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עיריית ירושלים
המינהל הכספי

אגף השומה והגבייה

2016שעורי הארנונה הכללית והגדרת האזורים לשנת הכספים 

מועצת עיריית ירושלים החליטה על הטלת ארנונה כללית בתחום עיריית ירושלים בשנת 

: בשיעורים הבאים בשקלים חדשים2016הכספים 

:בניינים המשמשים למגורים.1
 בשעורים המפורטים בטבלה 2016 ארנונה לשנת 3/לכל יחידת שטח כפי שהוגדרה בנספח ג

.1/הבאה לפי האזורים וסוגי הבניין כמפורט בנספח ג

(ר"מחיר למ)סוגי בנין תת סיווג 

שירותים ומסחר, משרדים.2
,תחנות דלק, מסעדות, תחנות אוטובוס, לרבות מתקני חשמל- שירותים ומסחר , משרדים

סניפי דואר וסוכנויות דואר שבהם , בתי מרקחת, מרכולים, דוכנים, רשתות שיווק, חנויות

. ולמעט בנקים וחברות ביטוחמכבסות, ניתנים שירותים לציבור

:הארנונה הכללית תחושב לפי תעריפים אחידים כמפורט להלן

1234אזור

105.8287.6861.6737.78א

96.1670.3345.8637.78ב

74.1952.3437.7837.78ג

60.6437.7837.7837.78ד

אזור - תת סיווג

ש"ח למ"ר323.35נכסים ששטחם עד 150 מ"רא.

333.72נכסים ששטחם מעל 150 מ"רב.

ש"ח למ"ר 

)החל 

מהמ"ר 

הראשון(

ג.

מכבסות עתירות שטח מעל 400 מ"ר 

באזור התעשייה עטרות )גוש 510 ו- 

)710

ש"ח למ"ר114.54

ד.

מתקן חשמל - מבנה ו/או מתקן 

המשמש לאספקה ו/או הולכה של 

חשמל יחויב בתעריף אחיד בכל העיר

ש"ח למ"ר171.38

ה.

אולמות שמחה, המשמשים אך ורק 

לעריכת אירועי שמחה כגון: חתונות, 

בר מצוות, בריתות וכיו"ב ששטחם 

מעל 500 מ"ר

ש"ח למ"ר175.94

כל העיר

כל העיר

חיוב ל- 2016

כל העיר

כל העיר

עטרות

16 מתוך 2עמוד 
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בתי קולנוע ותיאטראות .4
:ר בתעריפים כדלקמן"הארנונה הכללית בכל העיר תחושב לכל מ

חדרי כושר ואולמות המשמשים לפעילות ספורט וכן מועדוני ריקודים , באולינג.5

ר" מ200ששטחם עולה על 
חדרי כושר ואולמות המשמשים לפעילות ספורט , (כדורת)נכסים המשמשים כבאולינג 

(ומשמשים לריקודים בלבד)ר  " מ200וכן מועדוני ריקודים ששטחם עולה על 

. ובלבד שהנכסים כאמור פתוחים לציבור הרחב בין בתשלום ובין אם לא

:ר כמפורט להלן"הארנונה הכללית תחושב לפי תעריפים אחידים לכל מ

ש"ח למ"ר116.47עד 300 מ"ר

ש"ח למ"ר30177.64 מ"ר עד 1,000 מ"ר

ש"ח למ"ר1,00138.80 מ"ר ואילך

חיוב ל- 2016אזור - תת סיווג

כל העיר

כל העיר

כל העיר

באולינג,  חדרי כושר ואולמות  

המשמשים לפעילות ספורט וכן 

מועדוני ריקודים ששטחם עולה 

על 200 מ"ר

ש"ח למ"ר175.94

חיוב ל- 2016

כל העיר

אזור - תת סיווג

16 מתוך 3עמוד 
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בנקים.6

א.

בניינים המוחזקים ע"י בנקים יחוייבו 

לשלם בכל האזורים ובלבד שהמוסד 

פועל להפקת רווחים כמפורט להלן:   

"בנקים" לרבות תאגיד בנקאי 

כהגדרתו בחוק בנק ישראל תשי"ד 

1954,  ותאגיד "אחזקה בנקאית" 

כהגדרתו בחוק הבנקאות )רישוי( 

התשמ"א 1981.

ש"ח למ"ר1333.20

ב.

בניינים המוחזקים ע"י הבורסה 

לניירות ערך, יחוייבו לשלם, בכל 

האזורים ולכל סוגי הבניינים לפי 

התעריף כדלקמן:

ש"ח למ"ר1301.20

משרדי הנהלה ראשית ו/או הנהלה 

אזורית של בנק:  נכס המוחזק על ידי 

בנק והעומד במצטבר בכל אחד מן 

התנאים הבאים:

)1( הנכס משמש אך ורק להנהלה 

ראשית  ו/או להנהלה אזורית של 

בנק, ושטחו עולה על 100 מ"ר.

)2( הנכס אינו משמש לכל שימוש 

בנקאי אחר כגון: סניף בנק, ארכיב, 

מרכז לוגיסטי, מוקד טלפוני לשירות 

בנקאי ועוד, וקיימת חציצה פיסית 

מלאה, קבועה בקרקע ומוחלטת מכל 

שימוש אחר.

)3( לקוחות אינם מבקרים בו.

הארנונה הכללית בכל העיר בגין נכס 

המשמש "הנהלה ראשית ו/או אזורית 

של בנק" תחושב לפי תעריף אחיד 

כדלקמן:

מוקד טלפוני לשירות בנקאי: נכס 

המוחזק על ידי בנק והעומד במצטבר 

בכל אחד מן התנאים הבאים:

)1( הנכס משמש אך ורק מרכז למענה 

לפניות טלפוניות של לקוחות הבנק, 

וכולל לפחות 20 עמדות מוקדנים.

)2( אינו משמש לכל שימוש בנקאי 

אחר כגון, לסניף בנק להנהלה, 

לארכיב, למרכז לוגיסטי ועוד, וקיימת 

חציצה פיסית, מלאה, קבועה בקרקע 

ומוחלטת מכל שימוש אחר.

)3( לקוחות אינם מבקרים בו.

הארנונה הכללית בכל העיר בגין נכס 

המשמש "מוקד טלפוני לשירות 

בנקאי" תחושב לפי תעריף אחיד 

כדלקמן:

ד.

ג.

כל העיר

חיוב ל- 2016אזור - תת סיווג

ש"ח למ"ר445.19כל העיר

כל העיר

ש"ח למ"ר934.97כל העיר

16 מתוך 4עמוד 
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חברות ביטוח.7

"מרכז שירותים בנקאיים לסניפים" 

)"back office"(

נכס המוחזק על ידי בנק והעומד 

במצטבר בכל אחד מן התנאים 

הבאים:

1. הנכס משמש אך ורק למתן 

שירותים בנקאיים מקצועיים טכניים 

לסניפי הבנק )כגון: סליקת המחאות 

וחיובים, הקמת הוראות קבע 

וכדומה( וכולל לפחות 20 עמדות 

עבודה.

2. משרת מספר סניפים ברמה אזורית 

או ארצית, ושטחו עולה על 200 מ"ר.

3. הנכס אינו משמש לכל שימוש 

בנקאי אחר כגון: הנהלת בנק, סניף 

בנק, ארכיב, מרכז לוגיסטי, מוקד 

טלפוני לשירות בנקאי, ייעוץ משפטי, 

מיחשוב ותמיכה, בקרה וביקורת, 

מרכז הדרכה, תחזוקה ובינוי ועוד, 

וקיימת חציצה פיסית מלאה, קבועה 

בקרקע ומוחלטת מכל שימוש אחר.

4. לקוחות אינם מבקרים בו.         

נכס המשמש "מרכז שירותים 

בנקאיים לסניפים" יחויב בארנונה 

כללית בכל העיר לפי תעריף כדלקמן:

ש"ח למ"ר695.10כל העירה.

בניינים המוחזקים ע"י חברות 

ביטוח יחוייבו לשלם בכל 

האזורים ולכל סוגי הבניינים 

לפי התעריף כדלקמן:

ש"ח למ"ר467.71

חיוב ל- 2016אזור - תת סיווג

כל העיר

16 מתוך 5עמוד 
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אכסניות, לרבות בתי הארחה, בתי מלון ופנסיונים.8

בתי אבות.9
: תחושב לפי התעריפים הבאים2016הארנונה הכללית לשנת 

מפעלי תעשיה.10
ר לפי התעריפים המפורטים "ישלמו ארנונה כללית לכל מ, לרבות מפעלי בניה ומחצבות

:בטבלה להלן

ש"ח למ"ר140.04

ש"ח למ"ר130.40

ש"ח למ"ר105.13

ש"ח למ"ר113.68

ש"ח למ"ר92.08

ש"ח למ"ר66.95

א.

