
 

 

 
 הצהרה לשנת 2021- אזרח ותיק

 
   א. פרטי המצהיר

 
 ב. פרטי המתגוררים בנכס:

 

 דצמבר בשנת הכספים הקודמת לבקשה-נובמבר -צע לחודשים אוקטוברוממ -סכום הכנסה בש"ח )ברוטו(**
 

 את אחת מהאפשרויות: X -נסות ברוטו של כל המתגוררים בנכס: נא סמן בסה"כ ההכ
*.10,139₪ד סכום של ע  

* 15,208.5₪* עד סכום של  10,139₪מסכום של        
.15,208.5₪מעל סכום של         

 
2020* הסכומים נכונים לספטמבר  

 את אחת מהאפשרויות: X -ג. הצהרת המבקש נא לסמן ב
 אני החתום מטה מצהיר בזאת:

ל כל הכנסותיי, מכל מקור שהוא, אינו עולה על השכר הממוצע אני אזרח ותיק ובדירתי לא גר אדם נוסף וס .1            
 (.2020נכון לספטמבר  ₪ 10,139במשק המתעדכן מעת ועת )

אני אזרח ותיק ובדירתי לא גר אדם נוסף וסך כל הכנסות המתגוררים בדירה )אזרחים ותיקים ושאינם  .2           
מהשכר הממוצע במשק המתעדכן מעת לעת  150%אזרחים ותיקים( מכל מקור שהוא, אינו עולה על 

 ( 2020 נכון לספטמבר 15,208.5₪)
אני אזרח ותיק המתגורר בנכס אשר מקבל מהמוסד לביטוח לאומי את אחת מהקצבאות האלה: קצבת זקנה, . 3           

הכנסה,  בעבודה ובנוסף מקבל גמלה לפי חוק הבטחת קצבת שאירים, קצבת תלויים או קצבת נכות בשל פגיעה
 .1980התשמ"א 

 אלה. ידוע לי שזכותה של מועצה אזורית הערבה התיכונה לאמת פרטים
שאינם נכונים או אינם מלאים או אינם מדויקים, תבוטל ההנחה שאושרה, ואדרש  םאם יימצא שמסרתי פרטי

 לשלם את כל המגיע ממני רטרואקטיבית ממועד מתן ההנחה בתוספת ריבית והפרשי הצמדה כחוק.
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 הנחה בארנונה לאזרחים ותיקים בדירת מגורים
 

 ה\ת נכבד\תושב
 
 חלוקה הזו:הינכם אזרחים ותיקים* ומתוקף זה ייתכן ואתם זכאים להנחה בארנונה לפי ה   
 

ההנחה תינתן לאזרח ותיק  -מ"ר 100מחיוב הארנונה לדירה המשמשת למגורים עד שטח של  25%הנחה בשיעור  .1
המקבל מהמוסד לביטוח לאומי את אחת מהקצבאות האלה: קצבת זקנה, קצבת שאירים, קצבת תלויים או 

 קצבת נכות בשל פגיעה בעבודה.
 (.1993 -( )א( לתקנות הסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה(, התשנ"ג1)א( ) 2)תקנה 

ההנחה תינתן לפי חוק  -מ"ר 100מחיוב הארנונה לדירה המשמשת למגורים עד שטח של  30%הנחה בשיעור  .2
 , כמפורט מטה:1989 -האזרחים הוותיקים, התש"ן

  )מכל מקור שהוא   (1)תן הנחה אם סכום הכנסותיותינ –גר בדירה אזרח ותיק )בנכס לא גר אדם נוסף
 (.2013נכון לספטמבר  9,297₪אינו עולה על השכר הממוצע במשק המתעדכן מעת לעת )

 ( המתגוררים בדירה 1תינתן הנחה רק אם סך כל הכנסות ) -גרים בדירה אזרח ותיק ואנשים נוספים
מהשכר הממוצע  150%נו עולה על )אזרחים ותיקים ושאינם אזרחים ותיקים( מכל מקור שהוא אי

 (.2013נכון לספטמבר  ₪ 13,945במשר המתעדכן מעת לעת )
 מוענקת בכל שנה מחדש, ולכן צריך לחדש את ההצהרה בתחילת השנה. 30%הנחה בשיעור 

 
ההנחה תינתן לאזרח  -מ"ר 100מחיוב הארנונה לדירה המשמשת למגורים עד שטח של  100%הנחה בשיעור של  .3

גורר בנכס אשר מקבל מהמוסד לביטוח לאומי את אחת מהקצבאות האלה: קצבת זקנה, קצבת ותיק המת
שאירים, קצבת תלויים או קצבת נכות בשל פגיעה בעבודה, ונוסף על כך מקבל גמלת הבטחת הכנסה. )יש לצרף 

 אישור על קבלת הגמלה(.
בחוק גיל   יל פרישה כמשמעותו תושב ישראל שהגיע לפי הרישום במרשם האוכלוסין לג -אזרח ותיק*    

 .2004 -פרישה, התשס"ד
הכנסה ברוטו מכל מקור שהוא, לרבות שכר דירה, קצבאות, רנטה או תשלומים  -לעניין זה הכנסה (1)

 מחו"ל וכיוצ"ב.
 בברכה,

 
 גזברות המועצה

 

שם פרטי ושם משפחה של הפקיד  בתוקף מתאריך סוג ההנחה
 המטפל

 חתימה תאריך

 
 המסמכים שיש לצרף לצורך קבלת ההנחה :  לתשומת ליבך!    

 .צילום ת.ז. כולל ספח 

  נתונים של תלושי שכר אחרונים, הכנסות מגמלה )ביטוח לאומי, פנסיה וכו'(,  3 –שכיר

 הכנסות אחרות.

  שומה אחרונה חתומה ע"י רו"ח או אישור על הכנסות מכל מקור שהוא חתום ע"י  –עצמאי

 רו"ח.

 , יש להגיש את ההצהרה, באחת מהדרכים הבאות:  %30בכדי לקבל הנחה בשיעור     



 

  86825, מרכז ספיר ד"נ ערבה בור אלינור פרץלגזברות ע -בדואר 

 מייל בmoetsa@arava.co.il  אלינור פרץלידיי  6581487-08 - או בפקס  
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