
 
 

 2020 במאי 27         

 לכבוד

 מועצת העירחברי 

 ת אונויעיריית קרי

 שלום רב,

 2021צו ארנונה לשנת הנדון: 
 711וסיווג חדש  710 -ו 212, 210לסיווגים בקשה לקבלת היתר חריג בארנונה 

 

 1.1%יעודכנו בשיעור כללי של  2021בהתאם לחקיקה, נקבע כי תעריפי הארנונה לשנת  .1

 .2020גים בשנת ולתעריפים שהיו נהיחסית 

בהתאם לנוהל ם עדכן מספר תעריפילזה מעוניינת עיריית קריית אונו  מעבר לעדכון כללי .2

 בקשה להיתר חריג.

ע"פ נוהל זה פונה העירייה לשרי הפנים והאוצר על מנת שיבחנו ויאשרו שינויים מעבר  .3

 לעדכון הכללי.

   .אלו והבקשות נדחוכולל תיקון תעריפים העירייה הגישה בקשה לאישור חריג  2020בשנת  .4

בצו הארנונה שינויים טכניים אשר נועדו להבהרה  -שינויים אחרים בגינם לא נדרש אישור  .5

תיקון . 2חודשיים. תשלום ארנונה דו . הוספת מועדים ל1:  ללא כל משמעות כספית הקיים

 2018-2020הארנונה  ויבגינן היתה הטלה הראשונה בצוגושים וחלקות באזורים החדשים 

 2%יקון בעניין ההנחה של . ת3 מקרקעי ישראל.בלפי רישומים עדכניים וסופיים ממפ"י ו

 .בנקהבאמצעות הרשאה לחיוב חשבון אשר ניתנת למשלמים ארנונה בהוראות קבע 

בקשת העירייה ה לאישור חריג בסיווגים כאמור אך העירייה הגישה בקש 2020בשנת  .6

 .בקווים המנחים להפחתהלא עמדה הרשות ידי השרים מהסיבה כי נדחתה על 

הרשות אכן עומדת בכל הקווים  2021וכן בהגשת צו הארנונה לשנת  2020, בשנת יובהר כי .7

ומן הראוי כי  בקשתנו להפחתה חריגה ( 2020ביחס לשנת  2019)שפורסמו ביוני  המנחים

הפחתת תעריפי ארנונה בסיווגים בסיווגים שצוינו תאושר על ידי השרים ויתאפשר 

 . 2021לשנת  המתוארים בבקשה

 הבקשות לשינויים הינם לתעריפי ארנונה לנכסים שאינם למגורים. .8

וסיווג חדש  212, 710, 210בארנונה לסיווגים: מוצע: להגיש בקשות לקבלת היתר חריג  .9
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 212סיווג  .9.1

תעריף למ"ר  

לשנה בש"ח  

בתי ספר פרטיים ו מרכזי למידה, םגני ילדים, צהרונים ופעוטוני

 159.71 למבחני בגרות ופסיכומטרילמתן שיעורים פרטיים והכנות 

 

 מהות השינוי המבוקש:  

לתלמידים תוספת סיווג חדש למרכזי למידה ובתי ספר פרטיים אשר מעניקים 

אונו והמשך  תהכנות למבחני בגרות. כעידוד ההשכלה לציבור הרחב בעיר קריי

 ללימודי השכלה גבוה במוסדות אקדמאים.

 

בבדיקה שנעשתה התברר כי  -הפחתת התעריף לגני ילדים צהרונים ומשפחתונים 

 130-174התעריפים בקריית אונו גבוהים ממקומות אחרים בסביבה ]עיריית פ"ת: 

 למ"ר[ .  ₪  132-205למ"ר, ובעיריית ת"א ₪  113.4למ"ר, אור יהודה ₪ 

 

 המשמעות הכלכלית: 

כז למידה אחד העונה על ההגדרה המבוקשת. נכון להיום קיים בעיר קריית אונו מר

מ"ר. שינוי זה אינו בעל משמעות כספית שכן עדיין לא קיימים  160שטח נכס 

מרכזי למידה אחרים המתאימים לסיווג זה. אישור הסיווג חדש יביא להפחתת 

מרכזי למידה הקיימים מחויבים לפי סיווג  ם. נכון להיואלף בשנה 20 -הארנונה בכ

 .עסקים 203

 -הפחתת הכנסות העירייה מארנונה בהיקף של כהפחתת תעריף גני ילדים יביא ל

אלף ש"ח לשנה. העירייה הגישה בקשה זו כבר במסגרת הבקשות להיתר חריג  190

כלל במסגרתו גם משמעות ההפחתה  2021תקציב העירייה לשנת . 2020לשנת 

בעיר קרית  והעירייה תוכל לספוג את ההפחתה במסגרת תקציבה המאוזן והשוטף.

