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 לכבוד:
 חברי מועצת העיר

 
 2021הנדון: אישור צו המיסים לשנת 

 כללי

( פרץ "משבר הקורונה" שהשלכותיו הכלכליות על המשק צפויות להיות 2020בשנת הכספים הנוכחית )

וגעות למספר קשות הן על המגזר העסקי והן על המגזר הפרטי, לפיכך, המלצותינו המקצועיות נ

 מצומצם ואקוטי של נושאים בצו המיסים. 

, 2020מהערות משרד הפנים ומשרד האוצר אשר התקבלו ביחס לבקשה אשר הגשנו לשנת הכספים 

למדנו כי ישנן לקונות בהנחיות המשרדים המפורטות במסמך "הקווים המנחים" אשר נשלח מידי 

 שנה בסביבות חודש מאי. 

 :2020לשנת קציר הבקשה החריגה לשינוי צו המיסים אשר הוגשה למען הסדר הטוב, להלן ת

  אושר. -2.58%ביטול העלאה האוטומטית בשיעור 

 לא  -בקשה להעלאת תעריף של הסיווגים הבאים: תחנות רכבת, תחנות דלק, חניון מסחרי

 אושר.

 לא אושר -בקשה לעדכוני הגדרות סיווגים: סיווג עתיר ידע, משרדים, מרתפים 

 
  -כלהלן 2021ועצת העיר מתבקשים לאשר את צו המיסים )ארנונה( לשנת חברי מ

 

 : 2021לשנת  )ארנונה(אישור צו המיסים  .1

)א( לפקודת העיריות ]נוסח חדש[, ובהתאם לחוק ההסדרים במשק 276בהתאם לסעיף  

"(, חוק ההסדרים)להלן: " 1992 -המדינה )תיקוני חקיקה להשגה יעדי התקציב( התשנ"ג 

ת מכוחו, הריני מתכבד להגיש לאישורכם הצעה בדבר הטלת ארנונה כללית לשנת והתקנו

2021. 

 
אישור הגשת בקשה למשרד הפנים לביטול עדכון תוספת לתעריף הארנונה  .2

 - 1.1% בשיעור שללמגורים בלבד 

תחול התייקרות  2021כי בשנת , , עדכן משרד הפנים2021במסגרת הטלת צו ארנונה לשנת  

  .1.1%נונה  )העלאה אוטומטית( בשיעור של תעריפי האר

 3.5 -מניתוח השפעת ההתייקרות על תעריפי הארנונה, נמצא כי הנ"ל נאמדת בסך של כ 

יה בגין ירימארנונה שמטרתה לשפות את העתוספת להכנסות העירייה  ההמהוו₪,  ליוןימ

 להוצאותיה.תוספות אקסוגניות 
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החובה להתייעל בהוצאותיה השוטפות וכן, למקסם  עירית הוד השרון, רואה לנגד עיניה את 

 חיוביאת פוטנציאל ההכנסות של העירייה, זאת בטרם תחיל את עדכון הארנונה האמור על 

 .הארנונה

בהמשך לכך, הנהלת העיריה מבקשת את אישור מועצת העיר לביטול עדכון תעריפי הארנונה  

אה בשיעור זה ביחס לחיובי נכסי רק לגבי נכסי המגורים והותרת העל 1.1%של  בשיעור

 ופניה בהתאם למשרד הפנים לאישור הנדרש.העסקים בעיר 

 .2021לשנת הכספים ₪ מיליון  1.7על הכנסה בסך  רהמדובר בוויתו 

  

  -להלן נתוני הגבייה בשנים האחרונות 

 2019 2018 2017 פירוט/שנה

 *92% 90% 92.77% גבייה שוטפת

 22,115 12,119 15,339 ₪(גביית פיגורים )אלפי 

 2019*בהתאם לנתוני דוח כספי רבעון רביעי 

 

 -רכבת (  -)סוקולוב 3בקשה להוספת סיווג חדש למשרדים באזור  .3

"( עתירי משרדיםלעודד יוזמות וכניסת עסקים, משרדים, שירותים ומסחר )להלן: "במטרה 

 "משרדים".  שטח לתחומי העיר, אנו מעוניינים לייצר דירוג בתעריפים לסיווג

לעמדתנו, סיווג זה, יביא לאטרקטיביות ואכלוס מהיר של נכסים חדשים בעיר ולצמצום פערי 

התעריפים המוצעים ע"י רשויות סמוכות לסיווגים אלו. מטרתנו בהצעה הינה למשוך חברות 

שטח המוערך כקומת משרדים  -מ"ר  1,000גדולות כדי שיחזיקו במשרדים עתירי שטח )מעל 

 להצעה זו מספר יתרונות בולטים, בהם: מצויה(

אנו צופים כי חברות גדולות המעתיקות מושבן לנכסים עתירי שטח בעיר, יחזיקו בהם   .א

 לתקופה ממושכת דבר שיבטיח הכנסה בטוחה מארנונה לאורך זמן.

