
סיבות בגינן ניתן להגיש את הבקשה  15בטופס מוגדרות לנוחיותך : לתשומת ליבך 

:במשבצת המתאימה לסיבת הגשת הבקשה Xנא לסמן 

.אחוזים ומעלה90נכות רפואית אשר דרגת נכותו הרפואית המוכחת היא בשיעור של ❑

–להלן )1992-ב"התשנ, לפי חוק התגמולים לאסירי ציון ובני משפחותים–נכה המקבל תגמול כאסיר ציון ❑
.או בן משפחה של הרוג מלכות כמשמעותו בחוק אסירי ציון( חוק אסירי ציון

.ניצול שואה המקבל גמלת נכות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים❑

.1968-ח"התשכ, עיוור בעל תעודת עיוור לפי חוק שרותי הסעד❑

.  1950-י"תש, עולה לפי חוק השבות❑

פעולות  )שאירים שכולים(/חייל שנספה)משפחה שכולה /נכה משטרה/נכה פעולות איבה/ל"נכה צה❑
.נכה שרות בתי הסוהר(/איבה

.1992–ב"התשנ, כמשמעותו בחוק משפחות חד הוריות" הורה עצמאי"❑

נוספתדירהבבעלותוואיןשאיריםקצבתאוזקנהקצבתת/המקבלותיקאזרח❑

(ר"מ100עד25%בשיעורהנחה)

בצרוףבעבודהפגיעהבשלנכותקצבת/תלוייםקצבת/שאיריםקצבת/זקנהקצבתת/המקבלותיקאזרח❑
נוספתדירהבבעלותוואיןלאומילביטוחמהמוסדהכנסההבטחתגמלת

(ר"מ100עד100%בשיעורהנחה)

ותיקמאזרחיותרבנכסמתגורריםואםבמשקהממוצעהשכרעלעולהאינוהכנסותיוכךשסךותיקאזרח❑
במשקהממוצעמהשכר150%עלעולהאינובנכסהמתגורריםהכנסותכלסךאחד

(ר"מ100עד30%בשיעורהנחה)

השתכרותוכושראיודרגת,לאומיביטוחלחוק127בסעיףכמשמעותה–מלאהחודשיתלקצבתהזכאינכה❑
.ומעלהאחוזים75-מ

.לאומיביטוחלחוק'ופרקלפי,סיעודלגמלתזכאי❑

נכהילדלגמלתהזכאיהורה❑

.לאומיבשירותמתנדבת,המשמר/בטחוני/חברתי/אזרחיבשירותמשרת,חייל❑

.פעילמילואיםבשרותחייל❑

בקשה לקבלת הנחה
________מתשלום ארנונה כללית לשנת 

פרטי המבקש

'מס/ מס זהות 

משלם

נייד/ טלפון שם פרטישם משפחה

:האם בבעלותך דירת  מגורים נוספתרחוב ומס ביתישוב

 נא לצרף חוזה)כן(  לא

:  מצב אישי

         רווקנשוי

       גרושאלמן

וכי לא העלמתי פרט כלשהוא מהפרטים שהתבקשתי  , הריני מצהיר בזה כי כל הפרטים הרשומים בבקשה זו נכונים

.למלא

___________________________________  : חתימה.         ____________________: תאריך

ד"בס

(13-ו4( 8)2תקנות )1טופס 1995ו"התנשותיקון 1993ג"התשנ, (הנחות מארנונה)לפי תקנות הסדרים במשק המדינה 

08-8549125/120: טלפון7685800: עמק שורק מיקוד. נ.ד, עשרת

שדמהעשרת משגב דב מישר כפר מרדכי כפר אביב גן הדרום 
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.במקרים מסוימים ולפי שיקול הדעת של הרשות יתכן ותידרש להשלים מסמכים נוספים

במידה והצהרת המבקש אודות פרטי הכנסותיו ופרטים אחרים אינם תואמים  , חתימתך מהווה הצהרה, שים לב