למ"ר  ש"ח 231.55, תעריף 212גני ילדים אשר מסווגים לפי סיווג  29 נםאונו יש

 (.2020)נכון לצו ארנונה 

 דברי הסבר:

ההשכלה בעיר, ועידוד ית אונו לקידום יכחלק מהמדיניות החברתית בעיר קר

השכלה אקדמאית, מבוקש כי תעריפי הארנונה למרכזי למידה מסוג זה יופחתו 

 לפי תעריפים התואמים תעריפי מכללות ללימודים אקדמאיים בעיר.

כחלק מהירתמות העירייה למאבק ביוקר המחייה, ובמטרה להקל על כמו כן, ו

ינוך לגיל הרך: גני תושבי העיר הצעירים המשתמשים בשירותי מסגרות הח



 
 

הילדים הפרטיים, צהרונים ופעוטונים, מבוקש להפחית בתעריף אותו משלמים 

כיום מוסדות החינוך לגיל הרך בעיר. התעריף המבוקש דומה לתעריף ברשויות 

 סמוכות.

 

  210סיווג  .9.2

 תעריף למ"ר בש"ח לשנה מכוני כושר ספורט ומתקני שעשועים

 396.72 מ"ר  לכל מ"ר 750עד 
 240.96 מ"ר לכל מ"ר 1250מ"ר ועד  750מעל 
 179.05 מ"ר לכל מ"ר 2500מ"ר ועד  1250מעל 

 59.50 מ"ר לכל מ"ר 2500**מעל 
 

 :מהות השינוי המבוקש

ש"ח למ"ר על מנת  59.5מ"ר בתעריף מופחת של  2,500תוספת מדרגה לנכסים מעל 

 התפוסה.חיוב הקרקע בנוסף להקל בתשלומים של מתקנים גדולים. ו

 המשמעות הכלכלית:

  ש"ח לשנה.אל 175 -ות העירייה מארנונה בהיקף של כהפחתת הכנס

מכון כושר עם עתירי  -בעיריית קרית אונו ישנו נכס אחד אשר עונה על סיווג זה 

 מ"ר. 2,500שטח למתקנים העולה על 

כלל במסגרתו גם משמעות ההפחתה והעירייה תוכל  2021תקציב העירייה לשנת 

 לספוג את ההפחתה במסגרת תקציבה המאוזן והשוטף.

בנוסף, תחויב הקרקע התפוסה בשטחי מתקני הספורט בהתאם לתעריפי קרקע 

 .(710)ראה סיווג נדרש  תפוסה הרלוונטיים ובהתאם למדידה שתתבצע

 :דברי הסבר

מתקני נופש וספורט ומתקני שעשועים עתירי בבדיקה השוואתית שנערכה אל מול 

שטח בכל המרחב )גוש דן והשרון( נמצא כי התעריפים הנוהגים בקריית אונו 

גבוהים מאד ומשכך הוחלט על פתיחת מדרגה נוספת לחיוב בגין שטחים מעל 

מ"ר. בנוסף הוחלט על חיוב מתקנים אילו בגין קרקע תפוסה )מופיע בסיווג  2,500

710.) 

 

  710 סיווג .9.3

תעריף למ"ר  

לשנה בש"ח  

.8210 קרקע תפוסה במרכזי ספורט, בריכות שחיה ומתקני שעשועים   

 

 

 



 
 

 

 מהות השינוי המבוקש:

במרכזי ספורט, תעריף נמוך לשימוש בקרקע תפוסה במוצע להחיל סיווג חדש 

. מדובר על ארנונה (700 קודם מסיווג פיצול) בריכות שחיה ומתקני שעשועים

 וכד' המצויים בשימוש המתקנים הנ"ל. דשא/מגרשי משחקיםלמשטחי 

 

 המשמעות הכלכלית:

 לתעריף ביחס)המשמעות הכלכלית מצעד זה הינה הפחתה בהכנסות העירייה 

 אלף ש"ח בשל הפחתת התעריף. 280 -בהיקף של כ (700 סיווג לפי קודם

רכז כושר בממ"ר  4,723מ"ר ) 5,992 -בעיר נמדד בכמסוג זה  סה"כ קרקע תפוסה

כלל במסגרתו גם משמעות ההפחתה  2021תקציב העירייה לשנת  (.וספורט בעיר

 והעירייה תוכל לספוג את ההפחתה במסגרת תקציבה המאוזן והשוטף.

