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  2021امر الضریبة العامة (االرنونا) للعام 
  2021צו מיסים לשנת 

  רבית)ע(עברית יבוא אחרי 

    
قانونیة لتحقیق اھداف   (تعدیالتاقتصاد الدولة وفقا للصالحیات المخولة لھا في قانون التسویات في قررت بلدیة ام الفحم 

 نفوذھا للعامفي منطقة التي تدفع من قبل اصحاب الحیازة ا ونفرض ضریبة االرنوفي أي تشریع اخر  1992 - المیزانیة) للعام
   یلي : كما 2021

  
   :تعریفات

  
او  \الحجارة ومتعدد المستویات المبنیة من او بیت \لعائلتین وبیت او \او بیت منفرد و\مشترك ومعناھا شقة في بیت : الشقة .1

 اخرى. دة او كل ما\الخشب واو  \او البناء الجاھز و\ البلوك واو \ والحجاره المصنعة 

في مستوى الجدران الخارجیة والداخلیة , سواء كانت مصطبة مع داخل الشقة  المصطبةتضم كل مساحة   مساحة الشقة: .2
, وایضا كل مساحة مسقوفة مالصقة للشقة او غیر مالصقة , یستعملھا صاحب الحیازة بما في  واحد او في عدة مستویات

, قاعة , حمام , مراحیض , شرفات مسقوفة , كراجات للوقوف , ھذا ال یضم  ر , مطبخ , المعاب ذلك المداخل , بیوت الدرج
  كراجات غیر مالصقة ومساحة ملجأ غیر مستعمل للسكن.

  مساحة ساحة غیر مسقوفة وشرفة غیر مسقوفة ال تدخل ضمن مساحة الشقة 
, اال المالجئ) كجزء من مساحة  ف التدفئةمامة , غرفي البیوت المشتركة یحتسب الملك المشترك (بیوت الدرج , غرف الق

كل شقة وشقة , حیث انھ یضاف لكل شقة وشقة في البیت المشترك كامل مساحة الملك المشترك ,/ مقسوما على عدد الشقق  
 في البیت المشترك .

 مخازن غیر مستعملة للسكن ولیست مالصقة لمساحة الشقة  مساحات الخدمات البیتیة :  .3

  في الساحة او على سطح المبنى مسقوفة او غیر مسقوفة تضم الى مساحة الشقة .  حة :ركة السبامساحة ب .4

الخارجیة وكل مساحة اخرى   الداخلیة، یضم كل المساحة في كل الطبقات بما في ذلك الجدران  / لغیر السكن):(بناء مساحة  .5
مطابخ , مخازن , كراجات ,   ض،مراحی معارض، مكاتب،ا في ذلك مالصقة او غیر مالصقة ولكن تستعمل لمصلحتھ بم

تشكل مبنا واحدا او عدة مباني , سواء كانت بمستوى واحد منصات , شرفات , بیوت درج , غرف خدمات , سواءا كانت 
  او في عدة مستویات . 

 وجد ملك مشترك في المبنى یضاف لمساحة المبنى مساحة الملك المشترك مقسوما على عدد المباني إذا

 االنتینات : مبان وساریاتھزة اتصال , اج .6

واخر المتعلقة بھذه الخدمة   توزیع،صنادیق  مراسي، انتینات،: مثل مبنى یستعمل العطاء خدمات اتصال بواسطة  . أ
الستقبال و/او بث الجھزة التلفون الخلیوي من اجل االتصال مع االخرین ونقل معطیات محوسبة و/او معلومات من 

 ل خدمات تجاریةمكان الخر من خال

  مفروض الضریبة یحتسب وفقا لمساحة اساس ساریة االنتینا بما في ذلك اساس الباطون للساریة  االنتینا:مساحة ساریة   .ب
على كل حال المساحة االكبر من بین االمكانیات القائمة   العمود،او كل نوع مساحة اخرى (االكبر) الموجود على طول 

 ارض تستثنى مساحةبینھما، مساحة اساس الباطون االكبر من و ا المساحة،الحتساب طول العمود یكون اساسا  على
 , التي تفرض على انفراد  مود)االع(المالصقة والتي تستعمل مع 

