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צו ארנונה -עיריית אריאל -לשנת 2014




בתוקףסמכותהלפיסעיפים93בו99-לתקנוןבדברניהולהמועצותהמקומיות(להלן:"התקנון")שהותקןעלפי
צובדבר ניהולמועצותמקומיות(יהודה ושומרון)(מס')203תשמ"א 0020-עלתיקוניו,ועל פישארהסמכויות
המוקנות לה עפ"י הוראות כל דין ,החליטה עיריית אריאל (להלן :"העירייה" או "הרשות")  ,להטיל בתחום
השיפוט של העירייה מס מסוג ארנונה כללית (להלן :"ארנונה") לשנת הכספים  0214המתחילה ב2102100214-
והמסתיימתביום1101000214,עלהנכסיםובשיעוריםכמפורטלהלן: 

.0הגדרות




 0.0בצוזה,יהיולמונחיםהבאיםהמשמעותהבאה :

0.0.0
0.0.3

"מ"ר"–הינומ"רשלםאו9.0מ"רומעלה,חלקקטןמ-9.0מ"רלאיחושב .
"נכס" ,"אדמה חקלאית" , ,"בעל" ,"אדמת בנין" כמשמעותם בתקנון המועצות
המקומיות(יהודהושומרון)תשמ"א-.0020
"בניין"–כהגדרתועל-פידיןוזאתללאכלתלותבסוגהחומרממנונבנה.
"קרקע תפוסה"–כהגדרתהעל-פידין,ולרבות,שבילים,מעברים,מדרכות,שטחים
מגונניםו/אושטחיםהמיועדיםלגינון,מסלעות,משטחיחנייה,מפרציחנייהוכיו"ב .
"מחזיק"–כלאדםאואישיותמשפטית(ביןמאוגדתעל-פידיןוביןשאינהמאוגדתעל-
פידין),המחזיקבנכסכבעלים,חוכר,שוכר,בררשותאוכלבכלאופןאחר,לרבותמי
שמשתמשבפועלבנכסכאמור,ולמעטמישמתארחבביתמלון.לענייןצוזה,יראוכל-
אחדממספרמחזיקיםבמשותףכ"מחזיק"בודדלכלדברועניין.

0.0.3

"מתקנים" – כל מתקן הנמצא בשטח השיפוט של הרשות לשימוש מים ,חשמל ,גז,
תקשורתודואר,מרכזידואר,לרבותמתקנישאיבה,בריכות,בארות,מיכלים,מיכלים
תת-קרקעיים,צוברים,תחנותטרנספורמציה(שנאים)ומרכזיותטלפון.

0.0.9

"בריכת שחיה" – בריכת שחיה בנויה (מכל חומר) המחוברת לקרקע ולא ניתנת
להעברה,בתנאישעומקהמיםבנקודההעמוקהביותרהיאמעל99ס"מ.

0.0.2

"בית מלון"– שטחביתהמלון,כוללאתכלהשטחהבנוישלהמבנה(עלפימידותחוץ
שלהמבנה)בכלהקומות,לרבותמעברים,מסדרונות,אולמות,בריכותשחיהמקורות,
חדרימתקנים,מחסנים,סככות,מרפסות,חדרישירותיםוכלמבנהעזרהמשמשאת
המבנהביןאםאלהמהוויםמבנהאחדאומספרמבניםוביןאםמצוייםבמפלסאחד
אומספרמפלסים,למעטשטחיםבלתימקורים(כמו:בריכתשחיהומגרשטניס,שניתן
לחייבםבאופןאחרלפיצוזה).
"מרכז הספורט והנופש"  שטח מרכז הספורט והנופש ,כולל את כל השטח הבנוי של
המבנה (על פי מידות חוץ של המבנה) בכל הקומות ,לרבות מעברים ,מסדרונות,
אולמות ,בריכות שחיה מקורות ,חדרי מתקנים ,מחסנים ,סככות ,מרפסות ,חדרי
שירותיםוכלמבנהעזרהמשמשאתהמבנהביןאםאלהמהוויםמבנהאחדאומספר
מבניםוביןאםמצוייםבמפלסאחדאומספרמפלסים,למעטשטחיםבלתימקורים
(כמו:בריכתשחיהומגרשטניס,שניתןלחייבםבאופןאחרלפיצוזה) .
"סככה"או"גגון"-מבנהפתוחשאיןלויותרמדופןאחתואינוסגורבכלדרךשהיא .

