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  58:ذوثَق

 

 يذضز جهسح

ٔرنك فٙ لاػح  17:30فٙ ذًاو انساػح  30/11/2010انًُؼمذج ٕٚو انثالثاء انًٕافك  11/2010يذعش جهسح انًجهس انثهذ٘ سلى 

 .لسى انُٓذسح

 :انذضور

 لائى تاالػًال- يصطفٗ سٓٛم يذايٛذ سئٛس- خانذ يذًذ دًذاٌ اغثاسٚح

 َائة ثاٌ- اًٍٚ سهًٛاٌ جثاسٍٚ َائة أٔل- يصطفٗ ادًذ غهٌٕٛ

 ػعٕ- ادًذ صمش اغثاسٚح ػعٕ- ػًاد يهك يذايٛذ

 ػعٕ- يشٔاٌ خانذ يذاجُح ػعٕ- فٛصم ظاْش يذاجُح

 ػعٕ- سٚاض جًال يذايٛذ ػعٕ- سالو ذٕفٛك يذايٛذ

 ػعٕ- يذًذ صثذٙ جثاسٍٚ ػعٕ- تالل اتشاْٛى اغثاسٚح

 ػعٕ- سايض يذًٕد جاتش
 

 

 :وتًشاركح كم يٍ

 انًسرشاس انمعائٙ- يصطفٗ ادًذ لثالٔ٘ يذاسة انثهذٚح- ذٕفٛك يذًذ لشياٌ

 غثٛة تٛطش٘- صانخ ػثذ انهطٛف ػثذ انجٕاد يذٚشلسى انجثاٚح- خانذ يذًذ شماسج يذايٛذ

 يساػذ انًسرشاس انمعائٙ- يذًذ فرذٙ يذاجُح
 

 

 :انغَاب

 ػعٕ- ػثًاٌ يشٔح دًذ ػعٕ- ػثذ انشؤٔف يذاجُح

 يشلة انثهذٚح- سفؼد ادًذ يذاجُح ػعٕ- يذًٕد لاسى خهٛم اغثاسٚح

 يذٚش يكرة سئٛس انثهذٚح- غاْش سجا يذايٛذ يساػذ سئٛس انثهذّٚ- َاصش خانذ اغثاسّٚ

 

 :جذول االػًال

 .2001/4تذث سسانح انًذايٙ يذًذ فرذٙ تخصٕص يذٕ انذٌٕٚ األسََٕا ٔفما نًشسٕو يذٚش ٔصاسج انذاخهٛح سلى  1.

 . (ٚثؼث الدما –لٛذ انرذعٛش . ) 2011انؼايّ نسُح  تذث ايش فشض انعشٚثح 2.

 .صانخ يذاجُّ تخصٕص انكالب انسائثح. تذث سسانح انسٛذ د 3.

 .دسة صالدٛاخ يذاسة انثهذّٚ 2111ٔدرٗ  863انًصادلّ ػهٗ غهثاخ اػفاءاخ يٍ سلى  4.

شٛكم يماتم سصذ يذخٕالخ انثهذٚح تًثهغ يًاثم  800,000انًصادلح ػهٗ سذة صائذ يٍ تُك انؼًال فشع او انفذى تًثهغ  5.

 : هٗ انًسرُذاخ انًطهٕتّنعًاٌ ذسذٚذ ْزا انسذة ٔذٕكٛم اصذاب دك انرٕلٛغ فٙ انثهذٚح تانرٕلٛغ ػ

 . جد الذذاد يٛاِ ػٛشٌٔ–تذث يٕظٕع اَعًاو تالّ  6.

 



 . شٛكم 300,000تًثهغ  -ػاسِ -انًصادلّ ػهٗ يٛضاَّٛ غٛش اػرٛادّٚ نشك شاسع ػمادِ ترًٕٚم نجُح انرُظٛى ٔانثُاء  7.

  . انف شٛكم 540نرطٕٚش شثكح انًٛاِ تاظافح  720انًصادلح ػهٗ ذؼذٚم انًٛضاَٛح انغٛش اػرٛادٚح سلى  8.

