
 

בקשה להנחה בארנונה לגימלאים 
 

     סוג ההנחה:___________ 
     מס' משלם____________ 
 מס' פיזי: ____________ 

)לפי תקנות הסדרים במשק המדינה )הנחות בארנונה( התשס"ג – 1993( 
בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים 

המצב האישי  המין  תאריך לידה  השם הפרטי  שם משפחה  מס' זהות 
פרטי המבקש )מי שמחזיק בדירה(                                                                                                                                                                                                                          

      
      נקבה           נשוי              גרוש 

                  
שנה       חודש       יום        זכר          רווק            אלמן                                  

 
המען                                                                                                                     טלפון 

 
בית                       עבודה  חיוב דו חודשי  גודל הנכס  מיקוד  מס' בית  הרחוב  

 
      

 
 פרטים אישיים של המתגורר בנכס

ממוצעת  
הכנסה חודשית ברוטו  מקום עבודה  מספר זהות  גיל  השם הפרטי  שם המשפחה  קרבה 

 
המבקש/ת       

 
בן/בת הזוג       

 
בן משפחה נוסף       

 
בן משפחה נוסף       

 
מתגורר נוסף       

   
 מקורות הכנסה נוספים של המחזיקים כולל קצבאות ביטוח לאומי, שכ"ד וכו'

מקור                                         סכום בש"ח                         מקור                                            סכום בש"ח  

1.ביטוח לאומי                                                                                    6. פנסיה ממקום עבודה 

2. קצבת שארים                                                                                  7. שכר דירה 

3. קצבת נכות                                                                                      8. תמיכות 

4. הבטחת הכנסה                                                                                9. פיצויים 

5.קצבת תשלומים מחו"ל                                                                    10. אחר  

 
 
 

תאריך __________________                                         חתימת המבקש______________ 
 
 

הערות ______________________________________________________________ 
 

בתוספת הפרשי ריבית והצמדה עפ"י חוק הרשויות המקומיות, הכל בהתאם להוראות הדין. 
העובדות, אזי רשאית העירייה לבטל את ההנחה באופן רטרואקטיבי ואדרש לשלם את כלל החיובים 
במידה וימצא שמסרתי פרטים חלקיים ו/או שאינם מדוייקים ו/או שאינם  עולים בקנה אחד עם 

*אני מצהיר כי ידוע לי שלעיריית ר"ג שמורה הזכות לאמת הפרטים שציינתי לעיל. 
 
 

                                                                                                                    סה"כ 



 

 
 
 
 

הנחה מארנונה לאזרחים ותיקים בדירת מגורים 

 

דירה, רנטה, תשלומים מחו"ל וכיוצ"ב. 
)1( לעניין זה הכנסה – הכנסה ברוטו מכל מקור שהוא, לרבות קצבאות, שכר 

הנחות. 
ההנחה ניתנת אך ורק לדירת מגורים בה מתגורר בפועל, ואין כפל 

 
 במידה ויש בבעלותך נכס/ים יש לצרף העתק מחוזה שכירות. 

 אישור על קבלת קצבאות מכל גוף שהוא. 

 3 חודשים של תדפיסי עו"ש מכל בנק בו מתנהל חשבון על שמך. 

 3 תלושי שכר ו/או פנסיה – 3 חודשים אחרונים של 2 בני הזוג. 

המסמכים הרלוונטיים לרבות: 
לקבלת הנחה זו עפ"י סעיף 2 יש למלא את טופס ההצהרה המצורף ולצרף את 

לעת. 
מכל מקור שהוא אינו עולה על 150% מהשכר הממוצע במשק המתעדכן מעת 
הכנסות )1( המתגוררים בדירה )אזרחים ותיקים ושאינם אזרחים ותיקים( 
 גרים בדירה אזרח ותיק ואנשים נוספים – תינתן הנחה רק אם סך כל 

מעת לעת. 
הכנסותיו )1( מכל מקור שהוא אינו עולה על השכר הממוצע במשק המתעדכן 
 גר בדירה אזח ותיק )בנכס לא גר אדם נוסף( תינתן הנחה אם סכום 

הנחה זו מותנית בסכום כנסות כמפורט: 
הנחה בשיעור 30% מחיוב הארנונה לדירה )עד שטח של 100 מ"ר(. 

 
 

                                                  או 
  

   
 
 

הנחה זאת אינה מותנית בסכום הכנסותיו של האזרח. 
בעבודה. 

האלה: קצת זקנה//קצבת שארים// קצבת תלויים//קצבת נכות בשל פגיעה 
ההנחה תינתן לאזרח ותיק המקבל מהמוסד לביטוח לאומי את אחת הקצבאות 

1.הנחה בשיעור 25% מחיוב הארנונה לדירה )עד שטח של 100 מ"ר(.  
בחוק גיל פרישה התשס"ד – 2004. 

תושב ישראל שהגיע לפי הרישום במרשם האוכלוסים לגיל פרישה כמשמעותו 
אזרח ותיק: 

 
אזרח ותיק* שהגיע לגיל פרישה זכאי להנחה מארנונה בהתאם למפורט מטה: 

 
 תושב נכבד, 

  
  