ב.
ששטחם עד 2,000 מ"ר ועד 

בכלל יחויבו כמפורט להלן:

אזור א'

ששטחם עולה על 2,000 מ"ר 

יחוייבו כמפורט להלן:

אזור א'

אזור ב'

אזור ג'

חיוב ל- 2016אזור - תת סיווג

אזור ב'

אזור ג'

ש"ח למ"ר105.82

ש"ח למ"ר96.16

ש"ח למ"ר74.19

ש"ח למ"ר60.64

חיוב ל- 2016אזור - תת סיווג

בתי אבות

אזור א'

אזור ב'

אזור ג'

אזור ד'

ש"ח למ"ר133.16

ש"ח למ"ר98.80

ש"ח למ"ר80.20

אזור - תת סיווג
חיוב ל- 2016

מפעלי תעשיה

אזור א'

אזור ב'

אזור ג'

16 מתוך 6עמוד 
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(710-  ו510גוש )מחסני שיווק של מפעלי תעשייה הממוקמים באזור התעשייה עטרות .11

מפעלי תעשיה המחזיקים מחסני שיווק באזור התעשייה עטרות והמשמשים לאחסון 

1,000הסחורה שיוצרה במפעל בטרם שיווקה ואשר שטח הנכס המוחזק על ידם עולה על 

:ר יחוייבו בתעריף כדלקמן"מ

:לרבות מוסכים- מלאכה .12

:ר לפי התעריפים המפורטים בטבלה להלן"ישלמו ארנונה כללית לכל מ

מבנה המשמש למאגר מים סגור.13
י חברת הגיחון"והמוחזק ע, מבנה המשמש למאגר מים סגור בכל חלקי העיר

.ר לפי שטח רצפתו"יחויב בתעריף כדלקמן לכל מ

חניונים.14
:ר לפי התעריפים המפורטים בטבלה להלן"ישלמו ארנונה כללית לכל מחניונים בתשלום 

מחסני שיווק של מפעלי 

תעשייה הממוקמים באזור 

התעשייה עטרות )גוש 510 ו- 

)710

ש"ח למ"ר114.54 עטרות

חיוב ל- 2016 אזור - תת סיווג

ש"ח למ"ר151.78

ש"ח למ"ר112.75

ש"ח למ"ר91.48

מלאכה - לרבות מוסכים
אזור א'

אזור ב'

אזור ג'

חיוב ל- 2016אזור - תת סיווג

ש"ח למ"ר66.02מבנה המשמש למאגר מים סגור

אזור - תת סיווג

כל העיר

חיוב ל- 2016

ש"ח למ"ר62.64

ש"ח למ"ר41.90

ש"ח למ"ר32.57 אזור ג'

אזור ב'

אזור א'

חניונים בתשלום

חיוב ל- 2016 אזור - תת סיווג

16 מתוך 7עמוד 
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שטח המשמש לחנייה שלא בתשלום.א14
ולמעט– וכן בנין המשמש לחניה ללא תשלום והפתוח לציבור , קרקע המשמשת לחניה ללא תשלום

–קרקע או בנין המשמשים לחניה הצמודים לבניין מגורים והמשרתים את דירות המגורים בלבד 

:ר בתעריפים כדלקמן"יחוייבו בארנונה כללית לכל מ

שאינו פתוח לציבור הרחב, שטח בבניין המשמש לחניה.ב14

:קרקעות תפוסות.15

ר בשעורים המפורטים בטבלה הבאה לפי האזורים המוגדרים"ישלמו ארנונה כללית לכל מ

.2/בנספח ד

:אדמות חקלאיות.16

המשמשת מטע או משתלה או משק בעלי חיים , כל קרקע שבתחום העירייה שאינה בנין

מגורים -או לגידול תוצרת חקלאית או לגידול יער או פרחים למעט אם הקרקע נמצאת באזור

.או באזור מסחרי ואינה עולה בשטחה על חמישה דונמים

:ר כמפורט להלן"ישלמו ארנונה כללית לכל מ

מבנה חקלאי.17
ומשמש לצרכי חקלאות או גידול    , מבנה של קבע הנמצא על אדמה חקלאית

:ר כמפורט להלן" מ1יחוייב בארנונה כללית לכל – בעלי חיים 

ש"ח למ"ר26.96

ש"ח למ"ר21.50

ש"ח למ"ר16.18

אזור - תת סיווג

אזור א' בנין המשמש לחניה, שאינו פתוח 

לציבור הרחב, ולמעט בניין הצמוד 

לבניין מגורים והמשרת את דירות 

המגורים בלבד

חיוב ל- 2016

אזור ב'

אזור ג'

ש"ח למ"ר39.99

ש"ח למ"ר34.87

ש"ח למ"ר22.92

קרקעות תפוסות
אזור ג'

אזור - תת סיווג

אזור ב'

אזור א'

חיוב ל- 2016

ש"ח למ"ר0.62אדמות חקלאיות

אזור - תת סיווג
כל העיר

חיוב ל- 2016

ש"ח למ"ר40.98מבנה חקלאי

אזור - תת סיווג

כל העיר

חיוב ל- 2016

ש"ח למ"ר26.96

ש"ח למ"ר21.50

ש"ח למ"ר16.18

קרקע המשמשת לחניה ללא תשלום, וכן בנין המשמש 

לחניה ללא תשלום והפתוח לציבור – ולמעט קרקע או 

בנין המשמשים לחניה הצמודים לבניין מגורים 

והמשרתים את דירות המגורים בלבד

אזור א'

אזור ב'

אזור ג'

חיוב ל- 2016 אזור - תת סיווג

16 מתוך 8עמוד 
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סטודיו לציירים ופסלים.18
מכירה או, של ציירים ופסלים ואינו משמש לתצוגה, בניין המשמש לסטודיו בלבד

:יחויב בכל העיר לפי התעריפים הבאים, ב"להוראת אמנות הציור או הפיסול וכיו

מוסדות דת.19
יחויבו בתשלום, כנסיות, מסגדים, בתי תפילה, י בתי כנסת"בניינים המוחזקים ע

: ארנונה כמפורט להלן

בתי ספר וגני ילדים.20
מעונות יום , גני ילדים ציבוריים ופרטיים, בניינים המוחזקים על ידי בתי ספר ציבוריים

יחוייבו בתשלום ארנונה כמפורט, אוניברסיטאות והקדשות, כוללים, ישיבות, ציבוריים

:להלן

מרפאות קופות חולים ובתי חולים.21
שטח מבנה המשמש כמרפאה של קופת חולים או כבית חולים ציבורי יחוייב בתשלום 

:ארנונה כמפורט להלן

מוזיאונים.22
:מוזיאונים בבעלות ציבורית יחויבו בתשלום ארנונה כמפורט להלן

ש"ח למ"ר57.65עד 100 מ"ר

ש"ח למ"ר172.91והחל מהמ"ר ה-101 ואילך

חיוב ל- 2016

כל העיר

אזור - תת סיווג

כל העיר

ש"ח למ"ר61.73מוסדות דת

חיוב ל- 2016

כל העיר

אזור - תת סיווג

ש"ח למ"ר102.90בתי ספר וגני ילדים

חיוב ל- 2016 אזור - תת סיווג

כל העיר

מרפאות בתי חולים וקופות 

חולים
ש"ח למ"ר102.90

חיוב ל- 2016

כל העיר

אזור - תת סיווג

ש"ח למ"ר102.90מוזיאונים

אזור - תת סיווג

כל העיר

חיוב ל- 2016

16 מתוך 9עמוד 
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ם"קונסוליות ושגרירויות ומוסדות או.23
ם יחויב "י האו"י נציגות דיפלומטית או קונסוליה של מדינה זרה או ע"בנין המוחזק ע

:בתשלום ארנונה כמפורט להלן

נכסים אחרים.24
1-23בסעיפים , הארנונה הכללית לסוגי נכסים שאינם מפורטים בהגדרות דלעיל

,תחושב לפי תעריפים אחידים למעט התעריפים המיוחדים,  להלן25-27וכן בסעיפים 

: כמפורט להלן

ר" מ10,000מרכז ספורט רב תכליתי ששטחו מעל .25
הינו מדורג, בכל העיר, ר" מ10,000תעריף הארנונה למרכז ספורט רב תכליתי ששטחו מעל 

:כדלקמן

מוקד טלפוני.26
:נכס העומד במצטבר בכל אחד מהתנאים הבאים

 עמדות 150הנכס משמש אך ורק כמרכז לשירות טלפוני של לקוחות הכולל לפחות . 1

.מוקדנים

מרכז לוגיסטי, שירות פרונטלי ללקוחות, משרדים: אינו משמש לכל שימוש אחר כגון. 2

קבועה בקרקע ומוחלטת, מלאה, וקיימת חציצה פיזית, או לכל שימוש שאינו מוקד טלפוני

.מכל שימוש אחר

.ר" מ500שטח הנכס מעל . 3

.לקוחות אינם מבקרים בו. 4

.לצו המיסים' ד6הנכס אינו נכנס להגדרה של סעיף . 5

:תחושב כדלקמן" מוקד טלפוני"הארנונה הכללית בכל העיר בגין נכס המשמש 

קונסוליות ושגרירויות ומוסדות 

או"ם
ש"ח למ"ר102.90

אזור - תת סיווג

כל העיר

חיוב ל- 2016

ש"ח למ"ר333.72נכסים אחרים

חיוב ל- 2016אזור - תת סיווג

כל העיר

ש"ח למ"ר133.16מוקד טלפוני

חיוב ל- 2016אזור - תת סיווג

כל העיר

ש"ח למ"ר175.94ל- 1,000 מ"ר ראשונים

ש"ח למ"ר87.97מ- 1,001 מ"ר עד 2,000 מ"ר

ש"ח למ"ר65.47מ-2,001 מ"ר ואילך

חיוב ל- 2016אזור - תת סיווג

כל העיר

כל העיר

כל העיר

16 מתוך 10עמוד 
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מבנה מגורים שאינו בשימוש.27

שקדמו החודשים עשר שנים מבין בתשעה דרך קבע איש בו התגורר שלא מגורים מבנה

ציבורית דירה למעט ,הארנונה מוטלת שבעדה שנת הכספים שלפני  בדצמבר1-ל 

תשעת; 1998– ח "התשנ, הציבורי בדיור הדייר זכויות  לחוק1בסעיף  כהגדרתה

יחויב בתשלום ארנונה כמפורט, במצטבר ובין ברציפות בין ייספרו החודשים האמורים

:להלן

הכללת נכסים שאינם מופיעים בנספחים.28
כל מקום שחלקה לא נרשמה בנספח הנוגע לארנונה החלה עליה יראו .א

את החלקה כאילו נרשמה בנספח לצורך אותה הארנונה בו מופיעות 

.רוב חלקות הגוש אשר בו היא נמצאת

הוראות כלליות.29
ייהנה מהנחה אחת  (פרט למשלם הארנונה מראש)הזכאי ליותר מהנחה אחת .א

.בסכום הגבוה ביותר, בלבד
 לאחר ניכוי 2016תינתנה בתנאי שכל הסכום המגיע לשנת , ל"כל ההנחות הנ.ב

.ישולם תוך התקופה האמורה, ההנחה

יחויב בשעורי הארנונה , 2016מחזיק בנכס שהחל להחזיק בנכס לאחר חודש ינואר .ג

לפי שיעור העלייה של, יחסית לחלקי התקופה שנותרו בתוספת הפרשי הצמדה

שפורסם בחודש שקדם ליום ,  עד למדד הידוע2016המדד הידוע בראשון לינואר 

.בו החל להחזיק בנכס

בנין הגובל בשני אזורים או יותר יסווג לפי האזור המחויב בשיעור הארנונה הגבוה.ד

.יותר

זכות השגה.30
ת / הנך רשאי1976- ו "התשל (ערר על קביעת ארנונה כללית)לפי חוק הרשויות המקומיות 

 ימים מיום קבלת הודעת90להגיש למנהל הארנונה השגה על הארנונה הכללית תוך 

הרואה עצמו מקופח מתשובת מנהל . או השימוש בו, גודלו, סוג הנכס, האזור: תשלום בגין

 יום ממתן התשובה לערער עליה בפני ועדת ערר30הארנונה על השגתו רשאי תוך 

.המורכבת מנציגי ציבור

ש"ח למ"ר223.58מבנה מגורים שאינו בשימוש כל העיר

חיוב ל- 2016אזור - תת סיווג

16 מתוך 11עמוד 
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מועדי שילום הארנונה.31
.ו"בטבת התשע' כ- 1.1.2016-  יחול ב2016מועד שילום הארנונה לשנת .א
החייבים בתשלום הארנונה יוכלו להצטרף להסדר גבייה מרוכזת או הוראות קבע .ב

 תשלומים חודשיים12- וישלמו את הארנונה ב, באמצעות ההסדרים עם הבנקים

צמודים לפי ההסדרים הקיימים בגבייה מרוכזת או הוראות קבע באמצעות 

.ההסדרים עם הבנקים
ישלם את מלוא היתרה ,  לפקודת העיריות324המבקש מהעירייה תעודה לפי סעיף .ג

.2016לשנת 

ניר ברקת2015יוני - ה "תמוז תשע

ראש העיר

מועצת העירייה/ ב

16 מתוך 12עמוד 
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הגדרת סוגי הבניינים המשמשים למגורים

(תת סיווג) 2016לצורך הטלת ארנונה כללית לשנת הכספים 

1/ נספח ג 

הגדרת סוגי הבניינים המשמשים למגורים

.ר ומעלה" מ120 (שטח היחידה)בנין אשר בו דירה אחת או יותר ששטחה :1סוג 

.בטון או בלוקים, בנין אשר בו דירה אחת או יותר הבנוי מאבן:2סוג 

בטון או בלוקים ואשר אין , הבנוי מאבן, בנין אשר בו דירה אחת או יותר:3סוג 

.או דירה שהשירותים או חלק מהם נמצאים מחוצה לה*  בדירה חלק מהשירותים

או דירת מרתף *  או דירה ללא שירותים, בנין הבנוי עץ או פח, בנין רעוע:4סוג 

.אשר תקרתה נמצאת בכל העברים בגובה פני הקרקע או למטה ממנו

.בית כסא ומטבח, אמבטיה או מקלחת, שירותים פירושם: שירותים*

16 מתוך 13עמוד 
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2/ נספח ג 

:לצורך ארנונה כללית" קרקע תפוסה"הגדרת 

או משמשת לצורכי המחזיק ללא מבנים עליה ואינה /קרקע בתחום העירייה שמוחזקת ו

  2/ אדמה חקלאית תחושב הארנונה הכללית לפי האזורים המוגדרים בנספח ד 

".קרקעות תפוסות"ולפי הטבלה 

עם מבנים עליה ואינה , או משמשת לצורכי המחזיק/קרקע בתחום העירייה שמוחזקת ו

:אדמה חקלאית תחושב הארנונה הכללית

לפי הטבלאות המתאימות בסעיפים, לגבי המבנים בהתאם להגדרת סוגי בניינים אחרים

.27 עד 2

קרקעות תפוסות" ולפי הטבלה 2/ לפי אזורים כמוגדר בנספח ד : לגבי שטח הקרקע

".ואדמות חקלאיות

16 מתוך 14עמוד 
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3/ נספח ג

הגדרת יחידת שטח .3

,אם קיים, בתוספת חלק ממנו (ר"מ- להלן )יחידת שטח פירושה כל מטר מרובע .א

ואולם במקרה של העדר נתונים , בדיוק של שתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית

-להלן )כל מטר מרובע - יהיה שטחה של יחידת שטח , מדויקים אודות שטח הנכס

. יחושב כמטר מרובע שלם0.5ר העולה על "מ-כאשר חלק מ, (ר"מ

, מטבח, לרבות חדרי כניסה, בשטח היחידה נכלל כל השטח שבתוך יחידת הבניין.ב

חדרי משחקים וכל שטח מקורה אחר וכן, שירותים, מקלחת, אמבטיה, הול

.ובריכת שחיה*** או מרפסת חיצונית /או חלקה המקורה ו/מרפסת מקורה ו

 