 

 :يجزى انجهسح

  

 . يذٚش ششكح يٛاِ ٔاد٘ ػاسِ -انسٛذ دسٍٛ يذًذ يذايٛذ   كًا ٔدعش انجهسح

تسى هللا انشدًٍ انشدٛى ٔانصالج ٔانسالو ػهٗ سٛذ انًشسهٍٛ سٛذَا يذًذ ٔػهٗ انّ  " افررخ انجهسح سئٛس انثهذٚح تانثسًهح لائال

 " ٔصذثّ ٔسهى

 

تذث رسانح انًذايٌ يذًذ فرذٌ تخصوص يذو انذٍوٌ األرَوَا وفقا نًزسوو يذٍز وسارج انذاخهَح رقى  1.

2001/4. 

 

غانثا اذخار لشاس ٔفك يا جاء فٙ سسانرّ انًؤسخح يٍ   ذٕجّ انًذايٙ يذًذ فرذٙ تشسانح نهًجهس انثهذ٘

 . ٔانرٙ ذشكم جضءا ال ٚرجضأ يٍ انًذعش 2010/10/30

كًا ٔلشس انًجهس . لشس انًجهس انثهذ٘ تاألجًاع انًصادلح ػهٗ يا جاء فٙ سسانح انًذايٙ ٔالشاس يعًَٕٓا 

 . انثهذ٘ َشش انًشسٕو تانصٛغح انمإََٛح

 
------------------------------------------------ 

 . (ٍثؼث الدقا –قَذ انرذضَز . ) 2011انؼايّ نسُح  تذث ايز فزض انضزٍثح 2.

 

  :أيز فزض انضزٍثح اياو انًجهس انثهذً دَث قاو يكرة خارجٌ تاػذادِ ػهي انُذو انرانٌ  ػزض اقرزاح

  

 3122צו מיסים לשנת 

  

 -ג "התשנ( בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה ותיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב

קובעת עיריית אום אל פחם להטיל בתחום שיפוטה את הארנונה הכללית לשנת הכספים , 2993

 :שתשולם על ידי המחזיקים כמפורט להלן 3122

  

 :פרשנות

  
 או בית רב מפלסי/או דו משפחתי ו/ודד ואו בית ב/משמע דירה בבית משותף ו: הדירה. א

 .או מכל חומר אחר/או מעץ ו/או בניה טרומית ו/או בלוקים ו/הבנויה אבן לבנים ו    

  

 בין המפלס אחר, כולל כל שטח רצפה שבתוך הדירה עם קירות חוץ ופנים - "שטח הדירה". ב

 אולם משמש , אינו צמוד להוכן כל שטח מקורה אחר הצמוד לדירה או ש, ובין בכמה מפלסים    

 , אמבטיה, הול, מטבח, פרוזדורים, חדר מדרגות, את המחזיק בדירה לרבות חדרי כניסה    

 לא כולל מוסכים לא צמודים ושטח , מוסכים לחניה, מרפסות מקורות, חדרי שרות, מקלחת    

 לא ייכלל בשטח שטח חצר שאינו מקורה ומרפסת שאינה מקורה . מקלט שאינו משמש למגורים    

 חדרי הסקה , חדרי אשפה, חדרי מדרגות)בבתים משותפים יראו את הרכוש המשותף . הדירה    

 כחלק משטח כל דירה ודירה כאשר לשטח כל דירה ודירה בבית משותף ( ולמעט חדרי מקלט    

 .ףשהוא מחולק למספר יחידות הדיור בבית המשות -יתווסף השטח של כלל הרכוש המשותף     

  



 .מחסנים שאינם משמשים למגורים ואינם צמודים לשטח הדירה - שטחי עזר ביתיים. ג

  

 .בחצר או בגג הבניין בין מקורה ובין אם לאו ייכלל בשטח הדירה - "שטח בריכת השחייה". ד

  

 חוץוכן, לרבות קירות פנים, כוללכלהשטחבכל הקומות-(שאינו למגורים) -"שטח מבנה". ה

 חדרי , גלריות, אולם משמש את עסקו לרבות משרדים, כל שטח אחר הצמוד או שאיננו צמוד לו    

 חדרי שירותים ומבני עזר , חדרי מדרגות, מרפסות, יציעים, מחסנים מוסכים, מטבחים, שירות    

 .בין שאלה מפלס אחד או מפלסים אחדים, בין אם אלה מהווים מבנה אחד או מספר מבנים    

 קיים רכוש משותף במבנה יתווסף לשטח המבנה שטח רכוש המשותף כשהוא מחולק  אם    

 .למספר יחידות המבנה    

  

