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 5201מיסים לשנת -צו
 
 

עפ"י פקודת העיריות )נוסח חדש( וחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה 
כפי שהיו  2015יהיו שיעורי הארנונה לשנת  1992 -להשגת יעדי התקציב ( התשנ"ג 

 .0.75%בתוספת שיעור העדכון הקבוע בחוק   2014בשנת 
 

 א ז ו ר י ם   .1

 ללית על בנייני מגורים חולק תחום העיר לאזורים הבאים:לצורך דירוג חישוב הארנונה הכ

 חלקות שונות  0105,0105גוש ב ' א-'אזור א
  043,040,041,031,030,035,001,050חלקות   5001  גוש                  
  04,00,03,05, 00חלקה   5000גוש                   

 ,451,050,050,054,443,430,400,400,403,451,454,455,455,451,450חלקות 5041ושג  
 054,050חלקות   5040גוש   

 ים למעט המקומות המפורטים להלן ומסווגים  באזורים -כולל את תחום עיריית בת אזור א' 

 ג'. -'ו  ב'  , 0א' א' , -א'                   

 . 30, 30, 31,  41, 45  ועד בכלל וחלקות  5עד  0 -חלקות מ 5044גוש  0אזור א'  

 . 033ועד בכלל וחלקה  03עד  0 -החלקות מ 5051גוש  אזור ב'

 .00חלקה  5001בגוש  אזור ג'

 . 5101וגוש  5101גוש          

 ים הקרוואנים הבנויים -הצריפים הבנויים באזור הידוע כמעברה בדרום בת
 .155מס'  חלקה זמני  5000בגוש 

 ים(.-)החלקות השייכות לתחום השיפוט של בת 4035גוש 
 

 ה ג ד ר ו ת .2

 
פירושו השטח שנקבע בהתאם להוראות תקנות התכנון והבניה )בקשה  -שטח נכס  .א

( כולל קירות חיצוניים, פנימיים, מרפסות ומרפסות 0051ואגרות תש"ל  להיתר , תנאים
 משטח הגג הצמוד לאותה דירה. 41%פתוחות )מרפסת שמש( וכולל 

                  
 כל מטר מרובע שלם. יחידת שטח פירושה 

 
פירושו השטח של גג מרוצף כולל קירות חיצוניים הצמוד לדירה במפלס  -שטח גג צמוד  .ב

 או במפלס אחר. הדירה
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 סכום הארנונה למבני מגורים: .3

 -:דירות מגורים .3.1

 
 -הארנונה הכללית בעד בנייני מגורים נקבעת בזה בהתאם לסכומים המפורטים להלן:

 
 .למ"ר לשנה₪    67.69 א'              – דירות באזור א' ***
 למ"ר לשנה.₪    60.20   דירות באזור א'       
 למ"ר לשנה.₪      52.72  1דירות באזור א'       
 למ"ר לשנה.₪    45.74   דירות באזור ב'      
 למ"ר לשנה.₪      40.90   דירות באזור ג'      

         
 

ות בבנייני מגורים, למעט דירות הנמצאות בבניין שהוקם על אף האמור בסעיף זה דיר
 31נופש, מלונית, דיור מוגן , בית מלון ולמעט דירות באזור ג' ששטחן אינו עולה על  למטרות

 למ"ר לשנה.₪     45.74  - מ"ר
 

  דירות מגורים  שהזכויות  בהן התקבלו כנגד מכירת זכויות    ***  .3.1.1
 ליזם במתחם פינוי ובינוי ביחידת מגורים אחרת          

 
ין ועל יהארנונה הכללית  בעד בנין מגורים תקבע בהתאם לאזור בו ממוקם הבנ

שנים בעד השטח השווה להפרש שבין השטח  3דירת   המגורים תינתן הנחה למשך 
יב המחזיק בארנונה בדירת לבין השטח  שבעדו חו החייב בארנונה בדירה החלופית ,

 המגורים הקודמת .
 שיעור ההנחה בארנונה על השטח הנוסף יהיה כדלקמן:     

  011% –בשנה הראשונה   
  50%יה יבשנה השנ  
  01% –בשנה השלישית   
  00% -בשנה הרביעית   

 
תעריפים אלו טרם אושרו על ידי משרד הפנים ובשלב זה אין העירייה  רשאית לחייב לפי ***

 תעריפים אלו;

 
 

 ומושבי זקנים בכל תחומי העיר: מבנים המשמשים לבתי אבות .3.2

 
 למ"ר לשנה.₪      60.20             בתי אבות      

 
כל שטחי בתי האבות, למעט שטחים המשמשים למשרדים למסעדה, או  -שטח בית אבות 

 קפה, חנות אולם הרצאות או אירועים אשר יחויבו לפי השימוש בפועל. כבית
 
 
 
 
 
 

 



 
 
   יכות מאושרתמערכת ניהול א 

 

 הכנסות אגף -הכספים  חטיבת

 ים-עיריית בת
 

 

  P.O.B. 10  Bat-Yam 59100ים  -בת  10ת.ד. 

4 

 ים-עיריית בת

 
 

 תים ומסחר:ארנונה כללית למשרדים, שירו .4

 -:עסקים .4.1

הארנונה הכללית בעד חנויות,  בתי מסחר, אולמות תצוגה, קיוסקים )לרבות בחוף הים(, 
בתי ספר, בתי קפה, אולמות שמחות, מחסנים שבהם מתבצעת פעולת מכירה בכל תחומי 

העיר סניפי דואר וסוכנויות דואר שבהם ניתנים שירותים לציבור וכל עסק אחר לרבות 
ודים אליהם, לרבות שטחי יציעים ולרבות שטח מקורה הצמוד לעסק ומשמש מחסנים הצמ
 לצרכי העסק.

 
 למ"ר לשנה₪    335.19    -מ"ר  411עסקים בשטח עד    

 למ"ר לשנה₪    301.55    -      לכל מ"ר נוסף    
 

 למ"ר לשנה ₪     218.69  מ"ר  011עד משרדים    ** .4.1.1
 
 למ"ר לשנה    ₪     197.86 מ"ר  011מעל לכל מטר משרדים   **   
 

תעריפים אלו טרם אושרו על ידי משרד הפנים ובשלב זה אין העירייה  רשאית לחייב לפי ***
 תעריפים אלו;

 

 ארנונה כללית תחנות דלק בכל תחומי העיר: .4.2

 
 למ"ר לשנה.₪   365.53   -תחנת דלק מקורה ושאינה מקורה 
 למ"ר לשנה.₪     35.38  -קרקע שעיקר שימושה עם המבנה  

 
 תחנות סיכה ורחיצה בכל תחומי העיר: -ארנונה כללית  .4.3

 
כולל את השטח שמשתמשים בו למתן שירותי רחיצה וסיכה באופן ידני או מכני בין שהוא 

 למ"ר לשנה.₪   352.90   -מקורה ובין שאינו  מקורה 
 

 

 מחסנים: –ארנונה כללית  .4.4

   
כמחסן או מרתף ואשר אינו משמש   שמשמחלק ממבנה אשר  -מחסנים בסעיף זה 

למכירה במקום אלא לאחסנה בלבד ושאינו צמוד לעסק ואינו ממוקם באזור תעשיה ישלם 
 (.3מהארנונה הכללית לעסק )עפ"י סעיף  01%

 

 ב נ ק י ם      וחב' ביטוח: .5

 
 ₪   1,316.48 -שטחים המשמשים לבנקים בכל תחומי העיר   -ארנונה כללית לבנקים  .5.1

 למ"ר לשנה. )כולל ארכיבים בסניף הבנק(.            
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 תעשיה ומלאכה: .6

 
ארנונה כללית על מבנים המשמשים לתעשייה ומלאכה או מחסנים לתעשייה או מלאכה   .6.1

 למ"ר לשנה.₪   157.46)כולל יציעים(  ומשרדים  

 בנוהחיוב לבנייני תעשיה ומלאכה יהיה אחיד מבלי לקחת בחשבון  את החומרים מהם נ      
 המבנים.                         

