
 בס"ד
 2021ארנונה 

 הודעה בדבר תשלומי הארנונה
 

ולפי כל  בתוקף סמכות הממונה ביהודה ושומרון לתקנון המועצות המקומיות )יהודה ושומרון( התשמ"א 
 "צו האנונה" המצורף.פי  -על 2021דין הוטלה הארנונה במועצה מקומית בית אל לשנת הכספים 

 
 תשלום מראש

 .31.1.21 הוא 2%בהנחה של  ,מראש המועד האחרון לתשלום ארנונה
 

 הסדרי הוראת קבע
. מי 2021תשלומים צמודים למדד החל מחודש ינואר  12תשלומים בהסדרי הוראת קבע יערכו השנה ב 

, אלא אם 2021את הארנונה בהסדר הוראת קבע, ההסדר ימשך אוטומטית גם בשנת  2020ששילם בשנת 
הקמת הרשאה לחיוב חשבון  תימסר למועצה הודעה אחרת. ניתן להצטרף להסדרים האמורים באמצעותכן 

 15בהקמת הו"ק בנקאית לא להגביל סכום ותאריך גביה )המועצה גובה ב, 23197בבנק לפי קוד מוסד 
להודיע למחלקת גביה על הקמת ההרשאה. אפשר להסדיר הו"ק בכרטיס אשראי במחלקת לחודש(. חשוב 

 או בטלפון. גביה
 

 ברשת וחיובים נוספים ארנונה
ירוט הנחות, טפסים ועוד( ניתן למצוא באתר פמידע מפורט בנושא הארנונה )כגון: צו ארנונה, תשלום שובר ו

  מחלקות מועצה      גביה.      el.info-www.bet: המועצה
ב עדכני של צהמועצה, לבצע תשלומים, להדפיס שוברים ולראות מניתן להכנס לתיק תושב דרך אתר 

 החשבון.
 

  רעוזכות השגה וער
יום מיום קבלת הודעת התשלום )הודעת שומה( להשיג עליה בפני  90תוך  ,רשאי ,החייב בארנונה כללית

 מנהל הארנונה )גזבר המועצה( על יסוד טענה מטענות אלה:

 באזור כפי שנקבע בהודעת התשלום. הנכס עליו נדרש התשלום אינו מצוי 

 .נפלה טעות בציון סוג הנכס, גודלו או שימושו 

 .הוא אינו מחזיק כמשמעותו בפקודת העיריות 
 30יום, מיום קבלת ההשגה. על תשובת מנהל הארנונה ניתן לערער תוך  60מנהל הארנונה ישיב למשיג תוך 

 ,יום 30החלטת וועדת ערר ניתן להגיש ערעור תוך  מיום קבלת תשובת מנהל הארנונה לוועדת ערר. על ,יום
   מיום מסירת ההחלטה, לבית משפט מחוזי.

 )מחזיק( חילופי דייר
 השוכר( להודיע בכתב על כל שינוי בחזקה ל נכס וגם על המחזיק בפועל )בדרך כללחובה על בע ,על פי חוק

 שחל בנכס. )שינוי דיירים(

 שינוי החזקה ולצרף אליו חוזה שכירות/מכר.יש למלא טופס רלוונטי להודעה על  .1

לא יעודכנו המחזיקים וחובת התשלום תחול  ,כל עוד לא התקבלה הודעה כנדרש על שינוי בחזקה .2
 .או המחזיק הרשום על בעל הנכס

 צד בחוזה שבין השוכר למשכיר )למעט נכסים שבבעלות המועצה(. איננהיובהר כי המועצה  .3
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 2021דף הסבר למבקשים הנחה בארנונה בשנת 
 
 

 הנחה מטעמי הכנסה
 

בהתאם למספר הנפשות המתגוררות בנכס ולרמת  2021הנחה בארנונה מטעמי הכנסה תוענק בשנת 
 מצורף בזה.שההכנסה , כמובא בטבלאות 2020בשנת המס הכנסותיהן 

 
עצמאים יכולים להגיש לכל  -בעלי עסקים)31.03.21את הבקשות להנחה ניתן להגיש לכל המאוחר עד 

 .(2020של שנת  בצירוף דו"ח שומה 31.10.2021המאוחר עד 
 למעט מקרים חריגים.   31/10/21לא ניתן להגיש בקשה להנחה לאחר 

 יום מהכניסה לנכס. 30תושבים חדשים יכולים להגיש עד 
 

 מה יחשב כהכנסה?
 

ס למעט מחצית המתגוררים בנכשל  ברוטו, שתבחן על סמך כלל ההכנסות השנתיות חודשית ממוצעתהכנסה 
באות זקנה , שארים ד שכר המינימום של ילד/ה אחד, קצלא תובא בחשבון הכנסה של ע הכנסתם של בן או בת.
 18במסגרת טופס הבקשה יש לפרט את העיסוק וההכנסות של כל בני הבית מגיל  ,לכן .וילדים וקצבת ילד נכה

 .כלל ההכנסות בשנת המס אשתקדגבי כל אחד מבני הבית ביחס ומעלה, ולצרף אישורים מתאימים ל
 

 חריגים בחישוב הכנסה:
 .לא יכללו כהכנסה תשלומים שהביטוח הלאומי משלם בגין קצבאות ילדים, גמלת ילד נכה, זקנה ושארים 
  ( הגרים בדירה, תחשב כהכנסה18מחצית בלבד מהכנסת הילדים הרווקים )מעל גיל. 
  אם ישנו( בין דמי השכירות יחשב לו  ההפרשאדם שמשכיר את דירתו לאחר ושוכר דירה אחרת למגוריו, רק(

 כהכנסה.
 בלבד משטח הדירה. מ''ר 100ההנחה מוגבלת לגבי  חשוב לדעת,

 
 מהם האישורים הנדרשים לקבלת ההנחה ?

 
סעיפיו. לטופס הבקשה יש לצרף  לכך, שמולא על כל המיועדבקשה להנחה יש להגיש רק על גבי טופס בקשה 

 אישורים ומסמכים המפרטים את העיסוק וההכנסות של כל בני הבית, כמובא להלן:
 .טופס בקשה להנחה מלא וחתום 
 אל.-צילום ת.ז. של שני בני הזוג המבקשים את ההנחה + ספח בו מצוין כי גרים בבית 
 שעבד כל השנה באותו מקום עבודה )למי שיש במידה ( 2020) 106או טופס  תלוש שכר חודש דצמבר -שכירים

מכל מקום עבודה(. תושב שהחליף מקום  106או תלוש אחרון או טופס  תלוש דצמבר -מספר מקומות עבודה
 עבודה במהלך השנה יביא תלוש אחרון בשנת המס מכל מקום עבודה.

         
  כאות "ז -אישוריםיש להמציא מביטוח לאומי  ,2019מת במהלך שנת יעבד/ה )אפילו תקופה מסובמידה ולא

  " על החודשים בהם לא עבד/ה."אישור תקופת עיסוק -ו לגמלאות"
 התושב המפרטים התנהלות בחשבוןבנק )מכלל הבנקים במידה שיש יותר מבנק אחד( פי חשבון יש לצרף ד 

 .2020בחודשים יולי עד דצמבר 
 

לאשורו בשל אחד הטעמים  תושב שלאחר קבלת הזכאות להנחה מרגיש כי נפגע כתוצאה מאי בחינת מצבו
 הבאים:

 # מחזיק בנכס שנגרמו לו הוצאות גבוהות במיוחד בשל טיפול רפואי, שלו או של בן משפחתו.
 # מחזיק שאירע לו אירוע אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצבו החומרי.

 מול מח' רווחה(. מתבצעהנחות )התהליך שה לבחינה נוספת בפני ועדת רשאים להגיש בק      
   .  #2020 עצמאי שמעוניין להגיש בקשה להנחה זמנית, יש להביא הצהרה מרואה חשבון על ההכנסות ברוטו לשנת    

ממס הכנסה תינתן הנחה מלאה  2020הנחה זמנית היא דרגה אחת מתחת למה שמגיע, עם הגשת שומה 
 רטרואקטיבית.  

 א הוגשה שומה ממס הכנסה מעודכנת.ול במידה 31/10/21הנחה זמנית מתבטלת ב 
 יש להוסיף אישור מביטוח לאומי על פירוט דמי לידה. #2020 אישה שילדה בשנת המס 

 .#2020 יש לצרף לבקשת פירוט על כל הכנסה נוספת שהיה בשנת 
 



 

 

 

 הנחות לזכאים

  :יודגש .הדין בהוראות הקבועות בארנונה הנחות רשימת להלן

 הנחה כל והמחייבים למתן המלאים בלבד. הכללים המשתמש ולנוחות כללי הינו להלן המובא המידע .א
 לעת.  מעת תוקפן כפי הרלוונטיות הדין בהוראות מופיעים

  .ממצה רשימה איננה שלהלן ההנחות רשימת .ב

 .לרשות המקומית לפנות להענקתה, יש והפרוצדורה התנאים ואת להנחה הזכאות את לוודא מנת על .ג

תושב אשר לא ישלם את כלל חובותיו  ,(16ההסדרים במשק המדינה )פרק ו' סעיף  לחוק בהתאם שימו לב! .ד
, ההנחה ממנה נהנה במהלך השנה תתבטל לאלתר ורטרואקטיבית מתחילת שנת 31.12.2020למועצה עד 

 המס.
 

 בסיס למסמכימסמכים נוספים  שיעור ההנחה בארנונה תושבים הזכאים סוג הנחה

 אזרח ותיק
, אשה שמלאו 67לו  גבר שמלאו

 62לה 
עד  25%הנחה בשיעור 

 מ"ר 100
 אישור "אזרח ותיק"

 פנסיונר/ית

תושב /ת שהגיע/ה לגיל פרישה 
, ביטוח לאומיומקבל/ת על פי חוק 

קצבת זקנה, שארים או קצבת 
 תלויים.

או  25%הנחה בשיעור 
)ע"פ מבחן הכנסה(  30%

 מ"ר 100עד 

על קבלת  מביטוח לאומיאישור 
 קנה+ טפסי מבחן הכנסהקצבת ז

זקנה+ הבטחת 
הכנסה/ השלמת 

 הכנסה

תושב /ת שהגיע/ה לגיל פרישה 
, ביטוח לאומיומקבל/ת על פי חוק 

קצבת זקנה או שארים וגם 
 תוספת השלמת הכנסה

עד  100%הנחה בשיעור 
 מ"ר 100

אישור מבטוח לאומי על קצבת 
 זקנה והשלמת הכנס

דרגת אי כושר   -נכה 
 75%עבודה מעל 

הגדרת ביטוח לאומי אשר דרגת 
אי כושר השתכרותו בשיעור 

 ומעלה 75%

ד ע 80%הנחה בשיעור 
 מ"ר 100

המציין אחוזי  מביטוח לאומיאישור 
נכות בדרגת אי כושר בשיעור של 

 ומעלה 75%

נכות רפואית  -נכה
 90%-גבוה מ

 90%-בעל דרגת נכות רפואית מ
ומעלה או מי שטרם קבלת קצבת 

 לו נכות כאמור הזקנה נקבע

לכל  40%הנחה בשיעור 
 גודל הנכס

אישור מביטוח לאומי המציין אחוזי 
 ומעלה 90%נכות רפואית בשיעור 

נכה צה"ל/ נפגע 
פעולות איבה 

/משפחות שכולות/ 
 רדיפת נאצים 

נכה צה"ל ונפגעי פעולות איבה, 
הזכאים לתגמולים או מענק לפי 

חוק הנכים )התגמולים 
 1959 -והשיקום(,תשי"ט

: לפי 66%הנחה בשיעור 
מ"ר,  70-נפשות ל 4עד 

 מ"ר.90 -נפשות ל 4מעל 

, ןהביטחואישור משרד  -נכה צה"ל
ביטוח אישור  -נפגעי פעולות איבה

, משפחות ןהביטחואו משרד  לאומי
, ןהביטחואישור משרד  -שכולות

זכאי לגמלת נכות לפי חוק נכי  אישור משרד האוצר -נרדפי נאצים
 1957 -הנאצים, התשי"זרדיפות 

 ילד נכה

. ילד של המחזיק בנכס הזכאי 1
 -, התש"מביטוח לאומילגמלת 

 18. ילד/ה מעל גיל 2. 1980
שהשתלמה בעדו גמלת ילד נכה, 

 .2010 -התש"ע

עד  33%הנחה בשיעור 
 מ"ר. 100

 אישור מביטוח לאומי

 עיוור
בעל תעודת עיוור לפי חוק שירותי 

 1958 -הסעד, התש"ח
לכל  90%הנחה בשיעור 
 הנכס

 תעודת עיוור.

 עולה חדש
מי שנרשם במרשם האוכלוסין 

חוק השבות,  על פיכעולה 
 1950 -התש"י

עד  90%הנחה בשיעור 
 12מ"ר לתקופה של  100

חודשים  24חודשים מתוך 
מיום שנרשם במרשם 
 האוכלוסין כעולה חדש.

 תעודת עולה



 חייל בשירות חובה
המחזיק בנכס חייל בשירות חובה 

 חודשים מיום שחררו 4עד תום 

: לפי 100%הנחה בשיעור 
מ"ר.  70-נפשות ל 4עד 

 מ"ר. 90-נפשות ל 4מעל 

אישור עדכני לשנת המס מקצין 
העיר על תקופת שירות בסדיר או 

 תעודת חוגר.

 משרת מילואים פעיל
מי שמוגדר כמשרת מילואים 

 פעיל
 לכל שטח הנכס 3%

משרת צילום ת.ז. + תעודת 
 מילואים פעיל

 הורה עצמאי )יחיד(
העונה  21הורה יחיד לילד עד גיל 

על ההגדרה שבחוק משפחות חד 
 .1992 -הוריות, התשנ"ב

עד  20%הנחה בשיעור 
 מ"ר 100

ספח המעיד על היות  צילום ת"ז+
 התושב הורה יחיד

נכס ריק המשמש 
 למגורים

נכס ריק )מכל ציוד/ריהוט( שאין 
משתמשים בו במשך תקופה 

חודשים, אך לא  6מצטברת עד 
 ברציפות. יום 30-פחות מ

 100%הנחה בשיעור 
מקסימאלית בת  ופהלתק

 חודשים 6

 -טופס בקשה לפטור בגין נכס ריק
 קיים באתר המועצה.

 
 

 כדאי לדעת!!!

איכות ולתרום ל# ניתן לבקש לקבל את השוברים התקופתיים לדוא"ל הפרטי ובכך להקל את המעקב אחר החיובים 
 הסביבה.

ה, יחתום למח' גבי הוראת הקבע הגעת הטופס לאחר# הוראה קבועה לחיוב חשבון נכנסת לתוקף רק בחיוב שיוצא 
י/ המחאה/ מזומן בכדי להימנע מחובות יש לשלם באמצעות כרטיס אשרא לצאת השובר הבאאת החיובים עד 

 הצוברים ריבית והצמדה כחוק

 לחודש( וצמודים למדד בהתאם להוראת החוק. 0.5%) #6% יתרות חוב צוברים ריבית שנתית מצטברת בגובה 

רנונה הינה תשלום שנתי, פריסת )ע"פ חוק הא אי קבלת שובר לתשלום אינה פוטרת מחובת התשלום במועד# 
 ונה לתקופות הינה שירות המועצה לתושב המתאפשר ע"פ חוק( הארנ תשלומי

 במועדם. ,דין יפית התשלומים הנדרשים על # בקשה להנחה אינה מהווה עילה לעיכוב או דחי

עצמאי/ת  .31.3.21א י מבחן הכנסה הופעל  בל את ההנחה רטרואקטיביתקול המועד האחרון להגשת בקשה להנחה# 
 בלבד!(. 2020)בצירוף שומת מס לשנת  31.10.2021 עד 

 במלואהקבלת הבקשה  מחודשם לה תעודכן לזכאי ,31.3.21מבחן הכנסה  לאחר  יפל # הגשת בקשה להנחה ע
 יה.יגב במחלקת

יום מהכניסה לנכס כדי לקבל הנחה  30במהלך השנה יכול להגיש בקשה להנחה בארנונה עד ל  חדש שמגיע# תושב 
 התקופה.רטרואקטיבית מתחילת 

 למעט מקרים חריגים. #1.11.21 אין אפשרות להגיש בקשה להנחה אחרי התאריך 

 . כלל יבחנובקשות הנחה ללא כל המסמכים הנדרשים לא # 

 נגישים באתר המועצה. ,# כל סוגי המסמכים בנושא ארנונה, מים, עדכון מחזיקים וכד'

הפטור למינימום תקופה  למשך ששה חודשים מצטברים.פוטרת מתשלום ארנונה בלבד )!(,  ,# מתן הנחה לנכס ריק
 של חודש ורק בתנאי שיוגש הבקשה בתקופה שהנכס ריק ובאישור פקח המועצה.

לבדוק את . מומלץ ופירוט השירותים בגינם נוצר חיוב ה החיוביםתקופתי מכיל מידע שימושי מלבד גוב# השובר ה
. שמספר לוודא שמספר הנפשות שמופיע בשובר התקופתי חופף למספר הנפשות המתגוררות בפועל בבית השובר

מונה המים בשובר זהה למספר המונה בבית. השובר אף מכיל שורת מידע בעניין יתרות זכות או חובה בכרטיס 
 התושב.

 לבין המידע שמוצג, לשון החוק גובר.במידה שיש פער בין לשון החוק  2021ובצו הארנונה # בכל האמור במידע זה 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1202לשנת  למבחן הכנסה -טבלת הכנסה 

 (8)א()2תקנה 
 

   
   

 'מס
 נפשות

 בשנת הכספים  -שקלים חדשיםהכנסה ממוצעת ב
2020 
 

 

 2,889עד  1
988,2על מ  

223,3עד   
3223,על מ  

755,3עד   

557,3על מ  
5,300עד   

 4,334עד  2
334,4על מ  

844,9עד   

  984,4 עלמ
346,5עד   

346,5על מ  
7,951עד   

 5,027עד  3
275,0על מ  

817,5עד   

5,781 עלמ  
355,6עד   

6,535 עלמ  
223,9עד   

 5,720עד  4
207,5על מ  

578,6עד   

875,6על מ  
364,7עד   

364,7על מ  
410,49עד   

 7,239עד  5
239,7על מ  

325,8עד   

325,8על מ  
411,9עד   

411,9על מ  
282,13עד   

 8,759עד  6
759,8על מ  

10,073עד   

10,073על מ  
387,11עד   

387,11על מ  
16,070עד   

 שיעור 
 20%עד  40%עד  60%עד  80%עד  ההנחה

     

 10,279עד  7
10,279על מ  

82111,עד   

821,11על מ  
13,362עד   

13,362על מ  
858,18עד   

 11,798עד  8
798,11על מ  

568,13עד   

568,13על מ  
15,338עד   

15,338על מ  
21,646עד   

 13,318עד  9
13,318על מ  

15,316עד   

  15,316 עלמ
17,313עד   

17,313על מ  
24,434עד   

 ומעלה 10
 1,480עד 

 לנפש

 1,702ד  ע
 לנפש

 1,924עד 
 לנפש

 2,715עד 
 לנפש

 שיעור 
 עד30% עד 50% עד 70% עד 90% ההנחה

 

 


