
 

 

  2201ארנונה 

  

 :העלאה חריגה לעסקים .1

 :באזורים ולסיווגים הבאים %7העלאת ארנונה בשיעור של  .1.1

 "תעשייה". - (אזור ישובים) באזור א'  .1.1.1

 ; "תעשייה"סיווג של  – (אזור ישובים) באזור ב' .1.1.2

 . "תעשייה"סיווג של  – (אזור ישובים) באזור ג' .1.1.3

 :יםבאזורים ולסיווגים הבא %3העלאת ארנונה בשיעור של  .1.2

 ובנקים; , תעשיהלמעט מגורים (ישובים) כל הסיווגים באזור א' .1.2.1

 תעשיה;ולמעט מגורים, בנקים  (ישובים) באזור ב' הסיווגיםכל  .1.2.2

 תעשיה;ולמעט מגורים, בנקים  (ישובים) כל הסיווגים באזור ג' .1.2.3

 למעט בנקים; )2000(א.ת. אלון תבור ושגיא  כל הסיווגים באזור ה' .1.2.4

למעט מגורים  (אזור תעשיה ומסחר ליד מגדל העמק) כל הסיווגים באזור ז' .1.2.5

 ובנקים;

 למעט מגורים ובנקים; (האזור העודף) כל הסיווגים באזור ח' .1.2.6

 מאזור ב' לאזור א'. חנתוןהעברת הישוב  .2

 :לצרכים צבאיים או ביטחונייםנכסים המשמשים  –אזור ד'  .3

 א' לצו המסיםלצו המסים (אזור בסיסי צה"ל) והעברתו לאזור  אזור ד' את בטלל .3.1

והוספת סיווג חדש של "מסלול הסעה ו/או המראה  .)(אזור ישובים ללא ועד מקומי

 ש"ח למ"ר, באזור א'. 2.68ו/או נחיתה למטוסים, בתעריף של 

 לחילופין, לשנות את הסיווגים הקבועים באזור ד' כדלקמן: .3.2

 למ"ר; ₪ 39.59למ"ר לתעריף של  ₪ 36.61מגורים: להעלות מתעריף של  .3.2.1

 ₪ 64.60למ"ר לתעריף של  ₪ 71.76משרדים ו/או שירותים:להוריד מתעריף של  .3.2.2

 למ"ר;

 למ"ר;  ₪ 50.84למ"ר לתעריף של  ₪ 48.58סדנא: להעלות מתעריף של  .3.2.3

 למ"ר; ₪ 40.74למ"ר לתעריף של  ₪ 48.58מחסן: להוריד מתעריף של  .3.2.4

 למ"ר; ₪ 50.97למ"ר לתעריף של  ₪ 35.99כל בניין אחר: להעלות מתעריף של  .3.2.5

למ"ר לתעריף של  ₪ 6.23מתעריף של  להורידקרקע תפוסה לצורך מסילת ברזל:  .3.2.6

 למ"ר; ₪ 5.49

 ₪ 5.49למ"ר לתעריף של  ₪ 6.23כל קרקע תפוסה אחרת: להוריד מתעריף של  .3.2.7

  למ"ר;

 של צו המסים לאזור א' של צו המסים.ג' מאזור  מכללת עמק יזרעאלהעברת  .4

  



 

 

לוחות קולטי סיווג "תת  יףהוסל, 2011ה משנת המועצה חוזרת על בקשתה שלא נענת .5

שמש בתחנת כוח סולארית המותקנים על גבי גגות, למעט קולטי שמש לחימום מים 

 ", בתעריפים הנקובים להלן:לשימוש ביתי

  תעריף בש"ח למ"ר  גודל בדונם

  1.35  10עד 

  0.7  300ועד  10מעל 

  0.35  750ועד  300מעל 

  0.175  750מעל 

ים והסיווגים הקבועים בצו הארנונה והקבועים בהחלטה זו, יתווסף שיעור לכל התעריפ .6

העלאת הארנונה הארצי שנקבע, הידוע ביום קבלת החלטת המליאה כהעלאה בשיעור של 

3.1% . 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


