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 נכבד/ה, תושב/ת

 ותיק" זכאי להנחה מארנונה כמפורט להלן: "אזרח

או קצבת נכות בשל  אזרח ותיק" המקבל מהמוסד לביטוח לאומי קצבת זקנה או קצבת שאירים או קצבת תלויים" .1
מ"ר. להלן:  100ח של עד טבעבור ש לדירת מגוריו מחיוב הארנונה 25%פגיעה בעבודה, תינתן הנחה בשיעור 

 {.  1993 –)א( לתקנות ההסדרים במשק המדינה )הנחה בארנונה(, התשנ"ג 1)א( 2בה" }תקנה צ"ק

מ"ר לפי חוק  100עד  בעבור שטח שללדירת מגוריו  מחיוב הארנונה 30%תינתן הנחה בשיעור  –ותיק"  "אזרח .2
 בכפוף לאמור להלן:  1989 -, התש"ן הוותיקיםהאזרחים 

תינתן הנחה אם סכום הכנסותיו ** מכל מקור שהוא אינו עולה על השכר הממוצע  – גר בדירה "אזרח ותיק" אחד
 במשק המתעדכן מעת לעת.

תינתן הנחה אם סך ההכנסות של כל המתגוררים בדירה  –גרים בדירה שני "אזרחים ותיקים" או מתגוררים אחרים 
 המתעדכן מעת לעת.מהשכר הממוצע במשק  150%עולה על ן "אזרחים ותיקים" אי םאינ ם)גם אם ה

בעבור  100%יזוכה בהנחה בשיעור של  1980התשמ"א  – מלה לפי חוק הבטחת הכנסה"ג"אזרח ותיק" המקבל " .3
 מ"ר  100שטח של עד 

 100בעבור שטח של עד  100%יזוכה בהנחה בשיעור  – "אזרח ותיק" המקבל "קצבת זקנה בתוספת גמלה לנכה" .4
 לת הקצבה. במקרה זה יש לצרף אישור על קב –מ"ר 

מהשכר הממוצע במשק ואלמלא פנסיה זו היה זכאי לגמלת  24.3%אזרח ותיק" המקבל פנסיה שאינה עולה על " .5
יזוכה בהנחה בשיעור של  – מהשכר הממוצע( 38.3%הבטחת הכנסה )יחד עם בן/בת זוג פנסיה אינה עולה על 

ואישור על תביעה להבטחת הכנסה  במקרה זה יש לצרף תלוש הפנסיה –מ"ר  100בעבור שטח של עד  100%
 שנדחתה ע"י המוסד לביטוח לאומי.

 לצורך  קבלת הנחה יש להמציא בנוסף לטופס זה: 

 צילום תעודות זהות + ספח 

 אישור הזכאות מהמוסד לביטוח לאומי 

  בלבד:  2בהתאם לסעיף 
בר או לחודשים ינואר עד דצמבר תלושי שכר: אוקטובר, נובמבר ודצמ 3 – לשכירתלוש אחד,  – פנסיהאישורי הכנסה )

שומת מס הכנסה משנה קודמת, פיצויים, תמיכות, מלגות,  – לעצמאילשנת הכספים הקודמת, גמלת/קצבת ביטוח לאומי. 
 מענקים, בכל מקרה יוגש אישור ביטוח לאומי בגין זכאות לקצבאות בשנה החולפת. 

 שנה אחת לפחותבמידה והנך שוכר/ת בנכס יש להמציא חוזה שכירות בתוקף ל 
 
 .2004 –רשם האוכלוסין, לגיל פרישה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד ישראל שהגיע, לפי הרישום במתושב  –"אזרח ותיק" *

 ם מחו"ל וכיוצ"ב.הכנסה ברוטו מכל מקור שהוא, לרבות שכר דירה, קצבאות, רנטה או תשלומי –** לעניין זה הכנסה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 בקשה להנחה בארנונה ל"אזרחים ותיקים"

 המצאת אישורים מהמוסד לביטוח לאומי 

ים מהמוסד לביטוח לאומי ואין ברשותכם קוד סודי אישי, נא חייגו לטלפון ונדרשתם להמציא אישור במידה

 * והזמינו קוד אישי. הקוד יגיע בדואר לביתכם. זכרו: הקוד אישי ויש להזמינו עבור שני בני הזוג.6050
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 : לדעתחשוב 
 

 .הגשת הבקשה להנחה אינה מעכבת הליכי גבייה על פי דין 
  הזכות לערוך בקורת בנכס לאימות הנתוניםהמועצה שומרת לעצמה. 
 שני נכסים או יותר יקבל הנחה על נכס אחד בלבד, עפ"י החלטתוהמחזיק ב 
 אותה שנה(. אם מי בדצמבר של  31-הזכאות להנחה מותנית בכך שסכום הארנונה ישולם עד לסוף שנת הכספים )ה

 .יבו במלוא הסכום ללא ההנחהשזכאים להנחה לא ישלמו את מלוא הארנונה עד סוף השנה, הם יחו