 מ'  ומעלה, תחשב כמבנה  תעשיה  0סככה מקורה שיש לה למעלה משני קירות ובגובה       
 ומלאכה.                  

 
 חב' העוסקות בתעשיות עתירות ידע בתחומי מחשבים, אלקטרוניקה,  - חב' הייטק   5.0  

 י חינוך, תקשורת ותחומים טכנולוגיים מתקדמים ואשר יעסיקו אופטיקה, ביוכימיה, עזר           
 עובדים. 00 -לא פחות מ          

             
  .למ"ר לשנה  109.35     

 
 

 :חדרי עזר בתעשייה ומלאכה ובעסקים.7

 
 שימוש, מקלחות, חדרי הלבשה, חדרי-חדרי עזר בתעשייה ומלאכה הכוללים בתי 

 למ"ר לשנה.₪  51.34 -אוכל יחויבו   ב
 

 :קרקע שעיקר שימושה עם המבנה לתעשייה ומלאכה.8
 

 למ"ר לשנה.₪   35.38   -כל שטח הקרקע שעיקר שמושה עם המבנה לתעשייה ומלאכה  
 

 :מוסכים.9

 למ"ר לשנה.₪   212.56  -מבנים המשמשים כמוסכים בכל תחומי העיר 
 הקרקע למוסכים שאינה מקורה לרבות קרקע שעיקר שימושה עם המבנ

 למ"ר לשנה.₪   35.38
 

 :מלון -בתי  .10

 למ"ר לשנה.₪      75.32   -כוכבים  0בתי מלון שסווגו  עד    

 למ"ר לשנה.₪     83.36   -כוכבים  4בתי מלון שסווגו  עד    
 

 למ"ר לשנה.₪     91.69  כוכבים או יותר 3בתי מלון שסווגו  עד    
 

 שמש כמסעדה או כבית קפה כל שטחי המלון לרבות אותו חלק מהמלון  המ
 

 והמשרתים בעיקר את המתאכסנים בו לרבות שטחים בנויים המשמשים למטרות
 ספורט ונופש וצמודים לבתי מלון.
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 :דיור מוגן ו/או מלון דירות.11

 
 מבנה המשמש למכירה, או להשכרה של יח' דיור, בין ע"י  פיקדון, דמי כניסה

 לדיירים לרבות שירותי החזקה, שמירה,או שכירות, ואשר נותנים בו שירותים  
 הסקה וכיו"ב. כל שטחי המבנה לרבות השטחים הציבוריים שבו יחויב בתעריף

 (.  3.0למ"ר לשנה )פרט לעסקים במבנה אשר יחויבו כאמור בסעיף ₪  94.58
 

 * 400סטודיו לאומנות בתחום ת.ב.ע  ב.י. .12

, אשר לא מתבצעת בו  311ם ת.ב.ע   ב.י סטודיו לאומנות , ציור פיסול אדריכלות עיצוב בתחו
 שהיא כדוגמת מכירה, עריכת חוגים בתשלום וכיו"ב לכפעילות מסחרית 

 למ"ר לשנה.₪     70.81

תעריפים אלו טרם אושרו על ידי משרד הפנים ובשלב זה אין העירייה  רשאית לחייב לפי ***
           תעריפים אלו;

 מרכזי קניות, קניונים: .13

 
 ימון וכיו"ב  כל השטחים לרבות דוכנים -ים, בת-יות, קניונים, כגון קניון בתמרכזי קנ .13.1

 למ"ר לשנה.₪   335.19  -של קבע           
 

 למ"ר לשנה.₪    93.48שטחים המשמשים למעבר להולכי רגל   .13.2

 

 קרקע תפוסה: .14

 
קרקע תפוסה המשמשת לכל צורך כגון: גרוטאות, אחסנה, גן ילדים, שטח בית העלמין  .14.1

 למ"ר לשנה.₪   35.38יהיו שעורי הארנונה הכללית  –כיו"ב ו

 
קרקע תפוסה המשמשת למטרות ספורט ונופש בין שהיא צמודה או לא צמודה לבית מלון  .14.2

                                                                  –יהיו  שעורי הארנונה הכללית  -קלאב  -או לבית אבות  או לקאנטרי
 למ"ר לשנה.  ₪    35.38

  
 -שטח מקורה הצמוד למבנה בעל יעוד מסחרי המשמש לטעינה ופריקה )למעט  אחסנה(   .14.3

 למ"ר לשנה.₪   35.38יהיו שעורי הארנונה הכללית  
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 ח נ י ו נ י ם: .15

 
 הארנונה הכללית לגבי מקומות המשמשים  כחניונים לרכב תהיה בשיעור המפורט 

 -להלן:
 

 למ"ר לשנה.₪    98.27                              -וטובוסים  חניונים לא .15.1

 למ"ר לשנה.₪    63.73   חניונים במבנים המשמשים כחניונים בתשלום .15.2

 למ"ר לשנה.₪    35.38            -חניונים פתוחים )לא מקורים( בתשלום   .15.3

₪    18.02ם  חניונים הצמודים לעסק בין שהם מקורים ובין שאינם מקורים ולא בתשלו .15.4
 למ"ר לשנה . 

 
 נכסים  אחרים:

 

 למ"ר לשנה.₪  249.14בתי חולים ובתי ספר לאחיות בכל סוגי המבנים      -   בתי חולים.16

 בפיקוח משרד החינוך והתרבות: -גני ילדים ומעונות יום .17

 שיון נמסר לעירייה ישיון והעתק הריגן ילדים שלגביו נתן משרד החינוך והתרבות ר
 

 למ"ר לשנה. ₪  271.75
 

   אולפן ללימודי אומנויות: מחול, נגינה, .18

 למ"ר לשנה.₪  223.08    

משרדים ומועדונים של הסתדרויות העובדים, לרבות בנין מועצת .19
 הפועלים ובניין המועצה הדתית:    

 למ"ר לשנה₪   119.23

 :חדרי כושר**  .20

 למ"ר לשנה.₪  004.11מ"ר      011עד  

 למ"ר לשנה.₪  00.51ל מ"ר נוסף    לכ  מ"ר  011מעל 

תעריפים אלו טרם אושרו על ידי משרד הפנים ובשלב זה אין העירייה  רשאית לחייב לפי ***
 תעריפים אלו;
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 מבנים המשמשים למרפאות של קופות חולים:.21

 למ"ר לשנה₪  128.18

   :משרד ושטח תפוס לבוני מצבות.22

 לשנה. למ"ר₪     261.72    -משרד לבוני מצבות   

 למ"ר לשנה.₪     157.46 -שטח תפוס לבוני מצבות   

    :בתי   קולנוע.23

 למ"ר לשנה.₪  111.38           

 בשטח בתי הקולנוע נכללים כל השטח ברוטו כולל המעברים השירותים, חדרי
 הקרנה, המזנון  והמשרדים.

 
 

 :מתקן החלקה על הקרח.24

 
 ל סוג שהוא  המשמש לספורט החלקה על מתקן להחלקה על הקרח, מתקן או מבנה מכ   
 למ"ר לשנה.₪    65.18הקרח )למעט שטחי מסחר או משרדים(     
  

                      

 לכל מ"ר לשנה.₪    290.20   –נכס שלא נזכר במפורש בצו זה    .25

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             
 