כמו כן, יצירת אטרקטיביות מבחינת תעריף נועדה להבטיח עד כמה שניתן, אכלוס מהיר  .ב

ממתן פטור לנכסים ש"אינם ראויים לשימוש" או "נכסים ריקים". מתן פטור וכך, להימנע 

 בהכרח מביא להפסד הכנסה מארנונה.  

יזם המסיים את בנייתו, בהכרח יצליח לשווק נכס לחברות אשר ידעו כי תעריפי  -נסביר

 מתעריף הרגיל. 20%-הארנונה שישלמו יהיו נמוכים בשיעור של כ

לא יתעכב בהשלמת  -ח היזם למכור או להשכיר נכס לחברה חדשהבמצב דברים זה, בו מצלי

הנכס מבחינה פיזית ויכינו לשימוש במהירה כך שתמנע בקשה למתן פטור לנכס שאינו ראוי 

 לשימוש. לחילופין, לא יבקש פטור לנכס ריק למשך חצי שנה.

סוקולוב סמוך הסיווג המוצע מכוון למשרדים אשר יתמקמו באזור גאוגרפי המצוי בסוף רחוב 

 כפי שיפורט להלן:, "(3אזור " להלן:)למתחם הרכבת 
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 .139,107,137,18,133,196,190,200,103חלקי חלקות :  ,6408 גוש : 

 .88,15,97,85,84,115,54,81,109,66,63,60,91חלקי חלקות :, 6409גוש : 

 .15חלקי חלקה : , 6652גוש : 

שינויים במספרם במסגרת התוכנית  מספרי הגושים / חלקות אינם סופיים. יתכנו)

 (המפורטת

 מ"ר.  400,000 -כ  אוה (3אזור ) מסחר ותעסוקה למתחם כולואכלוס שטחי  פוטנציאל

 

 סיווג

 הקיים

 הערה מוצעתעריף  סיווג מוצע קייםתעריף 

בניינים 

המשמשים 

  למשרדים

למ"ר ₪  330.92

 (1)אזור 

למ"ר ₪  212.78

 (2)אזור 

בניינים המשמשים 

 -3שרדים באזור למ

 מ"ר 1,000עד 

212.78  ₪

 למ"ר לשנה

התעריף הקיים 

 .2באזור 

 ומעלה  1001 -מ  

יש לפרט כי התעריף 

. כמו כן  3ייחול באזור 

 1500האם נכס של  -

מ"ר יחוייב כולו 

בתעריף זה או רק 

? יש 1001-ממטר ה

לנסח בהתאם על 

מנת שלא תקום 

 טענה בעניין.

170.22  ₪

 למ"ר לשנה

ריף החדש התע

נמוך בשיעור של 

מהתעריף  20%

 . הקיים

 

 : כיום אין נכסים מסוג זה בעיר הוד השרון.כמות הנכסים בעיר

, שכן באזור המיועד אין נכון הקרובבטווח : לא קיימת השפעה כלכלית השפעת כלכלית

הצפי הוא כי קיומו של תעריף נמוך יחסית לאזור  למועד זה עסקים העונים על ההגדרה. 

להכנסות נוספות וקבועות.ספציפי זה לנכסים עתירי שטח יביא 
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 השוואה לרשויות אחרות 

 הערות תעריף סיווג הרשות

  -משרדים כפר סבא

 מ"ר 1,000עד 

בעיריית כפ"ס קיים  למ"ר לשנה₪  314.52

דירוג של סיווג 

 10,000המשרדים עד 

מ"ר. ההשוואה היא 

לדירוג המקביל לנו 

 באזור תעשיה .

 למ"ר לשנה₪  214.52 מ"ר  1,000ל מע 

משרדים שירותים  הרצליה

 מ"ר 5,000ומסחר עד 

בהרצליה הדירוג הוא  למ"ר לשנה₪  342.33

 מ"ר. 10,000עד 

משרדים שירותים  רעננה

 2ומסחר אזור 

למ"ר ₪  170.78

 )קרקע(

ברעננה יש פיצול 

הסיווג עפ"י אזורים 

גאוגרפים ומיקום 

 הנכס בבניין.

