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  ת ק ו ה -י ת   פ ת ח  י ר י ע

        מינהל הכספיםמינהל הכספיםמינהל הכספיםמינהל הכספים
  אגף השומהאגף השומהאגף השומהאגף השומה

  
  2016ארנונה כללית לשנת 

  .כללי - 1פרק 
  

  בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), 
יחולו בתחום  ,)31.12.16  -  1.1.16( 2016  כי בשנת המס, , החליטה מועצת העירייה1992 -"ג התשנ
לסוג הנכס,  בהתאם יריית פתח תקוה שיעורי הארנונה הר"מ, ויקבעו לכל יחידת שטח ע ה שלשיפוט

  .לשימושו ולמקומו
  , וכפוף לשינויים שיאושרו בחקיקה לכשיאושרו. צו הארנונה כפוף להוראות כל דיןכל האמור ב

  

   .תעריפים - 2פרק 
  

 -ב קלנדרית כאשר תחילת החיוב לשנה יוויה , 01.01.2016הנקובים בצו הינם ליום תעריפים ה
01.01.2016 .   

  
  הוראות החוק. עפ"יהשנתית  הארנונה שיעור עדכון 

  
  .01.01.2016לתאריך  ומעודכנים 2015התעריפים בצו זה מושתתים על בסיס תעריפי שנת 

  
  כפופים לכל שינוי שיחול עפ"י כל חוק בין לגבי העלאת התעריפים ובין לגבי הורדתם.התעריפים 

  החוק. יקבעתכנו שינויים בצו זה כפי שיתחייב או י
  
  

  לרבות בתי אבות. - מבני מגורים  2.1
        

  התעריף בש"ח החל מהמ"ר הראשון לכל מ"ר לשנה, לפי סוג ואזור.

  
  
    

  
  
  
  

 
  שכונת בלינסון ושיכון בלינסון * 2.1.1

   שינוי סיווג לאזור למגורים מאזור ב' לאזור א'.          
  

  ם ברחובות דרנגר ושטרוברג יצחק, יצחק רבין והסיבים *המתחם התחו  2.1.2
  שינוי סיווג אזור למגורים מאזור ג' לאזור ב'.   

  

  
   השינוי כפוף לאישורי שרי הפנים והאוצר ****

  

  
  
  

        אזור/סוגאזור/סוגאזור/סוגאזור/סוג        אאאאאאאא        אאאא        בבבב        גגגג        דדדד
        אאאא  69.67  65.00  51.60  46.15  35.58
        בבבב  61.16  57.11  46.74  41.35  35.58
        גגגג  39.81  36.67  35.58  35.58  35.58
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  לרבות מתקני חשמל, תחנות אוטובוס,  - ומסחר , שירותיםמשרדים 2.2
  בתי קולנוע, תחנות דלק, חנויות,  בתי קפה,סעדות,תחנות מוניות, מ      
  דוכנים, מרכולים ובתי מרקחת, למעט בנקים וחברות  רשתות שיווק,      
  ביטוח.       

  

  

   ואחרים. במקצועות חופשייםשאינם באזורי תעשייה וחקלאות  משרדים  2.2.1
  

  מ"ר הראשון לכל מ"ר לשנה, לפי סוג ואזור.התעריף בש"ח החל מה     
  

  

  

  
  . כולל מקצועות חופשיים באזורי תעשייה, חקלאות משרדים   2.2.2

  
  התעריף בש"ח לכל מ"ר לשנה, לפי סוג ואזור.

  
  נה.התעריף בש"ח לכל מ"ר לש -משרדים   2.2.2.1

  

  

  דרג.ובאופן מ    •
  

  מ"ר יהיה לפי  500מעל דרג לפי הנ"ל , ואילו כל מ"ר  ומ"ר מ  500 -עד  ל  ••

  ש"ח.        264.86ש"ח למ"ר או לפי     164.70 תעריף                  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        אזוראזוראזוראזור        הנכס הנכס הנכס הנכס     שטחשטחשטחשטח        סוג אסוג אסוג אסוג א        סוג בסוג בסוג בסוג ב
        אאאא  מ"ר 50 -עד   371.25  327.36
          מ"ר   85מ"ר עד  51 -מ    365.29  297.86
          מ"ר ועד בכלל 86 -מ   332.36 271.07

        בבבב  כולל  מ"ר 50 -עד   291.65  264.86
           מ"ר 85מ"ר עד  51 -מ    278.23  240.92
           מ"ר ועד בכלל 86 -מ    236.68  196.03

        גגגג  הנכסעבור כל מ"ר משטח   208.33  193.39

        אזור/סוגאזור/סוגאזור/סוגאזור/סוג        הנכסהנכסהנכסהנכס    שטחשטחשטחשטח        אאאא        בבבב
        אאאא  עבור כל מ"ר  371.25  327.36

        ב ב ב ב   • כולל מ"ר 50עד   291.65  264.86
          •מ"ר  85  - 51  -מ  278.23  264.86
          •מ"ר  500  - 86  -מ  236.68  264.86
          • •מ"ר   501מעל   164.70  264.86

        גגגג  עבור כל מ"ר   208.33  193.39
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  , , מרכזי קניות, קניוניםמרקט, מיני, לרבות רשתות שיווק, מרכוליםחנויות  2.2.3  
  , קמעוני למסחר בו-כל , קיוסקים , חנויות,  מזנונים, בתי קפהמסעדות         

        חר אחרים, לרבות אולמות תצוגה.ומס עסקים           
        

  התעריף בש"ח החל מהמ"ר הראשון לכל מ"ר לשנה, לפי סוג ואזור. 
  

  
  ,2.2.4סעיף  יסווגו לפי תעריףב', ש , אזור למעט מסעדות ובתי קפה באזור תעשייה   •••    

  .ועפ"י הגדרתואזור ב'  ב
                                                                              

        
    

  כל השטחים  -  משותפים / רחבת סועדים  בקניון /מרכז קניות שטחים  2.2.3.1  
  המשותפים המשמשים לישיבה , לאכילה, ולשתייה של סועדים ,       

  מתעריף המלא של סוג   25%  -בבתי קפה, ובחנויות למיניהם, יחויבו ב

  .קהשימוש של העס
  

  שטחים המשמשים למעבר הולכי רגל שצמודים -  מעברים בקניון שטחי 2.2.3.2    
  מתעריף המלא 25%יחויבו לפי שיעור  בקניון או שאינם צמודים בקניון,      
  של העסק בארנונה.       

  
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  

  
  

        איזור/סוג  איזור/סוג  איזור/סוג  איזור/סוג    הנכס  שטח  א  ב  ג
  אאאא  מ"ר  50עד   348.48  284.92  214.86
    מ"ר  100עד   371.25  304.58  229.88
    מ"ר  200עד   371.25  328.15  248.36
    מ"ר  299עד   371.25  371.25  291.82
    מ"ר 300מעל   371.25 371.25  297.10
        • • •ב ב ב ב     מ"ר 50עד   253.19  229.32  196.21
    מ"ר  100עד   268.57  245.43  209.04
    מ"ר  200עד   292.43  264.40  226.36
    מ"ר  299עד   339.50  309.72  262.06
    מ"ר 300מעל   345.64  315.26  266.81
        גגגג  עבור כל מ"ר   228.33  210.30 168.23
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  ,, מועדוני ריקודיםדוני לילהמועולנשפים,  לשמחות אולמות  2.2.4  
  מסעדות ובתי קפה באזור  , לרבות מועדוני משחקים  ובתי שעשועים               

  . בלבדב' אזור  -  תעשייה             
  

    
  י סוג ואזור.התעריף בש"ח החל מהמ"ר הראשון לכל מ"ר לשנה, לפ     
  
  

        אזור / סוגאזור / סוגאזור / סוגאזור / סוג        הנכס הנכס הנכס הנכס     שטחשטחשטחשטח        אאאא        בבבב        גגגג
        אאאא  מ"ר 300עד   307.84  214.34  178.07
          מ"ר ועד בכלל 301 -מ  275.27  195.28 161.49
        בבבב  מ"ר 300עד   217.21  177.90  143.05
          מ"ר ועד בכלל 301 -מ  197.94  162.03 130.63
        גגגג  עבור כל מ"ר   181.48  134.54  111.90

  
  

  מחסנים.  2.2.5  
  

  ...., למעט מחסני שווק בכל העירמחסנים
  התעריף בש"ח החל מהמ"ר הראשון לכל מ"ר לשנה, לפי סוג ואזור.

  
  

        אזור/סוגאזור/סוגאזור/סוגאזור/סוג        הנכס הנכס הנכס הנכס     שטחשטחשטחשטח        אאאא        בבבב        גגגג
        אאאא  מ"ר 100עד   226.21  185.92  139.45
          מ"ר ומעלה 101 -מ  260.32  207.60 157.99

        בבבב  מ"ר 100עד   164.24  151.84  130.10
          ומעלה  מ"ר 101 -מ  185.92  167.35  142.55

        גגגג  עבור כל מ"ר   123.94  111.50  89.84
  
  
  
  

  מחסני שיווק.  2.2.6  
          

  התעריף בש"ח החל מהמ"ר הראשון לכל מ"ר לשנה, לפי סוג ואזור.
  

  
  

        איזור/סוגאיזור/סוגאיזור/סוגאיזור/סוג        הנכס הנכס הנכס הנכס     שטחשטחשטחשטח        אאאא        בבבב        גגגג
        אאאא  מ"ר 100עד   307.89  242.08  190.03
          מ"ר ועד בכלל 101 -מ  294.04  234.40 178.07

        בבבב  מ"ר 100עד   222.18  214.25  174.50
          מ"ר ועד בכלל 101 -מ  210.16  188.96 160.91

        גגגג  עבור כל מ"ר   181.48  165.78  132.92
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  



 08/07/15  

  

11  

  
  

   .מפעל פיסמבנה   2.2.7     
  
  

ש"ח לשנה בכל    251.25  -מפעל פיס המוצב על המדרכה יחויב ב מבנה  2.2.7.12.2.7.12.2.7.12.2.7.1
, למעט מבנה/דוכן הבניינים לכל מ"ר או חלק ממנו אזורי העיר ובכל סוגי 

  במעברים בקניון/מרכז קניות שיחויב לפי תעריף דוכנים המוצב
  במעברים בקניון. 

                  
  
  

  ייד ונייח.דוכן למכירת טובין נ   2.2.8  
    

  כל דוכן המוצב בשטח ציבורי הבולט מקו הבניין בין שאינו צמוד/ 
החל מהמ"ר הראשון לשנה ₪  371.25  -במחובר ובין  שהוא צמוד/מחובר יחוייב 

   הלן: למעט דוכנים בקניונים או במרכזים מסחריים.בכל העיר, ל
  

      
  
  
  
  

  בתי קולנוע ותיאטראות .  2.2.9  
  

  ש"ח החל מהמ"ר הראשון   44.78   -התעריף בכל האזורים 
  לכל מ"ר  לשנה.

  
  
  
  

   ולתחנות רכבת. וסככות לתחנות דלק ים מבנ 2.2.10  
       

  ר לשנה, בכל העיר.התעריף בש"ח החל מהמ"ר הראשון לכל מ"     
  

  

    קרקעקרקעקרקעקרקע
        תפוסהתפוסהתפוסהתפוסה

        מקוםמקוםמקוםמקום        ההההמבנמבנמבנמבנ        ההההסככסככסככסככ

  בכל העיר  371.25  259.11  22.86
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 08/07/15  

  

12  

  
  
  
  
  
  

  ותחנות טרנספורמציה. חשמל , מתקניבארות מים  2.2.11
  

  התעריף בש"ח החל מהמ"ר הראשון לכל מ"ר לשנה, בכל העיר.
  

        מקוםמקוםמקוםמקום        ההההמבנמבנמבנמבנ        ההההסככסככסככסככ        תפוסהתפוסהתפוסהתפוסה    קרקעקרקעקרקעקרקע
  בכל העיר  164.70  80.00  22.86

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  בנקים וחברות ביטוח.  2.3
  
  

  לכל המבנים המשמשים למתן שירותי בנק,יחויבו לפי  - יםבנק  2.3.1  
  תעריף בש"ח, החל מהמ"ר הראשון לכל מ"ר לשנה, בכל העיר.           

  , למעט הר"מ.ש"ח  1,337.08 ר"לממ מחיר  -התעריף            
  
  

  בכל המבנים המשמשים את הנהלות בנקים, החיוב -   הנהלות בנקים 2.3.2
  לשנה בכל העיר. יעשה לפי תעריף בש"ח החל מהמ"ר הראשון לכל מ"ר       

    . ש"ח    710.32 התעריף         
  

  

  ורך שהוא של חברתלכל המבנים המשמשים לכל צ  -  ת ביטוחוחבר 2.3.3  
  בכל העירהתעריף בש"ח, החל מהמ"ר הראשון לכל מ"ר לשנה  ביטוח,         

  .₪        468.82התעריף             
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 תעשייה,     מלאכה, בתי ייצור, בתי בתי לרבות מפעלי בניה,  - תעשייה 2.4
  מחסני ערובה, סילואות  מחצבות, בתי תוכנה,ממגורות,בתי חרושת,        
                .חסוןאומכלי        

   
  

         

    הראשון לכל  מ"ר לשנה, התעריף בש"ח החל מהמ"ר  -תעשייה  2.4.1    
    בכל העיר.                                 

        
        מקוםמקוםמקוםמקום        ההההמבנמבנמבנמבנ        ההההסככסככסככסככ        תפוסהתפוסהתפוסהתפוסה    קרקעקרקעקרקעקרקע
  בכל העיר  159.99  80.00 22.86

  
  
  
  

  ופנסיון. , מלון דירות, אכסניותלרבות בתי הארחה - בתי מלון  2.5
  

  ש"ח החל מהמ"ר הראשון לכל מ"ר לשנה בכל העיר, למעט עסקים,  140.48  -התעריף           
  לעיל.תי קפה ועסק מסחרי אחר כמצויין משרדים, חנויות, מסעדות, ב         

     
  

    

  לרבות מוסכים. - מלאכה 2.6
  

  התעריף בש"ח החל מהמ"ר הראשון לכל מ"ר לשנה, בכל העיר.

  
  

  
  
  
  

   אדמה חקלאית.  2.7
  

  או חלק ממנו לשנה, בכל העיר.התעריף בש"ח לכל דונם   
  

  תעריף בש"ח                                   סוג הגידול הקיים  
  

                         34.26        גידולי פרדס               2.7.1    
        211.04    נשירים         עצים גידולי מטעים        2.7.2    
                                                                                                                211.04                                גידולי חורשות          2.7.3                
  48.91                                גידולי שלחין            2.7.4                
                        23.87           גידולי בעל        2.7.5             
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

        מקוםמקוםמקוםמקום        ההההמבנמבנמבנמבנ        ההההסככסככסככסככ        תפוסהתפוסהתפוסהתפוסה    קרקעקרקעקרקעקרקע
  בכל העיר  164.70  80.00 22.86
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   ....והתעשייה לכל סוגי העסקים תפוסה קרקע 2.8
  התעריף                                                                                           

  בש"ח/למ"ר       תעריף בש"ח החל מהמ"ר הראשון לכל מ"ר לשנה, בכל העיר. חויב לפי ת
        

  קרקע תפוסה או חצר המשמשת ----    למכירת טובין תפוסה קרקע   2.8.1  

            22.86                     חויב לפי תעריףת ,נאית של טוביןלמכירה  סיטונאית או קמעו    
      

                                                                          קרקע תפוסה למכוניות או מקום ----    למכוניות תפוסה קרקע  2.8.2

  המשמש לשהיית רכב מכל סוג שהוא(לרבות רכב כבד, משאיות ונגררים              
  טון) שאינו בתשלום כלשהו  והמוחזק בלי או יחד עם מבנה שאינו                10עד 

  או חניית / שהיית רכב   משמש למגורים, או חצר למכירת מכוניות    
   , למעט שטחשבשימוש הבעלים ם, או מקום המשמש כחניוןחופשית/חינ    

  חויב בכל האזורים ת המבנה המוחזק ע"י חברה למכירת רכב,
  22.86           .    תפוסה וסוגי הבניינים  לפי תעריף של קרקע  
  
                                         

            קרקע תפוסה או חצר למכירת     - למכירת צמחים תפוסה קרקע  2.8.3  
  22.86           .חויב לפי תעריףת, שתילים עציצים וכו'  צמחים    

  
                          

            תהמשמש מקורהבלתי  קרקע שטח - י מקורהבלת קרקע שטח 2.8.4  
  22.86                                חויב לפי תעריףת,  מבנההעם  תחזקוהמו                                                                                                                    

  
  

  חזקוהמלתעשייה המשמש  שטח קרקע  - לתעשייה קרקעשטח  2.8.5    
  ,(כמוגדר בתעשייה בהמשך) עם מבנה תעשייה ומלאכה                    

 22.86                           לפי תעריףיחויב            
  

   - למגרסות וייצור ביטון מוכןלתחנות דלק, שטח קרקע   2.8.6          
  למגרסות ולייצור ביטון שטח קרקע המשמשת, לתחנות דלק,           

  יחויב , מוכן, (כמוגדר במגרסות ובייצור ביטון בהמשך)                    
  22.86                                                    לפי תעריף                    

  
  

  22.86       .  קרקע תפוסה שלא פורטה במקום אחר ----    אחרת תפוסה קרקע  2.8.7  
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  .במפעל עתיר שטח תפוסה קרקע 2.9
  

  ש"ח החל מהמ"ר הראשון לכל מ"ר או חלק ממנו לשנה , בכל העיר.  6.58  התעריף

  
  

  46.85                קרקע תפוסה המשמשת  לקיום  אירועים - לעריכת אירועים תפוסה קרקע 2.10
  
  

  . ניםחניו  2.11
  
  

  באופן זמני ומתחלף בלבד,מכל סוג שהוא שטח מקורה או שאינו מקורה המשמש לחנית רכב 
 יחויב בכל תמורת כל סוג תשלום  טון)  10(לרבות רכב כבד, משאיות, ונגררים מעל 

 , למעט בנין בכל העירהבניינים לפי התעריף  לכל מ"ר לשנה, האזורים ובכל סוגי 

  .אשר השימוש הנלווה ולחניה יחויב לפי תעריף קרקע תפוסה תאגיד פרטי שבבעלות 

  
  
                                            27.26  
  

  

  
  מבנה חקלאי.  2.12

        
        

  . חקלאית תוצרת ומיון , בתי אריזה, סככותחקלאיים מבנים  2.12.1  
  

        בכל העיר.התעריף בש"ח החל מהמ"ר הראשון לכל מ"ר לשנה,  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

        מקוםמקוםמקוםמקום        ))))    ( למעט משרדים( למעט משרדים( למעט משרדים( למעט משרדים    מבנהמבנהמבנהמבנה        סככהסככהסככהסככה
        בכל העיר  36.11  18.38
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  , חממות מקורות וסגורות   (כולל גידול צמחי מים לאקווריום,    משתלות  2.12.2  
  חלזונות וגידול חקלאי אחר). דגים,         

           
  , לפי התעריף בש"ח החל מהמ"ר יבווחחממות ומשתלות המשמשות למכירה י 
  הראשון לכל מ"ר או לכל דונם או חלק ממנו לשנה, בכל העיר כמפורט להלן: 

           
  ש"ח35.51               מ"ר                                1000עד     2.12.2.1

  
  ש"ח   24.50           מ"ר (כולל 2000על כל מ"ר נוסף ועד    2.12.2.2

  
  "חש     7.60  מ"ר לכל מ"ר נוסף                2000 -מעל     2.12.2.3

  

   ותחממות מקורות וסגורות באזור חקלאי המשמש - חממות לגידול חקלאי   2.12.2.4
  לגידול  חקלאי בלבד ולא משתלה המשמשת למכירת מוצרים.                 

  "ח לשנה, בכל העיר.ש  640.00 -לכל דונם או חלק ממנו                             
  
  

  .אחרים נכסים  2.13
  

  ציבוריים. מוסדות 2.13.1    
  התעריף בש"ח החל מהמ"ר הראשון לכל מ"ר לשנה, לפי אזור כדלקמן:            

    
  ,, מרפאות ציבוריותחולים ציבוריים-בתי - ריםואח רפואה מוסדות    2.13.1.1

(כגון: קופ"ח כללית, קופ"ח מכבי, קופ"ח לאומית, קופ"ח מאוחדת וכדו')  
  ש"ח לכל מ"ר.  123.38 -ואחרים  יחויבו  ב  פועלים  הסתדרויות

  
  

    כל מוסד שמתנדב לשירות הציבור ומשתמשים בו אך  - תנועות נוערמוסדות  2.13.1.2
  ורק לשירות הציבור, ובתנאי שאותו מוסד יתאשר ע"י שר הפנים, לצורך                
   ה, יהי1938פיטורין על פי פקודת מסי העירייה ומסי ממשלה (פיטורין),             
  פטור מחיוב ארנונה.            

  
  

  שהנם מועדוני תרבות שבבעלות ובהחזקת גופים ציבוריים - תרבותמוסדות   2.13.1.3
  מלכ"ר כגון: בית זרובבל, בית בני ברית, הבונים החופשיים,    
  בית האיכר וכיוצא באלה, וכן מועדוני מפלגות יחויבו   
  ש"ח לכל מ"ר.        41.34   –ב    
  
  

 
  .נכסי המדינה 2.13.2    

  
  

   1995 -, התשנ"ה  )קוני חקיקהיחויבו  בהתאם לחוק ההסדרים במשק המדינה, (תי            
  (על תיקוניו).          

  החיוב ייעשה בהתאם לתעריפי הארנונה הכללית לסוגי הנכסים כמפורט בצו זה.            

  
  
  
  
  
  
  
  
  לפי אזורים. פרטיים מוסדות  2.13.3  

           



 08/07/15  

  

17  

   סוג ואזור כדלקמן:התעריף בש"ח החל מהמ"ר הראשון לכל מ"ר לשנה, לפי  

  
  

  מרפאות  פרטיות.  2.13.3.1      

  
  מרפאה או מקום המשמש את הרופא יחויבו לפי סוג ואזור כדלהלן :  
  

  

  
  

  
  
  
  
  
  

  

  
  

  .פרטיים בתי חולים  2.13.3.2  
         

  ר.התעריף בש"ח החל מהמ"ר הראשון לכל מ"ר לשנה, לפי סוג ואזו
  
  
  
  תעריף בש"חתעריף בש"חתעריף בש"חתעריף בש"ח                                                                    אזור מסחראזור מסחראזור מסחראזור מסחר           

  
  

  242.86          א                  
  171.01              ב 

  157.07          ג                  
  
  
  

  .פרטיים מחולולימודי  ספורט, באולינג מתקני 2.13.3.3
                                                        

  התעריף בש"ח החל מהמ"ר הראשון לכל מ"ר לשנה, בכל העיר.   
  
  
  
        

        תעריף בש"חתעריף בש"חתעריף בש"חתעריף בש"ח                                                סוג מתקןסוג מתקןסוג מתקןסוג מתקן                                                                                                                                                        
        
        

  98.01      תפעול. כולל משרד מבנים  2.13.3.3.1
  

  7.69      שטחי מים ( למעט בריכת פעוטות ).  2.13.3.3.2
  

  7.69         מגרשי ספורט.  2.13.3.3.3
  

  .ספורט במסגרת מתקני    , עסקים    2.13.3.3.4
    , חנויות ואחר), מסעדות( משרדים פרטיים ומחול     
      364.00                התעריף בש"ח לכל מ"ר בכל העיר.       

  
  
  

    
  .ואחרים , מחשבים, ציור , שפותלמוסיקה פרטיים ובתי ספר ותמכלל  2.13.3.4

  "ח לכל מ"ר בכל העיר. ש            219.94יחויבו לפי תעריף                 
    

        אזור/סוגאזור/סוגאזור/סוגאזור/סוג        הנכס במ"רהנכס במ"רהנכס במ"רהנכס במ"ר    שטחשטחשטחשטח        אאאא        בבבב
        אאאא  מ"ר 50 -עד   217.68  202.16
          מ"ר 85מ"ר ועד  51 -מ   326.49  276.75
          מ"ר ועד בכלל 86 -מ   371.25  342.11

        בבבב  מ"ר 50 -עד   207.34  193.22
          מ"ר 85מ"ר ועד  51 -מ   304.74  283.35
          מ"ר ועד בכלל 86 -מ   311.27  304.74

        גגגג  עבור כל מ"ר   188.44  176.84
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        ...., צהרון, משפחתון ופעוטוןפרטיים מעונות ,גני ילדים  2.13.3.5  
            

  
  התעריף בש"ח החל מהמ"ר הראשון לכל מ"ר לשנה בכל העיר :

  
  

  
  

        הגן הגן הגן הגן     שטחשטחשטחשטח        ₪₪₪₪
  מ"ר 99 -עד  167.48
  מ"ר ועד בכלל 100 -מ   125.65

  
  
   .בטון וייצור מגרסות 2.13.5    

       
  התעריף בש"ח החל מהמ"ר הראשון לכל מ"ר לשנה, בכל העיר.

  

  

  
  
  
  
  
  
  נכסים המשמשים למתן שירותים שונים. 2.13.6    

  
  

  ש"ח החל מהמ"ר הראשון לכל מ"ר לשנה, בכל העיר,        219.94     - ריףתעה  2.13.6.1  
  הבאים : עבור השירותים והשימושים             

  
        

  ./ייצורתיקון שירותי     2.13.6.1.1      
  

  .אישיים שירותים      2.13.6.1.2                        
            

  .אילוף שירותי      2.13.6.1.3      
  
                    

  . ימושי מרכזתש      2.13.6.1.4     
  

  .שרותי אולפן שידור 2.13.6.1.5
  

                                          

     מתקני תקשורת, מבנה ותורן אנטנה המשמשים לתקשורת,   2.13.6.1.6    
  ריף קרקע  תפוסה .תפוסה שתחויב  לפי תע למעט קרקע                                                                     

  
  
  

  לכל מ"ר ש"ח  219.94מתעריף  75% -ב ב יחוי  -    סטודיו לאומנויות 2.13.6.2
  . העיר בכלסוג לכל  לשנה             

  
  
  

        למבנהלמבנהלמבנהלמבנה        לסככהלסככהלסככהלסככה        לקרקע תפוסהלקרקע תפוסהלקרקע תפוסהלקרקע תפוסה
22.86  259.11  371.25  
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        ....ושיטות המדידה לבניין הגדרות ,כללים - 3פרק 
  

  " תפוסה " ו"קרקעחקלאית", "אדמה "בניין", בהחלטה זו הגדרת המונחים "נכס - כללי    1

  לפקודת העיריות, תחול על כל סוג הנכסים המשמשים לכל מטרה 269כמשמעותן בסעיף       
  שהיא להוציא מקרים בהם נאמר אחרת .            