-  "מבנה ותורן אנטנה, מתקני תקשורת". ו

  

 תיבות , עוגנים, אנטנות: בניין המשמש למתן שירותי תקשורת באמצעות אביזרים הכוללים כגון. א     

 או שידור עבור מכשירי טלפון מוביליים /ורים בשרות זה לקליטה והסתעפות ואחרים הקש          

     במסגרת, או ידיעות ממקום למקום/לשם קשר עם הזולת ולהעברת נתוני מחשב ו( סלולאריים          

 .שירותים מסחריים          

  

י "טון לתורן או עפשטח בסיס תורן אנטנה לרבות בסיס ב: החיוב יחושב לפי -שטח תורן אנטנה . ב     

 כל 

בכל המקרה השטח הגדול ביותר מבין , שקיים לאורך התורן( הגדול ביותר)סוג שטח אחר          

 אפשרויות 

לפי הגדול , או שטח בסיס הבטון, שקיים לאורך תורן האנטנה יהווה בסיס לחישוב השטח         

 , שבניהם

 .שיחויב בנפרד, (עם התורן שצמוד ובשימוש)למעט שטח קרקע תפוסה          

  

 הנה מבנה המורכב מקונסטרוקציה המכוסה גג שאינו עשוי מבטון ובלבד שלא יהיו -" סככה". ח

 .לו יותר משני קירות ושיהיה פתוח לגמי משני צדדיו האחרים ושאינו שטח עזר    

  

 .ר שלם"ר ומעלה יחשב לצורך החיוב למ"מ 0.50 -ר מ "כל חלק של מ - "מטר מרובע". ט

  

 .ר ומעלה יחשב לצורך החיוב לדונם שלם"מ 500 -כל חלק של מ  - "דונם". י

  

 .ששוכר או בכל אופן אחר, אדם או תאגיד המחזיקים למעשה בנכס כבעל - "מחזיק". יא

  

 בתפקיד מנהל הארנונה ישמש האחראי מטעם העירייה או מנהל הגביה -" מנהל הארנונה". יב

 .בתפקיד      

  

או בתקופה /היתו עונתי והינו פעיל בפועל רק בעונה ו,פ מהותו "עסק שהינו ע –" עסק עונתי"ג "י

 .חודשים  6רצופה ומוגדרת מימות השנה ושאינה עולה על  

 .נכס עונתי יחויב בארנונה בשיעור מלא לפי הסיווג המתאים לתקופה של מחצית השנה

  
    

  

 :מבני מגורים 

  

 ר"תעריף למ סוג נכס תאור מספר



 30.91 100 בית מגורים 1

 30.91 910 שטח עזר ביתי 2

 30.91 911 בית אבות שאינו מוסד עירוני 3

  

  

  

 :משרדים ושירותים סחר ומסחר 

  

סוג  תאור מספר

 נכס

תעריף 

 ר"למ

תעריך לאישור 

 חריג

   60.7 800 משרדים 1

   60.7 801 משרד תיווך 2

   60.7 802 משרד שלחיות 3

   60.7 803 ס לנהיגה"משרד ב 4

   60.7 804 משרד נסיעות 5

   60.7 500 משרד הנדסה כולל שטחי עזר 6

  

   60.7 200 סחר כללי 7

   60.7 220 מסעדות ומזנונים, בתי קפה 8

  

   60.7 240 קיוסקים 9

   60.7 370 בתי מרקחת 10

   60.7 371 מעבדה בתוך בית מרקחת 11

   60.7 300 'פרטיות וכד, רשת שיווק 12

   60.7 402 מאפיה/ בית מאפה  13

 200 60.7 360 בניין בזק 14

 200 60.7 361 חנות בזק 15

משרדים , חברות סלולאריות 16

  ותחנות שירות

365 60.7 200 

מבנה ותורן אנטנה , מתקני תקשורת 17

 המשמים תקשורת

366 91.26 200 

   60.7 850 מרפאות שאינן קופות חולים 18

מרפאות , תחנות לבריאות השפחה 19

 ח ומבנה עזר"המוחזקות בידי קו

850   200 

   82.13 851 מתקני חלוקת דואר 20

   60.7 852 אחסון ושאיבה, מתקני מים 21

   14.82 853 תחנת סילוק אשפה 22

   60.7 854 חומרי בניין 23

י חומרי בניין "קרקע תפוסה ע 24

 לצורכי מכירה

855 14.82   

מספרות וטיפולים לא רפואיים בגוף  25

 האדם

403 60.7   

 100 60.7 533 פ דין"טיפות חלב לא כולל הנחה ע 26



גני ילדים או מעון יום בבתים  27

 פרטיים

534 30.91   

   60.7 230 אולמי שמחות 28

  