من حائطین وتكون مفتوحة كلیة من طرفیھا  أكثرعلى اال یكون لھا  الباطون،لیس من  بسقف مغطاة منشاةھي  عریشة: .7
 لیست مساحة خدمات االخرین وھي

 على الملك كمالك , كمستأجر او باي شكل اخر او جسم اعتباري الحائز فعلیا انسانزة: الحیاصاحب  .8

 بوظیفة مدیر االرنونا یشغل المسؤول من قبل البلدیة او مدیر الجبایة  مدیر االرنونا: .9

من ایام   وسم و/او في فترة متواصلة ومحددةھي مصلحة في ماھیتھا موسمیة وھي فعالة واقعیا فقط في م موسمیة:مصلحة  .10
  أشھر السنة ال تزید عن ستة 

 % وفقا للتصنیف المناسب لفترة نصف عام 100مصلحة موسمیة تلزم بضریبة االرنونا بنسبة كاملة 
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  2021צו מיסים לשנת 
  

, קובעת 1992 -תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) התשנ"ג ותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה (בתוקף סמכ
שתשולם על ידי המחזיקים  2021שנת הכספים תחום שיפוטה את הארנונה הכללית לעיריית אום אל פחם ב

  כמפורט להלן:
  

  :פרשנות
  

  משמע דירה בבית משותף ו/או בית בודד ו/או דו משפחתי ו/או בית רב מפלסי : הדירהא. 
  ו מעץ ו/או מכל חומר אחר.הבנויה אבן לבנים ו/או בלוקים ו/או בניה טרומית ו/א    
  

  רצפה שבתוך הדירה עם קירות חוץ ופנים, בין המפלס אחר הכולל כל שטח  - הדירה" טח"שב. 
  ובין בכמה מפלסים, וכן כל שטח מקורה אחר הצמוד לדירה או שאינו צמוד לה, אולם משמש     
     ח, הול, אמבטיה,את המחזיק בדירה לרבות חדרי כניסה, חדר מדרגות, פרוזדורים, מטב    
  , לא כולל מוסכים לא צמודים ושטח מקלט שאינו משמש למגורים. דרי שרותמקלחת, ח    
  

  השטח שלהלן אינו נכללת בשטח הדירה: כניסה ומרפסת מקורה ללא קירות מהצד, חניונים       
  גבי סיווג ומרפסת שאינה מקורה (הנ"ל חל לשטח חצר שאינו מקורה בתוך הבית ומחוץ לו,      
  חר, מלאכה, תעשייה, בנקים וחברות ביטוח)ים אחרים: משרדים, מסמגורים ולא סיווג    
  

  בבתים משותפים יראו את הרכוש המשותף (חדרי מדרגות, חדרי אשפה, חדרי הסקה   
  ולמעט חדרי מקלט) כחלק משטח כל דירה ודירה כאשר לשטח כל דירה ודירה בבית משותף     
  משותף.מחולק למספר יחידות הדיור בבית השהוא  -שטח של כלל הרכוש המשותף יתווסף ה    
  

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

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

  וכן  ת פנים, חוץלרבות קירו בכל הקומות, השטח כל כולל - רים)(שאינו למגו - שטח מבנה""ה. 
  כל שטח אחר הצמוד או שאיננו צמוד לו, אולם משמש את עסקו לרבות משרדים, גלריות, חדרי     
  שירות, מטבחים, מחסנים מוסכים, יציעים, מרפסות, חדרי מדרגות, חדרי שירותים ומבני עזר     
  מפלס אחד או מפלסים אחדים.נה אחד או מספר מבנים, בין שאלה בין אם אלה מהווים מב    
  אם קיים רכוש משותף במבנה יתווסף לשטח המבנה שטח רכוש המשותף כשהוא מחולק     
  למספר יחידות המבנה.    
  

  -  "מתקני תקשורת, מבנה ותורן אנטנה"ו. 
  

תעפות ת הסתיבו לים כגון: אנטנות, עוגנים, א. בניין המשמש למתן שירותי תקשורת באמצעות אביזרים הכול     
  ואחרים הקשורים בשרות זה לקליטה ו/או שידור עבור מכשירי טלפון מוביליים 

  סלולאריים) לשם קשר עם הזולת ולהעברת נתוני מחשב ו/או ידיעות ממקום למקום, במסגרת    
  שירותים מסחריים. 

  
טון לתורן או עפ"י כל סוג שטח טח בסיס תורן אנטנה לרבות בסיס בהחיוב יחושב לפי: ש -ב. שטח תורן אנטנה      
ר (הגדול ביותר) שקיים לאורך התורן, בכל המקרה השטח הגדול ביותר מבין אפשרויות שקיים לאורך תורן אח

למעט שטח קרקע תפוסה (שצמוד  האנטנה יהווה בסיס לחישוב השטח, או שטח בסיס הבטון, לפי הגדול שבניהם,
  ש עם התורן), שיחויב בנפרד.ובשימו

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

  ירות ושיהיה פתוח לגמי משני צדדיו האחרים ושאינו שטח עזר.קלו יותר משני     
  
  אחר.אדם או תאגיד המחזיקים למעשה בנכס כבעל, ששוכר או בכל אופן  - "מחזיק". ח
  
  הארנונה ישמש האחראי מטעם העירייה או מנהל הגביה ד מנהל בתפקי -"מנהל הארנונה" . ט

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

  חודשים . 6מימות השנה ושאינה עולה על 
  המתאים לתקופה של מחצית השנה.בארנונה בשיעור מלא לפי הסיווג  נכס עונתי יחויב
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  :مبان للسكن מבני מגורים 
  

 סוג נכס  وصف תאור  رقمמספר
  نوع الملك

 תעריף למ"ר
  2م السعر ل

  36.08  100  بیت للسكن  בית מגורים  1
  36.08  910  مساحة خدمات بیتیة  שטח עזר ביתי  2

یت مسنین لیس ب  בית אבות שאינו מוסד עירוני  3
  مؤسسة بلدیة

911  36.08  

  
  :مكاتب وخدمات تجاریةמשרדים ושירותים סחר ומסחר 

  
 מספר

  رقم
 סוג נכס  وصف תאור

  نوع الملك
 תעריף למ"ר

 2م السعر ل
  83.68  800  مكاتب משרדים  1

  83.68  801  سمسرةمكاتب  משרד תיווך  2
  83.68  802  مكاتب ارسالیات  חיותימשרד של  3
  83.68  803  مكاتب مدارس تعلیم السیاقة  משרד ב"ס לנהיגה  4
  83.68  804  مكاتب سفریات  משרד נסיעות  5

مكاتب ھندسة یشمل  משרד הנדסה כולל שטחי עזר  6
  مساحات خدمات

500  83.68  

  83.68  200  تجاره عامة כללי סחר  7

مقاھي , مطاعم  בתי קפה, מסעדות ומזנונים  8
  ومقاصف

220  83.68  

  83.68  240  كشكات קיוסקים  9

  83.68  370  صیدلیات  בתי מרקחת  10

  83.68  371  مختبر داخل الصیدلیة  מעבדה בתוך בית מרקחת  11
  83.68  300  شبكة تسویق  רשת שיווק  12
  83.68  402  مخابز בית מאפה / מאפיה  13
  83.68  360  مبنى بیزك בניין בזק  14
  83.68  361  دكان بیزك חנות בזק  15

16  
, משרדים ותחנות שירות  תחברות סלולאריו

  شركات خلیوي , مكاتب ومحطات خدمھ
365  94.89  

17  
ן אנטנה המשמים מתקני תקשורת, מבנה ותור

اجھزة اتصاالت , مبنى وساریة انتینا  תקשורת
  تستعمل لالتصاالت

366   147.12  

وزارة المعارف  اجسام  משרד החינוך אגודות   18
  اعتباریة

540   42.63   

19  

מרפאות שאינן קופות חולים  ,תחנות לבריאות 
המשפחה, מרפאות המוחזקות בידי קו"ח ומבנה 

لمرضى, مراكز  غیر تابعة لصنادیق ا عیاداتעזר 
لصحة الطفل والعائلة, عیادات بحیازة صنادیق 

  المرضى ومبان خدمات

850  94.89  

  116.78  851  محطات توزیع برید מתקני חלוקת דואר  20

محطات میاه, تخزین   מתקני מים, אחסון ושאיבה  21
  وضخ 

852  83.68  

  21.08  853  ة تجمیع نفایاتمحط תחנת סילוק אשפה  22
  83.68  854  مواد بناء חומרי בניין  23

24  
 קרקע תפוסה ע"י חומרי בניין לצורכי מכירה

  ارض مستغلة لمواد بناء معدة للبیع
855  21.08  

25  
 מספרות וטיפולים לא רפואיים בגוף האדם

  محالت قص شعر وعالجات غیر طبیة لجسم االنسان 
403  83.68  

  94.89  533  مراكز لرعایة االمومة والطفولة ת חלב  טיפו  26
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   42.63   534  روضة اطفال او ناد یوميילדים או מעון יום   גנ  27
  83.68  230  قاعات افراح אולמי שמחות  28
  21.08  231  مساحات مفتوحة للمناسبات שטח פתוח לאירועים  29
  83.68  460  محالت تبریدבתי קירור   30

مؤسسة خاصة   מוסד פרטי , מוסד להשכלה פרטית   31
  , مؤسسة ثقافیة خاصة 

530   42.63   

32  
מחסני עסקים שאינם מוגדרים במקום אחר 
  مخازن للمحالت التجاریة غیر معرفة في مكان اخر 

920   42.63   

  83.68  340  مجوھراتתכשיטים   33
  83.68  320  ا الخدمة ذاتیة حوانیت كبیرة فیھ מרכול  34
  83.68  321  طعام للكائنات الحیة   מזון לבעלי חיים   35

اجھزة وقطع תכשירים ומרכיבים לשימוש וטרינרי   36
  لالستعمال البیطري

322  83.68  

حانوت لبیع חנות למכירת בעלי חיים ודגני נוי   37
  ةالحیوانات واسماك الزین

323  83.68  

38  
בשר, עופות, דגים, בעלי חיים ימיים למכירה 

  لحوم, طیور, اسماك وكائنات حیة بحریة للبیع
324  83.68  

39  
בשר, עופות, דגים, בעלי חיים ימיים פירוק עיבוד 

فصل, معالجة وتغلیف لحوم, طیور, اسماك ואריזה 
  وكائنات حیة بحریة

325  83.68  

  83.68  326  لة وتنظیف جافمغسסה וניקוי יבש מכב  40

41  
קרקע תפוסה  –משתלה או מקום מכירת עצי נוי 

ارض   –مشتل او محل لبیع اشجار الزینة (מקורה) 
  مستغلة (مسقوفة)

327  21.08  

  83.68  328  مصلحة لبیع الزھورעסק למכירת פרחים   42
  21.08  329  یرة لتربیة الحیواناتحظרפת לגידול בעלי חיים   43
  83.68  331  مسلخבית מטבחיים   44

محطة בניין התחנה כולל משרדים -תחנת דלק  45
  مبنى المحطة یشمل المكاتب –وقود 

310  83.68  

  21.08  311  سقف التزوید  –محطة وقود גגון תדלוק –תחנת דלק   46

مساحة   –ة وقود محطשטח פתוח  –תחנת דלק   47
  ةمفتوح

312  21.08  

   42.63   510  نوادמועדונים    48
  21.08  520  بركة سباحة مفتوحةבריכת שחיה פתוחה   49
  83.68  521  مغلقة بركة سباحةבריכת שחיה סגורה   50
   42.63   920  مخازن للمصالح التجاریة מחסני עסקים    51
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  : مھنמלאכה 
  

 פרמס
  رقم

نوع  ג נכססו  وصف תאור
  الملك

 תעריף למ"ר
  2م السعر ل

1  

מוסכים, בתי מלאכה לתיקון 
פנצ'רים, נגריות, מסגריות, מתפרות, 

كراجات, תחנות סיכה ובתי דפוס  
ورشات لتصلیح االطارات, مناجر, محادد,  

ارات, , محالت لخدمة السیمحالت خیاطة
  ومطابع

400,401,404,
420,421,422,

423  
83.68  

2  
מקום לרחיצת רכב ללא הבדל בסוג 

محالت لغسیل السیارات بغض הבניין 
  النظر عن نوع البناء

424   42.63   

  
  : صناعةתעשייה 

  
 מספר

  رقم
نوع  סוג נכס   وصف תאור

  الملك

 תעריף למ"ר
  2م السعر ل

1  

מפעלים למיניהם כולל מפעלי שיש 
בתי אריזה ובתי אריזה למילוי 

مصانع على انواعھا یشمل גרעינים  
مصانع الشایش, محالت تغلیف ومحالت 

  لتغلیف البذور

410,450,451,
470  83.68  

  
  : امینبنوك وشركات تבנקים וחברות ביטוח  

  
 מספר

  رقم
نوع  סוג נכס  وصف אורת

  الملك

 תעריף למ"ר
  2م السعر ل

1  
כולל שטחי עזר  וחברות ביטוח בנקים

  بنوك وشركات تامین מטבחים ומחסנים
  یشمل مساحات الخدمات, مطابخ ومخازن

330   667.91  

  
  : ارض مستغلة פוסה קרקע ת

  
 מספר

  رقم
  סוג נכס  وصف תאור

  نوع الملك
 תעריף למ"ר

  2م السعر ل

1  
קרקע תפוסה שלא הוזכרה במקום 

  ارض مستغلة لم تذكر في مكان اخر אחר
740  21.08  

2  
 קרקע תפוסה לתעשייה עתירת שטח

  واسعة المساحةمستغلة للصناعة ارض 
720  21.08  

ارض  אדמה לתעשייה ומגרשי בלוקים  3
  للصناعة  وورشات بلوك

730  21.08  

مواقف  חניונים שאינם בשטח מפעל  4
  لیست ضمن مساحة المصنع 

881  6.03  

  6.03  880  موقف חניון  5

   42.63   882  باألجرةموقف  חניון בתשלום  6

غاز  פחמימני מעובה, אחסנהגז -גמ"פ  7
  ھیدرو كربوني مكثف, تخزین

883  21.08  

  83.68  888  ملك اخر נכס אחר  8

  בכבוד רב.,  االحترام فائق مع
  ראש העיר  البلدیة رئیس

  מחאמיד סמיר  سمیر محامید
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  2021امر االرنونا لسنة  –توضیحات 
  

امر االرنونا یعد تشریع ثانوي ویحمل  السنة.یبي (ارنونا) مالئمة مع التوجیھات لذات ویا االمر الضرعلى كل سلطة محلیة ان تقر سن

  القضائیة.الصبغة 

في االمر الضریبي تم تحدید انواع العقارات المختلفة واالسعار بالشیكل للمتر المربع والتي تطبق على ھذه العقارات وكذلك السلطة  

  نفوذھا.نطقة ناطق ضریبیة في مالمحلیة مخولة بإقرار م

  یلي:مع بعض التغیرات كما  2020سنة لمشابھ لألمر الضریبي المقر  2021سنة لاالمر الضریبي (ارنونا) لبلدیة ام الفحم 

  

المربوط  لوزارة الداخلیة اتياالوتوموفقا للتعدیل  %,1.10بنسبة المجلس البلدي لبلدیة ام الفحم یقرر زیادة مبلغ االرنونا العامة 

  م ابمعدل غالء المعیشة ومعدل االجور في القطاع الع

  
  
  

  עיריית אום אל פחם 
  2021צו ארנונה לשנת  –דברי הסבר 

  

וראות הדין שנקבעו באותה שנה. צו המיסים על כל רשות מקומית לאשר מדי שנה את צו המיסים בהתאם לה

  הינו בבחינת חקיקת משנה, וככזה יש לו תוקף משפטי מחייב . 

חדשים למטר רבוע שיחולו על כל אחד מנכסים  בצו המיסים נקבעים סוגי הנכסים השונים והתעריפים בשקלים 

  אלו וכן רשאים הרשות לקבוע אזורים שונים לחיוב בתחומה . 

  
עם שינויים כמתואר  2020המיסים שאושר לשנת  ודומה לצ  2021עיריית אום אל פחם לשנת  צו הארנונה של

  להלן : 

  
בהתאם   1.10%בשיעור של  מועצת העיר אום אל פחם מחליטה על העלאה של סכום הארנונה הכללית

  הצמודה למדד המחירין לצרכן והשכר הציבורי. ע"י משרד הפנים  תנדרשלהעלאה ה

  
  רצ"ב אופן חישובי העדכון ודברי הסכם נוספים . 
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