
 

                                   
 
 
 

 

 חוות שיקמיםרוחמה, , ניר עם, נחל עוז, מפלסיםעזה,   , כפריכינית, ם, דורוגבייל, רור חב, ארז, אור הנר,  יביםא

 08-6891005 פקס':   08-6806218טל':    78100חוף אשקלון ד.נ.   בעצה אזורית שער הנגומ
SHAAR HANEGEV REGIONAL COUNCIL, DOAR NA CHOF ASHKELON , Tel +97286806218 

 ilw.sng.org.ww  shimonk@sng.org.ill : Emai  5,100ax +9728689, F 

 
  – 2202 לשנתכללית החלטת המועצה בדבר הטלת ארנונה 

  טיוטה   – אישור משרד הפניםלאחר 

בתוקף סמכותה לפי חוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, 

, מחליטה  כל דין , ובתוקף סמכותה לפי מכוחו, על תיקוניו והתקנות שהותקנו 1992-גהתשנ" 

כומים שהוטלו בשנת  סב 2021 תכללית לשנ הונארנ הם שבתחומעל הנכסיהמועצה להטיל 

 החלטות ולשינויים  לפי כל דין. בכפוף ל, ו(  %1.92) כשהם מוגדלים בשיעור שנקבע בדין 2020

 

 

  2022תעריף  קוד הנכס 

בש"ח למ"ר 

 לשנה 

תעריף מבוקש  

 2022לשנת 

  בניינים למגורים  -פרק א' 

    ₪ 43.33    ר" לכל מי,  כינט במושב ילמע מבנה מגורים בכל תחום המועצה 118

    ₪ 38.71   - מבנה מגורים במושב יכיני, לכל מ"ר 117

 לה הנזכרים בפרק ג' ו ד' להלןבניינים אחרים למעט א -פרק ב' 

 הגדרות  

בהתאם למסומן במפה  1,2,3להלן , יוגדרו תחומי אזורי תעשיה  208ן  234,236לענין סיווגים 

 וה חלק בלתי נפרד הימנו .ה ומהוזלצו  כנספח "א" ינטות המצורפת רדאווברשימת הקו

 

234 

  סככות המשמשותלרבות  ד תוצרת חקלאיתעיבובניני תעשיה, 

מן סוהמ" א "ספיריםעסוקה באזור הת –ממטרות אלו  לאחת

 .  -בנספח א לצו זה  1 תעשיה  זורכא

 70.94  ₪ 87.01 ₪   

236 

  תהמשמשו סככותלרבות  איתד תוצרת חקלעיבו בניני תעשיה,

ומנים , המס3או \ו 2, באזורי תעשיה  וממטרות אל לאחת

 בנספח א' לצו זה .

111.39   ₪    

208 

  תהמשמשו סככותלרבות  חקלאיתד תוצרת עיבוה, עשיבניני ת

בכל תחום המועצה למעט באזורי תעשיה , ממטרות אלו לאחת

 3או \ו  2או  \ו 1

64.62 ₪  

210 

 

  .(וסכיםה )למעט ממלאכ

 

60.78 ₪    

211 

 

מיונו , מנפטה , מדגרה , משחטה , לרבות  או \ו  אריזת פרי 

 סככות המשמשות לאחת ממטרות אלו 

 60.78  ₪  
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112 
לרבות סככות המשמשות  בד,דול בלהמשמשות לגי חממות,

  ות אלולמטר
0.43  ₪   

 

  ₪ 3.45  אלות טרולמ כות המשמשותלרבות סכ רפת או דיר,  113

114 
ת המשמשו ות סככותרבל סוגיהם, ללולים לגידול עופות לכ

 למטרות אלו 
2.40₪ 

 

  36.08₪ בניני ציבור   125

207 
 חרי שללרבות סככות לאחסון לא מס ,מבנה עזר לחקלאות

 ה וכלים חקלאיים  ריזחומרי הדברה, דשנים, חומרי א
2.39₪ 

 

  ₪ 105.00   חראירותים ומסחר מסוגים שאינם מופיעים בסעיף ש 209

218 
ירותי מוסך על ידי  ש במתןיסוקם יקר עשעכאלה עט למ ,מוסכים

 יה  אגודה שיתופית לחבר
101.07    ₪ 

 

  122.81₪ מסחר בתחומי קניונים  219

  122.81₪ הנזכרים להלן(מעט כאלה )ל דיםמשר 220

  250.56₪ משרדי דואר ו/או בזק  221

  787.26₪ בנק, לרבות חדרי עזר  222

  250.56₪ ם יו/או מטענוסעים מסוף נ 223

224 

, מחסני רותגוחסנה בלבד, לרבות ממם לאשמשים הממבני

ים  נים הנלוולמעט מחס ,משות לאחסוןהמש ובה וסככותער

 ים אחרים הם שימושים בעששנלמבנים 

63.76₪ 

 