   14.82 231 שטח פתוח לאירועים 29

   60.7 460 בתי קירור 30

   30.91 530 מוסד פרטי 31

     530 מוסד להשכלה פרטית 32

מחסני עסקים שאינם מוגדרים  33

 במקום אחר

920 30.91   

   60.7 340 תכשיטים 34

   60.7 320 מרכול 35

   60.7 321 מזון לבעלי חיים 36

תכשירים ומרכיבים לשימוש  37

 וטרינרי

322 60.7   

   60.7 323 חנות למכירת בעלי חיים ודגני נוי 38

בעלי חיים , דגים, עופות, בשר 39

 ימיים למכירה

324 60.7   

בעלי חיים , דגים, עופות, בשר 40

 ימיים פירוק עיבוד ואריזה

325 60.7   

   60.7 326 מכבסה וניקוי יבש 41

 –משתלה או מקום מכירת עצי נוי  42

 (מקורה)קרקע תפוסה 

327 14.82   

   60.7 328 עסק למכירת פרחים 43

   14.82 329 רפת לגידול בעלי חיים 44

   60.7 331 בית מטבחיים 45

בניין התחנה כולל -תחנת דלק 46

 משרדים

310 60.7   

   14.82 311 גגון תדלוק–תחנת דלק  47

   14.82 312 שטח פתוח –תחנת דלק  48

   30.91 510 מועדונים 49

   14.82 520 בריכת שחיה פתוחה 50

   60.7 521 בריכת שחיה סגורה 51

   30.91 920 מחסני עסקים שאינם מגורים 52

  

  

  

 :מלאכה 

  

  

תעריף  סוג נכס תאור מספר

 ר"למ

תעריך 

 לאישור חריג

בתי , מוסכים 1

מלאכה לתיקון 

, נגריות, רים'פנצ

400,401,404,420,421,422,423 60.7   



, מסגריות

תחנות , מתפרות

  סיכה ובתי דפוס

מקום לרחיצת  2

רכב ללא הבדל 

 בסוג הבניין

424 30.91   

  

 :תעשייה 

  

  

תעריף  סוג נכס תאור מספר

 ר"למ

 תעריך לאישור חריג

מפעלים למיניהם כולל  1

מפעלי שיש בתי אריזה 

ובתי אריזה למילוי 

  גרעינים

410,450,451,470 60.7   

  

  

 :בנקים וחברות ביטוח 

  

  

תעריף  סוג נכס תאור מספר

 ר"למ

 תעריך לאישור חריג
  

בנקים כולל שטחי עזר  1

  מטבחים ומחסנים

 1,058.26לכל השטח  414.28 330

 ר"למ
 

  

  

  

 :קרקע תפוסה 

  

  

תעריף  סוג נכס תאור מספר

 ר"למ

 תעריך לאישור חריג

קרקע תפוסה שלא הוזכרה  1

 במקום אחר

740 14.82   
  

קרקע תפוסה לתעשייה  2

 עתירת שטח

720 14.82   
  

אדמה לתעשייה ומגרשי  3

 בלוקים

730 14.82   
  

חניונים שאינם בשטח  4

 מפעל

881 4.24   
  

     4.24 880 חניון 5

     30.91 882 חניון בתשלום 6

, גז פחמימני מעובה-פ"גמ 7

 אחסנה

883 14.82   
  



     60.7 888 נכס אחר 8

  

  

  

  

  

 . وتؼذ يُاقشح األيز ، ذوصم انًجهس انثهذً تاألجًاع اني اقزار ايز انضزٍثح 

  

  

  

  

  

  

  

 
------------------------------------------------ 

 .صانخ يذاجُّ تخصوص انكالب انسائثح. تذث رسانح انسَذ د 3.