. משטח המרפסות הצמודות ליחידה20%בבניינים מדורגים יכללו בשטח היחידה .ג

.לא יכללו בשטח היחידה קירות חוץ וקירות פנים.ד

.שטח חצר בבניין המשמש למגורים אינו נכלל בשטח היחידה.ה

.שטח פרטי המשמש לחניית מכוניות לא יכלל בשטח היחידה.ו

יחויב בארנונה כללית , לאחסון חפצי בית בבניין המשמש למגורים (מחסן)מבנה .ז

. ויכלל בשטח היחידה,  משטחו של המחסן50%- ב

יחויב בארנונה , המשמש לצורך אחסון חפצי בית בלבד, מחסן בבניין מגורים בלבד

כללית במחצית שטחו בלבד ולפי תעריפי ארנונה למגורים בהתאמה לאזור ולסוג 

. הבניין בו נמצא המחסן

ר לא יחויב " מ25עד – שטח הגג הצמוד לדירת הפנטהאוז – " דירת פנטהאוז".ח

ויכלל בשטח,  מהשטח הנותר20%-כל השטח הנוסף יחויב ב, בארנונה כללית

עלה שטח היחידה. ר" מ150וכל זאת בתנאי ששטח היחידה אינו עולה על , היחידה

. משטח הגג20%-ר יחויב כל שטח הגג הצמוד לדירת הפנטהאוז ב" מ150על 

חדרי : כגון)כל שטח המשותף לשתי יחידות דיור בבניין או יותר - שטח משותף .ט
לא יכלל בשטח - ('שטח לחנייה וכד, חדר הסקה וחדר כביסה, מקלטים, מדרגות

.הדירה

16 מתוך 15עמוד 
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בין תקרתה לבין רצפת , חלל המשתרע בחלקה העליון של קומה - (הגדרה)יציע .י
 משטח אותה40%ובהיקף רצפתו אינו עולה על , היציע ומוקף קירות בחלקו

.וכן קטן הוא מהיקף תקרות אותה קומה,                  קומה

.לא יחויב,  מטר2- יציע שגובהו מתחת ל

 מטר והגישה אליו היא באמצעות סולם ארעי יחויב 2- יציע שגובהו עולה על 

. משטחו לפי חיוב הבניין לו הוא שייך50%- ב

 מטר והגישה אליו היא קבועה יחויב במלוא שטחו 2- יציע שגובהו עולה על 

.לפי חיוב הבניין לו הוא שייך

אשר הגג הוא הרצפה של המרפסת  (חיצונית)מרפסת תלויה - מרפסת חיצונית ***
,ר" מ6שמעליה ושאינה סגורה משום צד חוץ מצד הבניין ושטחה אינו עולה על 

.לא תחויב בתשלום

16 מתוך 16עמוד 



 נספח ד1/
 הגדרת האיזורים לצורך הטלת ארנונה כללית לשנת 0216

 בניינים המשמשים למגורים
 

 הגדרת איזור שם שכונה או הרחוב                             מספר החלקות                       קשר        גוש  

 
 איזור א

 / 1 / 

 

 עמק רפאים, מסריק, כל החלקות )פרט לחלקות 3
 שכ' מושבה גרמנית    הרשומות באזור ב'( 

 
 שכ' גונן, חזקיהו המלך,   כל החלקות )פרט לחלקות 4

 רחל אמנו עמק רפאים    הרשומות באזור ב'( 
      

 רח' חזקיהו המלך, שכ' גונן  כל החלקות )פרט לחלקות  5
     הרשומות באזור ב'( 

 
 שכ' גבעת אורנים, שכ' גונן    כל החלקות 6

 רח' החי"ם, החי"ש     
 
 שכ' גונן, רח' הפלמ"ח, רחל אמנו  כל החלקות )פרט לחלקות 7

 הל"ה    הרשומות באזור ב'( 
 
 רח' עמק רפאים, רחל אמנו,    כל החלקות 8

 שכ' מושבה גרמנית     
 
 שכ' גונן, רח' כ"ט בנובמבר,    כל החלקות 9

 חי, רחל אמנו-תל     
 

 שכ' מושבה גרמנית, רח' עמק רפאים    כל החלקות 10
 רחל אמנו, הילדסהיימר     

 
 שכ' מושבה גרמנית, רח' עמק רפאים    כל החלקות 11

 לויד ג'ורג', דרך בית לחם, מסריק     
 

 שכ' מושבה גרמנית, רח' עמק רפאים    כל החלקות 12
 מוהיליבר, צבי גרץ     

 
 גאולים, דרך בית לחם, ראובן,    החלקותכל  14

 משכנות פאר, נפתלי     
 

 שכ' גאולים, דרך בית לחם,   כל החלקות )פרט לחלקות 15
 רח' ראובן, שמשון    הרשומות באזור ב'( 

 
 שכ' גאולים, דרך בית לחם,     כל החלקות 16

 רח' ראובן, שמשון     
 

 ת חנניהרח' עין רוגל, שכ' גבע    כל החלקות 18
 טור( -)אבו      

 
 רח' עין רוגל, שכ' גבעת חנניה,   (158-כל החלקות )פרט ל 19

 טור( -)אבו      
 

 שכ' גבעת חנניה  כל החלקות )פרט לחלקות 20
 הרשומות באזור ב'( 

 
 שכ' קוממיות, רח' מרכוס,    כל החלקות 21

 ז'בוטינסקי, הגדוד העברי     
 

 יות, רח' שופן, מרכוסשכ' קוממ    כל החלקות 22
 ז'בוטינסקי, הגדוד העברי     

 



 נספח ד1/
 הגדרת האיזורים לצורך הטלת ארנונה כללית לשנת 0216

 בניינים המשמשים למגורים
 

 הגדרת איזור שם שכונה או הרחוב                         מספר החלקות                          קשר       גוש    

 
 איזור א
 

/ 2 / 

 
 שכ' קרית שמואל, רח' עזה,    כל החלקות 23

 הרב ברלין, הפלמ"ח, הרב חרל"פ,     
 האר"י, הנשיא     

 
 שכ' קרית שמואל, בתי קדימה,    כל החלקות 24

 רח' עזה, הרב ברלין, חרל"פ,     
 הטייסים     

 
 רחביה, רח' רמב"ן, עזה,שכ'     כל החלקות 25

 סעדיה גאון, מטודלה     
 

 שכ' רחביה, רח' עזה, ז'בוטינסקי    כל החלקות 26
 רד"ק     

 
 שכ' קוממיות, רח' בלפור, ג'ורג'    כל החלקות 27

     
 שכ' ניקופוריה, רח' דוד המלך    כל החלקות 28

 ר"ח קרן היסוד משה הס, לינקולן     
 

 ' ניקופוריה, רח' דוד המלךשכ    כל החלקות 29
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 אשכול( )פרט לרמת     
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 בית צפפה    כל החלקות 275
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 1כרם לוויס, שעפט     כל החלקות      645          5שעפט 

 
 2אם אל עמד, שעפט  כל החלקות      646          6שעפט 

 
 2אל מערם, שעפט     כל החלקות      647          7שעפט 

 
 1שעפט    48-55,16-20,14,1-13      648          8שעפט 

 
 1שעפט   ,57-59, 50-55, 00, 7-02     649          9שעפט 

                                  98 ,125-114 ,119 
 

 1שעפט     81,65-77,46-62,1-9     650        10שעפט 
 



 נספח ד1/
 הגדרת האיזורים לצורך הטלת ארנונה כללית לשנת 0216

 בניינים המשמשים למגורים
 

 הגדרת איזור שם שכונה או הרחוב                 מספר החלקות                         קשר                 גוש  

 
 איזור ג
 

/ 26 / 
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 (611אטור, סילוואן )מקודם     כל החלקות    661  

 
 שכ' עיסאוויה, ענתה    כל החלקות  662  

 (612)מקודם      
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 שכ' חזמה    כל החלקות  666  
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 רחוב המלך עבדאללה    כל החלקות            791   29992

 
 הר הזיתים    כל החלקות         793   29993

 
 הר הזיתים, רחוב הסעיד    כל החלקות         794   29994
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 שכ' שמעה )ליד הר ציון(  רט לחלקותכל החלקות )פ 20

 הרשומות באזור ב' 
   ובאזור המזרחי(

 
 בית ישראל, שערי פינה    כל החלקות 86
 

 בית מילנר    16-31 88
 

 אביב, -דרך ירושלים תל    45,05,04 230
 גבעת שאול     

 
 מאחורי ליפתא העליונה    55חלקה  252

 
 ך הר המנוחותגבעת שאול דר    80,81,97,6,0,1 259

 
 גבעת שאול ב'    ,96,19,11,9,8,4,1 264

 99,98,97 
 

 גבעת שאול ב'    79,06,09,00,19,19 269
 

 ליפתא תחתונה    כל החלקות               )ישן( 504
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 קלנדיה עטרות    כל החלקות     701/11    29501/11
 

 עיר העתיקה בתוך החומות    כל החלקות    859/801                  
   )פרט לבניה החדשה(                                   

 
 רפאה    כל החלקות           635                   

 
 כפר עקב    כל החלקות           636                   

 
 קלנדיה עטרות    כל החלקות           637                   

    
 רם עטרות-אר    כל החלקות           638                   

 
 נוה יעקב    כל החלקות           665                   

 
 ענתה    כל החלקות           667                   

 
 דיס-אבו    כל החלקות           676                   

 
 בהר-צור    כל החלקות        680-678              

 
 גבל מוקבר    תוכל החלק        682-683              
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 ית לחםב    כל החלקות           686                  
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 טנטורה    כל החלקות            687                
 

 בית ג'לה    כל החלקות            688                
 

 בית צפפה שרפה    כל החלקות            689                
  כל האזורים הכפריים             
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 רון,דרך בית לחם,דרך חב    חלקותכל ה 1

 רח' יהודה ,שכ' גאולים    )מקומות מסחר( 
 
 רח'  יהודה, איזור התעשיה  תלפיות    כל החלקות 2

 שכונת גאולים    )מקומות מסחר( 
 
 רח' עמק רפאים, שכ' מושבה גרמנית    כל החלקות  3
 
 שכונת גונן, רח' חזקיהו המלך    כל החלקות 4
 
 , רח' חזקיהו המלךשכונת גונן    כל החלקות 5
 
 רח' חזקיהו המלך, שכונת גונן    כל החלקות  6

 וגבעת אורנים     
 
 רח' כובשי קטמון, חזקיהו המלך,    כל החלקות 7

 הפלמ"ח, הל"ה, שכונת גונן     
 
 רח' עמק רפאים, רחל אמנו,    כל החלקות 8

 יהושע בן נון,  שכ' מושבה יונית     
 
 חי, כ"ט בנובמבר-גונן, רח' תלשכונת     כל החלקות 9
 

 רח' עמק רפאים, שכ' מושבה גרמנית    כל החלקות 10
 

 רח' עמק רפאים, דרך בית לחם,    כל החלקות 11
 מושבה גרמנית     

 
 רח' עמק רפאים, מושבה גרמנית    כל החלקות 12
 

 דרך חברון, דרך בית לחם, גאולים    כל החלקות 13
      

 יהודה, דרך בית לחם, גאולים    כל החלקות 14
 

 דרך בית לחם, שכ' גאולים    כל החלקות 15
 

 דרך בית לחם, שכ' גאולים    כל החלקות 16
 

 תחנת הרכבת, שכ' גבעת חנניה    כל החלקות 17
 

 דרך חברון, גבעת חנניה  כל החלקות )מקומות מסחר( 18
 

 דרך חברון, רח' עין רוגל    כל החלקות 19
 שכ' שמעה     

 
 שכ' קוממיות, רח' ז'בוטנסקי    כל החלקות 21

 מרכוס גרץ     
 

 שכ' טלביה, רח' שופן,    כל החלקות 22
 מרכוס, ז'בוטינסקי     
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 רח' הפלמ"ח, הנשיא, עזה,    כל החלקות 23
 הל"ה, הרב ברלין, קרית     
 שמואל, חרל"פ, רוטנברג, האר"י     

 
 רמב"ן, עזה, שכ' רחביה, רח'    כל החלקות 24

 מטודלה     
 

 רח' עזה, רח' בלפור, רד"ק    כל החלקות 26
 זבוטינסקי     

 
 רח' לינקולן, דוד המלך    כל החלקות 27
 

 רח' דוד המלך    כל החלקות 28
 

 דוד( רח' דוד המלך )מלון המלך    כל החלקות 29
 

 ימין משה    כל החלקות 30
 

 מין משהע"י י    כל החלקות 31
 

 הר ציון    כל החלקות 32
 

 רח' ממילא, דוד המלך,    כל החלקות 33
 

 רח' ממילא, דוד המלך,    כל החלקות 34
 

 רח' יפו, ינאי, שלומציון    כל החלקות 35
 המלכה     

 
 רח' דוד המלך, הלל, עקיבא,    כל החלקות 36

 אגרון     
 

 רח' המלך ג'ורג', הלל    כל החלקות 37
 

 רח' רמב"ן, קק"ל, המלך  , כל החלקות )מקומות מסחר 38
 ג"ורג, אוסישקין אבן עזרא,    בתי מלון ופנסיונים(       
 גבירול     

 
 רח' אוסישקין, קק"ל, הר"ן,    כל החלקות 39

 אברבנאל     
 

 שדרות בן צבי, זכרון אחים    כל החלקות 40
 

 רח' אושיסקין, נחלת צדוק    כל החלקות 41
 

 גן רחביה, רח' נרקיס    כל החלקות 42
 

 רח' בן יהודה, שמואל הנגיד    כל החלקות 43
 בצלאל, נרקיס     

 
 רח' אגריפס, בצלאל, שדרות    כל החלקות 44

 בן צבי , זכרון יוסף     
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 רח' נרקיס, רח' אגריפס, בצלאל,    כל החלקות 45
 נחלת ציון     

 
 רח' אגריפס    כל החלקות 46
 

 שכונת כנסת, בתי ראנד, רח' בצלאל    כל החלקות 47
 

 רח' אגריפס, המלך ג'ורג', סוכת    כל החלקות 48
 שלום,משכנות     

 
 רח' בן יהודה, המלך ג'ורג, יפו    כל החלקות 49
 

 רח' הנביאים, הרב קוק, יפו    כל החלקות 50
 

 רח' יפו, יוחנן מגוש חלב,    כל החלקות 51
 וסיםמגרש הר     

 
 רח' יפו, החבצלת, הנביאים    כל החלקות 52
 

 שכונת מורשה, רח' שבטי ישראל    84,89,76 53
 

 שכונת מורשה, רח' הע"ח    כל החלקות 54
 

 רח' שטראוס, רח' חיי אדם    כל החלקות 64
 רח' ורשא, בתי ויטנברג     

 
 רח' שטראוס, ישעיהו, הנביאים  כל החלקות )מקומות מסחר( 65
 

 רח' הנביאים, מיכל פינס עד מלון  , כל החלקות )מקומות מסחר 66
 המרכז, דוד ילין, רח' יפו, זכרון    בתי מלון ופנסיונים(       
 משה, מיוחס, מחנה יהודה     

 
 שכ' מקור ברוך, רח' רש"י,    כל החלקות 69

 יוסף בן מתתיהו, הטורים     
 בר גיורא     

 
 וממה, רח' רש"י, דוד יליןשכ' ר    כל החלקות 70

 תחכמוני, פינס     
 

 דוד ילין, רח' יפו, מיוחס,    כל החלקות 71
 מחנה יהודה     

 
 רח' יפו, רח' מיוחס, רח' הטורים    כל החלקות 72

 )גרג' הטורים( מחנה יהודה, רח' רש"י     
 

 רח' מחנה יהודה, אגריפס,    כל החלקות 73
 בית יעקב     

 
 רח' מחנה יהודה, אגריפס    כל החלקות (573)    א' 73
 

 רח' מחנה יהודה, יפו, המלך    כל החלקות 74
 ג'ורג', אגריפס     
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 רח' יפו, רוממה, רח' הצבי,    כל החלקות 75

 תורה מציון     
 

 מקור ברוך, רח' הטורים,  כל החלקות )מקומות מסחר( 76
 יהודה המכבי     

 
 איזור התעשיה רוממה  מסחר(כל החלקות )מקומות  77
 

 מקור ברוך, רח' מלכי ישראל,    כל החלקות 78
 )שנלר( בר גיורא, החשמונאים     

 
 ארזה, ירמיהו -תל   כל החלקות )מקומות מסחר( 79
 

 ארזה איזור תעשיה, רח' מאיר-תל  כל החלקות )מקומות מסחר( 80
 בר אילן     

 
 צפניה, מלאכי, שכ' כרם אברהם, רח'    כל החלקות 81

 רח' מלכי ישראל )גאולה(     
 

 שכ' כרם אברהם, רח' מלאכי, עמוס,    כל החלקות 82
 צפניה, מלכי ישראל     

 
 שכ' גאולה, רח' יואל, חגי,    כל החלקות 83

 שערים מפנית רח' יחזקאל-מאה     
 עד רח' חבקוק     

 כרם אברהם, רח' צפניה, עזרא,    כל החלקות 84
 נחמיה, שכ' הבוכרים     

 
 שכ' הבוכרים, רח' יחזקאל    כל החלקות 85
 

 רח' שמואל הנביא    כל החלקות 90
 

 רח' שמואל הנביא    כל החלקות 91
 

 ע"י דרך שמעון הצדיק    כל החלקות 92
 

 גבעת שאול  כל החלקות )מקומות מסחר( 94
 

 גבעת שאול  כל החלקות )מקומות מסחר( 96
 

 קרית אריה    כל החלקות 97
 

 סנהדריה, פאג"י    כל החלקות 99
 

 שכוני שמואל הנביא,    כל החלקות 100
 רמות אשכול     

 
 ארזה, רח' מאיר-תל  כל החלקות )מקומות מסחר( 101

 בר אילן     
 

 רח' שמואל הנביא    כל החלקות 102
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 שכ' מחניים  כל החלקות )מקומות מסחר( 103
 

 סנהדריה מחנייםשכ'     כל החלקות 105
 

 שכ' סנהדריה    כל החלקות 106
 

 רח' יפו, רוממה    כל החלקות 107
 

 שכ' שערי רחמים    כל החלקות 108
 

 רח' אוסישקין, בצלאל,    כל החלקות 109
 נחלת אחים     

 
 צפון תלפיות    כל החלקות 112

 
 מחנה אלנבי, תלפיות    כל החלקות 113

 
 פיותשכ' תל   (למעט בתי מלון ופנסיונים) כל החלקות 114

 
 שכ' תלפיות    כל החלקות 115

 
 שכ' תלפיות    כל החלקות 116

 
 שכ' תלפיות    כל החלקות 117

 
 שכ' תלפיות  כל החלקות )מקומות מסחר( 118

 
 שכ'  ארנונה    כל החלקות 119

 
 גונן, רח' הטייסים, הפלמ"ח    כל החלקות 121

 שכון עובדי המדינה, טשרניחובסקי,     
 רסקו     

 
 חוות הנוער הציוני, שכון רסקו,    כל החלקות 122

 גונן, רח' הרב הרצוג     
 

 סימון-חוות הנוער הציוני, שכ' סן    כל החלקות 123
 

 ע"י הר ציון    כל החלקות 127
 

 איזור התעשיה תלפיות    כל החלקות 128
 

 איזור התעשיה תלפיות  כל החלקות )מקומות מסחר( 129
 

 שכ' מקור חיים  קומות מסחר(כל החלקות )מ 130
 

 שכ' מקור חיים ובית צפפה  כל החלקות )מקומות מסחר( 131
 

 כביש רופין, הקריה    כל החלקות 135
 

 בין תלפיות וחוות הלימוד    כל החלקות 136
 

 שטח הקריה, בניני האומה    כל החלקות 137
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 רח' יפו, שדרות הרצל, שכ' עץ    כל החלקות 138
 , שכונת מימון, שכונתחיים     
 מזרחי הפועל      

 
 תלפיות -שכ' ארנונה     כל החלקות 139

 
 שכ' מקור חיים, מחנה תלפיות  כל החלקות )מקומות מסחר( 140

 לשעבר איזור התעשיה תלפיות     
 

 איזור התעשיה תלפיות  כל החלקות )מקומות מסחר( 141
 

 ים, ובית צפפהשכ' מקור חי  כל החלקות )מקומות מסחר( 142
 איזור התעשיה תלפיות     

 
 עמק רחביה, נוה גרנות    כל החלקות 145

 
 שכונת נוה שאנן    כל החלקות 146

 
 קרית האוניברסיטה     כל החלקות 147

 
 הקריה    כל החלקות 148

 
 בית הכרם, כיכר דניה    כל החלקות 149

 
 שדרות הרצל, בית הכרם    כל החלקות 150

 
 גבעת שאול  החלקות )מקומות מסחר(כל  151

 
 חוות הלימוד )צפון תלפיות(    כל החלקות 152

 
 קרית משה, שדרות הרצל    כל החלקות 153

 
 שכונת הפועלים )ליד בית הכרם(    כל החלקות 154

 
 שדרות הרצל, הקריה    כל החלקות 155

 
 הקריה, משרדי הממשלה    כל החלקות 156

 
 ונת קרית משהשכ    כל החלקות 157

 
 הקריה    כל החלקות 158

 
 שכונת בית הכרם    כל החלקות 159

 
 גבעת שאול  כל החלקות )מקומות מסחר( 160

 
 רח' שדרות הרצל, יפה נוף    כל החלקות 161

 
 גבעת שאול, קרית משה  כל החלקות )מקומות מסחר( 162

 
 שדרות הרצל, בית הכרם    כל החלקות 163
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 שכ' בית וגן    כל החלקות 164

 
 שכ' קרית וולפסון    כל החלקות 165

 
 שכ' בית וגן    כל החלקות 166

 
 הקריה    כל החלקות 167

 
 שכ' גבעת שאול  כל החלקות )מקומות  מסחר( 168

 
 שכ' ארנונה, רמת רחל, צור בהר    כל החלקות 176

 
 שכ' ארנונה מזרח    כל החלקות 177

 
 נה מזרחשכ' ארנו    כל החלקות 178

 
 שכ' ארנונה, ע"י חוות הלימוד    כל החלקות 179

 
 קרית האוניברסיטה, שכ' נוה שאנן    כל החלקות 180

 
 ע"י נוה שאנן, שכון הסטודנטים    כל החלקות 181

 
 דרך עזה מול שכון רסקו    כל החלקות 182

 
 שכ' גבעת מרדכי    כל החלקות 183

 
 שכ' גבעת מרדכי    כל החלקות 184

 
 גונן שכון רסקו, חות הנוער הציוני    כל החלקות 185

 
 תל אביב -דרך ירושלים     כל החלקות 186

 
 איזור התעשיה תלפיות  כל החלקות )מקומות מסחר( 187

 
 תחנת הרכבת    כל החלקות 188

 
 אזור מנחת )מלחה(    כל החלקות 189

 
 שכ' רמת דניה    כל החלקות 190

 
 זור מנחתאי    כל החלקות 191

 
 איזור מנחת, בית הילדים בני ברית    כל החלקות 192

 
 איזור מנחת    כל החלקות 193

 
 איזור מנחת    כל החלקות 194

 
 איזור מנחת )מלון הולילנד(    כל החלקות 195

 
 איזור מנחת    כל החלקות 196
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 שכונת קוממיות    כל החלקות 197
 

 גונן, וגאוליםשכ'   כל החלקות )מקומות מסחר( 198
 

 שכ' גונן    כל החלקות 199
 

 נוף ציון    כל החלקות 203
 

 מאחורי ליפתא העליונה    כל החלקות 217
 

 ליפתא התחתונה    כל החלקות 218
 

 ליפתא התחתונה    כל החלקות 219
 

 איזור רמות, ליד קבר  כל השיכונים והבניה החדשה 220
 שמואל הנביא     

 כל החלקות 223
 

 כל החלקות 224
 

 כל החלקות 225
 

 כל החלקות 226
 

 כל החלקות 227
 

 כל החלקות 228
 

 כל החלקות 229
 

 גבעת שאול, שוק הסיטונאי    כל החלקות 230
 
 כל החלקות 231 

 
 כל החלקות 232

 
 כל החלקות 233

 
 רח' יפו, רוממה מורחבת  כל החלקות )מקומות מסחר( 235

 
 שכ' רוממה המורחבת  כל החלקות )מקומות מסחר( 236

 
 שכ' רוממה המורחבת    כל החלקות 237

 
 שכ' רוממה המורחבת    כל החלקות 238

 
 הר החוצבים     כל החלקות 239

 
 שכ' קרית צאנז    כל החלקות 240

 
 הר החוצבים  כל החלקות )מקומות מסחר( 241

 
 הר החוצבים  כל החלקות )מקומות מסחר( 242
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 צפונית לגן סנהדריה  ת מסחר(כל החלקות )מקומו 243

 
 סנהדריה מורחבת    כל החלקות 244

 ע"י קברי סנהדריה     
 

 שכ' רמות אשכול    כל החלקות 245
 

 שכ' רמות אשכול    כל החלקות 246
 

 שכ' רמות אשכול    כל החלקות 247
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 החומות בתוך
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 תלפיות  ומלאכה, בתי מלון ופנסיונים( 

 
 שכונת מקור חיים תעשיה,  כל החלקות )מקומות לתעשיה 130

 אזור תעשיה תלפיות    ומלאכה( 
 

 שכונת מקור חיים,בית צפפה  כל החלקות )מקומות לתעשיה 131
 ומלאכה( 

 
 שכונת גונן    כל החלקות 133

 
 תלפיות אזור התעשיה  כל החלקות )מקומות לתעשיה 140

 ומלאכה, בתי מלון ופנסיונים( 
 

 תלפיות אזור תעשיה    -"    -       141
 מקור חיים     

 
142        -   "-    -    "- 

 
 שכ' גונן ב', ד'    כל החלקות 143

 
 שכ' גונן ג'    כל החלקות 144

 
 בית הכרם    כל החלקות )בתי מלון 149

 ופנסיונים בלבד( 
 

 בית הכרם    -"    - 150
 

 גבעת שאול  כל החלקות )מקומות לתעשיה 151
 ומלאכה, בתי מלון ופנסיונים( 
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 זור התעשיה גבעת שאולא    -"    -       160

 
162       -     "-    -    "- 

 
168       -    "-    -    "- 

 
 שכ' גונן ח'    כל החלקות 169

 
 אזור מנחת    כל החלקות 170

 
 שכ' גונן ח'    כל החלקות 171

 
 שכ' גונן ג'    כל החלקות 172

 
 שכ' גונן א', ו'    כל החלקות 173

 
 אזור התעשיה תלפיות  לתעשיה כל החלקות )מקומות 187

 ומלאכה( 
 

198 -    "-        -  "  - 
 

 שכונת עולים ומפונים רוממה    כל החלקות 234
 

 אזור התעשיה  רוממה  כל החלקות )מקומות לתעשיה 235
 ומלאכה( בתי מלון ופנסיונים( 

 
 אזור התעשיה רוממה    -  "  - 236

 
 החוצבים הר  כל החלקות )תעשיה ומלאכה(  239

 
 קרית צ'אנז   כל החלקות )מקומות לתעשיה 240

     ומלאכה, בתי מלון ופנסיונים(  
 

 הר החוצבים  כל החלקות )תעשיה ומלאכה( 241
 

 הר החוצבים  כל החלקות )תעשיה ומלאכה( 242
 

 הר החוצבים  כל החלקות )תעשיה ומלאכה( 243
 

 גבעת שאול  כל החלקות )תעשיה ומלאכה( 259
 

 גבעת שאול  כל החלקות )תעשיה ומלאכה( 260
 

 גבעת שאול  כל החלקות )תעשיה ומלאכה( 261
 

 גבעת שאול  כל החלקות )תעשיה ומלאכה( 262
     

 ע"י בית הכרם  כל החלקות )תעשיה ומלאכה( 263
 

 גבעת שאול ב'  כל החלקות )תעשיה ומלאכה( 264
 

 'גבעת שאול ב  כל החלקות )תעשיה ומלאכה( 265
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 גבעת שאול ב'  כל החלקות )תעשיה ומלאכה( 266

  
 גבעת שאול ב'  כל החלקות )תעשיה ומלאכה( 267

 
268       -  "  -    -   " - 

 
 גבעת שאול  כל החלקות )מקומות לתעשיה 269

 בתי מלון ופנסיונים( ,ומלאכה  
 

 גבעת שאול    - "   -       279
 

 ת האוניברסיטהקרי  , תעשייה,      כל החלקות 339
 מלאכה וקרקע תפוסה 

 
 

 קרית יובל    כל החלקות 414
 

 גבעת משואה)בתי מלון ופנסיונים(            כל החלקות  427
 

 גונן  כל החלקות )תעשיה ומלאכה ( 429
 

 קרית מנחם    כל החלקות  ישן(     535) 435
 

 קרית מנחם    כל החלקות    ישן(   532) 436
 

 עיר גנים א'    כל החלקות  (    ישן 530) 437
 

 עיר גנים ב'    כל החלקות  ישן(     531) 438
 

 קרית מנחם    כל החלקות   ישן(    534) 439
 

 איזור מנחת )בניה חדשה(  כל החלקות )מקומות לתעשיה       453
 ומלאכה בלבד(       

 
454       -   " -     -   " - 

 
455       -   " -         -   " - 

 
456       -  "  -                               -  "  - 

 
457       -   " -     -  "  -  

 
460       -   " -     -   " - 

 
461       -   " -     -  "  - 

 
 קרית יובל, אזבסטונים    כל החלקות   529

 
 גונן ט'    כל החלקות       533

 
 מתחם הדפו גבעת שפירא )הצרפתית(   שייהמלאכה, תע 20חלקה  545

   וקרקע תפוסה( 
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 הרובע היהודי )בתי מלון ופנסיונים(  כל החלקות 599

 
 

 שכונת מורשה )מוסררה(   ,72-76,68-69,62-65,38-60        955    30055
        96-97,89,80-82     

 
 ט סעיד,  רח' המלךרח' פור   ,64-71, 59-61, 51-57, 44        956    30056

 חוסיין רח' אלביזה,   ,101, 102, 92, 77, 76, 79       
 שכונת באב אזהרה    199-140, 194, 199       

                                                                       
 

 שכונת ואדי ג'וז החלקות    כל החלקות        957 30057
 הללו במידה והנכס שעליהן                           

 בלבדומלאכה משמש לתעשיה                  
 

 האמריקאית שכון השכונה   ,26,18,17,12-15,8-9,1-5        958 30058
 באב אזהרה    ,96,78-79,76,63,61,42        
         116,112-114,105-110,98-99 

 
 שער מנדלבאום )בניה חדשה(  קותכל החלקות )פרט לחל       959 30059

 הרשומות באזור ג'(       
 

 רח' סאלח אדין, רח' דרך    ,20-23,13-19,7-11,3,1       989 30089
         50,47-48,30-31,26 

 
 'ראחג חשכ' נחלת שמעון, שכ' שיי    בתי מלון ופנסיונים        990   30090

 
 תשוק הירקו     02,19       910 30110

 
 תעשיה וראז זואדי ג'ו  כל החלקות )מקומות לתעשיה(       932 30132

 
 אזור תעשיה זואדי ג'ו  כל החלקות )מקומות לתעשיה(       934 30134

 
 בתי מלון ופנסיונים                30802

 
 בתי מלון ופנסיונים                30803

 
 בתי מלון ופנסיונים                30812

 
 בתי מלון ופנסיונים                30814

  
 העיר העתיקה    )בתי מלון ופנסיונים( 2,3              30823

 
 

 העיר העתיקה
 בתוך החומות
 (14,15דרך היסורים )ג/ .  1                                                  

 זיית(-מרח' בית הבד )חאן א                                
 עד רח' שער הגיא )טריק אל וואד(                                                

 
 רח' שער הגיא )טריק אל וואד(  . 2                                                

 (40משער שכם עד סוק אל קטנין )ג/                                             
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 סילסלה(-רח' השלשלת )טריק באב א  .3                                      

 שוק אל חוואג"ה עד הדרך לכותל                                            
 (38,37,36)גושים                                              

 
 (2,1)ג/  .  רח האפטריאדך הלטיני4                                   

 
 .  רח' שוק הבשמים )סוק אל עטרין(5                                  

 
 .  רח' האפטריאך היווני אורתודוכסי6               העיר העתיקה  

 (5,4,3)ג/                    בתוך החומות       
 

 (18.  סוק אל חווג"ה )ג/7                                     
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 שכונת תלפיות    כל החלקות )בתי מלון 115
 ופנסיונים בלבד( 

 
118 -   " - 

 
 שכונת תלפיות    - "   -                      119

 
 בית וגן    -  "  - 166

 
 גבעת הולילנד    -  "  - 194

 
 בית צפפה    כל החלקות 30275

 
 כל החלקות 276

 
 עת המטוס, כפר הולנדיגב כל החלקות )מסחר, מלאכה ותעשיה( 287

 בית צפפה     
 

 גבעת המטוס, כפר הולנדי    כל החלקות (    277)977
 בית צפפה     

 
 -  "  -    כל החלקות (   278)978

     
 -  "  -                 כל החלקות (  279)979

 
 - "   -                 כל החלקות ( 280)980

 
 -  "  -    כל החלקות ( 281)981

 
 - "   -    כל החלקות (282)982

 
 - "   -    כל החלקות ( 283)983

 
 - "   -    כל החלקות 284

 
 - "   -    כל החלקות 984

 
 - "   -    כל החלקות (285)985

 
 -  "  -    כל החלקות (  286)986

 
 בית צפפה    כל החלקות (287)987

 
 - "   -    כל החלקות (288)988

 
 עין כרם )לתעשייה ומלאכה(    כל החלקות       382

 
 עין כרם )לתעשייה ומלאכה(    כל החלקות       390

 
 עין כרם )לתעשייה ומלאכה(    כל החלקות       391

 
 עין כרם )לתעשייה ומלאכה(    כל החלקות       392
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 בית צפפה     כל החלקות 395
 

       כל החלקות )בתי מלון ( 509
     

 עטרות, אזור תעשיה, שדה תעופה    כל החלקות (710)510
 

 כל החלקות )בתי מלון                513
 ופנסיונים בלבד(                

 
 בית צפפה    כל החלקות                516

 
 1בית חנינה  כל החלקות שבתחום השיפוט          601 1בית חנינה 

 
 2בית חנינה  קות שבתחום השיפוטכל החל          602 2בית חנינה 

 
 3בית חנינה  כל החלקות שבתחום השיפוט          603 3בית חנינה 

 
 4בית חנינה     כל החלקות          604 4בית חנינה 

 
 5בית חנינה     כל החלקות          605 5בית חנינה 

 
 6בית חנינה  כל החלקות שבתחום השיפוט          606 6בית חנינה 

 
 7בית חנינה     כל החלקות         607  7בית חנינה 

 
 8בית חנינה  כל החלקות שבתחום השיפוט         608  8בית חנינה 

 
 9בית חנינה     כל החלקות         609  9בית חנינה 

 
 10חנינה  בית    כל החלקות        610 10בית חנינה 

 
 11בית חנינה  השיפוט כל החלקות שבתחום        611 11בית חנינה 

 
 12בית חנינה  כל החלקות שבתחום השיפוט        612 12בית חנינה 

 
 14בית חנינה     כל החלקות       614  14בית חנינה 

 
 15בית חנינה     כל החלקות       615 15בית חנינה 

 
 16בית חנינה     כל החלקות        616 16בית חנינה 

 
 17בית חנינה  כל החלקות שבתחום השיפוט       617 17בית חנינה 

 
 18בית חנינה     כל החלקות       618 18בית חנינה 

 
 19בית חנינה     כל החלקות       619 19בית חנינה 

 
 קלנדיה, כפרי עקב    כל החלקות         633                     

 
 1שעפט     כל החלקות         641        1שעפט 
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 1ואדי חולץ , שעפט     כל החלקות         643        2 שעפט
 

 1שעפט     כל החלקות         643        3שעפט 
 

 2תלת משעל, שעפט     כל החלקות        644  4שעפט 
 

 1כרם לווים, שעפט     כל החלקות        645  5שעפט 
 

 2אם אל עמר, שעפט     כל החלקות      646 6שעפט 
 

 2אל מערם, שעפט     כל החלקות      647  7שעפט 
 

 1שעפט     כל החלקות       648 8שעפט 
 

 1שעפט     כל החלקות      649  9שעפט 
 

 1שעפט     כל החלקות      650 10שעפט 
 

 1שעפט     כל החלקות      651 11שעפט 
 

 1שעפט     כל החלקות      652 12שעפט 
 

 1שעפט     ותכל החלק      653 13שעפט 
 

 המבתר הגבעה הצרפתית, גבעת1שעפט   כל החלקות                                654 14שעפט 
 

 2שעפט     כל החלקות      655 15שעפט 
 

 2אל כאס, שעפט     כל החלקות      656 16שעפט 
 

 2שעפט     כל החלקות      657 17שעפט 
 

 2רמאנה, שעפט אל     כל החלקות      658 18שעפט 
 

 2שעפט     כל החלקות      659 19שעפט 
 

 2אלגזה, אל משרף, שעפט     כל החלקות      660 20שעפט 
 

 (1 קודםאטור, סילוואן )מ    כל החלקות      661 
 

 (2עיסוויה, ענתה )מקודם     כל החלקות      662       
 

 (613הר הצופים )מקודם       663 
 

 (614וואנה )מקודם אל ט      664 
 

 טור )גבעת חנניה(-סילוואו אבו    כל החלקות      781 29982
 

 טור )גבעת חנניה(-אבו    כל החלקות      782 29982
 

 סילוואן     כל החלקות      783 29983
 

 שכונת שמעה    כל החלקות      784 29984
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 סילוואן    כל החלקות      785 29985

 
 סילוואן    כל החלקות      786 29986

 
 ילוואןס    כל החלקות      787 29987

 
 
 

 סילוואן    כל החלקות        788 29988
 

 סילוואן, ראס אל עמוד    כל החלקות        789 29889
 

 סילוואן    כל החלקות        790 29990
 

 ראס אל עמוד    כל החלקות        791 29991
 

 רחוב המלך עבדאללה    חלקותכל ה        792 29992
 

 הר הזיתים    כל החלקות        793 29993
 

 הר הזיתים רחוב הסעיד    כל החלקות        794 29994
 

 הר הזיתים, רח' סנטה מרים    כל החלקות        795 29995
 

 הר הזיתים שכ' אלסוואני    כל החלקות   99/796  99/29996
 

 דרך הר הצופים    קותכל החל        900 30000
 

 טור-שבחלק המזרחי שכונת אבו    כל החלקות        919 20019
 

 )נחל אגוז( ז'ואדי אל גדעונת ו  ,52,50,35-36,31-34,29         958           30058
    ,91,89,66-75,64,57,55           
 סווגו באיזור ב'()למעט בתי מלון ופנסיונים בחלקות אלה שי          102-104    

 
 

 שכונת מורשה    ,65,56-63,53,48-49          959           30059
                       158-169,156,149,78, 

                             ,196,191,172-180 198 ,199 
             

 
 )למעט בתי מלון כל החלקות         990 30090

 'ראחג חשכ' נחלת שמעון, שכ' שיי    יונים(ופנס               
 

 שכ' שייך ג'ראח, נחלת שמעון    כל החלקות   991-99 30091-99
 

 ע"י שער האריות  כל החלקות )פרט לחלקות        910 30110
 הרשומות באיזור ב'(  02,19               

 
 ע"י שער הרחמים    כל החלקות        911 30111

 
 שכונת סילוואן    כל החלקות   924-27 30124-27
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 למסחר(שכונת שמעון הצדיק )מקומות    כל החלקות        932 30132
 

 )מקומות למסחר(  שכונת שייך ג'ראח     כל החלקות         934           30134
 

 הר הצופים    כל החלקות   946-47 30246-47
 
 
 

 העיר העתיקה
 .  סנט פרנסיס1              בתוך החומות     

 
 ( 43,42  -.  דרך היסורים) ג 2                         

 מרח' שער הגיא )טריק אל וואד(                              
 עד רח' באכ אל הדסה                              

 
 .  רח' השער החדש )טריק אל באב3                             

 ג'(-16ג' דיר -א'                                   
 

 ( -4,3,2.  רח' סנט דמסריס ) ג4                
 

 . רח' פריד5                
 

 . רח' אל קריסה )בנין ביה"ח6                
 (     51,50,49ההודי החדש( ) ג                              

  
    

 .  כל יתר הבנינים והקרקעות7              קה  יהעיר  העת
 התפוסות בעיר העתיקה שלא      בתוך החומות        

 נםאימשתמשים למגורים וש                                
 כלולים באיזורים א' ב'                                 

 
 .  רח' טנט הלנה8                

 
 קלנדיה עטרות    כל החלקות      701/11  29501/11

 
 )למעט בתי מלון  כל החלקות    801-859                  

 30802,30803ופנסיונים בחלקות                
 העיר העתיקה בתוך החומות  שיסווגו באיזור ב'( 308012,30814,               

 
 אל בירה מעלומייה    כל החלקות           634                  

 
 רפאת                                         כל החלקות           635                  

 
 כפר עקב    כל החלקות           636                  

 
 עטרות    כל החלקות           637                  

 
 רם עטרות-אר    כל החלקות           638                  

 
 נוה יעקב    כל החלקות           665                  

 
 חזמה    כל החלקות           666   29501/11

 



 נספח ד0/
 הגדרת האיזורים לצורך הטלת ארנונה כללית לשנת 0216

 לבניינים שאינם משמשים למגורים )בניינים אחרים( קרקעות תפוסות ואדמות חקלאיות
 

 הגדרת איזור שם שכונה או הרחוב               מספר החלקות                                קשר          גוש     

 
 איזור ג
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 ענתה    כל החלקות           667                  
 

 עיסוויה    כל החלקות           668                  
 

 טור-א    כל החלקות           669                  
 

 עזרייה    כל החלקות           670                  
 

 סילואן    כל החלקות        671-675             
 

 דיס-אבו    כל החלקות             676               
 

 ערב אל סוואחרה    כל החלקות             677               
 

 בהר -צור     כל החלקות       678-680              
 

  ג'בל מוקבר    כל החלקות       681-683              
 

 בית סחור    כל החלקות       684-685              
 

 בית סחור    כל החלקות              686              
 

 טנטורה    כל החלקות              687              
 

 בית גילה    כל החלקות              688              
 
 

 כל השכונות דרומית מזרחית                          
 עד גבול  29983,29981מגושים                           
 שטח שיפוט של עירית ירושלים                          

  
  

 
 
 

  
 

     
 
 


