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 צו המסים )ארנונה( לשנת הכספים "2019"
 

בתוקף סמכותה מחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב 
מיום  6/2018( , החליטה המועצה המקומית מע'אר בישיבתה מס' 1992 -התשנ"ג ג
שתטיל המועצה על הנכסים שבתחום שיפוטה לשנת  )ארנונה(על צו המסים  4/7/2018
 כדלקמן: 2019הכספים 

 
תעריף בש"ח למ"ר  מס סווג סוג הנכס מס'

 2018לשנת 
עריף בש"ח ת

 2019למ"ר לשנת 
 34.75 34.64 100 מבני מגורים  1
 101 מחסן ביתי  2

11.64 11.67 
 משרדים, שירותים ומסחר  3

 )מאגרי מים וביוב(
300 68.10 68.32 

 68.32 68.10 300 משרדי ממשלה  4
 68.32 68.10 301 משרדי סוכנות ביטוח  5
 68.32 68.10 302 מרפאות ובתי מרקחת  6
 68.32 68.10 310 תחנות דלק  7
עסק קמעונאי  )שטח רצפת  8

 (ןביטו
312 68.10 68.32 

עסק סיטונאי  )שטח רצפת  9
 ביטון(

313 68.10 68.32 

 471.73 470.23 330 בנקים  10
 381.36 380.14 331 אנטנה סלולרית  11
 69.04 68.82 400 מפעלים  12
 50.15 49.99 410 בית בד חדש 13
 18.16 18.10 411 בית בד ישן  14
 59.09 58.90 451 מלאכה  15
 59.09 58.90 452 עסק למכירת ברזל  16
 59.09 58.90 453 עסק לייצור בלוקים  17
 28.65 28.56 500 תעלת מים מבונה  18
קרקע המשמשת תעלת מים  19

 מבונה 
600 4.04 4.05 

 3.48 3.47 700 אדמה תעשייתית למ"ר  20
קרקע תפוסה למשרדים  21

שירותים ומסחר לרבות קרקע 
תפוסה לצורכי מתקנים ו/או 
מבנים ו/או מאגרים ו/או 
בריכות המוחזקים ע"י חברת 

מים מקורות או ע"י חברת 
אחרת ולרבות קרקע תפוסה 
לצרכי למפעל המים הארצי / 

 המוביל הארצי .

800 11.27 11.31 

 00 00  לולים, רפתות וכו' 22
 38.43 38.31 306 בית מלון/ צימרים 23
 0.51 0.51 900 קרקע תפוסה )צדי התעלה( 24
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 .9201/31/1עד  %2הנחה תשלום מראש  .1

 . 2%הנחה על תשלום בהוראות קבע וגביה מרוכזת בבנק  .2
 . 1/1/2019הינו  2019המועד החוקי לתשלום הארנונה לשנת המס  .3

הנחות לזכאים: הנחות לזכאים יינתנו בהתאם לתקנות שפורסמו בקובץ תקנות  .4
 ותיקוניו בהתאם לאישור המועצה.  25/2/93מיום  5503

 מר בסאם קזל.  2019מנהל הארנונה לשנת  .5

 

 
 
 

 בכבוד   רב,                                                                                             
 

 זיאד  דגש                                                                                              
 ראש המועצה המקומית מע'אר

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 2019צו ארנונה לשנת 

 


