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 2022יוני  15
 ט"ז סיון תשפ"ב

 לכבוד:
 חברי מועצת העיר 

 

 2023לשנת   )ארנונה( הנדון: אישור צו המיסים

 - כלהלן 2023חברי מועצת העיר מתבקשים לאשר את צו המיסים )ארנונה( לשנת 

 :  2023אישור צו המיסים )ארנונה( לשנת   .1

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

"(, והתקנות מכוחו, הריני מתכבד  חוק ההסדרים)להלן: "   1992  -חקיקה להשגה יעדי התקציב( התשנ"ג  

 . 2023להגיש לאישורכם הצעה בדבר הטלת ארנונה כללית לשנת 

 : 2023חורג בצו ארנונה בקשות לאישור  שינויים שאינם  .2

במסגרת בחינת צו הארנונה של העיר הוד השרון התגלו מספר תעריפים שחורגים מתעריפי המינימום  

כפי   ההסדרים  ו  שנקבעוהמקסימום  המקומיות[,  בבתקנות  ברשויות  כללית  ]ארנונה  המדינה  משק 

כיוון שלא ניתן לחרוג מתעריפי המינימום והמקסימום שקבועים בתקנות, על העירייה  .    2007-תשס"ז

 לתקן ולהתאים את התעריפים כך שיתאימו לתעריפי שקבועים בתקנות.  

מוטלת על הרשות המקומית החובה  ,  בית המשפט העליון פסק כי מקום שבו נפלה בצו הארנונה טעות

באישורי שרי  אין צורך , עריפים לדרישות החוק והתקנותאשר מדובר בהתאמת התעם זאת, כ. נהלתק

  ודי באישור המועצה. , הפנים והאוצר

ידי שרי הפנים  -מזערי שנקבע עלמרבי או המהתעריף ה  חורג  נפסק, כי מקום שבו תעריף בצו הארנונה  

מרבי או  ה את התעריף ולהתאימו לתעריף  מוטלת על הרשות המקומית החובה לתקן     ,בתקנות  והאוצר

  . בתקנות מזערי שנקבע עבור אותו סוג נכסה

בנוסף, הנושא עלה בדוח ביקורת ע"י משרד הפנים במסגרת הבקרות לדוח הכספי והדוח המפורט לשנת  

 . (2020נה  רת התייחסה לתעריפים של צו ארנו וק ישבוצע לאחרונה )הב  2021

הסיווגים   תעריפי  תיקון  את  לאשר  העיר  מועצת  אישור  את  מבקשת  העיריה  הנהלת  לכך,  בהמשך 

כפי שנקבע בתקנות ההסדרים ומשק המדינה ]ארנונה כללית  מתעריפי המינימום והמקסימום  החורגים  

ככל    יםהנדרשלתקן את התעריפים  משרד הפנים    פנייתובהתאם ל ,  2007-ברשויות המקומיות[, תשס"ז

 .שנדרש

 

 :להלן פירוט התעריפים/סיווגים שחורגים מתעריפי המינימום מקסימום .3

  חקלאיים בניםמ .א

 חקלאיים" לגידולים אריזה בתי"ל התעריף את מגדיר הארנונה צו של התעריפים לטבלת  5.31 עיףס

 (.  2 - ו 1 )באזור האזורים בכל ר "למ ₪ 78.25הינו  אלה נכסים עבור התעריף כי וקובע



                                                                                                       
 מנהל כספים               

                          לשכת גזבר העירייה                                                    
 

                      _______________________________________________________________________________________________________                                                                         

2 

 

 חקלאיים מבנים "ל  התעריף את  מגדיר הארנונה צו של  התעריפים לטבלת  5.33 סעיף  ,האופן באותו

הינו   חיים לבעלי המשמש סגור מבנה עבור התעריף כי קובע הארנונה )א( לצו5.33, וסעיף  חיים" לבעלי

 . (2 -ו  1 )אזור האזורים  בכל ר"למ ₪ 53.82

 נכס עבור המרבי התעריף ,  כנספח א'שמופיעה   2022 לשנת והמרביים המזעריים התעריפים טבלתעפ"י  

 .ר"למ  ₪ 48.69 על עומד חקלאי, מבנה של בסיווג

  המותר המרבי מהתעריףגבוהים   הארנונה )א( לצו5.33-ו  5.31 בסעיפים הקבועים  התעריפיםעל כן,  

 .חקלאי כמבנה המשמש נכס עבור 2022טבלת התעריפים המזעריים והמרביים לשנת  בהתאם ל

בצו  הסעיף 

 הארנונה 

 ביאור נושא כותרת הסעיף

בתי אריזה לגידולים   450

לכל   -חקלאיים 

 מ"ר.

