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  טבעון- יתיהמועצה המקומית קר

  
  

  הארðוðהצו 
  

   2023לשðת 
תעריף לעומת  1.37%באחוז העלייה החוקי בשיעור מעודכן 

1/1/2022  
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) שיעוריה ומועדי 31.12.2023עד  1.1.2023( 2023הודעה בדבר הטלת ארðוðה כללית לשðת הכספים 
(א) לחוק 12-ו 9, 8ה של המועצה המקומית קריית טבעון, עפ"י סעיפים תשלומה בתחום שיפוט

: "חוק {להלן 1992 - הסדרים במשק המדיðה (תיקוðי חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשð"ג
  .הסדרים"}

  
בצוו  ביחס לתעריפי הארðוðה שðקבעו %1.37 עודכן בשיעור  2023שיעור עליית הארðוðה לשðת 

  .לסיווג מגורים שעודכן עפ"י תעריף המיðימום החוקי 189סיווג למעט  2022שðת  הארðוðה של
  

  .גפ"' בטבת תשח -  1.1.2023התעריפים הðקובים בצו ðכוðים ליום 
  

  אזורי מסחיוב עפ"י  . 1
  

אזור מס אחד, אלא אם כן  ת טבעוןיהמועצה קרילצורך הארðוðה הכללית למגורים מהווה 
  המסים. בצו ðקבע אחרת

  
  כולו ארðוðהלצורך צו ה שימושים וסיווגים בðהמ ,ת שטחוהגדר . 2

  
 .הארðוðה תשולם לפי יחידת שטח. יחידת שטח פירושה כל מ"ר או חלק ממðו )א(

  
בðין הבðוי ממוצרי מלט, אבן או לבðים, בðיה  לרבותלעðיין חישוב ארðוðה יחשב כל מבðה,   )ב(

 .טרומית, צריפוðים, בלוקים, פחוðים, בðיה מעץ ומוצריו וכל חומר אחר
  

סה"כ שטח הרצפה המקורה בכל קומה  היðו עפ"י  - כולל של יחידת דיור או מבðה שטח  )ג(
לפי מידות חוץ  כולל השטח מתחת לקירות החיצוðיים והפðימיים ,מידות החוץ שלו לפי

 "השטח הכולל"). –של המבðה. (להלן 
  

ת (כולל יים" ומרפסות סגורו"מרחבים מוגðים דירתהיðה מבðה הכולל   - יחידת דיור   )ד(
, םשירותי, חדרי ומבואה מעבריםמטבח, לרבות  סגירה ברשת ו/או חלון ו/או תריסים),

וכן כל מבðה ו/או שטח מקורה הצמוד לðכס,  4חדרי מדרגות 3, מקלטים2עליית גג גלריה,
 מבðים. מספר או אחד מבðה בין אם אלה מהווים

  
  

 במלוא שטחו בשטח הבðיין. לתר ייכליומטר או  02.2בגובה  במגורים שטח עילי - עליית גג 2
 50% -מטר או פחות ב 2.20השטח שמגובה  , יחויביðים המשמשים למגוריםיבבðבעליית גג 

  . ימתעריף מגורים של הðכס העיקר
  

שטח מקלט תקðי, לפי אישור שלטוðות הג"א, לא ייחשב לצורך חיוב בארðוðה אך  – יםמקלט 3
  . , עפ"י סוג השימוש בפועלשיש בו שימוש ðוסףיחויב בארðוðה כ

  
משטח הרצפה ובבית משותף יחולק השטח  50%בבית פרטי יחושב השטח לפי  – חדרי מדרגות 4

  במלואו בין המחזיקים בדירות שווה בשווה.
  

  מחסðים ומבðי עזר
  

לאחסðת מיטלטלין ביתיים  ת המחזיקהמשמשים א  -)  מחסðים או מבðי עזר 1(
 "יחידת דיור" והðמצאים בתוך היחידה, יחשבולק מח ולצרכים ביתיים ומהווים

 .כחלק מ"יחידת דיור"וכולל"  השטח כחלק מ"ה
 בהיתר הבðיה וגובהו איðו עולה על   "מחסן"שאושר כ" כð"ל, "שטח כוללחלק מ ) 2(

   .משטח רצפת המחסן 1/3לפי  שטחו לצורך חיוב בארðוðה יחושב, טרמ 2.20
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מיטלטלין ביתיים ולצרכים ביתיים אך המשמשים לאחסðת  מחסðים או מבðי עזר ) 3(
 צווב ð 189כס ייחשבו לפי  סוג חלק מהשטח הכולל,איðם  לא למגורים ואשר
 הארðוðה הכללית.

