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 2023החלטה בדבר הטלת ארנונה כללית לשנת                     
,נקבעו  1992 -לחוק  הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב( התשנ"ג 7ע"פ סעיף 

  :שנה קודמת כדלקמןלעומת  1.37%בשיעור לאחר עדכון  2023תעריפי הארנונה לשנת 
 

 ראשיסוג נכס 
  

 תעריפי למ"ר  קוד  סוג נכס משני 
2023 ₪  

 37.58 100 . מבנה מגורים1 א
 37.58  101 . בתי אבות 2

 38.36 200 . מבני עסקים, מסחר 1 ב
 74.25 300 . תחנת דלק2
 66.09 301 . גני ילדים ומעונות פרטיים3
 71.09 302 . בתי מרקחת ומרפאות פרטיות 4
 68.47  303 . משרדים )עו"ד ביטוח וכ'( 5
 136.19 304 . מתקני ומבני חברת בזק מקורות וחברת חשמל 6
 134.93 305 . מבני קופ"ח ושירותי בריאות 7
 65.20 306 . מועדונים למיניהם )כולל משרדי מפלגות( 8
 68.47 307 . בתי קפה ומסעדות 9

 37.58 308 . משפחתונים10
 551.17 330 . בנקים 1 ג
 81.83 401 . מבני תעשיה סוג א1 ד

 38.36 400 . מבני תעשיה סוג ב )כגון בלוקים מתפרות וכ'( 2
 81.83  310 . בתי מלון ובתי הארחה ומתקני נופש 1 ה
  -. בתי מלאכה למיניהם : 1 ו

 מוסכים ומחסני מוסכים  מסגריות, נגריות וכ'      
201 49.90 

 ---------  710 חממות. 1 ז
 --------- 640 . אדמת מטע2
 --------- 650 . אדמת שלחין 3
 --------- 620 . אדמת פלחה4
 7.12  711 . לולים, דירים ורפתות 5

 4.30 700 ומסחר  הלתעשיי. קרקע תפוסה המנוצלת 1 ח
 29.54 701 ומסחר בפועל  הלתעשיי. קרקע תפוסה המשמשת 2
 29.54 702 . קרקע המשמשת לכריה או חציבה 3
 . קרקע תפוסה אחרת שאינה אדמה חקלאית 4

 והמחזיקים בה משתמשים בה לא יחד עם בנין       
 

703 
 

4.30 

 3.29 704 .קרקע תפוסה במפעל עתיר שטח  5
 54.33 500 . חניונים מקורים )בתשלום( 1 ט

 27.05 501 . חניונים בשטח פתוח )בתשלום( 2
 54.33 502 . בריכת שחיה 1 י

 77.75 503 מבנה  -. רשות הדואר 2
 27.39 504 . רשות הדואר )קרקע תפוסה( 3
 129.50 505 מבנים –. יתר נכסי מדינה 4
 27.39  506 קרקע תפוסה  -. יתר נכסי מדינה 5

 
 
 
 



 

09/06/2022 
 
 

 אופן תשלום והנחות      
    ------------------ 

 
 )בתנאי שאין לו חובות  28.2.2023עד   2023. למשלם מראש את הארנונה לשנת 1

ם בהוראת קבע יזוכה בהנחה הנחת תשלום מראש ולמשל  2%.  -קודמים( יזוכה ב     
 . 2%של 

 
 בנושא, ויפורסמו בנפרד .  -. ההנחות הסוציאלית יינתנו לפי תקנות אחרונות 2
 
 
 
 

 בכבוד רב             
 סאלח  ריאן       קאסם ריאן     

 ראש מ.מ כאבול                    גזבר המועצה 
 
 
 
 

 : העתקים
 מח' הגביה כאן  -
 נצרת עלית  -משרד הפנים , מחוז הצפון  -
 ירושלים   -משרד הפנים -
 ת"א   -מרכז השלטון המקומי  -
 תיק שוטף  -

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

09/06/2022 
              _______תיק     : 

 
 לכבוד 

 מטרופולינטהחברה 
 מחלקת מסים 

-------- 
 א.ג.נ, 

 
 הנדון : חיובי ארנונה  

 
מבקשים לבצע חיובי ארנונה ולהפיק לנו תלושים בהתאם להחלטת הממשלה בחוק 

 . 2023ההסדרים , אשר נקבעו תעריפי הארנונה לשנת 
 
 

 כבוד רבב         
 

 סאלח ריאן                   קאסם ריאן    
 ראש המועצה       גזבר המועצה  

 
 
 

 

 