קיימים   השרון  הוד    3בעיר 

"בתי   סיווג  מחויב  בהם  נכסים 

 אריזה לגידולים חקלאיים". 

למ"ר  ₪  78.25התעריף המחויב 

 לשנה. 

 הבקשה:

₪  48.69 -הפחתה בתעריף ל 

 למ"ר.

כלכלית חיוב  השפעה  הפחתת   :

 אלפי ₪.  - 38 -של כ

 הקבועים  התעריפים

)א(  5.33-ו  5.31 בסעיפים

גבוהים   הארנונה לצו

המותר   המרבי מהתעריף

בהתאם לטבלת התעריפים  

המזעריים והמרביים לשנת  

 המשמש נכס עבור  2022

 .חקלאי כמבנה

מבנים חקלאיים   960

לבעלי חיים: בניין  

 לכל מ"ר   -סגור 

  19בעיר הוד השרון קיימים  

נכסים בהם מחויב סיווג  

"מבנים חקלאיים לבעלי חיים: 

 בניין סגור". 

₪ למ"ר   53.82התעריף המחויב 

 לשנה. 

 הבקשה:

₪  48.69 -הפחתה בתעריף ל 

 למ"ר.

כלכלית חיוב  השפעה  הפחתת   :

 אלפי ₪.  - 18 -של כ
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 )תיקון רישומי(  שונים חומרים של ואחזקה למכירה מגודרת  חצר .ב

 ואחזקת למכירה מגודרות  חצרות "ל   התעריף את  מגדיר  הארנונה צו  של התעריפים לטבלת 5.37 סעיף

  שונים". חומרים

 ₪ 99.07ר, הוא  "מ 150 עד מגודרת ששטחה  חצר עבור התעריף כי קובע הארנונה לצו  )א( 5.37 סעיף

 (.  2-ו  1)אזור  האזוריםבכל   ר"למ

 הוא ר"מ 150-ל מעל  מגודרת ששטחה חצר עבור התעריף כי וקובע מוסיף הארנונה לצו )ב(  5.37סעיף  

 (. 2-ו  1 )אזור האזורים בכלהראשון,  מהמטר , החלר"למ ₪ 106.95

 לפקודת  269   סעיף  -   תפוסה  קרקע  בגדר  אחזקה, היא  או  למכירה  בניין( המשמש )שאינה  מגודרת חצר

 שמשתמשים  ,חקלאית אדמה שאינה העירייה שבתחום קרקע כל-כ  "תפוסה קרקע"ר  מגדי העיריות

 ומחזיקים בה בנפרד מהבניין.  בה

 נכס המרבי עבור התעריף   ,כנספח א'שמופיעה   2022 לשנת והמרביים המזעריים טבלת התעריפים עפ"י

 ר. "למ  ₪ 59.38 על עומד תפוסה, קרקע של בסיווג

מחויבים   הנ"ל  הסיווג  בעלי  הנכסים  כלל  כי  בפועל  יצוין,  תוקן    57.70בתעריף  כבר  )הנושא  למ"ר   ₪

 .בלבדבצו הארנונה  רישומימדובר בתיקון , ולפיכך (2013בשנת החיוב במערכת 

בצו  הסעיף 

 הארנונה 

 ביאור נושא כותרת הסעיף

חצרות מגודרות   730

למכירה ואחזקת  

 חומרים שונים: 

ששטחם עד   .א

  –מ"ר  150

 לכל מ"ר. 

ששטחם מעל   .ב

מ"ר   150

לכל   –ומעלה 

מ"ר מהמ"ר  

 הראשון. 

  14בעיר הוד השרון קיימים  

נכסים בהם מחויב סיווג "חצרות 

מגודרות למכירה ואחזקת  

 חומרים שונים". 

 התעריף המחויב: 

₪ למ"ר  99.07   –מ"ר   150עד 

 לשנה. 

₪ למ"ר   106.95  -מ"ר   150מעל 

 לשנה. 

 הבקשה:

לעדכן בצו הארנונה את התעריף 

 ₪ למ"ר.  57.70 -ל

מדובר בתיקון רישומי בלבד )ראו  

הסבר בחלק ה"ביאור" בצד 

 שמאל של הטבלה(.

 : השפעה כלכלית

 ללא שינוי. 