 

 :דברי הסבר

תעריף קרקע תפוסה בתחומי עיריית קריית אונו גבוה מאד ואינו מתאים להחלה 

על מתקנים עתירי שטח כדוגמת מרכזי כושר וספורט, ושטחי קרקע תפוסה גדול 

 מרכזי ספורטלא חייבה העירייה  משכך גם עד לפני מספר שניםבמרכז הבריכה, 

ל תעריף חדש לקרקע בגין קרקע תפוסה. העירייה מבקשת להחי ומתקני שעשועים

תפוסה במתקנים אלו, בתעריף העומד בקנה אחד עם תעריפים למתקנים שכאלה 

 ברשויות דומות ושכנות.

 

 )חדש(  711סיווג  .10

תעריף למ"ר  

לשנה בש"ח  

 5 קרקע תפוסה במגרשי ספורט

 

 מהות השינוי המבוקש:

 מגרשי כדורגל,מגרשי ספורט )כדוגמת: בשל קרקע תפוסה  מוצע להחיל סיווג חדש

קרקע "-למבוקש המהתעריף במחצית ...(, בתעריף נמוך מגרשי טניס, כדורת

. מדובר על ארנונה "תפוסה במרכזי ספורט, בריכות שחיה ומתקני שעשועים

 ם המשמשים למטרות מסחריות ושאינם מרכזי ספורט ציבוריים.למשטחי מגרשי

 

 המשמעות הכלכלית:

משמעות כספית שכן עדיין לא קיימים עסקים  נכון להיום שינוי זה אינו בעל

אשר מצויים כיום בחזקת העירייה המתאימים לסיווג זה. הכוונה כי שטחים 



 
 

ועתידים לעבור לחזקת מחזיק אחר )זכיין/מתפעל מטעם העירייה( שיתפעל את 

 המגרשים למטרות שאינן ציבוריות כפי שהיה עד כה.

 :דברי הסבר

תעריף קרקע תפוסה )כללי( בתחומי עיריית קריית אונו גבוה מאד ואינו מתאים 

להחלה על קרקעות עתירות שטח כדוגמת מגרשי כדורגל, טניס. עד כה, כל 

המגרשים העומדים בקטגוריה הינם ציבוריים ומשכך אינם מחויבים. העירייה 

עומד בקנה מבקשת להחיל תעריף חדש לקרקע תפוסה כמתואר לעיל, בתעריף ה

תעריף וכחצי מהאחד עם תעריפי מגרשים שכאלה ברשויות דומות ושכנות, 

קרקע תפוסה במרכזי ספורט, בריכות שחיה ומתקני ( 710מבוקש )סיווג ה

 וזאת על מנת לאפשר לרשות למנף את מגרשי הספורט בעיר. .שעשועים

 

ו להבהרה בצו הארנונה שינויים טכניים אשר נועד -שינויים אחרים בגינם לא נדרש אישור  .10

 הקיים ללא כל משמעות כספית: 

 מועדי"בפרק , מועדים לתשלום ארנונה דו חודשייםופירוט לגבי  סקהיהוספת פ  .10.1

ג 274וזאת בהתאם להוראות סעיף  2021תשלום" בסוף נוסח צו המיסים לשנת 

 כלהלן:בפקודת העיריות וקביעת מועדי תשלום ארנונה על ידי מועצת העיר, 

 2021מועדי תשלום הארנונה הכללית לשנת 

 .1.1.2021 -יחול ב 2021המועד לתשלום ארנונה כללית לשנת הכספים  .1

-למרות האמור לעיל ניתן לשלם את הארנונה הכללית בשישה תשלומים דו .2

באוקטובר  5באוגוסט,  5ביוני,  5באפריל,  5בפברואר,  5חודשיים במועדים: 

 תשלום ישולם במועד הנקוב כנ"ל. בדצמבר, וזאת בתנאי שכל 5-וב

המשלם לפי הסדר תשלום זה, יחויב בכל אחד מהתשלומים בהפרשי הצמדה 

לפי חוק הרשויות המקומיות )ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה( 

 .1980-התש"מ

תשלומים  12נקבעים לפי  םמועדי התשלומי - למשלמים בהוראות קבע .3

 .2021חודש ינואר מודים למדד הכללי החל מצחודשיים 

 

חלקות באזורים החדשים בגינן היתה הטלה הראשונה בצו הארנונה מספרי תיקון  .10.2

 מנהל מקרקעי ישראל.בלפי רישומים עדכניים וסופיים  2020

מספרי חלקות חדשים וסופיים אשר נמצאים בהליך רישום חדש ולאחר רישום 

, 6178, 6490, 6370 יעודכנו מספרי חלקות ותת חלקות בגושיםעודכנו/פרצלציה 

6487 ,6489 ,6486. 

ת ואין השפעה כספית, טכניברמה  עדכון מספר החלקות כאמור הינו רקיובהר כי, 

 רים שאינם ברי חיוב נכון להיום.באזומדובר בסיווגים חדשים והטלה ראשונה 

 

 



 
 

 

 

הנחה של נוסח הנחה למשלמים בהוראות קבע בפרק "הנחות מארנונה". תיקון  .10.3

תנת למשלמים ארנונה בהוראות קבע באמצעות הרשאה לחיוב חשבון אשר ני 2%

הם  2%יובהר כאן כי, הרשות מחדדת כי הזכאים לקבלת הנחה של  הבנק.

הרשומים להוראות קבע באמצעות הבנק בלבד ולא הוראות קבע באמצעות כרטיס 

 הנחות מארנונה: 2אשראי. סעיף 

באמצעות תינתן למשלמים ארנונה בהוראת קבע  2%הנחה בשיעור של  -

 הרשאה לחיוב חשבון בנק.

 במסגרת הצו החדש יכללו תיקוני הגהה שונים אשר אין להם כל משמעות -תיקוני הגהה, שונים  .11

 סעיף זה לידיעה ולא מבוקש אישור בגינו. -כספית 

 לאישורכם. .12

 .כולל הבקשות להיתר חריג 2021מצ"ב טיוטת צו הארנונה לשנת  .13

 

 

 

 בכבוד רב, 

 

 

_____________________     _____________________ 
 ליאור בן טריהרו"ח        שאדי ראבי

 גזבר העירייה       מנהל אגף הגביה
 והממונה על ההכנסות

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 ספח א'נ
 2021 גושים וחלקות המיועדים להטלה ראשונה

 החדשים באזורים

תעסוקה על פי  יבתחום המוניציפאלי של העיר קרית אונו הקיים והעתידי קיימים מספר אזור
בהליך פיתוח. בגושים אלה הוטלה הטלה ראשונה בצו הארנונה /הוקמו תכניות תקפות שטרם

: 410בסיווג , נכסים המשמשים כמשרד, למעט נכסים המשמשים למסחר: 208בסיווג  2018-2020
הנהלות בנקים וסיווג  214חברות ביטוח, סיווג  213. סיווג המצוייםובתי תכנה  מפעלים עתירי ידע

 בתי מלון. 215

 

 

 

 

 

 32,  31,  30,  28, 27, 26חלקות   6370גוש  .1
 (אזור תעסוקה פסגת אונו)

 (2002)משנת  281תממ/ -
 (2017)משנת  508-0474809 -

 

  437,  671, 673,  669, 667, 424חלקות  - 6490גוש  .2
 (תעסוקה שער הקריהאזור )

 (1997שנת מ) 282תממ/ -
 (2005שנת מ) 91קא/מק/ -

 

 257,61,57,60,62,284218,206,חלקות  - 6178גוש  .3
 (אזור תעסוקה מתחם בר אילן)

 (2009משנת ) 322קא/ -
 (2014משנת ד/מח )/322קא/ -
 (2015משנת א )/322קא/ -
 (2015משנת ב )/322קא/ -
 (2018משנת ) ג/322קא/ 508-0199497תכנית מס'  -

 

 7348וגוש  22,23למעט חלקות  7347גוש  .4
 (צומת סביון)