225 
  מחסני קירור, למעט כאלה שעיקר שימושם במתן שירותי אחסון

 ריהשיתופית לחב ודהידי אג עלבקירור 
124.52₪ 

 

226 

 ,קפה, פאבי זנונים, קיוסקים, בתמ ת,מסעדו לרבות ,וכלבתי א

ידי אגודה   ושם במתן שירותים עלעיקר שימכאלה שלמעט 

 יהשיתופית לחבר

124.53  ₪  

  ₪  51.82  ת בתי הארחה, אכסניות וכפרי נופש ן, לרבובתי מלו 227

228 

 ותו/או שמחות מופעים וע, אולמלנקו , לרבות בתי בידורני בני

ושעיקר  ת שיתופי דהבידי אגו מוחזקים למעט ה ים,ומועדונ

 י אותה אגודהחבר ושם על ידישימ

124.52₪ 

 

  108.64₪        - ח המקורהריות, לרבות השטתחנות תדלוק מסח 229

230 
 ל ומשטרתבנינים של מדינת ישראל ורשויותיה, לרבות צה" 

 ישראל 
74.70 ₪   

 

  37.71₪ בתי אבות 231

  ₪  122.81 ב נטרי קלאלרבות קאחריים, מס קני ספורטתמ 232
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  ₪ 122.81  -ית מסחר משתלה 233

235 
 וסככות,בנינים , לרבות י מים וביובשטח בנוי בתחום מתקנ

 - יםמשרד  למעט 

60.65₪  

 

 

     ₪ 8.713 ם מעונות סטודנטי 237

  ₪  105.00 - שורת סלולאריתתק כותהמשמשים  מער מבנים ומתקנים 238

239 
  ותמנוי שאינןקשורת ת ם מערכותמשים המשקניומתם מבני

 238ס ד נכבקו
105.00  ₪ 

 

   :ג נכסל גת עקמ ארית הממומערכת סול 240

  0.65₪ מ"ר   1,000מ"ר ועד  200לכל מ"ר שמעל  

  0.32₪ מ"ר    2,000 ועד  1,000לכל מ"ר שמעל  

  0.16₪ מ"ר  2,000לכל מ"ר שמעל  

   :גג ת עלממוקמ השאינולארית מערכת ס 241

  2.60₪ ר  " מ 10,000 עדל ש בשטח 

  1.30₪ ר  מ"  300,000מ"ר עד  10,000ל מ"ר שמעל כל 

  0.65₪ "ר מ 750,000מ"ר עד   300,000לכל מ"ר שמעל  

 
 מ"ר   750,000מ"ר שמעל ל לכ

20.3   ₪  

 
 

 יות בניינים של אגודות שיתופפרק ג' 

111 

יזת , מסחר, אראכהמל ני,מש יבוד חקלאי, עים, תעשיהרדמש

ת סככות רבומשחטה, למדגרה,  מנפטה, מיונו, י ו/אופר

 חת ממטרות אלו המשמשות לא

57.35 ₪ 

 

   אדמה חקלאית למטר מרובע  -פרק ד' 

  ₪0.010  ד   מרעה בלבהמשמשת ל 100

101 
וזכרת נה מרת שאיואדמה חקלאית אח ,דולי בעלהמשמשת לגי

 אחר   בסעיף 
 ₪0.019 

 

  ₪0.021  לי בעל בהשקיית עזר המשמשת לגידו 102

  ₪0.028    למעט ירקות שלחין,  לגידוליהמשמשת  103

  ₪0.028    שמשת לגידולי שלחין לירקות המ 104

  ₪0.055  המשמשת לפרדס או מטע  105

  ₪0.711  מטרות מסחר המשמשת למשתלות ל 110

 קרקע תפוסה  -ק ה' פר

   ₪ 0.814 ₪0.41   נזכרת בסעיף אחר המשמשת למטרה שאינה 300

  ₪44.42    שורת סלולארית  ת תקערכוסה המשמשת מ תפו קעקר 301

  ₪0.09                           רות טבע וסה על ידי שמוקרקע תפ 302

  ₪0.97  למסחר אהמשמשת לכרייה של 303

   ₪59.22 ובלבד ששטח   יס עמוד חשמל מתח גבוה,קרקע תפוסה בבס 304
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 "ר מ 32סו עם עוגניו עולה על י הקרקע שמתחת לבס

305 
בלבד ששטח  ו ,של עמוד חשמל אחרקרקע תפוסה בבסיסו 

 מ"ר  32ת לבסיסו עם עוגניו עולה על ע שמתחהקרק
 ₪2.95  

 