 

لشس انًجهس انثهذ٘ تاألجًاع انًصادلح ػهٗ اصذاس يُالصح نًمأل ٚمٕو تاصطٛاد انكالب ٔجًؼٓا ػهٗ اٌ 

 . 2011ذشصذ يٛضاَٛح يُاسثح نسُح 

 
------------------------------------------------ 

 .دسة صالدَاخ يذاسة انثهذٍّ 2111ودري  863انًصادقّ ػهي طهثاخ اػفاءاخ يٍ رقى  4.

 

  

 . ػشظد انمائًح ػهٗ انذعٕس فصٕدق ػهٛٓا تاألجًاع

 
------------------------------------------------ 

شَكم يقاتم رصذ يذخوالخ انثهذٍح  800,000انًصادقح ػهي سذة سائذ يٍ تُك انؼًال فزع او انفذى تًثهغ  5.

تًثهغ يًاثم نضًاٌ ذسذٍذ ْذا انسذة وذوكَم اصذاب دق انروقَغ فٌ انثهذٍح تانروقَغ ػهي انًسرُذاخ 

 : انًطهوتّ

 

سٛذ فٛصم ظاْش يذاجُّ ٔانسٛذ سٚاض كم يٍ ان  تاسرثُاء  ػشض انًٕظٕع ػهٗ انرصٕٚد فصٕدق ػهّٛ

 . ٔايرُغ انسٛذ سايض يذًٕد جثاسٍٚ ػٍ انرصٕٚد ,  ػاسظِٕ جًال يذايٛذا نزٍٚ

 
------------------------------------------------ 

 . جد الذذاد يَاِ ػَزوٌ–تذث يوضوع اَضًاو تاقّ  6.

 

لذو انسٛذ دسٍٛ يذايٛذ ششدا دٕل انطهة ٔاتؼادِ ٔنًارا ٚجة انًصادلح ػهٗ اَعًاو غهؼح ػاسِ ألذذاد انًذٌ 

ٔيٍ ثى ذًد انًصادلح تاألجًاع , كًا ٔركش انًسرشاس انمعائٙ اَّ اتذٖ سأّٚ انمإََٙ دٕل األذفالٛح , انًزكٕس 

 . ٔذٕكٛم اصذاب دك انرٕلٛغ انرٕلٛغ ػهٗ األذفالٛح, 

 
------------------------------------------------ 

 300,000تًثهغ  -ػارِ -انًصادقّ ػهي يَشاََّ غَز اػرَادٍّ نشق شارع ػقادِ ترًوٍم نجُح انرُظَى وانثُاء  7.

 . شَكم

 

 :انًذخٕالخ

-نجُح انرُظٛى ٔانثُاء 

 -ػاسِ

300,000 

 شٛكم

 : انًصشٔفاخ



 
 اػًال يمأنح ٔذخطٛػ

300,000 

 شٛكم

 . ػشض انًٕظٕع ػهٗ انرصٕٚد فصٕدق ػهّٛ تاألجًاع

 
------------------------------------------------ 

  . انف شَكم 540نرطوٍز شثكح انًَاِ تاضافح  720انًصادقح ػهي ذؼذٍم انًَشاََح انغَز اػرَادٍح رقى  8.

 

 :انًذخٕالخ

 انًٛضاَٛح انجذٚذج انرخفٛط األظافح انًٛضاَٛح انساتمح  

 سهطح انًٛاِ
انف  2,770

 شٛكم
0 

انف  770

 شٛكم

انف  2,000

 شٛكم

صُذٔق 

 ذطٕٚش
 شٛثكم 1,045

انف  540

 شٛكم
0 

انف  1,585

 شٛكم

 انًجًٕع
انف  3,815

 شٛكم

انف  540

 شٛكم

انف  770

 شٛكم

انف  3,585

 شٛكم

  

 :انًصشٔفاخ

 انًٛضاَٛح انساتمح  
األظا

 فح
 انًٛضاَٛح انجذٚذج انرخفٛط

 انف شٛكم 3,585 انف شٛكم 230 0 انف شٛكم 3,815 اػًال يمأنح

 انف شٛكم 3,585 انف شٛكم230 0 انف شٛكم 3,815 انًجًٕع

 . ػشظد انًٛضاَٛح ػهٗ انرصٕٚد فصٕدق ػهٛٓا تاألجًاع 

 
------------------------------------------------ 

 

 
 تإدرزاو

  ذوفَق يذًذ قزياٌ


