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 בקשה לקבלת הנחה עפ"י מבחן הכנסה
 

על מנת לבדוק זכאות להנחה יש למלא את הטופס המצ"ב ולהגישו חתום לעירייה 
 בצרוף מסמכים תומכים.

 
על המבקשים לקבל הנחה התלויה במבחן הכנסה למלא נתונים אודות הכנסה מכל 

 מקור שהוא ולצרף מסמכים בהתאם לרשום בטופס הבקשה .
 

  או אוקטובר עד  של חודשים ינואר עד דצמברוהכנסות יש לצרף תלושי שכר
 דצמבר לפי הבחירה שצוינה בטופס הבקשה

 
 הערות כלליות

 

  בקשה להנחה אינה מעכבת תשלום, אינה עוצרת הצמדה וריבית כחוק
 ואינה מעכבת הליכי אכיפה.

  ,קיימת זכאות להנחות שונות , תינתן לזכאי להנחה, הנחה אחת בלבד
 הגבוהה מביניהן.

 .זכאי להנחה המחזיק בשני נכסים או יותר, תינתן הנחה לנכס אחד בלבד 

 .טופס שאליו לא צורפו כל המסמכים הדרושים לא יבדק 
 

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

 
 

 03-5722329בטל.  יאנה הרטמןלבירורים ניתן לפנות לגב' 
  

mailto:arnona@givatayim.muni.il
mailto:arnona@givatayim.muni.il


 

 52399, גבעתיים 68רח' כצנלסון  , אגף גביה והכנסות ריית גבעתייםיע
 03-7312895פקס.  03-5722232טל. 

 1002טופס 

 עפ"י מבחן הכנסה בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית
 לדירת מגורים לשנת הכספים _______

 1993לפי תקנות הסדרים במשק המדינה )הנחות מארנונה( התשנ"ב 

 
 מספר נכס )פיזי(:____________
 פרטי המבקש )מי שמחזיק בדירה(

 
 המצב האישי המין תאריך לידה שם האב שם פרטי שם משפחה מספר תעודת זהות

 זכר יום חודש שנה            
 

 נקבה

 רווק 
 

 נשוי

 גרוש
 

 אלמן
 

 טלפון המען

מס'  הרחוב היישוב
 הבית

מס' 
 הגוש

מס'  
 החלקה

מס' 
 -תת

 החלקה

 עבודה בית

        

 
 )סמן בעיגול(. –כן  /  לא  –האם בבעלותך דירת מגורים נוספת 

 
 ב' להלן(–מצב כללי  )שכיר / עצמאי / יש למלא טבלאות א' ו  .1

 ..הצהרה על מחזיק והמתגוררים אתו בדירה והכנסותיהם .א

 במשבצת לפי בחירתך: Xנא לסמן 
 .אני מעוניין שההכנסה החודשית הממוצעת תחושב לפי חודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר שנה קודמת 
 .אני מעוניין שההכנסה החודשית הממוצעת תחושב לפי חודשים ינואר עד דצמבר שנה קודמת 

 
שם  קרבה

 משפחה
מקום  העיסוק מס' זהות גיל שם פרטי

 עבודה
הכנסה 
 חודשית

                  מבקש/ת
                  בן/בת זוג

                  
                  
                  
                  
 

יצרף תלושי משכורת לחודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר שנה קודמת או לחודשים ינואר עד דצמבר  -שכיר
                                                                                                                                                 1שנה קודמת , לפי הבחירה שצוינה ברישה של סעיף 

 יצרף שומת הכנסה שנתית אחרונה שבידו. -עצמאי

 
 

 

 
יש לציין ממוצע חודשי לחודשים אוקטובר עד מקורות הכנסה נוספים של המנויים בסעיף א' לעיל'  .ב

)אין למלא  1דצמבר שנה קודמת או לחודשים ינואר עד דצמבר שנה קודמת, לפי בחירה שצוינה ברישה של סעיף 
  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  מלגות 7

  סה"כ
 

 *אם השכרת דירת מגורים ושכרת דירה אחרת למגוריך יש לציין הפרש )אם יש( בהכנסה בלבד.
 

 חודשים אחרונים כולל ריכוז יתרות 3יש לצרף דפי בנק  .ג
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כי כל הפרטים הרשומים לעיל הם נכונים, וכי לא העלמתי פרט כלשהוא  הריני מצהיר בזה

 מהפרטים שהתבקשתי למלא.
 

 כי במידה ולא אשלם את יתרת הארנונה ההנחה תבוטל ידוע לי
 

 תאריך _____________   חתימת המבקש _______________
 
 

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

 
 או לאימייל 03-7312895יש למלא את הטופס ולשלוח בדואר או לפקס. 

arnona@givatayim.muni.il  הדואר במשרדי אגף הגבייה או להניח בתיבת
 גבעתיים 68 כצנלסון ברחוב 

 
 לשימוש המשרד

 נבדקו מסמכים 
  זכאי להנחה מהסיבות: _______________________________.זכאי/ לא 
 ._______ :קוד הנחה 

 
 תאריך: ________________ חתימת הפקיד הבודק:_____________________

 
 תאריך: ________________ חתימת מנהל מאשר   :_____________________

 
חה מתשלום ארנונה זכאי להנ –מחזיק בעל הכנסה חודשית ממוצעת כמפורט להלן 
 ומספר הנפשות המתגוררותכללית למגורים בשיעור שנקבע לפי סכום ההכנסה 

( לתקנות ההסדרים במשק 8))א( 2, כמפורט בתוספת ראשונה לתקנה איתו בנכס
 .1993 –המדינה )הנחות בארנונה( התשנ"ג 

 ( 8) )א(2תוספת ראשונה תקנה  –טבלת מבחן הכנסה 
 

מ"ר, זאת בכפוף  50ועד לשטח של  50%עד לגובה של תינתן הנחה  לסטודנטים
סטודנטים ומעלה  2לעמידה בתנאים המפורטים בתוספת. ככל שבנכס מתגוררים 

 מ"ר הראשונים. 100ניתן יהיה להעניק הנחה כאמור עד לשטח של 
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 2020הכנסה חודשית ממוצעת בש"ח בשנת הכספים  מספר נפשות

 3,755-5,300   3,322 – 3,755 2,889  - 3,322 2,889עד  1
 5,634-7,951  4,984 – 5,634  4,334 – 4,984 4,334עד  2
 6,535-9,223 5,781 – 6,535  5,027  –5,781 5,027עד  3
 7,436-10,494 6,578 – 7,436 5,720 – 6,578 5,720עד  4
 9,411-13,282 8,325-  9,411 7,239 – 8,325 7,239עד  5
 11,387-16,070 10,073-11,387 8,759 – 10,073 8,759עד  6

 20%עד  40%עד  60%עד  80%עד  שיעור ההנחה
 13,362-18,858  11,821- 13,362 10,279-11,821 10,279עד  7
 15,338-21,646 15,338- 13,568 11,798-13,568 11,798עד  8
 17,313-24,434  15,316- 17,313 13,318-15,316 13,318עד  9

 לנפש 2,715עד  לנפש 1,924עד  לנפש 1,702עד  לנפש 1,480עד  ומעלה 10
 30%עד  50%עד  70%עד  90%עד  שיעור ההנחה

 




