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 תאור הנכס הסבר קוד

תשלום 
ארנונה 
 בש"ח

יח' 
 מידה

    -י מגורים:מבנ -מבני מגורים: 100
 מ"ר 37.2767-מבנימגורים: מבנההמיועדלשמשלמגורים,אומשמשבפועללמגורים 101

 -משרדים שירותים ומסחר: 300
משרדים שירותים 

    -ומסחר:

 דירותמגוריםבהןמתנהלתפעילותעסקית 301
משרדיםשירותים

 מ"ר 73.1935 -ומסחר:

302 
קפה-משיםבפועלכבתימבניםהמיועדיםלשמשאוהמש

 ומסעדות.
משרדיםשירותים

 -ומסחר:
73.1935 

 מ"ר

303 

מבניםהמיועדיםלשמשאוהמשמשיםבפועלמסחר,
בוושירותים-בתיכלחנויות,צרכניות,,סוכניות,משרדים

אחריםוהכלביןבנפרדוביןאםמצוייםכחלקאובתוך
 פרויקטכולל.

משרדיםשירותים
 -ומסחר:

73.1935

 מ"ר

 מבנההמשמשלמטרתתחנתדלקמסחרית 304
משרדיםשירותים

 מ"ר 83.3802 -ומסחר:

 מבניםהמשמשיםכמרפאותפרטיות 305
משרדיםשירותים

 מ"ר 131.5327 -ומסחר:

 תחנותמשנהלהפקתחשמל 306/1
משרדיםשירותים

 -ומסחר:


 מ"ר 73.1935

 מבטוןמבניםהמשמשיםכארונותחשמל)פילרים( 307
משרדיםשירותים

 -ומסחר:
 

 מ"ר73.1935

308 
מבנההמשמשכמרכזתטלפוניםאולשימושאחרהקשור

 לקויטלפוןו/אואלחוטוהכלביןבנויוביןמקורה.
משרדיםשירותים

 מ"ר 187.2046 -ומסחר:

308/1 
מבניםהמשמשיםתאיסעףלתקשורת,אוכלשימושאחר

 לתקשורת.
משרדיםשירותים

 מ"ר 184.6746 -ומסחר:

תחנתמוניותאותחנתאוטובוס 309
משרדיםשירותים

 -ומסחר:
135.2642 

 מ"ר 

 -אתרי תיירות ונופש: 310
אתרי תיירות 

    -ונופש:

311 

מבניםהמיועדיםלשמשאוהמשמשיםבפועלכבתימלון,
מקומותאכסון,אכסניות,כפרינופש,ומקומותתיירות,

חדריאולמות,ניהציבורשטחיהאכסון,והכללרבותמב
אוכל,מלתחותוחדריהלבשהבבתימלוןבאכסניהבבי"ס

שדהוכלמבניםהמיועדיםלשמשאוהמשמשיםבפועל
למסחר,סוכנויות,מסעדות,קיוסקיםוזאתאףבמידה

כוללבאתרימפרויקטשמבניםאלומצוייםבתוך,אוכחלק
מקוםאכסוןאואירוחיה.לכלסוגיהבני-נופשותיירות

לכלסוגיהבנייה.-אחר,ובאתרינופשותיירות
 

 אתריתיירות
 מ"ר 41.1864 -ונופש:

312 

מבניםהמיועדיםלשמשאוהמשמשיםבפועללמסחר,
סוכנויות,מסעדות,קיוסקיםוזאתאףבמידהשמבניםאלו

כוללבאתרינופשמפרויקטמצוייםבתוך,אוכחלק
 לכלסוגיהבנייה.-ותיירות

אתריתיירות
 מ"ר 73.1935 -ונופש:

313 

מתקניםהמיועדיםלשמשאוהמשמשיםבפועללתיירות
םלמיניהחוותרכיבה,מתקניסקינופשוספורטשעשועים,

 ביןשטחבנויוביןשהואמקורה.
 

