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דבר  ראש המועצה

תושבים יקרים,

המועצה שלנו הולכת ומתפתחת, אני מוביל תהליכים למועצה נקיה יותר, שקופה יותר, נגישה יותר ומסודרת 
יותר.

אנחנו שמחים להציג בפניכם בזאת את כל המידע הרלוונטי הנוגע לתשלומי הארנונה.

ואולי אף נראה לגמרי לא הגיוני אבל אני עושה את מירב המאמצים  נוח  יודע, שלעתים זה כואב, לא  אני 
שנהיה עם פנינו לתושב ונוכל לתת את המענה המיטבי.

תקנות הארנונה מאושרות על ידי מליאת המועצה וכל שינוי חייב לקבל את אישור שר הפנים ושר האוצר. 

4 שנים תמימות אנחנו נאבקים  התעריף לארנונת מגורים הוא המינימלי המותר בחוק. יחד עם זאת, כבר 
במשרד הפנים ומבקשים להפחית את הארנונה לפרגולות באופן משמעותי וזאת ללא הצלחה, אך אנחנו לא 

מוותרים ונמשיך להילחם.

סקר הנכסים, שהחל כבר בשנת 2019 הינו צעד הכרחי מבחינת קיום הוראת החוק. הסקר גם יוצר בסיס הוגן, 
הגון ושוויוני לכולם.

נמשיך ונעשה כל מאמץ להנגיש את המידע עבורכם ולהמשיך ולפתח את המנגנונים לשירות מיטבי לתושבי 
מגילות.

שלכם,

אריה כהן
ראש המועצה
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דבר  גזברית המועצה
במהלך השנה האחרונה ביצעה מועצה אזורית מגילות ים-המלח סקר נכסים ביישובים. 

מדובר באירוע משמעותי במסגרתו נחשפנו לשאלות רבות בנושא ארנונה: מהי מהות הארנונה, כיצד היא 
מחושבת ומה מקבלים בתמורה. כתוצאה מכך החלטנו לערוך חוברת שתסייע לכולנו לעשות סדר ולהבין 

קצת יותר.

בחוברת זו מוגש מידע בדבר מס הארנונה לשנת 2021. על בסיס מידע זה, תוכלו לבחון את אופן חישוב הארנונה 
השנתית ע"פ סוג הנכס ושטחו, הקריטריונים לזכאות להנחות ע"פי דין ומידע נוסף.

בנוסף, בחוברת זו מפורטות דרכי הסדרת תשלום הארנונה. אנא הימנעו מאי תשלום במועד. 
האכיפה  אמצעי  ועלות  השוק  לריביות  ביחס  משמעותית  גבוהה  רשויות  חוק  ע"פי  לחוב  הנצברת  הריבית 

העומדים לרשות המועצה מתווספים להיקף החוב, כך שהכי כלכלי זה לשלם במועד!  
אין דרך לבטל הפרשי פיגורים שנצברו בגין החובות!

מומלץ ורצוי לשלם את חשבון הארנונה באמצעות הרשאה לחיוב חשבון הבנק או כרטיס האשראי.
אמצעי תשלום אלה מבטיחים עמידה בלוח הזמנים ומניעת אי נעימויות.

שנת 2020 הפתיעה את כולנו בנגיף הקורונה, אשר טלטל את שגרת החיים, ללא ״הודעה מוקדמת״.
אנו לומדים את המצב החדש תוך כדי תנועה על מנת לנסות ולייעל את רמת השירות שניתנת לתושב.

-בימים אלה אנו עובדים על הקמת מערכת "תיק תושב" באתר האינטרנט של המועצה.  מדובר במערכת המאפש
רת לכל תושב או בעל עסק במועצה לקבל גישה לחשבון האישי ובו מידע על הנכסים, התנועות הכספיות, הסדרי תשלום 

ועוד.
בעתיד נשמח להרחיב את השירותים שניתנים באמצעות "תיק תושב".

אמצעי התקשורת שלכם איתנו:
arnona@dead-sea.org.il :באמצעות כתובת המייל

או בטלפון: 02-9945007/9
לתאום פגישות נא לפנות לציונה שרביט מזכירת המחלקה: 02-9945015

שעות קבלת קהל: 
יום א': משעה 10:00 עד 12:00 ומשעה 14:00 עד 16:00

יום ב': אין קבלת קהל ומענה טלפוני 
יום ג': משעה 10:00 עד 12:00 ומשעה 14:00 עד 16:00
יום ד': משעה 10:00 עד 12:00 ומשעה 14:00 עד 16:00

יום ה': משעה 10:00 עד 13:00
יותר מתמיד, מומלץ בחום לעדכן הרשאה לחיוב חשבון בנק/ כרטיס אשראי ולהימנע מאי נעימות.

ככל שנשתף פעולה בנושא זה, כך תשתפר רווחת הכלל במועצה וזה יעזור לנו להרחיב ולשפר את השירותים 
לתושבים.

בברכה, אנה הלאלי,
גזברית ומנהלת הארנונה של מגילות
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ארנונה מהי?
הארנונה מהותה היא מס המשולם לקופת המועצה לצורך מימון פעילותה ומכלול השירותים הציבוריים אותם 
מספקת המועצה לתושביה כגון: פינוי אשפה, הדברת  מזיקים )זבובים  ויתושים (, חינוך, )המועצה  מפעילה את בית 
ספר מגילות(, ביטחון, אכיפת חוק התיכנון והבניה, חקלאות, איכות  הסביבה, תרבות, רווחה, צמיחה דמוגרפית ועוד.  
כמו כן, חלק מתשלומי הארנונה באים לידי ביטוי בתקצוב הסל המוניציפלי שמעמידה המועצה לטובת כל 

יישוב, לצורך מתן שירותים יישוביים. הסל המוניציפלי מאושר בכל שנה על ידי מליאת המועצה.