למ"ר )מעל ₪  145.07 

 קומת קרקע(

משרדים שירותים  רעננה

 3ומסחר אזור 

למ"ר ₪  114.37

 )קרקע(

ברעננה יש פיצול 

הסיווג עפ"י אזורים 

גאוגרפים ומיקום 

 הנכס בבניין.

למ"ר לשנה ₪  114.37

 )לא קרקע(

 

 העלאת תעריף לתחנות דלק .4

  -תחנות דלק. היקף חיוב הארנונה של תחנות הדלק הנו כלהלן 5בעיר הוד השרון קיימות 

סה"כ שנתי  תעריף שטח )במ"ר( פירוט

 )₪( 

 455,570.53 ₪  108.91   4,183 מ"ר  1270עד 

 1270שטח מעל 

 מ"ר 

733.73  70.80  ₪ 51,948.1 

 

מעותית למול רשויות סמוכות לאחר בדיקה נמצא כי התעריף לסיווג זה נמוך בצורה מש

 .5%ודומות לנו ועל כן המלצתנו, להעלות את התעריף בהתאם להנחיות משרד הפנים עד 

  -התעריף המבוקש כדלקמן

 תעריף מוצע פירוט

 ₪ 114.71 מ"ר 1,270עד 

 ₪ 74.57 מ"ר 1,270שטח מעל 
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 . 5%יצוין, שהתעריף המוצע לתחנות דלק משקף עלייה של 

 ₪.אלפי  25.5-: תוספת חיוב של כתהשפעה כלכלי

 

 

 השוואה לרשויות אחרות 

 )₪(תעריף  סיווג רשות

 397.29 תחנות דלק ומתקנים לחלוקת דלק רמת שרון

 397.29 בכל האזורים -תחנות דלק רעננה

 397.29 תחנות וסככות דלק הרצליה

 397.29 תחנות דלק ומפעל בטון כפר סבא

 413.47 תחנת דלק מסחרית  דרום שרון

 

 -העלאת תעריף לתחנות רכבת .5

 -תחנות רכבת. להלן פירוט חיוב התחנות 2בעיר הוד השרון קיימות 

 )₪( סה"כ שנתי  תעריף שטח )במ"ר( תחנה

 200,582.55 ₪  154.89  1,295 תחנת רכבת נורדאו 

 255,878.28 ₪  154.89  1,652 תחנת רכבת סוקולוב 

 

תחנות שירות לכל סביבת האזור )כפר סבא, רעננה וכדומה(,  כידוע, תחנות רכבת הנן מהוות

יוצא איפוא, שהעיר הוד השרון נדרשת לתת מענה תפעולי ותחזוקתי לסביבת מתחם הרכבות 

 וקהל הלקוחות.

לאור הנ"ל ולאור העובדה שתחנות אילו מעמיסות על התקציב התפעולי של העיר. התעריף 

 -המבוקש כדלקמן

 תעריף סיווג

 ₪ 162.63 רכבת מבנים ומתקניםתחנת 

 

אחרות עולה שלמרבית הרשויות המקומיות שמצוי בשטחם יצוין, שבהשוואה לרשויות 

תחנות רכבת, אין סיווג ספציפי בארנונה לתחנות רכבת, אלא הנ"ל נכלל בהגדרה של 

למ"ר.₪  380למ"ר ל ₪  150שירותים ומסחר התעריפים יכולים לנוע בין 
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 -2021ים לשנת הבהרות לצו המיס .6

תבהיר המועצה את כוונת הסעיף בצו הארנונה  2021בישיבת המועצה לאישור הארנונה לשנת 

  רך השנים.ובהתאם לאופן חיוב שטחים אלו לא

 

  -מגורים ה לחיוב שטחהגדרסעיף ה הבהרת

כולל כל  -שטח דירת מגורים ' -הנהשטח החיוב למגורים  בהתאם לצו הארנונה, הגדרת

וכן כל שטח מקורה אחר הצמוד  לדירה או  ך הדירה )כולל קירות פנים וחוץ(,השטח שבתו

שאינו צמוד לה, אולם משמש את המחזיקים בדירה, לרבות מרפסות סגורות )עם גג ומעקה( 

. לשטח כל דירה בבית משותף יתווסף החלק ולמעט חניות ומרתפיםמרפסות גג מקורות 

 ת'היחסי של הדירה בחדר המדרגו

(, שעל פיו 131מרתפים בבתים פרטיים )סיווג בצו הארנונה המאושר, קיים סיווג לחיוב , מנגד

 החיוב מבוצע בפועל.

 

חלק  מהווהיונאלית הנה שהמרתף צוהפרשנות הרשהנ"ל יוצר סתירה בפרשנות הצו,  ןמכיוו

  -את ההגדרה כלהלן להבהירמשטח הבית העיקרי, מבוקש  יאינטגרל

ל כל השטח שבתוך הדירה )כולל קירות פנים וחוץ(,וכן כל שטח כול -שטח דירת מגורים '

מקורה אחר הצמוד  לדירה או שאינו צמוד לה, אולם משמש את המחזיקים בדירה, לרבות 

. לשטח כל דירה ומרתפים תולמעט חניומרפסות סגורות )עם גג ומעקה( מרפסות גג מקורות 

 .ת'דרגובבית משותף יתווסף החלק היחסי של הדירה בחדר המ

התאם לסיווג הקבוע מלוא שטחם, וזאת במרתפים במבני מגורים יחויבו ב

 .ה. לצו המיסים.1בסעיף 
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  -משרדים  ה לחיוב שטחהגדרסעיף ה הבהרת .7

  -בהתאם לצו הארנונה, הגדרת שטח לחיוב שאינו מגורים הנה

וץ של כולל כל השטח הבנוי של המבנה )על פי מידות הח -שטח מבנה שאינו למגורים 

המבנה( בכל הקומות, לרבות מעברים, מסדרונות, מחסנים, סככות, מרפסות יציעים, 

עזר המשמש אותו מחזיק, בין אם  , וכל מבנהלמעט משרדים גלריות, חדרי שירותים,

אלה מהווים מבנה אחד או מספר מבנים ובין שהם מצויים במפלס אחד או במספר מפלסים, 

 .הארנונה להלן במפורש אחרת בצו צויןאלא אם 

, שעל פיו החיוב מבוצע (201המאושר, קיים סיווג לחיוב משרדים )סיווג  המנגד, בצו הארנונ

 בפועל.

שיש לחייב משרדים יונאלית הנה צשהנ"ל יוצר סתירה בפרשנות הצו, והפרשנות הר ןמכיוו

  -את ההגדרה כלהלן הבהירמבוקש לבארנונה, 

השטח הבנוי של המבנה )על פי מידות החוץ של כולל כל  -שטח מבנה שאינו למגורים 

המבנה( בכל הקומות, לרבות מעברים, מסדרונות, מחסנים, סככות, מרפסות יציעים, 

וכל מבנה עזר המשמש אותו מחזיק, בין אם  , למעט משרדים , גלריות, חדרי שירותים,

פר מפלסים, אלה מהווים מבנה אחד או מספר מבנים ובין שהם מצויים במפלס אחד או במס

 .במפורש אחרת בצו הארנונה להלן צויןאלא אם 

התאם לסיווג מלוא שטחם וזאת ביחויבו ב משרדיםבניינים המשמשים ל

 לצו המיסים. .א.5הקבוע בסעיף 

 

החיוב הנהוגה בהוד השרון  חישובהמדידה ויודגש, הבהרות אלו אינן משנות את שיטת 

  ובעתיד. בפועלהחיובים הקיימים היום לאורך השנים, אלו 

 

תעשה פניה למען הזהירות, יובהר כי, ככל שתאשר המועצה את בקשות ההבהרה לעיל, 

, ובה תבקש העירייה כי 2021צו הארנונה לשנת  במסגרת הבקשה החריגה לאישורלשרים, 

 .חיוב / שינוי שיטת מדידה / שהנושא אינו תיקוןהשרים יאשרו את ההבהרה תוך פירוט 

 

 
בתקנות ההסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה(  2תקנה  מתן הנחה לפי .8

 )נספח ב'( 1993 -התשנ"ג

בתקנות ההסדרים במשק  2מועצת העיר מאשרת מתן הנחות מקסימליות הקבועות בתקנה 

 .1993-המדינה )הנחה בארנונה( התשנ"ג
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  הנחה בארנונה למשרתי מילואים .9

ו' 3, נוסף לסעיף 1993-ה(, תשנ"גבמסגרת תקנות ההסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונ

למשרת מילואים פעיל,  5%לתקנות, האפשרות למועצת העיר לתת הנחה שאינה עולה על 

 .2008-כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס"ח 

 

 -נוספות הנחות .10

 .הנחות כלכליות -30.6.2021 עד ל  )ועדת נזקק(  הנחות תלוועדהגשת בקשות  .א

 .לא תינתן הנחה -חדש( בנייןל)הנחה  12הנחה לפי תקנה  .ב

חודשים בשיעור  6תינתן הנחה לתקופה של  -ריק לבניין)הנחה  13הנחה לפי תקנה  .ג

 .(לבעל הנכס בלבד 100%של 

  

 ב ב ר כ ה,                         

 בני זיני                
 גזבר                               

 


