
בקשה לקבלת הנחה מתשלום מארנונה כללית לדירת מגורים
לשנת הכספים 2020

לפי תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחות מארנונה), התשנ״ג -  1993

מס׳ חשבון ארנונה תאריךמס׳ נכס מס׳ בקשה

פרטי המבקש (מי שמחזיק בדירה)

מצב כלכלי (שכיר/ עצמאי יש למלא בטבלאות א׳ ו- ב׳ להלן)
(א).  הצהרה של המחזיק והמתגוררים איתו בדירה והכנסותיהם בחודשים אוקטובר עד דצמבר 2019, או בחודשים ינואר עד דצמבר  2019.

(ב).  מקורות הכנסות נוספים של המנויים בסעיף (א׳) לעיל (אין למלא אותן הכנסות שנכללו בהודעת השומה).

המצב האישיהמיןתאריך לידהמס׳ נפשות בדירהשם פרטישם המשפחהמספר זהות

טלפוןכתובת דואר אלקטרוניהמען (כתובת הנכס שלגביו מבוקשת ההנחה)

האם בבעלותך דירת מגורים נוספת? 1  כן  1 לא

סה״כ:

סה״כ:

יוםחודששנה

הישוב

קרבה

1. המבקש

2. בן/בת הזוג

3. שם הילד/ה

4. שם הילד/ה

5. שם הילד/ה

6. שם הילד/ה

7. שם הילד/ה

8. שם הילד/ה

9. שם הילד/ה

10. שם הילד/ה

שם משפחה

חובה לצרף לבקשה: שכיר – יצרף תלושי משכורת לחודשים אוקטובר-דצמבר 2019 או לחודשים ינואר עד דצמבר  2019, לפי בחירת המחזיק.
                                      עצמאי – יצרף שומת הכנסה שנתית אחרונה בידו והצהרה מעו"ד/ רו"ח לגבי הכנסה בשלושה חודשים אחרונים.

                                      מי שאינו עובד – יצרף אשור מביטוח לאומי על מעמד לא עובד.
                                      תדפיסי בנק לחודשים אוקטובר – דצמבר 2019.

* אם השכרת דירת מגורים ושכרת דירה אחרת למגוריך יש לצרף חוזה שכירות.

הכנסה חודשיתמקום העבודההעיסוקמספר זהותגילשם פרטי
ברוטו ממוצעת

מס׳ הביתהרחוב

@

1 זכר
1 נקבה

1 רווק
1 נשוי

1 פרוד

1 גרוש
1 אלמן
1 אחר

מקור

1. ביטוח לאומי

2. מענק זיקנה

3. פנסיה ממקום העבודה

4. קצבת שארים

5. קצבת נכות

6. * שכר דירה

7. מילגות

8. תמיכת צה״ל

9. קצבת תשלומים מחו״ל

10. פיצויים

11. הבטחת הכנסה/מזונות

12. השלמת הכנסה

13. תמיכות

14. קצבת ילדים

15. אחר

16. אחר

סכום בש״חסכום בש״ח מקור

הנחיות: 1.  בקשה לקבלת הנחה יש להגיש עד ולא יאוחר מ-31 בדצמבר של אותה שנת כספים. לא תתקבל בקשה לאחר מועד זה.
                2.  יש לצרף אישורים מתאימים להוכחות הזכאות, בקשות ללא אישורים מתאימים לא יטופלו.  

                3.  בהתאם לסעיף 16 לחוק ההסדרים במשק תושב שלא שילם יתרת הארנונה לאחר קבלת ההנחה, תבוטל ההנחה שקיבל.
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עמוד 1 מתוך 2

 אני מעוניין שההכנסה החודשית הממוצעת תחושב לפי חודשים אוקטובר, נובמבר ודצמבר 2019.   
 אני מעוניין שההכנסה החודשית הממוצעת תחושב לפי חודשים ינואר עד דצמבר 2019.

צילום תעודת זהות וספח תעודה כולל כתובת מגורים רשומה בבת-ים.
אישור על מקורות הכנסה נוספים המפורטים בסעיף [ב'] להלן.

