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מטבח צרכנייה וקפיטריה ג,מסעדה 310310 '116.82125.54

156.89168.60ב,גני אירועים באיזור א  311311

384.61413.32תחנות דלק מסחריות 312312

116.82125.54מס. ב צרכניה ,משרדים א 313313

68.5073.61מתק, השנאה , מתקני יצור 314314

68.5073.61או תצו-מקום לאחסנה ו 315315

209.26224.88אירוע.ג,חנויות,משרדים 316316

68.5073.61א.שטחי נוי מקורים בג 317317

116.44125.14מחסנים סככות באיזור ד 318318

68.5073.61ב,מחסנים א, מבני עזר  319319

68.5073.61קליניקה, סטודיו ,מרפאה  320320

117.83126.63תחנת דלק פנימית 321321

103.03110.72מבנה מתקן לרבות אנטנה 323323

מכירה/תצוגה,מזנון,מטבח,מסעדה,צרכנייה 325325  116.82125.54

93.46100.46ב+שטחים משותפים באזור א-מרכז מסחרי 327

179.96179.96ד+שטחים משותפים באזור ג-מרכז מסחרי 328

ד' מחסנים ג 33183318 '116.44125.14
ד' מרפאה סטודיו ג 33223322 '137.71147.99

853.69917.42בנקים 350350בנקים

50.3754.13ב,תעשיה איזור א 410410

52.9456.90מבנים ומתקנים לתעשיה ג 411411

83.9390.19מבנים ומתקנים לתעשיה 412412

76.4982.20מחסנים סככות באיזור ד 413413

116.84125.56תעשיה, ב,משרדים איזור א 415415

166.85179.31ד תעשיה,משרדים איזור ג 416416

26.2828.24שטחי חציבה- מחצבות  418418

40.4243.44מבני עזר לתעשיה איזור 419419
42.4945.66מבני עזר לתעשיה איזור ג420420

50.3754.13ב,מלאכה מבנים א 461461

52.0955.98מוסכים 462462

83.9390.19מבנים ומתקנים למלאכה 463463

83.9390.19מחסנים סככות באיזור ד 464464

116.84125.56ב מלאכה,משרדים א 465465

191.01205.27ד מלאכה,משרדים ג 466466

49.5253.22א-עזר.מ, סככות, מחסנים  469469

52.9456.90מבנים ומתקנים למלאכה ג 470470

54.7558.84מוסכים אזור ג 471 471
52.0655.94עזר.מ, סככות, מחסנים  472472
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2019 ביחס לשנת 2020שנת - תעריפי ארנונה לנכסים שאינם למגורים 

51.7755.64פנסיון,מלון,בית הארחה 511511בתי מלון

0.010.01ב+אדמה חקלאית א 611611

0.040.04אדמת מרעה איזור ג 612612

0.040.04ג- פרדס  613613

0.040.04ג- אדמת שלחין  614614

0.030.03ג- אדמת בעל  615615

0.230.25חורשות ופארקים 616616
0.160.17קרקע לגידול פרחים 617617

0.340.37ב+חקלאי א  661661
3.593.86מבנה לגידול תוצרת חקל 662662

7.047.57קרקע תפוסה 711711

8.539.17אירועים. קרקע תפוסה בג 713713

1.261.36קרקע להפקת מים 714714

0.620.66קרקע תפוסה במעיינות 715715

13.0514.02קרקע תפוסה במחצבות 716716

7.868.44קרקע תפוסה באיזור ד 717717

8.789.44קרקע המשמשת מבנה או 719719
14.1715.22קרקע תפוסה לבית עלמין 721721

40.7643.80חניון 810810
37.9640.80עסקים-חניה מקורה 815815

0.510.55מערכת סולארית הממוקמת על גג נכס840

2.112.27מערכת סולרית שאינה ממוקמת על גג נכס850
2.052.20קרקע תפוסה המשמשת למערכת סולארית860

ד' בריכת מסחרית מקורה ג 908908 '139.08149.46

לא מקורה אזור ג'  ד' בריכה מסחרית ג 909909 '104.18111.96

104.18111.95ב+לא מקורה א' בריכה מסחרית א 910910

35.2037.83בית אריזה 911911

52.0755.95ח''פנסיון בע-חוות סוסים 912912

394.57424.03ג לרבות מבנים- בארות  913913

37.9640.80בניין כללי 914914

139.08149.46ב+ומועדוני ספורט א' בריכה מסחרית מקורה ג 915915

27.1529.18בריכת שחיה פרטית 916916

37.9640.80מתקני שעשועים וספורט 917917

37.9640.80כיתות לימוד 918918

43.8347.10סככות ומבני ע,מחסנים 919919
37.9640.80מתקן המשמשים ל- בריכה  920920
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