
 (1.92%תוספת  ) 2022צו מיסים לשנת 
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 128סיווג 
מגורים 

בהעלאה 
מדורגת

ר"לכל מ- מבני מגורים .1

36.7736.7740.4444.4940.44מבני מגורים לרבות בתי אבות. 1.1

סיווג 
הנכס

תעריף 
2020 (ח"בש)

סיווג 
הנכס

תעריף 
מועצה 

בישוב בו 
קיים ועד 

מקומי 
 (ח"בש)

תעריף ועד 
(₪)מקומי 

ר"לכל מ-שרותים ומסחר,מבני משרדים.2

לרבות מבנים המשמשים בפועל כבתי , המשמשים כחנות או בית עסק2.1
מ ומחסנים צמודים למבנים " ס170כולל יציע שגובהו ,מסחר למכירת טובין

300148.22301106.6639.66ל והמשמשים אותם" הנ
240148.47241106.8439.72מסעדה,בית קפה,מזנון, המשמשים כקיוסק2.2
מכון בריאות יופי וספא, המשמשים כמועדון לילה או כל מקום עינוגים2.3

250148.47251106.8439.72
310147.17311105.9139.37 המשמשים כתחנת דלק2.4
833154.52834112.5740.02לרבות תחנת כח או טרנספורמציה, המשמשים למתקני חשמל2.5
 המשמשים למתקני תיקשורת לרבות שטח הקרקע שבאה יחד עם 2.6

830154.52831112.5740.02ר" מ100המבנה אך לא יותר מ 
80083.6280160.9121.67 המשמשים כמשרדים2.7
 המשמשים כמחסן ערובה ומחסנים ושרותים ומסחר לכל מטרה אחרת 2.8

93075.6793152.9721.66.שלא פורטו לעיל
320107.2732170.1729.24.מכוני מים,באר, מבנים המשמשים למתקני מים2.9

- מבנה הנמצא בתוך מתחם מסחרי שגודלו של המתחם אינו קטן מ2.10
ר והמשמש כבית עסק למכירת טובין ובלבד שאין לבית העסק " מ2000

350102.4535171.7129.33.סיווג ספציפי בצו זה
0.00ר"לכל מ- מבני בנקים .3

330537.69331386.93147.28. המשמשים כבנק3.1
ר"לכל מ- תעשיות ומחצבות .4

40056.6340142.1112.89.לרבות מחסנים ולמעט סככות, מבנים המשמשים לתעשייה4.1
97027.5997118.877.90. סככה המשמשת לתעשייה4.2
43027.5943118.877.90.או גריסה/כרייה ו, מתקנים המשמשים לחציבה4.3
43327.5943418.877.90.או גריסה/כרייה ו, שטחים המשמשים לחציבה4.4

ר"אכסניות נוער ויחידות נופש לכל מ,לרבות בתי הארחה,בתי מלון.5
21064.3321146.2917.62.בתי הארחה ואכסניות נוער, בתי מלון5.1
21544.5121632.0312.19ר" מ1500לרבות צימרים וכן בתי הארחה עד , חדרי אירוח ונופש5.2
21841.6121929.1412.19.(כולל המבנים המשמשים את בריכות השחיה) בריכות שחיה 5.3

ר"לכל מ-מבני מלאכה.6
40556.6340240.9314.97.לרבות מחסנים ולמעט סככות, המשמשים למלאכה6.1
97551.0697635.7514.62. סככה המשמשת למלאכה6.2

ר"סככות ומבנים חקלאיים לכל מ.7
 סככות ומבנים חקלאיים המשמשים לסככה או מבנה חקלאי לרבות 7.1

9640.379630.260.11.או מבנים לגידול כנף,לולים,משתלות מחסנים,דירים,אורוות,רפתות
ר"אדמה חקלאית  לכל מ.8

6500.01146510.00830.0031.מטעים או לבריכת דגים, המשמשת לגידולי שלחין8.1
6600.01146610.00830.0031. המשמשת לגידול בעל8.2
6900.01146910.00830.0031. המשמשת למשתלות או לחממות לא מקורות8.3
או לכל מטרה אחרת שלא פורטה ,חורשה או יער, המשמשת למרעה8.4

