
 
 

 2018בדצמבר  30         
 לכבוד
 מועצת העירחברי 

 ת אונויעיריית קרי
 

 שלום רב,

 2019צו ארנונה לשנת הנדון: 
 בקשה לשינוי סיווג )תיקון הגדרת "סוג הבית"(

 כנהובית ת -תוספת הגדרות: מפעל עתיר ידע ו
 710 -ו 212, 210לסיווגים בקשה לקבלת היתר חריג בארנונה 

 

 0.32%יעודכנו בשיעור כללי של  2019, נקבע כי תעריפי הארנונה לשנת לחקיקהבהתאם  .1
 .2018יחסית לתעריפים שהיו נוהגים בשנת 

מעבר לעדכון כללי זה מעוניינת עיריית קריית אונו לעדכן מספר תעריפים ולתקן עיוותים  .2
 בתעריפי ארנונה שונים, זאת בהתאם לנוהל בקשה להיתר חריג.

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

 בקשה לביצוע מספר תיקונים, שלא כולם אושרו. 2014העירייה הגישה בשנת  .4

לו, ברם, בשל ההכרזה על הבחירות ה וביקשה העירייה לתקן תעריפים אחזר 2015בשנת  .5
 לכנסת, נמנעו השרים לדון בבקשות.

 .  ונדח ותהבקש תעריפים אלו,חלק מחזרה וביקשה העירייה לתקן  2016-2018ם בשני .6

 דירת גג )פנטהאוז(  בצו ארנונה.  -בהגדרת סוג בית וי לשינ בקשה .7

 סוגים בצו: 6 -סוגי הבית 

 : במקום

דירות  3 -מ"ר בבית שאין בו יותר מ 125דירה בבניה קשה ששטחה הכולל מעל "
 מ"ר.  125לכל אחת, וכן דירת גג )פנטהאוז( ששטחה מעל  נפרדת עם כניסה

דירת גג )פנטהאוז( נחשבת דירה על גג מבנה שצמוד אליה שטח מהגג כ
ובלבד שמס' דירות הגג במבנה אחד אינו  לשימושו הבלעדי של המחזיק

 עולה שתיים. "

 :יבוא

דירות  3 -מ"ר בבית שאין בו יותר מ 125דירה בבניה קשה ששטחה הכולל מעל "
 מ"ר.  125לכל אחת, וכן דירת גג )פנטהאוז( ששטחה מעל  נפרדת עם כניסה

דירת גג )פנטהאוז( נחשבת דירה על גג מבנה שצמוד אליה שטח מהגג כ
 . "לשימושו הבלעדי של המחזיק

 

 מהות השינוי המבוקש:  

 .הבפסיקה השניי -תיקון ההגדרה לסוג בית 
שמס' דירות הגג במבנה אחד אינו עולה  ובלבדמהות התיקון: השמטת המשפט " 

 ".על שתיים



 
 

 
 

 המשמעות הכלכלית:

 דירות על הגג(: 4או  3חישוב ההפחתה בדירה ממועצת בבניין )
בנין בנחל  39דירה  

 גמלא
 נהר הירדן 38דירה 

 153 157 )מ"ר( שטח דירה עיקרי
 59 137 )מ"ר( שטח מרפסות

 212 294 סה"כ
 סה"כ חיוב להיום

 (112)לפי סיווג 
20,441  ₪ 

 (294x69.53) 

14,734  ₪ 
(212x69.53) 

סה"כ חיוב לפי צו מבוקש 
 (111)ולפי סיווג 

 ש"ח 16,063
(157x78.70x1.3) 

15,653  ₪ 
(153x78.7x1.3) 

 ש"ח 919+ ש"ח ,3784- הפרש

 
דירות העונים על ההגדרה המבוקשת כפי שרואים, נכון להיום קיימים מספר 

)מצבים בהם יש יותר משתי דירות על הגג(, מבדיקה של מספר מקרים יוצא כי 
ישנם מקרים שסך החיוב השנתי בארנונה יפחת ובחלק מהמקרים הארנונה 

שינוי זה אינו בעל משמעות  השנתית תעלה )בשניהם אין מדובר בשינוי מהותי(.
 .2019כספית על תקציב העירייה לשנת 

 דברי הסבר:

התיקון בהגדרה כמבוקש נועדה לתקן הפליה המתקיימת לכאורה כיום בין 
שבו שתי דירות בקומת הגג לעומת בניינים  ןבבניימחזיקי דירות גג הנמצאים 

 דירות(. 4או  3דירות בקומת גג ) 2 -שבהם למעלה מ
דעת משפטית, שהוגשה השנה לעירייה ואשר מתבססת על פסק דינו  בעקבות חוות

עיריית תל אביב  7904/16, בעע"מ 1.11.2018של בית המשפט העליון שניתן ביום 
ל אי חוקיות מובהקת )ובכלל זאת, הפליה( יפו נ' ענת חרחס נקבע כי במקרה ש

)ב( לתקנות  3ביצוע תיקון מעין כמבוקש בענייננו אינו עומד בסתירה לתקנה 
 ההסדרים הנ"ל, ולמעשה ניתן לבצעו ללא צורך בפניה לשרים.

על אף האמור מצאנו לנכון לפנות לשרים בבקשה לביצוע התיקון הנ"ל ולו למען 
 זהירות.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

בצו את  ההגדרותהשקיפות אנו מוסיפים לפרק למען  תוספת הגדרות לצו )בפרק הגדרות(: .8

)בחלק או בכל  2018בצו הארנונה המאושר לשנת  הקיימים כיוםהגדרות שני הסיווגים 

הארנונה  האזורים וכפי המופיעים בדברי ההסבר לחברי וועדת הכספים לקראת אישור צו

 כדלהלן:(, 410 -ו 208הטלה לראשונה של סיווגים  -  8/6/2017 -מסמך מ, 2018של שנת 

 מפעל עתירי ידעג. 

על פי זכאות למענק מטעם לשכת המדען הראשי, מכוח היותו מפעל עתיר ידע לגביו  .א
 אישור זכאות עדכני מטעם המדען הראשי.

 או  
 * מפעל לצורך סעיף קטן )ב( שלהלן משמעו גם תאגיד או יחיד:

* מפעל העוסק בפיתוח מוצרים ו/או טכנולוגיות בתחומי המחשוב, אלקטרוניקה  .ב
 וכיוצ"ב ושהומצאו לגביו אישור כדלקמן:

אישור רו"ח של המפעל כי הוצאות המפעל בגין מחקר ופיתוח, בשנים שבהן הוצאו  .1
לפחות מסך ההוצאות המותרות בניכוי לפי סעיף  5%הוצאות אלה, היו בשיעור 

 לפקודת מס הכנסה. 17

מעובדי המפעל הינם חוקרים בעלי תואר  5%ישור רו"ח המפעל כי לפחות א .2
אקדמאי מוכר או מהנדסים. יש לצרף רשימת העובדים במפעל והעתקים 

 מאושרים של הדיפלומות. 
מעובדי המפעל מועסקים באופן ישיר במחקר  10% -או אישור רו"ח המפעל כ 

 וציון עובדי המחקר והפיתוח.  של כלל עובדי המפעל ופיתוח. יש לצרף רשימה שמית
 

 - בית תוכנה .ד
 , ושהומצאו לגביו אישורים כדלקמן:בלבדהמשמש לייצור תוכנה נכס 

 אישור רו"ח כי : .א

מהכנסותיו לפחות צמחו מהמפעל  80%-היחיד או החברה תושב/ת ישראל ש .1
 המשמש לייצור  תוכנה.

 וכי אינו/ה עוסק/ת בעסוקים בלבדהיחידי או החברה עוסק/ת בייצור תוכנה  .2
כגון: תחזוקת מחשבים, מכירת מחשבים, שיווק ומכירת תוכנות שלא אחרים 

 מייצור עצמי וכיוצ"ב.

יש לצרף  –לפחות היחיד או החברה מעסיק/ה לפחות שלושה אנשי פיתוח תוכנה  .3
 ומה.דיפלותעודות  בצרוף תפקידרשימה שמית 

הצהרה מטעם היחיד או החברה עוסק/ת בייצור תוכנה בלבד וכי אינו/ה עוסק/ת  .ב
סוקים אחרים כגון: תחזוקת מחשבים, מכירת מחשבים, שיווק ומכירת תוכנות יבע

היחיד או החברה מעסיק/ה לפחות שלושה אנשי פיתוח "ב, שלא מייצור עצמי וכיוצ
 ומה.דיפלו תפקידלפחות בצרוף רשימה שמית, תוכנה 

 ותיאורי התוכנות אותן מייצרת ומפתח/ת היחיד או החברה.ת רשימת שמו .ג

תזכיר , תקנון  -העתקי תעודות עוסק מורשה או מסמכי ההתאגדות של החברה  .ד
 ותעודת רישום ברשם החברות. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 212סיווג  .9

תעריף למ"ר  
לשנה בש"ח  

בתי ספר פרטיים ו למידהמרכזי , םגני ילדים, צהרונים ופעוטוני
 154 למבחני בגרות ופסיכומטריהכנות ולמתן שיעורים פרטיים 

 
 מהות השינוי המבוקש:  

למרכזי למידה ובתי ספר פרטיים אשר מעניקים לתלמידים תוספת סיווג חדש 
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:
מבוקשת. הה רגדההעונה על ה ית אונו מרכז למידה אחדיבעיר קרם קיי נכון להיום
 שינוי זה אינו בעל משמעות כספית שכן עדיין לא קיימיםמ"ר.  160שטח נכס 

סיווג חדש יביא להפחתת האישור המתאימים לסיווג זה. מרכזי למידה אחרים 
 רכזי למידה הקיימים מחויבים לפי סיווגלהיות מנכון . אלף בשנה 19 -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  189

 כלל במסגרתו גם משמעות ההפחתה 2019תקציב העירייה לשנת . 2018לשנת 
 והעירייה תוכל לספוג את ההפחתה במסגרת תקציבה המאוזן והשוטף.

 

 דברי הסבר:

כחלק מהמדיניות החברתית בעיר קרית אונו לקידום ההשכלה בעיר, ועידוד 
יופחתו מסוג זה רכזי למידה מבוקש כי תעריפי הארנונה למהשכלה אקדמאית, 

 בעיר.לפי תעריפים התואמים תעריפי מכללות ללימודים אקדמאיים 
כחלק מהירתמות העירייה למאבק ביוקר המחייה, ובמטרה להקל על כמו כן, ו

תושבי העיר הצעירים המשתמשים בשירותי מסגרות החינוך לגיל הרך: גני 
הילדים הפרטיים, צהרונים ופעוטונים, מבוקש להפחית בתעריף אותו משלמים 

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

 
 
 
 
 
 



 
 

 710 -ו 210 מוצע: להגיש בקשות לקבלת היתר חריג בארנונה לסיווג .10
 :שאינם למגוריםיובהר כי הבקשות לשינויים הינם לתעריפי ארנונה לנכסים                          

  210סיווג  .10.1

 תעריף למ"ר בש"ח לשנה מכוני כושר ספורט ומתקני שעשועים
 382.53 מ"ר  לכל מ"ר 750עד 

 232.35 מ"ר לכל מ"ר 1250מ"ר ועד  750מעל 
 172.65 מ"ר לכל מ"ר 2500מ"ר ועד  1250מעל 

 57.37 מ"ר לכל מ"ר 2500**מעל 
 
 

 :מהות השינוי המבוקש
ש"ח למ"ר על  57.37מ"ר בתעריף מופחת של   2,500תוספת מדרגה לנכסים מעל 

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

 המשמעות הכלכלית:
  ש"ח לשנה.אל 168 -ות העירייה מארנונה בהיקף של כהפחתת הכנס

כלל במסגרתו גם משמעות ההפחתה והעירייה תוכל  2019תקציב העירייה לשנת 
 המאוזן והשוטף.לספוג את ההפחתה במסגרת תקציבה 

 
בנוסף, תחויב הקרקע התפוסה בשטחי מתקני הספורט בהתאם לתעריפי קרקע 

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

 :דברי הסבר
בבדיקה השוואתית שנערכה אל מול מתקני נופש וספורט ומתקני שעשועים עתירי 

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

 

  



 
 

  710סיווג  .10.2

 .3410  קרקע תפוסה במתקני כושר ספורט ומתקני שעשועים
 

 השינוי המבוקש:מהות 
תעריף נמוך לשימוש בקרקע תפוסה במתקני כושר במוצע להחיל סיווג חדש 
. מדובר על ארנונה למשטחי (700 קודם מסיווג פיצול)ספורט ומתקני שעשועים 

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

 המשמעות הכלכלית:
 לתעריף ביחס)המשמעות הכלכלית מצעד זה הינה הפחתה בהכנסות העירייה 

 אלף ש"ח בשל הפחתת התעריף . 212 -בהיקף של כ (700 סיווג לפי קודם
כלל במסגרתו גם משמעות ההפחתה והעירייה תוכל  2019תקציב העירייה לשנת 

 לספוג את ההפחתה במסגרת תקציבה המאוזן והשוטף.
 

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

לפני מספר משכך גם עד על מתקנים עתירי שטח כדוגמת מתקני כושר וספורט, 
לא חייבה העירייה מתקני כושר ספורט ומתקני שעשועים בגין קרקע תפוסה.  שנים

לו, בתעריף א תעריף חדש לקרקע תפוסה במתקניםהעירייה מבקשת להחיל 
 העומד בקנה אחד עם תעריפים למתקנים שכאלה ברשויות דומות ושכנות.

 
 

במסגרת הצו החדש יכללו תיקוני הגהה שונים אשר אין להם כל  -תיקוני הגהה, שונים  .11
 סעיף זה לידיעה ולא מבוקש אישור בגינו. -משמעות כספית 

 

 

 

 

 בברכה,

 

 

___________________          _____________________ 

 רו"ח טירנה ססי              שאדי ראבי

 גזברית העירייה             מנהל אגף הגביה

 והממונה על ההכנסות

 

 