מעצם הגדרתה כ"מס" נובע כי אין הארנונה משולמת תמורת שרות מסוים זה או אחר למשלמה ואין לתלות 
התשלום בקבלת אותו שרות. הארנונה מוטלת מתוקף  תקנון המועצות האזוריות )יהודה ושומרון(, תשל"ט- 1979 
)להלן: התקנון( על המחזיקים בנכסי דלא-ניידי )מבנים, בתים, קרקעות וכיוב'(. בחוק ההסדרים במשק המדינה 
נקבע מדי שנה שיעור העלאת תעריפי הארנונה בציון תעריפי מקסימום ומינימום לפי סוג הנכס ושימושו. שיעור 

ההעלאה האוטומטי של תעריפי הארנונה לשנת 2021 הינו 1.1% בלבד ביחס לתעריפי ינואר 2020.
למשל, התעריף הקבוע בצו המסים של מ.א. מגילות לנכס מגורים עומד על סך של 36.08 ₪ למ"ר. מדובר 
בתעריף הנמוך ביותר  שניתן לקבוע לנכס מסוג זה בהתאם  לטבלת תעריפי המינימום והמקסימום שפרסם 

משרד הפנים לשנת 2021 )נע בין 36.08 ₪ למ"ר עד 125.37 ₪ למ"ר(.
תעריפי הארנונה הינם שנתיים ומוטלים בגין שנת הכספים מה 1 בינואר ועד ה-31 בדצמבר.

התעריף הינו לפי סוג הנכס ושימושו. תחשיב הארנונה השנתית הינו מכפלת סך השטח במ"ר בתעריף השנתי 
למ"ר. 

את הסכום שמתקבל יש לשלם בתחילת השנה עד 31.1.2021. לשם הנוחות, עפ"י צו הארנונה, ניתן להסדיר 
את התשלום מראש באמצעות 6 תשלומים שווים, כאשר לתשלומים הדו-חודשיים מתווספים הפרשי הצמדה 

בהתאם לשיעור עליית מדד המחירים לצרכן.
למשלמי הארנונה השנתית מראש בתשלום אחד )עד 31.1.2021 ( תינתן הנחה של 1%  ולא תתווסף הצמדה.

ארנונה מהווה מקור מרכזי לתקציב המועצתי ומקבלת משנה תוקף בשל צמצום הסיוע הממשלתי לרשות. 
כך לדוגמה, החל משנת 2021 בוטל תקצוב מענק "התיישבות צעירה" לרשויות יו"ש. )מדובר בצמצום של 

כ- 1 מיליון ₪ בהשוואה לשנת 2020(
תשלומי ארנונה מהווים כ-30% מסך הכנסות מהמועצה ולכן חיוני מאוד על מנת לספק את שירותי המועצה.

התקציב השוטף של המועצה לשנת 2019 הינו 24 מיליון ₪.
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התפלגות הוצאות המועצה לשנת 2019
שיעור באחוזים סכום באלפי ₪

6.2% 1,497 מנהל כללי
4.6% 1,102 מנהל כספי
4.8% 1,155 פירעון מלוות ומימון
6.8% 1,643 תברואה ואיכות סביבה
6.1% 1,475 שמירה ובטחון
2.5% 592 הנדסה
3.1% 744 תרבות
3.1% 753 סל מוניציפאלי והשתתפויות
2.6% 621 צמיחה דמוגרפית
0.8% 191 הוצאות אחרות

43.8% 10,525 חינוך
9.0% 2,168 רווחה
0.6% 144 דת
3.7% 897 אחזרת נכסים ציבוריים
2.2% 537 פנסיה והנחות ארנונה
100% 24,044 סה"כ
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שיעור 
באחוזים

סכום
באלפי ₪

נושא

29.4% 7,077 ארנונה
0.6% 154 הנחות בארנונה

11.5% 2,757 יתר עצמיות
29.0% 6,968 משרד החינוך
4.4% 1,060 משרד הרווחה
4.1% 986 משרדי ממשלה אחרים

11.7% 2,826 מענק כללי
9.3% 2,234 מענקים מיוחדים

100.0% 24,062 סה"כ

התפלגות הכנסות המועצה לשנת 2019

₪ 24,062
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שיעור 
באחוזים

סכום
באלפי ₪

נושא

26% 1,855 מגורים
18% 1,255 תיירות
18% 1,292 קרקע תפוסה
18% 1,288 חקלאות
13% 905 משרדים, שירותים ומסחר
7% 483 מלאכה, תעשייה ואחר

100% 7,077 סה"כ

הכנסות מארנונה לפי סוג נכס לשנת 2019

₪ 7,077
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כמה מילים על סקר נכסים
בהתאם להנחיות של משרד הפנים  ודרישה של חברי המליאה,  בוצעה במהלך שנת 2020 סקר נכסים ביישובי 

המועצה. תוצאות המדידה הועברו לעיון התושבים ויוטמעו במערכת הגביה בשומת ארנונה לשנת 2021.
הסקר בוצע ע"י חברת מדידות "מילגם" המתמחה בנושא המדידות נכסים והתאמתם לצו המיסים של המועצה.