0.0.2
0.0.4
0.0.0

0.0.0

0.0.09
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0.3

"אולם ספורט"–חללסגורהמשמשלפעילותספורטיביתלסוגיההשונים,לרבות,אולם
0.0.00
התעמלות,אולםהמשמשלמשחקיכדור,חדריכושר,סאונה,וכן,חדריהלבשה,חדרי
הדרכה,מלתחות,מקלחותושירותיםהמשמשיםלצורךפעילותספורטיביתכאמור.
"אולם אירועים" – לרבות ,חלל סגור או שטח מקורה ,המשמש לכנסים ,התכנסויות,
0.0.03
הרצאות ,למעט נכס כאמור המהווה חלק ממוסד אקדמי או מוסד חינוכי או מוסד
מלכ"ר.
"מרפאה"–לרבות,נכסהמשמשלטיפוליםמשלימיםאואלטרנטיביים.
0.0.02
"מוסדות מלכ"ר"–כלמוסדהפועללמטרהציבוריתכהגדרתמונחזהעל-פידין,ושלא
0.0.04
למטרתרווח.
הגדרתאזוריםעל-פיצוזההנהכדלקמן:
""אזור א'"- כלשטחהשיפוטלמעטאזוריםב'ג'ו-ד'המפורטיםלהלן;
0.3.0
"אזור ב'" -שטחים בצבעים המפורטים להלן במפות הת.ב.ע המפורטות להלן,
0.3.3
למעטהשטחיםאשרבאזוריםג'ו-ד':
שטחיםמסחרייםבצבעאפורבמפותהתב"ע.
0.3.3.0
שטחיתעשיהבצבעסגולבמפותהתב"ע.
0.3.3.3

0.3.2

0.2
0.4

0.0

שטחיםציבורייםבצבעחוםבמפותהתב"ע.
0.3.3.2
השטחיםהכלוליםבתחומהשלתב"עא'/ 00 /029
0.3.3.4
אזורהתעשייהאריאלמערב,כפישמפורטבת.ב.ע/ 3ת/,029לרבות
"אזור ג'"-
כלשינויו/אותוספתלתכניתזו .

"אזור ד'"- תב"עא'/3/0/029–שטחיםציבוריים.
0.3.4
נכסהמשמשלמטרהשונהמייעודוכחוק,יחויבעל-פיהשימוששנעשהבובפועל .
מבנהריקיחויבעלפיייעודוכחוק .
ככל שהדברים אינם עומדים בניגוד לאמור בצו זה ,הרי שכל האמור בצו זה יפורט בהתאם
לדיניםהחליםעלארנונהכלליתבתחוםמדינתישראלולפיפסיקתבתיהמשפטאשרבמדינת
ישראל .
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3.0

3.3

3.2

 00שטח היחידה
שטחבנייןהמשמשלמגורים :

 3.0.0שטחבנייןהמשמשלמגורים– לרבות,מבנההמשמשכביתאבותאודיורמוגן,יכלולאתהסכום
במ"ר של כל השטח ,כולל קירות חוץ ופנים ,שבתוך הבניין ו/או שהינו צמוד לו ,לרבות חדרי
שירותים ,חדרי כניסה ,יציע ,עליית גג ,גלריה ,פרוזדורים ,מקלט או מרחב מוגן דירתי ,סככות,
גגונים,קירויהכניסה,בריכותשחיהחניהמקורה .

 3.0.3חדרימדרגות:
א .מדרגותפנימיותישלחייבכחלקאינטגראלישלביתמגורים,דהיינובכלקומהבנפרד .
ב .מדרגותחיצוניותלאמקורותלאיחויבובארנונה .
מדרגותחיצוניותמקורותיחויבובשטחחתךשלהםפעםאחתלכלקומה .
ג.

 3.0.2מחסנים,מרתפים,סככות,ומבניעזרלמגורים :
א .מחסןביתי,סככה,קירויהכניסה,גגון,אוחניהמקורהאוחניהתתקרקעיתאומרתףשלא
ראוילשמשלמגוריםולאמשמשלעסקיםוכדומהישלחייבםב-09%משטחםבלבד .
ב .מרתףוגלריהשגובהםפחותמ-0.9מטרלאיחויבובארנונה. 
סככה,גגון,קירויכניסהלמבנה,אשרשטחםקטןמ-2מ"ר,לאיחויבובארנונה. 
ג.

 3.0.4מרפסות :
א .מרפסותלאמקורותלאיחויבובארנונה .
ב .מרפסותמקורותיחויבוב-09%משטחןאםהןלאסגורותמ-4צדדים .

 3.0.0בבתיםמשותפים(אובנייניםשניתןלרשוםאותםכבתיםמשותפים,למעטמבנים דו-משפחתיים
צמודיקרקע),יחויבהרכושהמשותףלרבותחדרמדרגות,חדראשפה,חדרמשחקיםאוחדרכושר,
חדר הסקה או חדר מכונות משותף ,שטחים המשמשים להעברת תשתיות (חשמל ,מים ,גז) , וכו'
(להלן"הרכוש המשותף")כחלקמשטחכלדירהודירה,זאתבאופןיחסילשטחהדירהביחסלשטח
כללהדירות,ובלבדשגודלהשטחהמתווסףלאיעלהעל39%מהשטחשלכלדירתמגורים .
 3.0.3שטחושלחדרלצורךחישובההנחותהקבועותבחוקהינו30מ"ר .

שטחבנייןשאינומשמשלמגורים :.

 3.3.0יכלולאתכלהשטחשבידיהמחזיקבכלהקומות,כוללקירותחוץופניםלרבותמחסנים,מוסכים,
יציעים,מרפסות,מקלטים,חניותתתקרקעיותאומקורות,סככות,גגונים,מבניעזרוכיו"ב,בין
אםאלהמהוויםמבנהאחד,אומספרמבניםביןשאלהמפלסאחדאוכמהמפלסים .

 3.3.3רכושמשותףבמבנה(לרבות,במבנהשהואמרכזמסחרי),יתווסףלכליחידתשטח,בשטח היחסי
ברכוש המשותף (כהגדרתו בסעיף  ,)3.0.0לרבות ,חלק יחסי בשטחים הציבוריים (חדרי שירותים,
מעבריםוכו')המשמשיםאתהמבנה .

מבנהובומספרשימושים :
 3.2.0במבנה המשמש למגורים ,אשר מתבצעת בו פעילות עסקית ,לרבות ,פעילות של בעלי מקצועות
חופשיים(עורךדין,סוכןביטוח,מתווך,רואהחשבוןוכיו"ב),יחויבהשטחהמשמשבפועללפעילות
העסקיתבהתאםלסוגהפעילותהמבוצעבמבנה,לרבות,חלקיחסיברכושהמשותף .
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 3.2.3הפעלתמשפחתוןלאתיחשבכפעילותעסקיתלענייןסעיףזה;"משפחתון"–עסקשלטיפולבילדים
הנעשה תחת פיקוח העירייה ובכפוף לקבלת אישורים ממשרדי הממשלה הנוגעים בדבר ,ובלבד
שמספרהילדיםבמקוםאינועולהעלחמישהילדים.
 3.2.2בכלמבנהאשרהשימושבואינולצרכימגוריםהחיוביהיהלפיהשימושהעיקריבנכס.
 3.2.4כאשרנעשיםבמבנהשימושיםשונים ע"ימחזיקיםשונים,יכללבמסגרתהחיובבארנונהגםהחלק
היחסי ברכוש המשותף או בשטחים המשותפים לפי העניין .אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע
מהסכמה בין המחזיקים השונים בדבר חלוקה אחרת של תשלום הארנונה בגין השטחים
המשותפים ,ובלבד שהודעה בכתב לעניין הסכמה זו נמסרה לידי העירייה וקבלתה אושרה על-ידי
גזברהרשות .
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 02תעריפים

להלן התעריפים לשנת 0214
סוג נכס

א0

ב0

ג0

תעריף
בש"ח
למ"ר
לשנה
0214
מבנה מגורים
 009.029מבניםהמשמשיםלמגורים
039.029
בתיאבות
009
משרדים שרותים ומסחר
תחנתדלק-מבנה
209
תחנתדלק-סככות
220
משרדים,מרפאות,מוסדותמלכ"ר
299
משרדים,מרפאות,מוסדותמלכ"ר
230
חנויות,מרכולים,מסעדות,אולמותספורט
233
ואירועיםשגודלםעד009מ'
-0חנויות,מרכולים,מסעדות,אולמותספורט
230
ואירועיםשגודלםעד009מ'.
-3חנויות,מרכולים,מסעדות,אולמותספורט
ואירועיםלכלמ"רנוסףמעל009מ'הראשונים.

1.041
..021
120021
2209.
1170.7
1.2090
79017
79017
1170.7

באזוריםב',ג'

79017

באזוריםב',ג'

20040
1.2090

בכלהאזורים
באזוריםא',ד'

מרפסותפתוחותבמסעדותשבהןניתןלהעמיד
239
שולחןוכסאות
מועדוניריקודיםובידור
234
239
חנויות,מרכולים,מסעדות,אולמות
.0
ספורטואירועיםל09-מ"רהראשונים.
חנויות,מרכולים,מסעדות,אולמות
.3
ספורטואירועיםלכלמ"רנוסףמעל
ל09-מ"רהראשונים.
תחנתמוניות-משרד
232
209
גנ"יפרטייםל39-מ"רראשונים.
.0
גנ"יפרטייםלכלמ"רנוסףמעל
.3
ל39-מ"רראשונים.
מרכזיותטלפון-מבנים
290
מתקנים
200
מתקנים-תחנותשאיבהמכונימיםבריכותמים
222
ובריכותאגירה.
שטחמסחריבבריכתשחיה
030
כלעסקשלאמופיעבסיווגיםהנ"ל
239
בנקים וחברות ביטוח
בנקים,מוסדותפיננסיםוחברותביטוח
220

219097

בנקים,מוסדותפיננסיםוחברותביטוח
בנקים,מוסדותפיננסיםוחברותביטוח

.22072
.22072

229
220

באזוריםב',ג'
באזוריםא',ד'
באזוריםב',ג'

67001
1.2090
1170.7
79017
1240.1
29012
11200.
79017
1420.1
באזורמסחרי
מוגדרבת.ב.ע
באזוריםאחרים
באזורא'
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סוג נכס

ד0

תעשיה
499

490
ה0

ו0

ח0

ט0
י0

יא0
יב0

יג0


.0
.3

תעשיהעד099מ"רראשונים.
תעשיהיתרתהשטחמעל
099מ"רראשונים

תעשיהמהמ"רהראשון

בתי מלון ומרכז הספורט והנופש ,לא כולל שטחי מסחר
ביתמלוןלאכוללשטחמסחרי
200
מרכזהספורטוהנופשלאכוללשטחימסחר
203
מלאכה
409
בתימלאכהעדל099-מ"רראשונים.
.0
בתימלאכהלכלמ"רנוסףמעל
.3
ל099-מ"רראשונים.
400
400

ז0

תעריף
בש"ח
למ"ר
לשנה
0214

בתימלאכה–מהמ"רהראשון
מוסכים–מבנים

מוסכים–סככות
420
אדמה חקלאית
אדמהחקלאיתלכלמ"ר
399
קרקע תפוסה
קרקעתפוסהלכלצורךשהוא
999
קרקעתפוסהלתחנתמוניות
994
קרקעתפוסהבבריכתשחיה
990
אדמתבניין
993
קרקעתפוסההמשמשתלעריכתאירועים
990
קרקע תפוסה במפעל עתיר שטח
קרקעתפוסהבמפעלעתירשטח
900
חניונים בתשלום
חניוןלאמקורה
200
חניוןמקורה
222
מבנה חקלאי
מבנהחקלאיכוללסככותוחממות
329
נכסים אחרים
בריכתשחיה(כוללשטחיםמקורים,שטח
039
הבריכה,מבנהעזרושטחמרוצףאחר)
מקלטיםציבוריים
099
מחסןשאינוצמודלעסק
009
כלמבנהשאינומשמשלמגוריםולאמופיעבאף
039
סיווגאחר
מוסדות ממשלה
009

74019
610.1

בכלהאזוריםפרט
לאזורג'

49046

19014
19014
74019
610.1

בכלהאזוריםפרט
לאזורג'

66020
122011

באזורג'
בכלהאזורים

42090

בכלהאזורים

2002
1101.
1101.
6077
1101.
704.
6029
01001
19012
11011
460..
0402.
19061
17020
21046
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.4הנחות ופטורים

הנחותופטוריםבארנונהיינתנוכחוק .



..0הסדרים ומועדי תשלום

 0.0המועדהקובעלתשלוםהארנונההשנתיתלשנת0214הינו: 010100214

 0.3המועדהאחרוןלתשלוםהינו: 110100214

 0.2למרותהאמורלעיל,החליטההרשותלקבועלארנונההכלליתהסדרתשלוםבשישהתשלומיםדו 
חודשייםשישולמובכלחודשאיזוגיבתוספתהפרשיהצמדה,עלפיחוקהרשויותהמקומיות(ריבית 
והפרשיהצמדהעלתשלומיחובה)התש"מ,0029החלמתאריך 10100214

 0.4לאפרעאדםשניתשלומיםבמועדהנקובבחשבוןהדו-חודשי,הרשותזכאיתלדרושאתמלואהחיוב 
השנתי,לרבותריביתוהפרשיהצמדהעלהחיובשטרםשולםמתאריך 010100214

 0.0המאחריםבתשלוםיחויבובתוספתריביתוהפרשיהצמדהכמתחייבבחוקהרשויותהמקומיות
(ריביתוהפרשיהצמדהעלתשלומיחובה,התש"מ– .)0029

 0.3במקרהשלהחלטהעלתוספתארנונהשלאכתוצאהמהצמדה,התוספתתחולגםעלהמשלמים 
מראשלכלהשנה .








בכבוד רב,






אליהו שבירו
ראש עיריית אריאל 

8

ת.ד ,52 .אריאל  ▪ 04744טל'  40-9461604פקס ▪ finance@ariel.muni.il ▪ 40–9461025

Email:

