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ארנונה כללית לשנת התקציב 1028 
 

בתוקף סמכותה לפי סעיף 8)א( ו- 9)ב( לחוק ההסדרים במשק המדינה ) תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) 

התשנ"ג – 2991 עיריית באקה אלגרבייה מודיעה על הטלת ארנונה כללית על נכסים שבתחום שיפוטה לתקופה 

 מ  2.2.1028 ועד 12.21.1028 כדלקמן: 

2.  כללי: 

2.2  מ"ר – לרבות כל חלק ממנו.
 

1.2 מחזיק  המחזיק נכס חלק מתקופה, יחויב בתשלום עבור כל התקופה )תקופה תיחשב כ- 00  יום(. 
 

2.1 מבנה המשמש למטרה שונה מייעודו כחוק, יחויב על-פי השימוש בפועל . 
 

2.1 "מבנה ריק" - יחויב על-פי ייעודו כחוק . 
 

2.1 בעל נכס המשכיר נכס אחראי לתשלום הארנונה לתקופת שכירות קצרה של עד שנה )חוק ההסדרים במשק 

המדינה )תיקון מס' 1-1( התשנ"ד - 2991(. 
 

2.0 "נכסים", "בנין", "אדמה חקלאית","קרקע תפוסה"- כמשמעותם בסעיף 109 לפקודת העיריות  . 
 

2.1 מי שחויב בתשלום ארנונה כללית  רשאי תוך 90 יום, מיום קבלת הודעות התשלום, להשיג עליה בפני 

מנהל הארנונה וזאת מהסיבות הבאות: 
 

 -  הנכס שבגינו  נדרש התשלום אינו באזור המצוין בהודעת התשלום. 

 -  נפלה בהודעת התשלום טעות בציון סוג הנכס, גודלו או השימוש בו. 

 -  הוא אינו מחזיק בנכס כמשמעותו בסעיפים 2   ו'  109 לפקודת העיריות . 

            -  היה הנכס מוחזק בידי חברה פרטית , השגה שאינו בעל שליטה . 
 

 על מנהל הארנונה להשיב להשגה תוך 00  יום מיום קבלת ההשגה. 

 ניתן לערער תוך 10 יום מיום קבלת התשובה של מנהל הארנונה לועדת ערר של הרשות המקומית. 
 

 על החלטת ועדת ערר ניתן להגיש ערעור לבית המשפט המוסמך. 

 

 
1. שטח היחידה: 

1.2      שטח הבניין המשמש למגורים. 
          

1.2.2 שטח בניין המשמש למגורים, יכלול את כל שטח הבניין כולל קירות חוץ לרבות מבנים שאינם צמודים, 

חדרי שירותים, חניה מקורה, חדרי כביסה, יציע, עליית גג, פרוזדורים, מרתף, בנייני עזר ) חדר כביסה, 

הסקה, חשמל מכונות, גז וכו'(, מקלט, פיר מעלית, גזוזטראות, מרפסות מקורות, בריכות שחיה ומחסנים 

ביתיים. 
 

1.2.1 בבתים משותפים, יכלול הרכוש המשותף ) חדר מדרגות, חדר אשפה, חדר משחקים וכו'( יחשב לחלק 

משטח כל דירה ודירה . 

          הרכוש המשותף יחולק יחסית בהתאם לגודל  כל דירה וכל דירה תחויב בהתאם.  
 

1.1       בניין שאינו משמש למגורים: 

1.1.2 שטח בניין שאינו משמש למגורים יכלול את כל השטח כולל קירות חוץ לרבות מחסנים, מוסכים, יציעים, 

מרפסות, מקלטים, חניון תת קרקעי, סככות ומבני עזר, חדרי חשמל שנאים וטרנספורמציה , בין אם אלה 

מהווים מבנה אחד, או מספר מבנים, בין שאלה במפלס אחד או בכמה מפלסים. 
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1.1.1 רכוש משותף במבנה, יתווסף  לכל יחידת שטח, לפי חלק מהשטח היחסי ברכוש המשותף. 

 
1.1.1 רכוש משותף במרכזים מסחריים מקורים )קניונים(, יראו את המחזיק ביחידה גם כמחזיק בחלק יחסי 

מהשטחים הציבוריים המהווים רכוש משותף והוא יחויב לפי חלקו היחסי בשטח הציבורי המשותף. 
 

2.2.2 קרקע הצמודה לבניין, שעיקר שימושה עם המבנה, כחצר או כגינה או לכל צורך אחר של אותו מבנה, אך 
לא יותר מ- 10% משטח המבנה, למעט קרקע שהמבנה שעליה לא היה תפוס מעולם- כולו או חלקו )סעיף 

109 לפקודה(. 
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3.    תעריפי המסים לשנת 8102 ) בש"ח ( 
תעריפי הארנונה לשנת 8102 הם התעריפים של שנת 8107 בתוספת 8.02% וזאת בהתאם  

לסעיף 7  לחוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב( , התשנ"ג – 0998  
 תעריפי המסים הם בש"ח למ"ר לשנה,בהתאם לסוגים כדלקמן: 

       8102  
  ₪  

למ"ר 

      8107
  ₪  

למ"ר 

 דקו

 סכנ

גסו  סכנה ' מס

ינבמ  םיגורמ     א
 34.69  37.70  001 0.  מגורים  לרגי  

  99.89  97.07  018 8.  בתי   אבות

רדיםשמ  חר:סמוים שירות     ב

 088.99  081.37  210 ,  כניוסדעו"רדישמ0   ס בי"רדישמחוהנה" חוטבי.  
הרוחב ותהלובהרדישמ    תוונימחנותת ההיגלנ
   םונישרדיםשמוש ט"מי דרשמות, רדים להסעשמ

 

 

 

 

 

 

 

 087.70  086.79  301 ם מצברי  
ים בנמו  

נתעיטל  
ככותס , 

ה עגינחנות ותקלדחנות ת8. 
דיםרשמה ללוכ  מלישחכברל
 .ים וולנ

 77.26  76.88  880 למיוא   ונותחת ,בתי  ,ונים מזנת,ודמסע  הקפ3.  
  הם .ומידו

 002.64  007.93  888 ונותכמל   'וכורד אילק,ביחשמ קסע  .6
 70.81  49.42  381  . ות יוחנו  ולותכמ  .7
 49.64  47.92  710  בריאות  ךוחינו

   
סדותומ ת,ורב תונידועמ4. 

רשוכי מכונ,ייםטרפ ,טרוספי מלוא
 72.79  74.90  718  , חוליםבתי 

 
,ייםשינרפאותמ    לרבותת,וארפמ7. 
  ופייוניכמוות לגמפי דרשמונים, דועמ

 747.06  777.16  331 קיםבנ  חוטות ברחבו  ג

, היישתע ןוטי בלמפעו     ד

 93.71  90.70  618 0.     מפעליםותשורחבתי
    םמפעלים,קיול בואו/טון ביקתיצלמפעלים     

י בתש,מש ודידת,וממח  רכיו צרויצל,זר בדועיבל
-יהםמודוד סילמפעם,ורימשיבד הי,     , ש תעוריזאב

 ש .ט"מורים בקמים מתקנ

 

 

 

 39.48  32.77  961 -   השיעי תרוזאב ים למפעב ות סוכמה  ככותסה    8.
 017.78  017.83  617 ןוט ביקתיצלמפעליםמפעליםותשורח בתי3.   ,   

יכר צרויצ ,לזר בדועיבלמפעלים  ,     קיםול בואו/
 סיד למפעם,ורימשיד, ב בתיש,מש    ודידממותח
-  .ים רוגמי רוזאבםהומידו

 67.77  66.41  960 – מגוריםור זאב ים לעמפות בסוכמהות ככסה   .6
 

 000.72
בתי  :וןלמ    ה

 019.61  391 , בתיוןלמ יבת  תוסניכאוה חראה    .0
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      8102  

  ₪  
למ"ר 

     8107
    ₪

ר"  למ

 דוק
 סכנ

סוג  סכהנ ' מס

 ו הכאלמ   

 
 72.47

 
 74.97

 
 681

 

,    הכאלמבתיסכיםומ  ,וניםקית  )ם,הוגיסלע0.  
ם וסיכמ. ('וכוות גרית, נורפמתות, טרחמות, גריסמ

הארבעוא    השולשמסגוריםו  הבועקהרקבת
-  .הישור תעזאבדדיםצ

 

 

 

 67.97  66.97  616 םדדי צשנימחיםופתהיהםלסוגהכאלמיבת8.      
-  יה.שור תעזאבהכאלמי בתלות ככסריותו  ,

 91.66  22.70  680  םוניק תי
ים סוכמ  

  הארבע

 )יהם סוגל עהכאלמ בתים,סכיומ3.   
'(וכויותרנגתורתפמ    ת,וטרחמת,וגריסמ

ואהשולשמסגוריםו    הבועקהרקבת
–  םורימגי רוזאבים דדצ

 78.78  70.41  614 ם דדי צשנימחיםופתהיהםלסוגהכאלמיבת6.       
- מגוריםי רוזאבה כאלמי בתלות ככסתר, ווי

 

 1.1000  1.1019  411 המדא   ית אלקח  ז

קערק  הסותפ     ח

 09.72  09.04  921 הסותפ , ואם,וחיפת  קערק  על  ככותס  .לרבות0
 וותלנ

 

  07.13  04.47  771 ה עגינחנות ותקלדהנתח תםוחבתנויהפ.    חטשה8
תופזמהשרמגה )מלישח     כברלברים מצנתעיטל

 .( חופתהו אע וט,הנ
 2.01  7.93  710 מפעלים  ,  סכיםומל סביבמ  

 
חיםופת3.   חיםטש

 ש. ט"מוה כאלמי בת
 

 3.02  3.00  791 רעתימפעל ב  חטש ה סותפ  קערק  ט
 2.01  7.93  763 הסותפ   עיםוריאעריכת לשת משמה קערק  י

 אי" וניםחני   

 

 

 47.01  47.47  271 הרוקמ  ) (שלוםבת ןוחני   .0
 87.18  86.69  270 ום(לשבת חופת    )הרוקמלא  ןוחני   .8

תואלקחי בנמ      י"ב 
  00.69  00.86  941 םחריא   מבניםו יהםלסוגתואלקחמבני0.   

- ןא צר דים,וליל ת,ואלקחרכיו לצשיםמשמה   
 תלאיקחע קרקור זאב

  03.09  08.90  971 םחריאים בנמוהם וגיסלות אלקחי בנמ 
- צאן ר די ם,וליל  , לאותקחרכי לצשיםמשמה

 .ים רומגי רוזאב
 1.34  1.37  421   תוממחי בנמ

סיםכנ  םחריא     י"ג

 70.10  69.98  940 השחי   יב לה.סבמע קרקהלל וכ כתברי   .0  

 

 

 

 083.04  081.73  946   ,למשח
 , רודשיו 

זק, בת,ורוקמ  ר,אודה
, רטנרפ הטקלי קנימת 

: הבנמ שותר8.  
ון,פאל פם,וקלס
  . הרטשמ

 60.94  60.14  371  כל סוגמות אטורבגחר סמו או/וף סלאיע קרק
    .יותמכונו
 .3

 
 77.26  76.47  947 ק, ז בת,ורוקמר,אודה   שותרה:סותפ6.  קערק

ה טקלי   קנימתרטנרפון,פאל פם,וקלסל,משח
חיםות פמתקניםוותכ בריהרטשמ ,  ,  רודשיו
 .ש ט"מב
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 77.26  76.47  370 שפה.אוף סלאימעבר חנת כתשת משמהקערק7.    
 
 
 

 

1.        הנחות ופטורים 

 

1.2      הנחות  לפי תקנות ההסדרים במשק המדינה )הנחות מארנונה( התשנ"ג – 3991 

           ההנחות  תינתנה לזכאים לפי  הקבוע בתקנות ההסדרים  במשק  המדינה  )הנחה       

           מארנונה(  התשנ"ג 2991 וכל דין אחר בשיעור ההנחה המירבי הקבוע בדין. 

           לעניין הנחת נכס חדש ונכס  ריק ע"פ סעיפים 21 ו – 21 אימוץ התקנות   בשינויים הבאים. 