מהי מטרת המדידות / סקר הנכסים?
תשלום מס אמת ושיווין בנטל המס בין התושבים.  •

יצירת מצבת נכסים מעודכנת לרשות.  •
מימוש מלוא פוטנציאל הגביה מכלל הנכסים במועצה.  •

עמידה בהנחיות משרד הפנים.  •

מהי מדיניות / שיטת המדידה הנהוגה במועצה?
בהתאם לצו שיטת המדידה הנהוגה במועצה הינה "ברוטו", כלומר, כל השטח המקורה, לרבות קירות    •
               חיצונים ופנימיים, למשל: חדרי מגורים, חדרי שירות, מרפסות מקורות, מחסן, ממ"ד, כל חלק מקורה  

             אחר והכול כמפורט בצו הארנונה של המועצה, המפורסם באתר האינטרנט של המועצה.
המודדים מטעם החברה הינם אנשי מקצוע המשתמשים במכשור אלקטרוני מתקדם ומדויק.  •

המדידה מתבצעת בהתאם לתקנות של מדידת הנכסים לצרכי ארנונה של המרכז למיפוי ישראל   •
              )מספר תקן 7/2015 - להלן: "התקנות"( ולא בהתאם להוראות חוק התיכנון החל באזור לצורך קבלת 

             ההיתר, ועל כן יתכנו פערים בין המדידות.

מהן הסיבות שבגינן עשוי להשתנות חיוב הארנונה לעומת החיוב עד כה?
בעבר נהגה המועצה לעגל את השטח הנמדד כלפי מטה. בהתאם לפסק הדין של בית המשפט   •

             העליון, מחויבת הרשות לעדכן את נתוני החיוב בארנונה על פי שטח מדויק הכולל 2 ספרות אחרי 
             הנקודה. )דהיינו, אם שטח מסוים נמדד ועמד למשל על 120.49 מ"ר, הרי שבעבר הוא חויב בפועל             

             ב-120 מ"ר. עפ"י הפסיקה על  הרשות לחייב ע"פי התוצאה המדויקת(
במהלך השנים התווספו לנכסים רבים אלמנטים שהינם ברי חיוב בארנונה, בהתאם לצו הארנונה של   •
             המועצה ושלא חויבו עד כה )לא נמסר עדכון מטעם התושב, לא בוצעה מדידה חדשה או שלא נכללו            

             במדידות קודמות בשל טעות ועוד( כגון: מחסנים, מרפסות מקורות, תוספות בניה ועוד.
בוצע עדכון סיווג בנכס בהתאם לתכלית השימוש בנכס בפועל.   •

במהלך 2021 המועצה תבצע בדיקות ומדידות של נכסים נוספים מחוץ לישובים וזאת 
לצורך ביצוע חיוב מדויק בארנונה, תוך התאמתו למצב העובדתי בשטח. 

מטרת הסקר הינה לבדוק את גודל הנכס והשימוש הנעשה בו וליצור אמת מידה אחידה 
לתשלום ארנונה על ידי כל בעלי ומחזקי הנכסים במועצה.

תצא הודעה מסודרת טרם תחילת המדידות
!
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השגה וערר 
מחזיק בנכס רשאי להגיש השגה על חיוב ארנונה לשנת המס השוטפת, אם מצא כי נפלה טעות בחיוב ארנונה 

בגין חזקה בנכס, סוג הנכס, שטחו, מיקומו או השימוש בו ו/או שאינו בעל הנכס.
את ההשגה יש להגיש בכתב למנהלת הארנונה במועצה תוך 90 יום ממועד קבלת הודעת התשלום השנתית, 

או ממועד קבלת החיוב לנכס החדש. 
על מנהלת הארנונה להשיב להשגה תוך 60 יום מיום קבלת ההשגה. 

ניתן לערער תוך 30 יום מיום קבלת התשובה לוועדת ערר שליד המועצה )וועדה בלתי תלויה(. 
על החלטת וועדת הערר ניתן להגיש ערעור תוך 30 יום מיום מסירת ההחלטה לבית המשפט 

לעניינים מנהליים שהינו חלק מבית המשפט המחוזי.

עפ"י התקנון , חובת תשלום הארנונה חלה על המחזיק בנכס בפועל. כפועל יוצא מכך, החייב בארנונה הינו 
הבעלים של הנכס, אלא אם הנכס מושכר ואז – תשלומי הארנונה השוטפים בעבור הנכס, ישולמו ע"י השוכר 

)בהנחה שתקופת השכירות הינה לא פחות משנה(.

אי לכך, על כל שינוי שחל בנכס שבחזקתך, יש להודיע בכתב למח' הגביה.

כמו כן, בהתאם למדיניות שהייתה קיימת במועצה עד לאחרונה, נכסים, לרבות מבנה מגורים, חויבו מהתושבים 
דרך הישובים  באמצעות הגבייה המרוכזת.

שינוי המדיניות ומעבר מחיוב מרוכז לחיוב פרטני הוא אירוע המחייב ביצוע תהליך העברת המחזיק בנכס וזאת 
בהתאם להוראות סעיף 68  לתקנון: "חילופי בעלים ומחזיקים". 

לצורך העברת המחזיק יש למלא טופס, המצורף לנוחותכם לחוברת זו ופורסם באתר המועצה. 
את הטופס החתום ע"י שני הצדדים יש להעביר למועצה לכל  המאוחר עד ה- 15.12.2020

מי חייב בארנונה/ חילופי מחזיקים

לתשומת ליבכם, הגשת השגה אינה עילה לעיכוב תשלום או לדחייתו.
בכל מקרה על התושב לשלם את התשלום השוטף, על מנת להימנע מתשלום ריביות והצמדה. 

אם ההשגה תתקבל, יוחזר ההפרש תוך 30 יום. !
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אופן התשלום 

זהירות!
כל דחייה של תשלומי הארנונה עלולה להוביל לנקיטת צעדי אכיפה,  כגון הגשת תביעות 

משפטיות ו/או עיקולי מיטלטלין, חשבונות בנק, משכורת, דמי שכירות ועוד.
בהתאם  פיגורים  )תשלומי  עבורך  מאוד  כיקרה  תסתבר  ונראה''  ''נחכה  של  בדרך  נקיטה 
לחוק, תשלומי שכר טרחת עורך דין מטעם המועצה, אגרות בית המשפט והוצאה לפועל( 

וכמובן המון אי נעימות  לשני הצדדים.

טענה  וכל  התשלומים,  דחיית  מאפשרות  אינן  לחיוב  בנוגע  השגה  הגשת  או  להנחה  בקשה  הגשת 
מסוג זה דינה להידחות.

חיובי הארנונה במגילות הוא חיוב שנתי המתייחס לתקופה שהחל מ- 1.1.2021 עד ה- 31.12.2021.
המועד החוקי לתשלום הארנונה הינו  1.1.2021 

מבלי לפגוע באמור תושב שיבקש עד ליום ה- 15.1.21 לשלם בפריסת התשלומים, תינתן לו האפשרות לשלם 
את הארנונה בהסדר תשלומים של שישה תשלומים דו-חודשיים צמודים למדד המחירים לצרכן, לתאריכים: 

.15.11.2021 ,15.9.2021 ,15.7.2021 ,15.5.2021 ,15.3.2021 ,15.1.2021

להלן אפשרויות להסדרת התשלומים:
תשלום אחד מראש לכל השנה

המשלמים את מלא סכום הארנונה מראש עד ליום 31.1.21 ייהנו מהנחה בשיעור של 1% ולא יחויבו בתוספת 
הפרשי הצמדה במהלך השנה.

תשלום באמצעות צ'קים 
ניתן להסדיר את התשלום באמצעות 6 צ'קים דחויים למועדים 15.1.2021, 15.3.2021, 15.5.2021, 15.7.2021, 
15.9.2021, 15.11.2021. למשלמים באמצעות צ'קים יש לזכור כי במהלך השנה יתווספו הפרשי הצמדה בגין 

התשלומים הדחויים ויש להסדיר את התשלום בגינם עד סוף השנה.
תשלום בהוראת קבע:  

נגבה אחת לחודשים באמצעות חשבון הבנק או באמצעות כרטיס אשראי. תשלום דו- חודשי מקל על פריסת 
התשלומים השנתית, ומונע חיובים נוספים בגין ריבית פיגורים והצמדה.

תשלום באמצעות הוראת הקבע היא הדרך היעילה והכלכלית ביותר עבור התושבים.

-תושבים שלא יסדירו את התשלום מראש בהתאם להוראות החוק, יחויבו בתוספת הפרשי ריבית  פיגורים והצמ
דה על פי חוק ובעמלות אכיפה. סילוק  חובות  במועדם  ימנע  אי  נעימויות,  פעולות  אכיפה  והוצאות  מיותרות 

שיחולו על בעל החוב.

לנוחותכם מצורף טופס  הוראת קבע אותו יש למלא ולהחתים  את הבנק. 
כמו כן, ניתן להקים הוראת קבע דרך האפליקציה של הבנק. 

קוד המוסד הינו: 07748 מועצה אזורית מגילות ים-המלח

על כל שינוי בנכס - יש לעדכן מיידית את מחלקת הגבייה
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כללי קבלת ההנחה למגורים:

אנו נמצאים בצמיחה דמוגרפית מבורכת, משפחות חדשות מגיעות לאזורינו ובונות כאן את ביתן. 
חלק בלתי נפרד מבניית הבית, הוא תשלום הארנונה על הנכס מהמועד בו הוא ראוי לשימוש, לרבות כניסה 

לבית וקבלת טופס 4.
בהתאם לחקיקה ולפסיקת בתי המשפט יש להתחיל לשלם על נכס בנוי  מהמועד בו הסתיימה בנייתו. 

)באזור מוטל, גם חובת תשלום ארנונה עבור אדמת הבניין(
מאחר ואין הגדרה ברורה לשלב שבו הסתיימה בנייתו של נכס, נהוג להסתמך על קבלת טופס 4 כמועד הקובע. 
עם זאת, היום בו החלו לעשות שימוש בנכס הוא אירוע מס המחייב ממנו והלאה, בתשלום ארנונה, גם אם טרם 

התקבל טופס 4 לנכס.
במקרה בו מתברר למועצה בדיעבד כי נעשה שימוש בנכס עוד בטרם קבלת טופס 4 וכי יש לחייב את הנכס 
בארנונה, המועצה מחויבת להנפיק שומת ארנונה החל מה- 1.1 של אותה שנה, הנטל להוכיח כי המועד בו החל 
השימוש בנכס היה מאוחר יותר חל על הנישום. כמו כן, על החיוב כאמור, יחולו תוספת פיגורים שנקבעו על פי 

חוק.

הגשת בקשה להנחה אינה פוטרת מתשלום הארנונה ואינה דוחה את מועד התשלום.  •
תושב יהיה זכאי להנחה בגין דירת מגורים אשר נמצאת בהחזקתו.   •

מתן ההנחה מותנית בהסדרת יתרות החוב בגין שנים עברו.  •
תושב זכאי לקבלת ההנחה כל עוד החזיק בנכס.   •

תושב הזכאי ליותר מהנחה אחת , תעודכן לו ההנחה הגבוהה בניהן.   •
הנחה ניתנת בנכס אחד למחזיק אחד בלבד.  •

מתן ההנחה מותנה בצירוף המסמכים הרלוונטיים בהתאם לבקשת הרשות.  •
ההנחה מעודכנת לשנת כספים נוכחית בלבד.  •

מקבל ההנחה רשום כתושב מגילות במשרד האוכלוסין.  •
תושב שקיבל הנחה ברשות אחרת, עליו להמציא אישור כי אינו מקבל עוד הנחה ברשות הקודמת.  •

•  בקשה להנחה לפי מבחן הכנסה יש להגיש מיום ה – 1.1.2021 עד ליום ה- 30.3.2021.
תושב שיגיש בקשה להנחה לאחר ה- 1.4.2021 ויימצא זכאי להנחה,  ההנחה תתבצע החל   •

              מה- 1.4.2021 ולא מתחילת השנה.
מקבל הנחה לשנת 2021 אשר לא הסדיר את התשלומים שלאחר ההנחה עד 30.11.2021  •

              תבוטל ההנחה

אין למנהל הארנונה או מי מטעמו רשות להקנות הנחה בארנונה , מלבד הנחות מכוח החוק או הנחות 
ייעודיות מכוח תקנות ההסדרים  יישום הנחות  )לנכסי מגורים( או  ועדת ההנחות   שניתנו במסגרת 

במשק המדינה )כגון הנחות קורונה לעסקים(.

יודגש כי חלה חובה על בעל הנכס לעדכן את המועצה בכך שנעשה בנכס חדש שימוש עוד קודם 
לקבלת טופס 4.

הנחות ארנונה

הנחות עפ"י חוק:  בשנת 1993 פורסמו תקנות שר הפנים בנושא הנחות בארנונה למגורים המחייבות    .1
             את  כל  הרשויות.  בתקנות  אלה  הוגדרו  הזכאים  להנחות ונקבעו השיעורים המרביים להנחה. מועצה  
             אזורית מגילות  אימצה את התקנות במלואן ומעניקה את ההנחות המקסימליות המותרות על פי החוק  

             והן מפורטות בחוברת זו. 
             להנחות שאינן ניתנות באופן אוטומטי יש להגיש בקשה חדשה כל שנה מחדש.

הנחות עפ"י מבחן הכנסה - ההנחה תינתן על פי טבלת התעריפים המופיעה בתקנות ההסדרים.  .2
הנחה באמצעות ועדת הנחות - מיועדת לתושב אשר אינו עונה לקריטריונים הרגילים של הנחה לפי   .3

               מבחן הכנסה או הנחות על פי חוק . מחזיק בנכס רשאי להגיש בקשה בעקבות אירוע אשר הביא להרעה  
             משמעותית בלתי צפויה במצבו הכלכלי או טיפול רפואי חד פעמי או מתמשך שלו או של בן משפחה 

             המתגורר עמו.
בקשות לקבלת ההנחות יוגשו למחלקת הרווחה שתגבש המלצה לוועדת ההנחות בדבר קבלת ההנחה.

סוגי הנחות:

חיוב ארנונה לראשונה
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בקשות ההנחה יוגשו רק ע"ג טופס מיועד )מצורף לנוחיותכם( או באמצאות הטופס באתר המועצה. 
את הבקשות להנחה יש להגיש בצירוף כל המסמכים הדרושים להוכחת הזכאות

להנחה כמפורט למחלקת הרווחה עד ל - 30.3.2021.

טפסים והערות להגשת הבקשה הקריטריון

-הנחה מטעמי הכנסה בהתאם למספר הנפשות המתגוררות בדירה ולרמת הכנסו
תיהן.

הנחה מטעמי הכנסה

אזרח ותיק זכאי להנחה בשיעור של 25% לגבי 100 מ''ר משטח דירת מגוריו בתנאי 
שהוא מקבל על פי חוק הביטוח אחת מקצבאות אלה: קיצבת זקנה, קיצבת שארים, 

קיצבת תלויים או קיצבת נכות בשל פגיעה בעבודה.

הנחה לאזרח ותיק ללא מבחן הכנסה

נכה הזכאי לקצבה חודשית מלאה בביטוח הלאומי, אשר דרגת אי כושר השתכרותו 
היא בשיעור של 75% ומעלה - זכאי להנחה בארנונה בשיעור של 80%.

הנחה לנכה בעל דרגת אי כושר השתכרות של 
75% ומעלה

נכה אשר דרגת נכותו הרפואית המוכחת על-פי כל דין היא בשיעור 90% ומעלה, או 
מי שטרם קבלת קצבת הזקנה נקבעה לו נכות כאמור – תוענק לו הנחה בשיעור של 

.40%

הנחה לנכה בעל דרגת נכות רפואית של 90% 
ומעלה

אזרח ותיק זכאי להנחה בשיעור של 30% לגבי 100 מ''ר משטח דירת מגוריו אם סך 
כל הכנסותיו אינו עולה על סך של 10,856 ₪.

הנחה לאזרח ותיק לפי מבחן הכנסה

הנחה בשיעור של 100% לגבי 100 מ''ר משטח דירת מגוריו של אזרח ותיק, המקבל 
קצבת זקנה לנכה. מותנה בעמידה במבחן הכנסה לאזרח ותיק.

הנחה לאזרח ותיק המקבל קצבת זקנה לנכה

אזרח ותיק זכאי להנחה בשיעור של 100% לגבי 100 מ''ר משטח דירת מגוריו, בתנאי 
שמשולמת לו גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה.

-הנחה לאזרח ותיק המקבל גמלה לפי חוק הבט
חת הכנסה

הנחה בשיעור של 70% לזכאי לגמלת סיעוד לפי פרק ו' לחוק הביטוח הלאומי. הנחה למקבלי גמלת סיעוד

בן או בת, לרבות ילד במשפחה אומנה של המחזיק בנכס, הזכאי לגמלה לפי תקנות הביטוח 
הלאומי )ילד נכה( התשע''ה-2010, תעונק לו הנחה בשיעור של 33% לגבי 100 מ''ר משטח 

הדירה.

הנחה להורה לילד נכה

הורה יחיד זכאי להנחה בארנונה בשיעור של 20%. הנחה למשפחה שבראשה הורה עצמאי

נכה הזכאי לתגמולים או למענק לפי חוק הנכים )תגמולים ושיקום(, התשי''ט- 1959 - 
זכאי להנחה בארנונה בשיעור של 66% לגבי 70 מ''ר משטח דירתו.

הנחה לנכי צה"ל

המשרתים בשירות חובה בצה''ל זכאים להנחה בארנונה בשיעור של 100% לגבי 70 
מ''ר משטח דירתם.

הנחה לחיילים בשירות חובה

מי ששירת בשירות חובה בצה''ל זכאי לתקופה עד 4 חודשים מיום שחרורו להנחה 
בארנונה בשיעור של 100% לגבי 70מ''ר משטח דירתו.

הנחה לחיילים משוחררים

הנחה למשרתים בשירות מילואים פעיל לתקופה מקסימלית בת שלוש שנים הנחה למשרתים בשירות מילואים פעיל

מי שמשרת בשירות אזרחי זכאי להנחה בהתאם למסלול השירות. הנחה למשרתים בשירות אזרחי

הנחה בשיעור של 100% לגבי 70 מ''ר משטח הדירה למי שמשרת בשירות אזרחי-
ביטחוני

הנחה למשרתים בשירות אזרחי-בטחוני

מי שמשרת בשירות אזרחי-חברתי זכאי להנחה בהתאם למסלול השירות. הנחה למשרתים בשירות אזרחי-חברתי

בן משפחה של חייל שניספה במערכה זכאי להנחה בארנונה בשיעור של 66% לגבי 70 
מ''ר משטח דירתו.

הנחה למשפחות שכולות

הורה יחיד זכאי להנחה בארנונה בשיעור של 20%. הנחה לזכאי לגמלאות לפי חוק ההטבות לניצולי 
שואה

הנחה לנפגעי רדיפות הנאצים ונכי מלחמה בנאצים זכאי להנחה בארנונה בשיעור של 
66% לגבי 70 מ''ר משטח דירתו.

הנחה לנפגעי רדיפות הנאצים ונכי מלחמה 
בנאצים

בעל תעודת עיוור זכאי להנחה בארנונה בשיעור של 90%. הנחה לעיוורים

עולה חדש למשך שנה אחת מתוך 24 חודשים, זכאי להנחה בשיעור של 90% לגבי 100 
מ''ר משטח הדירה.

הנחה לעולים חדשים

בקשה להנחה בשיעור של עד 70% למחזיק/ה בדירה שנגרמו לו או לה הוצאות חריגות 
גבוהות במיוחד, בשל טיפול רפואי חד-פעמי או מתמשך, שלו/ה או של בן משפחתו/ה, או 

בשל אירוע אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצבו/ה החומרי.

הנחה לנזקקים
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טפסים והערות להגשת הבקשה הקריטריון

הנחה בשיעור של 70% לזכאי לתשלום לפי חוק המזונות )הבטחת תשלום( הנחה למקבלי תשלום 
מזונות

הנחה בשיעור של 70% תוענק לזכאי לגמלה להבטחת הכנסה לפי חוק הבטחת הכנסה הנחה למקבלי הבטחת 
הכנסה

אזרח ותיק זכאי להנחה בשיעור של 100% לגבי 100 מ''ר משטח דירת מגוריו, בתנאי שמשולמת 
לו גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה.

הנחה לאסיר ציון

זכאי לגמלה כבן משפחה של הרוג מלכות לזכאי להנחה בארנונה בשיעור של 66% לגבי 70 מ''ר 
משטח דירתו.

הנחה לבן משפחה של 
הרוג מלכות

חסיד אומות העולם, לרבות בן זוגו או מי שהיה בן זוגו, היושב בישראל - זכאי להנחה בארנונה 
בשיעור של 66%.

הנחה לחסידי אומות 
העולם

''פדוי שבי'', הזכאי לתשלום לפי חוק תשלומים לפדויי שבי, התשס''ה-2005 – תוענק לו הנחה 
בשיעור של 20%.

הנחה לפדוי שבי

לטיפול המהיר ביותר יש למלא את כל הפרטים בטופס במלואם ולצרף את כל הטפסים הנדרשים.
א. יש למלא את פרטי המבקש והמתגוררים בדירה במלואם, יש לצרף ת.ז. ולציין גילאים.

ב. במידה והנך גר/ה בשכירות והחזקה אינה רשומה על שמך, יש לצרף את הסכם השכירות עדכני.

     לטופס הבקשה יש לצרף:

3 תלושי שכר לחודשים אוקטובר - דצמבר של השנה שחלפה, או לחלופין טופס 106 של המבקש,  .1
              בן זוגו וכל מתגורר אחר בנכס, שהוא מעל גיל 18 .

במידה ושונה מקום העבודה יש לצרף תלושי משכורת בהתאם.  .2
הכנסות נוספות מכל סוג שהוא כולל חלוקת דיוידנטים, קצבה, שכ"ד וכו'.   .3

במידה והנך עצמאי יש לצרף שומה אחרונה ואישורים על הכנסות נוספות + דו"חות מע"מ לשנה השוטפת.  .4
תדפיסי חשבון עו"ש לחודשים אוקטובר-דצמבר 2020 לכל המתגוררים בנכס מעל גיל 18 .  .5

במידה ובן/בת הזוג אינם עובדים יש לצרף אישור מביטוח לאומי על מעמדם.  .6

     בקשות לוועדת  חריגים:

•             במקרים בהם ההכנסה הפנויה נמוכה במיוחד יש להמציא הסברים )בצרוף אסמכתאות(
              למקורות הקיום.

•             יש לצרף מסמכים מאמתים לאמור בטופס הבקשה.
•             אישורים על הוצאות חריגות והוצאות רפואיות.

              לתשומת הלב, וועדת חריגים דנה בבקשות של מחזיקים שנגרמו להם הוצאות חריגות במיוחד
              בשל אחת מהסיבות הבאות:

              •       טיפול רפואי חד פעמי או מתמשך של המבקש או של בן משפחתו.
              •       אירוע אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצבו החומרי.

              •       מקרים מיוחדים על פי המלצה בכתב של מחלקת הרווחה.
 

הנחיות למילוי טופס בקשה להנחה ארנונה לפי מבחן הכנסה

לבירורים נוספים ניתן לפנות למחלקת הרווחה: 
sima_iluz@dead-sea.org.il   02-5478624

 

! ?
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תושב יקר, 
הנחה בארנונה ניתנת למחזיק בנכס לפי החוק ובהתאם להחלטות המועצה.

מובהר כי הגשת הבקשה אינה דוחה את מועד תשלום הארנונה ואין בה כדי לעכב הליכי אכיפה כאמור בדין.
פרטי המבקש )המחזיק בנכס(

האם הנך בעל הנכס או שוכר? 

באם סיבת הפנייה היא מצב כלכלי או אזרח ותיק שאינו מקבל קצבה, יש למלא את 2 הטבלאות:

 האם בבעלותך דירת מגורים נוספת?          כן             לא

נימוקי הבקשה:

נכות/גמלת ילד נכה/הורה עצמאי/אזרח ותיק/עיוור/עולה/אחר ) נא צרף/י אסמכתאות/אישורים רלוונטיים התומכים בבקשה(

הצהרה על המחזיק והמתגוררים איתו בדירה והכנסותיהם בחודשים אוקטובר עד דצמבר 2020

מצב האישי מגדר מס' ילדים
עד גיל 21

תאריך 
הלידה

בן/בת זוג שם פרטי שם משפחה מספר זהות

רווק      נשוי
גרוש     אלמן

   זכר
   נקבה

כתובת:

טלפון:

הכנסה חודשית 
ברוטו ממוצעת

מקום עבודה העיסוק  מספר זהות גיל שם פרטי שם משפחה קרבה

המבקש / ת 1

בן / בת הזוג 2

3

4

סה"כ: שים לב: שכיר-יצרף תלושי משכורת לחודשים אוקטובר נובמבר דצמבר 2020  

בקשה להנחה בארנונה
לנכס במועצה האזורית מגילות לשנת הכספים 2021
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בקשה להנחה בארנונה
לנכס במועצה האזורית מגילות לשנת הכספים 2021

מקורות הכנסה נוספים. יש לציין ממוצע חודשי לחודשים אוקטובר עד דצמבר 2020 
)אין למלא את אותן הכנסות שנכללו בהודעת השומה(

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

הריני מצהיר בזה כי כל הפרטים הרשומים לעיל הם נכונים ומלאים, וכי לא העלמתי פרט כלשהוא מהפרטים 
שהתבקשתי למלא.

ידוע לי כי במידה ולא אשלם את יתרת הארנונה לאחר קבלת ההנחה, ככל שזו תאושר, תבוטל ההנחה.
ידוע לי כי ככל שיימצא שמסרתי פרטים לא נכונים או שאינם מלאים או שאינם מדויקים תבוטל ההנחה 

שאושרה ואדרש לשלם רטרואקטיבית את הארנונה שהופחתה בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין.
 

תאריך: ______________      חתימת המבקש: _________________

•           יש להגיש את הטפסים מלאים וחתומים כולל מסמכים ואסמכתאות התומכות בבקשה 
             למח' גזברות או למח' רווחה לא יאוחר מתאריך 31.03.2021

בקשות ללא אישורים מתאימים - לא יטופלו.  •

הצהרה: 

סכום ₪ מקור סכום ₪ מקור

8 תמיכת צה"ל ביטוח לאומי 1

קצבת תשלומים מחו"ל 9 קצבת זקנה 2

פיצויים 10 פנסיה ממקום העבודה 3

הבטחת הכנסה 11 קצבת שארים 4

השלמת הכנסה 12 קצבת נכות 5

דמי אבטלה 13 שכר דירה *6

אחר 14 מילגות 7

 סה"כ  
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הודעה על שינוי מחזיקים בנכס

בהתאם לחוק מטלות חובת תשלום הארנונה על המחזיק בנכס, בכפוף לכך שלמועצה נמסרה הודעה 
במועד ובכתב על כל שינוי המחזיק בנכס.

אם לא נמסרה הודעה כאמור, חלה חובת התשלום על המחזיק האחרון הרשום בספרי המועצה ואו\על בעל 
הנכס. לכן חשוב למסור למועצה הודעה בכתב על סיום החזקת  הנכס בצירוף פרטי הנכס וזאת בסמוך 

למועד סיום החזקה.  

פרטי הנכס:
שם היישוב ______________ מס' מגרש __________________ מס' זיהוי הנכס _________________

תאריך שינוי החזקה בנכס: ________________________

פרטי בעל הנכס או המחזיק בנכס – הנכנס.
שם פרטי ________________ שם משפחה ___________________ ת.ז. _________________

כתובת ___________________________________________________ טלפון ____________
דואר אלקטרוני ______________________________________________________________

חתימה __________________ תאריך __________________

פרטי בעל הנכס או המחזיק בנכס – היוצא.

 שם פרטי ________________ שם משפחה ___________________ ת.ז. __________________
כתובת ___________________________________________________ טלפון ___________

דואר אלקטרוני ______________________________________________________________
חתימה __________________ תאריך __________________

חלק א'

חלק ב'

חלק ג'
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חתימת הלקוחות             _____________________

לידיעתכם: ניתן להגיש את הבקשה להקמת הרשאה לחיוב חשבון גם באמצעות  אתר האינטרנט 
של הבנק, ללא צורך בהגעה לסניף. 

      ______________ לכבוד 
בנק _________________    

סניף_________________)_____(
)"הבנק"(

              הרשאה כללית, שאינה כוללת הגבלות
או-

             הרשאה הכוללת לפחות אחת מההגבלות הבאות: 
             תקרת סכום החיוב - _____________ ₪

             מועד פקיעת תוקף ההרשאה – ביום          /       /       .
לתשומת לבכם: 

אי סימון אחת מהחלופות המוצגות לעיל משמעה בחירה בהרשאה כללית, שאינה כוללת הגבלות.

אני הח"מ _______________________ מס' זהות/ח.פ.__________)"הלקוחות"(      .1
                                             )שם בעל החשבון כמופיע בספרי הבנק(

מבקשים בזה להקים בחשבוננו הנ"ל )"החשבון"( הרשאה לחיוב חשבוננו, בסכומים ובמועדים שיומצאו  
לכם מדי פעם בפעם ע"י המוטב באמצעות קוד המוסד, בכפוף למגבלות שסומנו לעיל )ככל שסומנו(. 

כמו כן יחולו ההוראות הבאות:  .2

עלינו לקבל מהמוטב את הפרטים הנדרשים למילוי הבקשה להקמת ההרשאה לחיוב החשבון.      א. 
הרשאה זו ניתנת לביטול ע"י הודעה בכתב מאיתנו לבנק שתכנס לתוקף יום עסקים אחד לאחר מתן       ב. 

             ההודעה לבנק, וכן ניתנת לביטול עפ"י הוראת כל דין.
נהיה רשאים לבטל חיוב מסוים, ובלבד שהודעה על כך תימסר על ידינו בכתב לבנק, לא יאוחר מ- 3 ימי          ג. 

             עסקים לאחר מועד החיוב. ככל שהודעת הביטול ניתנה לאחר מועד החיוב, הזיכוי יעשה בערך יום מתן  
              הודעת הביטול.

נהיה רשאים לדרוש מהבנק, בהודעה בכתב, לבטל חיוב אם החיוב אינו תואם את מועד פקיעת התוקף        ד. 
             שנקבע בהרשאה, או את הסכומים שנקבעו בהרשאה, אם נקבעו.

הבנק אינו אחראי בכל הנוגע לעסקה שבינינו לבין המוטב.       ה. 
הרשאה שלא יעשה בה שימוש במשך תקופה של  24 חודשים ממועד החיוב האחרון, בטלה.       ו. 

אם תענו לבקשתנו, הבנק יפעל בהתאם להוראות הרשאה זו, בכפוף להוראות כל דין והסכם שבינינו        ז. 
              לבין הבנק.

הבנק רשאי להוציאנו מן ההסדר המפורט בהרשאה זו, אם תהיה לו סיבה סבירה לכך, ויודיע לנו על כך    .3
              מיד לאחר קבלת החלטתו תוך ציון הסיבה.אנו מסכימים שבקשה זו תוגש לבנק ע"י המוטב.

 

בקשה להקמת הרשאה לחיוב חשבון

בנק סניף  סוג
חשבון

מספר חשבון

אסמכתא/מס מזהה של הלקוח 
אצל המוטב )ככל שקיים(

קוד המוסד)המוטב(

שם המוסד )המוטב(
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הוראת קבע בכרטיס אשראי

ניתן לחתום על הסדר תשלומי הארנונה והמים באמצעות הוראת קבע בכרטיס אשראי.
לשם כך, אנא מלא/י את הטופס בכתב יד ברור וקריא.

1.        חשבונך יועבר לחברת האשראי במועד האחרון לתשלום. חיוב החשבון בבנק יתבצע 
           בהתאם למועדי החיוב של חברת האשראי.

2.        תמנע מחיוב בהפרשי הצמדה וריבית בגין פיגור בתשלום.
3.        תמנע מהוצאות מיותרות בגין עמלות לבנקים מסחריים.

מספר כרטיס: -_______________________________________________|

תוקף: ___|___|___|___|   3 ספרות בגב הכרטיס________

שם בעל הכרטיס:                                   מס' זהות/ח.פ. |    ____________________ | 

מספר טלפון:

כרטיס: ]ויזה כאל-[     ]לאומיקארד-[     ]ישראכרט[ 

             ]אמריקן-   [       ]דיינרס[    

מס המשלם: _____________ _______               שם המשלם: ____________________ 

אני החתום מטה נותן לכם בזאת הרשאה לחייב את כרטיס האשראי שלי, אשר פרטיו מצויינים מעלה, 
בסכומים שיהיה עלי לשלם במועדים הקבועים לתשלום הארנונה ו/או מים ו/או חיובים אחרים. החיוב 

כאמור יבוצע על ידי העברת הוראת התשלום לחברת האשראי בסמוך למועד האחרון לתשלום.
כל חיוב שייעשה בהתאם להרשאה זו, ייחשב כנעשה בידיעתי המלאה.

ידי מבלי לנקוב במספר התשלומים ובסכומיהם שכן את אלה תקבע המועצה  שובר זה נחתם על 
מעת לעת על פי כל דין.

זו, כי הודעתי תיכנס לתוקפה בתוך ארבעה ימים מעת קבלתה על  ידוע לי, כי אוכל לבטל הוראה 
ידכם, ולא תחול על חיובים שנעשו קודם למועד כניסת הביטול לתוקף.

הרשאה זו תהיה בתוקף גם לחיוב כרטיס שיונפק וישא מספר אחר כחלופה לכרטיס שמספרו נקוב 
בשובר זה.

ידוע לי, כי חיוב הכרטיס יימשך כל עוד לא תודיע לכם חברת האשראי אחרת.

.1

.2

.3

.4

.5

.6

  _________________                                                                       ______________      
                תאריך                                                                                   חתימת בעל/ת הכרטיס
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