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 ה,/תושב/ת נכבד

ב בחוק 29בהסתמך על סעיף  29/6/21מתכבדים להודיעכם כי מועצת העיר החליטה בישיבתה מיום 
. 1.92%ההסדרים לפנות לשרי הפנים והאוצר בבקשה להפחתה חריגה של תעריפי הארנונה בשיעור של 

 .2022בשנת  1.92%וזאת מעבר להעלאה ע"פ חוק בשיעור של 
 ההפחתה המבוקשת: להלן טבלה המבארת את

 

בתוספת  תאור הנכס : סוג הנכס
שיעור העלאה 

%1.92 

לאחר הפחתה 
 של 1.92%

משמעות 
ההפחתה ב- % 

 למטר לשנה

     מגורים

 1.92%- 44.31 45.16 כל השטח הבנוי למעשה 100

 1.92%- 22.13 22.56 מרתף 101

משרדים , 
שירותים 
  ומסחר 

 
  

9.2012 מרפאות ומכוני ריפוי : 300  126.77 -1.92% 

302 

תחבורה, תחנות אוטובוס, 
רכבת, מוניות, חברות הסעה 

 והובלה :

 
305.36 

299.61 -1.92% 

301 

משטחים פוטו וולטאים 
למטרות ייצור חשמל שאינו 

 במגורים
 

  

 
דונם  0.2לכל מ"ר שמעל 

דונם 1ועד   
0.06 

0.06 -1.92% 

 
דונם ועד   1לכל מ"ר שמעל 

דונם 2  
0.03 

0.03 -1.92% 

דונם 2לכל מ"ר שמעל    0.02 0.015 -1.92% 

 1.92%- 310.86 316.83 רשתות שיווק : 307

 1.92%- 308.82 314.75 תחנות דלק, סיכה ורחיצה : 310

 1.92%- 103.53 105.52 מסעדות , חנויות ומזנונים : 321

322 
מחסן מסחרי)במסעדות, 

 חנויות ומזנונים( :
82.03 

 
80.48 -1.92% 

 1.92%- 41.94 42.75 אולם תרבות : 324

 1.92%- 150.83 153.73 משרדים למקצועות חופשיים 326

: םאולמות שמחה ואירועי 328  105.52 103.53 -1.92% 

     בנקים

 1.92%- 1273.54 1297.99 בנקים ומוסדות כספיים : 330

     תעשייה

400 
 2,000מבנה לתעשייה עד 

 מ"ר
49.37 

48.44 -1.92% 

 
 2,000מבנה לתעשייה מעל 

 מ"ר
97.08 

95.25 -1.92% 

308 
מתקנים, מחצבות ומפעלי 

 בטון :
169.67 

166.47 -1.92% 

 1.92%- 34.30 34.96 מחסנים לתעשייה : 401

 1.92%- 23.58 24.03 סככות וגלריות לתעשייה 405

     בתי מלון

311 
בתי מלון, לרבות בתי 

 הארחה ואכסניות :
 
36.49  

48.43 -1.92% 

 1.92%-    מלאכה

402 
 2,000מבנה למלאכה עד 

 מ"ר :
56.35 

55.29 -1.92% 

 
 2,000מבנה למלאכה מעל 

 מ"ר
95.97 

94.16 -1.92% 

 1.92%- 27.17 27.69 מחסנים למלאכה 403
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 1.92%- 26.29 26.80 סככות וגלריות למלאכה 404

נכסים 
  אחרים

 
  

: תחנות כיבוי אש ומד"א 303  42.75 41.94 -1.92% 

306 
מרכזיות טלפון ותחנות 

 טרנספורמציה :
193.99 

190.34 -1.92% 

 1.92%- 41.94 42.75 סניפי מפלגות : 309

 1.92%- 41.94 42.75 פעוטונים וגני ילדים : 320

 1.92%- 98.53 100.42 מבני ממשלה ומבני ציבור : 325

קרקע 
  תפוסה

 
  

700 
ם קרקע תפוסה לפארקי

 לאומיים :
0.21 

0.21 -1.92% 

701 
קרקע תפוסה למשרדים, 

 שירותים ומסחר :
 

41.30 
40.52 -1.92% 

 1.92%- 68.41 69.72 קרקע תפוסה לבנקים : 702

 1.92%- 24.02 24.48 קרקע תפוסה לתעשייה : 703

704 

קרקע תפוסה לתחנות כיבוי 
אש, מד"א, פעוטונים 

 פרטיים, וסניפי מפלגות :

 
21.32 

20.92 -1.92% 

705 
קרקע תפוסה לעריכת 

 אירועים
9.48 

9.3 -1.92% 

קרקע 
  חקלאית

 
  

 1.92%- 0.87 0.89 מבנה חקלאי 600

 הבכבוד רב, מחלקת הגבי


