
 

 

   מתן הנחות מתשלום ארנונה  -חומר רקע הנדון : 
  2012שנת המיסים 

ולאור עדכוני החקיקה השוטפים של תקנות הסדרים במשק המדינה (ההנחה  כמידי שנה .1

הצורך לעדכן את שיעורי מתן  מארנונה) ויתר הוראות הדין המעניקות הנחות מארנונה, עולה

 . שבסמכות המועצה להעניק בארנונהההנחות 

האם להעניק הנחות וכן את שיעורי ההנחות שאותן תחליט ליאה תידרש לחזור ולקבוע המ .2

 להעניק.

 בקביעת שיעור ההנחה, רשאית המועצה לקבוע תנאים ומבחני משנה לקביעת הזכאות להנחה. .3

ים ירבהם השיעורים המ שאושרויעורי ההנחות ש, קודמת של מליאת המועצהות על פי החלט .4

 בטבלה המצורפת, מלבד הנחה בגין נכס ריק. "תקרת ההנחהעמודת "ט בכמפור ,הקבועים בחוק

 , החליטה המועצה לצמצם את ההנחה הניתנת)30פרוטוקול ( 20.11.11ום יבהחלטת מליאה מ .5

  .בטבלה 21ראה פירוט סע' , בגין נכס ריק

 להלן פירוט רשימת ההנחות שהמליאה מתבקשת לדון בהם והעדכונים שחלו לגביהם במליאה:

סוג   

  ההנחה

 תקרת  הקריטריונים להנחה

   ההנחה

ההנחה  %  הערות

המובא לאישור 

  המליאה

אזרח   .1

  ותיק

המקבל  ,הנחה לאזרח ותיק (פנסיונר)

אחת  על פי חוק הביטוח הלאומי

  :מאלה

  קצבת זקנה. 1

  שאירים קצבת. 2

  תלויים קצבת.3

  בעבודה פגיעה בשל נכות . קצבת4

  

25%  

  

  

  הנכס  משטח בלבד ר"מ 100 לגבי

  

  

25%  

אזרח   .2

  ותיק

"אזרח ותיק" המקבל בנוסף לאמור 

לעיל, גם גמלת הבטחת  1בסעיף 

  הכנסה.

  

100%  

  

  הנכס משטח בלבד ר"מ 100 לגבי

  

100%  

 מלאה חודשית לקצבה הזכאי נכה  נכה  .3

 לו לחוק המל"ל127על פי ס' 

 75% השתכרותו כושר אי ושדרגת

   ומעלה

80%    80%  

 הרפואית נכותו רגתד אשר נכה  נכה  .4

    ומעלה 90%

40%    40%  

      אחת  שמקבל למי, הנחהמקבל   .5



 

 

סוג   

  ההנחה

 תקרת  הקריטריונים להנחה

   ההנחה

ההנחה  %  הערות

המובא לאישור 

  המליאה

  :הבאות הגמלאותמ  גמלה

  .ציון כאסיר . גמלה1

 רדיפות נכי חוק לפי נכות . גמלת2

  .הנאצים

 ידי על המשולמת נכות מלת. ג3

, הולנד ממשלת, גרמניה ממשלת

 ממשלת או אוסטריה ממשלת

  .הנאצים רדיפות בשל, בלגיה

 משטח ר"מ 70 על רק הנחה תחול  66%

  .הנכס

 עולה נכסב המתגוררים מספר אם

 90 על תחול ההנחה -  ארבע על

  .הנכס משטח ר"מ

66%  

  90%    90%  עיוור. תעודת לבעל  עיוור  .6

 משטח ר"מ 100 על רק תחול  90%  חדש לעולה  עולה   .7

  .הנכס

 מתוך חודשים 12 למשךתינתן 

 נרשם מאז הראשונות השנתיים

  .במרשם האוכלוסין עולהכ

90%  

 ואשר הזולת בעזרת התלוי עולה  עולה  .8

 לפי לעולה מיוחדת לגימלה זכאי

   ל."מלמיוחד שיקבל מ אישור

80%    80%  

 משטח ר"מ 100 על רק תחול  90%  ל."צד איש  צד"ל  .9

  .הנכס

 שנים 3 מתוך ,שנה למשךתחול 

 אחרי לישראל הגיע שבו מהיום

  .2000 מאי חודש

90%  

 סיעוד גמלתל הנחה לזכאי  סיעוד  .10

  .) מהמל"ל

70%    70%  

הבטחת   .11

  הכנסה

הנחה לזכאי לגמלת הבטחת הכנסה 

  מהמל"ל

הנחה תינתן רק למקבל גמלה   70%

ולא  1.1.2003שהחל לקבלה לפני 

חודשים  6חלה הפסקה  בת 

  רצופים לפחות בזכאות לגמלה.

70%  

  



 

 

סוג   

  ההנחה

תקרת   הקריטריונים להנחה

  ה ההנח

ההנחה  %  הערות

המובא לאישור 

  המליאה

תשלום   .12

  מזונות

הנחה לזכאי לגמלת תשלום מזונות 

  מהמל"ל

הנחה תינתן רק למקבל גמלה   70%

ולא  1.1.2003שהחל לקבלה לפני 

חודשים  6חלה הפסקה  בת 

  רצופים לפחות בזכאות לגמלה.