.תבוטל ההנחה בארנונה, את תוצאות 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 שנה31שהוטלה על הנכס בשנת הכספים עד ליום 

יום ותיווסף ליתרת הארנונה

שדמהעשרת משגב דב מישר כפר מרדכי כפר אביב גן הדרום דרו 

gviya@gderot.muni.il

אחוזי הנחההנחיות  

ה
ב

חו
ף  

ר
צ

ל

טופס  

.יש למלא פרטים אישים כולל כתובת וטלפוןבקשה

תעודת  

זהות
חובה שבתעודת זהות תופיע כתובת עדכנית של מבקש  )כולל ספח מלא יש לצרף צילומי תעודת זהות 

(הבקשה

תושב  

חדש  

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

.הצגת תעודת עולה חדשעולה חדש
12ר לתקופה של  "מ100עד 90%

חודשים

עצמאיהורה

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

הורה  תצהיר(+לבני זוג גרושים)תעודת גירושין והסכם גירושין ,ספח עדכני מלא . + ז.להציג צילום ת

(טפסים-טופס התצהיר נמצא באתר המועצה)עצמאי 

20%

90%נושא תעודת עיוורעיוור

נכה

80%.עליו להציג אישור מביטוח לאומי על קבלת גמלת נכות אי כושר75%נכה המקבל קצבת אי כושר מעל  

ר"מ100עד 40%., עליו להציג אישור מביטוח לאומי המעיד על גובה הנכות, נכות רפואית90%נכה מעל 

ילד נכה

במקרה  )עליו להציג אישור מביטוח לאומי על קבלת הגמלה בגין ילד נכה , הורה המקבל קצבת ילד נכה

.,(המוכיח כי קבלת הקצבה החל בהיות הילד קטיןואישור, של הילד. ז.יש להוסיף ת, 18של ילד מעל גיל 
ר"מ100עד 33%

אזרח ותיק

ר"מ100עד 25%.אזרח ותיק המקבל קצבת זקנה עליו להגיש אישור מביטוח לאומי על קבלת קצבת זקנה

או זוג אזרחים וותיקים  , מהשכר הממוצע במשק100%אזרח ותיק יחיד שהכנסתו אינה עולה על 

הצגת הכנסות  + אזרח ותיק צילום תעודת.מהשכר הממוצע במשק 150%שהכנסתם אינה עולה על  

.של שנת הכספים שקדמה לבקשה1-12מכל מקור שהוא של כל בני הבית לחודשים 

ר"מ100עד 30%

קצבת נכות בשל  / תלויים / שארים / אזרח ותיק המקבל גמלת השלמת הכנסה ובנוסף גמלת זקנה 

.מבטוח לאומייש להציג אישור. פגיעה בעבודה
ר"מ100עד 100%

ר"מ100עד 100%.מביטוח לאומי על קבלת קצבת זקנה לנכהאישור.יש להציג,אזרח ותיק המקבל גמלת זקנה לנכה

חייל בשירות  

סדיר

עליו להגיש  , מיום שחרורוחודשים4ל לפי חוק שירות ביטחון ועד תום "חייל המשרת בשירות סדיר בצה

 www.ishurim.aka.idf.il:  ניתן להזמין את האישור באתר), אישור המפרט את תקופת השירות הצבאי

.ר"מ70עד  100%נפשות4עד 

ר"מ90עד  100%נפשות 4מעל 

אזרחי  שירות
90עד הנחה100%נפשות 4מעל , ר"מ70עד , הנחה100%נפשות4עד ), השירותאישור עדכני ממנהלת

(.ר"מ

ר"מ70עד  100%נפשות 4עד

ר"מ90עד  100%נפשות 4מעל 

מילואים  חייל

פעיל
5%.ל כי הוא משרת מילואים פעיל"אישור תקף מצה" /משרת מילואים פעילתעודת"

הנחיות ומסמכים  הנדרשים לבקשת הנחה בארנונה
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