
 עיריית קרית מוצקין 
 

 2220  צו מסים לשנת הכספים 
 

 לחוק ההסדרים במשק המדינה  7שיעור עדכון תעריפי הארנונה נקבע עפ"י סעיף 
 . 1992)תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב( התשנ"ג 

 
 1.92%על  2022עפ"י פרסום משרד הפנים יעמוד שיעור עדכון הארנונה לשנת 

 . 2021נה לשנת ביחס לתעריפי צו המיסים ארנו
 

 המפורטת להלן:  2022הנכם מתבקשים בזאת לאשר את הצעת צו הארנונה לשנת 
 

 הארנונה הכללית נקבעת בהתאם לאזורים והסיווגים שיפורטו להלן. הסכומים 
 המופיעים להלן מבטאים את שיעורי הארנונה בשקלים חדשים לכל מ"ר, למעט 

    הקבועים בצו זה. לנתונים  אם נקבע במפורש אחרת, הכל בהתאם
 
 

 2220שנת     1220שנת      
 ( .%921-)העלאה ב         

 
 

           מגורים 
        

    
 ₪ למ"ר  57.54   ₪ למ"ר  56.46   איזור א' 
 ₪ למ"ר  48.48    ₪ למ"ר  47.57   איזור ב' 

 ₪ למ"ר  57.54   ₪ למ"ר  56.46   בתי אבות
 

       עסקים -מבנים אחרים 
 

   למ"ר₪   248.30  למ"ר  ₪   243.62  מ"ר  20שטח היח' עד 
 ₪ למ"ר   202.45  למ"ר ₪    198.64  מ"ר 30עד         21-מ
 ₪ למ"ר   154.99  למ"ר ₪    152.07  מ"ר 50עד         31-מ
 ₪ למ"ר   112.61  למ"ר₪    110.49  מ"ר 70עד         51-מ
 למ"ר ₪     85.29  למ"ר₪    83.68 מ"ר     100עד        71-מ

 ₪ למ"ר   212.00    ₪ למ"ר   208.01    מ"ר  100מעל 
 ₪ למ"ר   132.86    ₪ למ"ר   130.36  מלאכה ותעשיה 

 למ"ר  1,468.65₪   למ"ר ₪  1,440.98    בנקים 
 ₪ למ"ר     21.46  ₪ למ"ר      21.06   קרקע תפוסה 

 ₪ למ"ר   212.00    ₪ למ"ר   208.01    אחרים 
 
 
 

 בהתאם להנחיות   תוטל ארנונה אחרים שהם מלכ"ריםלגבי נכסים 
 משרד הפנים. 
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 2220שנת        1220  שנת    
     ( .%921-)העלאה ב        

 
 
 

 מרכזי נופש 
 

          ₪ למ"ר ₪159.88 למ"ר               156.87     מבנים
 ₪ למ"ר  90.91              ₪ למ"ר 89.20     בריכות 
 ₪ למ"ר   39.00       ₪ למ"ר   38.27    תפוסה  קרקע

             
 

 תחנת דלק 
 

 לרבות כל שטח בנוי, שטחי מסחר 
 ושירותים נלווים, רציפי משאבות,  

 עזר, מתקנים ומיכלים,  סככות, מבני
 וכן כל שטח נוסף שאינו מקורה  

 המשמש את תחנת הדלק כגון 
 שטחי כניסה, יציאה, מעבר וחנייה.  

 תחנת הדלק כאמור  כל שטחי 
 למ"ר לשנה ₪  383.97    לשנה ₪ למ"ר  376.74              -יחויבו ב

 קרקע תפוסה בתחום  לשנה 
 למ"ר לשנה  ₪   53.27    לשנה למ"ר ₪     52.27    -תחנת דלק

  
           

 
 חניונים 

 
 לשנה  ₪ למ"ר 68.97      לשנה ₪ למ"ר 67.67         -יב בשטח חניה בתשלום יחו

 
 שטח חנייה הצמוד לעסק והמשמש 

 אותו באופן בלעדי,יחויב בהתאם  
 לסיווג העיקרי בו מחויב העסק. 

 
 
 
 
 

 בכבוד  רב ,                                            
 
 

 נילי רואש                   חיים צורי               
       גזבר העירייה                                    ראש העיר                 

 ומנהלת הארנונה         



                           


