
 בגינן ניתן להגיש את הבקשה  מספר סיבות מוגדרות בטופס לנוחיותך : לתשומת  ליבך 
 :במשבצת המתאימה לסיבת הגשת הבקשה   Xנא לסמן 

 
 הרשות הרפואית  ___________ אחוז נכות _______________ נכות רפואית סעיף רפואיבעל

י סעיף זה מי שדרגת נכותו הרפואית  "זכאי להנחה ע. (ואין בבעלותי דירה נוספת______________________ 
 ).אחוזים ומעלה 90המוכחת היא בשיעור של 

 להלן ( 1992-ב"התשנ, לפי חוק התגמולים לאסירי ציון ובני משפחותים –המקבל תגמול כאסיר ציון נכה–  
 ).חוק אסירי ציון

 משפחה של הרוג מלכות כמשמעותו בחוק אסירי ציוןבן. 
 1968-ח"התשכ, בעל תעודת עוור לפי חוק שרותי הסעדעוור. 
 1950-י"תש, לפי חוק השבותעולה  . 
 1970-ל"התש, לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה –הזכאי לתגמולים נכה. 
"1992 – ב"התשנ, כמשמעותו בחוק משפחות חד הוריות" הורה עצמאי. 
 או קצבת שאירים ואין בבעלותי דירה נוספתזקנה ת קצבת /וותיק המקבלאזרח. 
 הבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח  גמלת או קצבת שאירים בצרוף זקנה ת קצבת /וותיק המקבלאזרח

 .לאומי ואין בבעלותי דירה נוספת
כושר אי ודרגת ,לאומי ביטוח לחוק לו 127 בסעיף כמשמעותה – מלאה חודשית לקצבת הזכאי נכה  

 .ומעלה אחוזים 75-מ השתכרותי
לאומי ביטוח לחוק 'ו פרק לפי ,סיעוד לגמלת זכאי. 
נכה ילד לגמלת הזכאי הורה 
לאומי בשירות מתנדבת ,המשמר / בטחוני / חברתי / אזרחי בשירות משרת ,חייל. 
פעיל מילואים חייל. 
פעיל מילואים בשירות מפקד. 

בקשה לקבלת הנחה
 2023מתשלום ארנונה כללית לשנת 

 פרטי המבקש
 

  'מס/ מס זהות 
 משלם

 נייד/ טלפון  שם פרטי שם משפחה

 :האם בבעלותך דירת  מגורים נוספת רחוב ומס בית ישוב
   לא נא לצרף חוזה( כן  

:  מצב אישי
נשוי  רווק          
אלמן  גרוש         

 .למלאהעלמתי פרט כלשהוא מהפרטים שהתבקשתי וכי לא , בבקשה זו נכוניםמצהיר בזה כי כל הפרטים הרשומים הריני 
   

 ___________________________________  : חתימה.         ____________________: תאריך
 

 ד"בס

 )13-ו 4) 8( 2תקנות ( 1טופס  – 5 1993 ג"התשנ, )הנחות מארנונה(לפי תקנות הסדרים במשק המדינה 

 :להלן המלצתי, ה כי בדקתי את הבקשה והמסמכים המצורפים/מצהיר_________________________ : אני

 

 ________________________: עד תאריך_________________: לתקופה מתאריך.  _________%:לאשר הנחה בשיעור □,  לדחות את הבקשה □
 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________: הערות
 

 ___________  ___________: חתימה______      _______________: תאריך

 המשרדלשימוש 
 ה/הפקידשם 



 .במקרים מסוימים ולפי שיקול הדעת של הרשות יתכן ותידרש להשלים מסמכים נוספים
 

במידה והצהרת המבקש אודות פרטי הכנסותיו ופרטים אחרים אינם תואמים את תוצאות  , חתימתך מהווה הצהרה, שים לב
 .תבוטל ההנחה בארנונה, החקירה

 