אתריתיירות
 מ"ר 41.1864 -ונופש:

314 

ם,מבניםהמיועדיםלשמשאוהמשמשיםכמשרדי
מחסנים,מבנישירותיםוקופותבגניםלאומיים,שמורות

 טבעופארקיםציבוריים.
אתריתיירות

מ"ר 41.1864-ונופש:
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חיוביםבגיןנכסיםבתחוםשיפוטהמועצהיהיוכלהלן:. 2
 

 -בנקים וחברות ביטוח: 330
בנקים וחברות 

     -ביטוח:

 מ"ר.150עד-מבניםהמשמשיםכבנקים 331
בנקיםוחברות

 מ"ר 878.7625 -ביטוח:

מ"ר.150מבניםהמשמשיםכבנקיםמעל 332
בנקיםוחברות

 -ביטוח:
936.0480 

 מ"ר 

 מבניםהמשמשיםלחברותביטוח. 333
בנקיםוחברות

-ביטוח:
866.8862 

 מ"ר 
     -תעשיה: -תעשיה: 400

401 

מבנההמיועדלשמשאוהמשמשבפועללתעשייה,
יזה,מיוןאואחסון,ואינומבנהחקלאיחרושת,אר

 מ"ר 26.6725 -תעשיה: כהגדרתו,והכלביןבנויוביןמקורה

קרקעהמשמשתבפועללכריהאולחציבהאו402
 מ"ר 13.3221 -תעשיה: גריסהאוהכנתבטוניםאואספלט.

 -מלאכה: -מלאכה: 451
 

  

452 

מבניםהמיועדיםלשמשכמבנימלאכהלרבות
יםומחסניהמוסכים,נגריותומסגריותבגיןמוסכ

 מ"ר 49.4010 -מלאכה: השטחהבנויאוהמקורה.
 -אדמה חקלאית: -אדמה חקלאית: 600

 
  

 מ"ר 0.0103 -אדמהחקלאית: אדמהחקלאיתהמשמשתכשטחמרעה 601
 מ"ר 0.0105 -אדמהחקלאית: אדמהחקלאיתהמשמשתכאדמתבעל. 602
 מ"ר 0.0126-אדמהחקלאית: שמשתכאדמתשלחיןאדמהחקלאיתהמ 603

604 
-אדמהחקלאיתהמשמשתכפרדסאומטעאוכרם

 מ"ר 0.0170 -אדמהחקלאית: מניבים.

605 
אדמהחקלאיתהמשמשתכפרדסאומטעאוכרם

 מ"ר 0.0105 -אדמהחקלאית: עדהגיעולניבה.
 מבנים חקלאים  מבנים חקלאים  650

 
  

651 
אוהמיועדלשימושכ"מבנהחקלאימבנההמשמש

 מ"ר 0.3831 מבניםחקלאים "כהגדרתווהכלביןבנויוביןמקורה.

652 
מבניםהמשמשיםאוהמיועדיםלשמשכסככותצל

 מ"ר 21.4232 מבניםחקלאים לעדריםומתבניםעונתיים.
     -קרקע תפוסה: -קרקע תפוסה: 700
 מ"ר 0.0125 -קרקעתפוסה: אוחרושת.קרקעתפוסהלצורךתעשיהמלאכה 701
 מ"ר 16.5427 -קרקעתפוסה: קרקעתפוסהלצורךתחנתדלק. 702

703 

קרקעתפוסהלצורךמדשאות,גניםאוכלשימוש
אחרלמטרותמלונאותתיירותאונופשאו

שעשועיםלרבותקרקעתפוסההמשמשתלחנייה
 מ"ר 12.4850 -קרקעתפוסה: ללאתשלום.

704 

קרקעתפוסהאשרשמשהבעברלכריהאוחציבה
אוגריסהאוהכנתבטוניםאואספלטואשר
משמשתלערוםחומריםאולצרכיםשונים
הקשוריםלכרייה,חציבה,הכנתבטוניםאו

 מ"ר 1.0740 -קרקעתפוסה: אספלט.
 מ"ר 0.0369 -קרקעתפוסה: קרקעתפוסהלצורךקווימיםאוביוב. 706

707 

מבניםאומתקנימיםקעתפוסהלידמשאבות,קר
אוביובוכלקרקעתפוסההמשמשתלאספקת

 מ"ר 0.0364 -קרקעתפוסה: מים.

 תאור הנכס הסבר קוד
תשלום ארנונה 

 בש"ח
יח' 
 מידה

לכל 158.2337 -קרקעתפוסה:קרקעתפוסהע"יעמודחשמלמתחעליוןאו 708
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 עמוד. גבוה.

709 
קרקעתפוסהע"יעמודנושאשנאישלחברת

 -קרקעתפוסה:החשמל.
404.9086 

 
לכל

 עמוד.

712 
קרקעתפוסהע"יקונפטו/אוגזאוהטמון
 -קרקעתפוסה: תחתיהוהמצויבשטחשיפוטהשלהמועצה.