  מטרה שהיא, להוציא הכללים כדלהלן חלים על כל סוגי הנכסים והמשמשים לכל       
  מקרים שבהם נאמר אחרת.      

  
  

 (עפ"י מפות מעודכנות שבארכיון משרד וקרקע בתחום שיפוט עיריית פ"ת  בניין - נכס    2
) 269כמוגדר בפקודת העיריות, סעיף  רחוב    , למעטאו פרטי תפוס או פנוי, ציבוריהפנים) 

  המוחזק  ע"י פלוני ומשתמש בו עפ"י האמור בצו זה.
  נכס המושכר לתקופה קצרה, עד שנה אחת, יהיה בעל הנכס חייב בתשלום ארנונה      
    לתקופה זו.      

  
  

  כל מבנה שבתחום שיפוט העירייה, או חלק ממנו, העשוי מכל חומר שהוא, כולל - בניין  3 

  לרבות שטח הקרקע שעיקר שימושו עם המבנה לבד, טיט, וכו',  אבן, בלוקים, עץ, אסבסט, פח,      
  כחצר או כגינה או לכל צורך אחר של אותו מבנה, אך לא יותר משטח קרקע זהה נוסף מגודל       
  קרקע שהמבנה שעליה לא היה תפוס מעולם כולו או בחלקו. למעט, שטח עליו בנוי הבניין      

  רקע שאינו בשימוש עיקרי עם המבנה כחצר או כגינה או לכל צורך חיוב כל יתרת השטח של הק      
  אחר של אותו מבנה , יחויב לפי תעריף  קרקע תפוסה כמוגד בצו זה.      

  
  

  מטר ריבוע משטח  רצפה  כל  לשם חיוב הארנונה לבניינים יילקח בחשבון  - שטח בניין   4

  עמודים ופנימיים הקירות ל  שמתחת השטח הבנוי  בכל קומות הבניין לרבות      
  ושטחי עזר  (שטח פנים החדרים, חדרי הכניסה,  חדרי כביסה בניני עזר,  חדרי שירות, חדרי     
  ירותים, אמבטיה, מקלחות, הול, מרתף, מחסן, שאחר,   ממ"ק, מרחב מוגן יציאה, יציע, ממ"ד,       

  מעברים, וכל שטח   ות מכל סוג שהואומרפס, חדרי אוכל, מטבח פינות אוכל, פרוזדורים      
  וכל שטח מקורה  של אותו בניין ,   לשימוש כלשהו לרבות שטחים משותפים / ציבוריים רצפה    

  להלן  "שטח הבניין".      

  
  

  לצורך צו הארנונה ייחשב כמבנה כל מבנה , בניין או בית, צריף, בין אם ניתן למבנה, - מבנה   5

  היתר, ובין אם לאו. או לחלק ממנו,      
  מבנים באתרי בנייה המשמשים לקבלנים, לעובדיהם ולמי מטעמם למגורים, לצורך או לא         
  משרדי מכירות והנמצאים באתרי בנייה בין שמשמשים את האתר   מעטלצורך ביצוע הבנייה, ל      
  ובין שלא בכל העיר.      

  
  

   בתוך חלל הקומה שמשתרע בחלקה העליון של מפלס המצוי  - הגדרת יציע  (גלריה)   6

  ,המקורית תקרתהועד לראשית רצפת הקומה כלומר המרחק שבין תחתית   קומה,      
   את  :אינו כולל , קירות בחלקו והיקף ריצפתו קטן מהיקף ריצפת הקומה מוקףש      
  ט או צורך אחרקוסטיקה, קישוא(תקרת משנה: לצורך  תקרת משנה ועובי, עובי הרצפה      
  .המותקנת מתחת למפלסה/גובהה  המקורי של התקרה)      

  
  

  בו מתחת לגובה פני הקרקעופירושו חלק פנימי של בניין הנמצא כולו או בר - מרתף   7

  לפני חזית הבניין או היחידה (פני הקרקע המקיפה אותו).       
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  פנימיות וחיצוניות לא  יחויבו כחלק  שטח מדרגות - חדרי מדרגות פנימיות וחיצוניות   8

  משטח הבניין , למעט שטח החתך (הבסיס) שיחוייב פעם אחת.       
  
  
  

  יחולקו בין המחזיקים  בכל הבנייניםכל השטחים המשותפים  - חלוקת שטח משותף  9

   יחסי כנ"ל יצורף לסה"כ השטח ביחס לשטח הבניין  המוחזק על ידי כל אחד מהם: כל חלק      
  , למעט מגורים, או לחילופין יחושב שטח שמשותף עפ"י מסמך מוסכם שבין שבחזקת כל מחזיק     

  המשכיר ובין השוכר.     
  

  
  ,בנכס שבתחום שיפוטה של העירייה יחויב בתשלום ארנונה כללית מחזיק - נישום    חיוב  10

  עפ"י סכום המתקבל ממכפלת  ר או דונם,בגין נכס המוחזק על ידו, עבור כל יחידת שטח של מ"            
   לשימוש , לאזור ולסוגובהתאם  הנכס, מספר המטרים הריבועים או הדונמים בתעריף , גודל     

  .הנכס המוחזק    
  

        

  בינואר יחויב באופן יחסי  למספר            1 -נעשה אדם מחזיקו של נכס לאחר ה - חיוב יחסי 11

  ק בנכס.החודשים שבהם החזי        
  
  

  תעריפי הארנונה המוטלים על כל הנכסים בתחום שיפוט עיריית פתח תקוה, יקבעו  - תעריף 12

  בהתאם לשטח , לשימוש, לסוג הנכס ולאזור בו נמצא הנכס, כמפורט בצו זה :    
  חלק מדונם יחשב לדונם שלם, לרבות כל  -הסכום נקוב בש"ח לכל מ"ר או לדונם לשנה     
  ישוב אחרת המצוינת בצו זה.יחידת ח    

  
  

   מטר רבוע , מ"ר , פירושו כל מטר רבוע או חלק ממנו, לרבות שטחים - יחידת שטח 13
  בכל סוגי הנכסים ובכל העיר. משותפים/ציבוריים    

      
  שלם. מ"ר  (כולל)  יחושב כמטר  מרובע 0.50מ"ר העולה על -חלק מ 13.1    

  מ"ר לא יחושב. 0.50 -מ"ר הפחות מ -חלק מ 13.2    
  
  

  כל אדם או תאגיד המחזיק למעשה בנכס כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר,למעט - מחזיק 14
  ), ולמעט דייר  משנה 1(כמוגדר בפקודת העיריות, סעיף  אדם הגר בבית  מלון או פנסיון        
  ). 269קודת העיריות סעיף בפכמוגדר (        

  
  

    מחזיקאדם הגר בחדר, או בחלק מחדר של בניין שהאחר מחזיק בו, וה - דייר משנה 15

  דמי שכירות בעדו.    משלם      
  
  

  דע  קיים, יהיה לפי השימוש  האחרון החיוב החדש לאחר עזיבת מחזיק - שינויי מחזיק  16
  לאכלוס החדש, אלא אם כן התקבלה  מהמחזיק החדש הודעה בכתב מראש, על שימוש אחר.          
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   .סיווג ורישום נכסים 17

     

  ועל לצורך הטלת ארנונה על בנייני מגורים - לפי אזורים סיווג נכסים 17.1
  ומשרדים, ועל , מסחרם לחנויות, עסקיםוהמשמשי בניינים שאינם מגורים 
  בניינים, המשמשים לכל שימוש אחר, שלגביהם ישנה חלוקה לאזורים תחולק 
  העיר לאזורים בהתאם לרשימת הרחובות המצורפת לצו.  
  

  כל מקום שחלקה ורחוב שלא נרשמו ברשימת הרחובות - אי רישום 17.2  
  נה החל עליה יראו את החלקה / רחוב כאילוהנוגע לארנו       
  נרשמו ברשימת הרחובות לצורך אותה ארנונה בו מופיעות        
  רוב החלקות/ רחובות  הגוש אשר בו  נמצאים.       

  

  נשמט או לא נכלל שם רחוב ברשימה, הנכסים ברחוב - רשימת רחובות 17. 3
  עם שימוש זהה. כים אליוזה יסווגו  לפי הנכסים שמצויים ברחובות הסמו  
  

  בניין הגובל בשני אזורים או יותר יסווג לפי האזור בשיעור - נכס גובל 17. 4
  הארנונה הגבוה ביותר.        

  
  
  

  .לרבות בתי אבות - מבני מגורים     3.1
  

            זוריםנקבעת בזאת בהתאם לא ,,,,הארנונה הכללית, בגין בנייני מגורים  3.1.1  

  מ"ר, 1.7גובה מ לגבי שטחים שנמצאים בטווח, ולסוגים שמפורטים בצו זה
  עובי הרצפה).  המרחק מתחתית הרצפה ועד לתקרתה המקורית (לא כולל

  
  

  שאינו נכלל באחת ההגדרות המיוחדות בפרק זה,  - שאינו למגורים בניין  3.1.2  
  מסחר  ואחרים בהתאם לאזור ולסוג. , עסקים,יחויב לפי התעריף החל על חנויות                

  

  
  חלק של בניין, חדר/ תא או מערכת חדרים בעלת כניסה נפרדת - דירההגדרת   3.1.3  
  שנועדו לשמש יחידה שלמה ונפרדת למגורים, המיועדת  למגורי אדם,                  
  מגורים, ומשמש בפועל  למגורים בשלמות ובחטיבה אחת  לרבות חדרי    
  פרוזדורים, חדרים או  אולמות כניסה, מרפסות מכל מין וסוג שהוא,     
  חדרי שירות  ובניני עזר.     

  
  כמשמעותו בתקנות ההתגוננות האזרחית ( מפרטים  - מקלטהגדרת    3.1.4  

  , והעדכונים למיניהם אם היו.1990 -התש"נ  מקלטים)     לבניית           
   מבנה המשמש אך ורק כמקלט תיקני  (לרבות אי שימוש) לפי -יוב ארנונה ח                      
  הג"א, שטח המקלט לא יחויב בארנונה כללית.אישור שלטונות                      

  

  
  כל בניין עזר בין שהוא צמוד ליחידת הדיור ובין שאינו צמוד ליחידת  - בניני  עזר   3.1.5

  ינו משמש את  יחידת הדיור, כגון מוסך ביתי לחנית כלי דיור, אשר משמש/ א           
  , (שטח בניינירכב, מחסן ביתי, בריכת שחיה לשימוש ביתי, מרפסת לא מקורה    

  עזר יחויב בהתאם לאמור בצו).           

  
            

  כל אחד מאלה: מטבח, חדר אמבטיה/מקלחת, שירותים /בית שימוש,  - חדר שירות 3.1.6  
  מזווה, חדר ארונות, חדר הסקה, מרתף וכיוצ"ב.              
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    בניין או שטח קרקע מקורה או לא מקורה המשמש לחניה ביתית - חניה ביתית  3.1.7  
  של כלי רכב, לא יחויב.             

  
  

  .הגדרות כלליות לגבי יחידות מגורים 3.1.8  
  

  הנמצאת בבית  תוגדר יחידת מגורים -" ת פרטיבבי כ"דירה  3.1.8.1
  , ואשר מכיל דירת מגורים אחת.מגורים 

  
  הנמצאת תוגדר יחידת מגורים - משפחתי"-בבית דו כ"דירה   3.1.8.2

  בלבד. , ואשר מכיל שתי  דירותבבית מגורים 
  

  אשר איננה מתאימה  תוגדר יחידת מגורים -בבניין"  כ"דירה  3.1.8.3
  ובין   לאחת ההגדרות דלעיל בין אם היא נמצאת בבית משותף

  שהיא נמצאת בבית אחר.
  

  
  
  .הגדרות סוגים לכל יחידות מבני מגורים  3.1.9    

  
       ת הסוגים מבוססות על ההגדרות הכלליות לגבי יחידות כפי הגדרו     

  שפורטו לעיל. 
  
  

  :לסוג א'א' תחשב יחידת מגורים           3.1.9.1
  

    משפחתי"-" "דו"בבית פרטי דירה  3.1.9.1.1        
  מ"ר(כולל). 130ששטחה מעל                     

  
 140ששטחה מעל  בבניין משותף גוריםדירת מ  3.1.9.1.2

  מ"ר(כולל).
  
  

  :לסוג א' תחשב יחידת מגורים  3.1.9.2
  

  משפחתי" -", דירה "בדו"בבית פרטי דירה  3.1.9.2.1        
  מ"ר (כולל). 129מ"ר עד  60 -ששטחה  מ

  
  מ"ר (כולל). 139מ"ר עד  75"בבניין" ששטחה  דירה  3.1.9.2.2 

  
  
  

  :לסוג ב' תחשב יחידת מגורים  3.1.9.3
  

  50 -" אשר שטחה מ"בבניין משותף דירה  3.1.9.3.1        
  מ"ר (כולל). 74מ"ר ועד 

  פחתי" מש-" או "בדו"בבית פרטי דירה        3.1.9.3.2 
  מ"ר (כולל). 59מ"ר עד  45 -מ  ששטחה
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  :לסוג ג' תחשב יחידת מגורים  3.1.9.4
                    
  מ"ר. 50 -" אשר שטחה פחות מ"בבניין משותף דירה  3.1.9.4.1    

  רמשפחתי" אש-" או "דו"בבית פרטי דירה  3.1.9.4.2 
    מ"ר.  45 -שטחה פחות מ 

  קרוואנים וכו' ,  ,דין מכולה, מגורונים 3.1.9.4.3
  בבניין (ללא תלות בגודל). כדין דירה                     

  
  

      סוג ד' תחשב יחידת מגורים:     3.1.9.5
  
  

  יחידת מגורים אשר איננה מתאימה להגדרה באחד   3.1.9.5.1        
  או בניין שאין בו פינת מטבח מהסוגים דלעיל,                
  שירותים / בית שימוש אמבטיה / מקלחת.              
  בית הבנוי מחימר וצריף ממולא הבנוי עץ פשוט, פח,               
  או בד.              

  
  
  דירה. על גג מבנה  3.1.10    
     

  לדירה שטחו יצורף לשטח הדירה, שהכניסה  והמחובר הבנוי על גג מבנה - הגדרה             
  אליו מתוך הדירה.     
      

  משותפות, בית אבות או מקבץ דיור. ביחידות דיור משותף שטח  3.1.11  
  

  רשם בפנקס הבתים בית שיש בו שתי דירות או יותר והוא נ - "משותף בית" 3.1.11.1
  המשותפים, או אמור להירשם כבית משותף.                

  
   שטח המשותף  לשתי יחידות דיור בבניין או יותר. כל - "משותף "שטח 3.1.11.2

  כל חלקי הבית המשותף חוץ מן החלקים הרשומים כדירות, ולרבות
  , הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות , מעליות,הקרקע, הגגות

  מקלטים, וכן מתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש 
  את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסויימת. 

  
או יותר, לא  שטח משותף לשתי יחידות דיור - בדירת מגורים משותף שטח 3.1.11.3

   יכלל בשטח הדירה ולא יחויב בארנונה.
  

    משותפים או/ו  שטחים - שטח משותף בבתי אבות ומקבץ דירות 3.1.11.4
   בבתי אבות/ מקבץ דירות יחויבו לפי תעריף מגורים. ציבוריים

  
  ת שיחידות הדיור שלהן בתי אבו - יחידות דיור הרשומות בטאבו 3.1.11.5

  רשומות ב"טאבו" לא יחויבו השטחים המשותפים, חדרי מדרגות 
  והמעברים  השייכים לאותן יחידות דיור.

  
  

  .PENTHOUSEעל גג (פנטהאוז)  דירת מגורים   3.1.12    
  

  דירות. או מבנה נפרד על גגו של בית נפרדת דירה - דירת גג 3.1.12.1
  

  הנמצאת על  שטח של גג מרוצף, כאשר שטח פני  בדירת מגורים - שטח הגג 3.1.12.2
  הגג נמצא במישור אחד עם רצפת הדירה.  לשטח הדירה יתווסף מישור הגג              
  משטח הגג הבלתי מקורה.   20%בשיעור של                                  
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  ושאינה מקורה.  מקורה מרפסת 3.1.13    

  
  שריצפתו מרוצפת או עשויה מבטון או אספלט או  שטח -מרפסת  3.1. 13.1

  מכל חומר שהוא, בגובה, אבנים או שיש או כל חומר אחר מוקף מעקה 
  ס"מ מינימום ובשלושה צדדים לפחות.  40של  

  
  

  המרפסת שאינה  לשטח הדירה יתווסף שטח - שאינה מקורה מרפסת 3.1.13.2
  כדלהלן:  מקורה 

  
  משטח הדירה 10%עד  שטח מרפסת - 10% עד  שטח  3.1.13.2.1  

  יתווסף לשטח הדירה ויחויב בתעריף מלא.
        

  20% -שטח המרפסת הנותר יחויב, רק ב  - נותר שטח  3.1.13.2.2        
  משטחה ויתווסף לשטח הדירה ויחויב בתעריף מלא.   

  
  המרפסת המקורה,  לשטח הדירה יתוסף שטח - מקורה מרפסת 3.1.13.2.3      
    .לפי תעריף מלא של דירת מגורים           

  
  

      
  

  
            (שטח שיש בתוכו מעבר חופשי) בבנין מגורים משותף שטח מפולש  3.1.14  

  מצא בין שתי  חלל מכוסה תקרה אשר: -קומת עמודים מפולשת  –הגדרה                                                                                     
   מ"ר, 2.2 -לתחתית התקרה אינו קטן מ שורות עמודים או יותר, גובהה מהרצפה ועד                                 

   יכול שיכלול מדרגות המובילות לקומות ולבנייני עזר, יכול להיות סגור כולו או                                
 מקצתו, בקירות זכוכית או פתוח מכל צדדיו.                   

  שטח מפולש לא יחויב. 

 
  (בקשה להיתר,  הנ"ל עפ"י הגדרה פרק א', תכנון ובנייה תקנות התכנון והבנייה

  .תוספת שלישית) - איו ואגרותתנ

                    
  

  ביתי. מחסן  3.1.15    
      

  שהותר עפ"י היתר הבנייה לשמש כמחסן והמשמש בפועל כמחסן. מבנה - מחסן    
  

  ית מחסן ביתי כהגדרתו לפי תקנות תוכנ - מ"ר 9ביתי עד  מחסן  3.1.16.1    
  מ"ר,  9המתאר לפ"ת פטור מארנונה בתנאי ששטחו אינו עולה על 

  ובלבד שהכניסה למחסן ולבית המגורים אינה משותפת.

  
  מחסן ביתי כאמור לעיל ששטחו עולה  - מ"ר 9 -ביתי מעל ל מחסן  3.1.16.2    

   ,מ"ר בתעריף הדירה 9מ"ר תחויב יתרת השטח מעל  9על           
  דירה. יתוסף להשטח                                   
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  ,לרבות מתקני חשמל, תחנות אוטובוס - ומסחר , שירותיםמשרדים 3.2
  בתי קולנוע, תחנות דלק, חנויות, בתי קפה, מסעדות, תחנות מוניות,       
   נים, מרכולים, ובתי מרקחת, למעט בנקים דוכ רשתות, רשתות שיווק,      
  וחברות ביטוח.      

    
  

  ,, מרכזי קניות, קניונים, מינימרקט, לרבות רשתות שיווק, מרכוליםחנויות כולל :          
  ,ולנשפים לשמחות , אולמותקמעוני למסחר בו-כל , חנויות, בתי קפהמסעדות         

  , , מועדוני משחקיםינג (אינו כולל חדר תפעול), מועדוני באול, מועדוני ריקודיםמועדוני לילה
  ,, תחנות רכבתותחנות ממסר, תחנות דלק חשמל , מתקני, בארות מים, דוכניםמחסנים
  אחר וכל מקום מקורה /גלריה, יציע, סככותומסחר אחרים. לרבות מבנים עסקים

  לפי סוג ואזור. - , כולל משרדים באתרים שהבניה הסתימה המשמש אותם
     

  
   ניין משרדים או בבניין המשמש למגורים או כלמקום  שממוקם בב  - משרד  3.2.1

   מיקום אחר שהינו בגדר נותן שירות אשר בו מתבצעת  עבודה  פקידותית            
  (מזכירות, כתבנות וכד') שאין  מבוצעת בו מלאכת עבודת כפיים או עבודת                 

  ירטוט , מנהלה , עו"ד, רו"ח, ונות או כלי עבודה כגון : שמכ באמצעות  ייצור  
  , למעט בתי תוכנה., סוכנותחשבונות אדריכל, מהנדס, מנהל  

  
  

  וטרנספורמציה,  חשמל , מתקני, תחנות דלקכולל : בתי קולנוע - שירותים 3.2.2
  , , בתי מרקחת, בתי קפה, תחנות רכבתבארות מיםחשמל,  מבנה

  ,,  כולל: סככה, פאבים, שאינם באזור תעשייהמסעדות
  וכל מקום אחר המשמש אותם. /גלריהיציע

  
  תצוגה,  , מינימרקטים, אולמות, מרכולים, רשתות שיווקכולל : חנויות - מסחר 3.2.3  

  , סוכנויות למשקאות, המשמש למכירה מחסן  המפעל, , חנויותדוכנים
  אחר המשמש אותם. , מרתפים וכל מקום מקורה /גלריה, יציעכולל : סככות

  
  ובין  גרידא, בין שהינה למטרת מסחר כל פעילות שאיננה למטרת מגורים - עסק  3.2.4  

  ובין שהינה  וייצור צורכי תעשייה, בין שהינה לשהינה לצורכי מתן שירותים
  לצורכי חקלאות וכיוצ"ב , לרבות הר"מ: 

  יחויב לפי  המתנהל בתוך דירת מגורים עסק  - דירת מגורים 3.2.4.1
  תעריף שנובע מהשימוש בפועל וסוג הפעילות המתבצעת במקום . 

  
  
  

  תחנות וחדרי חשמל להשנאה  להספקת חשמל. בארות מים  3.2.6
  

  תחנות מכוני שאיבה / או דחיפת מים ו/או ביוב , יחויבו    - בארות מים 3.2.6.1
  . לפי תעריף הנ"ל החל מהמ"ר הראשון לכל מ"ר לשנה בכל העיר             

  
.  

  תחנת שנאים וחדר   -    רי חשמלתחנות טרנספורמציה / השנאה וחד 3.2.6.2
   ,בניני מגוריםבע"י חברת חשמל לרבות  יםחשמל להספקת חשמל והמוחזק            
  התחנה לכל צורך שהוא או/ו מוגדר והמשמש  את הדהינו  השטח             
  חברת החשמל  לצרכיה השונים.  את           

  בור המבנים, הקרקע שעליה התעריף בכל השטח יהיה אחיד כולל ע           
  המתקנים השונים וכל הקרקע הצמודה  לאותם מבנים ולאותם  המתקנים           

  . . ניםסוגי הבניי עבור כל           
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   .ת דלקותחנ   3.2.7   
  
  

 קורים או קרקע, השטחים המ, מבנים :לרבות ,תחנת דלק - הגדרה        3.2.7.1
  התחנה  בשטח  הנמצאים ,המשאבותשטח  ,לא המקורים, הרציפים           

  סיכה  ורחיצה,  למעט שירותי ,/שמןוהמשמשים להספקת דלק           
  .שירותים לכלי רכב, מזנון ו/או מסעדה           

  
  

 הקרקע עליו נמצאים המבנים תחויב לאחר ניכוי שטח  - וסהתפ קרקע     3.2.7.2
  עליו בנוי הבניין נוסף מגודל שטח והסככות, אך לא יותר משטח קרקע              

  פעם אחת.             
  

 
  

  .)(גלריה  יציע חיוב שטח  3.2.8  
  

  כללים והגדרות לעיל.  3נא, ראה פרק  - הגדרת יציע  3.2.8.1
  
  

יציע המשמש למשרד או מכירת סחורות יחושב שטחו  - למשרד, למכירה יציע  3.2.8.2
  בשלמות והתעריף לפי סוג החנות.

  
  

  משמש לאחסנת סחורות בלבד וגובהו יציע ה - לאחסנה יציע  3.2.8.3           
  משטחו לפי סוג החנות.  50%מ' יחושב  1.70עולה על 

  משטחו. 25%מ' יחושב  1.70 -שגובהו פחות מ יציע            

  
  
  
  

  ואחרים. של בעלי מקצועות חופשיים הגדרה וסיווג משרדים  3.2.9  
   

דין, סוכנויות -כגון: עורכי או יחידות המשמשות  לבעלי מקצועות חופשיים משרדים
  נסיעות ונופש, סוכנויות תיירות, סוכנויות דואר, סוכנויות כ"א, 

  ומגרשים, סוכנויות תעבורה , סוכנויות סיגריות וטבק, סוכנויות תיווך נכסים
וכל יתר הנכסים הנותנים שירות כסוכנות, מהנדסים, אדריכלים,  סוכנויות ביטוח

שרטוט, מיכון משרדי, שמאות וכל מקום שבו מבוצעת עבודה הניתנת להגדרה 
  .כעבודה משרדית ייחשב לצורך הטלת הארנונה כמשרד

  

הנמצא במבנה קשיח מאבן או מבטון או    ייחשב משרד ,’למשרד סוג א  3.2.9.1
או  1930ר או יותר ואשר הוקם לאחר שנת ”מ 11לוקים אשר שטחו ברוטו מב

  .1930שנעשו בו שינויים או שיפוצים שהעלו את ערכו לאחר שנת 
  

  .דלעיל’  ייחשב מקום שאינו מתאים להגדרת סוג א ,’למשרד סוג ב   3.2.9.2
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  /מרכזי , קניונים, מינימרקט, רשתות שיווק, מרכוליםהגדרה וסיווג חנויות  3.2.10  
  ומסחר  , עסקים, בתי מסחרבו-כל , חנויות, בתי קפהקניות, מסעדות     
  תצוגה. ותאחרים, לרבות אולמ     

  
  .מרתפים וסככות 3.2.10.1  

  
  פירושו חלק פנימי של בניין הנמצא כולו או ברבו מתחת  -מרתף   3.2.10.1.1   

  לגובה פני הקרקע  לפני חזית הבניין או היחידה (פני הקרקע                                                                 
  המקיפה אותו).                