  ניהן זכאים להנחה אחת בלבד, הגבוהה מבמי שמתקיימים לגביהם מספר תנאי זכאות להנחות שונות בארנונה יהיו

 .(ים על קריטריונים המזכים בהנחה גבוהה יותראם עונ ארנונה )מומלץ לבדוק בפורטל

 : רערעו

 פניות ונה או לממונה אם מעוניינים לערער על החלטת הרשות המקומית בנושא הארנונה, יש לפנות לגזבר, למנהל הארנ
 במועצה. הציבור

 

 
 
 

https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%90%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%A0%D7%94
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 ח ותיק""אזר –  20        ת  לשנ הצהרה

 פרטי המצהיר/ה א.

 שם המצהיר/ה מספר זהות טלפון קווי טלפון נייד

סטטוס  מס' המתגוררים בנכס
 /  נשוי   /  גרוש  /   אלמן רווק

 מין
 /    נקבה    זכר

 תאריך לידה

מס'  מספר משלם
 בית

כתובת  רחוב
 הנכס

 :פרטי המתגוררים עימי בנכסב. 
  שם משפחה ם פרטיש מספר זהות תאריך לידה יחס קרבה

     1 

     2 

     3 

 סך הכנה מפנסיה, קצבאות ביטוח לאומי, הכנסות אחרות וקצבאות אחרות. *

 ג. פרטי הכנסות:

  הכנסות הבעל הכנסות האישה

 קצבת זקנה מביטוח לאומי  

 פנסיה ממקום עבודה  

 קצבה אחרת  

 הכנסה אחרת  

 נסותסה"כ הכ  

                                                              ______________________________________ירת מגורים נוספת? לא  /  כן: בכתובת:ד. האם בבעלותך ד

 הצהרת המבקש ה.

סמן למלא ) שנדרשתי מהפרטים כלשהו פרט תיהעלמ ולא נכונים הם הרשומים הפרטים כל כי בזאת מצהיר/ה מטה החתום/ה אני

 אחת מהאפשרויות הבאות:(

  במשק  הממוצע על השכרעולה סך כל הכנסותיי מכל מקור שהוא  - "אזרח ותיק" המקבל קצבת זקנה מהמוסד לביטוח לאומי אני

 לעובדים ישראליים.

 מ"ר 100 -הנחה ל 25%            

  במשק  הממוצע על השכר עולה שהוא, אינו מקור מכל ותייהכנס כל וסך ,נוסף יק"ות "אזרח גר לא בנכס. ותיק" "אזרח אני

 לעובדים ישראלים בלבד, כפי שפרסמה באחרונה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 
 ובין אם לאו,( ותיקים" וסך כל ההכנסות של כל המתגוררים בדירה )בין אם הינם "אזרחים ,או אני "אזרח ותיק." בנכס גר אדם נוסף

 מהשכר הממוצע במשק. 150%ולה על מכל מקור שהוא אינו ע

 מ"ר 100 -הנחה ל 30%             

   אני "אזרח ותיק" המקבל מהמוסד לביטוח לאומי קצבת זקנה או קצבת שאירים או קצבת תלויים או קצבת נכות בשל
 .1980התשמ"א  "גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה"פגיעה בעבודה ובנוסף מקבל 

 מ"ר 100 -הנחה ל 100%            

  אזרח ותיק" המקבל מהמוסד לביטוח לאומי "קצבת זקנה בתוספת גמלה לנכה" אני" 
 מ"ר 100 -הנחה ל 100%            

  לגמלת זכאי הייתי זו פנסיה ואלמלא במשק הממוצע מהשכר %24.3 על עולה שאינה פנסיה המקבל ותיק אזרח אני 
 

 במשק( הממוצע מהשכר 38.3% על עולה אינה יהפנס – זוגי בן/בת עם ד)יח הכנסה הבטחת             
 מ"ר 100 -הנחה ל 100%            

 

למלא וכן כי זוהי דירת  שנדרשתי מהפרטים כלשהו פרט העלמתי ומלאים ולא מדויקים נכונים הם הרשומים הפרטים כל כי בזאת, מצהיר/ה הנני
 מגורי הקבועה.

 

 ו/או מידע כי החסרתי ויימצא במידה כי לי ידוע בקשתי להנחה בארנונה והצהרתי. אית לבצע חקירה לאימותכי העירייה רש לי ידוע
 ריבית הפרשי בתוספת ממני, המגיע כל את לשלם אדרש זו, בקשתי סמך על לי שניתנה ההנחה תבוטל מוטעה, או שגוי מידע מסרתי

דית עם קבלת חיוב תחייב לשלמן מימל שיעלו, ואני תי בהוצאות החקירה, ככאו תחייבו הנ"ל במקרה כי מסכים ואני והצמדה פיגורים
 .כםמ

 תאריך: ____________   חתימת המהיר/ה:_________________                                                                                   