20.6843 
 מ"ר 

713 
קרקעתפוסהלצורךמבניםהמשמשים

 מ"ר 59.6303 -קרקעתפוסה: כארונותחשמל)פילרים(.

714 
קרקעתפוסהלצורךמרפסת,סככתצל,מתבן

 מ"ר 21.4232 -קרקעתפוסה: ו/אולצורךמבנהחקלאיאחר.

715 
קרקעתפוסהלצורךמשרדיםשירותים

 מ"ר 58.1831 -עתפוסה:קרק ומסחרוכלקרקעתפוסהאחרת

716 
קרקעתפוסהלצורךמבניםחקלאייםו/או

 מ"ר 0.3831 -קרקעתפוסה: לצורךשימושחקלאי

718 
יחידותלהפקתחשמל,-מתקניחשמל

 מ"ר 14.3648 -קרקעתפוסה: תחנותכוחו/אוטרנספורמציהותחנותממסר
     קרקע תפוסה לאירועים קרקע תפוסה לאירועים 750

751 
קרקעתפוסההמשמשתלצורךעריכת

 מ"ר 6.9116 קרקעתפוסהלאירועים אירועים

     -חניונים: -חניונים: 800

801 

מגרשיחניהבלתיסלוליםביןאםמקורים
וביןשאינםמקוריםואשרהחנייהבהם

 מ"ר 1.5323 -חניונים: נעשיתתמורתתשלום.

802 

םוביןמגרשיחניהסלוליםביןאםמקורי
שאינםמקוריםואשרהחניהבהםנעשית

 מ"ר 3.9725-חניונים: תמורתתשלום.

 -מתקנים ונכסים מיוחדים: -אחרים  900
מתקנים ונכסים  -אחרים 

     -מיוחדים:

 מ"ר 37.8949-מתקניםונכסיםמיוחדים:-אחרים בריכותשחיהלרבותבריכותמקורות. 901

 ליחידה 124,190.8477 -מתקניםונכסיםמיוחדים:-אחרים מינחתכליטייס 902

 ליחידה 20.798.6470 -מתקניםונכסיםמיוחדים:-אחרים מינחתכליטיסלצרכיםחקלאייםבלבד. 903

905 

מחנותאו"םלרבותמבנים,מחסניםסדנאות,
סככות,נקודותביקורתמוצביםהמשמשים

 -חדים:מתקניםונכסיםמיו-אחריםלכוחותהאו"ם
39.6448 

 מ"ר 

 מ"ר 10.2150 -מתקניםונכסיםמיוחדים:-אחרים מאגרימיםבהצפה. 906

 מ"ר 0.0088 -מתקניםונכסיםמיוחדים:-אחרים מאגרימיםואגניחמצון. 907

908 
מבנהאומתקןהמשמשכמכוןלשאיבתמים
 מ"ר 60.2403 -כסיםמיוחדים:מתקניםונ-אחרים אוביובאוחדרפיקודובקרה,אומתקןמים.

909 
מבנהאומחסןלידמתקנימיםאוביוב,או

 מ"ר 60.2403 -מתקניםונכסיםמיוחדים:-אחרים מבנההמשמשבקשרלאספקתמים.

910 
בריכותאגירהבנויותבטוןאומכלחומר

 מ"ר 60.2164 -מתקניםונכסיםמיוחדים:-אחרים אחר.

911 
אוגזלרבותשטחהקרקעבארלהפקתנפטו/

-מתקניםונכסיםמיוחדים:-אחרים שעיקרשימושועםהבאר.
345.0387 

 מ"ר 

 -מתקניםונכסיםמיוחדים:-אחרים מכליםלאכסון,איגוםנפטו/אוגז. 912
172.4354 

 מ"ר 

 מ"ר 21.4232 -מתקניםונכסיםמיוחדים:-אחרים בריכותדגים 914

 -מתקניםונכסיםמיוחדים:-אחרים ומתקניםנלווים.אנטנותסלולריות 915
155.2434 

 מ"ר 

 מ"ר 90.3463 -מתקניםונכסיםמיוחדים:-אחרים טורבינותרוחומתקניםנלווים. 916

 תאור הנכס הסבר קוד
תשלום ארנונה 

 יח' מידה  בש"ח
 מערכת סולארית הממוקמת על גג נכס 917

 
  