 
  תחושב לפי תעריף של לנכס סככה הצמודה  -דה צמו סככה  3.2.10.1.2

  ר.”מתעריף למ 50% מחסן                  
  

  תחושב לפי  לנכססככה שאינה צמודה  - שאינה צמודה סככה  3.2.10.1.3
  תעריף מלא ולפי השימוש.                

  

  
  

  ניםסיווג מב 3.2.10.2                          
  

       יחשב כל מבנה שהוא בנוי אבן ובין שהוא בנוי עסק סוג א',  3.2.10.2.1
  מתכת, עץ, בלוקים  וכל חומר אחר, לרבות כל  בטון, ברזל,             

  מבנה וכל דבר המחובר לו חיבור של קבע, אשר   חלק  של             
  ים:אחד מסימני ההיכר הבא קיימים בו לפחות             

  
  או שנעשו 1930המבנה האמור הוקם לאחר שנת   3.2.10.2.2

  שינויים או שיפוצים שהעלו את ערכו. 1930לאחר  
  

  מ"ר או יותר. 16העסק ברוטו  שטח  3.2.10.2.3  
  

  מ"ר.  20כמוגדר לעיל ושטחו עולה על  מרתף  3.2.10.2.4    
  
  

  עסק הנמצא במבנה מבטון או מלבנים ,  ייחשב’כסוג ב עסק  3.2.10.3  
      או מכל חומר קשה אחר ואשר איננו ראוי להגדרה                       

  כפי שהוגדר לעיל.’ כסוג א      
  

            
  כמוגדר לעיל ואשר שטחו אינו עולה על  במרתף הנמצא עסק  3.2.10.3.1

  .’ייחשב כסוג ב ר”מ 20                    
  

  הנמצאת בתוך חצר ואין לה חזית הפונה חנות  3.2.10.3.2
  לרחוב, ואין גישת כלי רכב עד סמוך אליה, 

  שאינו נמצא’ הנמצאת בפסג לרבות חנות
  ’.  בקניון / מרכז קניות, תחשב כסוג ב

  
  

  ’ הגדרה כסוג אייחשב עסק אשר איננו ראוי ל, ’כסוג ג עסק 3.2.10.4  
  כפי שהוגדר לעיל, לרבות רכב, גרור ונגרר נייח המשמש’ או כסוג ב

  לעסק.
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  ומרכזי קניות. קניונים 3.2.11    
  

  המוחזק ע"י חברה, כגון: סופרסל, היפרכל,   בניין - מרכז קניות  3.2.11.1
    מארקט וכדומה.-אופ, קלאב-יפו, הום סנטר, קושופ גנים, אופיס ד      

  
  או בנין, שלו כניסה משותפת אחת לפחות אשר ינוהל ע"י חברת  מבנה - קניון 3.2.11.2

ועסקים אחרים המוחזקות ע"י   ניהול  או בכל שיטה אחרת ובו  חנויות
סירקין,  קניון תפארת העיר, קניון ברוך, קניון  מחזיקים שונים כגון :  קניון

  לב העיר, קניון הגדול (אבנת) וכדומה.
  

  דוכנים ארעיים או קבועים הממוקמים במעברים  - דוכנים במעברים בקניון  3.2.11.3
  מתעריף המלא של העסק, כמצוין  75%בתוך הקניון, יחויבו לפי שעור                  

              .2.2.3בסעיף  
  

  המשמשים למעבר הולכי רגל  שטחים -  שטחי מעברים צמודים בקניון 3.2.11.4
  מהתעריף   25%מסוים,  יחויבו לפי שעור  שצמודים על פי כל הסדר לעסק

          המלא של העסק בארנונה.
  

  המשמשים למעבר  שטחים - שטחי מעברים שאינם צמודים בקניון  3.2.11.5 
  הולכי רגל, ושטחי עזר, לרבות שירותים ציבוריים ,שטחי סועדים יחויבו   
  לעיל, בניכוי השטחים 2.2.3מתעריף שמופיע בסעיף  25%לפי שעור    
     . 3.2.11.4 -ו  3.2.11.3  בסעיפים לעיל המוזכרים   
  
  
  

  , מועדוני  , מועדוני ריקודים, לנשפים,  מועדוני לילהלשמחות אולמות 3.2.12  
  , לרבות מסעדות ובתי קפה באזור ב', בלבד.בתי שעשועיםו משחקים                

  
  , הנכס כולל שטחי העזר שמשמש את המקום, כגון: מלתחותשטח   - שטח 3.2.12.1
  שטח סועדים , מטבח, , לובי, בר, כניסה באולם, מחסניםמקלחות, שירותים  

  המשמש כמקום ישיבה של האורחים לרבות רחבת  מרוצף שטחומעברים, 
  לגנרטור וכיוצא בזה . שטח הריקודים וקבלת פנים,

  
  ורה או/ו לא מקורה הנמצא באזור תעשייה כל נכס מק -  מקום בילוי 3.2.12.2

  , מועדוני שנעשה בו שימוש כדלקמן: אולמות לשמחות ולנשפים בלבד,
  מעבירים  לילה, מועדוני משחקים,  מסעדות ובתי קפה, אשר בו המבקרים
  שתיית  את זמנם בדרך של: בידור, ריקודים, מופעי בידור מסוגים שונים,

  אכילת סעודות בין ע"י הגשה ובין שלא  קפה, תה, משקאות אחרים או/ו,
  וכדומה, כאשר הפעילות היא במרבית ימי השבוע ושעות היממה  בלילה, 

  האמור בצו  למעט נכס מסוג הנ"ל שנמצא בקניון/מרכז קניות שיחויב לפי 
  .הארנונה

  
  

  מקום בילוי המשמש לשעשוע,  -    בקניון /במרכז קניות מקום שעשועים 3.2.12.3
  ולנשפים מועדוני ריקודים, מועדוני   יחויב לפי תעריף אולמות לשמחות                

  משחקים ובית שעשועים.              
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   . , ומחסנים בתעשייהלרבות מחסני שיווק מחסנים 3.2.13    

  
  ובין בלבד שלא למטרות המקום המשמש בפועל לאחסנת ט - הגדרת מחסן 3.2.13.1

  מכירה או תצוגה וצמוד למבנה עם כניסה ויציאה נפרדות, והנפרד
  מהמבנה עצמו ע"י קירות ומהווה עיקר עיסוקו של המחזיק בנכס.                    

  
  המיועד על פי היתר הבניה או כל שטח מבנה - מחסן שטח 3.2.13.2

  ו רשיון אחר, והמשמש בפועל אך ורק לאחסנה ו/אוהיתר א
  , ו/או אינה מתבצעת בו כל שמירת טובין, ואינו משמש למכירה

  פעילות  עסקית ו/או תצוגה, ו/או בתנאי שלקוחות אינם מבקרים
במקום, אינם נמצאים בקומת העסק אותו הם משרתים, אך אינו מהווה חלק  

      , או שהכניסה אליו אינה מבניין המגורים.מבניין מגורים
  
  

  המפורטים והמסווגים  להגדרת הסוגים ייקבע בהתאם - סוג המחסן 3.2.13.3
  חנויות, מרכולים, רשתות שיווק, מינימרקט,לגבי סיווג:  ,בהגדרות לעיל              

  חר, בו, בתי מס-ה, חנויות כלקניונים/מרכזי קניות, מסעדות, בתי קפ    
  לרבות אולמות תצוגה.  - אחריםומסחר תעשייה,            

  
  

  מחסן המשמש כאתר שיווק לתוצרת כל שהיא  -שיווק  מחסן 3.2.13.4
   (כולל ביצים) ממפעלים מהארץ או מחו"ל לעסקים אחרים

  בסיטונאות או ליחידים (שלא באמצעות קופה רושמת),
  יחויב לפי סוג ואזור.

  
  
  

  
  . צמודאינו צמוד וש למכירת טובין נייד ונייח  דוכן  3.2.14  

  

  ושאינו  המוצב בשטח ציבורישאינו ממוקם בקניון ונייד או נייח  דוכן כלל
   , ואילו דוכןעיל יחויב בתשלום ארנונה כמצוין ל לחנות צמוד/מחובר 

   היה פטור.לחנות י מחובר/הצמוד
  
  

  .בתי קולנוע  ותיאטראות   3.2.15            
                

  למופעי והצגות מקום המשמש כאולם  להקרנת סרטים ו/או אולם  -הגדרה     
     מחול וקונצרטים., תיאטרון                      
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  .בנקים וחברות ביטוח  3.3
  

  . הגדרת בנק  3.3.1  
  

  ,  1954לחוק בנק ישראל תשי"ד  1בנקאי בסעיף  כהגדרת מוסד בנק    
  ו"תאגיד אחזקה בנקאית" כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי)         

  . 1981 -תשמ"א 
  או תאגיד  בכל האזורים ומכל הסוגים  המוחזקים ע"י בנק מבנים

  מו וכל סוגי המבנים המשמשים למתן שירותי בנק ישירים בשליטתו או מטע
  או תאגיד בשליטתו ו/ או מטעמו יחויבו לפי התעריפים  ללקוחות של בנק
        . . . . המוטלים על בנק

(כגון "מערך לוגיסטי" של         """" "הנהלה ראשית של בנק -מבנים המשמשים את הבנק כ
(שלא ביחד עם הסניף), יחויבו לפי  פרדים לחלוטיןהבנק), ולהם כניסה ומעברים נ

   , לפי סוג ואזור לשנה .ופחת של בנקתעריף מ
  

  * המוחזק ע"י חברת אשראי מבנה   3.3.2    
      

  אשראי  המוחזקים ע"י חברת כרטיסי אשראי הנותנת שירותי מבנים 3.3.2.1
או מטעמה  כגון: ישראכרט בע"מ, כ.א.ל. בע"מ וכד', בכל  ללקוחותיה ו/

  משרדיםהאזורים ובכל סוגי המבנים  לשנה,  לפי תעריף  המוטל על  
   בצו.  2.2.2 -ו 2.2.1כמפורט בסעיפים 

 .  

                   תאגיד הנותן שירותי אשראי כגון: ישראכרט  -חברת כרטיסי אשראי  3.3.2.2           
  אלפא, ויזה,  אמריקאן אקספרס, וכו'. בע"מ                   

  
  
  .ארכיון 3.3.3    

  

  נפרד או /ו מקום עם כניסה נפרדת לחלוטין (שלא דרך הסניף) ולא  בניין  - הגדרה    
  מסמכים, מכתבים ישנים צמוד לבנק המשמש כארכיון ( מקום שנשמרים שם תעודות,                       
  ומשרדים באותו סוג   ואמצעי מידע של הבנק ) יחויב בארנונה כללית כמו בתי עסק                      
  ואזור.              

  
  

בתי מלאכה, בתי ייצור, בתי תעשייה, בתי , לרבות מפעלי בניה - תעשייה 3.4
ני ערובה, סילואות ומכלי מחצבות, בתי תוכנה, ממגורות, מחס חרושת,
  אחסון. 

  
  
  .ובתי תוכנה , מוסכים , מלאכהמבני תעשייה   3.4.1    

  
פעילות יצורית שעפ"י מהותה  המבחן העיקרי הוא המבחן                                  -כללי  3.4.1.1    

        של יצירת יש מוחשי אחד מיש מוחשי אחר.                                 
  מבחן נוסף הוא המבחן הכללי שמשמעותו היא עשייה בטובין או בכל חומר       

  את ערכם של הטובין, אף אם אין היא יח אחר שיש בה תועלת כלכלית ומשב                                
  וכי הפעילות ר, או מעלה את הערך של אותו חומינוי בצורה כוללת ש                                
  של יצור ולא מתן שירותים, ובהתקיים פעולות הכובד נמשכת אל מרכז                                 
  ה (אין די בשימוש בשיטת עבודה ייצור של כמות, מהירות וסטנדרטיזצי                                

  מתוחכמות ובהעסקת עובדים).                                 
  
  

  פנים והאוצרההשינוי כפוף לאישורי שרי *
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באמצעות מכונות, לרבות תעשיות  בנין שבו מבוצעות עבודות ייצור -הגדרה   3.4.1.2
באמצעות כלי  מתקדמות ותעשיות עתירות ידע, בתי תוכנה, או מלאכה

, או מכונות, כגון: צורפות, קונדיטוריות,  מסגריות, חרטות, מוסכים עבודה
תחנות סיכה, נגריות, עבודות זגגות, עבודות אלומיניום וכו' החיוב לבנייני 

ובתי מלאכה יהיה אחיד מבלי לקחת בחשבון את החומרים מהם  תעשייה
  הוא בנוי.

  
  יילקח בחשבון כל שטח לצורך חיוב כמבנה תעשייה -המבנה  חישוב  שטח 3.4.1.3

  ר ראשונים משטח המשרדים וחדרי המתנה.”מ 50המבנה בכל הקומות כולל              
  

  מקום שבו מכינים תוכניות והוראות הפעלה, הנחייה - בית תוכנה  3.4.1.4
  ופיקוח על שימושי מחשב לצרכים שונים.  
המוחזק על ידי מפעל ליצור תוכנה בלבד, המוכר על ידי נציבות מס בניין   

  1969 -הכנסה כחברה תעשייתית לפי חוק עידוד תעשייה (מיסים) תשכ"ט  
למעט חלק מהבניין המשמש כמשרד ו/או אולם תצוגה ו/או בית מסחר ו/או   

חדר המתנה וכדומה, ואשר יחוייב לפי תעריף סוגי הנכסים ושימושם , לכל 
  טר מרובע ולכל האזורים בעיר.מ

   

  מקום המשמש להפקת כתב עת, גיליון ידיעות וחדשות שיוצא  -מערכת עיתון  3.4.1.5
  לאור לעתים מזומנות, אשר משווק לציבור הרחב  עם עקרי מאפיינים              
  ושימושים כדלקמן:           

        
  ת, עריכת נוסח ותוכן קבלת מאמרים או /ו כתבות או/ ו מודעות פרסומ      

  של מאמרים ופרסומות, הענקת כותרות לכתבות ולמאמרים, בדיקת התוכן                                 
  יחויב לפי תעריף תעשייה לכל מ"ר  בכל   -והגהות, שיווק העיתון וכו'                

  האזורים לשנה, למעט חלק מהבניין  המשמש  לשימושים אחרים, כגון: 
  משרד  מחסן, המתנה וכו'  יחויב לפי  תעריף סוגי השימוש בנכסים לכל 

  מ"ר  ולכל האזורים עיר, לשנה.
  

  כל שירותי טיפול ברכב לרבות פחחות רכב, צביעת רכב,  - מוסך 3.4.1.6
  חשמלאות, סיכה, או רחיצת רכב וכו'.            

  
  ).3.2.13 בסעיף לעיל (מוגדר כ  - מחסן בתעשייה 3.4.1.7
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  .בתעשייה סככות  3.4.2    
  

  הכולל סככה הינה מבנה -עם קיר אחד/נתמך עמודים  סככה 3.4.2.1
מכל חומר שהוא,  קונסטרוקציה הנתמך על עמודים או קירות המכוסה גג

ופן אחד בלבד (גם חלקי),  לרבות סככה  ללא קירות או שיש לה קיר / ד
סככה עם קיר אחד נתמך עמודים/  מחיצה אחת  בלבד (גם חלקי ) כולל  אם 

 תעשייה מתעריף מבנה 50%קיים  דלת / ות   דהיינו סככה פתוחה, תחויב ב 
  ומלאכה.

  
  כלשהו שיש לה שני  מגג סככה מקורה    -    עם שני קירות סככה 3.4.2.2

  מתעריף מבני תעשייה  75% -קירות/דפנות (גם חלקי) תחויב ב
  .מלאכה

  

  שיש לה למעלה משני  סככה מקורה - מעל לשני קירות סככה 3.4.2.3
  ומלאכה. קירות/דפנות (גם חלקי) תחשב כמבנה  תעשייה

  

  
  .ומלאכה במבני תעשייה משרדים   3.4.3    

  
  ומלאכה כגון: חדרי שרטוט,  עבור משרדים במבני תעשייה - משרדים 3.4.3.1

  50, עיצוב חדרי המתנה וכדומה שמעל מנהלה, חדרי מהנדס, ארכיון
  בארנונה לפי תעריפי החיוב  ר”מ 50יחויב עודף השטח שמעל ר ”מ

  "  באותו סוג ואזור. סוג הבניין יקבע במפעלי תעשייה משרדים“של 
ולסיווג משרדים של בעלי מקצועות חופשיים ואחרים בהתאם להגדרה 
  המוזכרים לעיל. 

  
  במקרה של  ת חופשיים,של בעלי מקצועו סיווג משרדים - שטח המשרדים 3.4.3.2

, יצורפו כל השטחים שקיימים ביותר מקומה אחת באותו בניין משרדים
  בבניין זה בכל הקומות באופן מצטבר, בהם קיים מחזיק זהה ובתנאי שקיים 

  בעל אחיד.
  

  
משרדים במקצועות  -    זורי תעשייה וחקלאותבמקצועות החופשיים בא משרדים 3.4.3.3

        באזורי התעשייה  יכלול גושים: חופשיים
6352 ,6353 ,6354 ,6355 ,6356 ,6357 ,6358 ,6360,    
6194 ,6346,6344 ,6347 ,6348 ,6349 ,6350 ,6351 ,6393 ,6399 ,  
6640 ,6641 ,6364 ,6365  ,6366 ,6372,6368,6367.  

  יחויב כמצוין לעיל, בהתאם לשינוי תב"ע.

  
  
  . ומכלי אחסון , מחסני ערובה, סילואותממגורות   3.4.4    

  
  אטום, המשמש כממגורה, סילו, ערובה או כמיכל מבנה -הגדרה  3.4.4.1

  , , סילואותן:  דלק, שמן, גז וכו, לרבות ממגורותלאחסון, כגו
  מכלים לאחסון חומרים מכל סוג שהוא "להלן המבנה" יחויב לפי 

        ....בכל  העיר תעשייה תעריף מבנה
        
        

  שטח המבנה יחושב לפי : - ת, סילואוממגורות מבנה שטח  3.4.4.2    
  הרצפה = שטח המבנה .  שטח      
           

  
  מחסן הרשום עפ"י הגדרה בפקודת המכס, שניתן -ערובה  מחסן 3.4.4.3

  מאת מנהל אגף המכס והבלו. שיון כמחסן כללי או פרטיילו ר      
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  .(לא כולל עובי הרצפה) ) תעשייה ( גלריה יציע שטח   3.4.5    

  

  כללים, הגדרות ושיטות  – 3בהתאם לאמור בפרק  – הגדרה   3.4.5.1 

  מדידה.              
  

  אחוזים משטחו, ייכלל בשטח המבנה,   50 -מטר  1.70גובה  עד   3.4.5.2
  מטר.  1.70תקרה עד אם גובה היציע מרצפתו ל  

  
משתנה או  , שאינה מכל חומר שהוא גישה קבועה עם(מטר  1.70לגובה  מעל  3.4.5.3

 1.70על   שגובהו עולה  יציע -        )תמידית -או מתקפלת אינה מתחלפת 
לפי חיוב הבניין לו הוא   מטר והגישה אליו היא קבועה, יחויב במלוא שטחו

  שייך.
  

  
מכל חומר שהוא, משתנה או  גישה קבועה בלימטר ( 1.70לגובה  מעל  3.4.5.4

מטר  1.70על  שגובהו עולה  יציע -) תמידית    אינה -מתחלפת,מתקפלת 
  לפי חיוב הבניין לו הוא   משטחו 50% -והגישה אליו אינה קבועה, יחויב ב

  שייך.           

  
  
  (קרקע תפוסה) ומלאכה בני תעשייההמוחזקים עם מ שטחי קרקע  3.4.6    
        

ותעשייה ועיקר שימושו עם  מלאכה המוחזק יחד עם מבנה בלתי מקורה קרקע שטח
קרקע המבנה  כחצר או גינה או לכל צורך אחר של אותו מבנה יחויב לפי תעריף 

לשם חיוב זה ינוכה שטח הקרקע עליו בנוי המבנה וכן שטח , משטח הקרקע , תפוסה
  קרקע זהה נוסף.

  
  
  

  

   .לרבות בתי הארחה, אכסניות, מלון דירות ופנסיון - בתי מלון 3.5
  

  ת הארחה, אכסניה, הוטל, הוסטל, חאן, מוטל, מלונע, מקום לינה, בי  – מלון  3.5.1  
  מלונית, פונדק, פנסיון, מלון סוויטות ומלון דירות,.                                 

  

  חוץ שלכולל: כל השטח הבנוי של המבנה (עפ"י מידות    - בית המלון שטח   3.5.2
  או/ו  הקומות, לרבות אותו חלק מבית המלון המשמש לשטח ציבורי בכלבנה המ                    

   ספורט , שטחי, בתי קפה, מסעדות, חנויותאת המתאכסנים, כגון: משרדים  המשמש         
  , מכבסה, מטבחים, חניון כנסים, צמודים לבית המלון, חדרי אוכל, אולמות  ונופש         

  , ככותס, קורות, חדרי מיתקנים, מחסניםמ, בריכות שחיה מסדרונות, אולמות מעברים, 
  עזר המשמש את המבנה בין אם אלה מהווים  מבנה וכל חדרי שירותים  מרפסות,          
  ובין אם מצויים במפלס אחד או במספר מפלסים, למעט :  מבנים מבנה אחד או מספר         
  (כמו  בלתי מקורים טחיםועסקים כמוגדר לעיל ולמעט ש חנויות משרדים  דירות         
  למשל: בריכות שחיה ומגרשי טניס).         

  
  

  לעיל. 3.4בסעיף ומפורט נכלל  - לרבות מוסכים - מלאכה  3.6
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   .אדמה חקלאית  3.7

  
  ם לכל מ"ר או דונם בהתחשב ע – )269(כמוגדר בפקודות העיריות סעיף  אדמה חקלאית

  השימוש בה.
  חיים או -כל קרקע שבתחום העירייה שאינה בנין, המשמשת מטע או משתלה או משק בעלי 

  לגידול תוצרת חקלאית או לגידול יער או פרחים , אלא שקרקע כזאת, אם היא נמצאת 
  ה דונם, רשאית המועצה מגורים  או באזור מסחרי ואינה עולה בשטחה על חמיש-באזור 

  לראותה  שלא כאדמה חקלאית, בשים לב לדרגת התפתחותו של אותו האזור.
  
  
  

  לכל סוגי העסקים. תפוסה קרקע   3.8
  

     בהתחשב עם המיקום שבו היא המוחזק ולכל מ"ר   - הגדרה, קרקע תפוסה  3.8.1
  , כאחדהמבחנים לשת נמצאת או השימוש, או בש               

  

   כל קרקע שאינה אדמה חקלאית - שאינה חקלאית קרקע  3.8.2
  ושמחזיקים אותה ומשתמשים בה שלא ביחד עם הבניין ( חייבים להתקיים שני        
  תנאים באופן מצטבר ) .        

  

    ע שבתחום העירייה שאינה לא בניין ולא אדמה כל קרק   - אדמת בניין  3.8.3
  קרקע  תפוסה. אית ולאלחק           

  
   כל קרקע שאינה מקורה שעיקר שמושה עם  - שאינה מקורה קרקע תפוסה  3.8.4

   הבניין כחצר או כגינה או לכל צורך אחר של המבנה בבניינים אשר אינם       
  הקרקע בניכוי השטח עליו בנוי הבניין, למגורים. החיוב יוטל על שטח משמשים      
  יהיה אחיד בכל אזורי העיר  תפוסה וכן שטח קרקע זהה נוסף. החיוב בגין קרקע      

  למעט מקרים בהם נקבע אחרת.       
  
  

  המוחזקת למטרות המפורטות ע תפוסהקרק - תפוסה למטרות אחרות רקעק  3.8.5
  תחויב בתעריף מיוחד מתאים לכל סוג. להלן          

  
  או חצר המשמשת למכירה  קרקע תפוסה - טובין  למכירה    קרקע תפוסה  3.8.5.1

  סיטונאית או קמעונית של טובין.
  

  או חצר המשמשת  קרקע תפוסה - למכוניות קרקע תפוסה  3.8.5.2
  או מקום לחנית לשהיית רכב  שאינו  לצורכי מכירת מכוניות            
  בתשלום, יחוייב לפי תעריף קרקע תפוסה.          

      
  או חצר למכירת  קע תפוסהקר - תפוסה למכירת צמחים קרקע 3.8.5.3

  .חקלאית שתילים, עציצים וכו' ושאינה קרקע ,צמחים
  

  המשמשת לקיום קרקע תפוסה - תפוסה לעריכת אירועים קרקע 3.8.5.4            
  לחלק מהשנה או לכל השנה.  אירועים            

  
  שטח קרקע המוחזק עם מבנה    -בתעשייה או במלאכה קרקע תפוסה  3.8.5.5            

  לעיל).  3.4.6תעשייה ומלאכה (נא, ראה סעיף             
  
   שטח הקרקע –במגרסות ובייצור בטון ,  ת דלקובתחנקרקע תפוסה  3.8.5.6 

   3.13.9 (נא, ראה סעיף  מגרסות וייצור בטון תחנות דלק  המוחזק ובשימוש             
  בהמשך).           
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  במפעל עתיר שטח. תפוסה קרקע  3.9

    
 בידי מפעל שתחום עיסוקו אינו חשמל, מים, ביוב, או בזק,ומשמשת , המוחזקת תפוסה קרקע

  ים כל אלה :אם מתקיימ

      
   הקרקע התפוסה ביחד עם השטח הבנוי שטח - שטח קרקע תפוסה  3.9.1  

  .דונם לפחות 400המוחזקים בידי המפעל בתחום הרשות הוא 

  
  השטח הבנוי של המפעל אינו עולה על מחצית - שטח קרקע בנוי 3.9.2  

  משטח הקרקע התפוסה המוחזק בידי המפעל לעניין זה.
  , מכלים, שנאים ומתקנים.לרבות סככות -בנוי  שטח      

  . 1982 -כהגדרתו בחוק הבזק, התשמ"ב  -בזק       
  

  
  

  .קרקע תפוסה המשמשת לעריכת אירועים  3.10
  

  תחויב לפי המשמשת לעריכת אירועים מכל סוג שהוא, בכל מקום בעיר  קרקע תפוסה    
  ם, למעט שטח בניין  או/ו חלקים משטח הקרקע תעריף קרקע תפוסה לעריכת אירועי  
  המשמשים למטרות אחרות שינוכו, כגון: משרדים, מסחר ואחרים.   

  
  

  .ניםחניו  3.11
  

לחנית כלי רכב זמנית אשר שימושו העיקרי הוא לחניון,  ,שטח מקורה או שאינו מקורה
ו שטחים , לרבות שטחי גישה ו/או חניית הרכב בשטחי מעברים ו/אבלבד ומתחלפת

משותפים ו/או חנייה על רמפה ו/או חנייה בקומות (על גבי מתקני הגבהה), תמורת כל סוג 
 או/ולרבות שטחי חניה בכל קומה וקומה  חניון,יחויב לפי תעריף  , שהואכלתשלום 

  השטחים שבשימוש מתקני הגבהה לחניה. 
תמשים, לפי ההגדרה המשאו/ו במקרה של חניון משותף יתחלק כל השטח בין כל המחזיקים 

  הנ"ל.  

  
  

  .חקלאי מבנה 3.12
  

  ומשמש  מבנה של קבע הנמצא על אדמה חקלאית -חקלאי  מבנההגדרה,   3.12.1
  חקלאי, לולים לעופות, רפתות, מדגרות,  לצורכי חקלאות, לרבות : מבנה

  ים ומבנים אחרים המשמשים כחלק מהיצור החקלאי, בלי גידול  דג
  באדמה החקלאית או  להתחשב בחומר ממנו עשוי המבנה.  למעט מבנים

  לפי  שיחייבו כבתי עסק חקלאית בשטח בנוי המשמשים למכירת תוצרת
      סוגם ואזורם.

  
  

  מבנה באזור חקלאי המשמש -מ"ר  75לאחסון עד  מבנה 3.12.1.1
  לאחסון כלי עבודה או מכונות או חומרי הדברה ושטחו 

  מ"ר פטור. 75אינו עולה על 
  

  המבנה כאמור בסעיף שטח - מ"ר 75לאחסון מעל  מבנה 3.12.1.2  
  מ"ר יחויב בתשלום לפי תעריף  75העודף על  3.12.1.1 
  חקלאי. מבנה 
  

  

  השינוי כפוף לאישורי שרי הפנים והאוצר*
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  ללא  הכולל קונסטרוקציה  של עמודים המכוסה גג מבנה - סככה  3.12.2
  .3.4.2 לעיל קירות או שיש לה קיר אחד בלבד, לרבות ההגדרה בסעיף

  
  סככה באזור חקלאי המשמשת למחזיק  -מ"ר  125לאחסון עד  סככה 3.12.2.1

  בשטח לאחסון כלי עבודה בלבד ומכונות חקלאיות או חומר    
  מ"ר  תהיה פטורה מהחיוב. 125הדברה ושטחה אינו עולה על 

  
  מ"ר  125סככה העודף על  שטח -מ"ר  125לאחסון מעל  סככה 3.12.2.2

  .ככהיחויב בתשלום לפי תעריף ס  
  

      

  מבנה חקלאי המשמש למיון / לאריזה של מוצרים - אריזה מבנה 3.12.3  
  . 'כוו , פירות, ירקות, כגון : ביצים, דגים, פרחיםחקלאיים

  
  

   מבנה המשמש לגידול / לטיפוח חקלאי , וגם למכירה - משתלה מבנה  3.12.4  
  סיטונאית / קמעונאית במקום .       

  

  מבנה עשוי גג או גם קירות של זכוכית המשמש לגידול  - חממה מבנה 3.12.5
  חקלאי ולשיווק סיטונאי .                         

  
  
  

  .אחרים נכסים  3.13
  

  המיוחדות בפרק זה,  בניין שאינו משמש למגורים ואינו נכלל באחת ההגדרות    
  לרבות בניינים המוחזקים ע"י הר"מ:    

  

  .מוסד   3.13.1  
  

תנים שירות בעל אופי ציבורי, בכל והגדרה: מכון, גוף או מפעל או ארגון הנ
  מעשיהם ובהתנהגותם / ליעוד מסויים.

  

  מרפאה פרטית. 3.13.2        
  

חשב מרפאה המוחזקת ומופעלת בפועל ע"י רופא שאינה כמרפאה פרטית ת – הגדרה
בבעלות ציבורית (כגון: קופת חולים כללית, קופת חולים מכבי, קופת חולים 

לאומית, קופת חולים מאוחדת וכדומה), כולל מרפאת שיניים, יחויב בכל השטח 
  ולפי השימוש העיקרי בנכס. 

  
  
  

  .מתקן ספורט  3.13.3    
  

  משמש במובנו הרחב ומתייחס, לכל פעולה , משחק או בילוי מקום ה -הגדרה         
  גוף יסודיות או מורכבות , המבוצעים ע"י -גוף או מיומנויות   –המבוסס על תנועות 

  היחיד, בדרך כלל בשעות הפנאי, שקיימים בהם יסודות תחרותיים.   יסודות אלה     
  נגד אדם, או בני אדם אחרים, כנגד גורמים יכולים לבוא לידי ביטוי של אדם כ                     
  טבעיים, או כנגד בעלי חיים: או התמודדות של קבוצת אנשים אחת  (שניים ויותר)                      

  כנגד קבוצת אנשים,  שנייה אחרת  תוך מגמה להגיע להישגים כלשהם, שיקבעו     
  זכייה בהתמודדות.                      
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  .מוסד חינוך  3.13.4    
  

  .מוסד המשלב חינוך והשכלה  -  הגדרה    
  
  

  .מכללה  3.13.5    
  

  , בית ספר גבוה למדעים שונים (על תיכוני).קמפוס, אוניברסיטה  - הגדרה    
  

  
  .צהרון/משפחתון/פעוטוןגן ילדים פרטי ,   3.13.6  

  
  ילדים ומעלה (כולל), יחויבו לפי  6 -נכסים המשמשים ושוהים בהם מ  - הגדרה

  .תעריף גן ילדים פרטי
  

  
  ., ותחנות דלקמוכן בטון ייצור ,מגרסות  3.13.7    

  
   מקום לגריסת חומרים שונים לרבות מבנים  - מגרסה  3.13.7.1

  שטח המגרסה.הנמצאים  ב
  

  
  מוכן לרבות המבנים הנמצאים בשטח האתר. לבטון ייצור  3.13.7.2

  
  

   תחויב לאחר ניכוי שטחלמגרסה, ייצור בטון ותחנת דלק,   תפוסה קרקע  3.13.7.3
  נוסף  קרקע והסככות, אך לא יותר משטח הקרקע עליו נמצאים המבנים             
  עליו בנוי הבניין. מגודל שטח             
  

  

        ....שונים נכסים המשמשים למתן שירותים  3.13.8    
  

  המשמשים למתן שירותי תיקון בתי עסק - /ייצורתיקון שירותי 3.13.8.1        
, כגון:  מעבדות על סוגיהן אולם לעשיית צילומי קולנוע (לפחות בגודל ו/או ייצור

תיקים וכיוצא  מ"ר), סנדלרות, חייטות, מסגרות לתמונות,  שענות, זגגות, תיקון 100
  סיטונאית או קמעונאית של מוצרים. באלה ובלבד שאין משתמשים במקום למכירה

  
    

  מכוני עיצוב שיער, מכוני יופי, מכון רנטגן, - אישיים שירותים  3.13.8.2        
  ,מכון צילום, מכוני בריאות, בתי מרחץ, מספרות, מניקור, פדיקור, קעקוע 
  וכו'.טיפול פסיכולוגי  

  
  
  

        ....הרגלים לבעלי חייםלימוד, הדרכה, הקניית  - אילוף שירותי 3.13.8.3        
  
  

  ששימושו העיקרי הוא למרכזת, צומת של קווי  בניין - שימושי מרכזיה 3.13.8.4    
  עם התקן מרכזי לחיבורם. טלפונים       
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  נכס המשמש להקלטות או/ו לשידור תוכניות רדיו או /ו  -אולפן שידור   3.13.8.5    
  מהנכס  טלויזיה  יחויב לפי תעריף שונות המוסכם לעיל . למעט, חלקים                     
  שמשמשים למטרות  אחרות כגון: משרדים, שירותים ומסחר יחויבו לפי       
  תעריף  סוגי נכסים אלה.      

  
  .מתקני תקשורת, מבנה ותורן אנטנה 3.13.8.6    

  
     ותי תקשורת באמצעות בניין המשמש למתן שיר -גדרה ה 3.13.8.6.1              

   אביזרים הכוללים כגון: אנטנות , עוגנים , תיבות הסתעפות  ואחרים                             
     בשרות זה לקליטה ו/או שידור  עבור מכשירי   טלפון      הקשורים                          

  ר עם הזולת ולהעברת נתוני מחשב ו/או מוביליים סוללאריים) , לשם קש                          

  ., במסגרת שירותים מסחרייםמקום  למקוםמ ידיעות                          
  
  לשם חיוב הארנונה למבנה / תורן  אנטנה  -שטח לחיוב  3.13.8.6.2            

  וכן שטח קרקע לתקשורת ילקח  בחשבון  כל שטח המבנה מכל סוג שהוא ,                            
  המוחזק ובשימוש עם תורן האנטנה או/ו עם המבנה, למעט חלקים   תפוסה       

  כגון: משרדים  ,מהנכס המשמשים למטרות אחרות  שינוכו משטח המבנה     
  שירותים ומסחר שיחויבו  לפי תעריף סוגי  הנכסים והשימוש בהם בכל     
  אחד, החיוב יהיה  (כאשר קיים יותר ממחזיקהעיר החל מהמ"ר הראשון     
  משוקלל).     

  
  
  החיוב יחושב לפי :  שטח  בסיס תורן אנטנה    - שטח תורן אנטנה 3.13.8.6.3      
  לרבות בסיס בטון לתורן  או עפ"י כל סוג שטח  אחר (הגדול ביותר)        
  שקיים לאורך התורן , בכל המקרה השטח  הגדול ביותר מבין        
  ורן האנטנה יהווה בסיס לחישוב  ת האפשרויות שקיים לאורך      
  , למעט שטח הגדול שבניהםהשטח,  או שטח בסיס  הבטון, לפי       
  קרקע תפוסה (שצמוד ובשימוש עם התורן), שיחויב בנפרד.        

  
  
  

   . סטודיו לאומנויות 3.13.9  
  

  

אחד מענפי  בבניין המשמש לסטודיו, חדר עבודה של אומן או של אדם העוסק  -  הגדרה
ואינו משמש לצרכים מונות, בתחום: הציור, הפסול, המוסיקה, הספרות, וכדומה, והא

  מסחריים של המחזיק ו/או לתצוגה או להוראת אומנות הציור או הפסול וכיוצא באלה.
להוציא, אולפן בתחום הרדיו ו/או הטלוויזיה להכנת משדרים  ו/או שידור תוכניות, מקום 

  לימוד, בי"ס וצילום.  
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  הנחות ממיסים, הסדרי תשלום , אישור לטאבו אחרים. - 4פרק 
  
  

  . 2016משלמים ארנונה מראש לשנת  4.1
  

 ), לא  יאוחר מיום 2016דצמ'   -(ינו' 2016כל מי שישלם את כל הארנונה לשנת  
  ויהא פטור מהצמדה למדד המחירים לצרכן,   2%של   ייהנה מהנחה  31.1.2016

    כפוף להוראות כל דין – 2016  במידה ויחולו במשך שנת ומתוספת ארנונה,
  

  ארנונה בהוראת קבע בבנק. תשלום  4.2
  

  (כפוף 1.5%של  נחה מהכל מי שישלם את הארנונה באמצעות הוראת קבע בבנק, יהנה 
  מהארנונה התקופתית שתשולם, אך לא יהיה פטור מתוספת ארנונה .להוראות כל דין) 

  שבת או חג. שאינו ם חול האחרון לכל אחד מחודשי השנה מועד החיוב יחול ביו  
  וצרוף הפרשי הצמדה  ביטול הוראת הקבע במהלך השנה, יגרור ביטול ההנחה מיום הביטול,

  כחוק.
  

  שנמצאים בהוראות קבע לקבוע הסדר תשלומים  תושביםלנוחות ה
  שישולמו   תשלומים חודשיים  12 -ב 2016באמצעות הבנק לפיו תשולם הארנונה לשנת 
  בסופי כל אחד מחודשי השנה, כנאמר לעיל.

  . 0.7%למשלמים בהוראת קבע באמצעות כרטיס אשראי תינתן הנחה בשיעור של 
  
  

  מועד לתשלום הארנונה.   4.3
  

(ג) לפקודת העיריות מחליטה המועצה לקבוע כי המועד  274בתוקף סמכותה לפי סעיף 
  .2016  בינואר 1הינו )  2016' דצמ -(ינו'  2016לתשלום הארנונה לשנת 

  
  

  סדרי תשלומים באשראי.ה  4.4
          
  4.3למרות האמור בסעיף   - אזרחים  שאינם בהסדר תשלומים  בהוראות קבע לבנק  
  לעיל מחליטה המועצה,  לנוחות האזרחים, לקבוע הסדר תשלומים באשראי שלפיו תשולם    
  דשיים שישולמו בתאריכים הבאים:חו-בשישה תשלומים דו 2016הארנונה לשנת   

  
      2016בינואר      1 -ה 

  
    2016  במרס      1 -ה 

    
    2016 במאי        1 -ה 

  
  2016    ביולי     1 -ה 

  
     2016  בספטמבר 1 -ה 

  
  2016  מבר נובב 1 -ה 
  

  ,י עפ"י ההסדרים שבתוקףמשלמי ארנונה בכרטיסי אשראי, יחויבו ע"י חברת האשרא
  שלומים חודשיים.ת 12 -ב
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  לחוק הרשויות 1שעורים אלה יהיו כפופים להוראות סעיף   - הפרשי הצמדה  4.5

  , בדבר עדכון  הארנונה 1980 -(ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה) תש"מ המקומיות
  שפורסם בחודש נובמבר שקדם ליום החיוב, עד המדד מן המדד לפי שעור השינוי של המדד 

    .שפורסם סמוך לפני יום התשלוםלמדד  שקדם
  

  אי פירעון שניים מהתשלומים במועדם יאפשר לעירייה דרישת מלוא  - פיגורים מיתשלו  4.6

, בתוספת תשלומי פיגורים כמשמעותם 2016ר בינוא 1 -הוא ה החיוב השנתי במועד שנקבע, 
, 1980 -תש"ם  בחוק הרשויות המקומיות, ( ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה)

    מהמועד הקבוע כנ"ל ועד לתשלום בפועל.
  
  

העיריות או  תלפקוד 324כל המבקש אישור העברה לטאבו עפ"י סעיף  - אישור לטאבו    4.7

לכל צורך אחר יהיה חייב בתשלום מלוא יתרת חובותיו וכן חיובים אשר יחולו עליו עד 
אשראי בלבד, לתקופת חשבון אישור המבוקש  במזומן או בכרטיס הלמועד תום תוקף 

  בדצמבר של אותה שנה לפי המוקדם שבניהם. 31 -תקופתי נוסף או עד ה
  האישור יהיה עד לתום תקופת החשבון התקופתי.

            

  
  המחזיק בנכס רשאי להגיש השגה בכתב על קביעת   - השגה/ ערר על חיוב ארנונה 4.8

  לת הודעת התשלום השנתית,יום מתאריך קב 90הארנונה לשנה הנוכחית, בתוך  חיוב  
  וזאת מהסיבות הבאות:מנהל הארנונה  בפני

  
  

  המצוין בהודעת התשלום. באזורהנכס אינו מצוי   4.8.1
  בו. השימושאו  גודלוהנכס,  סוגנפלה בהודעת התשלום טעות בציון   4.8.2
  בנכס כמשמעותו בפקודת העיריות. מחזיקאינו   4.8.3
  ממועד קבלת ההשגה. יום 60ב להשגה בתוך על מנהל הארנונה להשי  4.8.4
  מיום קבלת התשובה לוועדת ערר של הרשות המקומית. יום 30 ניתן לערור בתוך  4.8.5
  מיום מסירת ההחלטה,  יום 30על החלטת ועדת הערר ניתן להגיש ערעור בתוך   4.8.6

            ומית.לבית המשפט המחוזי, שבאזור שיפוטו נמצא תחום הרשות המק               
          

  
  
  
  

  השינויים והתעריפים הנקובים בצו המיסים כפופים לאישורי שרי הפנים והאוצר.הערה: 
  
  
  
  

  . רשימת רחובות בפ"ת .1לוט :      **
    . 2016. הנחות ופטורים בשנת 2    

  
  

                

                  
        איציק ברוורמן, עו"ד איציק ברוורמן, עו"ד איציק ברוורמן, עו"ד איציק ברוורמן, עו"ד 

        
        ראש העיר,ראש העיר,ראש העיר,ראש העיר,
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  א

  36, 35, 20, 13אדמה חקלאים, 
  36, 35, 20, 13אדמה חקלאית, 

  34, 29, 28, 26, 10אולמות, 
  39, 19אילוף, 

  35, 15אירועים, 
  39, 19אישיים, 

  13אכסניות, 
  33, 31ארכיון, 

  ב

  27, 26, 12בארות מים, 
  39, 38, 19בטון, 
  39, 33, 29, 22, 20בניין, 

  31בנקים, 
  16בתי אריזה, 

  13בתי הארחה, 
  17בתי חולים, 

  34, 13תי מלון, ב
  18בתי ספר, 

  26בתי קולנוע, 
  34, 28, 26, 9בתי קפה, 

  ג

  37, 33, 24גג, 
  34, 27, 26, גלריה

  18גני ילדים, 

  ד

  30, 26, 11דוכן, 
  24דיור, 
  34, 24, 23דירה, 

  ח

  13חורשות, 
  34, 29, 28, 26, 22, 9חנויות, 

  36, 34, 15חניונים, 
  37, 16חקלאיים, 
  36, 35, 16חקלאית, 

  י

  21יחידת שטח, 
  39, 38, 32, 26, 19ייצור, 

  34, 27, 26, יציע

  כ

  28, 26, 9בו, -כל

  מ

, 27, 26, 24, 19, 18, 16, 14, 13, 12, 11מבנה, 
29 ,30 ,31 ,33 ,34 ,36 ,37 ,39  

  30, 26, 25, 24, 23, 22, 7מגורים, 
  39, 38, 19מגרסות, 

  31, 17, 16מוסד, 
  18מוסיקה, 
  34, 32, 31, 13מוסכים, 

  26, 10מועדוני באולינג, 
  29, 26, 10מועדוני לילה, 

  26, מועדוני משחקים
  29, 26, 10מועדוני ריקודים, 

  18מחול, 
  21מחזיק, 

  34, 33מחסני ארובה, 
  30, 10מחסני שיווק, 

  34, 33, 30, 29, 28, 26, 25, 10מחסנים, 
  18מחשבים, 

  13מטעים, 
  18, 16מיון, 

  28, 26, 9מינימרקט, 
  35, 14כוניות, מ

  39, 37, 35, 30, 27, 26, 14מכירה, 
  34, 33מכלי אחסון, 

  38, 18מכללה, 
  34, 33, 32, 31, 13מלאכה, 

  13מלון דירות, 
  34, 33ממגורות, 

  28, 26, 22, 17, 9מסחר, 
  34, 28, 27, 26, 18, 9מסעדות, 
  18מעונות, 
  35, 34, 33, 26, 25, 19, 14מקורה, 

  33, 28, 8מקצועות חופשיים, 
  28, 26, 9מרכולים, 

  29, 26, 9מרכזי קניות, 
  39מרכזיה, 

  37, מרפאה פרטית
  25מרפסת, 

  24, 23, משותף
  34, 33, 28, 26, 18, 16, 8משרדים, 
  16משתלות, 

  26, 12מתקני חשמל, 
  26, 18, 12מתקנים, 

  נ

  37, 28, 22, 20, 16נכס, 
  26, 10נשפים, 

  ס

  34, 33סילואות, 
  37, 36, 34, 33, 28, 26, 16, 13 ,12, 11, סככה

  34, 18ספורט, 



 08/07/15  

  

42  

  ע

  39, 36, 31, 29, 28, 26, 22, 18, 9עסקים, 
  13עצים, 

  פ

  21, 13פנסיון, 
  37, פרחים
  33, 24, 23, 20, 18, 17פרטי, 

  צ

  34, 30, 24, 21, 20, 19, 16, ציבורי
  18ציור, 

  35, 14צמחים, 

  ק

  26, 9קמעוני, 
  29, 28, 26, 9קניונים, 

, 35, 34, 27, 20, 19, 15, 14, 13, 12, 11, עקרק
36 ,39  

  ר

  28, 26, 9רשתות שיווק, 

  ש

, 24, 21, 19, 18, 17, 15, 14, 10, 9, 8, שטח
25 ,27 ,28 ,29 ,30 ,32 ,33 ,34 ,35 ,36 ,37 ,
39  

  21שינויי מחזיק, 
  39, 34, 31, 29, 27, 26, 19, 8שירותים, 

  29, 26, 10שמחות, 
  18שפות, 

  ת

  36, 16ת, תוצר
  27, 26, 11תחנות דלק, 

  12תחנות טרנספורמציה, 
  26, 11תחנת רכבת, 

  39, 19תיקון, 
  34, 33, 32, 31, 26, 8תעשייה, 

, 34, 27, 20, 19, 15, 14, 13, 12, 11, תפוסה
35 ,36 ,39  

        
        
        
        
  



הנחות  

ופטורים

8/11/2010



  
  2015 יוני 02                                 

    2016הנחות                                                     
  

  6201הנחות ופטורים בשנת 
  

לדירת מגורים אחת המוחזקת בפועל ע"י הזכאי, לאחר עדכון  תיקון תקנות הסדרים במשק המדינה  2016להלן פירוט עיקרי הנושאים וסוגי ההנחות שיינתנו בשנת 

 , (התנאים ושיעורי ההנחות עשויים להשתנות, עם פרסום עדכונים לתקנות): 1993 -(הנחה מארנונה), התשנ"ג 
 

 דרשים נמסמכים  שיעור ההנחה / הסבר  אוכלוסיית הזכאים  סוג ההנחה 

  גימלאי/ת תקנה  .1
     2)1 ( 

"אזרח ותיק" שהגיע לגיל פרישה 
כמשמעותו בחוק ומקבל עפ"י חוק הביטוח 
הלאומי, אחת  מקצבאות אלה: קצבת 
זיקנה או קצבת שאירים,  קצבת תלויים או 

 נכות בשל פגיעה בעבודה. 

עפ"י מבחן הכנסה לדירה עד  30%הנחה בשיעור של 
ומטית  בשיעור של מ"ר, ואילו הנחה אוט 100גודל 
  תוענק ללא מבחן הכנסה. 25%

מ"ר תשולם ארנונה מלאה.   100על כל מ"ר מעל 
 (עדכון יבוצע באולם אגף הגבייה). 

  1מילוי טופס 
  תצלום תעודת זהות (של המבקש). 

  תעודת אזרח ותיק
  תצהיר על ההכנסות

 קצבת זקנה

  גימלאי/ת  .2
 ) 1(2תקנה      

"אזרח ותיק" שהגיע לגיל פרישה 
כמשמעותו בחוק ומקבל קצבת זיקנה או 
קצבת שאירים. וגם גימלת הבטחת הכנסה 

תוספת "(באישור ביטוח לאומי, מצויין: 
 ). "השלמת הכנסה

  מ"ר.  100פטור לדירה עד 
 מ"ר, תשולם ארנונה מלאה.   100על כל מ"ר מעל 

ור . רשימת הביטוח הלאומי או איש1מילוי ט' 
שנתי של קצבת זיקנה והשלמת הכנסה, עם 

 ת.ז. 

   ביטוח הנכ  .3
   לאומי

  א') 2(2תקנה    
    ל"ו  127סעיף    
  לחוק הביטוח    
  הלאומי . ראה    
   3תיקון מס'    
    1995 –תשנ"ה    
  א' 200סעיף    
  לחוק הביטוח    

 הלאומי   

לאומי הזכאי לקצבה חודשית נכה ביטוח 
 א' לחוק ביטוח לאומי, 200סעיף  מלאה,

אשר דרגת אי כושר השתכרותו בשיעור 
 ומעלה 75%

  , על כל שטח הדירה. 50%הנחה בשיעור של 
אם הכנסתו היחידה היא רק מקצבת נכות של ביטוח 

לאומי  (כולל המתגוררים עימו), תינתן הנחה בשיעור  
 .  80%של 

  .  אישור הביטוח הלאומי ות.ז. 1מילוי ט' 
חודשים  3תצהיר על ההכנסות ותדפיסי בנק 

 אחרונים



  
  
  
  
  
  
  
  

 מסמכים דרושים  שיעור ההנחה / הסבר  אוכלוסיית הזכאים  סוג ההנחה 

  נכה ביטוח לאומי .4
  טרם קבלת      

  קצבת זקנה    
  ב' )2(2תקנה    
    ל"ו  127סעיף    
  לחוק הביטוח   
  הלאומי .    