 הקבועים  התעריפים

)ב(  5.37 )א(5.37 בסעיפים

 גבוהים הארנונה לצו

 עבור המרבי מהתעריף

 כקרקע המשמש נכס

טבלת  הקבוע ב  תפוסה

 המזעריים  התעריפים

 . 2022 לשנת  והמרביים

יצוין, כי כלל הנכסים בעלי  

כבר  הסיווג הנ"ל מחויבים 

₪ למ"ר   57.70בתעריף 

)הנושא תוקן במערכת  

(  כך  2013המטרו בשנת 

שמדובר בתיקון רישומי  

 . בלבדבצו הארנונה 

 



                                                                                                       
 מנהל כספים               

                          לשכת גזבר העירייה                                                    
 

                      _______________________________________________________________________________________________________                                                                         

4 

 

 נכסים המוחזקים ע"י מפעלי תעשייה לייצור נשק ותחמושת, קרקע תפוסה .ג

 .)א( : 1ב274הגדרת סעיף 

לפקודת1ב274 סעיף הקרקע   כי קובע העיריות .)א(  בגין  ארנונה  שעיקר הטלת  במפעל    התפוסה 

 ילותו היא תכנון או ייצור מערכות נשק או תחמושת, יהיה כמפורט להלן:פע

  5,499-דונם לפחות ולא יותר מ  3,500לגבי מפעל לייצור נשק ששטח הקרקע המוחזק בידו הוא   (1

שקל חדש למטר רבוע, ולגבי מפעל כאמור הממוקם בתחומי אזור פיתוח א' או אזור    1  – דונם  

- פיתוח ב' כמשמעותם בצו לעידוד השקעות הון )קביעת התחומים של אזורי הפיתוח(, התשס"ג

 שקל חדש למטר רבוע; 0.1  – 2002

כאשר תעריף  מופיעה בסעיף ד. התייחסות כללית ל"קרקע תפוסה",   2022בצו הארנונה    5.24  בסעיף

  - ו  ₪1 למ"ר בכל האזורים )אזור    0.13]עומד על סך    תייחס לגודל הקרקעהחיוב הינו קבוע ואינו מ

לסעיף  ([2 כן, בהתאם  על  ש  (1).)א(1ב274.  לעדכן את הצו כך  יש  ללפקודת העיריות  מ"ר  התעריף 

₪ למ"ר,    1.39יהיה  דונם,    5,499  -דונם ולא יותר מ  3,500במפעל שיש לו שטח קרקע בהיקף שבין  

 ₪ למ"ר.  0.13דונם יהיה  5,500עולה על ף שטחו במפעל שהיק  התעריף למ"ר ו

שקל חדש למטר רבוע, אך מדובר בפקודה משנת    1( מצוין תעריף בסך  1.)א()1ב274אמנם בסעיף  

 ]"מחיר הכסף"[.  ₪2022 הינו נכון לשנת  1.39והתעריף בסך    1964

 שני תתי סעיפים כדלקמן: )ד(5.24סעיף ולהוסיף לארנונה הצו יש לתקן את לאור האמור, 

 לכל מ"ר   -וסה קרקע תפ

 דונם  5,499 -דונם ל  3,400בין  .1

 דונם  5,500 -מ .2

 ₪ למ"ר.   0.13 -  ₪2 למ"ר, ובמקביל לסעיף  1.39 - 1בטבלת התעריפים יצוין במקביל לסעיף  

( תע"ש  במפעל  השטחים  שהיקף  עולה  בארנונה,  חיוב  לצורכי  שנערכו  הרשויות  מהמדידות  כולל 

 דונם.    5,200 –( עומד על כ השכנות

) 1ב274בהתאם לסעיף   ( לפקודת העיריות, במפעל לייצור נשק שהיקף הקרקע בו הינו בטווח  1.א 

ל    3,500שבין   של    5,500  –דונם  מקסימלי  בתעריף  הקרקע  את  לחייב  ניתן  למ"ר    1.39דונם,   ₪

 (.  2022)בתעריפי 

בצו  הסעיף 

 הארנונה 

 ביאור נושא כותרת הסעיף

נכסים המוחזקים   739

ייה  ע"י מפעלי תעש

לייצור נשק  

ותחמושת: קרקע  

 לכל מ"ר  – תפוסה 

 

בעיר הוד השרון קיים נכס אחד בו  

מחויב סיווג " נכסים המוחזקים  

ע"י מפעלי תעשייה לייצור נשק 

לכל    –ותחמושת: קרקע תפוסה 

 מ"ר" 

₪ למ"ר  0.13התעריף המחויב 

 לשנה. 

פקודת העיריות קובעת שני  

תעריפים לקרקע תפוסה  

המוחזקת ע"י מפעל  

תעשייה ליצור נשק  

ותחמושת, ולפיכך על צו  

הארנונה להתאים לאמור  

 בפקודה. 
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 הבקשה:

 שני תתי סעיפים חדשיםהוספת 

₪   1.39 -העלאת התעריף לו

 למ"ר.

: תוספת חיוב של  השפעה כלכלית

 מיליוני ₪.  3.7-כ

מהמדידות שנערכו לצורכי  

חיוב בארנונה, עולה  

שהיקף השטחים במפעל  

לל הרשויות  כותע"ש )

  –( עומד על כ השכנות

 דונם.   5,200

.א  1ב274בהתאם לסעיף 

( לפקודת העיריות,  1)

במפעל לייצור נשק שהיקף  

הקרקע בו הינו בטווח שבין  

  5,500 – דונם ל  3,500

דונם, ניתן לחייב את  

הקרקע בתעריף מקסימלי  

₪ למ"ר )בתעריפי   1.39של 

2022  .) 

 

 דוכנים .ד

 עבור  התעריף  כי וקובע   "דוכנים"ל  התעריף את  מגדיר  הארנונה צו  של התעריפים לטבלת  5.7 סעיף

 הדוכן.   של לגודלו קשר ללא ,2באזור  וגם 1באזור ₪ גם 3,428.66 "דוכנים", הוא

המקומיות(3תקנה   ברשויות  כללית  )ארנונה  המדינה  במשק  הסדרים  לתקנות   ,)א( 

 ;רבועים במטרים יהיה כללית ארנונה הטלת נכס לצורך של שטחו "חישובכי,   , קובעת2007-תשס"ז

 של  המטרים הרבועים מספר ממכפלת  המתקבל בסכום תהיה נכס על תוטל אשר  הכללית  הארנונה

 רבוע."  למטר הארנונה בסכום הנכס

מהאמור לעיל עולה כי צו הארנונה קובע, אם כן, מחיר אחיד, וזאת ללא קשר לגודל הנכס, כנדרש בתקנה  

)ארנונה  3 המדינה  במשק  הסדרים  לתקנות  המקומיות()א(  ברשויות   ,כללית 

 . 2007-תשס"ז

המתאים ביותר לחיוב הדוכנים הינו "בניינים המשמשים   הסיווג מעלה כי    2022לשנת  בצו הארנונה    עיון

[ והתעריף עבור נכס  5.3]סעיף  לחנויות, בתי עסק, מסעדות, בתי קפה וכל מבנה שאינו משמש למגורים"  

 .ר"למ  284.20₪ מ"ר, הינו  499ששטחו עד 

 בצו הארנונה כדלקמן: 5.7לאור האמור, יש לתקן את סעיף 

 לכל מ"ר  -דוכנים  5.7

 . ₪ למ"ר 284.20התעריפים יצוין תעריף אחד לכל האזורים בסך   בטבלת

 

 



                                                                                                       
 מנהל כספים               

                          לשכת גזבר העירייה                                                    
 

                      _______________________________________________________________________________________________________                                                                         

6 

 

הסעיף בצו 

 הארנונה 

 ביאור נושא כותרת הסעיף

  8בעיר הוד השרון קיימים   דוכנים  350

 דוכנים. 

₪  3,428.66התעריף המחויב 

 לדוכן לשנה. 

 הבקשה:

מכפלת    לפיחיוב בארנונה 

תעריף של  ב שטח הדוכן 

  ₪ למ"ר לשנה. 284.20

)התעריף העסקי הקבוע בכל 

 העיר( 

 :  השפעה כלכלית

 אלפי ₪. 9-הפחתת חיוב של כ

מ"ר בממוצע   8)לאחר חישוב 

 לדוכן( 

 אחיד מחיר קובע   הארנונה  צו

 לגודל קשר ללא לחיוב דוכנים

תקנה  להוראות , בניגודדוכןה

 הארנונה.  א( לתקנות3)

 

 קניות  ומרכזי בקניונים משותפים שטחים .ה

לטבלת  5.17 סעיף קניות   התעריף את מגדיר 2022 הארנונה   צו  של התעריפים )ו(  ומרכזי    – לקניון 

שטחים משותפים בקניון וכן מעברים ושטחים המוחזקים ע"י חברת ניהול או ע"י בעל הנכס ואינם  "

מסחרית/עסקית" למטרה  הינו   נכסים עבור התעריף  כי וקובע מיועדים   כלב  ר"למ ₪ 65.10אלה 

 (.  2 -ו  1 )באזור האזורים

טבלת  א'שמופיעה    2022 לשנת  והמרביים  המזעריים התעריפים עפ"י   של  בסיווגלנכס  ,  כנספח 

 ר. "למ ₪ 72.40 על עומד  המזערי  התעריף ומסחר, שירותים משרדים,

המינימום   לתעריף  בהתאם  התעריף  את  לעדכן  הפנים  משרד  לפי  העירייה  נדרשת  האמור,  לאור 

 ל"משרדים שירותים ומסחר" הקבוע בתקנות. 

בצו  הסעיף 

 הארנונה 

 ביאור נושא כותרת הסעיף

שטחים משותפים   343

בקניון וכן מעברים  

ושטחים  

המוחזקים ע"י  

חברת ניהול או ע"י  

בעיר הוד השרון קיימים חמישה  

סיווג "שטחים  מבנים בהם מחויב 

 משותפים בקניון". 

 בסעיף   הקבוע  התעריף

 נמוך מהתעריף )ו(  5.17

 המשמש נכס עבור המזערי

 שירותים ,למשרדים

ר הקבוע בטבלת  ומסח



                                                                                                       
 מנהל כספים               

                          לשכת גזבר העירייה                                                    
 

                      _______________________________________________________________________________________________________                                                                         

7 

 

בעל הנכס ואינם  

מיועדים למטרה  

  – מסחרית/עסקית 

 . לכל מ"ר

למ"ר  ₪  65.10התעריף המחויב 

 לשנה. 

 הבקשה:

₪   72.40  -העלאה בתעריף ל

 למ"ר.

 :  השפעה כלכלית

 אלפי ₪. 126-תוספת חיוב של כ

התעריפים המזעריים  

 . 2022והמרביים לשנת 

 

 

 

 

 

ו .ו ארנונה  בתשלום  שחייב  המגורים  לדירת  מחוץ   בחצר  מחסנים השטח 

 למגורים בניינים המשמשים 

חויבו שטחים מחוץ לדירה    ,בהתאם לאישור משרד הפנים בשנים קודמות שלא להעלות את המקדם

  להתאים את התעריף של המחסנים בחצר, שגם הם שטחים  נבקש₪ למ"ר. לפיכך,    35.82של  בתעריף  

 . ₪ למ"ר 35.82של רה, לתעריף ימחוץ לד

 15.54  -ו   1 באזור ר "למ  ₪ 18.80 מחסנים בחצר" הוא" עבור התעריף כי  קובע הארנונה )ז( לצו 5.1סעיף  

 .  2 באזור ר"למ ₪

)מגורים( לשימוש  "שרת כלי"כ המשמש  ,נלווה נכס הם למגורים בניין של בחצר מחסנים   .העיקרי 

 העיקרי )מגורים(.  לסיווג בהתאם אלה מחסנים לסווג לפיכך, יש

בצו  הסעיף 

 הארנונה 

 ביאור נושא כותרת הסעיף

  –מחסנים בחצר  133

 לכל מ"ר 

 ( 1)אזור 

 821בעיר הוד השרון קיימים  

נכסים בהם מחויב סיווג  

 מ"ר".לכל  –"מחסנים בחצר 

 התעריף המחויב: 

 ₪ למ"ר לשנה. 18.80 – 1אזור 

 

 הבקשה:

בגין המחסנים העלאת התעריף 

והשוואתו לתעריף השטחים 

₪ למ"ר  35.82 -לשמחוץ לדירה  

 .לשנה

 : השפעה כלכלית

 אלפי ₪. 201 -תוספת חיוב של כ

לצו5.1סעיף    הארנונה )ז( 

 עבור התעריף כי  קובע

הוא" בחצר"   מחסנים 

  - ו   1 באזור ר "למ ₪ 18.80

 .  2 באזור ר"למ ₪ 15.54

 בניין של בחצר מחסנים

  ,נלווה נכס הם למגורים 

  "שרת כלי "כ המשמש

)מגורים( לשימוש   .העיקרי 

יש  מחסנים לסווג   לפיכך, 

 לסיווג בהתאם אלה

 העיקרי )מגורים(. 
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  –מחסנים בחצר  163

 לכל מ"ר 

 ( 2)אזור 

 959בעיר הוד השרון קיימים  

בהם מחויב סיווג  נכסים 

 לכל מ"ר". –"מחסנים בחצר 

 התעריף המחויב: 

 ₪ למ"ר לשנה. 15.54 – 1אזור 

 

 הבקשה:

העלאת התעריף בגין המחסנים 

והשוואתו לתעריף השטחים 

₪ למ"ר  35.82 -שמחוץ לדירה ל

 לשנה.

 : השפעה כלכלית

 אלפי ₪. 398-תוספת חיוב של כ

משרד   לאישור  בהתאם 

הפנים בשנים קודמות שלא  

להעלות את המקדם, חויבו  

לדירה  שטחים   מחוץ 

₪ למ"ר.    35.82בתעריף של  

את   להתאים  נבקש  לפיכך, 

המחסנים   של  התעריף 

שטחים   הם  שגם  בחצר, 

של   לתעריף  לדירה,  מחוץ 

₪ למ"ר, וזאת לאור    35.82

בעבר   הפנים  משרד  אישור 

 שלא לעלות את המקדם. 
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 :סיכום -דכון סיווגים בעלי תעריפים החורגים מתחת לתעריף למינימוםע

מתחייב   שנדרש  כפי  לעיל,  המפורטים  התעריפים  והתאמת  תיקון  הינה  המבוקשים  השינויים  מטרת 

)א( לפקודת העיריות ובתאם לחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני  276בנסיבות העניין בהתאם לסעיף  

 התקציב והתקנות מכוחו. חקיקה להשגת יעדי 

 - להלן טבלת סיכום

קוד 
גורם 
 חיוב 

 גורם חיוב  

כמות 
נכסים 
לשנת  
2022 

סה"כ שטחי   
הנכסים 

  2022לשנת 
 במ"ר 

תעריף   
נוכחי לשנת  

2022   

תעריף   
מבוקש 
לשנת  
2023   

 סכום השינוי  

₪  78.25 1,294.26 3 בתי אריזה  450  48.69   ₪  38,258.33-   ₪  

חקלאי  מבנה  960
₪   53.82 3,646.58 19 סגור   48.69  ₪  18,706.96-   ₪  

739 

קרקע תפוסה  
למפעלי לייצור  
נשק ותחמושת  
 באלפי מטרים 

2 2,946,450.00 0.13   ₪  1.39   ₪  3,713,735.28   ₪  

343 
מעברים בקניון  

למטרה  
 עיסקית 

84 17,395.25 65.10   ₪  72.40   ₪  126,985.33   ₪  

מחסנים בחצר   133
₪   18.80 11,817.15 821 1אזור  -  35.82   ₪  201,127.89   ₪  

מחסנים בחצר   163
₪   15.54 19,658.57 959 2אזור  -  35.82  ₪  398,675.80   ₪  

730 

חצר מגודרת  
עד   -למכירה  

 מ"ר  150
14 6,555.19 

99.07   ₪  57.70   ₪  

0.00   ₪  
חצר מגודרת  

מעל   -למכירה  
 מ"ר  150

106.95   ₪  57.70   ₪  

₪   3,428.66 64.00 8 דוכנים  350  284.20   ₪  9,241.28   ₪  
₪ ,392,8004     סכום כולל   
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 : 2023לאישור חריג בצו הארנונה לשנת בקשה    .4

ה בהתאם  יהנהלת העיריה מבקשת את אישור מועצת העיר לעדכון תעריפי הסיווגים הבאים ופני

 למשרד הפנים לאישור הנדרש.

 

הגשת בקשה למשרד הפנים לביטול עדכון תוספת לתעריף הארנונה בשיעור  אישור  .5

 1.37%של 

תחול התייקרות תעריפי    2023, עדכן משרד הפנים, כי בשנת  2023במסגרת הטלת צו הארנונה לשנת   

 .  1.37%הארנונה  )העלאה אוטומטית( בשיעור של 

מיליון ₪, המהווה    4  -הנ"ל נאמדת בסך של כ מניתוח השפעת ההתייקרות על תעריפי הארנונה, נמצא, כי   

 תוספת להכנסות העירייה מארנונה שמטרתה לשפות את העירייה בגין תוספות אקסוגניות להוצאותיה. 

את    למקסם  וכן  השוטפות,  בהוצאותיה   להתייעל  החובה  את  עינה  לנגד  רואה  השרון,  הוד  עירית 

 צעות עדכון תעריפי הארנונה. פוטנציאל ההכנסות של העיריה, וזאת לאו דווקא באמ

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

 ופנייה בהתאם למשרד הפנים לקבלת אישורו לביטול.    1.37%

 - להלן שיעור הגביה השוטף של עירית הוד השרון בשנים האחרונות

 2021 2020 2019 2018 שנה 

 95% 91.67% 89.77% 90.05% שיעור גבייה שוטף 

 מהנתונים הנ"ל ניתן לראות שהפעילות העיריה לגבייה השוטפת של הארנונה התייעלה בצורה ניכרת.  

 

  לנכסים המשמשים לתעשיית עתירת ידע )הייטק(הפחתת תעריף    .6

הקמת   לעודד  ובמטרה  בעיר,  והמסחר  התעשייה  אזורי  פיתוח  תעשייה  במסגרת  מסחריות,  חברות 

הפחתת   לאשר  העיר  מועצת  מתבקשת  השרון,  הוד  בעיר  משרדיהם  את  שימקמו  ידע,  עתירי  וחברות 

 מ"ר.  4,000תעריף לנכסים המשמשים לתעשיית עתירת ידע )הייטק( בטווח שעד 

השוואתי   לתעריף  מניתוח  עולה  שבוצע  סמוכות  לרשויות  ביחס  ידע  עתירת  לתעשיית  המשמש  לנכס 

 .  30%ל  20%בין  עריף הנ"ל גבוה בשיעור של שהת

)ופניה בהתאם למשרד הפנים( להפחית את התעריף   הנהלת העיריה מבקשת את אישור מועצת העיר 

₪ למ"ר לשנה    144.47מסך של    10%מ"ר ב    4,000לנכסים המשמשים לתעשייה עתירת ידע )הייטק( עד  

 ₪ למ"ר בשנה.  130.02ל 
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בצו   הסעיף 

 הארנונה 

 ביאור נושא כותרת הסעיף

המשמשים   )א(  5.23 נכסים 

ידע   עתירת  לתעשיית 

 )הייטק(  

בעיר הוד השרון קיימים  

נכסים בהם מחויב   145

המשמשים  נכסים " סיווג

- עתירת ידע )היי לתעשייה

ששטחם הנו עד   "טק(

 . מ"ר 4,000

 : התעריף המחויב

 למ"ר לשנה. ₪  144.47 

 הבקשה:

הפחתה של התעריף ב  

 למ"ר₪   130.02  -ל  10%

 השפעה כלכלית:  

  -1.1כ חיוב של   הפחתת

 ₪. מיליוני

שבוצע   השוואתי  מניתוח 

המשמש   לנכס  לתעריף 

לתעשיית עתירת ידע ביחס  

עולה   סמוכות  לרשויות 

גבוה בשיעור של   שהתעריף 

 .  30%ל   20%כבין 

 

 2023בכפוף לקבוע במסמך קווים מנחים לשנת  •

 

 ניתוח השוואתי בין רשויות סמוכות: 

 סיווג רשות

תעריף שנתי  

שנת   -למ"ר 

2022 

 ₪   119.19 מ"ר  4,000תעשייה עתירת ידע )הייטק( עד  כפר סבא

 ₪   132.37 מ"ר  4,000תעשייה עתירת ידע )הייטק( עד  גבעת שמואל

 ₪   109.19 מ"ר  4,000תעשייה עתירת ידע )הייטק( עד  4רעננה אזור 

 ₪   115.20 מ"ר  4,000תעשייה עתירת ידע )הייטק( עד  5רעננה אזור 

 ₪  98.90 מ"ר  4,000ידע )הייטק( עד תעשייה עתירת  רשל"צ 
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  ת רכבתהעלאת תעריף לנכסים המשמשים לתחנ .7

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

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

 הלקוחות. 

יצוין, שבהשוואה לרשויות אחרות עולה שלמרבית הרשויות המקומיות שמצוי בשטחם תחנות רכבת,  

התעריפים   ומסחר  שירותים  של  בהגדרה  נכלל  הנ"ל  אלא  רכבת,  לתחנות  בארנונה  ספציפי  סיווג  אין 

 ₪ למ"ר.  ₪380 למ"ר ל  150יכולים לנוע בין 

את אישור  ם ע"י משרד הפנים, מבקשת הנהלת העיריה  לקווים המנחים כפי שפורס  5בהתאם לסעיף  

בהדרגה    37.5%המשמש לתחנות רכבת ב  להעלות את תעריף  מועצת העיר )ופניה בהתאם למשרד הפנים(  

 לשנה.   7.5%שנים ולא פחות מ  5ל 

הסעיף בצו  

 הארנונה

 ביאור נושא  כותרת הסעיף

רכבת   תחנות רכבת  375 השרון   –תחנות  הוד  בעיר 

 קיימות שתי תחנות רכבת. 

של  בשטח  נורדאו  רכבת  תחנת 

סוקולוב   1,295 רכבת  ותחנת  מ"ר 

 מ"ר.  1,652בשטח של 

 : התעריף המחויב

 למ"ר לשנה. ₪  165.30 

 

 הבקשה:

של    של בתעריף    37.5%העלאה 

 ₪ למ"ר.  227.28

המבוקשת   ב ההעלאה  אופן תבוצע 

משנים  5-ל  מדורג פחות  לא   ,- 

 לשנה.  7.5%

: תוספת חיוב של כלכליתהשפעה  

אלפי   25שנים וכ    5ל    אלפי ₪  125-כ

 . לשנה ₪

 

תחנות   תעריפי  בחינת 

על  מצביעה  בערים  רכבת 

המקרים   ברוב  כי  כך 

ייעודי   תעריף  אין  לרשות 

והנ"ל  רכבת  לתחנות 

עפ"י   שירותים מחויבים 

הנעים   ומסחר בתעריפים 

 ₪ למ"ר.  400 – 150בין 

 

  

 2023בכפוף לקבוע במסמך קווים מנחים לשנת  •
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 ניתוח השוואתי בין רשויות סמוכות: 

תעריף שנתי   סיווג רשות

 2022שנת  -למ"ר 

 ₪   311.77 תחנת רכבת  בני ברק 

 ₪   287.57 תחנת רכבת  רשל"צ 

 ₪   300.32 תחנת רכבת  רעננה 

 ₪   304.84 תחנת רכבת  תל אביב 

 ₪  409.37 תחנת רכבת  פתח תקווה

 