  
ואין להם סיווג בצוו  יחושבו כל המבðים הðמצאים באותו אתר בðכסים שאיðם למגורים  )ה(

הן לצורך ומשמשים את העסק ביחד, כך ששטחם יהווה את שטח העסק או המפעל,  זה
 ארðוðה על מבðים והן לצורך ðיכוי שטח תכסיתם משטח הקרקע התפוסה.

 
בין שהם רשומים כשטחים משותפים ובין שאיðם רשומים  - שטחים משותפים במבðה  )ו(

 ו/או משמשים לכמה מחזיקים באותו מבðה, יחויבו כדלקמן:
  

 שווה בשווה.תווספו לשטח החייב בארðוðה של כל מחזיק, י - במגורים ) 1(
  
לרבות מרכז  ומסחרי , למשל: קðיון, מרכז עסקילמגורים משמשים במבðים שאיðם ) 2(

מכל סוג שהוא, יחויב בהם בעל הðכס, אלא אם כן הוא העביר את החזקה בהם 
  .מועצהלאחר/ים והודיע על כך לעירייה בכתב בצרוף ראיה לדבר, לשביעות רצון ה

  
השטחים לעיל אזי  2ו' היה והתקבלה הודעה על העברת החזקה כאמור בסעיף ) 3(

המשותפים כאמור יתווספו לשטח שבהחזקת כל "מחזיק" למעשה בðכס, כבעל או 
ותעריפו  שוכר או בכל אופן אחר, בין אם משתמשים בו ובין אם לא משתמשים בו

 .מתעריף הðכס העיקרי בו משתמש המחזיק 50%יהיה בשיעור 
  

 .)300מתעריף עסקים (ס.ð.  %05 -ב יחויבו בארðוðה מעברים בקðיון/מרכז מסחרי מקורה  )ז(
 
יחויבו בארðוðה לפי תת הסיווג של  ,המשמשים לעסק מכל סוג שהוא שטחים פרטיים )ח(

 העסק; 
  

שוðים. תעריף    םשטח המגודר והמשמש לצרכיה כול היðה - ) ה(טרðספורמצי שðאים חוות )ט(
שוðים וכל כל השטח יהיה אחיד לרבות התעריף עבור המבðים, הקרקע שעליה המתקðים ה

 . ויחויבו בתעריף עסקים הקרקע הצמודה לאותם מבðים ולאותם מתקðים
 

  
  קרקע תפוסה   . 3

  
  טח קרקע, שאיðו אדמה חקלאית, שמשתמשים בה ומחזיקים אותה לא ש -  קרקע תפוסה )א(

 יחד עם בðיין.
 
, (תכסית) תחויב בארðוðה לפי השטח הכולל בðיכוי השטח עליו בðוי מבðה - קרקע תפוסה  )ב(

קיים, לפי התעריפים החלים על קרקע תפוסה בכפוף לאמור בצו זה. באם ישðם אם 
כל האמור לעיל היðו  בשטח מספר מבðים יסוכם שטחם המצטבר ויחושב כיחידה אחת.

 .למעט מבðי מגורים
  

מ"ר, כולל השטח  50-המוחזק יחד עם מבðה ואשר כלל שטחה מעבר ל קרקע תפוסהשטח    )ג(
  מ"ר, כאמור, לפי תעריף קרקע תפוסה. 50-ל הבðוי, יחויב השטח שמעבר

  
 וסה במגורים.ג איðו כולל קרקע תפ-ב-א 3 למען הסר ספק מובהר כי הðאמר לעיל בסעיפים  )ד(
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  3220לשðת  להלן תעריפי הארðוðה
  על מבðי מגורים ארðוðה כללית - פרק א' 

  
  

סיווג 
  ראשי

תת 
  סיווג 
  חדש

תעריף למ"ר   הגדרה
  2023בשðת 

 תוספת
לשðת  1.37%

2022  

תעריף למ"ר 
  2022בשðת 

תוספת 
או  1.92%

תעריף חריג 
שאושר ע"י 

  השרים 
  ארðוðה כללית על מבðים המשמשים למגורים    100

  
    

בכל שטח  מ"ר 60מבðי מגורים ששטחם עד   111  
   השיפוט של המועצה לכל מ"ר.

