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        פניית עסקים לוועדת הנחות                                             

                        : רשאי להגיש בקשהמי  .1

כמשמעותו  למעט עסק המנוהל ע"י חבר בני אדםמחזיק שהינו בעל עסק ) .א
 ואין הוא בעל עסק נוסף.         לפקודת מס הכנסה( 1בסעיף 

 מ"ר . 75שטחו של העסק אינו עולה על  .ב

 שנה. 62שמלאו לה  אישהשנה  67המחזיק הינו גבר שמלאו לו  .ג

)נכון ₪  240,000עולה על הוא עוסק שמחזור העסקאות שלו בכל עסקיו אינו  .ד
 .צמוד מדד המחירים לצרכן בהתאם לתקנות( 1.1.2012 -ל

עפ"י עבור דירת המגורים בה הוא מתגורר המחזיק זכאי להנחה מארנונה  .ה
 הכנסותיו והכנסות המתגוררים עמו.

 :חובה לצרף מסמכים התומכים בבקשה
 

  תלושי שכר של חודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר שנה  –אישור הכנסה
קודמת, שומת הכנסה שנתית אחרונה, הכנסות מביטוח לאומי, משכ"ד וכל 

 מקור הכנסה אחר.
  חודשים אחרונים כולל ריכוז יתרות. 3דפי חשבון בנק 
 .צילום ת.ז. כולל כתובת עדכנית 
 אישור הפסקת עבודה, אישור הכנסות מדמי אבטלה. -אבטלה 
 .אישורי הוצאות חריגות בגין מצב בריאותי 
  חוות דעת והמלצה מלשכת הרווחה. –מטופלי רווחה 

 
 

 הערות כלליות
 

  תשלום, אינה עוצרת הצמדה או פוטרת את הבקשה להנחה אינה מעכבת
 וריבית כחוק ואינה מעכבת הליכי אכיפה.

  מ"ר הראשונים של 40ההנחה למי זכאי לכך לפי התקנות תינתן לגבי 
 שטח העסק.

  זכאי להנחה שלא פרע במלואה את יתרת הארנונה שהוטלה על הנכס
בדצמבר של אותה שנה, תהיה ההנחה שנקבעה לו  31בשנת הכספים, עד 

 בטלה מאותו יום ותיווסף ליתרת הארנונה.
 

 או לאימייל 03-7312895יש למלא את הטופס המצ"ב ולשלוח בדואר או לפקס. 
arnona@givatayim.muni.il 

 
 03-5722329לבירורים ניתן לפנות לגב' יאנה הרטמן בטל. 

              

 

 בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לעסק לשנת כספים _________               

mailto:arnona@givatayim.muni.il
mailto:arnona@givatayim.muni.il
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 1995-תיקון( התשנ"ו-לפי תקנות ההסדרים במשק המדינה )הנחות מארנונה

 פרטי המבקש/ת )המחזיק ובעל העסק(

שם  שם פרטי שם משפחה מספר תעודת זהות
 האב

 המצב האישי המין תאריך לידה

 זכר יום חודש שנה            
 

 נקבה

 רווק 
 

 נשוי

 גרוש
 

 אלמן
 

 טלפון המען

מס'  הרחוב היישוב
 הבית

דמי שכירות  זיקה למכס
 לחודש

 נייד  בית

   o בעלים 
o שכירות 

 
________ 

  

 
 לא/כן  דירת מגורים נוספת?אם בבעלותך הה     ה

   
 האם הינך מחזיק/בעלים בעסק נוסף?  לא /כן 

 הא
 

 יש למלא פרטים אלה רק באם אינך מקבל הנחה לדירת מגוריך עפ"י הכנסותיך.
 

שם  קרבה
 משפחה

מקום  העיסוק מס' זהות גיל שם פרטי
 עבודה

הכנסה 
 חודשית

                  מבקש/ת
                  בן/בת זוג

                  
                  
                  
                  
 
 סה"כ                                                    שנתית אחרונה שבידו. מסיצרף שומת  -עצמאי  

 
 

 
 
 

יש לציין ממוצע חודשי לחודשים אוקטובר עד מקורות הכנסה נוספים של המנויים בסעיף א' לעיל'  .א
 דצמבר השנה קודמת. )אין למלא אותן הכנסות שנכללו בהודעת השומה(

 
 

 סכום בש"ח מקור סכום בש"ח מקור
  תמיכת צה"ל 8  ביטוח לאומי 1
  קצבת תשלומים מחו"ל 9  מענק זקנה 2
  פיצויים 10  פנסיה ממקום העבודה 3
  הבטחת הכנסה 11  קצבת שארית 4
  השלמת הכנסה 12  קצבת נכות 5
  תמיכות 13  שכר דירה 6
  אחר 14  מילגות 7

  סה"כ
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 מהנימוקים הבאים:הריני מבקש לקבל הנחה מתשלום הארנונה לשנת ______ 
 

________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________ 

    
צהיר בזה כי כל הפרטים הרשומים לעיל הם נכונים, וכי לא העלמתי פרט כלשהוא מ הרני 

 מהפרטים שהתבקשתי למלא.
 

 _________________ /תחתימת המבקש   _____________תאריך 
 

 לא יטופלו -יש לצרף אישורים מתאימים להוכחת הזכאות, בקשות ללא אישורים מתאימים

 
 

 לשימוש המשרד
 

 
 
 

 אישור 
 דחיה 

 
 

 
 אישור  הבקשה ונימוקי הועדה

 
 
 

 

 
 
 

 תאריך: ________________ חתימת הפקיד הבודק: ____________________
 

 חתימת מנהל מאשר :_____________________ תאריך: ________________
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  2018הכנסה חודשית ממוצעת בש"ח בשנת הכספים  מספר נפשות
 3,702-5,300   3,275 – 3,701  2,848  - 3,274 2,847עד  1
 5,551-7,949 4,911 – 5,550  4,271 – 4,910 4,270עד  2
 6,439-9,219 5,696 – 6,438   4,953  –5,695 4,952עד  3
 7,328-10,492 6,482 – 7,327 5,637 – 6,481 5,636עד  4
 9,138-13,085   8,084-  9,137 7,029 – 8,083 7,028עד  5
 10,948-15,677 9,684-10,947 8,422 – 9,684 8,421עד  6

 20%עד  40%עד  60%עד  80%עד  שיעור ההנחה
 12,758-18,269  11,286- 12,757  9,814 –11,285 9,813עד  7
 14,568-20,862 12,887 -14,567 11,207-12,886 11,206עד  8
 16,378-23,454  14,489- 16,377 12,599-14,488 12,598עד  9

 לנפש 2,606עד  לנפש 1,820עד  לנפש 1,610עד  לנפש 1,400עד  ומעלה 10
 30%עד  50%עד  70%עד  90%עד  שיעור ההנחה

 
 