6700.01146710.00830.0031.לעיל
ר"לכל מ- קרקע תפוסה .9

72010.697217.702.93 המשמשת לאיחסון חומרים נכרים או נחצבים או גרוסים9.1



לתחנת אוטובוס או לאחסון ציוד , המשמשת לתחנת מוניות9.2
7000.267010.180.08.מלאכה או נופש,תוצרת מפעלי תעשייה,ומלאי

7052.337061.630.68. המשמשת למנחת תעופה9.3
7123.067132.210.83.למעט עמודי חשמל, המשמשת למתקני חשמל9.4
7153.067162.210.83 המשמשת למתקני תקשורת9.5
7305.677314.081.55. המשמשת להטמנת אשפה9.7
7508.027515.612.35. קרקע תפוסה לעריכת ארועים9.8
7600.01117610.00960.0037. יתרת שטח שעליו קיים מבנה חקלאי והמשמש לחקלאות9.9

7704.147712.971.14.(לרבות מי קולחין) קרקע תפוסה במתקני מים 9.10
7800.327820.230.09.פתוח (לרבות קולחין) שטח הקרקע עליו הותקן מאגר מים 9.11
7450.147460.100.04. קרקע תפוסה במפעל ליצור נשק9.12
7356.387364.991.35 המשמשת לכל מטרה אחרת שלא פורטה לעיל9.13

7085.167093.871.26ר"מפעל עתיר שטח לכל מ- קרקע תפוסה .10
75322.9775416.086.89ר"חניונים לכל מ.11
ר"לכל מ-נכסים אחרים.12

96621.7176615.206.51. סככה המשמשת לכל מטרה אחרת שלא פורטה לעיל12.1
967118.0476882.6335.41 המשמשת לממגורות12.2
. מבנים המשמשים כמכון לטיהור שפכים 12.3

36053.1836137.2315.95
53012.085318.463.62. המשמש כבית ספר או כיתת לימוד12.4
או לועד מקומי / המשמש לאגודה שיתופית להתיישבות חקלאית ו12.5

4703.214712.240.96שלא לצרכי עסק לכל מבנה
48080.0248156.0124.01 מוסדות12.6

א מערכת סולארית הממוקמת על גג נכס12
0.61000.661010.66 דונם 1 דונם ועד 0.2ר שמעל "א לכל מ
0.31020.341030.34 דונם 2 דונם ועד 1ר שמעל "ב לכל מ
1040.161050.16 דונם2ר מעל "ג לכל מ

-  ב מערכת סולארית שאינה ממוקמת על גג נכס 12
2.41062.681072.68 דונם 10א בשטח של עד 

1.21081.321091.32 דונם 300 דונם ועד 10ר שמעל "ב לכל מ
0.61100.661110.66 דונם 750 דונם ועד 300ר שמעל "ג לכל מ
0.31120.341130.34 דונם 750ר שמעל "ד לכל מ

-  ג קרקע תפוסה המשמשת למערכת סולארית 12
2.41142.681152.68 דונם 10א בשטח של עד 

1.21161.321171.32 דונם 300 דונם ועד 10ר שמעל "ב לכל מ
0.61180.661190.66 ד ו נ ם 750 דונם ועד 300ר שמעל "ג לכל מ

0.31200.341210.34 דונם 750ד לכל מר שמעל 



2021ארנונת ועד מקומי למגורים לשנת 

2021מבוקש לשנת / הערות 1.1%1.92%תוספת 

20212022משנת  תעריף ועד מוניצפליישוב 

      12.13       200811.90         9.18₪אדמית 

      10.05         20069.86         7.40₪אחיהוד 

      11.03       200810.82         5.18₪אילון 

       8.15         20067.99         6.00₪אשרת 

      13.33       200913.08       10.55₪בוסתן הגליל 

      11.04       200610.83         8.13₪בן עמי 

      13.33       200913.08       10.55₪בצת 

      11.04       200610.83         8.13₪גשר הזיו 

      13.33       200913.08       10.55₪יחיעם 

      11.04       200910.83         9.59₪לימן 

      12.12       200911.89         9.59₪נתיב השיירה 

      12.12       200911.89         9.59₪סער 

      12.12       200911.89         9.59₪עמקא 

      12.13       200811.90         9.18₪רגבה 

      22.10       200621.68         8.13₪שבי ציון 

      12.13       200811.90         9.18₪מצובה 

      11.04       201310.83כליל 

      11.03       201710.82נס עמים


