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2020צו ארנונה 

שיעור עדכון הארנונה בכל שנה יעשה , 1992-ג"תשנ (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) לחוק ההסדרים במשק המדינה 7על פי סעיף 

.חיבור של מחצית שיעור השינוי במדד המחירים לצרכן  ומחצית שיעור השינוי במדד השכר הציבורי  :  באופן אוטומטי על פי  הנוסחה
: כפי המוצג להלן1.10% עומד על  2021בהתאם לכך  שיעור עדכון הארנונה לשנת 

2018201920202021

1.1%העלאה 2.58%העלאה  העלאה חריגה4%+0.32% העלאה  תעריף תאורסעיפים

              41.37               40.92                          39.89    38.24מגורים96-140

              36.08               35.69                          34.79    34.68(ציבורי)חדרי אוכל 172

              39.78               39.35                          38.36    38.24'ג' ב' מבנה חינוך באזורים   א175

              40.88               40.43                          39.42    39.29'מבנה חינוך באיזור ד176

              39.78               39.35                          38.36    38.24' ג' ב' מבנה תרבות וספורט א180

              40.88               40.43                          39.42    39.29'מבנה תרבות וספורט איזור ד181

              82.78               81.88                          79.82    79.57'ג' ב' שרותים ומסחר א, משרד301

              84.80               83.88                          81.77    81.51'שרותים ומסחר ד,  משרד302

              82.78               81.88                          79.82    79.57'ג' ב' מסעדה ושרותי תיירות א303

              84.80               83.88                          81.77    81.51'מסעדה ושרותי תיירות ד304

              83.23               82.33                          80.26    80.00מכון כושר ושרותי בריאות305

            888.29             878.62                        856.52  853.79בנקים וחברות ביטוח306

                0.42                 0.41                            0.40      0.40'ג' ב' מבנה מלאכה ומשק לשימוש פנימי א307

              44.57               44.09                          42.98    42.84' ג' ב' אכסניה ובית הארחה א311

              76.40               75.57                          73.66    73.43'אכסניה ובית הארחה ד312

              46.57               46.06                          44.90    44.76'ג' ב' בתי מלון א314

            112.80             111.57                        108.77  108.42'בתי מלון ד315

              40.87               40.42                          39.41    39.28' ג' ב' בית אבות א316

            105.32             104.17                        101.55  101.23'בית אבות ד317

              86.83               85.89                          83.73    83.46'מים ותקשורת ג, מבנים המשמשים למתקני חשמל320

            322.83             319.31                        311.28  310.29'ד' ב' מבנים המשמשים למתקני מים ותקשורת א321

                 -                   -                              -חדרי טרנספורמציה ומבנים המשמשים /תחנות322

            184.12             182.12                        177.54  176.97'ד-ו' ב' למתקני חשמל באזורים א

              79.74               78.87                          76.89    76.64'ג' ב' תחנת דלק  מסחרית א330

              84.80               83.88                          81.77    81.51'תחנת דלק  מסחרית ד331

              29.31               28.99                          28.26    28.17'ג' ב' בנייני תעשייה  ומחסנים א401

              38.05               37.63                          36.69    36.57'בנייני תעשייה  ומחסנים  ד402

              29.31               28.99                          28.26    28.17'ג' ב' סככות תעשיה א403

              38.05               37.63                          36.69    36.57' סככות תעשיה ד404

              29.31               28.99                          28.26    28.17'ג' ב' מחסני קירור א405

              38.05               37.63                          36.69    36.57'מחסני קירור ד406

              30.12               29.79                          29.04    28.95'ג' ב' מבנים ומתקני מחצבה א430

              40.02               39.59                          38.59    38.47'מבנים ומתקני מחצבה ד431

              28.47               28.16                          27.45    27.36'ג' ב' ממגורות א440

              28.47               28.16                          27.45    27.36'ממגורות ד441

            185.10             183.08                        178.48  177.91מפעל לייצור בטון 450

              51.93               51.36                          50.07    49.91מוסכים ובתי מלאכה 451

              28.47               28.16                          27.45    27.36'ג' ב' מפעל לייצור מזון  לחיות א453

              37.24               36.83                          35.90    35.79'מפעל לייצור מזון  לחיות ד454

              36.88               36.48                          35.56    35.45בית אריזה456

  1 



 20/05/2020

2020צו ארנונה 

שיעור עדכון הארנונה בכל שנה יעשה , 1992-ג"תשנ (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) לחוק ההסדרים במשק המדינה 7על פי סעיף 

.חיבור של מחצית שיעור השינוי במדד המחירים לצרכן  ומחצית שיעור השינוי במדד השכר הציבורי  :  באופן אוטומטי על פי  הנוסחה
: כפי המוצג להלן1.10% עומד על  2021בהתאם לכך  שיעור עדכון הארנונה לשנת 

2018201920202021

1.1%העלאה 2.58%העלאה  העלאה חריגה4%+0.32% העלאה  תעריף תאורסעיפים

                0.35                 0.35                            0.34      0.34ג,ב, דונם באזורים א1 דונם ועד 0.2ר שמעל "מערכת סולרית הממוקמת על גג נכס לכל מ501

                0.18                 0.17                            0.17      0.17ג,ב, דונם באזורים א2 דונם ועד 1ר שמעל "מערכת סולרית הממוקמת על גג נכס לכל מ

                0.08                 0.08                            0.08      0.08ג,ב, דונם באזורים א2ר שמעל "מערכת סולרית הממוקמת על גג נכס לכל מ

                0.40                 0.40                            0.39      0.39 דונם באזור ד1 דונם ועד 0.2ר שמעל "מערכת סולרית הממוקמת על גג נכס לכל מ502

                0.20                 0.20                            0.19      0.19 דונם באזור ד2 דונם ועד 1ר שמעל "מערכת סולרית הממוקמת על גג נכס לכל מ

                0.09                 0.09                            0.09      0.09 דונם  באזור ד2ר שמעל "מערכת סולרית הממוקמת על גג נכס לכל מ

                1.40                 1.39                            1.35      1.35ג,ב, דונם באזורים א10מערכת סולרית שאינה ממוקמת על גג נכס בשטח של עד 503

                0.70                 0.69                            0.67      0.67ג,ב, דונם באזורים א300 דונם ועד 10ר שמעל "מערכת סולרית שאינה ממוקמת על גג נכס לכל מ

                0.36                 0.36                            0.34      0.34ג,ב, דונם באזורים א750 דונם ועד 300ר שמעל "מערכת סולרית שאינה ממוקמת על גג נכס לכל מ

                0.18                 0.17                            0.17      0.17ג,ב, דונם באזורים א750ר שמעל "מערכת סולרית שאינה ממוקמת על גג נכס לכל מ

                1.61                 1.60                            1.55      1.55 דונם באזור ד10מערכת סולרית שאינה ממוקמת על גג נכס בשטח של עד 504

                0.81                 0.80                            0.78      0.78 דונם באזור ד300 דונם ועד 10ר שמעל "מערכת סולרית שאינה ממוקמת על גג נכס לכל מ

                0.41                 0.41                            0.39      0.39 דונם באזור ד750 דונם ועד 300ר שמעל "מערכת סולרית שאינה ממוקמת על גג נכס לכל מ

                0.19                 0.19                            0.19      0.19 דונם באזור ד750ר שמעל "מערכת סולרית שאינה ממוקמת על גג נכס לכל מ

                1.40                 1.39                            1.35      1.35ג,ב, דונם באזורים א10קרקע תפוסה המשמשת למערכת סולרית בשטח של עד 505

                0.70                 0.69                            0.67      0.67ג,ב, דונם באזורים א300 דונם ועד 10ר שמעל "קרקע תפוסה המשמשת למערכת סולרית לכל מ

                0.36                 0.36                            0.34      0.34ג,ב, דונם באזורים א750 דונם ועד 300ר שמעל "קרקע תפוסה המשמשת למערכת סולרית לכל מ

                0.18                 0.17                            0.17      0.17ג,ב, דונם באזורים א750ר שמעל "קרקע תפוסה המשמשת למערכת סולרית לכל מ

                1.61                 1.60                            1.55      1.55 דונם באזור ד10קרקע תפוסה המשמשת למערכת סולרית בשטח של עד 506

                0.81                 0.80                            0.78      0.78 דונם באזור ד300 דונם ועד 10ר שמעל "קרקע תפוסה המשמשת למערכת סולרית לכל מ

                0.41                 0.41                            0.39      0.39 דונם באזור ד750 דונם ועד 300ר שמעל "קרקע תפוסה המשמשת למערכת סולרית לכל מ

                0.19                 0.19                            0.19      0.19 דונם באזור ד750ר שמעל "קרקע תפוסה המשמשת למערכת סולרית לכל מ

            0.0132             0.0131                        0.0127  0.0127קרקע המשמשת כאדמת יער601

            0.0132             0.0131                        0.0127  0.0127קרקע  המשמשת למטע602

            0.0132             0.0131                        0.0127  0.0127קרקע המשמשת לגידולי שדה603

              24.24               23.98                          23.37    23.30' קרקע תפוסה באיזור ד701

              12.82               12.68                          12.36    12.32'ג' ב' קרקע תפוסה באיזור א702

              25.53               25.25                          24.62    24.54'ג' ב' קרקע תפוסה בתחנות דלק א703

              62.59               61.91                          60.35    60.16'קרקע תפוסה בתחנות דלק ד704

              28.70               28.39                          27.68    27.59(אזור חציבה)קרקע תפוסה במחצבות 706

                8.54                 8.45                            8.24      8.21קרקע תפוסה לאירועים א ב ג707

                8.77                 8.68                            8.46      8.43קרקע תפוסה לאירועים ד710

              24.95               24.68                          24.06    23.98כל יתר הקרקעות708

              12.48               12.35                          12.04    12.00קרקע תפוסה בתחנות טרנספורמציה709

                3.83                 3.79                            3.69      3.68'ג' ב' קרקע תפוסה במפעלים א720

                5.32                 5.26                            5.13      5.11'קרקע תפוסה במפעלים ד721

            0.0154             0.0152                        0.0148  0.0148'ג' ב' קרקע תפוסה במפעל עתיר שטח א722

            0.0242             0.0240                        0.0234  0.0233'קרקע תפוסה  במפעל עתיר שטח ד723

              24.75               24.48                          23.87    23.79קרקע תפוסה באתרי תיירות724

                2.76                 2.73                            2.66      2.65קרקע תפוסה במנחת מטוסים725

                1.58                 1.56                            1.52      1.52' מתקני נופש ומשחקיות בחניונים ד801

                0.42                 0.41                            0.40      0.40מבנים במשק חקלאי901

            0.2229             0.2204                        0.2149  0.2142בריכות ומאגרי מים903

            0.0146             0.0144                        0.0140  0.0140בריכות דגים904

                1.61                 1.60                            1.55      1.55חימצון ושיקוע,מאגרי ביוב905

              30.20               29.87                          29.12    29.03בארות מים ומכוני שאיבה לשימוש עצמי906

              77.92               77.07                          75.13    74.89בריכות מים לנופש וספורט907
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