   3ראה תיקון מס'    
  1995 –תשנ"ה    

  א'  200סעיף    
  לחוק הביטוח    
  הלאומי   

נכה ביטוח לאומי, אשר טרם קבלת קצבת 

, נקבעה לו לצמיתות דרגת אי כושר זיקנה
ומעלה עפ"י  75%בשיעור של השתכרות  

 ל"ו  לחוק הביטוח הלאומי.  127סעיף 

  , על כל שטח הדירה.  50%הנחה בשיעור 
של ביטוח   אם הכנסתו היחידה היא מקצבת זיקנה

תינתן הנחה  ,מוגבלות ושר"מ גמלת ובנוסף, לאומי

 .  80%בשיעור 

. רשימת ביטוח לאומי, או אישור 1מילוי ט' 
 ביטוח  לאומי עם ת.ז. 

  אזרח ותיק   .5
    המקבל קצבת      
  זקנה לנכה לפי      
  לחוק 251סעיף      
 הביטוח הלאומי      

אזרח ותיק המקבל קצבת זקנה לנכה לפי 
 לחוק הביטוח הלאומי  251סעיף 

מ''ר משטח  100לגבי  100%ההנחה בשיעור של 
דירת מגוריו תינתן אם סך כל הכנסותיו, מכל מקור 
שהוא, אינו עולה על השכר הממוצע במשק, כפי 

  שפורסם לאחרונה לפני הגשת הבקשה להנחה. 
רה יותר מאזרח ותיק אחד, תינתן אם גרים בדי

ההנחה רק אם סך כל הכנסות המתגוררים באותה 
מהשכר  150%דירה, מכל מקור שהוא, אינו עולה על 

 הממוצע במשק. 

. אישור על קצבת זקנה לנכה עפ"י 1מילוי ט' 
, אישורי הכנסות מכל מקור שהוא  251סעיף 

של כל המתגוררים בנכס, הגשת בקשה בכתב 
 י המבקשחתומה ביד



  נכה רפואי  .6
   90% - מ    
 ) 3( 2תקנה    

 90% -נכה בעל דרגת נכות רפואית מ
ומעלה, או מי שטרם קבלת קצבת הזיקנה 

 נקבעה לו נכות כאמור.  

. רשימת ביטוח לאומי, או אישור 1מילוי ט'  , על כל שטח הדירה. 40%הנחה בשיעור 
 ביטוח  לאומי עם ת.ז. או אישור ממס הכנסה

  . אסיר ציון,7
  בן משפחה של     
  הרוג מלכות     
 )4( 2תקנה     

זכאי המקבל גמלה כאסיר ציון וכן   .א
מחזיק המקבל גמלה כבן משפחה 

חוק התגמולים  (לפי הרוג מלכות של
  -לאסירי ציון ולבני משפחותיהם 

  ). 1992 -(התשנ"ב 
  

  
אסיר ציון המקבל גמלה לפי חוק  ב.

הבטחת  הכנסה יהיה זכאי להנחה 
בתשלומי הארנונה החלים על 

 הדירה המשמשת למגוריו. 

 70לגבי שטח דירה עד  66%הנחה בשיעור  .1
  נפשות. .  4מ"ר, למשפחה עד 

 מ"ר,  90לגבי שטח דירה עד  66%הנחה בשיעור     
  נפשות ומעלה.   5למשפחה בת     

  
  
  
(פטור) לגבי שטח דירה  100%בשיעור הנחה   .2

 מ"ר. 100עד  
   

  הזכאות להנחה תוענק בהתקיים הר"מ:    
  * אישור על קבלת תגמול לפי חוק תגמולים  

  לאסירי ציון ממשרד הקליטה או  מביטוח לאומי. 
  * הצגת אישור לקבלת גמלה לפי חוק הבטחת  

הכנסה בעד התקופה של שישה חודשים  לפחות, 
להגשת הדרישה לקבלת  פטור מחיוב בסמוך 
  ארנונה. 

  (א)   11(סעיף  01.03.03 -תוקף התיקון החל מ
  בחוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, 

 11.11.02התקבל  - 2002 -, התשס"ג 4תיקון מס' 
 15.07.02. -ב  3170ופורסם בחוק 

. רשימת משרד האוצר, 1מילוי ט' 
 או אישור משרד האוצר עם ת.ז. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  

 מסמכים דרושים  שיעור ההנחה / הסבר  אוכלוסיית הזכאים  סוג ההנחה 
  רדיפות  נכה .8

  הנאצים     
 ) 4(2תקנה    

   א. הנחה לזכאי גמלת נכות, לפי חוק נכי 
  .  1957 -רדיפות הנאצים, התשי"ז    

  גמלת נכות המשולמת ע"י ממשלת   .ב
גרמניה בשל רדיפות הנאצים בהתאם 

)מהשנים B.E.Gלחוק הפדראלי לפיצויים (
1953-1965 .  

גמלת נכות המשולמת ע"י ממשלת הולנד  ג.
רדיפות הנאצים בהתאם לחוק  בשל 

-1945הגמלאות ההולנדי לנפגעי רדיפות 
1940 )w.u.v .(  

ד. גמלת נכות המשולמת ע"י ממשלת 
אוסטריה בשל רדיפות הנאצים בהתאם 

) o.f.gלחוק האוסטרי לתמיכה בקורבנות (
שנחקק בהקשר לחוק התגמולים עבור 

  ). 57kovg 4קורבנות המלחמה  (סעיף 
ה. גמלת נכות המשולמת ע"י ממשלת בלגיה 

בהקשר  1954לפי החוק הבלגי משנת 
לקצבאות  פיצויים של הקורבנות 

 .  1945-1940האזרחיים של  המלחמה 

מ"ר,  70לגבי שטח דירה עד  66%הנחה בשיעור 
  נפשות.   4למשפחה עד 

מ"ר,  90לגבי שטח דירה עד  66%הנחה בשיעור 
  נפשות ומעלה.    5למשפחה בת 

הזכאות מותנית בהופעת הזכאי ברשימות  
 המועברות לעירייה. 

, עפ"י אישור משרד האוצר או 1מילוי ט' 
אוסטריה או ממשלת גרמניה או הולנד או 

 בלגיה ות.ז. 

בעל תעודת עיוור לפי חוק שירותי הסעד   ) 5(2עיוור תקנה   .9
  1958. -התשי"ח 

 . תעודת עיוור  ות.ז. 1מילוי ט'  על כל שטח הדירה.  ,90%הנחה בשיעור של 

  חדש  עולה .10
 ) 6(2תקנה      

עולה חדש שנרשם במרשם האוכלוסין כעולה  
 .  1950 -התש"י עפ"י חוק השבות, 

מ"ר  100לשנה, לדירה עד   90%הנחה בשיעור של 
(לעולה המתגורר לבד). הזכאות להנחה תישמר 

חודשים המתחילים  24חודשים מתוך  12במשך 
האוכלוסין כעולה, עפ"י חוק במרשם  הרישום מיום 

 השבות. 

  .  1מילוי ט' 
 תעודת עולה ות.ז. 

  



  
  
  

 מסמכים דרושים  שיעור ההנחה / הסבר  אוכלוסיית הזכאים  סוג ההנחה 
   .עולה חדש11
  תלוי  בעזרת ה    
  2תקנה  הזולת    
 א) 6(   

עולה חדש התלוי בעזרת הזולת הזכאי עפ"י 
אישור  המוסד לביטוח לאומי, לגמלה 

מיוחדת לעולה או  לגמלת סיעוד לעולה, לפי 
הסכם למתן גמלאות  מיוחדות שנערך בין 

המוסד לביטוח לאומי לבין  ממשלת ישראל 
 לחוק הביטוח.   9לפי סעיף 

  .  1מילוי ט'   80%הנחה בשיעור .
  תעודת עולה ,

 ישור המוסד לביטוח לאומיא

  מקבלי גמלאות:  12
  הבטחת הכנסה,     
  מזונות, וסיעוד     
 ) 7( 2תקנה      

  המפורטות להלן:  הגמלאותהזכאי לאחת 
  גמלת הבטחת הכנסה לפי חוק הבטחת   .א
  . 1980 -הכנסה, התשמ"א       
  תשלום לפי חוק המזונות (הבטחת   .ב

  .  1972 -תשלום), התשל"ב       
גמלת סיעוד, לפי פרק ו' לחוק הביטוח   .ג

 הלאומי. 

  .  70%זכאות לקבלת הנחה בשיעור 
למקבלי גמלה הבטחת  הכנסה הזכאות להנחה 

 האוכלוסיהלמעט  ולמקבלי תשלום מזונות בוטלה,
    הר"מ  שתמשיך להיות זכאית, ובתנאי:

נות החל וגמלה להבטחת הכנסה /מזהמקבל  )1
   01.01.03לקבלה לפני 

חודשים רצופים לפחות  6חלה הפסקה של לא  )2
 בזכאותו לגמלה מאותו יום. 

  .  1מילוי ט' 
רשימת הביטוח הלאומי, או אישור ביטוח 

 לאומי ות.ז. 

  אומות  .חסיד13
  העולם      
 ) 9( 2תקנה    

ושם" ובן -מי שהוכר בידי רשות הזיכרון "יד
 זוגו,  או מי שהיה בן זוגו היושב בישראל. 

 .  אישור משרד האוצר ות.ז. 1מילוי ט'  .  66%הנחה בשיעור של 

  .נכה צה"ל, נפגע 14
 פעולות  איבה,      
 נכים ונספי     
  משטרה ושב"ס     
   (פקודת העיריות    
  נכה המלחמה     
 בנאצים)    

נכה צה"ל ונפגע פעולת איבה, נכה   .א
הזכאי לתגמולים או למענק לפי חוק 

  הנכים (התגמולים ושיקום) 
   1959. -התש"יט       

בן משפחה של חייל שנספה במערכה    ב.
הזכאי לתגמולים לפי חוק משפחות 
החיילים שנספו במערכה (תגמולים 

   1950. -ושיקום), תש"י 
  מי שזכאי לתגמולים לפי חוק שירותי    ג.

  בתי הסוהר (נכים ונספים),       
   1960. -תש"ך       

 נכה הזכאי לתגמולים לפי חוק נכי   .ד
  1954. -המלחמה בנאצים, תשי"ד 

מ"ר,  70לגבי שטח דירה עד  2/3הנחה בשיעור 
  נפשות.  4למשפחה עד 

מ"ר,  90לגבי שטח דירה עד  2/3הנחה בשיעור 
  נפשות ומעלה.  5בת  למשפחה

הזכאות מותנית בהופעת הזכאי ברשימות 
 מתאים לזכאות.המועברות לעירייה או אישור 

  .  1מילוי ט' 
רשימת משרד הביטחון (נכה צה"ל); מהביטוח 

  הלאומי (פעולות איבה); 
רשימת משרד האוצר (נכה מלחמה בנאצים 

 . מתאים  לזכאותונכי שב"ס);   או עפ"י אישור 

  
  



  
 מסמכים דרושים  שיעור ההנחה / הסבר  אוכלוסיית הזכאים  סוג ההנחה 

  בשירות  חייל .15
  סדיר     
  ת מתנדב/     
 אומילבשירות     

  חייל בשירות חובה המחזיק ומתגורר    .א
חודשים מיום שחרורו,  4בדירתו, עד תום     

- עפ"י חוק הרשויות המקומיות, התשי"ג
1953  .  

חייל בודד בשירות חובה המחזיק   .ב
  ומתגורר 

חודשים מיום  4בדירתו לבד, עד תום 
שחרורו,עפ"י חוק הרשויות המקומיות, 

   1953. -התשי"ג 
ד' להוראות  14בהתאם להוראות סעיף 

החוק(כל עוד משרת/ת ומתקיימים בה 
) 6) עד (1(א)(2התנאים שבתקנה 

 לתקנות הביטוח לאומי )

מ"ר   70אית לפטור עד נפשות זכ 4משפחה עד 
  משטח הדירה. 

 90נפשות ומעלה זכאית לפטור עד  5משפחה בת 
 מ"ר משטח הדירה.  

 .  עפ"י אישור שלטונות צה"ל. 1מילוי ט' 

  . משרת בשירות16
  תקנה אזרחי    
 ה' 14    

משרת בשירות האזרחי במסלול מלא כל עוד 
שעות שבועיות  40שהוא משרת(שירות של 

  במשך שנה)בממוצע 
  
  

 20משרת בשירות האזרחי במסלול מפוצל 
 חודשים 24שעות שבועיות בממוצע במשך 

 4מ"ר למשפחה עד  70 - ל 100%הנחה בשיעור של 
  נפשות.

מ"ר למשפחה מעל  90 - ל 100%הנחה בשיעור של 
  נפשות. 4
  

 4מ"ר למשפחה עד  70 -ל 50%הנחה בשיעור של 
  נפשות.

 4מ"ר למשפחה מעל  90 -ל 50%הנחה בשיעור של 
 נפשות.

אישור ממשרד ראש הממשלה מרכז היחידה 
 לפיקוח ובקרה על השירות הלאומי אזרחי

  .הורים  שכולים,17
  אלמנות  צה"ל     
 ושאירים    

נפשות  זכאית  4למשפחה עד   2/3הנחה בשיעור  הורים שכולים, אלמנות צה"ל ושאירים. 
  מ"ר משטח הדירה.  70להנחה עד 

נפשות  ומעלה  5משפחת בת  2/3הנחה בשיעור 
מ"ר משטח הדירה. הזכאות  90זכאית להנחה עד 

מותנית בהופעת הזכאי ברשימות המועברות 
 לעירייה. 

  . 1מילוי ט' 
רשימת משרד הבטחון או אישור משרד הבטחון 

 ות.ז. 

  .הורה יחיד 18
  (הורה עצמאי)    
 )10(  2תקנה   

הוריות, -כהגדרתו בחוק משפחות חד  א.
  ).  18(ילדים עד גיל  1992 -התשנ"ב 

הורה יחיד לילד המתגורר איתו המשרת  ב.
  שנה.  21שירות סדיר עד גיל 

 /מתנדבת שרות לאומי      

  , על כל שטח הדירה.20%הנחה בשיעור של 
   

 , על כל שטח הדירה. 20%הנחה בשיעור של 

  . 1מילוי ט' 
עם ספח פרטי הילדים. אישור חייל תצלום ת.ז. 

 שירות סדיר.  



  
 מסמכים דרושים  שיעור ההנחה / הסבר  אוכלוסיית הזכאים  סוג ההנחה 

  של  .בן או בת  19
  מחזיק  זכאי      
   גימלת ביט"ל       
  )11( 2תקנה      
  ילד נכה תקנה     

     )11( 

 בן או בת של המחזיק בנכס הזכאי לגימלת
ביטוח לאומי (דמי מחיה, עזרה ללימודים 

  . 1980 - וסידורים  לנכה), התש"מ 
  )  11(סעיף 

ילד נכה לפי תקנות הביטוח לאומי מעל גיל 
שתלמת בעדו ובשל נכותו גמלה ע"י מו 18

בלבד שהשתלמה והמוסד לביטוח לאומי, 
  2010בעדו גמלת ילד נכה התש"ע 

הנכס.  מ"ר משטח 100עד  33%הנחה בשיעור של .
  .  1995 -תיקון, התשנ"ו 

 

  .  1מילוי ט' 
 אישור ביטוח לאומי

  "פדוי שבי"  . 20
  12( 2תקנה      

שבי הזכאי לתשלום לפי חוק  יפדוי
  2005 -תשלומים לפדויי שבי התשס"ה 

   1מילוי ט'   20%הנחה בשיעור של 
אישור מהוועדה הממונה ע"י שר הביטחון 

 על הכרה כ"פדוי שבי"   
  נזקק רפואי .21
 )  7(תקנה       

הנחה לנזקק רפואי, שנגרמו לו הוצאות 
חריגות  גבוהות במיוחד, בשל טיפול רפואי 

פעמי או מתמשך שלו או של בן -חד
משפחתו. הזכאי צריך להגיש בקשה 

 כמוסבר וכמתחייב. 

 .  צירוף מסמכים. 2מילוי ט'  לדירת מגורים בלבד.   70%הנחה בשיעור עד ,

  נזקק חומרי  .22
 )  7(תקנה      

הנחה לנזקק חומרי, שנגרמו לו הוצאות 
חריגות  גבוהות במיוחד, בשל אירוע אשר 
הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה 

צריך להגיש בקשה  במצבו החומרי. הזכאי
 כמוסבר וכמתחייב. 

  .  צירוף מסמכים.2מילוי ט'  , לדירת מגורים בלבד.  70%הנחה בשיעור עד 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 מסמכים דרושים  שיעור ההנחה / הסבר  אוכלוסיית הזכאים  סוג ההנחה

  הנחות לעסקים  .23
 א)  14(תקנה     

בניין או קרקע שאינו משמש למגורים,  -עסק 
מחזיק שהוא בעל העסק שנתקיימו לגביו כל 

  אלה: 
  אין הוא בעל עסק נוסף.  א.
  מ"ר.  75שטחו של העסק אינו עולה על  ב.
   60שנים או אישה  65גבר שמלאו לו  ג.

  שנה. 
מחזור העסקאות שלו בכל עסקיו אינו  ד.

  ש"ח,  240,000עולה על 
כאמור  -(צמוד למדד) (מחזור עסקאות  

  בחוק המע"מ).  
בעל העסק זכאי להנחה מארנונה לפי   .ה

הנחות עפ"י מבחן  -) 8( 2תקנה  
ההכנסות , בעד דירת המגורים שבה הוא 

 מחזיק. 

  הנחה בשיעור שניתן לזכאי באותה שנת כספים על  
  מ"ר  40מגורים שבחזקתו,  ותינתן לגבי הדירת 

  הראשונים של שטח העסק.  
   יםלעסקעפ"י החלטת ועדת ההנחות ההנחה תינתן 

  הנחות לעסקים (תיקון התקנות,   1-'פרק ה
 ). 1995 -התשנ"ו 

 צירוף מסמכים.  2מילוי טופס .

  מראש  תשלום  .24
        12סעיף     
 לתקנות ההסדרים    

  הארנונה הכללית מראש:  משלמי
   2%הנחה בשיעור .

  לינואר בשנת הכספים.  31עד הנחה למשלמים  2%

  קבע  הוראת 25
  פרק ב': הנחות     
 3כלליות תקנה     

  ארנונה הכללית בהוראת קבע:  משלמי
  1.5%הנחה בשיעור 

בהוראת קבע הארנונה הכללית משלמי 
  0.7%בכרטיס אשראי : הנחה בשיעור 

  1.5%הנחה בשיעור של 
  

 0.7%הנחה בשיעור 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 

 סוג ההנחה 
 מסמכים דרושים  שיעור ההנחה / הסבר  אוכלוסיית הזכאים 

  ריק  בניין חדש .26
 )  12(תקנה      

בניין מחזיק שהוא הבעלים הראשון של 
שמיום שהסתיימה בנייתו והוא ראוי   חדש,

לשימוש, ואין משתמשים בו במשך תקופה 
  רצופה, וריק מאדם  ומכל חפץ. 

להוכחת  - ראיות לבניין ריק וללא שימוש
היותו  של בניין ריק על המחזיק בנכס 
להמציא ראיות  למנהל הארנונה עפ"י 
הוראות ואישור המועצה, וזאת בנוסף 

  לבקשה לקבלת הנחה.  
  להלן פירוט הראיות: 

* אישור מחברת חשמל בעניין אי צריכת 
  אישור על אי צריכת מים.  ו/אוחשמל 

  
  או
  

  את  במקרים מיוחדים שלא ניתן להמציא 
הראיות כמפורט לעיל, ניתן יהיה לקבל 

כראיה חילופית אישור מגורם מוסדי מוסמך, 
כגון: עירייה, משטרה, כיבוי אש, חשבונית 

  מס על ביצוע הובלה וכו'. 
קופה/החודשים,  ת במניין -מינימאלית תקופה

המצטברים לא תובא בחשבון תקופה 
ימים שבה עמד הבניין ריק  30 -הפחותה מ

  ות.  ברציפ
הזכאי להנחה בגין נכס ריק  -  מסירת הודעה

 7שאין משתמשים בו חייב להודיע בכתב 
בטרם נעשה שימוש מחדש ימים מראש 

  בנכס. 
הודעה כאמור לעיל, תבוטל  ניתנהאם לא 

שעשה  ,ההנחה  שניתנה לאותו מחזיק
שימוש מחדש בנכס,בתקופה הרצופה 

 האחרונה לגביה ניתנה לו הנחה.   

  משתמשים בבניין, והבניין ריק מכל חפץ  ואדםאין 
  הנחה   -חודשים  12במשך תקופה רצופה עד 

 (פטור).   100%בשיעור 

 מילוי טופס הצהרה. 

  



 מסמכים דרושים  שיעור ההנחה / הסבר  אוכלוסיית הזכאים  סוג ההנחה 

  בניין  .27
 )  13ריק (תקנה       

מחזיק של בניין ריק (מאדם ומכל חפץ), שאין 
    .משתמשים בו במשך תקופה מצטברת

  כמפורט בסעיף -ראיות לבניין ריק וללא שימוש 
  לעיל.  26

  תקופה/החודשים,  ה  במניין – תקופה מינימאלית
 - המצטברים לא יובא בחשבון תקופה הפחותה מ

  ימים שבה עמד הבניין ריק ברציפות.   30
 לעיל.    26כמפורט בסעיף  -מסירת הודעה 

  נכס שמשמש למגורים
  (פטור).   100%הנחה בשיעור של   -חודשים  6עד 

  , הנחה בשיעור  20 - עד החודש ה 7 -ה מהחודש
  . 50%של 

  
  

  מסחר ועסקים) ,נכס שאינו משמש למגורים (תעשיה
  .100%הנחה בשיעור של   -חודשים  6עד 

  , הנחה בשיעור של 20 - עד החודש ה 7 -מהחודש ה
50% . 

 מילוי טופס הצהרה. 

ניצולי שואה עפ"י חוק התוכנית להגדלת הגמלאות   . ניצולי שואה28
הבטחת הכנסה לקשישים נזקיים ולסיוע לניצולי 

  2008 -שואה (תיקוני חקיקה ) התשס"ח 

 4מ"ר למשפחה עד  70 -ל 66%הנחה בשיעור של 
  נפשות.

 4מ"ר למשפחה מעל  90 -ל 66%הנחה בשיעור של 
  נפשות.

  אישור מהלשכה לשיקום נכים 
  משרד האוצר



  . משרת בשירות29
אזרחי ביטחוני       

  וחברתי
   3(תיקון מס'       
   ד' 14לתקנה       
  לתקנות הסדרים      
במשק המדינה       

  )2014התשע"ה 
  תוקף התקנה       
  01.08.2014 -מ      

      
   

ביטחוני כהגדרתו  -מי שמשרת בשירות אזרחי  .1
 2014 –בחוק שירות לאומי אזרחי, התשע"ד 

שעות שבועיות  36המשרת לכל הפחות 
 בממוצע במשך שנתיים, כל עוד הוא משרת.

 
 חברתי –מי שמשרת בשירות אזרחי  .2

  כהגדרתו בחוק שירות לאומי אזרחי, 
  

 שעות שבועיות בממוצע  30המשרת   2.1
  במשך שנתיים כל עוד הוא משרת. 
 שעות שבועיות  20המשרת   2.2

  שנים, כל עוד הוא 3בממוצע במשך  
  משרת 

 
 
  

  %100הנחה בשיעור של 
 נפשות. 4מ"ר למשפחה עד  70עד  •
 נפשות ומעלה. 5מ"ר למשפחה  90עד  •
  
  
  
  
  
  

   -  75%הנחה בשיעור של 
 נפשות 4עד  מ"ר למשפחה 70הנחה עד  •
 נפשות ומעלה 5מ"ר למשפחה  90הנחה עד  •

   -  50%הנחה בשיעור של 
 נפשות 4מ"ר למשפחה עד  70הנחה עד  •
  נפשות ומעלה 5מ"ר למשפחה  90הנחה עד  •

  1מילוי טופס 
אישור מרשות בשירות 

חברתי או מי  אזרחי, הלאומי
מטעמו המאשר את  המסלול 

  .בו משרתים
  
   
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  . הנחות סוציאליות29

  5201טבלת הכנסות לשנת 
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 2014 הכנסה חודשית  ממוצעת בש"ח בשנת הכספים מספר נפשות

 3,513-3,109 3,108-2,704 2,703עד  1

 5,270-4,663 4,662-4,055 4,054עד  2

 6,113-5,409 5,408-4,704 4,703עד  3

 6,957-6,155 6,154-5,352 5,351עד  4

 8,496-7,516 7,515-6,536 6,535עד  5

 10,035-8,878 8,877-7,720 7,719עד  6

 40%עד  60%עד  80%עד  שיעור ההנחה

 11,574-10,239 10,238-8,904 8,903עד  7

 13,113-11,601 11,600-10,088 10,087עד  8

 14,652-12,962 12,961-11,272 11,271עד  9

 לנפש 1,628עד  לנפש 1,440עד  לנפש 1,252עד  10

 50%עד  70%עד  90%עד  שיעור ההנחה



  לעניין ההנחה בסעיף זה:
  

  , לרבות ילד במשפחת אומנה, מכל מקור הכנסה שהוא, לרבות תשלומים והכנסה ברוטו של המחזיק בנכס ושל אלה המתגוררים את – הכנסה   29.1  
  לאומי משלם להם, למעט: שהמוסד לביטוח                      
 קצבאות ילדים, זקנה ושאירים וקצבת ילד נכה. –י"א לחוק הביטוח לאומי  -קצבה המשולמת לפי פרקים ד' ו •
 א' לתקנות. 2הכנסתם החודשית של בן בת המתגוררים עם המחזיק בנכס, כמפורט בסעיף  •
 עולה על דמי שכירות שהוא משלם בעד דירה אחרת ששכר למגוריו.בסכום שאינו  –דמי שכירות שהוא משלם בעד דירה אחרת ששכר למגוריו  •

  
  הכנסה חודשית ממוצעת .30
  

ממוצע ההכנסה החודשית בשלושת החודשים אוקטובר, נובמבר ודצמבר שלפני שנת הכספים שבעדה נדרשת ההנחה, ממקורות  – ל"שכיר" 30.1

  הכנסה  כמפורט בטופס הבקשה להנחה.
  

 12 -ממוצע , שחושב עפ"י הכנסתו החייבת במס כפי שנקבעה בשומת מס ההכנסה השנתית האחרונה שבידו כשהיא מחולקת ל – ל"עצמאי" 30.2
ומתואמת למדד הממוצע של החודשים אוקטובר, נובמבר ודצמבר שלפני שנת הכספים שבעדה נדרשת ההנחה, בתוספת הכנסה ממוצעת ממקורות 

  אמור שאינם כלולים בהודעת השומה.הכנסה  כמפורט בטופס הבקשה להנחה ה
  

  תעודכן עפ"י הפרסום בתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) לכשיפורסמו. 2016טבלת ההכנסות לשנת  30.3
  

  . תנאים למתן הנחות (עפ"י תקנות הנ"ל) :31
  

    
  מחזיק יקבל הנחה אחת מן ההנחות הנ"ל להן הוא זכאי, לפי הגבוהה מביניהן. 31.1

  
  ניתנה הנחה בנכס למחזיק אחד, לא תינתן כל הנחה למחזיק נוסף באותו נכס. 31.2

  
  מי שהחזיק בנכס בחלק מן השנה , זכאי להנחה באופן יחסי. 31.3

  
מתן ההנחה, מותנה בצירוף מסמכים המאמתים את העובדות, לרבות אישור מביטוח לאומי בדבר קבלת השלמת הכנסה (כפי שמצוין בתקנות  31.4

  א') 2ל סעיף הנ"
  
  



  
  
  
  

  חודשים אחרונים בהתאם לקריטריונים הבאים: 3המצאת חשבונות בנק של מבקשי ההנחה לתקופה של  31.5
  

 משכורות , או קצבה + מקור הכנסה אחר, אין לבקש תדפיסי בנק. 2קצבאות או  2מקורות הכנסה,  2 -משפחה המתקיימת מ  31.5.1
 

 אחת מכל סוג שהוא כולל השלמת הכנסה, יש לקבל תדפיסי בנק. משפחה המתקיימת מקיצבה  31.5.2
  

מטבלת ההכנסות בטור המתייחס  75% - משפחה המציגה תלוש משכורת אחד ותלוש זה אינו סביר , כך שסה"כ הכנסות פחות מ 31.5.3

 לבקש תדפיסי בנק. 90%או  80%להנחה 
  

 .משפחה המצהירה שאין לה הכנסה כלל , יש לבקש תדפיסי תנועות בנק 31.5.4
  

 גם תדפיסי בנק ללא קשר להכנסות.נדרש ועדה להנחות ל 31.5.5
  

  שאינם זכאים להנחה כלשהיא ,  הבת או משפחה אחרת שזכאים להנחה כל שהיא , ו/או  -זכאי להנחה, המחזיק בדירה יחד עם משפחת הבן 31.6
  יזוכה בהנחה משוקללת.        

  
  הבאים:מתן הנחות רטרואקטיביות יינתנו עפ"י הקריטריונים  31.7

    
ביטוח לאומי , משרד הביטחון, האוצר ואחרים ומוסדות אלו הכירו בזכאותם לגמלה  –אזרחים אשר הוכרו ע"י המוסדות השונים  31.7.1

) הנחות לחיילים, נפגעי מלחמה ושוטרים 2רטרו' והם זכאים להנחה עפ"י תקנות ההסדרים במשק המדינה ו/או עפ"י פרק ה (
 שהוכרו ע"י המוסד.ומשפחותיהם יקבלו הנחה מהיום 

 
 ,)12(2 ,)11(2 ,)7(2 ,)2(2 ,)1(2סעיפים  1993התשנ"ג  זכאים להנחה עפ"י תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) 31.7.2

שנים הקודמים לשנת  7) הנחה לחיילים משוחררים נפגעי מלחמה ושוטרים, יקבלו הנחה רטרו' 2וכן זכאים להנחה עפ"י פרק ה(

 מותנים בהגשת בקשה להנחה. אינםמתן הנחה עפ"י תקנות אלו  הגשת הבקשה להנחה ,
  

  



  
  
  
  

  
), 8(2), 6(2), 5(2), 4(2), 3(2סעיפים  1993 התשנ"ג זכאים להנחה עפ"י תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) 31.7.3

), וכן הנחת אזרח ותיק עפ"י חוק אזרחים ותיקים על תיקוניו , יקבלו הנחה לשנה הנוכחית שבגינה הוגשה הבקשה 10(2), 9(2
 להנחה.

  
 

  
 בשנת המס בגינה מבוקשת ההנחה.  נובמברב 30המועד להגשת בקשה להנחה היא עד   31.8

  
  . שבתוספת השנייה 1(א') לפקודת העיריות שהמציא המבקש לפי טופס 4בהתאם לסעיף  בקשהמתן הנחות עפ"י תקנות אלו מותנים בהגשת     
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מס' 
סד'

מס'
שומה

שם
הרחוב

סוףשכונה
אזור 

מגורים
עסקים
ואחרים

אאירושליםעין-גניםק. ספירא.ד.גורדון1650

באצבי בן יעקביורדי הסירהנוה עוזאבא ברדיצ'ב2365

באהמגיניםעין-גניםעין-גניםאבו רביע עמרם, הרב3634

4742
אביאל (ישראל אפשטין,

משעול)
באפרופ' שורשטמפפרמרכז העיר

באיפה נוף קפלנסקיכפר גנים ג'אבידן דוד51288

גא * רח' ללא מוצאהר-ציוןבלינסוןאבימלך בו גדעון(השופט)6244

בבאבן-גבירולהמכביםמרכז העיראבן-עזרא אברהם7111

באאבן עזראבר-כוכבאמרכז העיראבן גבירול שלמה8113

באסוקולובשטמפפרמרכז העיראברבנאל דון יצחק9712

בארוקחעוזיאלק. חזניאגרון גרשון10703

בבשולמיתהנביאיםשעריהאהבת ציון11590

באאסירי ציוןאסירי ציוןנוה-גןאהרון (כצנלסון)12069

באחנקיןאברבנאלמרכז העיראהרונוביץ יוסף13683

באאחד העםעלייה שנייהמרכז העיראהרונסון שרה14463

בגשהםלשםרמת סיבאודם15026

באבית-רזיןגרין-יונהק. סלומוןאונטרמן א.י. (הרב ) 16184

בבגוש-חלבחתם-סופרק. מטלוןאונקלוס17004

אארמב"םחיים עוזרמרכז העיראוסישקין מנחם18721

בב רח' ללא מוצאסיניאחדותאופיר19509

גא *החרובנוה רעיםבלינסוןאופקים20227

בבקהילות יעקבאריה בן אליעזרהדר גניםאור יחזקאל -לוינשטיין21251

באהרצוגחנקיןכפר-אברהםאורבך מאיר22170

אאחפץ חייםהרצלמרכז העיראורוגואי "ככר"23451

אבהמכביםזבוטינסקי קרולאורלוב זאב24080

באפינסאחד העםמרכז העיראורלנסקי אהרון הכהן25465

באדרך  יצחק רבין קפלןנוה-עוזאורן אבי26298
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מס' 
סד'

מס'
שומה

שם
הרחוב
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אזור 

מגורים
עסקים
ואחרים

באהפלמ"חכצנלסוןמשעולאושרי יהודה27936

גבקישנוביקאחדותאז"ר28518

אאהמגיניםרוטשילדמרכז העיראחד-העם29442

באגוש-עציוןהשומרק. אלוןאחוה30196

באמאיריגיסיןאחים -ישראליתאחים ישראלית  31058

אאפינסקר אורלובמרכז העיראחים שטרייט 32092

אאיד הבנים *העצמאותכפר-גניםאחימאיר אבא33802

אאי"ד הבניםהעצמאותכפר-גניםאידלמן ישראל34805

אאההסתדרותחובבי-ציון מרכז העיראיכילוב יצחק35757

אאסעדיה גאוןרוטשילדמרכז העיראילוצקי משה36450

באראש פינהחדרההדר- המושבותאילניה37900

בארח' ללא מוצאמינץשיכון מפ"מאילת38478

בגבזלהשפלהק. אריהאימבר39044

בבגוש-חלבזאב ז'בוטינסקי ק. מטלוןאינשטיין אלברט פרופ'40017

באמבצע חורבגיסיןהדר המושבות איסחקוב ברוך 411308

באללא מוצאמשה סנההדר המושבותאיסר הראל42133

באיד הבניםעמנואל קוזדילוכפר גנים ג'איפרגן שלום431314

גגשבט בנימיןצפתעמישבאלבז משה44272

באהעצמאותעמנואל זמירכפר גנים ג'אלדד ישראל שייב ד"ר451295

באראשון לציון משה סנה הדר המושבות אלוף משה (מוטה) פלד46968

גברח' ללא מוצאכנסת-ישראלשעריהאלחריזי יהודה בן שלמה47529

גא *החרובהר ציוןבילינסוןאליקים48243

גא *החרובהר ציוןבילינסוןאלישיב49247

בגרמ"אבן זכאיקרית מטלוןאלמוג50019

באפרישמןסוקולובמרכז העיראלקחי מרדכי51637

באגן ציבוריסמילנסקימרכז העיראלקלעי  אברהם52
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הרחוב
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מגורים
עסקים
ואחרים

גגעזרא ונחמיהשלום צלחעמישבאלקלעי  יהודה (הרב)53267

גגאלקלעיעזרא ונחמיהעמישבאלקניאן54276

אאבן-יהודהרוטשילדמרכז העיראלתר מיהוד55419

אבקיבוץ גלויותעין -גניםק. משורריםאלתרמן נתן56664

באפרופ' נח פלרחביב ביטוןכפר גנים ג'אמסטר לאה571315

אאהצייר שוראנסקינוה - גניםאמסטרדם58334

אארח' ללא מוצאקרן-קימתמרכז העיראנגל59439

באשרת משההפועל הצעיררמת-ורבראנדרסן הנס כריסטיאן60378

אאבן-יהודהרוטשילדמרכז העיראנילביץ מורדכי61426

באדנמרקקפלןנוה-גניםאנסקי שלמה62339

בארפאל רייסיפה נוףנווה עוזאנצו חיים סירני 63789

בגרח' ללא מוצאשחםרמת-סיבאסטה641169

באגיסיןזאב ז'בוטינסקי נוה-גןאסירי ציון65918

בברח' ללא מוצאויסבורגיוספטלאסתר המלכה66219

בגעמלהיצירהק. אריהאפעל67032

בארשישוולפסוןמרכז העיראפרתי שמחה (סימטה)68627

באדרייפוסיצחקישיכון מפ"מאפשטיין מ. (ד"ר)69482

בארח' ללא מוצאסוקולובמרכז העיראצ"ל70642

אאקפלןטרומפלדורמרכז העירארלוזורוב חיים71391

בב רח' ללא מוצאאורלובקרולאש שלום72071

אאברקוביץמוהליברמרכז העיראשכנזי יחזקאל73760

באפרופ' נח פלר הרב חביב ביטוןכפר גנים ג'אשרוב מישא741327

בבעובדיהרותשעריהבבלי75601

בברח' ללא מוצאועד ארבע ארצותהדר גניםבגין מנחם - דרך76238

אאגרףאידלמןכפר-גניםבגלייבטר ש.77806

בברח' ללא מוצארמזק. אלוןבדר דוד78213
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מגורים
עסקים
ואחרים

בגמודיעיןנחשוןסגולהבהט79145

אאבן-גוריון ויצמן כפר-גניםבובר מרטין80824

בבברנדיסאבן-ספירשיפרבוך ישי קוק (משעול) 81121

גא *רח' ללא מוצאנוה-רעיםבלינסוןבוסל82226

אאכצנלסון ברלטרומפלדוררמת ורברבורוכוב83392

אאיצחק שדהיחבובמשעול- מרכז העירבורכוב ירון84939

אבהאחים רוזוב גוטמןמרכז העירבורלא יהודה85097

בגמפלסיםזאב ז'בוטינסקי ק. אריהבזל86054

בארח' ללא מוצאקלישרמרכז העירביאליק ח.נ.87467

באהעצמאותיוסף נקרכפר גנים ג'ביטון חביב הרב881196

באאלכסנדר זיידקפלןנוה-עוזביטרמן מ.89302

באברוריה בת תרדיוןקרול (צפון ז'בוטינסקי)ביילי חיים90196

בארח' ללא מוצאאורלובקרולבייליס מנחם מנדל91084

אאיצחק שדהרוטשילדמרכז העירביל"ו92404

בבשטרניחובסקיאינשטייןק. מטלוןבירנבוים  נתן93008

אאגן ציבוריאחד העם 6-8מרכז העירבירנבוים יצחק94008

בברח' ללא מוצאאונטרמןקרית הרב סלומוןבית ריזין95180

בברוטשילדפינסקרקרולבכר אחים96062

אאיוסף ספירגן גוברניקשיפרבלוי משה הרב97127

בארח' ללא מוצאלידמןכפר-גניםבלום ליאון981261

בגללא מוצאבזלק. אריהבלטימור99050

אאקיטרונירוטשילדמרכז העירבלפור ארתור100441

אארח' ללא מוצאהרב קוקמרכז העירבן  יהודה  אליעזר101427

בבקהילות יעקובמנחם בגין הדר- גניםבן אליעזר אריה102224

בארח' ללא מוצאדגל-ראובןכפר-גניםבן גוריון דוד103831

בבנחמן מברצלבמחנה -יהודהמחנה- יהודהבן דוד יצחק104610
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בארבינצקימכביםסגולהבן דרור מרדכי105137

בגרמ"אחת"ם סופרק. מטלוןבן זכאי106006

באשרגא רפאליככר משנה סנההדר המושבותבן חור אליהו107057

בארח' ללא מוצאסוקולובמרכז העירבן יוסף שלמה108641

באמשמר הירדןעין-גניםעין-גניםבן משה מאיר109648

בבללא מוצאהנביאיםשעריהבן נון יהושע 110606

אאללא מוצאצה"לרמת ורברבן עזר אחים111342

משעול- מרכז העירבן עזר מינה112988

באכץי"ד הבניםכפר-גנים ב'בן צבי יצחק113780

בגהרכבתהירקוניםסגולהבן ציון גליס (סגולה)114140

אארח' ללא מוצאאחד העםעין- גניםבנימיני אמיר115647

באפרישמןנחלת צבימרכז העירבעל התניא (משעול)116709

בבהנריטה סולדקלישרמחנה- יהודהבעל שם טוב (בעש"ט)117605

בברוטשילד לדיובשכונת קרולבצאיב מרדכי118969

בארח' ללא מוצאחיים כהןמרכז העירבצלאל יפה (יפה אחים)119422

באאנדרסוןהפלמ"חרמת  ורברבצרי יוסף120385

בארחבעם זאבימשה סנההדר המושבותבראון אריה121929

באהרצוגריינסכפר-אברהםבר-אילן122692

בברח' ללא מוצאיבנהיוספטלבר-גיורא123203

גברח' ללא מוצאראש-העיןשיכון הפועל המזרחיבר-יוחאי שמעון124174

אבבן דרור מורדכישטמפפרמרכז העירבר -כוכבא125736

אארח' ללא מוצאהנשיאיםכפר-גניםבר לוי אשר126786

בבללא מוצאזקן השומריםהדר גניםברא"ז זאב127274

בא93829377כפר גנים ג'ברגמן  זלמן128

בגרח' ללא מוצאבן -ציון גליססגולהברגמן צבי129131

אארח' ללא מוצאמשה מרכוסמרכז העירברוד מקס130096
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אאברץיטקובסקיכפר-גניםברוורמן1311264

אבפינסקררוטשילדמרכז העירברוידה  יעקב  משה132091

בברח' ללא מוצאיעבץק. מטלוןברון דה-מנשה133018

אברוטשילדפינסקרמרכז העירברון הירש134752

באפנחס המאירי קרולזאב ז'בוטינסקי ברוריה בת תרדיון135191

בגהמפלסיםאימבר ק. אריהברט אהרון136082

אארח' ללא מוצאהיבנרכפר-גניםברטונוב יהושוע137819

אאבן-יהודהרוטשילדמרכז העירברטנורא138602

בבהרב דויטש יעקבהרב ראםהדר- גניםברלוביץ יצחק139233

אאגד מכנסאחד העםמרכז העירברנדה זאב140445

בארח' ללא מוצאהמכביםשיפרברנדס  השופט141119

באחנקיןאברבנאלמרכז העירברנט זרח142708

בארמזהותיקיםק. אלוןברנר  יוסף חיים143206

בבהותיקיםיבנהיוספטלברנר יוסף חיים144206

באהבניםאורלובקרולברנשטיין כהן145107

אאברוורמןלוחמי הגטוכפר-גניםברץ יוסף146834

אאההגנהחובבי ציוןמרכז העירברקוביץ יצחק147758

בגשוהםלשםרמת סיבברקת148147

בארח' ללא מוצאקפלנסקינוה-עוזברש אשר149317

בברח' ללא מוצאיבנהיוספטלבת-שבע150205

באזכרון יעקבזכרון יעקבהדר- המושבותבת שלמה151902

בגכנסת ישראלהנביאיםשעריהגאולי-תימן152528

בברח' ללא מוצאסיניאחדותגדנ"ע153548

בארח' ללא מוצארחובותהדר -המושבותגדרה154901

בגרח' ללא מוצאהיצירהק. אריהגהל מרטין 155034

באאליהו בן חורשרגא רפאליהדר המושבות גובר רבקה156957
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מס' 
סד'

מס'
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שם
הרחוב

סוףשכונה
אזור 

מגורים
עסקים
ואחרים

אברוטשילדברון הירשמרכז העירגוטמן  דוד מאיר157087

בברח' ללא מוצארבי עקיבאק. הרב סלומוןגולד הרב158190

בבקהילת שיקגודרך מנחם בגיןהדר גניםגולדברג דוד159283

בגללא מוצאזאב ז'בוטינסקי ק. אריהגולדברג יצחק160056

בברח' ללא מוצאאלתרמןק. המשורריםגולדברג לאה161663

אבוינגייטבר-כוכבאמרכז העירגולדנהירש יצחק162737

בבללא מוצאלנדוי שמאלכפר אברהםגולדרייך ישראל קלמן163473

אארח' ללא מוצאשטמפפרשיפרגולומב אליהו164122

בגהשילוחהשילוחרמת-סיבגונן165028

אאי.ל.פרץמאפורמת-ורברגורדון י.ל (יל"ג)166347

בבמינץמינץאחדותגורדון יחיאל167508

בבריבליןדוד רמזקרית דוד אלעזרגוש-עציון168194

בגפקיעיןאיינשטייןק. מטלוןגוש חלב169001

בגאלכסנדר ינאיבן-ציוןגליססגולהגזית170142

באנריה צביהעצמאותכפר גנים ג'גינסבורג יוסף (משעול)1711316

בברח' ללא מוצאארלוזורוברמת-ורברגיסות השריון172377

בג      יגיע כפייםהרב מלכה ק. אריהגיסין אבשלום173053

באהרב מלכה פיינשטייןהדר המושבות גיסין אבשלום174053

באמולדובסקי קדיהשטיקליס  י. מריםנווה עוזגלבוע אמיר175368

באישראל ישעיהושלמהעין גנים - משעולגלובמן176

בבכביש ירושליםכנסת-ישראלשעריהגלוסקא הרב177525

בארח' ללא מוצארחל המשוררתעין גניםגלין זהבה ואברהם178628

בגהרכבתהירקוניםסגולהגליס בן- ציון179140

באללא מוצאהלויכפר-גניםגליצנשטין180835

אאללא מוצאאידלמןכפר-גניםגלמן נחום181791

באאחי מאיראחי מאירכפר-גניםגלעד חיים182803
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מס' 
סד'

מס'
שומה

שם
הרחוב

סוףשכונה
אזור 

מגורים
עסקים
ואחרים

בבישראלובקלישרמחנה -יהודהג'מילי183532

אאהנשיאיםכץ מיכל לייב כפר גניםגפני אברהם 184834

באכצנלסון אהרוןלדאיוב נווה גןגרוטו אלכסנדר ד"ר185066

בבללא מוצאיקותיאל אדםקרית דוד אלעזרגרונינגר פאול (משעול) 186544

בארח' ללא מוצאסוקולובמרכז העירגרונר דב187643

באדרך  יצחק רביןיפה נוףנווה עוזגרוסמן חייקה 188371

בארבי עקיבאהירקוניםק. סלומוןגרין יונה189188

בברח' ללא מוצאריבליןקרית דוד אלעזרגרינבוים יצחק190666

אאאבא אחימאיראחימאירכפר-גניםגרינברג א.צ.191792

בגרח' ללא מוצאבן -ציון  גליססגולהגרינברג חיים192138

אארח' ללא מוצאהצועריםרמת-ורברגרינגרט נתן193940

באפינסקררוטשילדקרולגרינשטיין  חיים צבי194065

באדנקנראסירי ציוןהדר- המושבותגרינשפן הרשל1951013

בגהמפלסיםאימברק. אריהגרניט196047

אארח' ללא מוצאבגלייבטרכפר-גניםגרף צבי197813

באברנדס השופטשלזינגר שיפרגרץ צבי 198124

אאיהלוםארלוזורובכפר-גניםדב הוז199817

באירושליםעוזיאלכפר- אברהםדבורה הנביאה200698

אאקפלןטרומפלדורכפר-גניםדגל ראובן201821

באדרך יצחק רביןדנמרקנוה-גניםדגניה202051

בבהנביאיםקיששעריהדובדבני משה203569

בבהפורציםיצחק שדהרמת-ורברדובנוב שמעון204394

אאללא מוצארוטשילדמרכז העירדוד הכורך205365

בארח' ללא מוצארוקחק. חזנידון יוסף נשיא206179

בבברל כצנלסוןהפורציםרמת-ורברדורון207376

באפינטומרדכי בן דרורשיפרדורני שלום2081312
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סד'

מס'
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הרחוב
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אזור 

מגורים
עסקים
ואחרים

בבחסדי שמעוןיהודה הנשיאהדר גניםדייטש י. ש. הרב209952

באכ"ז בניסןמגיניםק. אליעזר פרידינוביץ  אבשלום210653

בארח' ללא מוצאפיכמןרמת-ורברדינור בין -ציון 211333

בבד"ר פוגל הבניםקרולדיסקין בנימין212105

באשולזינגרהעצמאותכפר גנים ב'דיקר שמשון (משעול)2131323

אאדוד שמעוניזאב ז'בוטינסקי נוה- עוזדנמרק214332

באגיסיןזאב ז'בוטינסקי נוה- גןדנקנר מאיר2151014

בברח' ללא מוצאהפורציםרמת-ורברדפנה216398

אאמאפוארלוזורוברמת-ורברדקר217348

בגדרך יצחק רביןהסיביםרמת סיבדרנגר שמשון וטובה2181174

בגמודיעיןבן -ציון גליססגולהדרזנר יחיאל219156

באאפשטייןכץשיכון מפ"מדרייפוס220431

בגמרכז בית העלמיןבן ציון גליססגולהדרך החיים2211036

באדינוביץהמגיניםקרית אליעזר פריה' באייר222656

באהאורניםא. זיידנוה - עוזהאביב223312

גא *ללא מוצאעמיקםבילינסוןהאגמון224252

בגיגיע כפיםמרטין גהלק. אריההאופן225110

באללא מוצאארלוזורובכפר-גניםהאורים226816

בארח' ללא מוצאהאביבנוה-עוזהאורנים227313

באאבשלום דינוביץכז' בניסןק. ספירהאילנות228658

אאיחבוב אהרון הרבסעדיה גאוןמרכז העירהאירוסים229364

בארח' ללא מוצאאלתר מיהודמרכז העירהאלונים230437

בגרח' ללא מוצאבן- ציון גליססגולההאלוף דוד מרכוס 231141

גגגת רימוןהאקליפטוס 2326544

בבהזוהרשרעבימחנה-יהודההאר"י הקדוש 233608

בברח' ללא מוצאיצחק בן צביאחדותהארז234241
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מס' 
סד'

מס'
שומה

שם
הרחוב

סוףשכונה
אזור 

מגורים
עסקים
ואחרים

בגלילנבלוםגיסיןקרולהאתרוג235060

בגנחשוןבין- ציון גליססגולההבורסקאי236157

בגהמגשימיםהסיביםרמת-סיבהבטחון237027

באדיסקיןאורנשטייןקרולהבנים238106

גא *ללא מוצאעמיקםבילינסוןהברוש239286

בבללא מוצאהתוףהדר גניםהגיתית240285

באהזיתהקשתנוה -עוזהגפן241320

באיונה גריןהרצוגכפר-אברהםהגר"א242186

בבהרבנית מרגלית יהודה הנשיאהדר גניםהדאיה עובדיה 243928

אארח' ללא מוצארוטשילדמרכז העירהדף היומי244417

באהחבצלתהתאנהנוה-עוזהדקל245308

בברח' ללא מוצאאהבת ציוןשעריההדרור246591

אאחיים עוזראיכלובמרכז העירההגנה247759

גא *רח' ללא מוצאנוה-רעיםבילינסוןההדס248230

גא *רח' ללא מוצאעמיקםבילינסוןההדר249247

אאחיים עוזררוטשילדמרכז העירההסתדרות250748

באהשרוןפינסשיכון מפ"מהוברמן ברוניסלב251485

בבללא מוצאיבנהיוספטלהולצברג שמחה252197

באהאורניםאשכולנוה-עוזהורד253311

גבכנסת-ישראלהנביאיםשעריההושע254522

באהשומרירושליםק. אלוןהותיקים255208

אבבן-דודקלישרמחנה-יהודההזוהר256611

אאישראל  ושרהעפרינוה-גניםהזז חיים257328

באהגפןאשר ברשנוה-עוזהזית258321

באקפלנסקייפה-נוףנוה-עוזהזמיר259314

באהדקלאשכולנוה-עוזהחבצלת260307
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ואחרים

261432
החי"ל (החטיבה

היהודית הלוחמת)
בארח' ללא מוצאכץמרכז העיר

בבהשופרהשופרהדר גניםהחליל262288

בבשפרינצקהנביאיםשעריה ואחדותהחמישה263555

בארח' ללא מוצאהרצלמרכז העירהחצב264460

בא *השיטהבוסלשכונת ביליסוןהחרוב265253

בגללא מוצאהרכבתסגולההחרושת266135

בברח' ללא מוצאאנסקינוה-גניםהחרמון267338

בגהאופןעמלק. אריההחרש268110

בבבר-יוחאיתורה ועבודהשיכון הפועל  המזרחיהחשמונאים269175

בגבן-זכאיאונקלוסק. מטלוןהחתם סופר270003

אאדוד בן-גוריוןחיים כהןכפר-גניםהיבנר271822

אארח' ללא מוצאדב הוזכפר-גניםהיסמין272811

בגעמלזאב ז'בוטינסקי א. התעשיההיצירה273033

באשפינוזהמינץשיכון מפ"מהירדן274543

באגשר הירקוןהרצוגסגולההירקונים275160

אארח' ללא מוצאקופלמןנוה-עוזהכורם276340

בברח' ללא מוצאהתוף-חוצההדר גניםהכינור277256

אאללא מוצאהתשעים ושלשמרכז העירהכרם278410

באיציאת ארופהנצח-ישראלק. חזניהל"ה279671

אאאוסישקיןוולפסון דודמרכז העירהלוי יהודה 280726

באהעצמאותהנשיאיםכפר-גניםהלוי יוסף281795

בא *רח' ללא מוצאעמיקםבלינסוןהלולב282589

אארח' ללא מוצאבורוכוברמת-ורברהלילך283393

גא *רח' ללא מוצאעמיקםבלינסוןהלימון284246

בבהרב מימוןקלישרמחנה -יהודההלל זכריה285534

באסורוקהדנמרקנוה-עוז חדשההלסינקי286336
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מגורים
עסקים
ואחרים

בגרח' ללא מוצאהמגשימיםרמת-סיבהלפיד287024

בארחל המשוררתעין-גניםעין-גניםהלפרין  מיכאל288617

אאאחד-העםהרצלמרכז העירהלר הרב289622

בבללא מוצאהצנחניםמחנה-יהודההמגיד290632

באכ"ז בניסןגורדוןעין-גניםהמגינים291654

בגזבוטינסקיהתוכנהרמת- סיבהמגשימים292023

בגהרמ"אגוש-חלבק. מטלוןהמהר"ל מפראג293014

אארח' ללא מוצאביל"ומרכז העירהמורה אליהו294397

אאללא מוצאז'בוטינסקי זאבמרכז העירהמורים295362

בבהשופרהחלילהדר גניםהמיתר296275

אאמרדכי בן דרורשטמפפרמרכז העירהמכבים297118

בברח' ללא מוצאמלאכישעריההמלכים298563

בבקבוץ-גלויותעין-גניםקרית אליעזר פריהמעפילים299662

בגהמרץשנקרק. אריההמפעלים300041

בבזקן השומריםהענבלהדר גניםהמצילתיים301279

באד. אם המושבות אבשלום גיסיןהדר המושבותהמר זבולון302930

בארח' ללא מוצאצה"לבר-יהודההמרגניות303342

בגהמפעליםשנקרק. אריההמרץ304042

בבגאולי תימןנחמן מברצלבשעריההנביאים305598

בבגאולי תימןבן דודשעריההנביאים306598

באהוברמןאפשטייןשיכון מפ"מהנגב307487

גבהירקוניםהרב הרצוגכפר-אברהםהנח"ל308178

בבללא מוצאאהבת-ציוןשעריההניצחון309594

בארח' ללא מוצאיפה-נוףנוה-עוזהניצנים310316

311682
הנצ"ב (נפתלי צבי  
         יהודה ברלין)

בברח' ללא מוצאהשלושהכפר אברהם
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סד'

מס'
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שם
הרחוב
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עסקים
ואחרים

אארח' ללא מוצאקפלןבר-יהודההנרקיסים312300

בגק. אריההנשיא הראשון3139070

אאיד הבניםטרומפלדורכפר-גניםהנשיאים314781

אאוולפסוןאוסישקיןמרכז העירהס משה315725

בגללא מוצאאבשלוםק. אריההסדנא316039

בגויטנבורג יצחקזאב ז'בוטינסקי רמת-סיבהסיבים317022

אאללא מוצאהנשיאיםכפר-גניםהסיתונית318784

גביוכלמןשמואל הנגידשיכון הפועל המזרחיהסנהדרין319177

בבללא מוצאהשופרהדר גניםהעוגב320255

בבכורש  המלךדרך מנחם בגיןהדר גניםהעינבל321585

אאאהרונסוןחיים עוזרמרכז העירהעליה השניה322728

באדרך רביןזרובבל יעקב כפר-גניםהעצמאות323794

בברח' ללא מוצאאנסקינוה- גניםהעצמון324337

באבן דוד יצחקעין-גניםמחנה -יהודההערבה325613

באאנדרסןכצנלסוןרמת-ורברהפועל הצעיר326382

בביצחק שדהדובנוברמת-ורברהפורצים327396

באמשה שרתהפועל הצעיררמת-ורברהפלמ"ח 328387

באליאון בלוםדניאל לפישיץ כפר גנים ג'הפרדס3291299

בארח' ללא מוצאברוידהמרכז העירהפרדסים (חכם יוסף)330085

באהאורניםאשכולנוה-עוזהפרח331310

באללא מוצאהיבנרכפר-גניםהפרטיזנים332295

אאמשה תבוריילדי טהרןעין גניםהצבר333251

אאקפלןצה"לרמת-ורברהצוערים334349

באללא מוצאישראל ישעיהומחנה-יהודההצנחנים335614

בבאינשטייןמסדהק. מטלוןהצפירה336025

בברח' ללא מוצאכצנלסון ברלרמת-ורברהצפצפה337389
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מס' 
סד'

מס'
שומה

שם
הרחוב

סוףשכונה
אזור 

מגורים
עסקים
ואחרים

באזרח ברנטשטמפפרמרכז העירהקונגרס338713

בגאפעלמרטין גהלק. אריההקידמה339

גא *עמיקםנוה-רעיםבלינסוןהקציר340228

בביעקב חזןמנחם בגיןהדר גניםהקרן341258

באיפה-נוףהגפןנוה-עוזהקשת342319

בבללא מוצאהתוףהדר גניםהקתרוס343263

גא *יחיעםוועד ארבע ארצות בלינסוןהר-ציון344249

אאשפיגלאוסישקיןמרכז העירהראשונים345723

בבאריה בן אליעזרדרך מנחם בגיןהדר גניםהרב אברהם ריין346586

באקפלנסקי שלמהיוסף נקרכפר גנים ג'הרב איערבך  משה - ד"ר347961

בבללא מוצאמיבנהיוספטלהרב חנזין348955

בבקהילות יעקב הדיה עובדיהמשכנות נחליםהרב ישעיהו משורר349965

באללא מוצאלנדוימרכז העירהרב ישראל קלמן  350

באגיסיןזאב ז'בוטינסקי נוה גןהרב מלכה משה - כביש351077

גגצלח שלוםעזרא ונחמיהמשעול - עמישבהרב ניסן עבודי352

באגרףעמנואל קוזדלוכפר גנים ג'הרב קדר שמואל3531325

כפר גנים ג'הרב שלמה גורן - כיכר354596

בארח' ללא מוצאהמגיניםעין-גניםהרברט סמואל355633

בגפקיעיןבן-זכאיק. מטלוןהרד"ק356005

ב'ב'פינקלד. מנחם בגיןהדר גניםהרז"ה357926

באקפלנסקי  יפה-נוףנוה-עוזהרימון358315

בגחיים סוטיןבן -ציון גליססגולההרכב359153

בגהחרושתבן- ציון גליססגולההרכבת360155

בגמוטה גורמ. דייןק. אריההרכש361038

בבקרן היסודהלל זכריהקרית ארגובהרמתי-כהן שלום362964

363185
הרצוג יצחק איזק הלוי  

(הרב)
באדרך ירושליםהירקוניםכפר-אברהם
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מס' 
סד'

מס'
שומה

שם
הרחוב

סוףשכונה
אזור 

מגורים
עסקים
ואחרים

אאאפרתי שמחהרוטשילדמרכז העירהרצל בנימין זאב364449

באללא מוצאארלוזורוברמת-ורברהרצפלד אברהם365340

בארח' ללא מוצאהתמרנוה-עוזהרקפת366305

בגהחת"ם סופרגוש חלבק. מטלוןהשדרה367001

באקדושי פרהודאחוהקרית אלוןהשומר368209

בברח' ללא מוצאאחוהקרית אלוןהשומר369209

בבהחמישההנריטה סולדשעריההשופטים370572

בבללא מוצאדרך מנחם בגיןהדר גניםהשופר371257

באצה"לאליעזר קפלןבר-יהודההשושנים372350

גא *רח' ללא מוצאנוה-רעיםבלינסוןהשחר373229

גא *התפוזעמיקםבלינסוןהשיטה374250

בגהסיביםאיינשטייןרמת-סיבהשילוח375029

באעוזיאלאהרונוביץקרית חזניהשלושה376681

בב6324-4-7קרית חזניהשלושה377681

בגאימבראבשלום גיסיןק. אריההשפלה378043

בגללא מוצאאיינשטייןק. מטלוןהשקמה379020

באטוסקניניהוברמןשיכון מפ"מהשרון380484

באהדקלאשכולנוה-עוזהתאנה381306

בגמגשימיםהסיביםרמת סיבהתוכנה3821172

בבהענבלדרך מנחם בגיןהדר גניםהתוף383259

בברותשולמיתשעריההתחיה384596

באהרקפתלוי אשכולנוה-עוזהתמר385304

בגהפסגות החרוציםק. אריההתנופה386923

בגרח' ללא מוצאהשילוחרמת-סיבהתעשיה387035

גא *רח' ללא מוצאהדסבלינסוןהתפוז388220

אאפינקססלומוןמרכז העירהתשעים ושלוש389409
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מס' 
סד'

מס'
שומה

שם
הרחוב

סוףשכונה
אזור 

מגורים
עסקים
ואחרים

אאיהלוםארלוזורובכפר-גניםוויז סטיפן390390

אאתחילת גורדוןההסתדרותמרכז העירוולפסון דוד391462

בבחלילהשופרהדר גניםוולפסון מרדכי - משעול392589

בבאילנותירושליםהדר גניםוועד ארבע ארצות393235

באשלומציון המלכה שמואל הנגידכפר אברהםויזנטל שמעון 394956

באהשחםהסיביםרמת סיבויטנבורג יצחק3951181

בבהרב ראםדרך מנחם בגיןהדר גניםוינברגר שמואל396950

אאפרופ' שורשטמפפרמרכז העירוינגייט אורט397739

אאוולפסוןהרצלמרכז העירוינצקי ליפא398623

אאללא מוצאאסירי ציוןזאב ז'בוטינסקיוינקלר אלתר399914

בבמסריקיבנהיוספטלויסבורג  חיים ד"ר400199

באדון יוסף קארוחזון אישקריית חזניויסוקר קופל401677

אאהעצמאותדגל-ראובןכפר-גניםויצמן חיים402823

באאריה בראון אליהו בן חורהדר המושבותונגרובר403959

בגשחםהסיביםרמת-סיבורדינון אליעזר4041173

באבן גוריוןיוסף נקרכפר גנים ג'ושדי זכריה4051313

אאיצחק שדהרוטשילדמרכז העירז'בוטינסקי זאב406361

אבכביש גההיצחק שדהמרכז העירזבוטינסקי זאב407361

בארמזיוסף חיים ברנרק. אלוןזבלודוביץ צבי408211

באעוזיאלריינסכפר-אברהםזהבי שמעון409697

בגעמלזאב ז'בוטינסקי ק. אריהזולא אמיל 410036

אאשיערמוצקיןמרכז העירזיגלבוים  ש.מ.ד"ר411076

באהצייר שורהאביבנוה-עוזזייד אלכסנדר412323

באהמשוררת זלדהאנה טיכונוה עוזזינגר י. בשביס413354

באנקר יוסףקפלנסקי אלמהכפר גנים ג'זכאי חיים4141311

באגיסיןראשל"צהדר- המושבותזכרון יעקב415903
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מס' 
סד'

מס'
שומה

שם
הרחוב

סוףשכונה
אזור 

מגורים
עסקים
ואחרים

אאאנה פרנקרוטשילדמרכז העירזכרון משה416412

בבהחמישהחגישעריהזכריה (הנביא)417559

באפס ירק מקביל בגיןשטקליס מריםנוה עוזזלדה המשוררת418363

בב *ללא מוצאהסיביםרמת-סיבזלוטניק שלמה4191180

אאעצמאותהנשיאיםכפר-גניםזליג  בס420800

אאברוורמן דודלישביץכפר-גניםזלמן שז"ר421839

בבאיינשטייןעין-גדיק. מטלוןזלמן שניאור 422013

באיגאל מוסינזוןפנחס חגיןכפר גנים ג'זמיר עמנואל4231296

באעמנואל לוויסניגוניםכפר גנים ג'זמירות4241322

באאסף שמחוניסולדאחדותזמנהוף  אליעזר ד"ר425488

אאללא מוצאתל-חימרכז העירזנגויל ישראל426099

בארח' ללא מוצאטולידנומרכז העירזפרן מרדכי427639

בבצלח שלוםכורש המלךהדר גניםזקן השומרים428254

באמלחמת ששת הימיםהנשיאיםכפר-גניםזרובבל יעקב429783

באמשה שרתצה"לרמת-ורברח"ן430379

בברח' ללא מוצארצון מנחםמחנה-יהודהחב"ד431615

גבמיכהמיכהשעריהחבקוק432599

בבללא מוצאשולמיתשעריהחברון433595

גבהנביאיםזכריהשעריהחגי434560

באמוסינזון יגאליוסף נקרכפר גנים ג'חגין פנחס435787

באגדרהמטולההדר- המושבותחדרה436904

אאחיים-עוזררוטשילדמרכז העירחובבי-ציון437750

באאברבנאלגורדוןמרכז העירחזון-איש438644

בברח' ללא מוצאברא"זהדר גניםחטיבת אלכסנדרוני439273

אארופיןרוטשילדמרכז העירחיון דוד440073

אאשטמפפרסלנטמרכז העירחיים עוזר441722
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מס' 
סד'

מס'
שומה

שם
הרחוב
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אזור 

מגורים
עסקים
ואחרים

באפפרהשלושהתקומהחיסין442676

בבפרט 6324/4-7 ק. חזניחיסין443676

בבללא מוצאברוידהמרכז העירחכם יוסף חיים444085

גביואלעמוסשעריהחכמי ישראל445575

בבסלבנדירמח"לכפר אברהםחכמי לובלין446696

באפינסקרבר-כוכבאקרולחלוצת הפרדסנות447104

חלילי ראובן*448

בגהאלוף מרכוסבן- ציון גליססגולהחלמיש449137

אאאחד-העםהרצלמרכז העירחנה סנש450621

בברח' ללא מוצאד. מנחם בגיןהדר גניםחנה רובינא451260

אאישראל ושרהקופלמןנוה-גניםחנני יוסף452324

בארמח"לשטמפפרמרכז העירחנקין יהושע453130

בבהרב דויטש י.שהרב ראםהדר גניםחסדי-שמעון454951

בבקראוסמן מרדכיכ. יהודה הנשיאהדר גנים - משעולחסיד גדליה455

באפינטודרך ספיר יוסףשיפרחפוטא יאיר456

אאיחיאל ומיכל פינסההסתדרותמרכז העירחפץ חיים 457448

אאטרומפלדוראנה פרנקמרכז העירחפץ מרדכי458411

בגפרופ' אינשטייןבן זכאיק. מטלוןחת"ם סופר459003

בבהרב מימוןקלישרמחנה - יהודהטביב אברהם460531

באבן צביכץכפר-גניםטבנקין יצחק461782

באקרולאסירי ציוןנוה  גןטבצ'ניק דוד462070

גגצפתעזרא ונחמיהעמישבטבריה463270

באכרמליסוקולובמרכז העירטולידאנו יעקב הרב464638

באיוספסברגהשרוןשיכון מפ"מטוסקניני ארתור465483

אאללא מוצאפיכמןרמת-ורברטור מורדכי פרופ'466352

גגשבט  לויעזרא ונחמיהעמישבטייב  יצחק הרב467277
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מגורים
עסקים
ואחרים

באזינגר יצחקיפה נוף נוה עוזטיכו אנה468356

באנריה צביעצמאותמשעול כפר גנים ג'טלישבסקי יעקב469

באיפה נוףקפלנסקי נוה עוזטרגר חנה 4701289

גגכ. גני תקוהליד גת-רימוןגת רימוןטרומן הנשיא471827

אארש"יהיבנרמרכז העירטרומפלדור יוסף472401

בבשל"געין-גדיק. מטלוןטשרניחובסקי ש.473018

באהעצמאותפינס יחיאל ומיכל כפר-גניםי"ד הבנים474790

באללא מוצאראש פינההדר- המושבותיבנאל475905

בבהשומרירושליםיוספטליבנה476008

בגהאופןגיסיןק. אריהיגיע כפים477031

אאללא מוצאאבא אחימאירכפר-גניםיגנס חיים478799

אארוטשילדכץ מיכל לייבמרכז העיריהוד479425

בבבן אליעזר אריהד. מנחם בגיןהדר גניםיהודה הנשיא480240

בביבנהראש העיןיוספטל יהודה מוריאל ד"ר481598

אאסטפן ייזטרומפלדור יוסףכפר-גניםיהלום482818

גבהנביאיםכנסת-ישראלשעריהיואל483558

גבהסנהדריןהחשמונאיםהפוהמ"זיוכלמן יחיאל484176

גברותמיכהשעריהיונה485578

באשרגא רפאלימשה סנההדר המושבותיוני נתניהו4861190

בביצחק בן-צבימינץאחדותיוספסברג י. ד"ר487498

באהעצמאותקרב אל עלמיןנוה עוזיורדי הסירה488358

אארש"יז'בוטינסקי זאבמרכז העיריחבוב  אהרון הרב489398

גא *עמיקםהר-ציוןבלינסוןיחיעם490248

אאליאון בלוםהנשיאיםכפר-גניםיטקובסקי אחים491825

אאללא מוצאאליעזר פרידמןעין-גניםילדי טהראן492651

בבהלל זכריה שפרינצקק. ארגובילדי מרישין493535
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מס'
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הרחוב
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אזור 

מגורים
עסקים
ואחרים

אאברנדהחפץ-חייםמרכז העירילין אבינועם494430

אאזלמן שז"רברץכפר-גניםילישביץ יעקב495808

באמבצע קדשאורלובקרולימיני דב496103

בגגזיתגליססגולהינאי אלכסנדר497144

בברח' ללא מוצאסיניאחדותיניב498510

באזכרון יעקובזכרון יעקובהדר- המושבותיסוד המעלה499906

בבהשקמהש. טשרניחובסקיק. מטלוןיעבץ זאב500007

בבכביש 40  ירושליםדרך מנחם בגיןהדר גניםיעקב חזן501511

בבצבי נריהפלדמן זאבק.דוד אלעזריעקב יהודה502

בבללא מוצאזקן  השומריםעמישביערי מאיר503516

באהעצמאותהצייר שורנוה-עוזיפה-נוף504331

בברח' ללא מוצאהפורציםרמת-ורבריפרח505399

באללא מוצא דוד אבידן נוה עוזיצחק א. צוקרמן5061287

בארח' ללא מוצאמינץשיכון מפ"מיצחק אלחנן507476

אאהחצבוולפסוןמרכז העיריצחק מטלון508248

אבהתחלת טרומפלדורז'בוטינסקי זאברמת-ורבריצחק שדה509400

באהוברמןמינץשיכון מפ"מיצחקי יצחקי510477

באהל"המילרק. חזנייציאת אירופה511672

בברבליןו.ארבע ארצותק. דוד אלעזריקותיאל אדם512668

גבגלוסקאהרצוגירושלים (כביש 40)513201

אאלמדןרינגלבלוםקרולירמה א.ש.514453

באיורדי הסירהרפאל רייסנוה עוזישראל א. איגלר5151426

אאהכורםיוסף לויןכפר-גניםישראל ושרה516353

בארח' ללא מוצאהנביאיםשעריהישראל ישעיהו517607

בגללא מוצאיגיע כפיםק. אריהישראל פוקס5181032

בבטביבפינסק. ארגובישראלוב יחזקאל519532
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מס'
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הרחוב
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אזור 

מגורים
עסקים
ואחרים

באהמגיניםלוחמי השחרורק. אליעזר פריכ"ז בניסן520659

באיוסף קארואהרונוביץמרכז העירכ"ט בנובמבר521669

גא *ללא מוצאנוה-רעיםבלינסוןכבוש העבודה522232

אאטרומפלדוררוטשילדמרכז העירכהן חיים523420

גגשבטי ישראלשלום צלחעמישבכורש המלך524265

באדוד רמזדוד רמזשכונת דדוכיכר א'525214

באדוד רמזדוד רמזשכונת דדוכיכר ב'526215

דוד רמזדוד רמזשכונת דדוכיכר ג'527216

באדוד רמזדוד רמזשכונת דדוכיכר ד'528217

באדוד רמזדוד רמזשכונת דדוכיכר ה'529218

בבגאולי תימןרותשעריהכנסת-ישראל530600

אאד"ר יוספסברגטרומפלדורכפר-גניםכץ מיכל לייב531428

אבשפרינצקיוספסברג(אחדות)6715/184כץ מיכל לייב532428

בבארלוזרוב חייםזאב ז'בוטינסקי מ-40  עד  52כצנלסון  ברל533388

באארלוזרוב חייםזאב ז'בוטינסקי מ-26   עד 38       מ- כצנלסון ברל534388

בבארלוזרוב חייםזאב ז'בוטינסקי מ- 1  עד 25          מ- כצנלסון ברל535388

אאטולידאנומשמר הירדןעין-גניםכרמלי זאב536645

אאללא מוצאיצחק בן צביכפר-גניםלבון פנחס537428

באמייזנרבן גוריוןכפר גנים ג'לברי מרק5381293

אאללא מוצאהעצמאותכפר-גניםלובטקין5391270

באאסירי ציוןיעקב קרולשכ' נוה-גןלודיוב אברהם חיים5401037

באיפה נוףדוד אבידןכפר גנים ג'לוויס עמנואל5411321

אאיטקובסקידגל-ראובןכפר-גניםלוחמי הגטו542820

אאללא מוצאכז' בניסןק. אליעזר פרילוחמי השחרור543657

אאהאביבביטרמןנוה-עוזלוי אשכול544303

אאכץהנשיאיםכפר-גניםלוין י.מ.545785
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אאישראל ושרהקופלמןנוה- גניםלוין יוסף546326

בגמודיעיןמודיעיןסגולהלויתן צבי547

באאבשלום גיסיןגרינשפןהדר המושבותלויתן חנן5481039

באשמעוניהצייר שורנוה-עוזלוינסון כלב549330

בברח' ללא מוצארזיאלשעריהלח"י550565

אאללא מוצא מרידור יעקבכפר גניםליבני איתן551472

אאבר-כוכבאפרומקיןמרכז העירליברכט עקיבא552095

אארח' ללא מוצאאורלובמרכז העירליברמן א.ש.553098

אברח' ללא מוצאאלתרמןק. משורריםליוויק554665

בארח' ללא מוצאגיסיןקרוללילינבלום555045

אארח' ללא מוצאויצמןכפר-גניםליסין556815

אבגוטמןברון הירשמרכז העירליפקיס זאב557086

באויצמןהעצמאותכפר גנים ג'ליפשיץ דניאל558798

באלוז קדיששרת משהרמת- ורברלם ישראל559941

אאללא מוצארוטשילדמרכז העירלמדן יצחק560452

אאללא מוצאהראשוניםמרכז העירלמפרט צבי561967

בברמח"לעוזיאלכפר-אברהםלנדוי שמואל562691

בבריבליןגוש-עציוןקרית דוד אלעזרלסקוב חיים563194

בגהשחםהסיביםרמת סיבלשם564052

אאאנדרסןהפלמ"חרמת-ורברמ"ג565384

גגזרובבלזרובבל גת רימוןמ.ששת הימים566826

באללא מוצאישראל יעשיהועין-גניםמאיה ירון567607

בארח' ללא מוצארחל המשוררתעין-גניםמאירוב568629

באסוף רחוב גיסיןאחים - ישראליתמאירי פנחס569059

באפרוגיל"גרמת-ורברמאפו אברהם570344

באכצנלסון אהרוןזבוטינסקינוה גן - משעולמבורך עידן הרב5711038
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בגהתוכנההבטחוןרמת-סיבמבטחים572026