(טופס 1)

בת-ים  17 נורדאו  רחוב   | ההכנסות  אגף   | בת-ים  עיריית 
16:00-18:15 ג׳   |  08:00-14:30 ה׳  ד׳,  ב׳,  א׳,  קבלת קהל: 

arnona@bat-yam.muni.ilפקס: 03-5558521 | דוא״ל: 
1-700-50-30-88 ובירורים:  לתשלומים  טלפוני  מוקד 



קוד הנחה

1. אזרח ותיק המקבל/ת עפ"י חוק הביטוח הלאומי אחת מהקצבאות: ק. זקנה, ק. שארים, ק. תלויים או נכות של פגיעה בעבודה והכנסתו מעל לשכר     
     הממוצע במשק ואין בבעלותו דירה נוספת.

2. אזרח ותיק כהגדרתו בחוק האזרחים הוותיקים והכנסתו אינה עולה על סכום השכר הממוצע  במשק ברוטו. 
         אני אזרח ותיק , בנכס לא גר עמי אדם נוסף וסך כל הכנסותיי, מכל מקור שהוא אינו עולה על השכר הממוצע במשק המתעדכן מעת לעת 

         (10,856 ש״ח נכון לדצמבר 2019) תאריך:_______________   חתימה:____________.
         אני אזרח ותיק וגרים עמי אדם נוסף או יותר וסך כל ההכנסות של כל המתגוררים בדירה, מכל מקור שהוא אינו עולה על 150% מהשכר     

       הממוצע במשק המתעדכן מעת לעת (16,284 ש״ח נכון לדצמבר 2019) תאריך:_______________   חתימה:____________.

3. אזרח ותיק המקבל/ת קצבת זקנה או קצבת שארים בצרוף גמלת הבטחת הכנסה (השלמת הכנסה) מהמוסד  לביטוח לאומי ואין בבעלותו דירה נוספת.

4. אזרח ותיק המקבל עפ"י חוק הביטוח הלאומי אחת מהקצבאות: ק. זקנה, ק. שארים, ק. תלויים או נכות של פגיעה בעבודה ובנוסף מקבל קצבת    
      זקנה לנכה.

         אני אזרח ותיק המקבל קצבת זקנה לנכה. בנכס לא גר עמי אדם נוסף וסך כל הכנסותיי, מכל מקור שהוא אינו עולה על השכר הממוצע במשק       
       המתעדכן מעת לעת (10,856 ש״ח נכון לדצמבר 2019) תאריך:_______________   חתימה:____________.

         אני אזרח ותיק המקבל קצבת זקנה לנכה וגרים עמי אדם נוסף או יותר וסך כל ההכנסות של כל המתגוררים בדירה, מכל מקור שהוא אינו 
         עולה על 150%  מהשכר הממוצע במשק המתעדכן מעת לעת (16,284 ש״ח נכון לדצמבר 2019) תאריך:_____________________  

         חתימה:____________.

5. אלמנת צה"ל.

6. נכי צה"ל.

7. הורים שכולים/משפחות שכולות.

8. חייל סדיר/ שירות לאומי/הורה של חייל שפרנסתו היתה על החייל.

9. חייל מילואים פעיל.

10. שירות לאומי - אזרחי/תלמידי ישיבה.
11. נכה הזכאי לקצבה חודשית מלאה ובעל דרגת אי כושר השתכרות של-75% ומעלה.

12. בעל נכות רפואית מי שדרגת נכותו הרפואית המוכחת היא בשיעור של-90% ומעלה.
13. עיוור בעלת תעודת עיוור לפי חוק שרותי הסעד, התשי"ח-1958.

האלו:  המדינות  מאחת  נכות  לגמלת  הזכאי  או  התשי"ז-1957  הנאצים,  רדיפות  חוק  לפי  נכות  לגמלת  הזכאי  הנאצים  רדיפות  נכה   .14
גרמניה, הולנד -  אוסטריה, בלגיה.

15. ניצול שואה הזכאי לתגמולים לפי חוק ההטבות לניצולי שואה, תשס"ז-2007.