306 
ת שאינן מנויות בקוד  ות תקשורמשת מערכקרקע תפוסה המש

   - 301נכס 
 ₪59.22 

 

  ₪59.22  קים  לקרקע תפוסה על ידי באר לקידוח ד 308

  ₪59.22  איגום דלקים  וללה לס קרקע תפוסה על ידי 309

  ₪26.14  ו/או שאיבה ו/או שינוע של דלק  לאחסון, איגום קרקע תפוסה 310

311 

ה שונים, מתקנים אכמוסכים, בתי מלקרקע תפוסה על ידי 

  25לכל  ,וחי ו/או הפקת דלקסה למטרת קידויתרת הקרקע התפו

 מהם   דונם או חלק

 ₪16.66 

 

  ₪41.65  ף לחקר דלקים  יסמוגרל ידי סקרקע תפוסה ע 312

  ₪4.35  ים כימיים, למעט דלקים חומר כלי אחסוןהמשמשת למ 313

  ₪4.35  למעט דלקים ומים  בריכות איגום,  למשת המש 314

  ₪1.09  ם  מקוריהמשמשת כמשטחי אחסון לא  315

  ₪2.16  ך מבנים לא בתושהמשמשת למסועים ומתקני שינוע  316

  ₪21.95  נות הסעה כוז תחהמשמשת כרי 317

  ₪13.18  ק מסחרית להמשמשת תחנת ד 318

  ₪3.33  ת חניון מוסדר  המשמשת כחניון, לרבו 319

  ₪0.25  מעט מי שיטפונות  ת לאיגום מים, להמשמש  322

  ₪0.12   שת לאיגום מי שיטפונותהמשמ 323

324 

  או אתר קבורת אשפה ו/או שטח/י פסולת ונויאתר פהמשמשת כ

לפינוי   משים ישוב ל באשפה, למעט אתרים כאלה המשלטיפו

 ו ישוב בלבד בורה של אשפה מתחומי אותו/או ק

 ₪4.67 

 

  ₪19.60  כרייה למסחר המשמשת ל 325

331 
, לרבות הקרקע המגודרת ני מים וביובקרקע תפוסה במתק

 סביב מגופים עיליים  
 ₪5.76 

 

333 

   קע תפוסה המשמשת למתקני חשמל: קר

  ₪10.49    מ"ר ראשונים, לכל מ"ר 2000עד 

  ₪2.96  ק  סף בידי אותו מחזיעבור כל מ"ר נו

340 

   :משת למערכת סולאריתוסה המשפקרקע ת

  ₪2.60  מ"ר  10,000 עד

  ₪1.30  מ"ר   300,000מ"ר  ועד   10,000לכל מ"ר מעל 

  ₪0.65  מ"ר   750,000מ"ר  ועד   300,000על לכל מ"ר שמ

  ₪0.32  "ר מ  750,000כל מ"ר שמעל ל
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 תשלום הועדי מ
 . 1.1.2022 ריךלום הארנונה חל בתאשהמועד לת

 

 ה מראש תשלום ארנונ
המותרת  יזכו בהנחה  , 2231.1.20ום מחזיקים שישלמו את מלוא סכום הארנונה השנתית עד לי

 . בדין

 

 ים לומ הסדר תש
,  1.1.2022מים, שישולמו במועדים:  תשלו 6-לשלמה במגורים רשאי חייב בתשלום ארנונה ל

1.3.2022   ,1.5.2022  ,1.7.2022 ,1.9.2022 ,1.11.2022.   

 

הגיש  לכך, יוכלו המעוניינים ב ,פים עסקיים, חוות ומחזיקי יחידות משק במושבועדים מקומיים, גו

קשה  בה את תשקול המועצה .ת בהסדר תשלומיםללילשלם את הארנונה הכ למועצה בקשה

 עצה.ולמהמבקש חייב  םבה ,יתנונה כללין ארן היתר, בחובות קודמים בגבהתחשב, בי

 

מים כמשמעותו בחוק הרשויות המקומיות )ריבית  כדין הסדר תשלו , ומים כאמורדין הסדר תשל

 . 1980-ובה(, תש"םעל תשלומי חוהפרשי הצמדה 

 

 ל פיגור בתשלום ה עריבית והפרשי הצמד
ועד המועד שנמדה מישא ריבית והפרשי הצ  ,עדושלא ישולם במו ארנונה כלליתכל סכום 

המקומיות )ריבית  בהתאם להוראות חוק הרשויות וזאת  ,המלא בפועל םלומו ועד התשלושלת

 .  1980-והפרשי הצמדה על תשלומי חובה(, תש"ם

          

 

 אופיר ליבשטיין           

 אש המועצה ר         
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