זכאי להנחה שלא פרע את יתרת הארנונה  , 1993 –ג "תשנ) הנחה בארנונה(לפי תקנות ההסדרים במשק המדינה 
תהיה ההנחה שנקבעה לו בטלה מאותו  , לדצמבר של אותה שנה 31שהוטלה על הנכס בשנת הכספים עד ליום 

 הארנונהיום ותיווסף ליתרת 

אחוזי הנחה הנחיות  
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טופס  
בקשה

.יש למלא פרטים אישים כולל כתובת וטלפון

תעודת  
זהות

).חובה שבתעודת זהות תופיע כתובת עדכנית של מבקש הבקשה( יש לצרף צילומי תעודת זהות 

תושב  
חדש  
ברשות

.אישור ממחלקת הגביה ממקום המגורים הקודם על אי קבלת הנחה או אי החזקת נכס

חודשים 12ר לתקופה של  "מ  100עד  90%.חדשעולה הצגת תעודת עולה חדש

עצמאי הורה
יש   )21או עד לסיום שירות סדיר ולא יאוחר מגיל ( 18המטפל באופן עצמאי בילד המתגורר עמו עד גיל 

ספח עדכני. + ז.להציג צילום ת
20%

90%נושא תעודת עיוורעיוור

ילד  / נכה 
נכה

80%.כושרעליו להציג אישור על קבלת גמלת נכות אי  75%מעל  נכה המקבל קצבת אי כושר 

עד  , 40%הנחה (, עליו להציג אישור המעיד על גובה הנכות, נכות רפואית  90%נכה מעל 
).ר"מ 100

ר"מ 100עד  40%

במקרה  (בגין ילד נכה  עליו להציג אישור על קבלת הגמלה , הורה המקבל קצבת ילד נכה
המוכיח כי קבלת הקצבה החל   ואישור, הילדשל . ז.יש להוסיף ת, 18של ילד מעל גיל 
.,)בהיות הילד קטין

ר"מ 100עד  33%

אזרח ותיק

ר"מ 100עד  25%.זקנהאזרח ותיק המקבל קצבת זקנה עליו להגיש אישור על קבלת קצבת 

או זוג אזרחים  , במשקמהשכר הממוצע  100%אזרח ותיק יחיד שהכנסתו אינה עולה על 
.מהשכר הממוצע במשק   150%על  וותיקים שהכנסתם אינה עולה 

ר"מ 100עד  30%

קצבת / תלויים / שארים / אזרח ותיק המקבל גמלת השלמת הכנסה ובנוסף גמלת זקנה 
.בעבודהנכות בשל פגיעה 

ר"מ 100עד  100%

מהשכר הממוצע  100%שהכנסתו אינה עולה על , אזרח ותיק המקבל גמלת זקנה לנכה
.  הכנסות יש להציגבמשק 

ר"מ 100עד  100%

חייל בשירות  
סדיר

,  שחרורומיום  חודשים 4תום שירות ביטחון ועד ל לפי חוק "חייל המשרת בשירות סדיר בצה
:   ניתן להזמין את האישור באתר(, הצבאיהשירות המפרט את תקופת עליו להגיש אישור 

www.ishurim.aka.idf.il  

   .ר"מ 70עד   100% נפשות 4עד 
ר"מ 90עד   100%נפשות  4מעל 

  הנחה100%נפשות  4מעל , ר"מ 70עד , הנחה 100% נפשות 4עד (, השירות אישור עדכני ממנהלתאזרחי   שירות
).ר"מ 90עד 

 ר"מ 70עד   100%נפשות  4 עד
ר"מ 90עד   100%נפשות  4מעל 

מילואים   חייל
מפקד/ פעיל

מפקד   / ל כי הוא משרת"אישור תקף מצה " /מפקד מילואים פעיל/ משרת  תעודת"
.מילואים פעיל

5%

הנחיות ומסמכים  הנדרשים לבקשת הנחה בארנונה