באגרינשפן דנקנרנוה גן מבצע דקל5731040

באמבצע יפתחמבצע יפתחהדר המושבותמבצע חורב5741346

באמבצע חורבחיה פינשטיןהדר המושבותמבצע יואב5751345

באקפלנסקייפה נוףנוה עוזמבצע  יכין576

באסוף רחוב גיסיןהדר המושבותמבצע יפתח5771347

אבפינסקרבר-כוכבאקרולמבצע קדש578102

בארח' ללא מוצאצה"לרמת-ורברמהרשק בני579351

בגנחשוןאלכסנדר ינאיסגולהמודיעין580149

אאההסתדרות חובבי ציון מרכז העירמוהליבר שמואל581761

בגשמשוןזבוטינסקיק. אריהמוטה גור5821028

באאמיר גלבועללא מוצאנוה עוזמולדובסקי קדיה5831412

אאהרצלברון הירשמרכז העירמונטיפיורי משה584753

אארח' ללא מוצאיהלוםכפר-גניםמוסטובוי  נח585828

באישראל עידודעמנואל זמירכפר גנים ג'מוסינזון יגאל5861294

אארופיןרוטשילדמרכז העירמוצקין י.ל.587074

גבהושעעובדיהשעריהמוריה588521

בבהשקמהעין גדיק. מטלוןמזא"ה589009

באזכרון יעקובזכרון  יעקבהדר- המושבותמזכרת בתיה590907

באבן יוסףסוקולובמרכז העירמזרחי אברהם591640

בבקלישרעין גניםמחנה-יהודהמחנה יהודה592609

באללא מוצאחדרההדר- המושבותמטולה593912

אאבתוך בלינסוןמקביל לרח'  קפלןבי"ח בלינסוןמטות יהודה5941215

באצפורי טובהבן גוריוןכפר גנים ג'מייזנר משה595370

בגעמלז'בוטינסקי זאבק. אריהמיכאליס שלמה596037

גבכנסת-ישראליונהשעריהמיכה597523
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מגורים
עסקים
ואחרים

גבעובדיההושעשעריהמיכל598524

בגהשפלהגיסיןק. אריהמילס שמואל599049

באדון יוסף קארויציאת אירופהק. חזנימילר שלמה600674

בבטביבקדושי קהירמחנה -יהודהמימון י.ל. הרב601540

באיוספסברגפינסאחדותמינץ בנימין602475

בבשפרינצקיוספסברגאחדותמינץ בנימין603475

באללא מוצאויצמןכפר גנים ג'מירקין מרדכי6041202

באחפץ חייםרוטשילדמרכז העירמכנס גד605435

גברח' ללא מוצאהרב צעירישעריהמלאכי606566

אאזכרון-משהסולומוןמרכז העירמנדלסון משה607413

בבקהילת יעקבדרך מנחם בגיןהדר גניםמנחת שלמה608223

בבפרופ' אינשטייןפרופ' איינשטייןק. מטלוןמסדה609010

באיד הבניםיטקובסקי  אח'כפר-גניםמסקין  אהרון610842

בבקהילת פראגחיים ברנריוספטלמסריק611204

בגבזלשפלהק. אריהמפלסים612021

בברוזובסקימנחת שלמההדר גניםמקלב (משעול)613

אאללא מוצאזליג בסכפר-גניםמקליס614796

באהצנחניםבן-דודמחנה-יהודהמרגלית615614

בבהצאיה בן אליעזר אריההדר גניםמרגלית יוסף הרבנית616927

באליבני איתןבן גוריוןכפר-גניםמרידור יעקב617920

אבגוטמןפינסקרמרכז העירמרקוס משה618088

בגגיסיןזאב ז'בוטינסקיק. אריהמשה דיין619046

באאנדרסוןצה"לרמת-ורברמשה שרת 620386

אאפרידמןפרידמןעין-גניםמשה תבורי621616

אארופיןרוטשילדמרכז משעולמשיח מירזיוף622

באבן-משהכרמליעין-גניםמשמר הירדן 623646
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בבבעש"ט(מפתן)קלישרמחנה-יהודהמשעול-הבנים 624

בגהבטחוןהבטחוןרמת-סיבנבטים625030

גבזכריהשפרינצקשעריהנוביק רבקה626516

גא *כבוש העבודהו.ארבע ארצותבלינסוןנוה-רעים627225

אאחיים עוזררוטשילדמרכז העירנורדוי מקס628749

גבמיכהיואלשעריהנחום (הנביא)629520

אאחנקיןאוסישקיןמרכז העירנחלת-צבי630710

בבללא מוצאבן דודמחנה-יהודה נחמן מברצלב631612

בגהרכבתאלכסנדר ינאיסגולהנחשון632158

באקפלנסקיקפלנסקי כפר גנים ג'ניגונים6331292

אאה-93-טרומפלדורמרכז העירניימן יעקב הרב634407

אאטולדנו וולפסוןעין גניםניסן משה  (משעול)6351119

אאילישביץהנשיאיםכפר-גניםניר נחום636832

באזכרון יעקבזכרון יעקבהדר- המושבותנס ציונה637908

בבהרב פינצ'ימנחם בגיןהדר גניםנסים יצחק הרב 638960

בגבן זכאיהרד"קק. מטלוןנפש-חיה639016

אאאגרון גרשוןמילר שלמהק. חזנינצח-ישראל640673

באללא מוצא יפה נוף נוה עוז נקאש6411427

באפנחס חגיןהעצמאותכפר גנים ג'נקר יוסף642788

אאמסקיןתלמיםכפר גנים ג'נריה צבי משה הרב6431291

בבמשעול שלום גורנירותשעריה משעולנשיא בן אליעזר644

באללא מוצארוקחכפר אברהםנתיב היובל645689

בבללא מוצאהרב ניסיםהדר גניםנתן אלבז646272

אאהמכבים 12שכונת שיפר-משעולנתן מולגן647

בארח' ללא מוצאויניצקימרכז העירסביון648459

בבללא מוצאמינץאחדותסגליות649479
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בגהרכבהאלוף מרכוססגולהסוטין חיים650837

אאללא מוצאריבקה שווימרכפר-גניםסוטיצקי אברהם651810

בבהנביאיםמינץשעריהסולד הנריטה652541

אאאברבנאל  רמב"םמרכז העירסוקולוב נחום653636

באמרכז רפואי רבין אנסקיסורוקה משה 654361

אבגולדנהירשבר-כוכבאמרכז העירסטרומה655738

בארח' ללא מוצאבן-צביכפר-גניםסטרכילביץ זאב656480

אארח' ללא מוצאצה"לרמת ורברסילבר אבא הלל657297

בגרח' ללא מוצארכבתסגולהסימטת התבור658150

בבהחמישהאסף שמחוניאחדותסיני659547

בבלנדויהרב ריינסכפר-אברהםסלבנדי660694

אאה-93רוטשילדמרכז העירסלומון י.מ.661407

אאברון -הירשמונטפיורימרכז העירסלור662751

אאפינסהרצלמרכז העירסלנט663461

בגחלמישירקוניםסגולהסמו אברהם (משעול)664

גבללא מוצאגליססגולהסמטת הנתיבים665161

אאאחד-העםאחד-העםמרכז העירסמילנסקי666444

אאסולומוןפרנקפוטרמרכז העירסנדר חדד667408

אאליסיןהיבנרכפר-גניםסנדרוב668814

באללא מוצאגיסיןלב הסביוניםסנה משה669078

בבעד מס' 15 כוללמס' 1 אחים ישראליתסנה משה**670

אאללא מוצאביל"ומרכז העירסעדיה גאון671403

אבהירקוניםהמכביםשיפרספיר יוסף 672117

אארחל המשוררתעין -גניםעין- גניםספקטור- פינחס (שדרה)673629

בארח' ללא מוצאצה"לרמת -ורברעגנון ש"י674296

גגצלח שלום עזרא ונחמיהעמישבעד"ש שפיק675261
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מס' 
סד'

מס'
שומה

שם
הרחוב

סוףשכונה
אזור 

מגורים
עסקים
ואחרים

גבבבלייונהשעריהעובדיה676577

באבר-אילןמילרכפר-אברהםעוזיאל 677695

אארח' ללא מוצאברוידהמרכז העירעולי בבל678090

בבעין-גדיאינשטייןק. מטלוןעולי הגרדום679012

גגהרב אלקלעיצפתעמישבעזרא ונחמיה680268

באפינטופינטושיפרעזריאל הילדסהיימר681934

באזמיר עמנואליגאל מוסינזוןכפר גנים ג'עידוד ישראל682588

בבטשרניחובסקיאיינשטייןק. מטלוןעין-גדי683011

אאדרך ירושליםסוקולובעין-גניםעין-גנים684635

גבחכמי ישראלהושעשעריהעמוס685576

גא *ללא מוצאנוה-רעיםבילינסוןעמי686231

אאאורלנסקיקלישרמחנה- יהודהעמיאל מ.הרב687468

באיונה גריןהגר"אכפר-אברהםעמינוח נחמיה688187

באמילרגורדוןק. חזניעמיצור אברהם689474

גא *השיטהיחיעםבלינסוןעמיקם690245

בגאפעלשנקרק. אריהעמל691034

בגגזיתאלכסנדר ינאיסגולהענבר692152

אאהיכל הספורטדנמרקנוה-גניםעפרי סעדיה693335

באראש פינהיסוד המעלההדר- המושבותעתלית694909

באללא מוצאמרידור יעקובכפר-גניםפאגלין עמיחי695921

אבללא מוצאחלוצת הפרדסנות קרולפוגל הרמן  ד"ר696109

אארח' ללא מוצאעין-גנים עין-גניםפוחס697660

אאפיקאבילומרכזפולנציק רפאל מנחם698

אאברנדהרוטשילדמרכז העירפיארברג  זאב הרב699436

אאמאפוקפלןרמת -ורברפיכמן  יעקב700343

אאדגל-ראובןלוחמי-הגטוכפר-גניםפינחס וולף הרב701830
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מגורים
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ואחרים

באאלכסנדר ינאיללא מוצאשיפרפינטו מסעוד אשר הרב702128

אאי"ד הבניםקלישרמחנה-יהודה /מרכזפינס יחיאל מיכל703429

באיוסף ספיר הרב בלוי משה מרכז העיר משעולפינסון אהרון704

אבקהילת רובנהשטמפפרמרכז העירפינסקר705063

באאבשלום גיסיןקהילת רובנהמרכז העירפינסקר706063

בבהרב ניסיםדרך מנחם בגיןהדר גניםפינצי אברהם יעקב הרב707234

בבללא מוצאהרז"ההדר גניםפינקל708279

באמבצע יפתח גיסיןמרכז העירפינשטיין חיה709083

אאטרומפלדוררוטשילדמרכז העירפיק"א710405

בבבן אליעזרבן אליעזר הדר גניםפלדמן זאב משה הרב7111253

אאיטקובסקי  אחיםהרב צביקכפר-גניםפלדמן יוסף 712838

באבן גוריוןנקר יוסףכפר גניםפלר נח פרופ'713194

באקדיה מולדובסקייפה נוףנוה עוז חדשה פן אלכסנדר 714357

אאאפרתיעין-גניםעין-גניםפנחסי יעקב715631

בבללא מוצאאריה בן אליעזרהדר גניםפני מנחם716224

אאה- 93בן יהודהמרכז העירפנקס דוד צבי717418

באהרב עוזיאלאהרונוביץ תקומהפפר יוסף718680

בגגוש חלבמאז"הק. מטלוןפקיעין719020

באצה"לי.ל.פרץרמת- ורברפרוג720345

אאפינסקרבר-כוכבאמרכז העירפרומקין אריה721094

אאשלמהעין-גניםעין-גניםפרידמן  אלעזר722604

בבהרב יצחק ניסיםזקן השומריםהדר גניםפרידמן  ילין723649

בארח' ללא מוצאאוסישקיןמרכז העירפרישמן דוד724711

אאהרב קוקהרב סלומוןמרכז העירפרנק אנה725415

אאטרומפלדוררוטשילדמרכז העירפרנקפורטר דוד726406

בארפאל רייסרפאל רייסנוה עוזפרץ גולדשטיין727364
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באפרוגי.ל.ג.רמת ורברפרץ י.ל.  728346

באפרופ'  שורוינגייטמרכז העירפרץ נפתלי729740

אארח' ללא מוצאאחד העםמרכז העירפרץ פסקל 730447

באיורדי הסירהיפה נוףנוה עוזצבי  בן-יעקב7311424

אאדגל ראובןזאב ז'בוטינסקי רמת -ורברצה"ל732341

אאיוסף פלדמןזליג בסכפר-גניםצוויק בן-ציון733843

באאליעזר רועיבן גוריוןכפר גנים ג'ציפורי טובה7341228

בארוקחעוזיאלקרית חזניצירלסון  יהודה לוי735701

גגעד"ש שפיקו.ארבע ארצותעמישבצלח שלום736266

באזרח ברנטשטמפפרמרכז העירצלנוב 737714

בבזכריההנביאיםשעריהצעירי שלמה738561

גבמיכהיואלשעריהצפניה739519

גגעזרא ונחמיהטבריהעמישבצפת 740271

באפפרריינסכפר-אברהםקארו יוסף הרב741675

בבעין-גניםעין-גנים ק. אליעזר פריקבוץ-גלויות742661

בבללא מוצאיבנהיוספטלקדושי פרהוד 743456

בבמרחבימרחביק. ארגובקדושי קהיר744539

בארח' ללא מוצאצה"לרמת- ורברקדיש לוז745294

בבללא מוצאמסריקיוספטלקהילת יוסטון746380

בביוסף רוזובסקיאריה בן אליעזרהדר גניםקהילת יעקב747222

בברח' ללא מוצאהנביאיםשעריהקהילת פינסק748573

בברח' ללא מוצאמסריקיוספטלקהילת פראג 749207

אאליברכטפינסקרמרכז העירקהילת רובנה 750101

גגעד"ש שפיקדרך מנחם בגיןעמישבקהילת שיקגו751953

אאללא מוצאאסירי ציוןזאב ז'בוטינסקיקוגלמן תרזה752915

באיד הבניםנריה צבי משהכפר גנים ג'קוזידלו עמנואל7531298
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אאהכורםיוסף לויןנוה עוז חדשה קופלמן אברהם754309

אארח' ה - 93רוטשילדמרכז העירקוק א.י. הרב755416

בבאז"רנוביק רבקהאחדותקורצ'ק יאנוש756517

אארח' ללא מוצאאחד העםמרכז העירקטרוני הרב  757464

בבקורצ'קקלישרשעריהקיש הבריגדיר758570

אאיהלוםהיסמין כפר גניםקלדרון יעקב (משעול) 759

אארח' ללא מוצאטרומפלדוררמת ורברקלוזנר יוסף  פרופ'760395

אאמחנה יהודהאחד העםמחנה- יהודהקלישר761466

אבהנרייטה סולדמחנה- יהודהשעריהקלישר762466

אאנורודויההסתדרותמרכז העירקמינסקי רבקה763257

באללא מוצאנקר יוסףמשעול כפר גנים ג'קנופף יוסף7641290

אאביטרמןז'בוטינסקי זאבבר-יהודהקפלן אליעזר765329

באהעצמאותביטרמן מרדכינוה-עוזקפלנסקי שלמה766325

אאההגנהחובבי-ציוןמרכז העירקציר אהרון767756

אאכץ מיכל לייב חפץ-חייםמרכז העירקק"ל768424

בברבי יהודה הנשיארבי יהודה הנשיאהדר- גניםקראוסמן מרדכי769923

באאנצ'י חיים סורנידרך יצחק רביןנוה עוז החדשהקרב אל  עלמיין7701419

בבדוד טבצניקז'בוטינסקי זאבקרולקרול יעקב771072

באהבניםאורלובקרולקרימינצקי יוחנן772108

באמרידור יעקבעמיחי פאגליןכפר גניםקרמרמן יוסף 773922

בבהרמתיקלישרמחנה-יהודהקרן-היסוד774537

באללא מוצאנקר יוסףכפר גנים ג'קרני אורי7751326

בארמב"םהסמרכז העירקשאני אליעזר776730

אארח' ללא מוצאבן-יהודהמרכז העירראב אחים777414

בבחסדי שמעוןרבי יהודה הנשיאהדר גניםראם שלמה778571

באחדרהגיסיןהדר- המושבותראש- פינה779910
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בבהעיר ראש העיןירושליםביצות  נזלהראש-העין780200

באד. אם המושבות גיסיןהדר- המושבותראשון -לציון781911

בבללא מוצאאונטרמןק. הרב סלומוןרבי -עקיבא782189

באגבעת שמואלזבוטינסקירמת- סיברבין יצחק - דרך783051

אאהמגיניםגורדוןק. ספיררבינוביץ יעקב784655

אבמבצע קדשמבצע קדשקרולרבינזון  יחזקאל785100

בגבן ציון גליסמרדכי בן דרורסגולהרבניצקי יהושע חנה786136

באטובה ציפורימייזנר משה כפר גנים ג'רואי אליעזר7871286

אבברוידהבורלאמרכז העיררוזוב אחים788089

בבקהילת יעקבדרך מנחם בגיןהדר גניםרוזובסקי789221

אאאבא אחימאירי"ד הבניםכפר-גניםרוטברד ברוך790807

אאפינסאחים בכרמרכז העיררוטשילד בנימין אדמונד791443

אבעד מס' 41ממס' 31 עד  41מרכז העיררוטשילד בנימין אדמונד792443

באמשה סנהמשה סנהלב הסביוניםרום יעל793162

אארח' ללא מוצאזאב ז'בוטינסקי מרכז העיררופין ארתור ד"ר794075

באאגרוןריינסק. חזנירוקח ישראל795704

בבהתחיההנביאיםשעריהרות796597

בבסיניהנביאיםשעריהרזיאל דוד797564

באבן חור אליהורחובותהדר המושבותרחבעם זאבי 798079

באזכרון יעקבראשון לציוןהדר- המושבותרחובות799916

באשרעביפנחסיעין-גניםרחל המשוררת800630

אארח' ללא מוצאאחימאירכפר-גניםרחל ונחום801804

בבחיים לסקובאחוהק. דוד אלעזרריבלין802667

בארח' ללא מוצאחןרמת-ורבררייך חביבה803375

בבירושליםהרב הרצוג  כפר אברהםריינס הרב804690

אאירמהרוטשילדקרולרינגלבלום805067

מתוך 37 עמודים



32        

02.06.2015רשימת רחובות בפתח - תקוה מוצע 2016

מס' 
סד'

מס'
שומה

שם
הרחוב

סוףשכונה
אזור 

מגורים
עסקים
ואחרים

בגאלמוגאיינשטייןק. מטלוןרמ"א806002

אאוולפסוןשטמפפרמרכז העיררמב"ם807727

בבטביב אברהםפינסק. ארגוברמב"ן808530

באהותיקיםהותיקיםק. אלוןרמז דוד809210

810210
רמז דוד כולל ככרות:א' ב' 

ג' ד' ה'
באותיקיםותיקיםשכונת דדו

באחנקיןהרצוגכפר-אברהםרמח"ל811693

באכ"ט בנובמברפפרמרכז העיררמת-הגולן812678

באאבן עזראאורלובמרכז העיררנ"ק813046

באיעל רוםמשה סנההדר המושבותרפאל איתן814252

באאנדו חיים סירניצבי בן יעקבנוה עוזרפאל רייס815359

בברוטשילדפינסקרקרולרפפורט נתן816064

אבנחמן מברצלבמחנה יהודהמחנה- יהודהרצון מנחם  817609

אאסעדיה גאוןטרומפלדורמרכז העיררש"י818402

באחנה סנשרחל המשוררתמ.עובדיםרשיש חדוה819618

בבללא מוצאד"ר ויסבורגיוספטלשאול המלך820198

אאחיים כהןפנקסמרכז העירשבדיה821421

אבקטרוניקלישרמחנה-יהודהשבזי שלום822469

גגצפתשבט בנימיןעמישבשבט אשר823278

גגצפתטבריהעמישבשבט בנימין824290

גגללא מוצאצפתעמישבשבט גד825280

גגטבריהצפתעמישבשבט דן826282

גגכורש המלךעדש שפיקעמישבשבט יהודה827288

גגכורש המלךעדש שפיקעמישבשבט יוסף828289

גגצפתעדש שפיקעמישבשבט יששכר829292

גגקרית שיקאגועזרא ונחמיהעמישבשבט לוי830271

גגללא מוצאאלקלעיעמישבשבט נפתלי831269
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גגעדש שפיקכורש המלךעמישבשבט ראובן832287

גגעדש שפיקכורש המלך עמישבשבט שמעון833284

גגעדש שפיקכורש המלךעמישבשבטי ישראל834264

באאמסטרדםהצייר שורנוה-עוזשדרוביצקי שלמה835322

בגהסיביםשחםרמת- סיבשהם836143

בבללא מוצאהעוגבהדר גניםשהם בורנשטיין חיים837932

אאאידלמןלובטקיןכפר-גניםשווימר רבקה838812

בגנחשוןבן-ציון גליססגולהשוולב משה839163

באשטקליס מריםאנה טיכונוה עוזשוחט מניה840366

באללא מוצאיטקובסקיכפר גנים ב'שולזינגר אליהו דוד841779

בבהתחיהאהבת ציוןשעריהשולמית842593

אאאביאלסטרומהמרכז העירשור משה פרופ'843741

באדרך יצחק רביןקפלןנוה-עוזשור צבי -הצייר844369

באעמנואל לוויסניגוניםכפר גנים ג'שושן ימין  8451320

בגויטנבורג יצחקזאב ז'בוטינסקי רמת -סיבשחם846139

אברמב"םפינסקרמרכז העירשטמפפר847735

אאהרצוגרמב"םמרכז העירשטמפפר848735

באהמשוררת זלדהאלכסנדר פןנוה עוזשטקליס מרים ילין849355

באמשה סנה משה סנהלב הסביוניםשטרומונים850048

באיפה-נוףאלכסנדר זיידנוה-עוזשטרוק הרמן851318

באפרטיזניםהיבנרכפר-גניםשטרן אברהם יאיר852550

בבאסף שמחוניהנריטה סולדאחדותשיטרית בכור853546

אבגוטמןאורלובמרכז העירשילר שלמה854081

באשלזינגרהמכביםשיפרשיפר יצחק ד"ר855120

אאאמיר בנימיניעין-גניםעין-גניםשיפריס נתן856647

באללא מוצאאסירי ציוןנוה- גןשירת אסתר857917
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בבללא מוצאהתוףעמישבשכטר יוסף858239

בבטשרנחובסקיעין-גדיק. מטלוןשל"ג859015

אארח' ללא מוצאכץכפר-גניםשלום  קולקר860840

אאשלזינגראבן ספירמרכז העירשלום עליכם861123

באללא מוצאשמואל הנגידשיכון הפועל מזרחישלומציון  המלכה 862172

באללא מוצאהמכביםמרכז העירשלונסקי אברהם863116

אארבינצקיברנדיסשיפרשלזינגר עקיבא864125

באכביש 40הנביאיםעין גניםשלמה אבן עזרא865601

בבשלומציון המלכההנחלשיכון הפועל מזרחישמואל הנגיד866171

באביילי חייםברוריה בת תרדיוןנוה- גןשמואלביץ מרדכי867963

אאהרצלההסתדרותמרכז העירשמואלי (סימטה)868747

בבהשופטיםמינץאחדותשמחוני אסף 869545

באיד הבניםהעצמאותכפר גנים ג'שמחי דוד8701310

באללא מוצאגיסיןנוה גןשמיר משה8711000

באלוינסוןהצייר שורנוה-עוזשמעוני דוד872327

בגנחשוןמודיעיןסגולהשמעיה ואבטליון873571

בגהפלמ"חכצנלסוןרמת ורברשמש יעקב (רחבה)874

בגדרך משה דייןבזלק. אריהשמשון875047

בגגיסיןזאב ז'בוטינסקי ק. אריהשנקר876040

אאהראשוניםחיים עוזרמרכז העירשפיגל877729

באזכרון-יעקובזכרון  יעקבהדר- המושבותשפיה מאיר878919

אאמיכל לייב הנשאיםכפר גניםשפילברג שרגא8791307

באאסף שמחוניהנריטה סולדאחדותשפינוזה ברוך880542

אאגד מכנסהרצלמרכז העירשפירא הרמן881446

בבכץפינסאחדותשפרינצק יוסף882544

בבללא מוצאקלישרק. ארגובשקדי הרב883536
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באאילן רמוןראשון לציוןהדר המושבותשרגא רפאלי8841280

שרעבי זכריה *885

באמאירובבעש"טמחנה -יהודהשרעבי שלום886603

גגגת רימוןששת הימים887744

אאיטקובסקיצבי בן-ציוןכפר-גניםתדהר דוד888841

בגדרך רבין שחםרמת- סיבתוצרת הארץ889171

אאללא מוצאאנסקינוה-גניםתור הזהב890336

בבשמואל הנגידש.בר יוחאישיכון הפועל מזרחיתורה ועבודה891173

אאבר-כוכבאפינסקרמרכז העירתל-חי892093

אאללא מוצאבגליבטר שמואלכפר- גניםתלמים893163

בבאהבת ציוןרותשעריהתפוצות ישראל894592

שכונת הדר גנים - עמישב ב' יחשב כאזור מגורים ב' ועסקים ומסחר ב'

פרוייקטים:

אזור א'פרוייקט הדר-המושבות2.1

אזור א'נוה - עוז2.2

6357/6359/6360אזור א' - גושיםלב הסביונים והסביבה2.3

אזור א'כפר גנים ב' - ג'2.4

אזור ב' גוש 6811  חלקות 40, 39, 36, 34פרויקט "נחליים" 2.5

מערב - כביש 40

הערות:

מתוך 37 עמודים



36        

02.06.2015רשימת רחובות בפתח - תקוה מוצע 2016

מס' 
סד'

מס'
שומה

שם
הרחוב

סוףשכונה
אזור 

מגורים
עסקים
ואחרים

דרום -כביש מכבית

צפון - שכונת הדר גנים ועמישב

מזרח - שכונת עמישב

בכל מקום שבו מצויין "רחוב ללא מוצא, הכוונה שאין מעבר לכלי רכב.

אין עדיין החלטה של ועדת שמות לגבי המיקום. 

שכונת בלינסון ושיכון בלינסון *

צפון - כיבוש העבודה

דרום - ועד ארבע הארצות 

מזרח - כפר סירקין

מערב - נוה רעים 

מתחם רח' זלוטניק *

צפון - רח' טובה ושמשון דרנגר

דרום - שטנבורג יצחק (גבעת שמואל)

מזרח - דרך יצחק רבין

                                       מערב - רחוב הסיבים 

כל הרחובות המסומנים ב- * השינויים כפופים  לאישור שרי הפנים והאוצר כמפורט בסעיף 2.1 בצו .
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