 מ"ר 0.0627 מערכתסולאריתדונם1ועדדונם0.2א.לכלמ"רשמעל 
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לוא.3 הסמכוו. מקומיים לארנונהעדים בנוסף ,וזאת חובה ותשלומי ארנונה להטיל ת
לצוהמועצותהמקומיות,)מועצותאזוריות(133המוטלתעלידיהמועצהלפיצוזה,מכחסעיף

 מ"ר 0.0313 מערכתסולארית דונם2דונםועד1ב.לכלמ"רשמעל 
 מ"ר 0.0167 מערכתסולאריתדונם2ג.לכלמ"רשמעל 
    

    מערכת סולארית שאינה ממוקמת על גג נכס 918
 מ"ר 0.2611 מערכתסולארית דונם10א.בשטחשלעד 
 מ"ר 0.1358 מערכתסולארית דונם300דונםועד10מ"רשמעלב.לכל 
 מ"ר 0.0627 מערכתסולארית דונם750דונםועד300ג.לכלמ"רשמעל 

 
 מ"ר 0.0313 מערכתסולארית דונם750ד.לכלמ"רשמעל

     

    קרקע תפוסה המשמשת למערכת סולארית 919

 מ"ר 0.2611 מערכתסולארית דונם10א.בשטחשלעד 

 מ"ר 0.1358 מערכתסולארית דונם300דונםועד10ב.לכלמ"רשמעל 

 מ"ר 0.0627 מערכתסולארית דונם750דונםועד300ג.לכלמ"רשמעל 

 מ"ר 0.0313 מערכתסולאריתדונם750ד.לכלמ"רשמעל 
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 ובאישור1958-תשי"ח מכוחו לחוקההסדריםולתקנותשהותקנו ובכפוף המתוקן בנוסחו ,
מליאתהמועצה.

 
ידיהחייבולאעלבכךתשולםישהמעונייניםצה.הארנונההשנתיתביישוביהמועב ירותעל

-)ג(לצוהמועצותהמקומיות)מועצותאזוריות(תשי"ח68הוועדהמקומיוזאתמכחסעיףידי
ולאחרשהמועצההתייעצהעםהוועדיםהמקומייםהנוגעיםבדבר.1958


:הנחות.4
שיוגשוהפניםובהתבססעלרשימותהנחותתינתנהרקלפיהוראותהחוקוהנחיותמשרד.א
הנחותתינתנהבהתאםלאישורועדתההנחותטחון/המוסדלביטוחלאומי.יידימשרדהב-על

אשרהוקמהבהתאםלקבועבחוק.
   .28/02/2023יתקבלו לא יאוחר מיום   מארנונהלהנחות  לוועדהבקשות ב. 
 

:מועדי תשלום.5


 במזומן 15.2.2023נקבעלתאריךשנתיתמועדתשלוםהארנונהא. ותשלום ארנונה שנתית,
הצמדהבלבד)מדד31.01.2023בכרטיס אשראי עד  התשלומיםהפרשי עדתאריךזהיישאו

 (.5/2021בסיס
ניתןלשלםאתהארנונהבשישהתשלומיםדוחודשייםשוויםורצופיםלמרותהאמורלעיל,ב.

תשלוםעל.2021אוקטוברריםלצרכןלפימדדחודשיהיהצמודלמדדהמחיכלתשלוםכאשר
 תוך שולם שלא זה, הסדר תשלומי30פי בתוספת ישולם לשילומו, שנקבע מהמועד ימים

פיגורים.


.6
יוםמיוםקבלתהודעת90החייבבתשלוםהארנונהלפיצוזהרשאילהשיגתוך.א

באות:בפנימנהלהארנונהוזאתמהסיבותההתשלום    
הנכסאינומצויבאזורהמצויןבהודעתהתשלום..1
נפלהבהודעתהתשלוםטעותבציוןסוגהנכס,גודלואוהשימושבו..2
אינומחזיקבנכסכמשמעובפקודתהעיריות..3

יוםמיוםקבלתההשגה.60עלמנהלהארנונהלהשיבלהשגהתוך.ב
עדתעררשלהרשותהמקומית.וקבלתהתשובהלויוםמיום30ניתןלערערתוךג.
יום,מיוםמסירתההחלטהלביתהמשפט30ניתןלהגישערעורתוך.עלהחלטתועדתהעררד

המנהלישבאזורשיפוטונמצאתהמועצההאזוריתגולן



 ב  ב  ר  כ  ה
 

 חיים רוקח 
.אש מוא"ז גולןר

 