42.09  41.53  

ר מ" 61 -מ םששטחמבðי מגורים או יחידות דיור   111  
  לכל מ"ר. מ"ר 140עד 

50.59  49.91  

 140ור מ"ר. עב 140 -מ מבðי מגורים ששטחם גדול  111  
  מ"ר ראשוðים.

  
   עבור כל מ"ר ðוסף

50.59  49.91  

61.69  60.87  

 60צריף או אסבסטון המשמש למגורים שגודלו עד   111  
  .מ"ר

42.10  41.53  

  .*המשמשים מבðי מגורים מבðי עזרו מחסðים  189  
  

37.38%*  24.17  

  בתי אבות  199  100
   מ"ר ראשוðים 140עבור 

   עבור כל מ"ר ðוסף

49.81  49.14  

60.69  59.87  
  תעריף מיðימום למגורים –תוקן לתעריף החוקי  *
  

  , מסחרםשירותירðוðה כללית על מבðים המשמשים למשרדים, א - פרק ב' 
  
  
תת    

  סיווג
תעריף למ"ר   הגדרה

  3202בשðת 
    תוספתב

1.37% 
  2022לשðת 

תעריף למ"ר 
  2022בשðת 
 1.92%תוספת 

או תעריף 
חריג שאושר 

  ע"י השרים
  ארðוðה כללית על מבðים המשמשים     300

סðיפי וסוכðויות דואר  , מסחרםשירותילמשרדים, 
  ועוד שבהם ðיתðים שירותים לציבור ,

  

  עסקים, משרדים, שירותים, בתי קפה, מסעדות  300  
סðיפי וסוכðויות דואר  ,חופשיים בעלי מקצועותו

  מ"ר. 80עד   -ולמעט בðקים וחברות ביטוח 
  

  מ"ר. 150ד עמ"ר  81 -מ - כð"ל
  
  עבור כל מ"ר ðוסף. 

142.40  140.48  

333.59   329.08  

  
375.30  

  

  
370.23  

  75.93  76.97  בתי מלון ובתי הארחה.  310  
  
  

  עד  מתðהלת פעילות עסקית םדירות מגורים בה  320
  מ"ר. 80

   
  מ"ר. 150מ"ר עד  81 -מ -כð"ל 

142.40  140.48  

333.59    
329.08  
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תת    
  סיווג

תעריף למ"ר   הגדרה
  3202בשðת 

    תוספתב
1.37% 

  2022לשðת 

תעריף למ"ר 
  2022בשðת 
 1.92%תוספת 

או תעריף 
חריג שאושר 

  ע"י השרים
  

עבור כל מ"ר ðוסף. לא כולל בעלי עסקים כאשר 
  בצו הארðוðה. ðפרדת לעסקים יש הגדרה

  
375.42  

  
370.35  

  1289.28  1,306.94  בðקים  330  300
  מ"ר. 150מלאי סחורה ששטחו עד  לאחסוןמחסן   340  

  מ"ר. 150מלאי סחורה ששטחו מעל  לאחסוןמחסן 
146.86  144.88  
152.74  150.68  

  מ"ר. 80מרפאות ששטחן עד   350  
  מ"ר. 150מ"ר עד  81 -מרפאות ששטחן מ

146.74   144.76   
343.74  339.09  

  381.61  386.84  מ"ר 150מרפאות ששטחן מעל   351  
  355  

  
  מ"ר. 80גðי ילדים, מעוðות פרטיים, עד 

  
  מ"ר  150מ"ר עד  81 -מעוðות פרטיים, מ גðי ילדים,

  
  עבור כל מ"ר ðוסף.

  

142.99   141.06  

333.59  
  

 329.08  
  

375.42  370.36  

   אולמות ספורט מסחריים ומכוðי כושר, לכל מ"ר  356  
  

101.01  99.64  

  מ"ר 80תחðות דלק, בתי קולðוע עד   325  
  מ"ר. 150מ"ר עד  81 -תחðות דלק, בתי קולðוע מ

  עבור כל מ"ר ðוסף.

146.74  144.76  
343.74  339.09  
386.84  381.61  

  
  

f  
  
  

  מלאכהותעשיה  - פרק ג' 
סיווג 
  ראשי

תת 
  סיווג

תעריף למ"ר   הגדרה
  3202בשðת 

     תוספתב
לשðת  %1.37 

2022  

תעריף למ"ר 
  2022בשðת 
 1.92%תוספת 

או תעריף 
חריג שאושר 

  ע"י השרים
      תעשיה ומלאכה    400

  מ"ר. 80בתי מלאכה, מוסכים ששטחם עד   450  
 150מ"ר עד  81 -בתי מלאכה, מוסכים ששטחם מ

  מ"ר.
  עבור כל מ"ר ðוסף.

101.14  99.77  
148.47  146.46  
154.64  

  
152.55  

  מ"ר. ð80גריות, מסגריות ששטחם עד   451  
  מ"ר. 150מ"ר עד  ð- 81גריות, מסגריות ששטחם מ

  עבור כל מ"ר ðוסף.

101.14 99.77  
148.47  146.46  
154.64  152.55  
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  וחðיוðים תפוסהית קרקע קרקע חקלא –פרק ד' 
סיווג 
  ראשי

תת 
  סיווג

תעריף למ"ר   הגדרה
  3202בשðת 

      תוספתב
לשðת  %1.37 

2022  

תעריף למ"ר 
  2022בשðת 
 1.92%תוספת 

או תעריף 
חריג שאושר 

  ריםע"י הש
    חקלאית, תפוסה וחðיוðים  –קרקע     600
  0.0860  0.0872   .קרקע חקלאית לפלחה או גידולים תעשייתיים  600  
קרקע חקלאית למרעה, לחורשות או לכל מטרה   620  

   אחרת
0.0303  0.0299  

  0.0365  0.0370  .משתלות או חממות מסחריות   630  
  57.12  57.90   קרקע תפוסה  700  
  57.82  58.61  פוסה לעריכת אירועיםקרקע ת  701  
  71.15  72.12  בתשלוםחðיוðים   800  

  
  

  ðכסים אחרים –פרק ה' 
                

סיווג 
  ראשי

תת 
  סיווג

תעריף למ"ר   הגדרה
  3202בשðת 

     תוספתב
לשðת  %1.37 

2022  

תעריף למ"ר 
  2022בשðת 
 1.92%תוספת 

או תעריף 
חריג שאושר 

  ע"י השרים
    ðכסים אחרים    900

  73.42  74.43   לכל מטרה אחרתðכסים   900  
  901  

902  
  .מ"ר 150דלק ששטחם עד  לאחסוןמיכלים 
  מ"ר. 150דלק ששטחם מעל  לאחסוןמיכלים 

149.43  147.41  
155.49  153.39  

  51.20  51.90  מוסדות חיðוך (למעט גðי ילדים ומעוðות פרטיים).  930  
  
  

  3220 מועדי תשלום ארðוðה לשðת . 4
  
 .1.1.2023עפ"י צו זה תשולם לא יאוחר מיום  הארðוðה )א(
למרות האמור בס"ק (א) ðיתðת לחייב אפשרות לשלם את הארðוðה בהסדר תשלומים של   )ב(

ובמועדים  1.1.2023 - ודשיים צמודים למדד המחירים לצרכן החל מח-שישה תשלומים דו
321.3.20 ,321.5.20 ,32.7.202 ,32.9.201 ,321.11.20.  

סדר הð"ל יחויבו מדי חודשיים בתוספת הצמדה כחוק, לפי שיעור עליית המשלמים ע"פ הה  )ג(
  המדד.

, והחייב יידרש לשלם יבוטל ההסדר -לא ייפרעו במועד שðי תשלומים ע"פ ההסדר הð"ל   )ד(
 .את יתרת חובו בתוספת ריבית והפרשי הצמדה

 
  הסדר תשלומים . 5

  
  -  .322031.1 עד בעסקת קרדיטבאמצעות כרטיס אשראי  במזומן או :מראש תשלום 5.1

  ₪. 100,000תיðתן עבור תשלום מראש של חיוב שðתי עד  2%הðחה בגובה 
או  אמצעות הרשאה לחיוב חשבון בðקבהוראת קבע ב הסדר תשלומיםתשלום  5.2

חלוקת החיוב מובהר כי  .החיוב התקופתי יחולק לשðי תשלומים – בכרטיס אשראי 
חוק הרשויות ) ל1(1עיף הוראת סחול עליה תלשðי תשלומים היðה הטבה ולא 

הפרשי לעðיין  1980 –המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), תש"ם 
 כדלקמן:תבוצע מחשבון הבðק  הגבייה הצמדה.
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מהחיוב ייגבה במועד האחרון לתשלום שðקבע לתשלומה  %50 5.2.1
  של התקופה האמורה.

יום ממועד הגבייה של התשלום  30הðוספים ייגבו לאחר  %50 5.2.2
 הראשון כאמור.

באם לא יכובד אחד מהתשלומים האמורים, הוא יחויב בהפרשי  5.2.3
  כחוק. ,ריבית פיגורים והצמדה

  
  אישורים ו/או תעודות מתן .6

  
, לצורך רישום הðכס מועצהאישור בדבר סילוק חובותיו ל מועצהבעל ðכס המבקש מה

חויב לשלם לכל צורך אחר, י ברמ"י או בחברה המשכðת או בלשכת רישום מקרקעין או
לרבות חיובים אשר יחולו עליו עד למועד בגין הðכס, את מלוא חובותיו  ,, במזומןמועצהל

  , וכן את אגרת האישור.כפי שיירשם באישור תום תוקף האישור המבוקש
  

 כללי: . 7
 

  את רשימת ההðחות המלאה ðיתן לקבל במשרדי מדור הגבייה במועצה.                                 
  ובאתר האיðטרðט של המועצה. להðחות ðיתן לקבל במדור גביה אותעל זכ מידע

   .31/3/2023יש להגיש עד  בארðוðה בקשות להðחות
, יש להגיש עד ðזקק)מבקש ( המיועדות לדיון בוועדת ההðחותבארðוðה  בקשות להðחות

  .לכל המאוחר 3220/10/31תאריך 
  

    -חיובי הארðוðה ðיתן לשלם את    
  WWW.KTV.ORG.IL: בכתובת איðטרðטה. באתר 1
  הוראת קבע בבðק. באמצעות.  באמצעות הוראת קבע בכרטיס אשראי או 2              

  .  בקופת המועצה ובכל הבðקים.3              
  

  ðושי.במעðה אקולי או  במעðה 411-704-1700בטל' : תשלומים וברורים מוקד     
  

 הðחות . 8
  

יðה (הðחה מארðוðה), תקðות ההסדרים במשק המד לאמץ אתמליאת המועצה החליטה 
שפורסמו מפעם לפעם כפי , ן) והתיקוðים לה5503(ק.ת.  25.2.1993 -, שפורסמו ב1993התשð"ג 

  : , למעט ההðחות המפורטות להלןבשיעורן המרבי "),תקðות ההðחות" –(להלן 
  
 לעיל. 15.עורה יהיה כאמור בסעיף שי –הðחת תשלום מראש   .א

 
למחזיק של בðין ריק שאין משתמשים בו  100%בשיעור של  ןתיðת – הðחת ðכס/בðין ריק  .ב

משך תקופת בעלותו של אדם  ןחודשים בלבד. ההðחה תיðת 6במשך תקופה מצטברת של 
וג ðוהל "הðחת ðכס ריק" הðהבהתאם להðחה תיðתן  בבðין וכל עוד לא שוðתה הבעלות בו.

 במועצה.
ההðחה תיðתן  .וללא שימוש ריק היה הðכסלהוכיח כי  את הדרכיםðוהל קבעה בהמועצה 

התקופה המצטברת לא תובא בחשבון תקופה  ןבמðיירק בכפוף לעמידה בהוראות הðוהל. 
  ריק. ןבהם עמד הבðיירצופים ימים  30 -הפחותה מ

 
  .ðכס חדש וריקל ההמועצה איðה מאשרת מתן הðח  .ג
  
  
   .70% עד בכל שיעור ועדת ההðחות רשאית לאשר הðחות – זקקמבקש ð  .ד
  

                           _______________            
                                                                                                         

                                        ידו גריðבלוםע                                                                                                        
  

                                                                              מועצהאש הר                                                                                                         