70%  

 חודשית הכנסה גובה לפי הנחה  הכנסה  .13

  ) "ההכנסה מבחן"(

 40%-

90%  

 בטבלה כמצוין התנאים לפי

  .'א כנספח המסומנת, המצורפת

90%-40%  

חסיד   .14

אומות 

  עולם

או לבן  עולם אומות הנחה לחסיד

  .זוגו

66%    66%  

הורה   .15

  יחיד

על פי הגדרת הורה יחיד הקבוע   20%  יחיד הנחה להורה

בחוק משפחות חד הוריות, או 

שהוא הורה יחיד וילדו המתגורר 

ומשרת  21עימו מתחת לגיל 

שירות סדיר או מתנדב בשירות 

  לאומי.

20%  

 זכאי ילדו אשר לנישום הנחה  ילד נכה  .16

, לפי נכות בגין ת ביטוח לאומילגמל

תקנות המל"ל (ילד נכה), התש"ע 

2010  

 משטח ר"מ 100 על רק חולת  33%

  .הנכס

ההנחה תחול גם על בן/בת נכה 

ובלבד  18שעברו את גיל 

  שהשתלמה עבורם גמלת ילד נכה

33%  

פדויי   .17

  שבי

  20%    20%   שבי הנחה לפדוי

תשלום   .18

בהוראת 

  קבע

מחזיק שנתן הוראת קבע לתשלום 

  הארנונה בשנת הכספים

2%    2%  



 

 

סוג   

  ההנחה

תקרת   הקריטריונים להנחה

  ה ההנח

ההנחה  %  הערות

המובא לאישור 

  המליאה

מתחם   .19

פינוי 

  בינוי

ירה שהזכויות בה מחזיק בד

התקבלו כנגד מכירת זכויות 

ביחידת מגורים אחרת ליזם 

  במתחם פינוי בינוי

25%-

100%  

ההנחה תינתן בשל דירה חלופית 

אחת בלבד ובעד הפרש השטח 

שבין הדירה הקודמת לדירה 

שנים  4החלופית, עד תום 

' בובהתאם לאמור בנספח 

  המצורף.

100%-25%  

שהוא הבעלים הנחה למחזיק   בנין ריק  .20

  הראשון של בנין חדש ריק.

 12הנחה ניתנת לתקופה של   100%

מיום חודשים בלבד וניתנת 

והוא ( המבנה שהסתיימה בניית

ואין משתמשים בו  )ראוי לשימוש

 12במשך תקופה רצופה עד 

ובתקופת בעלות אחת  חודשים

  בלבד

100%  

בנין ריק שאין משתמשים בו   בנין ריק  .21
  :כמפורט להלן, תקופה מצטברת

  חודשים; 6. עד 1

  ;12- ועד החודש ה 7-. מהחודש ה2

  ;36-ועד החודש ה 13-מהחודש ה

  

  

100%  

66.66%  

50%  

הנחה ניתנת בתקופת בעלות אחת 

  . בלבד

 20.11.11מיום  מליאה  בהחלטת

בשיעורים  הוחלט לאשר הנחה

  כדלקמן: מופחתים, 

  100%דשים: חו 6עד 

  50%חודשים:  12-  7

  25%דשים: חו 36- 13

  

100%  

50%  

25%  

  תעשיה  .22

  חדשה

תעשיה "מחזיק בנין המשמש ל

מפעל תעשייתי חדש ( "חדשה

שהוקם בתחום הרשות המקומית 

או שהועתק מתחום רשות מקומית 

), בהתאם לשיעור האבטלה אחרת

  .במועצה

  

  

75%-

10%  

  

ההנחה ניתנת בהתאם לשנת 

אחזקתו בבניין ושיעור האבטלה 

ת, לפי הקבוע באותה רשות מקומי

בטבלה המצורפת המסומנת 

  .'גכנספח 

  

75%-10%  

  על פי נספח ג'

  

   



 

 

 'א נספח

        ספת ראשונהספת ראשונהספת ראשונהספת ראשונהתותותותו

  ))8(א)(2קנה ת(
  2011כנסה חודשית ממוצעת בשקלים חדשים בשנת הכספים ה  פר הנפשותמס  

  3,315-2,934  2,933-2,551  2,550עד   1  

  4,971-4,398  4,397-3,825  3,824עד   2  

  5,767-5,103  5,102-4,437  4,436עד   3  

  6,562-5,806  5,805-5,049  5,048עד   4  

  7,974-7,055  7,054-6,135  6,134עד   5  

  9,386-8,304  8,303-7,221  7,220עד   6  

  40% עד  60%ד ע  80% עד  עור ההנחהשי

  10,798-9,553  9,552-8,307  8,306עד   7  

  12,210-10,802  10,801-9,393  9,392עד   8  

  13,622-12,051  12,050-10,479  10,478עד   9  

עד   לנפש 1,339עד   נפשל 1,164עד   מעלהו 10 
  נפשל 1,514

  50% עד  70%ד ע  90%ד ע  עור ההנחהשי
 

  נספח ב'

  ;100% –עד תום שנה מהמועד הקובע   )1(

  ;75% –עד תום שנתיים מהמועד הקובע   )2(

  ;50% –עד תום שלוש שנים מהמועד הקובע   )3(

  .25% –המועד הקובע עד תום ארבע שנים מ  )4(

  
  נספח ג'

  

     שיעור האבטלה באחוזים ושיעור ההנחה     

  12%מעל   12%ועד  10.5%מעל   שנת אחזקה  

  75%הנחה עד   50%הנחה עד   ראשונה או חלק ממנה

  50%הנחה עד   25%הנחה עד   שניה או חלק ממנה

  25%הנחה עד   10%הנחה עד   שלישית או חלק ממנה
  

 