       2.  תקנה 21 – אימוץ תקנה 21 ללא  שינוי. 

       1.  תקנה 21 -על אף  האמור בתקנה 21, לא יהיה זכאי להנחה לפי סעיף  21 מי 

            שניצל זכאותו להנחה ע"פ סעיף 21 בגין אותו הנכס ולגביו ההנחה תהיה בשיעור 10% למשך 11 חודשים 

נוספים בלבד. 

 

1.1     לפי חוק הרשויות המקומית )פטור חיילים, נפגעי מלחמה  ושוטרים- מארנונה(, התשי"ג  2911. 

1.1      לפי פקודת מיסי  העירייה ומיסי הממשלה )פיטורין(  2918. 

 

1.     הנחה למשלמים מראש: 

          המועצה מאשרת הנחה בשיעור 1 אחוזים  למי שמשלם  ארנונה  כללית  בתשלום  אחד 

בתחילת  שנת  הכספים  ולא יאוחר  מיום 21 בפברואר, או למי שנתן  הוראת קבע 

לתשלום הארנונה הכללית שהוטלה עליו – מובהר כי חיוב דו חודשי כזה ניתן לפצלו לשני 

תשלומים בבנק . 

 

0.          תשלום ארנונה: 

0.2 הארנונה המוטלת תשולם על ידי המחזיק בנכסים שבגינם מוטלת הארנונה. 

 

0.1 אם יש יותר ממחזיק אחד בנכס, תשולם הארנונה המוטלת על הנכס ע"י כל המחזיקים ביחד ולחוד. 

 

1. הסדרים ומועדי תשלומים 

1.2 המועד הקובע לתשלום מלוא הארנונה השנתית לשנת 1028 הוא 2.2.1028 . 

 

1.1 למרות האמור לעיל, ניתן לשלם את  הארנונה הכללית ב- 0 תשלומים  דו חודשיים שישולמו בתחילת כל חודש 

אי זוגי בתוספת הפרשי הצמדה, על פי חוק הרשויות המקומיות ) ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה ( 

התש"מ 2980. 

נישום שלא יפרע שני תשלומים – יבוטל הסדר התשלומים שנעשה עימו והחיוב השנתי כולו יעמוד לפרעון 

מיידי ביום הערך של תחילת התקופה . 

 

 מועדי החיוב:

 

 2 בינואר  1028        2 ביולי              1028 

 2 במרץ   1028        2 בספטמבר        1028 

 2 במאי    1028        2  בנובמבר        1028  
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8 .         ביטול ההנחה: 

   8.2   זכאי להנחה  שלא פרע במלואה את יתרת הארנונה שהוטלה על הנכס בשנת הכספים  עד יום 12 לדצמבר 

של אותה שנה, תהיה ההנחה שנקבעה לו, בטלה מאותו יום, ותתווסף ליתרת הארנונה. 

 

   8.1    לא תינתן הנחה אלא אם כן שולמה יתרת  הארנונה הכללית  שהוטלה על הנכס ,  בתשלום אחד מראש , 

בהוראת קבע או לפי הסדר תשלומים אחר להנחת דעתה של הרשות המקומית . 

 

9.         אישורים 

9.2 אישור להעברת מקרקעין יינתן בתנאי תשלום  במזומן או בכרטיס אשראי של מלוא  יתרות החוב בארנונה 

וכל החובות האחרים. 

 המשלם  את יתרת החוב בהמחאה ) צ'ק, שטר( או בהסדר תשלומים יימסר  האישור שבוע לאחר מועד 

פרעונו של התשלום האחרון. 

 

9.1        אישור  חיבור חשמל ו/או מים 
אישור לחיבור חשמל או מים ) טופס 1 (, יינתן למי שהמציא למחלקה את כל המסמכים אשר יידרשו  ממנו 

לפתיחת כרטיס וכן  ישלם את כל החובות במזומן, ו/או בהסדר תשלומים עד 0 תשלומים חודשיים שווים 

ורצופים. 

 

 

 

 

 

 

 

 

             עו"ד מורסי אבו מוך                                                                                                     

                  ראש העיר 

 

              

 

 