 לק או שמנים למכירת דהעלאת תעריף לנכסים המשמשים לתחנות  .8

 תחנות דלק וחלקן ממוקמות בלב העיר.   5בעיר הוד השרון קיימות 

נמצא כי התעריף לסיווג זה נמוך בצורה משמעותית למול רשויות סמוכות ודומות    מבדיקה שבוצעה,  

 הן בפן הסוציואקונומי והן בפן הפריפריאלי. לנו  

ת העירייה את אישור  לקווים המנחים כפי שפורסם ע"י משרד הפנים, מבקשת הנהל  5בהתאם לסעיף  

  37.5%)ופניה בהתאם למשרד הפנים( להעלות את תעריף תחנות למכירת דלק ושמנים ב  מועצת העיר  

 לשנה.   7.5%שנים ולא פחות מ  5בהדרגה ל  

בצו  הסעיף 

 הארנונה

כותרת  

 הסעיף

 ביאור נושא 

 –  תחנות דלק 311

עד  ששטחם 

-מ"ר    1,270

 כל מ"רל

בעיר הוד השרון קיימות חמש תחנות 

 דלק.

 

 התעריף המחויב: 

 לשנה. ₪ למ"ר  112.22

 

 הבקשה:

של   של    37.5%העלאה  בתעריף 

 לשנה. ₪ למ"ר  154.30

באופן   תבוצע  המבוקשת  ההעלאה 

 7.5%  -שנים, לא פחות מ  5-מדורג ל

 לשנה. 

 

בערים  הדלק  תחנות  תעריפי  בחינת 

כי  כך  על  מצביעה  הסמוכות 

שעור  לאין  גבוהים  התעריפים 

הוד  בעיר  הדלק  תחנות  מתעריפי 

ונעים   למ"ר    397.29בין  השרון   ₪–  

 ₪ למ"ר.  413.47
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כלכלית של השפעה  חיוב  תוספת   :

 ₪אלף    31שנים וכ    5ל    אלפי ₪  153כ

 לשנה( 

 –תחנות דלק   

מעל   ששטחם 

-מ"ר    1,270

 כל מ"רל

תחנות  קיימות  לא  השרון  הוד  בעיר 

 מ"ר.  1,270דלק ששטחם מעל 

 

 התעריף המחויב: 

 ₪ למ"ר לשנה.  72.95

 

 הבקשה:

של   של    37.5%העלאה  בתעריף 

 ₪ למ"ר לשנה.  100.30

באופן   תבוצע  המבוקשת  ההעלאה 

 7.5%  -שנים, לא פחות מ  5-מדורג ל

 לשנה. 

 

 :  השפעה כלכלית

 . 2022, נכון לשנת ללא שינוי

 

 2023בכפוף לקבוע במסמך קווים מנחים לשנת  •

 

 ניתוח השוואתי בין רשויות סמוכות: 

תעריף שנתי למ"ר   סיווג רשות

 2022שנת  –

 ₪    409.37 תחנת דלק כפר סבא 

 ₪   404.92 תחנת דלק רעננה 

 ₪   405.44 תחנת דלק הרצליה 

 ₪   409.37 תחנת דלק פתח תקווה

 ₪   409.35 תחנת דלק קריית אונו 

 ₪   327.83 תחנת דלק גבעת שמואל

 ₪  336.11 תחנת דלק נתניה
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 - נחותה

  - בתקנות ההסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה( התשנ"ג  2מתן הנחה לפי תקנה   .9

 )נספח ב'(  1993

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

 .1993-)הנחה בארנונה( התשנ"ג 

 הנחה בארנונה למשרתי מילואים   .10

( המדינה  במשק  ההסדרים  תקנות  תשנ"גבמסגרת  מארנונה(,  לסעיף  1993- הנחה  נוסף  לתקנות,  3,  ו' 

למשרת מילואים פעיל, כהגדרתו בחוק שירות    5%האפשרות למועצת העיר לתת הנחה שאינה עולה על  

 .2008- המילואים, התשס"ח 

 הנחות נוספות  .11

 הנחות כלכליות.   -30.6.2023הגשת בקשות לוועדת הנחות )ועדת נזקק(  עד ליום   

 לא תינתן הנחה.   -)הנחה לבניין חדש( 12ה הנחה לפי תקנ 

לבעל הנכס    100%חודשים בשיעור של    6תינתן הנחה לתקופה של    -)הנחה לבניין ריק  13הנחה לפי תקנה  

 בלבד(.

 ב ב ר כ ה 

 בני זיני   
 גזבר 

 - תיק
 ארנונה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