16. נכה מלחמה בנאצים הזכאי לתגמולים לפי חוק נכי מלחמה בנאצים התשי"ד-1954.

17. הנחת דיפלומט שליח מטעמו של הדרג המדיני, האמון על יצוג האינטרסים של המדינה השולחת בפני מדינת היעד.
18. עולה חדש לפי חוק השבות, תש"י-1950, תאריך רישום כעולה במרשם האוכלוסין או שניתנה לו תעודה של אזרח עולה ממשרד הקליטה. 

19. הורה לילד נכה.
20. הורה עצמאי כמשמעו בחוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי התשנ"ב-1992 או הורה עצמאי לילד המתגורר איתו המשרת שירות    

       סדיר או מתנדב בשירות לאומי וגילו אינו עולה על גיל 21.
21. הורה עצמאי בשחרור מנישואין החי בנפרד מבן זוגו לתקופה של שנתיים לפחות ופתח בהליך על-פי דין להשתחרר מקשר הנישואין.

22. הבטחת הכנסה הזכאי לגמלת הבטחה מהמוסד לביטוח לאומי לפי חוק הבטחת הכנסה-ובלבד שהקצבה החלה לפני 1.1.03 ושלא חלה 

        הפסקה בת שישה חודשים רצופים בסך____________ ₪ לחודש.
23. גמלת מזונות הזכאי לתשלום לפי חוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ב-1972, ובלבד שהקצבה החלה לפני 1.1.03 ושלא חלה הפסקה   

       בת שישה חודשים רצופים בסך __________________ ₪ לחודש.
24. גמלת סיעוד הזכאי לגמלת סיעוד מהמוסד לביטוח לאומי, בסך ___________ ₪ לחודש.

25. על פי הכנסה: 20% (768) 30% (769) 40% (727), 50% (728), 60% (729), 70% (730), 80% (731), 90% (732).
26. אחר:___________________________________________________________________________________

736

757

803 

עד 70 מ"ר- 626
עד 90 מ"ר - 777
עד 70 מ"ר- 628
עד 90 מ"ר - 776
עד 70 מ"ר- 632
עד 90 מ"ר - 753

עד 70 מ"ר - 615 / 613 
עד 90 מ"ר - 616/771

 / 886 / 883 / 885 / 884
887 / 888
   642  

773

787
738

עד 70 מ"ר – 862
 עד 90 מ״ר- 855                                                                           

השלמת הכנסה – 800

774
889

עד 90 מ"ר – 925                                                                         עד 70 מ"ר – 859

עד 70 מ"ר – 931
 עד 90 מ״ר- 930

966

643

778

770

780

782 
727-732
768-769

תפקיד

נציג שירות

מאשר הנחה

חתימהקוד הנחהשיעור הנחה ב-%תאריךשם פרטישם משפחה

646 

הריני מצהירֿֿֿ/ה בזה כי כל הפרטים הרשומים לעיל הם נכונים וכי לא העלמתי פרט כלשהו מהפרטים שהתבקשתי למלא, והנני מתחייב להודיע בכתב 
לעירייה על כל שינוי בפרטים הנ״ל וזאת תוך שבעה ימים מיום השינוי. ידוע לי כי במידה ולא אעשה כן ויתברר לעירייה כי מסרתי פרט כלשהו שאינו 
נכון ו/או העלמתי פרט כלשהו ו/או לא דיווחתי על שינוי בפרטים במועד, תהא העירייה זכאית לבטל את ההנחה שניתנה לי, וכן לתבוע סכום ההנחה 

שקיבלתי בצרוף הפרשי הצמדה וריבית בחוק, ובנוסף לנקוט בכל ההליכים החוקיים נגדי.

תאריך:                                                

ממלא הטופס:           המבקש                   הפקיד המטפל (במקרה של הנחה לפי חוק כשהתקבלו מסמכים ללא טופס בקשה) 

לשימוש משרדי:

חתימת המבקש:                                                
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הבקשה עודכנה בטרמינל בתאריך:                                           נשלח SMS (כן/לא) בתאריך:                                    שם הפקיד המעדכן:                                          חתימה:     

תאור ההנחה

הערות:


