ינואר 2016
1

© כל הזכויות שמורות לחברת מ.ג.ע.ר
אין להעתיק ,להפיץ ,להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של החברה

מבוא
ביום  25לפברואר  1993פורסמו לראשונה בקובץ תקנות  ,5503תקנות ההסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה(,
התשנ"ג) 1993 -להלן התקנות(.
התקנות הותקנו על ידי שר הפנים בתוקף סמכותו לפי סעיף ) 12ב( בחוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה
להשגת יעדי התקציב( ,התשנ"ג  ,1992והן באו במקום סעיף  280לפקודת העיריות.
התקנות באות להסדיר את נושא מתן ההנחות בארנונה לקבוצות אוכלוסייה שונות ולקבוע את שיעור ההנחה
שהרשות רשאית להעניק.
בכל שנה ,שר הפנים משתמש בסמכותו ,מעדכן ומשנה את התקנות בהתאם למדיניות הממשלתית.
גם השנה התפרסמו עדכונים לתקנות הסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה(.
בנוסף ,החוברת כוללת חקיקה נוספת אשר על פיה הרשות רשאית ו/או חייבת ליתן הנחות ופטורים שונים ובכלל
זה מצורפים לחוברת תקנות הסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה( ,התשנ"ג ,1993-חוק האזרחים
הוותיקים,תש"ן ,1989-חוק התגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם,תשנ"ב ,1992-פקודת מסי העירייה ומסי
הממשלה)פיטורין( 1938,ועוד.
החוברת כוללת ,בין השאר ,טבלת הנחות מרוכזת ,טבלת פטורים מרוכזת ,חקיקה רלוונטית ,מדריך להתמצאות
לפרק החקיקה ודוגמאות לטפסים ,אישורים ומסמכים יישומיים באישור ההנחות.
אנו תקווה כי ,החוברת תהיה לכם לעזר ותסייע לכם בהתמודדות עם השינויים השונים.
את חוברת ההנחות ,במלואה ,ניתן למצוא גם באתר האינטרנט של חברתנו )) (www.mgar.comלמורשים
בלבד(.
אין לראות בחוברת זו תחליף לתקנות ולחוקים ,אלא כלי עזר בלבד .חוברת זו אינה מהווה תחליף לחוות דעת
משפטית .השימוש בחוברת זו הנה באחריות המשתמש בלבד.

©כל הזכויות שמורות לחברת מ.ג.ע.ר
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תוכן עניינים
נושא
 .1הנחות מארנונה
טבלה מרכזת הנחות לזכאים
מדריך התמצאות לפרק החקיקה
חקיקה
תקנות הסדרים במשק המדינה ) הנחה מארנונה ( התשנ"ג – 1993
חוק האזרחים הוותיקים ,תש"ן  – 1989סעיף 1,9
תקנות האזרחים הוותיקים )הטבות לאזרח ותיק שמקבל קצבת זקנה לנכה(,
התשע"ב – 2011-מתוך קובץ התקנות 7068
חוק התגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם ,תשנ"ב – 1992 -סעיף 17 ,1ב17,ג
חוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי ,תשנ"ב – 1992-סעיף 1
תקנות הביטוח הלאומי )דמי מחיה ,עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה( ,תשנ"ח-
 – 1998סעיף 1
חוק תשלומים לפדויי שבי ,תשס"ה – 2005-סעיפים 1,2
נכס הרוס  -פקודת העיריות )נוסח חדש( – סעיף  ,330צו המועצות המקומיות
)מועצות אזוריות( ,תשי"ח – 1958 -סעיף  74וצו המועצות המקומות א ,תשי"א-
 – 1950סעיף 162
תקנות הסדרים במשק המדינה )ארנונה כללית ברשויות המקומיות(,תשס"ז-
 –2007סעיף 13
תקנות דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם )שירות אזרחי(,
תשס"ז2007 -
חוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב( ,תשנ"ג1992-
– סעיף 12
 .2פטורים מארנונה
טבלה מרכזת פטורים מארנונה
מדריך התמצאות לפרק החקיקה
חקיקה
פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה )פיטורין(1938 ,
 .3נספחים
נספח א' – שינויים ותוספות לתקנות
נספח ב' – רשימת ערי עולים
נספח ג' – רשימת הנחות שעוברות באופן אוטומטי לשנת הכספים הבאה
והתנאים להעברתן
נספח ד' – רשימת הנחות שאין לבטלן בסוף שנה גם במידה וישנו חוב ארנונה
 .4טפסים
טופס  – 1בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים
טופס  – 2בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים למחזיק
שהוא נזקק
דוגמא לטופס בקשה לקבלת הנחה על פי חוק אזרחים ותיקים
טופס  – 3בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לבניין חדש ,לבניין ריק
לפי תקנות  12,13,14לתקנות ההסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה( התשנ"ג
– 1993
הצהרה להנחת פטור נכס ריק
טופס מעקב אחר נכסים ריקים
טופס בקשה לקבלת פטור מארנונה לנכסי מוסד מתנדב בשירות הציבור
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עמוד
7
14
18
33
35
37
40
42
44
46

46
48
52

55
60
63

70
86
87
88

90
93
95
96

98
99
100

תוכן עניינים
 .5דוגמאות לאישורים נדרשים הנלווים לבקשת ההנחה
אישור על זכאות גמלת נכות כללית וקביעת דרגת אי כושר
אישור זכאות לגמלת זקנה
אישור זכאות גמלת זקנה וגמלת נכה
אישור זכאות לקצבת שאירים
הודעת הביטוח הלאומי על קצבת זקנה מיוחדת
אישור זכאות לגמלת ילד נכה
אישור על תשלומי קצבאות לפי פרק ביטוח נכות
אישור על תשלום גמלה לבני משפחה של נפטר כתוצאה מפגיעה בעבודה
אישור על זכאות לגמלת הבטחת הכנסה
אישור על קבלת גמלה ממוסד לביטוח לאומי
אישור על תשלומים בקצבת זקנה
הודעה על החלטת ועדה רפואית
אישור על נכות רפואית
שומת מס הכנסה שנתית
דוגמאות לאישורים המעידים על העדר הכנסה או לחילופין על מקורות הכנסה
נוספים )אישור אי תשלום גמלה ,אישור מעמד לא עובד ,רשימת שמות מעסיקים
בביטוח לאומי ,אישור לאי קיום תיק במס הכנסה(
דוגמא של זכאות להנחה בגין שירות אזרחי של 50%
תעודת עולה
אישור להנחה מארנונה
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105
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הנחות מארנונה
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טבלה מרכזת הנחות לזכאים
6

הנחות מארנונה  -טבלה מרכזת

תיאור ההנחה

תקנה מס'...

שיעור
ההנחה
המירבי

הגבלה
מירבית של
__ מ"ר

אזרח ותיק שאינו מקבל גימלת
הבטחת הכנסה ומקבל:
 קיצבת זיקנה קיצבת שארים קיצבת תלויים -קיצבת נכות בשל פגיעה בעבודה

)2א())(1א(

עד 25%

עד  100מ"ר

אזרח ותיק
)העומד בקריטריונים על פי חוק
אזרחים ותיקים(

סעיף )9ג( לחוק
אזרחים ותיקים ,
תש"ן 1989

30%

עד  100מ"ר

אזרח ותיק המקבל גימלת הבטחת
הכנסה ומקבל:
 קיצבת זיקנה קיצבת שארים קיצבת תלויים -קיצבת נכות בשל פגיעה בעבודה

)2א())(1ב(

אזרח ותיק המקבל קצבת זיקנה
לנכה

סעיף  2לתקנות
האזרחים הוותיקים
)הטבות לאזרח ותיק
עד  100%עד  100מ"ר
שמקבל קצבת זקנה
לנכה( ,התשע"ב-
2011

תנאים לקבלת ההנחה

* המבקש הינו בגיל המתאים.
* מחזיק בנכס נשוא הבקשה.
* הומצא אישור רשמי מן המוסד נותן הגמלה.

נושא  :1ג' ,ד' ,ז',
יא' ,יג',
זקנה -
 ,01,02,03טו' ,יח' ,יט'
04,06

* המבקש מחזיק בנכס.
* המבקש הינו בגיל המתאים.
* שסך כל הכנסותיו ,מכל מקור שהוא ,אינו
עולה על  100%מהשכר הממוצע במשק כפי
שפורסם לאחרונה לפני מועד ההגשה.
* במידה וגרים בדירה יותר מאזרח ותיק
אחד ,רק אם סך כל הכנסות המתגוררים
באותה הדירה ,מכל מקור שהוא ,אינו עולה
על  150%מהשכר הממוצע במשק).השכר
הממוצע מפורסם באתר האינטרנט של חברתנו(
* הגשת בקשה בכתב חתומה על ידו  -טופס
בקשה  -דוגמא בנספח ג'
* הצהרה של המבקש על הכנסותיו ,מכל
מקור שהוא.
*בחישוב ההכנסה לצורך בחינת הזכאות להנחת
אזרח ותיק ,אין להביא בחשבון את קצבת הילדים,
קצבת זקנה ,קצבת שאירים וגמלת ילד נכה
כהכנסה) .לפי סעיף )12ה( לחוק ההסדרים(

נושא  :1ג' ,ד' ,ז',
יא' ,יג',
זקנה -
 ,01,02,03טו' ,יח' ,יט'
04,06

* המבקש הנו בגיל המתאים.
* מחזיק בנכס נשוא הבקשה.
* הומצא אישור רשמי מן המוסד נותן הגמלה.

נושא :1
קוד
גמלה 04
 +קוד
אבטחת
הכנסה
)קוד
השלמה
(1

* המבקש הנו בגיל המתאים.
* מחזיק בנכס נשוא הבקשה.
* הומצא אישור רשמי מן המוסד נותן הקיצבה.
 -אין צורך במבחן הכנסה -

נושא :3
קוד04 -

עד  100%עד  100מ"ר
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קוד
גמלה
על פי
דוחות
מביטוח
לאומי

נספחי
דוגמאות
ל:
טפסים/
מסמכים/
אישורים

טו' ,יח'

יט' ,כט'

תיאור ההנחה

תקנה מס'...

שיעור
ההנחה
המירבי

הגבלה
מירבית של
__ מ"ר

* מחזיק בנכס נשוא הבקשה לרבות דייר בהוסטל
או דיור מוגן בהתאם לחוזר משרדנו מס' . 766
* הומצא אישור רשמי מן המוסד נותן הגמלה.

נכות אי כושר -
 נכה הזכאי לקצבה חודשית ודרגתנכותו היא 75%
ומעלה.
 נכה שטרם קיבל קיצבת זיקנהודרגת אי כושר
צמיתה היא  75%ומעלה

)2א()(2

עד 80%

נכות רפואית בשיעור של 90%
ומעלה או מי שטרם קבלת קיצבת
הזקנה נקבעה לו נכות ,כאמור.

)2א()(3

עד 40%

מכח חוק תגמולים
לאסירי ציון ולבני
משפחותיהם
התשנ"ב1992-

100%

)2א())(4א(

עד 66%

עד  100מ"ר

עד  4נפשות-
עד  70מ"ר
מעל  4נפשות-
עד  90מ"ר

גמלת נכות בשל רדיפת הנאצים:
מקבל גמלת נכות לפי חוק נכי
רדיפות הנאצים ,תשי"ז 1957

)2א())(4ב(

מקבלי גמלת ממשלת גרמניה )(BEG

)2א())(4ג(

מקבלי גמלה ממשלת הולנד )(OFG

)2א())(4ד(

עד 66%

עד  4נפשות-
עד  70מ"ר
מעל  4נפשות-
עד  90מ"ר

*ההנחה תינתן לאסיר ציון שהמציא אישור שזכאי
לתגמול לפי דוח ביטוח לאומי כאשר יצויין בדוח
נושא  1קוד 17
*המציא אישור שקיבל  6חודשים הבטחת הכנסה

דוגמא -כא'

נושא :7
קוד
17,18,28

* המבקש אינו זכאי להבטחת הכנסה.
* המבקש מחזיק בנכס.
* הומצא אישור מביטוח לאומי בדוח נושא  7קוד
17,18,28
* הוגשה בקשה חתומה )טופס  - 1נספח ה'(
נושא :10
* המבקש מחזיק בנכס.
* הומצא אישור מתאים המוכיח את הזכאות לגמלה .קודי
גמלה
* הוגשה בקשה חתומה )טופס  - 1נספח ה'(
41,42

)2א())(4ה(
)2א())(4ו(
מכח חוק התוכנית
להגדלת גמלאות
הבטחת הכנסה
לקשישים נזקקים
ולסיוע לניצולי
שואה ,התשס"ח-
2008

עד 66%

עיוור הנושא תעודת עיוור

)2א()(5

עד 90%

עולה

)2א()) (6א(

עד 90%

עד  100מ"ר
בלבד

אזרח עולה

)2א()) (6ב(

עד 90%

עד  100מ"ר
בלבד

עולה התלוי בעזרת הזולת

)2א()6א(

עד 80%

ניצולי שואה שמקבלים קצבה לפי
ההסכם בין ועידת התביעות לבין
גרמניה הידוע בשם "הסכם קרן ,"2
אשר לא קיבלו הנחה בארנונה עד כה

נושא - 3
נכות
כללית
קודי
גמלה
31,32,33

יא' ,יג'

* מחזיק בנכס נשוא הבקשה.
* הוגשה בקשה חתומה )טופס  - 1נספח ה'(
* נמסרו מסמכים להוכחת זכאות מכל מקור שהוא.
כגון :מס הכנסה ,ביטוח לאומי ,משרד העבודה וכד'

אסיר ציון

מקבלי גמלה ממשלת אוסטריה
)(WUV
מקבלי גמלה ממשלת בלגיה לפי
החוק הבלגי משנת 1957
ניצולי שואה ששהו במחנה ריכוז,
בגטו או במחנה שעבדו בו בפרך
אשר לא קיבלו קצבה חודשית בקשר
לנרדפותם עד כה

תנאים לקבלת ההנחה

קוד
גמלה
על פי
דוחות
מביטוח
לאומי

נספחי
דוגמאות
ל:
טפסים/
מסמכים/
אישורים

עד 66%

עד  70מ"ר
בלבד

* הוצגה אסמכתא מביטוח לאומי המכיר בו כנכה
נפגעי נאצים ומקבל קצבה או לחילופין יופיע
בדוחות ביטוח לאומי.
* הוצג מסמך המאשר קבלת קצבה בגין קרן .2

עד  70מ"ר
בלבד
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* מחזיק בנכס נשוא הבקשה.
* הוגשה בקשה חתומה )טופס  - 1נספח ה'(
* נמסרו מסמכים להוכחת זכאות.
* מחזיק בנכס נשוא הבקשה.
* הוגשה בקשה חתומה )טופס  - 1נספח ה'(
* נמסרו מסמכים להוכחת זכאות.
*למשך  12חודשים מתוך  24חודשים שמיום הרשמו
במרשם אוכלוסין כעולה.
* מחזיק בנכס נשוא הבקשה.
* הוגשה בקשה חתומה )טופס  - 1נספח ה'(
* נמסרו מסמכים להוכחת זכאות.
*למשך  12חודשים מתוך  24חודשים שמיום הרשמו
במרשם אוכלוסין כעולה.
זקנה
* מחזיק בנכס נשוא הבקשה.
מיוחדת
* הוגשה בקשה חתומה )טופס  - 1נספח ה'(
* נמסרו מסמכים להוכחת זכאות.

כג'

תיאור ההנחה

איש צד"ל

תקנה מס'...

)2א()6ב(

שיעור
ההנחה
המירבי

עד 90%

הגבלה
מירבית של
__ מ"ר

עד  100מ"ר
בלבד

תנאים לקבלת ההנחה

* מחזיק בנכס למשך  12חודשים מתוך  36חודשים
מהיום בו הגיע לישראל אחרי חודש מאי .2000
* מחזיק בנכס נשוא הבקשה.
* הוגשה בקשה חתומה )טופס  - 1נספח ה'(
* נמסרו מסמכים להוכחת זכאות.

גמלת הבטחת הכנסה וגמלת דמי
מזונות ובתנאי שמקבל גמלת
)2א())(7א(
הבטחת הכנסה/דמי מזונות שהחל
לקבלה לפני  01/01/2003באופן
רציף ,ולא חלה הפסקה בת 6
חודשים רצופים לפחות בזכאותו
לגמלה.י ש לשים לב הנחה זו
)2א())(7ב(

עד 70%

גמלת סיעוד לפי פרק ו' לחוק
הביטוח

)2א())(7ג(

עד 70%

* מחזיק בנכס נשוא הבקשה.
* הומצא אישור רשמי מן המוסד נותן הגמלה.

הנחה על פי מבחן הכנסה )(3

)2א()(8

בהתאם
לטבלת
הכנסה

*בהתאם לטבלת הכנסה )בתוספת הראשונה
בתקנות( ובהתאם למפורט בתקנה )2א()(8
*הוגשה בקשה חתומה )טופס  - 1נספח ה'(
*ראו חוזר מספר 974

חסיד אומות עולם

)2א()(9

עד 66%

* המבקש מחזיק בנכס.
* אישור מרשות הזיכרון "יד ושם".
*הוגשה בקשה חתומה )טופס  - 1נספח ה'(

הורה עצמאי
 כהגדרתו בחוק סיוע למשפחותשבראשן הורה עצמאי ,תשנ"ב 1992
או
 הורה המטפל באופן עצמאי בילדהמתגורר איתו ומשרת בפועל
בשרות סדיר,או מתנדבת בשירות
הלאומי ,וגילו/ה אינו עולה על 21
שנה.

)2א()(10

עד 20%

מקבלי גמלה לילד/ה נכה )לרבות
ילד במשפחה אומנה של המחזיק
בנכס(

)2א()(11

עד 33%

פדוי שבי

)2א()(12

עד 20%

בוטלה בשנת  2003ואין ליתן
אותה למבקשים חדשים

קוד
גמלה
על פי
דוחות
מביטוח
לאומי

* מחזיק בנכס נשוא הבקשה.
* הומצא אישור רשמי מן המוסד נותן הגמלה.
* מקבל גמלת הבטחת הכנסה/דמי מזונות שהחל
לקבלה לפני  01/01/2003באופן רציף ,ולא חלה
הפסקה בת  6חודשים רצופים לפחות בזכאותו
לגמלה.

עד 70%

)(3

נספחי
דוגמאות
ל:
טפסים/
מסמכים/
אישורים

טז'

נושא :9
סיעוד 96

נושא :7
קוד 19,29

* מחזיק בנכס נשוא הבקשה.
* הוגשה בקשה חתומה )טופס  - 1נספח ה'(
* נמסרו מסמכים להוכחת זכאות )צילום תע' זהות(

עד  100מ"ר
בלבד

* גיל הילד אינו רלוונטי )דהיינו יכול להיות בכל
גיל( ובלבד שהוצג אישור מביטוח לאומי על קבלת
גמלת ילד נכה.
* מחזיק בנכס נשוא הבקשה.
*אישור וועדה בדבר הכרה כפדוי שבי לצורך זכאות
לתשלום לפי חוק תשלומים לפדויי שבי ,התשס"ה-
2005
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נושא :2
קוד 30

יב'

תיאור ההנחה

פטור חיילים
* חייל בשירות סדיר עד תום 4
חודשים מיום שחרורו
* הורי חייל בשרות סדיר
* מתנדבת בשירות לאומי -כל עוד
היא משרתת

תקנה מס'...

שיעור
ההנחה
המירבי

14ה )(1

100%

14ה))(1א(

100%

14ה))(1ב(

100%

14ה))(1ג(

100%

* משרת בשירות אזרחי מסלול מלא
)משך השירות הנו  40שעות שבועיות 14ה))(1ד(
בממוצע בתקופה של  12חודשים(

100%

הגבלה
מירבית של
__ מ"ר

תנאים לקבלת ההנחה

* החייל הוא המחזיק בנכס או דייר משנה.
* הומצאו אישורים מתאימים.
* הומצא אישור שפרנסת המשפחה תלויה בחייל.

* הומצא אישור מאת המפקח מטעם משרד הרווחה.

* משרת בשירות אזרחי -ביטחוני כל
עוד הוא משרת

14ה))(1ו(

100%

* משרת בשירות אזרחי -חברתי -
המשרת  30שעות שבועיות בממוצע
במשך  24חודשים  -על עוד הוא
משרת

14ה)1א(

75%

* משרת בשירות אזרחי -חברתי -
המשרת  20שעות שבועיות בממוצע
במשך  36חודשים  -על עוד הוא
משרת

14ה))(3ג(

50%

* משרת בשירות אזרחי במסלול
מפוצל )משך השירות הנו  20שעות
שבועיות בממוצע בתקופה של 24
חודשים(  -כל עוד הוא משרת

14ה))(3א(

50%

* משרת בשירות האזרחי המשמר
במסלול מלא )משך השירות הנו 40
שעות שבועיות בממוצע בתקופה של
 12חודשים(  -כל עוד הוא משרת

14ה))(1ה(

100%

* משרת בשירות אזרחי המשמר
במסלול מפוצל )משך השירות הנו
14ה))(3ב(
 20שעות שבועיות בממוצע בתקופה
של  24חודשים(  -כל עוד הוא משרת

50%

נפגעי מלחמה
* נכה צה"ל
* נכה פעולות איבה
* נכה פעולות איבה במלחמת
השחרור
* נכה משטרה
* משפחה שכולה )חייל שנספה(
* שאירים שכולים )פעולות איבה(
* נכה שרות בתי הסוהר

66%

*הומצא אישור של מנהלת השירות האזרחי-לאומי
*הומצא אישור מהמנהל או מי מטעמו לפיו הוא
משרת בשירות אזרחי-חברתי כהגדרתו בחוק שירות
לאומי-אזרחי.
*על המבקש להמציא למח' הגביה אישור לפיו הוא
משרת בשירות אזרחי-חברתי לפחות  30שעות
בממוצע במשך שנתיים כל עוד הוא משרת

עד  4נפשות-
לגבי  70מ"ר *הומצא אישור מהמנהל או מי מטעמו לפיו הוא
מעל  4נפשות -משרת בשירות אזרחי-חברתי כהגדרתו בחוק שירות
לגבי  90מ"ר לאומי-אזרחי.
*על המבקש להמציא למח' הגביה אישור לפיו הוא
משרת בשירות אזרחי-חברתי לפחות  20שעות
בממוצע במשך שלוש כל עוד הוא משרת
* הומצא אישור מאת המפקח מטעם משרד הרווחה.
* הוגשה בקשה חתומה )טופס  - 1נספח ה'(

* הומצא אישור מאת המפקח מטעם ראש מנהלת
השירות האזרחי לאומי

* הומצא אישור מאת המפקח מטעם ראש מנהלת
השירות האזרחי לאומי
* הוגשה בקשה חתומה )טופס  - 1נספח ה'(
* המבקש מחזיק בנכס.
* הומצאו אישורים בהתאם.

14ה )(2

קוד
גמלה
על פי
דוחות
מביטוח
לאומי

עד  4נפשות-
לגבי  70מ"ר
מעל  4נפשות-
לגבי  90מ"ר

פירוט הישובים סובב עזה  -תוספת שלישית ,סעיף
.2
ההנחות תקפות אך ורק לשנות הכספים 2014-2016
.
ראו חוזר 964 :

שדרות ויישובים סובבי עזה רשויות
מקומיות בתחום הישובים סובבי עזה
3ג)א(
ועריית שדרות ,יעניקו למחזיקים
בנכסים הנחה בארנונה.
מגורים

45%

תעשיה ,מסחר ,שירותים ,משרדים,
מלאכה וחקלאות

39%
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נושא :6
קוד
גמלה
13,23

נספחי
דוגמאות
ל:
טפסים/
מסמכים/
אישורים

תיאור ההנחה
בניין חדש

12

תקנה מס'...

שיעור ההנחה המירבי
עד  12חודשים  -עד 100%

* המבקש מחזיק בנכס.

תנאים לקבלת ההנחה

בניין ריק

13

מתחם פינוי
בינוי

3ה'

* המבקש מחזיק בנכס.
* עד  6חודשים – עד 100%
* ההנחה תינתן לבעל באופן מצטבר
* מהחודש ה  7עד החודש ה
* הנכס עומד בקריטריונים שנקבעו על ידי הרשות לקביעת הנכס כריק.
–12עד 66.66%
* מהחודש ה  13עד החודש ה  * –36המבקש הודיע במועד או הוכיח שהנכס היה ריק.
* לא תינתן הנחה בגין נכס ריק לתקופה הפחותה מ  30יום.
עד 50%
* מאחר ומדובר בהנחת רשות ולא חובה ,יש לאשר אותה ,כולה או
* עד תום שנה מהמועד הקובע -
חלקה ,באמצעות החלטת מליאת המועצה ולפרסמה לכלל התושבים.
100%
* עד תום שנתיים מהמועד הקובע  * -ההנחה תינתן רק לגבי ההפרש שבין שטח הדירה החדשה לשטח
הדירה הקודמת של הנישום.
75%
* ההנחה מוגבלת למשך תקופה של עד  4שנים מהמועד שבו ניתן
* עד תום שלוש שנים מהמועד
להטיל ארנונה על הדירה החדשה והיא מוגבלת עד לשיעור מרבי
הקובע 50% -
כמפורט.
* עד תום ארבע שנים מהמועד
*המבקש מחזיק בנכס.
הקובע 25% -
שיעורי אבטלה
מעל  10.5%ועד 12%
שנת אחזקה בבניין
מעל 12%
הנחה עד 75%
הנחה עד 50%
שנה ראשונה או חלק ממנה
הנחה עד 50%
הנחה עד 25%
שנה שנייה או חלק ממנה
הנחה עד 25%
הנחה עד 10%
שנה שלישית או חלק ממנה

הנחות
לעסקים

14ג

*ועדת ההנחות בלבד זכאית לתת את ההנחה.
*על המבקש לעמוד על התנאים שלהלן באופן מצטבר.
* הוא בעל העסק ואין הוא בעל עסק נוסף
שיעור ההנחה זהה לזו שניתן לו על * שטחו של העסק אינו עולה על  75מטרים רבועים
* מלאו לו  65שנים ובאשה  60 -שנה
דירת המגורים שבחזקתו לגבי 40
* הוא עוסק שמחזור העסקאות שלו בכל עסקיו אינו עולה על 240,000
מ"ר ראשונים של העסק
שקלים חדשים )צמוד למדד(
* הוא זכאי להנחה מארנונה ,לפי תקנה  ,(8)2בעד דירת המגורים שבה
הוא מחזיק.

מבנה שאינו
למגורים
שבחזקת חייל
לפי הגדרה
)14ה()(1

14ז

מבנה שאינו
למגורים
שבחזקת חייל
לפי הגדרה
)14ה()(2

14ז

66%

סעיף  330לפקודת
העיריות

 100%לשלוש שנים מרגע
מסירת ההודעה לאחר מכן5 ,
שנים בתעריף מזערי שבתקנות
ההסדרים .בתום  5השנים ,ישוב
להיות פטור ב 100%

תעשייה חדשה 14

נכס שנהרס
ו/או שניזוק

הנחת תשלום
מראש

סעיף  162לצו
המועצות המקומיות
א ,תשי"א 1950
וסעיף  74לצו
המועצות המקומיות
)מועצות אזוריות(,
תשי"ח1958-
תקנה  13בתקנות
הסדרים במשק
המדינה )ארנונה
כללית ברשויות
המקומיות(,
תשס"ז*2007-

100%

באותה שנה לא היה חייב בתשלום מקדמה למס הכנסה לפי סעיף 174
עד  181לפקודת מס הכנסה והתקבלה תעודה המעידה על כך מפקיד
השומה
וכן במידה ושולמה מקדמה אך נקבע בשומה שאינו חייב במס הכנסה
לשנת הכספים הנ"ל

*על המבקש לעמוד על התנאים שלהלן באופן מצטבר.
*הנכס "נהרס" או "ניזוק" במידה שאי אפשר לשבת בו )"נזק משמעותי"(.
*אין יושבים בו.
*המחזיק מסר הודעה בכתב על היות הנכס לא ראוי לשימוש.
*ראו חוזר 985 ,881

 100%לאחר מסירת הודעה
למועצה האזורית ממועד מסירת
ההודעה  -טרם בוצע התיקון לחוק חוזר 903
המכיל על מועצות מקומיות ואזוריות
את סעיף  330לפקודת העיריות

* מחזיק ששילם ארנונה כללית בתשלום אחד בתחילת שנת הכספים.
* לא יאוחר מיום  15בפברואר של אותה שנת כספים.

עד 2%
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הנחה לפי מבחן הכנסה
התנאים לקבלת ההנחה
מספר נפשות
1
2
3
4
5
6
שיעור ההנחה
7
8
9
 10ומעלה
שיעור ההנחה

)(1

עד
עד
עד
עד
עד
עד
עד
עד
עד
עד

הכנסה חודשית ממוצעת בשקלים חדשים בשנת הכספים 2015

2,703
4,054
4,703
5,351
6,562
7,773
עד 80%
8,984
10,195
11,406
 1,252לנפש
עד 90%

3,108 - 2,704
4,662 - 4,055
5,408 - 4,704
6,154 - 5,352
7,546 - 6,563
8,939 - 7,774
עד 60%
10,331 - 8,985
11,724 - 10,196
13,116 - 11,407
 1,440לנפש
עד 70%

3,513 - 3,109
5,270 - 4,663
6,113 - 5,409
6,957 - 6,155
8,531 - 7,547
10,105 - 8,940
עד 40%
11,679 - 10,332
13,253 - 11,725
14,827 - 13,117
 1,628לנפש
עד 50%

)" (1הכנסה" כהגדרתה בתקנה )2א()- (8
להלן מס' דגשים:
במסגרת מבחן הכנסה יש להביא בחשבון מחצית מהכנסתם החודשית של בן או בת המתגוררים עם המחזיק
הנכס .במסגרת זו יש לבצע הבחנה בין משפחה בה מתגורר ילד אחד בלבד עם מבקש הבקשה או משפחה בה
מתגוררים  2ילדים ויותר:
משפחה בה מתגורר ילד אחד עם הוריו:
א .כאשר הכנסתו/ה של הילד/ה אינה עולה על גובה שכר המינימום -הכנסתו/ה אינה נלקחת בחשבון בעת
חישוב ההכנסה הכוללת של התא המשפחתי.
ב .כאשר הכנסתו/ה של הילד/ה עולה על גובה שכר המינימום – יש לחשב את מחצית ההכנסה מהפרש
ההכנסה משכר המינימום.
משפחה בה מתגוררים  2ילדים או יותר עם הוריהם ,מבקשי הבקשה להנחה:
א .אם יש יותר מילד/ה אחד/ת -יחולו הכללים שלעיל כלפי ילד/ה אחד/ת בלבד ,אולם לגבי שאר הילדים תילקח
בחשבון מחצית מהכנסתם ללא קשר לגובהה.
)ראה הסבר מפורט בחוזר משרדנו .(857
הורחבה בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' " :1/2008הכנסה לצורך בחינת זכאות הנחה כוללת הכנסה ממקורות
חיצוניים בלבד ולא הכנסה ממקורות הכנסה עצמיים" )ראה חוזר משרדנו מספר .(651
בחישוב ההכנסה לצורך בחינת הזכאות להנחה על פי מבחן הכנסה ,אין להביא בחשבון את קצבאות ביטוח
הלאומי הבאות  :קיצבת ילדים ,קצבת זקנה ,קצבת שאירים וגמלת ילד נכה.
תגמול מיוחד ותגמול נוסף כמשמעותם בחוק שירות המילואים:
תגמול מיוחד – כל חייל מילואים זכאי לתגמול מיוחד בשל שירות מילואים שביצע שתנאי הזכאות ייקבעו בפק'
בצבא.
תגמול נוסף -תגמול נוסף לתגמול המיוחד ,תגמול זה מתבצע רק על ידי רשות המיסים על פי הסכמת שר האוצר.
התגמולים הנ"ל אינם יכללו כהכנסה בעת בחינת הכנסה לצורך הנחה מארנונה לפי מבחן הכנסה.
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מדריך התמצאות לפרק החקיקה
13

מדריך התמצאות
תוכן עניינים לתקנות
תקנות ההסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה( ,תשנ"ג 1993
פרק א' :פרשנות
הגדרות

1

18

זכאים להנחה

2

18

קצבת זקנה ,שארים ,תלויים ונכות בשל פגיעה בעבודה
קצבת זקנה ,שארים ,תלויים ונכות בשל פגיעה בעבודה
ובנוסף גמלת הבטחת הכנסה
נכה )זכאי לקצבה(
נכה )אחוז נכות רפואית בשיעור (90%
מקבלי גמלאות כאסירי ציון וחוק נרדפי נאצים וממשלות זרות
בעל תעודת עיוור )חוק שירותי הסעד ,תשי"ח(1958-
עולה
עולה התלוי בעזרת הזולת
איש צד"ל
גמלת סיעוד
חסיד אומות העולם
הורה עצמאי )חוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי(
מקבלי גמלה לילד נכה
פדויי שבי
מבחני משנה לזכאים להנחה

מס' התקנה

עמוד
בחוברת

)(1) 2א(
)(1)2ב(

18
19

)(2) 2א()(2) 2 ,ב(
(3) 2
(4) 2
(5) 2
(6) 2
6) 2א(
6) 2ב(
(7) 2
(9) 2
(10) 2
(11) 2
(12) 2
2א

19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
21
21
21

3א

הנחת תשלום בהוראת קבע

21
21

הנחה על פי מבחן הכנסה

) 2א()(8טבלה
)תוספת ( 1

הנחה לישובי עוטף עזה

3ג

21

הנחה בשנת שמיטה

3ד

21

הנחה לבניין עבור פינוי בינוי

3ה

22

מסמכים נדרשים לטובת הגשת בקשה להנחה בארנונה

4

22

מינוי ועדה

5

22

הרכב הועדה

6

22

הנחה לנזקק

7

22

טופס הבקשה )טופס (2

8

23

חוות דעת מנהל מחלקת הרווחה

9

23

החלטת הועדה

10

23

14

מס' התקנה

תוכן עניינים לתקנות
פרק ה :הנחות לבנין ריק ולתעשייה

עמוד
בחוברת

הנחה לבנין חדש

12

23

הנחה לבנין ריק

13

23

14
14א14 ,ב14 ,ג

הנחות לתעשייה חדשה
פרק ה 1 :הנחות לעסקים
פרק ה 2:הנחות לחיילים ,נפגעי מלחמה ושוטרים ומשפחותיהם
זכאים להנחה
חייל בשירות סדיר
הורי חייל בשירות סדיר
מתנדבת בשירות לאומי
משרת בשירות אזרחי
משרת בשירות אזרחי – בטחוני
נכה צה"ל
נכה המלחמה בנאצים
נכה משטרה
משפחה שכולה )חייל שנספה(
נכה שרות בתי הסוהר
נפגעי פעולות איבה
שירות אזרחי חלקי
סייג לדירות גדולות

14ה

23
24
25

14ה))(1א(
14ה))(1ב(
14ה))(1ג(
14ה))(1ד(
14ה))(1ו(
14ה))(2א(
14ה))(2ב(
14ה))(2ג(
14ה))(2ד(
14ה))(2ה(
14ה))(2ו(
14ה)(3

25
25
25
25
25
26
26
26
26
26
26
26

14ו

26

פטור על בתי עסק

14ז

פרק ו :הוראות כלליות
הממונה

15

26

ביטול ההנחה

16

26

מניעת כפל ההנחה והנחה חלקית

17

26

תנאי לקבלת הנחה

20

26

חוק האזרחים הותיקים ,תש"ן1989-
הנחת אזרח ותיק

9

חוק התגמולים לאסירי ציון ומשפחותיהם ,תשנ"ב1992-
הנחת אסיר ציון

17ג

15

26

33

38

חקיקה
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תקנות הסדרים במשק המדינה ) הנחה
מארנונה ( ,תשנ " ג 1993 -
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תקנות הסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה( ,תשנ"ג1993-
נוסח מלא ומעודכן

תקנות הסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה( ,תשנ"ג* 1993-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )12ב( לחוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי
התקציב( ,תשנ"ג) 1992-להלן  -החוק( ,אני מתקין תקנות אלה:
פרק א' :פרשנות
הגדרות

.1

תק' תשס"ה2005-

בתקנות אלה –
"אזרח ותיק" – כמשמעותו בחוק האזרחים הותיקים ,התש"ן;1989-
"ארנונה כללית" – כמשמעותה בסעיף )8א( לחוק;
"בן ממשיך" – כמשמעותו בתקנה 3א)א( לתקנות האגודות השיתופיות )חברות( ,תשל"ג-

;1973
תק' תשס"ד2003-

תק' )מס' (3
תשס"ב2002-
תק' תשס"ד2003-

תק' תשס"ו2006-

"בעל" – כהגדרתו בפקודת העיריות ,למעט המילים "וכולל שוכר או שוכר משנה ששכר
נכס לתקופה שלמעלה משלוש שנים";
"גזבר" ו"מנהל מחלקת רווחה"  -גזבר או מנהל מחלקת רווחה של הרשות המקומית או מי
שכל אחד מהם הסמיכו לענין תקנות אלה;
"גימלת הבטחת הכנסה"  -גימלה לפי חוק הבטחת הכנסה ,תשמ"א;1980-
"הוראת קבע"  -הוראה בלתי חוזרת לבנק שנתן מי שהוטלה עליו ארנונה כללית ,לניכויה
מחשבונו בבנק ,בתשלומים חודשיים או דו חודשיים ,באותה שנה ,לזכות הרשות המקומית;
"הנחה"  -הפחתה מסכום הארנונה הכללית שהיתה מוטלת על הנכס באותה שנת כספים,
אלמלא ההפחתה;
"חוק הביטוח"  -חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,תשכ"ח;1968-
"מועצה"  -מועצת הרשות המקומית;
"מועצה אזורית"  -מועצה מקומית שהוקמה על פי צו המועצות המקומיות )מועצות
אזוריות( ,תשי"ח;1958-
"מרשם אוכלוסין"  -כמשמעותו בחוק מרשם אוכלוסין ,תשכ"ה;1965-
"משפחת אומנה" – משפחה שאישר משרד העבודה והרווחה ,כמשפחת אומנה לצורך
תקנות אלה;
"מחזיק"" ,בנין"  -כמשמעותם בסעיפים  1ו 269-לפקודת העיריות;
"נכס" – דירה המשמשת למגורים בלבד;
"נכס נוסף" – למעט נכס נוסף המוחזק בידי בן ממשיך;
"פדוי שבי" – כמשמעותו בחוק תשלומים לפדויי שבי ,התשס"ה;2005-
"שירות התעסוקה" – כמשמעותו בחוק שירות התעסוקה ,תשי"ט;1959-
"רשות מקומית" – עיריה או מועצה מקומית.
פרק ב' :הנחות כלליות

זכאים להנחה
תק' תשס"ד2003-
תק' תשס"ה2005-

)א( מועצה רשאית לקבוע הנחה מסכום הארנונה הכללית שהוטלה באותה שנת הכספים
.2
על מחזיק בנכס שנתקיימו לגביו אחד התנאים כמפורט להלן ,בשיעורים שפורטו להלן:

תק' תשנ"ד1993-
תק' תשס"ה2005-
תק' )מס' (2
תשנ"ד1994-
תק' תשס"ה2005-
תק' )מס' (2
תשס"ה2005-

) (1אזרח ותיק –
)א( המקבל על-פי חוק הביטוח אחת מקיצבאות אלה :קיצבת זקנה ,קיצבת
שאירים ,קיצבת תלויים או נכות בשל פגיעה בעבודה – הנחה שאינה עולה על
 25אחוזים לגבי  100מ"ר בלבד משטח הנכס;

3
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תקנות הסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה( ,תשנ"ג1993-
נוסח מלא ומעודכן
תק' תשס"ה2005-

תק' )מס' (2
תשנ"ד1994-

תק' תשנ"ו1995-
תק' )מס' (2
תשנ"ז1996-
תק' )מס' (2
תשנ"ו1996-

תק' )מס' (4
תשנ"ז1996-

תק' )מס' (3
תשנ"ח1998-

תק' )מס' (3
תשנ"ח1998-

תק' )מס' (2
תשנ"ה1994-
תק' תשנ"ד1993-
תק' תשס"ה2005-
תק' )מס' (2
תשס"ה2005-
תק' )מס' (3
תשע"א2011-
תק' )מס' (3
תשע"א2011-

תק' )מס' (2
תשנ"ח1998-

תק' )מס' (3
תשס"ב2002-
תק' תשס"ה2005-
תק' )מס' (2
תשס"ה2005-

)ב( אם בנוסף לקיצבה שבפסקת משנה )א( הוא מקבל גימלת הבטחת הכנסה -
הנחה בשיעור עד  100אחוזים לגבי  100מטרים רבועים בלבד משטח הנכס;
)) (2א( נכה הזכאי לקיצבה חודשית מלאה כמשמעותה בסעיף 127לו לחוק
הביטוח ,אשר דרגת אי כושר השתכרותו היא בשיעור  75אחוזים ומעלה -
הנחה שאינה עולה על  80אחוזים;
)ב( נכה אשר טרם קבלת קיצבת הזיקנה נקבעה לו לצמיתות דרגת אי -כושר
השתכרות בשיעור של  75%ומעלה על-פי סעיף 127לו לחוק הביטוח  -הנחה
שאינה עולה על  80אחוזים;
) (3נכה אשר דרגת נכותו הרפואית המוכחת על פי כל דין היא בשיעור  90אחוזים
ומעלה ,או מי שטרם קבלת קצבת הזקנה נקבעה לו נכות כאמור – הנחה שאינה עולה
על  40אחוזים;
) (4הזכאי לאחת הגמלאות המפורטות להלן  -הנחה שלא תעלה על  66אחוזים לגבי
 70מטרים רבועים משטח הנכס;
עלה מספר בני המשפחה הגרים עם הזכאי על ארבעה – הנחה ,כאמור ,לגבי 90
מטרים רבועים משטח הנכס:
)א( גמלה כאסיר ציון או כבן משפחה של הרוג מלכות לפי חוק התגמולים
לאסירי ציון ולבני משפחותיהם ,תשנ"ב.1992-
)ב( גמלת נכות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים ,תשי"ז.1957-
)ג( גמלת נכות המשולמת על ידי ממשלת גרמניה בשל רדיפות הנאצים
בהתאם לחוק הפדרלי לפיצויים ) (BEGמהשנים  ,1953-65למי שהוכחה זכאותו
כאמור ,להנחת דעתה של הרשות המקומית.
)ד( גמלת נכות המשולמת על ידי ממשלת הולנד בשל רדיפות הנאצים בהתאם
לחוק הגמלאות ההולנדי לנפגעי רדיפות  ,(WUV) 1945-1940למי שהוכחה
זכאותו כאמור ,להנחת דעתה של הרשות המקומית.
)ה( גמלת נכות המשולמת על ידי ממשלת אוסטריה בשל רדיפות הנאצים
בהתאם לחוק האוסטרי לתמיכה בקרבנות ) ,(OFGשנחקק בהקשר לחוק
התגמולים עבור קרבנות המלחמה )סעיף .(57 KOVG 4
)ו( גמלת נכות המשולמת על ידי ממשלת בלגיה לפי החוק הבלגי משנת
 ,1954בהקשר לקצבאות פצועים של הקרבנות האזרחיים של המלחמה 1940-
.1945
) (5בעל תעודת עיוור לפי חוק שירותי הסעד ,תשי"ח - 1958-הנחה שאינה עולה על
 90אחוזים;
)) (6א( עולה  -הנחה שאינה עולה על  90אחוזים לגבי  100מטרים רבועים בלבד
משטח הנכס ,למשך  12חודשים מתוך  24החודשים המתחילים ביום שנרשם
במרשם האוכלוסין כעולה על פי חוק השבות ,תש"י;1950-
)ב( מי שניתנה לו תעודה של אזרח עולה מהמשרד לקליטת העלייה – הנחה
שאינה עולה על  90אחוזים לגבי  100מטרים רבועים בלבד משטח הנכס וזאת
למשך  12חודשים מתוך  24חודשים המתחילים ביום קבלת המעמד כקבוע
בתעודה האמורה.
)6א( עולה התלוי בעזרת הזולת הזכאי ,על פי אישור המוסד לביטוח לאומי ,לגמלה
מיוחדת לעולה או לגמלת סיעוד לעולה ,לפי הסכם למתן גמלאות מיוחדות שנערך
בין המוסד לביטוח לאומי לבין ממשלת ישראל ,לפי סעיף  9לחוק הביטוח  -הנחה
שאינה עולה על  80אחוזים .המוסד לביטוח לאומי ימציא למחזיק ,על פי בקשתו,
תעודה המעידה על זכאות לפי פסקה זו;
)6ב( איש צד"ל – הנחה שאינה עולה על  90אחוז לגבי  100מטרים רבועים למשך 12
4
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תקנות הסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה( ,תשנ"ג1993-
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חודשים מתוך  36חודשים המתחילים ביום שבו הגיע לישראל אחרי חודש מאי
 ;2000בפסקה זו" ,איש צד"ל – איש צבא דרום לבנון ,מנגנון הביטחון ,גורמי הסיוע
האזרחי וגורמים אחרים ,שעמד בקשר עם זרועות הביטחון ,ואשר הוכר כ"זכאי
שיקום" על ידי המינהלה הביטחונית לסיוע )המנב"ס( ,ובן זוגו";
תק' תשס"ד2003-
תק' תשס"ד2003-

תק' )מס' (3
תשס"ב2002-

תק' תשס"ד2003-
תק' )מס' (3
תשס"ז2007-
תק' תשע"א2010-
תק' תשע"א2010-

תק' תשע"ה2014-

תק' תשנ"ד1993-
תק' )מס' (2
תשס"ב2001-

תק' תשנ"ד1993-
תק' )מס' (2
תשס"ב2001-

תק' תשנ"ד1993-

תק' תשס"ה2005-
תק' )מס' (2
תשע"א2011-

) (7הזכאי לאחת הגמלאות המפורטות להלן  -הנחה שלא תעלה על  70אחוזים:
)א( )נמחקה(;
)ב( )נמחקה(;
)ג( גימלת סיעוד ,לפי פרק ו' לחוק הביטוח;
)) (8א( בעל הכנסה חודשית ממוצעת שפורטה בתוספת הראשונה ,לפי מספר
הנפשות המתגוררות איתו בנכס  -הנחה בשיעור שנקבע לפי טורי ההכנסה
שבתוספת האמורה;
)ב( בתקנה זו -
"הכנסה"  -הכנסה ברוטו של המחזיק בנכס ושל אלה המתגוררים אתו ,לרבות
ילד במשפחת אומנה ,מכל מקור הכנסה שהוא ,לרבות תשלומים שהמוסד
לביטוח לאומי משלם להם ,למעט -
)) (1נמחקה(;
)1א( קצבה המשולמת לפי פרקים ד' ו-י"א לחוק הביטוח וגמלה לפי
תקנות הביטוח הלאומי )ילד נכה( ,התש"ע;2010-
) (2מחצית מהכנסתם החודשית של בן או בת המתגוררים עם המחזיק
בנכס; לעניין זה לא תובא בחשבון ,לגבי בן אחד או בת אחת בלבד,
הכנסה חודשית עד גובה שכר המינימום ,ואם אותה הכנסה חודשית עולה
על גובה שכר המינימום ,לא יובא בחשבון החלק מההכנסה החודשית
השווה לגובה שכר המינימום; בפסקת משנה זאת" ,שכר מינימום" – שכר
המינימום כהגדרתו בחוק שכר מינימום ,התשמ"ז ,1987-בשיעורו
המעודכן ל 1-בינואר של שנת הכספים שבעדה מבוקשת ההנחה;
) (3דמי שכירות שמקבל אדם בעד השכרת דירתו  -בסכום שאינו עולה
על דמי שכירות שהוא משלם בעד דירה אחרת ששכר למגוריו;
) (4תגמול מיוחד ותגמול נוסף כמשמעותם בחוק שירות המילואים,
התשס"ח;2008-
"הכנסה חודשית ממוצעת" -
) (1בשכיר  -ממוצע ההכנסה החודשית בשלושת החודשים אוקטובר,
נובמבר ,דצמבר שלפני שנת הכספים שבעדה נדרשת ההנחה ,ממקורות
הכנסה כמפורט בסעיף )1א( לטופס  1שבתוספת השניה ,וממקורות נוספים
כמפורט בסעיף )1ב( לטופס האמור;
) (2בעצמאי  -ממוצע ,כאמור בפסקת משנה ) (1שחושב על פי הכנסתו
החייבת במס כפי שנקבעה בשומת מס ההכנסה השנתית האחרונה שבידו,
כשהיא מחולקת ב 12-ומתואמת למדד הממוצע של החודשים אוקטובר,
נובמבר ,דצמבר שלפני שנת הכספים שבעדה נדרשת ההנחה ,בתוספת
הכנסה ממוצעת לחודשים האמורים ממקורות כמפורט בסעיף )1ב( לטופס
 1האמור שאינם כלולים בהודעת השומה;
) (9חסיד אומות העולם לרבות בן זוגו או מי שהיה בן זוגו ,היושב בישראל  -הנחה
שאינה עולה על  66אחוזים; בפסקה זו" ,חסיד אומות העולם"  -מי שהוכר כחסיד
אומות העולם בידי רשות הזכרון "יד ושם";
) (10הוא הורה יחיד כהגדרתו בחוק משפחות חד-הוריות ,תשנ"ב 1992-או שהוא
הורה יחיד לילד המתגורר איתו המשרת שירות סדיר כהגדרתו בחוק שירות ביטחון
]נוסח משולב[ ,התשמ"ו ,1986-או מתנדבת בשירות הלאומי כהגדרתה בתקנה 14ד
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תקנות הסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה( ,תשנ"ג1993-
נוסח מלא ומעודכן
לתקנות אלה ,כל עוד הם משרתים כאמור ,ובתנאי שגילם אינו עולה על  21שנה -
הנחה עד ;20%
תק' תשנ"ו1995-
תק' )מס' (3
תשס"ב2002-
תק' תשס"ה2005-
תק' )מס' (2
תשס"ה2005-
תק' תשע"א2010-
תק' תשס"ו2006-
תק' )מס' (2
תשס"ה2005-
תק' )מס' (2
תשס"ה2005-
תק' )מס' (2
תשס"ה2005-
מבחני משנה לזכאים
להנחה
תק' תשנ"ד1993-

) (11בן או בת לרבות ילד במשפחת אומנה של המחזיק בנכס זכאי לגמלה לפי תקנות
הביטוח הלאומי )ילד נכה( ,התש"ע 2010-או שהוא מעל גיל  18ומשתלמת בעדו
ובשל נכותו גמלה על ידי המוסד לביטוח לאומי ובלבד שהשתלמה בעדו גמלת ילד
נכה  -הנחה עד  33%לגבי  100מטרים רבועים משטח הנכס;
) (12פדוי שבי הזכאי לתשלום לפי חוק תשלומים לפדויי שבי ,התשס"ה – 2005-עד
.20%
)ב( )בוטלה(.
)ג( )בוטלה(.
)ד( )בוטלה(.
2א .בקביעת שיעור ההנחה על פי המבחנים שבתקנה  (1)2עד ) ,(10רשאית המועצה להתחשב
במצבו החומרי של המחזיק ולצורך זה אף לקבוע תנאים ומבחני משנה לזכאות להנחה לפי כל
אחת מהפסקאות האמורות.

תשלום בהוראת קבע
תק' תשנ"ד1993-
תק' תשנ"ו1995-
תק' תשנ"ח1997-
תק' תשס"ה2005-

3א .המועצה רשאית לקבוע הנחה עד  2אחוזים מסכום הארנונה הכללית שהוטלה באותה שנת
כספים על מחזיק שנתן הוראת קבע לתשלום הארנונה הכללית שהוטלה עליו כאמור ,בדרך
שקבעה הרשות המקומית.

הנחות לקרית שמונה
ושלומי
תק' )מס' (2
תש"ס2000-

3ב) .א( מועצת עיריית קרית שמונה תקבע למחזיק בתחומה ,הנחה בשיעור של  50%לנכסים
מסוג מגורים ,תעשיה ,משרדים ,שירותים ומסחר ומלאכה לכל אחת משנות הכספים  2000עד
.2002
)ב( המועצה המקומית שלומי תקבע למחזיק בתחומה הנחה בשיעור של  20%לנכס מסוג
תעשיה לשנים  2000עד .2002
)ג( בתקנה זו" ,נכס"  -כמשמעותו בסעיף  269לפקודת העיריות.

הנחה מארנונה לאזור
שדרות רבתי ולישובים
סובבי עזה
תק' )מס' (3
תשס"ה2005-
תק' )מס' (2
תשע"ה2014-
תק' )מס' (2
תשע"ב2012-

3ג) .א( עיריית שדרות והרשויות המקומיות שבאזור שדרות רבתי ושבתחום היישובים סובבי
עזה ,יקבעו למחזיק בתחומן הנחה בשיעור של  45%לנכסים מסוג מגורים והנחה בשיעור של
 39%לנכסים מסוג תעשייה ,מסחר ,שירותים ,משרדים ,מלאכה וחקלאות ,לשנות הכספים 2014
עד .2016
)ב( )נמחקה(.
)ג( בתקנה זו –
"אזור שדרות רבתי" – שדרות ,ואזורים נוספים שהממשלה החליטה עליהם כמפורט
בתוספת השלישית;
"ישובים סובבי עזה" – עיריית שדרות ,ויישובים אחרים ,שהממשלה החליטה עליהם,
המצויים בתחום המועצות האזוריות שער הנגב ,חוף אשקלון ,שדות נגב ,אשכול ,והמפורטים
בתוספת השלישית;
"רשויות מקומיות" – עיריה ,מועצה מקומית וועד מקומי.

הנחה מארנונה לאדמה
חקלאית בשנת שמיטה
תק' תש"ע2009-

3ד .בשנת כספים שתחילתה במהלך שנת שמיטה )להלן – שנת הכספים( ,תקבע מועצה הנחה
למחזיק של אדמה חקלאית שלא נעשה בה שימוש חקלאי מטעמים של שמירת שמיטה במשך
שמונה חודשים לפחות של אותה שנת כספים ,ושהוכח לגביה כי נעשה בה שימוש חקלאי
בשנתיים מתוך שלוש השנים שקדמו לשנת הכספים – בשיעור של  90עד  100אחוזים מסכום
הארנונה הכללית שהיתה מוטלת על אדמה זו באותה שנת כספים ,אלמלא ההנחה; בתקנה זו –
"אדמה חקלאית" – כהגדרתה בסעיף  269לפקודת העיריות;
"שימוש חקלאי" – שימוש כאמור בהגדרה "אדמה חקלאית" שבסעיף  269לפקודה
האמורה.

תק' )מס' (2
תשס"ב2001-
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תקנות הסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה( ,תשנ"ג1993-
נוסח מלא ומעודכן
הנחה מארנונה במתחם
פינוי ובינוי
תק' )מס' (4
תשע"א2011-

בקשה למתן הנחה
תק' תשנ"ד1993-

3ה) .א( מועצה רשאית לקבוע הנחה מסכום הארנונה הכללית שהוטלה באותה שנת כספים על
מחזיק בדירת מגורים שהזכויות בה התקבלו כנגד מכירת זכויות ביחידת מגורים אחרת ליזם,
במתחם פינוי ובינוי או במתחם פינוי ובינוי במסלול מיסוי )להלן בתקנה זו – הדירה החלופית(.
)ב( הנחה כאמור בתקנת משנה )א( תינתן בשל דירה חלופית אחת בלבד בעד שטח השווה
להפרש שבין השטח החייב בארנונה בדירה החלופית לבין השטח שבעדו חויב המחזיק בארנונה
בדירת המגורים הקודמת ,קודם מכירת הזכויות בה ,וזאת עד תום  4שנים מהמועד שבו ניתן להטיל
ארנונה על הדירה החלופית )להלן בתקנה זו – המועד הקובע( ,עד שיעור מרבי כדלקמן:
) (1עד תום שנה מהמועד הקובע – ;100%
) (2עד תום שנתיים מהמועד הקובע – ;75%
) (3עד תום שלוש שנים מהמועד הקובע – ;50%
) (4עד תום ארבע שנים מהמועד הקובע – .25%
)ג( בתקנה זו –
"יזם"" ,יחידת מגורים"" ,מתחם פינוי בינוי"" ,מתחם פינוי ובינוי במסלול מיסוי" –
כהגדרתם בסעיף 49יט)א( לחוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה( ,התשכ"ג.1963-
) .4א( הנחות שקבעה המועצה לפי תקנה  (3)2עד ) (6ו (8)-עד ) ,(10ותקנה  3או הנחות
שקבעה בהסתמך על תנאים או מבחני משנה שנקבעו כאמור בתקנה 2א ,יינתנו על פי בקשה
חתומה שהמציא המבקש לרשות המקומית לפי טופס  1שבתוספת השניה לרבות פרטים שנכללו
בו לפי תקנה .19
)ב( לא ניתנה הנחה או חלה טעות בקביעת שיעור ההנחה לזכאי לפי תקנה  (2)(1)2או ),(7
רשאי גם הוא להגיש בקשה כאמור.
פרק ג' :ועדת הנחות

מינוי ועדה
הרכב הועדה
תק' תשנ"ו1995-

תק' תשנ"ו1995-

תק' תשנ"ו1995-

.5
.6

מועצה תמנה לענין פרקים ד' ו-ה' ועדת הנחות )להלן  -הועדה(.

)א( הרכב ועדת ההנחות יהיה -
) (1בעיריה  -כמפורט בסעיף 149ד לפקודת העיריות.
) (2במועצה מקומית או במועצה אזורית -
) (1שני חברי המועצה אשר אחד מהם לפחות חבר בסיעה שאינה מיוצגת
בועדת ההנהלה; היו הסיעות כולן מיוצגות בועדת ההנהלה  -יהיה חבר ועדה
אחד לפחות ,מי שאינו חבר בועדת ההנהלה;
) (2הגזבר ,מנהל מחלקת הרווחה ,או מי שכל אחד מהם הסמיכו לענין תקנה
זו מבין עובדי המועצה המקומית;
) (3היועץ המשפטי שמינתה המועצה לפי חוק הרשויות המקומיות )יעוץ
משפטי( ,תשל"ו ,1975-או עורך דין ממשרדו או מלשכתו ,ובמועצה שלא
מינתה יועץ משפטי כאמור -עורך דין שמינתה המועצה לענין זה.
)ב( )בוטלה(.
)ג( המועצה תמנה מבין חבריה שמונו לועדה ,את יושב ראש הועדה וממלא מקומו.
)ד( מנין חוקי בישיבות הועדה יהיה נוכחות של יושב ראש הועדה או ממלא מקומו,
היועץ המשפטי והגזבר.
)ה( החלטות הועדה אינן טעונות אישור המועצה אך תונחנה על שולחנה.
פרק ד' :מבקש נזקק

הנחה לנזקק
תק' תשע"א2010-

 .7הועדה תהא מוסמכת לתת הנחה בשיעור עד  70אחוזים למחזיק בנכס שהוא נזקק; לענין
זה" ,נזקק"  -מחזיק:
) (1שנגרמו לו הוצאות חריגות גבוהות במיוחד בשל טיפול רפואי חד-פעמי או
מתמשך ,שלו או של בן משפחתו;
7
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תקנות הסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה( ,תשנ"ג1993-
נוסח מלא ומעודכן
) (2שקרה לו אירוע אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצבו החומרי.

תק' תשנ"ד1993-
טופס הבקשה

.8

המבקש הנחה לפי פרק זה ימציא לרשות המקומית בקשה חתומה לפי טופס  2שבתוספת

השניה.
חוות דעת מנהל
מחלקת הרווחה
החלטת הועדה

פרטים נוספים

 .9טופס הבקשה יועבר לגזבר ,ולמנהל מחלקת הרווחה שיעבירו להחלטת הועדה ,בצירוף
חוות דעת בכתב.
) .10א( הועדה תקבע את זכאותו של מבקש הנחה ,ואת שיעורי ההנחה בכפוף לאמור בתקנה
 ,7בהסתמך על טופס הבקשה וחוות הדעת כאמור בתקנה .9
)ב( הועדה תיתן החלטתה ,בכתב ,בצירוף נימוקים.
 .11מבקש ימציא פרטים או מסמכים נוספים לצורך דיון בבקשתו ,לפי דרישת הגזבר או מנהל
מחלקת הרווחה או הועדה ,לפי הענין.
פרק ה' :הנחות לבנין ריק ולתעשיה

הנחה לבנין חדש
תק' תשנ"ד1993-
תק' תשס"ד2003-
תק' תשס"ה2005-
תק' )מס' (2
תשס"ב2001-
תק' תשס"ד2003-
תק' תשס"ה2005-

) .12א( בכפוף לאמור בתקנה  (3)13המועצה רשאית לקבוע הנחה בשיעור כמפורט להלן,
למחזיק שהוא הבעל הראשון של בנין חדש ,ריק ,שמיום שהסתיימה בנייתו והוא ראוי לשימוש,
אין משתמשים בו במשך תקופה רצופה ,כמפורט להלן:
) (1עד שנים עשר חודשים  -הנחה עד  100אחוזים;
)) (2נמחקה(.
)ב( )בוטלה(.

הנחה לבנין ריק
תק' תשס"ד2003-
תק' )תיקון(
תשס"ד2004-

) .13א( מועצה רשאית לקבוע הנחה בשיעור כמפורט להלן ,למחזיק של בנין ריק שאין
משתמשים בו במשך תקופה מצטברת ,כמפורט להלן:
) (1עד  6חודשים – עד ;100%
) (2מהחודש ה 7-עד החודש ה – 12-עד ;66.66%
) (3מהחודש ה 13-עד החודש ה – 36-עד .50%
)ב( תחילת חישוב התקופה המצטברת הנזכרת בתקנת משנה )א( תהא ביום תחילתה של
תקנה זו.
)ג( הנחה כאמור בתקנת משנה )א( תינתן לתקופה המצטברת הנזכרת בפסקאות שבה
)להלן – התקופה המצטברת( ,משך תקופת בעלותו של אדם בבנין ,וכל עוד לא שונתה הבעלות
בו; להוכחת היותו של הבנין בנין ריק שאין משתמשים בו ,כאמור בתקנה  12ובתקנת משנה )א(,
ימציא המחזיק בבנין ראיות על פי הוראות המועצה.
)ד( במנין התקופה המצטברת לא תובא בחשבון תקופה הפחותה משלושים ימים שבה
עמד הבנין ריק ברציפות.
)ה( נעשה שימשו מחדש בנכס שמחזיק בו היה זכאי להנחה על פי תקנות משנה )א( עד
)ד( ,יודיע על כך המחזיק או בעל הנכס לרשות המקומית ,בדרך שתורה הרשות המקומית 7 ,ימים
בטרם נעשה שימוש מחדש בנכס; לא ניתנה הודעה כאמור ,רשאית הרשות המקומית לבטל הנחה
שניתנה על פי תקנה זו לתקופה הרצופה האחרונה שבה עמד הבנין ריק ,אם ההנחה ניתנה לאותו
מחזיר אשר עשה שימוש מחדש בנכס ,או לבעל הנכס.

הנחות לתעשיה
ת"ט תשנ"ג1993-
תק' תשס"ה2005-

) .14א( רשאית המועצה לקבוע הנחה בשיעור המרבי המפורט להלן ,למחזיק בבנין המשמש
לתעשיה חדשה ,בהתייחס לשנת האחזקה שלו בבנין ,ולשיעור האבטלה באותה רשות מקומית:
שיעור האבטלה באחוזים ושיעור ההנחה
מעל 12%
מעל  10.5%ועד 12%

שנת אחזקה

ראשונה או חלק ממנה
שניה או חלק ממנה
שלישית או חלק ממנה

הנחה עד 50%
הנחה עד 25%
הנחה עד 10%

הנחה עד 75%
הנחה עד 50%
הנחה עד 25%

8
נבו הוצאה לאור בע"מ

nevo.co.il

המאגר המשפטי הישראלי

\:Fהדרכות\הנחות\חוברת הנחות \2016חקיקה\תקנות הסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה( ,תשנ''ג doc.1993 -

23

תקנות הסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה( ,תשנ"ג1993-
נוסח מלא ומעודכן
)ב( בתקנה זו -
"תעשיה חדשה"  -מפעל תעשייתי חדש שהוקם בתחום הרשות המקומית או שהועתק
מתחום רשות מקומית אחרת;
"שיעור האבטלה"  -ממוצע של שיעור האבטלה בשלושת החודשים האחרונים שקדמו
להגשת הבקשה להנחה ,לפי שיעור האבטלה החודשי בהם ,כפי שפרסם שירות התעסוקה.
תק' תשנ"ו1995-

פרק ה' :1הנחות לעסקים

הגדרות
תק' תשנ"ו1995-

14א .בפרק זה -
"עסק"  -בנין או קרקע שאינו משמש למגורים;
"בעל עסק"  -בעל השליטה בעסק ,למעט עסק שמנהל חבר-בני-אדם כהגדרתו בסעיף 1
לפקודת מס הכנסה.

ועדת הנחות לעסקים
תק' תשנ"ו1995-
זכאים להנחה
תק' תשנ"ו1995-

14ב .ועדת הנחות שמינתה המועצה לפי תקנה  ,5תדון גם במתן הנחה לפי פרק זה.

תק' )מס' (2
תשס"ג2002-

14ג) .א( הועדה רשאית לתת הנחה למחזיק בעסק שנתקיימו לגביו כל האלה:
) (1הוא בעל העסק ואין הוא בעל עסק נוסף;
) (2שטחו של העסק אינו עולה על  75מטרים רבועים;
) (3מלאו לו  65שנים ובאשה  60 -שנה;
) (4הוא עוסק שמחזור העסקאות שלו בכל עסקיו אינו עולה על  240,000שקלים
חדשים; הסכום האמור יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה הידוע בתחילת כל שנת כספים; בפסקה זו" ,עוסק" ו"מחזור
עסקאות של עוסק" – כמשמעותם בחוק מס ערך מוסף ,התשל"ו;1975-
) (5הוא זכאי להנחה מארנונה ,לפי תקנה  ,(8)2בעד דירת המגורים שבה הוא
מחזיק.
)ב( ההנחה שתינתן למי שזכאי לכך לפי תקנת משנה )א( ,תהיה עד השיעור שניתן לו
באותה שנת כספים על דירת המגורים שבחזקתו ,ותינתן לגבי  40המטרים הרבועים הראשונים של
שטח העסק.

תק' תשנ"ח1997-

פרק ה :2הנחות לחיילים ,נפגעי מלחמה ושוטרים ומשפחותיהם

הגדרות
תק' תשנ"ח1997-
תק' )מס' (2
תשס"ג2002-

14ד .בפרק זה –
"חייל" – מי שמשרת שירות סדיר בצבא הגנה לישראל ,לפי חוק שירות בטחון ]נוסח
משולב[ ,תשמ"ו) 1986-להלן – חוק שירות ביטחון(;

תק' )מס' (3
תשע"ה2014-

תק' )מס' (3
תשע"ה2014-
תק' )מס' (3
תשס"ט2009-

תק' תשע"ג2013-

"מחזיק" – לרבות דייר משנה;
"משרת בשירות אזרחי-ביטחוני" – מי שמשרת בשירות אזרחי-ביטחוני כהגדרתו בחוק
שירות לאומי-אזרחי ,התשע"ד) 2014-להלן – חוק שירות לאומי-אזרחי( ,ושהמנהל כהגדרתו
בחוק שירות לאומי-אזרחי )להלן – המנהל( או מי מטעמו אישר כי הוא משרת במסלול זה;
"משרת בשירות אזרחי-חברתי" – מי שמשרת בשירות אזרחי-חברתי כהגדרתו בחוק
שירות לאומי-אזרחי ,ושהמנהל או מי מטעמו אישר כי הוא משרת במסלול זה;
"משרת בשירות האזרחי" – מופנה לשירות כהגדרתו בתקנות דחיית שירות לתלמידי
ישיבות שתורתם אומנותם )שירות אזרחי( ,התשס"ז) 2007-להלן – תקנות שירות אזרחי( ,המשרת
בשירות אזרחי כהגדרתו בסעיף )6א( לחוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם,
התשס"ב ,2002-ושהמפקח כהגדרתו בתקנות שירות אזרחי אישר כי הוא עומד בתנאים המפורטים
בתקנות  2ו 3-לתקנות האמורות;
"משרת בשירות האזרחי המשמר" – מי שמשרת בשירות אזרחי משמר כמשמעותו
בהחלטת הממשלה  5275מיום כ"ה בכסלו התשע"ג ) 9בדצמבר  (2012ושמפקח מטעם ראש
מינהלת השירות האזרחי-לאומי אישר כי הוא עומד בתנאים הנדרשים לפי החלטת הממשלה
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תקנות הסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה( ,תשנ"ג1993-
נוסח מלא ומעודכן

תק' )מס' (2
תשס"ג2002-

זכאים להנחה
תק' תשנ"ח1997-

תק' )מס' (2
תשס"ג2002-
תק' )מס' (3
תשס"ט2009-
תק' תשע"ג2013-
תק' )מס' (3
תשע"ה2014-
תק' )מס' (3
תשע"ה2014-

תק' )מס' (2
תשנ"ח1998-

תק' תשע"ג2013-

תק' )מס' (3
תשע"ה2014-
סייג לדירות גדולות
תק' תשנ"ח1997-

האמורה;
"מתנדבת בשירות לאומי" – יוצאת צבא שלא נקראה לשירות סדיר לפי חוק שירות ביטחון
או שקיבלה דחייה או פטור מחובת שירות ביטחון לפי החוק האמור ,המשרתת בשירות לאומי
כהגדרתו בתקנות הביטוח הלאומי )בנות בשירות לאומי בהתנדבות( ,תשס"ב ,2002-ומתקיימים
בה התנאים שבתקנה )2א() (1עד ) (6לתקנות האמורות וניתן אישור על שירותה האמור על ידי גוף
מוכר ,כמשמעותו באותן תקנות.
14ה .מחזיק בנכס שנתקיימו לגביו התנאים המפורטים להלן ,יהיה זכאי להנחה מארנונה כללית
שהוטלה על הנכס באותה שנת כספים ,בשיעורים כמפורט להלן:
) (1הנחה של  100אחוזים למחזיק שהוא –
)א( חייל – כל עוד הוא חייל ,עד תום ארבעה חודשים מיום שחרורו;
)ב( הורה של חייל המוכיח ,להנחת דעתה של הרשות המקומית שבמקום מגוריו ,כי
פרנסתו היתה על החייל סמוך לפני תחילת שירותו ,וכי אין לו פרנסה למחייתו ואין
הוא מסוגל להשיגה כל עוד הוא מצוי במצב האמור ,ובתנאי שהחייל פטור מתשלום
ארנונה לפי פסקת משנה )א(;
)ג( מתנדבת בשירות לאומי – כל עוד היא משרתת;
)ד( משרת בשירות האזרחי במסלול מלא כמשמעותו בתקנה  3לתקנות שירות אזרחי
– כל עוד הוא משרת;
)ה( משרת בשירות האזרחי המשמר במסלול מלא הכולל שירות של  40שעות
שבועיות בממוצע בתקופה של  12חודשים – כל עוד הוא משרת;
)ו( משרת בשירות אזרחי-ביטחוני – כל עוד הוא משרת;
)1א( הנחה של שלושה רבעים למחזיק שהוא משרת בשירות אזרחי-חברתי המשרת 30
שעות שבועיות בממוצע במשך שנתיים – כל עוד הוא משרת;
) (2הנחה של שני שלישים למחזיק שהוא –
)א( נכה הזכאי לתגמולים או למענק לפי חוק הנכים )תגמולים ושיקום( ,תשי"ט-
] 1959נוסח משולב[;
)ב( נכה הזכאי לתגמולים לפי חוק נכי המלחמה בנאצים ,תשי"ד;1954-
)ג( זכאי לתגמולים לפי חוק המשטרה )נכים ונספים( ,תשמ"א;1981-
)ד( בן משפחה של חייל שנספה במערכה ,הזכאי לתגמולים לפי חוק משפחות
חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום( ,תש"י;1950-
)ה( זכאי לתגמולים לפי חוק שירות בתי הסוהר )נכים ונספים( ,תשמ"א;1981-
)ו( זכאי לתגמולים לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה ,תש"ל;1970-
)ז( ביום תחילתן של תקנות אלה ,היה זכאי להנחה לפי סעיף  3לחוק הרשויות
המקומיות )פטור חיילים נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה( ,תשנ"ג) 1993-להלן –
חוק הפטור( ,כל עוד הוא זכאי לפי סעיף זה בחוק הפטור – גם אם יבוטל;
) (3הנחה של  50אחוזים למחזיק שהוא –
)א( משרת בשירות האזרחי במסלול מפוצל כמשמעותו בתקנה  3לתקנות שירות
אזרחי – כל עוד הוא משרת;
)ב( משרת בשירות האזרחי המשמר במסלול מפוצל הכולל שירות של  20שעות
שבועיות בממוצע בתקופה של  24חודשים – כל עוד הוא משרת;
)ג( משרת בשירות אזרחי-חברתי המשרת  20שעות שבועיות בממוצע במשך שלוש
שנים – כל עוד הוא משרת.
14ו .המחזיק בנכס ששטחו עולה על  70מטרים רבועים לא יהיה זכאי להנחה לפי תקנה 14ה,
אלא לגבי  70מטרים רבועים בלבד; עלה מספר בני משפחתו של המחזיק והגרים עמו על ארבעה -
תינתן הנחה ,כאמור ,לגבי  90מטרים רבועים בלבד.
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תקנות הסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה( ,תשנ"ג1993-
נוסח מלא ומעודכן
פטור על בתי עסק
תק' תשנ"ח1997-

סייג לתחולת התקנות
תק' תשנ"ח1997-

14ז .מחזיק בבנין או בחלק ממנו שאינם משמשים למגורים בלבד ,שנתקיימו לגביו התנאים
המפורטים בתקנה )14ה() (1או ) ,(2יהיה זכאי להנחה מארנונה בשיעורים שנקבעו בפסקאות
האמורות בהתאמה ,אם באותה שנת כספים לא היה חייב בתשלום מקדמה למס הכנסה לפי
סעיפים  174עד  181לפקודת מס הכנסה ,ופקיד השומה נתן לו ,על פי בקשתו ,תעודה על כך; היה
חייב בתשלום המקדמה ,אך נקבע בשומה כי אין הוא חייב במס הכנסה לשנת הכספים הנדונה,
תחזיר לו הרשות המקומית את סכום הארנונה ששילם על אותו נכס לאותה שנה.
14ח .הוראות תקנות )17 ,16ב( 20 ,18 ,ו 21-לא יחולו על מתן הנחה לפי פרק זה.
פרק ו' :הוראות כלליות

הממונה

ביטול ההנחה

מניעת כפל ההנחה
והנחה חלקית
תק' תשנ"ד1993-

 .15גזבר הרשות המקומית יהיה ממונה על ביצוע מתן הנחות לפי תקנות אלה ,למעט הנחות
שבסמכות הועדה.
 .16זכאי להנחה שלא פרע במלואה את יתרת הארנונה שהוטלה על הנכס בשנת הכספים ,עד
יום  31בדצמבר של אותה שנה ,תהיה ההנחה שנקבעה לו בטלה מאותו יום ותיווסף ליתרת
הארנונה.
) .17א( קיימת זכאות להנחות שונות על פי תקנות אלה ,תינתן לזכאי להנחה ,הנחה אחת
בלבד ,הגבוהה מביניהן ,ולא תינתן כל הנחה למחזיק נוסף בנכס שלגביו ניתנה הנחה.
)א (1קיימת זכאות להנחה לפי תקנות אלה ולפי תקנות שהותקנו לפי סעיף )12א( לחוק
הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב( ,תשנ"ג ,1992-רשאית המועצה
לתתן במצטבר.
)ב( זכאי להנחה המחזיק בשני נכסים או יותר  -תינתן הנחה לנכס אחד בלבד ,לפי
הגבוהה מביניהן.
)ג( זכאי להנחה אשר החזיק בנכס בחלק משנת הכספים שעליה הוטלה הארנונה  -תינתן
ההנחה בשיעור יחסי למספר החודשים שבהם החזיק בנכס.

פרסום ההחלטה
תק' תשנ"ד1993-

) .18א( החליטה המועצה על מתן הנחות מארנונה ושיעורן ,לפי תקנות אלה ,תפרסם הודעה
על כך בתחום הרשות המקומית ,ביחד עם הודעתה בדבר הטלת שיעורי הארנונה ומועדי תשלומה.
)ב( פרסום ההנחות מארנונה ושיעורן שלא כאמור בתקנת משנה )א( לא יגרע מתקפן של
אלה ,ובלבד שמיד לאחר שהחליטה עליהן המועצה ,תפרסמן באותה דרך בה פרסמה את שיעורי
הארנונה ומועדי תשלומה.

פרטים נוספים לטופס

 .19המועצה רשאית לכלול פרטים נוספים בטופס הבקשה שתכין לפי דוגמת טפסים  1ו2-
שבתוספת השניה.
 .20לא תינתן הנחה לפי תקנות אלה אלא אם כן שולמה יתרת הארנונה הכללית שהוטלה על
הנכס בתשלום אחד מראש ,בהוראת קבע או לפי הסדר תשלומים אחר להנחת דעתה של הרשות
המקומית.

מועדים

 .21המועצה תקבע מועד להגשת בקשה להנחה וכן תקבע מועד למתן החלטה בידי מי
שהוסמך לכך לפי תקנות אלה.
 .22לא תבוטל הנחה שניתנה על פי דין למי שערב תחילתן של תקנות אלה כבר שילם את
הארנונה הכללית לשנת  1993בתשלום מראש או בהוראת קבע.

תק' תשנ"ד1993-

תנאי לקבלת הנחה
תק' תשס"ה2005-
תק' )מס' (2
תשס"ה2005-

סייג לביטול הנחה
קודמת
תק' )מס' (4
תשס"ב2002-
תק' תשס"ה2005-
הנחה לאדמה
חקלאית ב1994-
תק' )מס' (2
תשנ"ד1994-
תק' )מס' (2
תש"ס2000-
תק' )מס' (2
תש"ס2000-

פרק ז' :הוראות שעה

.23
) .24א( בשנת הכספים  2001תקבע המועצה הנחה למחזיק של אדמה חקלאית ,כהגדרתה
)בוטלה(.

בסעיף  269לפקודת העיריות ,שלא נעשה בה שימוש חקלאי ,כאמור באותה הגדרה ,מטעמים של
שמירת שמיטה במשך שמונה חודשים לפחות של אותה שנה  -בשיעור של  90עד  100אחוזים
מסכום הארנונה הכללית שהיתה מוטלת על אדמה זו באותה שנה ,אלמלא ההנחה.
)ב( הנחה כאמור בתקנת משנה )א( תינתן לאדמה חקלאית שהוכח לגביה כי נעשה בה
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תקנות הסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה( ,תשנ"ג1993-
נוסח מלא ומעודכן
שימוש חקלאי בשנתיים מתוך שלוש השנים שקדמו לשנת הכספים .2001
הנחה מיוחדת לשנת
2003
תק' )מס' (3
תשס"ג2003-

) .25א( בתקנה זו –
"במזומן" – לרבות בשיק שהתאריך הנקוב בו הוא יום הוצאתו או בכרטיס אשראי;
"חוב לשנת  – "2002סך כל סכומי הארנונה הכללית שהטילה המועצה על בנין או קרקע
לשנת  ,2002בתוספת תשלומי פיגורי ,שטרם שולמו בידי החייב בתשלומם או שטרם נעשה הסדר
לתשלומם;
"סכום החוב הקודם" – סך כל סכומי הארנונה הכללית שהטילה המועצה על בנין או קרקע
עד יום ט"ז בטבת התשס"ב ) 31בדצמבר  (2001בתוספת תשלומי פיגורים כמשמעותם בחוק
הרשויות המקומיות )ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה( ,התש"ם ,1980-ושטרם שולמו
בידי החייב בתשלומם או שטרם נעשה נסדר לתשלומם;
"תשלומים חודשיים" – תשלומים חודשיים שווים ורצופים באמצעות שיקים דחויים או
הוראת חיוב בכרטיס אשראי.
)ב( מועצה רשאית עד יום כ"ו באדר א' התשס"ג ) 28בפברואר  (2003להחליט על
הפחתת סכום החוב הקודם של חייב שמילא אחר התנאים ,כמפורט להלן ,בשיעור המרבי המפורט
לצדם )להלן – שיעור ההפחתה( –
) (1פרע בתשלום אחד במזומן את סכום החוב הקודם בניכוי שיעור ההפחתה –
)א( עד יום י"ב באייר התשס"ג ) 14במאי  – (2003עד  25אחוזים מסכום החוב
הקודם;
)ב( עד יום ט"ו בסיון התשס"ג ) 15ביוני  – (2003עד  20אחוזים מסכום החוב
הקודם.
) (2פרע בתשלום אחד במזומן את מחצית החוב הקודם ומחצית ממנו בתשלומים
חודשיים ,שאינם נושאים ריבית והפרשי הצמדה ,ושזמן פירעונם לא יאוחר מ-ו'
בטבת התשס"ד ) 31בדצמבר  ,(2003בניכוי שיעור ההפחתה –
)א( עד יום י"ב באייר התשס"ג ) 14במאי  – (2003עד  20אחוזים מסכום החוב
הקודם;
)ב( עד יום ט"ו בסיון התשס"ג ) 15ביוני  – (2003עד  15אחוזים מסכום החוב
הקודם.
)ג( על אף האמור בתקנת משנה )ב( ,חוב ארנונה לרשות המקומית הכולל ,נוסף על סכום
החוב הקודם ,חוב לשנת  2002או שהוא חוב לשנת  2002בלבד – תהיה ההפחתה המרבית של
החוב לשנת  ,2002שתקבע מועצת הרשות המקומית כאמור בתקנת משנה )ב( –  12אחוזים מסכום
החוב לשנת  ,2002והיא תבוא במקום שיעורי ההפחתה הנקובים בתקנת משנה )ב( לגבי חוב קודם.
)ד( לא פרע זכאי להפחתה על פי תקנה זו את יתרת הארנונה שהתחייב בתשלומה על פי
תקנה זו במלואה עד יום ו' בטבת התשס"ד ) 31בדצמבר  ,(2003יתבטל באותו יום שיעור ההפחתה
שנקבע לו ,וייווסף ליתרת הארנונה.
)הוראות תקנה זו לא יחולו בתחום רשות מקומית ,שמועצתה קבעה בשנים  2001ו2002-
הוראות הפחתה בתשלומי ארנונה הדומות להוראות תקנה זו.

הנחות לבתי מלון
תק' )מס' (2
תשס"א2001-
תק' תשס"ב2001-
תק' תשס"ג2002-
תק' תשס"ג2002-

25א) .א( בשנת הכספים  2001רשאית מועצה ,באישור שר הפנים או מי שהסמיך ,ועל פי תנאים
וכללים שיקבע השר ,לקבוע למחזיק בנכס מסוג בתי מלון הנחה בשיעור של עד  66אחוזים מסכום
הארנונה הכללית שהוטלה על הנכס בשנת .2001
)ב( בשנת הכספים  2002רשאית מועצה ,באישור ובתנאים וכללים כאמור בתקנת משנה
)א( ,לקבוע למחזיק בנכס מסוג בתי מלון הנחה בשיעור של עד  50אחוזים מסכום הארנונה כללית
שהוטלה על הנכס בשנת  2002ובלבד שמחצית מהנחה כאמור תמומן מקופת הרשות המקומית.

הנחה מיוחדת בשנים
 2006ו2007-
תק' תשס"ז2006-

.26

)א( בתקנה זאת –
"במזומן" – לרבות בשיק שהתאריך הנקוב בו הוא יום הוצאתו או בכרטיס אשראי;
"דוח מבוקר" – לענין עיריה – כהגדרתו בסעיף 140ג לפקודת העיריות;
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תקנות הסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה( ,תשנ"ג1993-
נוסח מלא ומעודכן

תק' )מס' (2
תשס"ז2007-

תק' )מס' (2
תשס"ז2007-

תק' )מס' (2
תשס"ז2007-

לענין מועצה מקומית – כהגדרתו בסעיף 35ג לפקודת המועצות המקומיות;
"חייב" – מי שעל פי דין חייב בתשלומו של סכום החוב הקודם ושטרם שילמו ,או מי
שחייב כאמור ייפה את כוחו להתחייב בשמו;
"מדרג כלכלי-חברתי" – כמשמעותו בסעיף 142א)ב( לפקודת העיריות;
"נכס נושא החוב" – בנין או קרקע שלגביהם ניתנה הפחתה על פי תקנה זאת;
"נפרע" – לרבות תשלום בשיק דחוי או התחייבות לתשלום עתידי על פי הסדר תשלומים
או בהוראת קבע מכל סוג;
"סכום החוב הקודם" – סך כל סכומי הארנונה הכללית שהטילה המועצה על בנין או קרקע
עד יום ו' בטבת התשס"ה ) 31בדצמבר  (2004בתוספת תשלומי פיגורים ,ושטרם נפרעו בידי
החייב בתשלומם;
"שיעור הגביה" – היחס שבין סך כל התקבולים מארנונה שגבתה הרשות המקומית בשנת
כספים מסוימת ,בשל חיובי הארנונה לאותה שנה ,לבין סך כל הסכומים המגיעים לעיריה בשל
חיובים אלה לאותה שנה ,בניכוי סכומי ההנחות שניתנו;
"תכנית הבראה" – לענין עיריה – כהגדרתה בסעיף 140ג לפקודת העיריות ,ולענין מועצה
מקומית – כהגדרתה בסעיף 35ג לפקודת המועצות המקומיות;
"תשלומי פיגורים" – כהגדרתם בסעיף  1לחוק הרשויות המקומיות )ריבית והפרשי
הצמדה על תשלומי חובה( ,התש"ם) 1980-להלן – חוק ההצמדה(;
"תשלומים" – תשלומים חודשיים שווים ורצופים ,בלא תוספת ריבית והצמדה.
)ב( מועצה רשאית להחליט על הפחתת סכום החוב הקודם בשיעורים המפורטים להלן,
לחייב שבתקופה שמיום י"ג בניסן התשס"ז ) 1באפריל  (2007עד יום י"ד בתמוז התשס"ז )30
ביוני  ,(2007נתקיימו בו התנאים המפורטים לצדם:
) (1הפחתה בשיעור של  50%מסכום החוב הקודם – לחייב שפרע בתשלום אחד
במזומן את סכום החוב הקודם בניכוי שיעור ההפחתה )להלן – יתרת החוב( עד יום
י"ד בתמוז התשס"ז ) 30ביוני ;(2007
) (2הפחתה בשיעור  45%מסכום החוב הקודם – לחייב שפרע עד יום י"ד בתמוז
התשס"ז ) 30ביוני  (2007את יתרת החוב ,באחת מאלה:
)א( עד  12תשלומים ששולמו בשקים דחויים ,למעט הראשון שבהם ,לטובת
הרשות המקומית;
)ב( עד  24תשלומים ,ובלבד שניתנה הוראה בלתי חוזרת בידי החייב לניכוי
התשלומים מחשבון הבנק שלו לטובת הרשות המקומית או שניתנה הוראה
לביצוע התשלומים כאמור ,באמצעות כרטיס אשראי של החייב;
)ג( עד  36תשלומים ,בתנאים שנקבעו בפסקת משנה ) ,(2אם התשלומים
ניתנים לטובת רשות מקומית המשויכת לאשכולות  1עד  3למדרג החברתי-
כלכלי.
)ג( מועצה רשאית לקבוע את מספר התשלומים לפי תקנת משנה )ב( או )ד( בהתייחס
לגובה יתרת החוב.
)ד( על אף האמור בתקנת משנה )ב( –
) (1הפחתה כאמור בה תיקבע בידי מועצת רשות מקומית הנמצאת בתכנית הבראה,
או ששיעור הגביה של הארנונה הכללית בשנת הכספים האחרונה שלגביה הוגש דוח
מבוקר הוא  75%או פחות;
) (2כלל סכום החוב הקודם סכומי ארנונה שהטילה המועצה על בנין או קרקע
בעבור תקופה שמיום כ"ז בטבת התשס"ג ) 1בינואר  (2003עד יום י"ט בטבת
התשס"ה ) 31בדצמבר  (2004בלבד – תהיה ההפחתה בשיעור  ,30%ואם נפרע
בתשלום אחד במזומן – הפחתה בשיעור ;35%
)ה( הפחתה לפי תקנת משנה )ב( או )ד( תתבטל אם לא פרע זכאי להפחתה על פי תקנה
זאת לפחות אחד מאלה:
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נוסח מלא ומעודכן
) (1שני תשלומים מצטברים או יותר מהתשלומים שהתחייב בהם על פי תקנת משנה
)ב( או )ד(;
) (2יתרת החוב במלואה שהתחייב בתשלומה על פי תקנת משנה )ב( או )ד(.
)ו( לא תינתן הפחתה ,לפי תקנות משנה )ב( או )ד( אלא אם כן –
) (1נפרע או הוסדר כדין ,סכום הארנונה הכללית שהוטל על הנכס נושא החוב
לשנות הכספים  2005ו , 2006-כולל תשלומי פיגורים ,אם הוטלו;
) (2החייב ,למעט חייב שפרע את יתרת החוב במזומן ,חתם על התחייבות לפי
הטופס שבתוספת הרביעית שבו הוא מתחייב לפרוע במועד תשלומי הארנונה הכללית
שהתחייב בהם לפי תקנת משנה )ב( או )ד(.
)ז( תקנות משנה )ב( ו)-ד( לא יחולו לגבי בנין או קרקע שהמחזיק בהם הוא המדינה,
חברה ממשלתית ,תאגיד סטטוטורי או מי שקיבל הנחה מארנונה לפי סעיפים  4ו 5-לפקודת מסי
העיריה ומסי הממשלה )פיטורין(.1938 ,
תק' )מס' (4
תשס"ב2002-

פרק ח' :הנחיות לבתי עסק בירושלים בשנת 2002

הגדרות
תק' )מס' (4
תשס"ב2002-

 .27בפרק זה –
"המועצה" – מועצת עיריית ירושלים;
"נכס הזכאי להנחה" – בית מלאכה ,בית מסחר לרבות חנות ,מסעדה ,בית קפה ,בית
קולנוע ,מרכול ,בית מרקחת ,מספרה ,מכבסה ,חניון ,אולם שמחות וכדומה ,הנכלל באזור ההנחה,
למעט משרד ,בנק ,תחנת דלק ,חברת ביטוח או סוכנות ביטוח ,תעשיה ,מערכת עיתון ,מרפאה,
שירות רפואי וכדומה ,הנכלל באזור האמור;
"חניון" – בין מקורה ובין שאינו מקורה שהחניה בו נעשית בתשלום;
"אזור ההנחה" – השטח שגבולותיו מסומנים בקו כחול במפה הערוכה בקנה מידה
 1:15,000שאישר שר הפנים ,ושהעתקים ממנה מופקדים לעיון הציבור במשרד הפנים בירושלים
ובמשרדי עיריית ירושלים.

שיעור ההנחה
תק' )מס' (4
תשס"ב2002-

 28.המועצה תעניק הנחה מסכום הארנונה הכללית שהוטלה על מחזיק בנכס הזכאי להנחה,
בעד התקופה מ 1-בינואר  2002עד  30ביוני  ,2002בשיעורים אלה:
) (1נכס הזכאי להנחה ,למעט חניון –  50%לגבי  100מטרים רבועים בלבד משטחו;
) (2חניון –  50%לגבי מחצית משטח החניון עד לשטח של  3,000מטרים רבועים בלבד.

טופס הבקשה
תק' )מס' (4
תשס"ב2002-

 .29בקשה להנחה לפי פרק זה תוגש לפי הטופס שתורה עליו המועצה ,ורשאית היא להורות
על צירוף מסמכים לבקשה.

החלת הוראות
כלליות
תק' )מס' (4
תשס"ב2002-

 .30תקנות )17 ,16א( ו)-א (1ו)-ג( ו 20-יחולו על פרק זה ,ולענין זה יראו כאילו במקום "נכס"
נאמר שם "נכס הזכאי להנחה".
תוספת ראשונה
)תקנה )2א()((8

תק' )מס' (4
תשע"ה2014-

מספר הנפשות

1
2
3
4
5
6
שיעור ההנחה
7

הכנסה חודשית ממוצעת בשקלים חדשים בשנת הכספים 2014

עד 2,703
עד 4,054
עד 4,703
עד 5,351
עד 6,535
עד 7,719
עד 80%
עד 8,903

3,108-2,704
4,662-4,055
5,408-4,704
6,154-5,352
7,515-6,536
8,877-7,720
עד 60%
10,238-8,904

3,513-3,109
5,270-4,663
6,113-5,409
6,957-6,155
8,496-7,516
10,035-8,878
עד 40%
11,574-10,239
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תקנות הסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה( ,תשנ"ג1993-
נוסח מלא ומעודכן
8
9
 10ומעלה
שיעור ההנחה
תק' תשס"א2001-
תק' תשס"ה2005-
תק' )מס' (3
תשס"ז2007-
תק' )מס' (4
תשע"ה2014-

13,113-11,601
14,652-12,962
עד  1,628לנפש
עד 50%

11,600-10,088
עד 10,087
12,961-11,272
עד 11,271
עד  1,252לנפש עד  1,440לנפש
עד 70%
עד 90%
תוספת שניה

טופס 1

)תקנות )(8)2ב( 4 ,ו(19-
]בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים לשנת הכספים[
טופס 2

)תקנות  8ו(19-
]בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים[
תוספת שלישית
)תקנה 3ג(

תק' )מס' (3
תשס"ה2005-

תק' )מס' (2
תשע"ב2012-

תק' )מס' (2
תשע"ב2012-
תק' תשס"ח2007-
תק' )מס' (3
תשס"ח2008-
תק' )מס' (2
תשע"ב2012-
תק' )מס' (3
תשע"ב2012-

 .1אזור שדרות רבתי:
) (1גבולה המוניציפלי של העיר שדרות;
) (2אזור התעשיה "ספירים" )שער הנגב מזרח( – תב"ע מס'  10/303/02/7ותב"ע מס'
/7בת;22
) (3אזור התעשיה "מפעלי שער הנגב" – תב"ע מס' ;3/128/03/7
) (4מיתחם קמפוס המכללה האקדמית "ספיר" – מכללת הנגב על שם פנחס ספיר – תב"ע
מס;(20/303/02/7) /29/303/02/7 .
) (5כפר הסטודנטים "איבים" – תב"ע מס' ;11/303/02/7
) (6תחום תכנית מס'  – 28/303/02/7אזור התעסוקה "ניר עם – שער הנגב".
 .2יישובים סובב עזה:
) (32סעד
) (17כיסופים
) (1אבשלום
) (33עין הבשור
) (18כפר מימון
) (2אור הנר
) (34עין
) (19כפר עזה
) (3איבים
השלושה
) (20כרם שלום
) (4ארז
) (35עלומים
) (21כרמיה
) (5בארי
) (36עמי עוז
) (22מבטחים
) (6גבים
) (37פרי גן
) (23מגן
) (7גברעם
) (38רעים
) (24מפלסים
) (8דקל
) (39שדה אברהם
) (25נחל עוז
) (9זיקים
) (40שובה
) (26ניר יצחק
) (10זמרת
) (41שוקדה
) (27ניר עוז
) (11חולית
) (42תושיה
) (28ניר עם
) (12יבול
) (43תלמי יוסף
) (29נירים
) (13יד מרדכי
) (44תקומה
) (30נתיב
) (14יכיני
העשרה
) (45חוות
) (15ישע
השקמים
) (31סופה
) (16יתד
15
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תקנות הסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה( ,תשנ"ג1993-
נוסח מלא ומעודכן
) (46שלומית
תוספת רביעית

תק' תשס"ז2006-

אריה דרעי

י"ז בשבט תשנ"ג ) 8בפברואר (1993

שר הפנים

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה ,חקיקה ועוד באתר נבו  -הקש כאן
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חוק האזרחים הותיקים ,תש"ן1989-
נוסח מלא ומעודכן

חוק האזרחים הותיקים ,תש"ן1989-
פרק א' :פרשנות

)תיקון מס' (1
תשנ"ו1996-
הגדרות
)תיקון מס' (1
תשנ"ו1996-

.1

)תיקון מס' (5
תשס"ד2004-

"אזרח ותיק" – תושב ישראל שהגיע ,לפי הרישום במרשם האוכלוסין ,לגיל הפרישה
כמשמעותו בחוק גיל פרישה ,התשס"ד) 2004-להלן – הגיל הקובע(;

)תיקון מס' (11
תשע"א2011-
)תיקון מס' (6
תשס"ד2004-

"המשרד" – המשרד לאזרחים ותיקים;
"השכר הממוצע" – השכר הממוצע ,לעובדים ישראליים בלבד ,כפי שמפרסמת הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה;
"תחומי הנחות" –
) (1אגרה בעד החזקת מקלט טלוויזיה;
) (2תשלומי ארנונה כללית כמשמעותה לפי חוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני
חקיקה להשגת יעדי התקציב( ,תשנ"ג ,1992-המשולמת לפי כל דין )להלן – תשלומי
ארנונה(;
) (3דמי נסיעה באוטובוסים וברכבות של התחבורה הציבורית )להלן – תחבורה
ציבורית(;
) (4דמי כניסה לגנים לאומיים ולשמורות טבע כהגדרתם בחוק גנים לאומיים,
שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי הנצחה ,תשנ"ב ,1992-ולמקום מוסדר כהגדרתו
בסעיף  42לחוק העתיקות ,תשל"ח–) 1978להלן – דמי כניסה לגנים ולאתרים(;
) (5דמי כניסה לתערוכות ,למוזיאונים ולמופעי תרבות ואמנות )להלן – דמי כניסה
למופעים(;
) (6תשלומים בעד תרופות.
"השר" – השר לאזרחים ותיקים.

)תיקון מס' (3
תשנ"ח1998-
)תיקון מס' (12
תשע"ד2014-

)תיקון מס' (11
תשע"א2011-
תשלומי ארנונה
)תיקון מס' (3
תשנ"ח1998-

)תיקון מס' (6
תשס"ד2004-

)תיקון מס' (6
תשס"ד2004-

בחוק זה –

פרק ג' :זכאויות

) .9א( אזרח ותיק זכאי להנחה בתשלומי ארנונה החלים על הדירה המשמשת למגוריו; עלה
שטח דירת המגורים על  100מ"ר ,תינתן ההנחה רק לגבי  100מ"ר.
)ב( ההנחה לפי סעיף קטן )א( תינתן לאזרח ותיק בשיעור של  ;30%ואם משתלמת לו
גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה ,תשמ"א) 1980-להלן – חוק הבטחת הכנסה( – בשיעור של .100%
)ג( על הנחה לפי סעיף זה יחולו הוראות אלה:
) (1ההנחה תינתן לאותו אזרח ותיק בעד דירת מגורים אחת בלבד;
) (2ההנחה תינתן רק לאזרח ותיק אחד אף אם גרים בדירה יותר מזכאי אחד;
) (3ההנחה תינתן גם כאשר רק אחד מבני הזוג המתגוררים באותה דירת מגורים הוא
אזרח ותיק;
) (4ההנחה תינתן רק לאזרח ותיק שסך כל הכנסותיו ,מכל מקור שהוא ,אינו עולה
על השכר הממוצע כפי שפורסם לאחרונה לפני הגשת הבקשה להנחה; גרים בדירה
יותר מאזרח ותיק אחד ,תינתן ההנחה רק אם סך כל הכנסות המתגוררים באותה דירה,
מכל מקור שהוא ,אינו עולה על  150%מהשכר הממוצע;
) (5ההנחה תינתן על פי בקשה בכתב חתומה בידי המבקש ,הכוללת את הפרטים
והמסמכים שקבעה הרשות המקומית לענין זה ,שהגיש המבקש לרשות המקומית
שבתחומה נמצאת דירת המגורים שבה הוא מתגורר ,או על פי הצהרה בכתב של
המבקש כי מתקיימים לגביו התנאים המפורטים בפסקה ).(4
1
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קובץ תקנות  - 7068תקנות האזרחים
הוותיקים ) הטבות לאזרח ותיק שמקבל קצבת
זקנה לנכה ( ,התשע " ב 2011 -
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תקנות האזרחים הוותיקים )הטבות לאזרח ותיק שמקבל קצבת זקנה לנכה( ,תשע"ב2011-
נוסח מלא ומעודכן

תקנות האזרחים הוותיקים )הטבות לאזרח ותיק שמקבל קצבת זקנה לנכה(,
תשע"ב2011-

הטבות לאזרח ותיק
שמקבל קצבת זקנה
לנכה

ת"ט תשע"ב2012-

תנאים למתן הטבה

מניעת כפל הטבות

הפקת אישור על
קבלת קצבת זקנה
לנכה
תחילה

תחולה

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 13א)א (1ו 17-לחוק האזרחים הוותיקים ,התש"ן) 1989-להלן
– החוק( ,באישור שר האוצר ,שר הבריאות ,שר הרווחה והשירותים החברתיים ,שר התקשורת ושר
הפנים ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
אזרח ותיק שמקבל קצבת זקנה לנכה לפי סעיף  251לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[,
.1
התשנ"ה) 1995-להלן – אזרח ותיק שמקבל קצבת זקנה לנכה( ,יהיה זכאי להטבות הניתנות לאזרח
ותיק שמשתלמת לו גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה ,התשמ"א) 1980-להלן – חוק הבטחת הכנסה(,
המפורטות להלן:
) (1הנחה בתשלומי ארנונה כאמור בסעיף  9לחוק;
) (2הנחה בתשלומי חברים בקופות חולים ,אם ניתנה לפי סעיף )8א)(2)(1ג( לחוק ביטוח
בריאות ממלכתי ,התשנ"ד) 1994-להלן – חוק ביטוח בריאות ממלכתי(;
) (3הנחה בתשלום בעד תרופות הכלולות בסל שירותי הבריאות כאמור בסעיף )8ז()(3
לחוק ביטוח בריאות ממלכתי;
) (4מענק חימום כאמור בסעיף 14ב לחוק הבטחת הכנסה;
) (5הנחה בתשלום הקבוע כאמור בתקנה )4ב( לתקנות התקשורת )בזק ושידורים(
)תשלומים בעד שירותי בזק( ,התשס"ז ,2007-ובפרט )1א( בחלק ב' בתוספת הראשונה
לתקנות האמורות.
התנאים החלים על אזרח ותיק שמשתלמת לו גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה לקבלת הטבה
.2
מן ההטבות המפורטות בתקנה  1או התנאים החלים עליו לקבלת הטבה כאמור שנותן גוף ציבורי
לפי הסכם או נוהג ,יחולו בהתאמה על אזרח ותיק שמקבל קצבת זקנה לנכה.
אזרח ותיק שמקבל קצבת זקנה לנכה הזכאי להטבה לפי תקנות אלה ,ובאותו עניין
.3
שבתחומי ההטבה זכאי גם להטבה לפי כל דין או להטבה שנותן גוף ציבורי לפי הסכם או נוהג,
זכאי להטבה אחת בלבד בשיעור הגבוה מביניהן.
המוסד לביטוח לאומי יפיק ,לבקשת אזרח ותיק שמקבל קצבת זקנה לנכה ,אישור על
.4
קבלת הקצבה האמורה.
)א( תחילתן של תקנות אלה ,למעט האמור בתקנות משנה )ב( ו)-ג( ,ב 1-בחודש שלאחר
.5
פרסומן.
)ב( תחילתה של תקנה  (1)1ביום כ"ח באייר התשע"א ) 1ביוני .(2011
)ג( תחילתה של תקנה  (4)1ביום ג' בתשרי התשע"ב ) 1באוקטובר .(2011
תקנות אלה יחולו על כל הטבה המפורטת בתקנה  1הניתנת בעד יום התחילה של התקנה
.6
שבה מצוינת ההטבה ,ואילך.

בנימין נתניהו

א' בטבת התשע"ב ) 27בדצמבר (2011

ראש הממשלה והשר לארחים ותיקים

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה ,חקיקה ועוד באתר נבו  -הקש כאן
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חוק התגמולים לאסירי ציון ומשפחותיהם,
תשנ " ב 1992 -
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חוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם ,תשנ"ב1992-
נוסח מלא ומעודכן

חוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם ,תשנ"ב1992-
פרק א' :פרשנות
הגדרות

)תיקון מס' (3
תשנ"ח1998-

)תיקון מס' (3
תשנ"ח1998-
)תיקון מס' (3
תשנ"ח1998-

)תיקון מס' (4
תשס"ג2002-

)תיקון מס' (4
תשס"ג2002-

)תיקון מס' (3
תשנ"ח1998-

) .1א( בחוק זה –
"אסיר ציון" – כל אחד מאלה:
) (1מי שהיה במאסר או שהיה ששה חדשים לפחות במעצר או בהגליה בגלל
פעילותו הציונית בארץ שבה פעילות זאת היתה אסורה ,והכל אם הוא אזרח ישראלי
מכוח שבות ותושב ישראל;
) (2מי שהיה במאסר או שהיה ששה חדשים לפחות במעצר או בהגליה בארץ אויב
בגלל יהדותו או בגלל יחסי האיבה של אותה ארץ כלפי ישראל ,והכל אם הוא אזרח
ישראלי מכוח שבות ותושב ישראל;
) (3מי שנמצא במאסר ,במעצר או בהגליה בשל סיבה מהסיבות האמורות בפסקאות
) (1ו ,(2)-או שהוא נאסר ,נעצר או הוגלה כאמור ונעלמו עקבותיו וחלפו ששה
חדשים מיום מעצרו ,והכל אם חוק השבות ,תש"י ,1950-היה חל עליו;
) (4מי שהיה תושב ארץ ישראל לפני הקמת המדינה ,ובשל פעילותו למען הקמת
המדינה היה במאסר או שהיה שישה חודשים לפחות במעצר או בהגליה ,והכל אם
הוא אזרח ישראלי ותושב ישראל;
"אלמנה" – כהגדרתה בסעיף  238לחוק הביטוח ,אם היא אזרחית ישראלית ותושבת
ישראל;
"אלמן" – כהגדרתו בסעיף  238לחוק הביטוח ,אם הוא אזרח ישראלי ותושב ישראל;
"בן משפחה" – בן משפחה כמשמעותו בסעיף  1לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה
)תגמולים ושיקום( ,תש"י) 1950-להלן – חוק משפחות החיילים( ,שהוא אזרח ישראלי ותושב
ישראל;
"הגליה" – הליכה למקום מרוחק מחוץ למקום המגורים הרגיל ,בניתוק מהמשפחה,
במשטר חיים מיוחד שנכפה על פי צו הגליה אישי האוסר את עזיבת מקום ההגליה;
"הכנסה" – הכנסה מהמקורות המפורטים בסעיף  2לפקודת מס הכנסה) ,(2לרבות הכנסה
מנכס ,ואולם לא ייחשבו כהכנסה –
) (1תגמול עיקרי כמשמעותו בסעיף ;10
) (2קצבת ילדים כמשמעותה בפרק ד' לחוק הביטוח;
) (3מענק חודשי המשולם על ידי הסוכנות היהודית לארץ ישראל ,לאסיר ציון ,מכוח
תקנון תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם;
) (4תשלום לפי ההסכם מיום  9באוקטובר  ,1992שנחתם בידי שר האוצר הפדרלי של
גרמניה ובידי ועדת התביעות החומריות של יהודים נגד גרמניה;
"הכנסה מנכס" – הכנסה מנכס כהגדרתו בסעיף )9ג( לחוק הבטחת הכנסה; לענין זה יראו
כנכס גם סכום כסף העולה על הסכום שאינו מובא בחשבון כהגדרתו בסעיף )9ג( האמור אף אם
לא מופקת ממנו הכנסה בפועל;
"הרוג מלכות" – כל אחד מאלה:
) (1מי שלאחר קום המדינה הוצא להורג או הומת בידי שלטונות מדינה זרה בגלל
פעילותו הציונית;
) (2מי שלאחר קום המדינה הוצא להורג או הומת בארץ אויב ,בידי שלטונות אותה
ארץ או בידי ארגון עוין ,בגלל זיקתו לישראל או בגלל יהדותו או בגלל יחסי האיבה
של אותה ארץ כלפי ישראל;
"ילד" – כהגדרתו בסעיף  238לחוק הביטוח ,אם הוא אזרח ישראלי ותושב ישראל;
"נכות" – איבוד או צמצום של כושרו של אדם לפעול פעולה רגילה ,בין גופנית ובין
1
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המאגר המשפטי הישראלי

חוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם ,תשנ"ב1992-
נוסח מלא ומעודכן

)תיקון מס' (2
תשנ"ח1998-

)תיקון מס' (3
תשנ"ח1998-

)תיקון מס' (3
תשנ"ח1998-
מענק הטבות
)תיקון מס' (3
תשנ"ח1998-

אגרת טלוויזיה
)תיקון מס' (4
תשס"ג2002-
)תיקון מס' (7
תשע"ד2014-

תשלומי ארנונה
)תיקון מס' (4
תשס"ג2002-

)תיקון מס' (7
תשע"ד2014-
רכישת תרופות
)תיקון מס' (4
תשס"ג2002-
)תיקון מס' (7
תשע"ד2014-
מניעת כפל הטבות
)תיקון מס' (4
תשס"ג2002-
)תיקון מס' (7
תשע"ד2014-

שכלית ,שבן גילו ומינו מסוגל לעשותה ,כתוצאה מחבלה ,ממחלה או מהחמרת מחלה שנגרמו
בתקופת מאסר ,מעצר או הגליה;
"נכה" – מי שנקבעה לו דרגת נכות המזכה בתגמול לפי סעיף ;10
"המוסד" – המוסד לביטוח לאומי הפועל על פי חוק הביטוח;
"הרשות" – הרשות שהוקמה מכוח סעיף ;2
"השר" – שר העבודה והרווחה;
"חוק הביטוח" – חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,תשנ"ה;1995-
"חוק נכי המלחמה בנאצים" – חוק נכי המלחמה בנאצים ,תשי"ד;1954-
"חוק הבטחת הכנסה" – חוק הבטחת הכנסה ,תשמ"א;1980-
"תושב ישראל" – לרבות תושב ישראל באזור כהגדרתו בסעיף  378לחוק הביטוח.
)ב( מי שנעשה לנכה בשל היותו במעצר או בהגליה בגלל סיבה מהסיבות המפורטות
בפסקאות ) (1ו (2)-שבהגדרת "אסיר ציון" ודרגת נכותו אינה פחותה מ ,25%-יוכר כאסיר ציון
לפי אחת הפסקאות האמורות אף אם היה במעצר או בהגליה תקופה קצרה מששה חדשים.
פרק ד' :1הטבות

17א .אסיר ציון שהוכר כנכה ,זכאי אחת לשנה נוסף על התגמולים לפי חוק זה ,גם למענק
הטבות בסכום השווה ל 18%-מהשכר הממוצע המחושב לפי סעיף  2לחוק הביטוח; מענק
ההטבות ישולם בחודש אוגוסט של כל שנה; בסעיף זה" ,מענק הטבות" – תשלום שניתן לאסיר
ציון שהוכר כנכה ,כהשתתפות בהוצאות כאמור בתקנות שהתקין שר האוצר לפי סעיף  27לחוק
נכי המלחמה בנאצים ,תשי"ד.1954-
17ב) .א( אסיר ציון זכאי להנחה בשיעור של  50%בתשלומי מלוא האגרה בעד החזקת מקלט
טלוויזיה לפי חוק רשות השידור ,התשכ"ה.1965-
)ב( ההנחה לפי סעיף זה תינתן גם כאשר רק אחד מבני הזוג ,המתגוררים באותה יחידת
דיור שבה נמצא מקלט הטלוויזיה ,הוא אסיר ציון.
)ג( בסעיף זה" ,אסיר ציון"  -אסיר ציון שהתקיימו בו כל אלה:
) (1הוא זכאי לתגמול לפי הכנסה כמשמעותו בסעיף ;11
) (2בתכוף להגשת התביעה לקבלת תגמול כאמור בפסקה ) ,(1השתלמה לו גמלה
לפי חוק הבטחת הכנסה בעד תקופה של שישה חודשים לפחות.
17ג) .א( אסיר ציון זכאי להנחה בתשלומי ארנונה החלים על הדירה המשמשת למגוריו
בשיעור של  ;100%עלה שטח דירת המגורים על  100מ"ר ,תינתן ההנחה רק לגבי  100מ"ר.
)ב( ההנחה לפי סעיף זה תינתן גם כאשר רק אחד מבני הזוג ,המתגוררים באותה יחידת
דיור החייבת בתשלומי ארנונה ,הוא אסיר ציון.
)ג( בסעיף זה" ,אסיר ציון"  -אסיר ציון כהגדרתו בסעיף 17ב)ג(.
17ד) .א( אסיר ציון זכאי להנחה בעד תרופות הכלולות בסל שירותי הבריאות כאמור בסעיף
)8ז() (3לחוק ביטוח בריאות ממלכתי ,התשנ"ד.1994-
)ב( בסעיף זה" ,אסיר ציון" – אסיר ציון כהגדרתו בסעיף 17ב)ג( ,שהוא אזרח ותיק
כהגדרתו בחוק האזרחים הותיקים ,התש"ן.1989-
17ה .אסיר ציון הזכאי להטבה לפי סעיפים 17ב עד 17ד ,ובאותו ענין שבתחומי ההטבה זכאי
להטבה גם לפי כל דין אחר ,זכאי להטבה אחת בלבד בשיעור הגבוה מביניהן.
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המאגר המשפטי הישראלי

חוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי,
תשנ " ב 1992 -
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חוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי ,תשנ"ב1992-
נוסח מלא ומעודכן

חוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי ,תשנ"ב* 1992-

)תיקון מס' (4
תשע"ד2014-
הגדרות

.1

)תיקון מס' (1
תשנ"ד1994-
)תיקון מס' (4
תשע"ד2014-

מאלה:

)תיקון מס' (2
תשנ"ח1998-
)תיקון מס' (3
תשס"א2001-

)תיקון מס' (3
תשס"א2001-

)תיקון מס' (2
תשנ"ח1998-

)תיקון מס' (1
תשנ"ד1994-
)תיקון מס' (3
תשס"א2001-
)תיקון מס' (3
תשס"א2001-

בחוק זה –
"הורה עצמאי" – תושב ישראל אשר בהחזקתו ילד הנמצא עמו ואשר נתקיים בו אחד
) (1הוא אינו נשוי ואין אדם הידוע בציבור כבן זוגו;
) (2הוא נשוי ומתקיים בו האמור באחת מפסקאות המשנה )א() ,ב( או )ג( ,ובתנאי
שאין אדם אחר הידוע בציבור כבן זוגו;
)א( הוא חי בנפרד מבן זוגו תקופה של שנתיים לפחות ופתח בהליך על פי דין
להשתחרר מקשר הנישואין ופעל במסגרת הליך זה שנתיים לפחות;
)ב( היא עגונה ,כמשמעותה בסעיף  1לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[,
התשנ"ה;1995-
)ג( היא חיה בנפרד מבן זוגה ,שהתה במקלט לנשים מוכות  90ימים לפחות,
מתוך תקופה של שנים עשר חודשים שתחילתה ביום הראשון לשהותה במקלט
כאמור ,פתחה בהליך על פי דין להשתחרר מקשר הנישואין ופעלה במסגרת
הליך זה במשך שישה חודשים לפחות; ואולם אישה תהא פטורה מפתיחת הליך
כאמור אם לשכת הסעד אישרה כי יש בכך כדי לסכן את חייה או את חיי ילדה;
) (3הוא עולה חדש שנמצא בארץ למעלה משנה ופחות משנתיים ובן-זוגו לא עלה
לארץ ואף אינו שוהה בה ,ובתנאי שאין לו בן זוג אחר;
"השר" – שר העבודה והרווחה;
"ילד" – ילד כמשמעותו בסעיף  1לחוק הביטוח הלאומי שטרם מלאו לו  18שנה;

"לשכת הסעד" – כמשמעותה בחוק שירותי הסעד ,תשי"ח;1958-
"מקלט לנשים מוכות" – מקום שבו שוהה אישה מוכה מחשש לחייה או לחיי ילדה ,לרבות
מקום כאמור שאינו נתמך בידי המדינה או רשות מקומית ,לפי הפניה מראש שנתנה לשכת הסעד
או לפי אישור שנתנה בדיעבד.
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המאגר המשפטי הישראלי

תקנות הביטוח הלאומי ) דמי מחייה ,עזרה
ללימודים וסידורים לילד נכה ( ,תשנ " ח 1998 -
41

תקנות הביטוח הלאומי )דמי מחיה ,עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה( ,תשנ"ח1998-
נוסח מלא ומעודכן

תקנות הביטוח הלאומי )דמי מחיה ,עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה(,
תשנ"ח1998-

הגדרות

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 222 ,222 ,221א 317 ,297 ,ו 400-לחוק הביטוח הלאומי
]נוסח משולב[ ,תשנ"ה) 1995-להלן – החוק( ,באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת ולענין
סעיף  222גם לאחר התייעצות עם שר האוצר ,אני מתקין תקנות אלה:
 .1בתקנות אלה –
"ילד" – ילדו של מבוטח או של מי שהיה מבוטח ונפטר כתושב ישראל ,לרבות ילדו
החורג או המאומץ שטרם מלאו לו  18שנים;
"ילד הזקוק להשגחה מתמדת" – ילד שמלאו לו  90ימים ,אשר רופא שהמוסד הסמיכו
לכך ,קבע כי בשל ליקוי חמור או מחלה כרונית הוא זקוק להשגחה מתמדת צמודה ופעילה של
הזולת למניעת סכנה ברורה ומידית לגופו של הילד או לאחרים ,ושעל כן לא ניתן להשאיר את
הילד ללא השגחה כאמור ,אף לא לזמן קצר ביותר;
"ילד הזקוק לטיפול רפואי מיוחד" – ילד שמלאו לו  90ימים ,אשר רופא מומחה שהמוסד
הסמיכו לכך קבע כי בשל מחלה כרונית קשה הוא זקוק לטיפול רפואי כמפורט בתוספת הראשונה;
"ילד התלוי בעזרת הזולת" – ילד שמלאו לו  3שנים ואשר כתוצאה מליקוי גופני ,שכלי או
נפשי הנובע ממחלה ,תאונה או מום מלידה ,הוא תלוי בעזרת הזולת באופן החורג במידה ניכרת
מהרגיל אצל בני גילו בביצוע פעולות יומיום תקופה של  90ימים רצופים לפחות ,אף אם תקופה
זו ,או חלק ממנה ,חלים בתכוף לפני הגיעו לגיל ;3
"ילד נכה" – כל אחד מאלה:
) (1ילד התלוי בעזרת הזולת;
) (2ילד הזקוק להשגחה מתמדת;
) (3ילד עם ליקוי מיוחד;
) (4ילד הזקוק לטיפול רפואי מיוחד;
"ילד עם ליקוי מיוחד" – ילד שרופא מומחה למחלות ילדים ,אשר המוסד הסמיכו לכך,
קבע כי מתקיים בו אחד הליקויים המנויים בתוספת השניה;
"תלוי בעזרת הזולת" – כל אחד מאלה:
) (1תלוי במידה רבה בעזרת הזולת ברוב שעות היממה;
) (2תלוי לחלוטין בעזרת הזולת בכל שעות היממה;
"פעולות יומיום" – כל אחת מאלה והקשור בהן:
) (1לבישה;
) (2אכילה;
) (3רחצה;
) (4הגיינה אישית;
) (5ניידות עצמית בבית;
) (6לגבי מי שאינו ילד הזקוק להשגחה מתמדת – נוכחות קבועה של הזולת;
"נוכחות קבועה של הזולת" – נוכחות קבועה של הזולת בקרבתו של הילד הדרושה ,לדעת
רופא שהמוסד הסמיכו לכך ,לצורך מניעת סכנה לילד או לאחרים ,הנובעת מליקוי ,ממחלה כרונית
או מהבנה לקויה של הילד ,בהשוואה לבני גילו ,של גורמי סיכון מידי;
"קצבת יחיד מלאה" – כמשמעותה בסעיף )200ב( לחוק.
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חוק תשלומים לפדויי שבי ,תשס " ה 2005 -
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חוק תשלומים לפדויי שבי ,תשס"ה2005-
נוסח מלא ומעודכן

חוק תשלומים לפדויי שבי ,תשס"ה2005-
הגדרות

)תיקון מס' (1
תשס"ז2007-

הכרה כפדוי שבי
)תיקון מס' (3
תשע"א2011-

)תיקון מס' (3
תשע"א2011-

.1

בחוק זה –

"הוועדה" – הוועדה להכרה באדם כפדוי שבי שמונתה לפי הוראות סעיף ;3
"פדוי שבי" – מי שהוכר לפי הוראות סעיף  2לצורך קבלת תשלומים לפי חוק זה;
"שירותי הביטחון" – כהגדרתם בסעיף 63א לחוק שירות המדינה )גמלאות( ]נוסח
משולב[ ,התש"ל;1970-
"שירות בכוחות הביטחון" – כל אחד מאלה:
) (1שירות בשירותי הביטחון כהגדרתו בסעיף 63א לחוק שירות המדינה )גמלאות(
]נוסח משולב[ ,התש"ל;1970-
) (2שירות במשטרת ישראל;
"שירות צבאי" – שירות ביטחון כמשמעותו בחוק שירות ביטחון ]נוסח משולב[,
התשמ"ו ,1986-ולגבי התקופה שלפני יום כ"ט בכסלו התש"ט ) 31בדצמבר  – (1948גם כל שירות
בארגוני ההגנה ,אצ"ל ,לח"י וכל שירות אחר ששר הביטחון הכריז עליו ,באכרזה שפורסמה
ברשומות  ,1כשירות צבאי לענין חוק זה;
"השר" – שר הביטחון.
)א( הוועדה תכיר באדם שהוגשה בקשה בעניינו לפי הוראות סעיף  ,4כפדוי שבי אם
.2
התקיימו בו ,להנחת דעתה ,כל אלה:
) (1בעת שירותו הצבאי או בעת שירותו בכוחות הביטחון הוא נפל בשבי האויב
לרבות בשבי ארגון שמטרותיו או פעולותיו מכוונות למיגור המדינה או לפגיעה
בביטחונה של המדינה או בביטחון תושביה )להלן – שבי האויב( ,ושהה בשבי האויב
במשך  14ימים לפחות;
) (2ארגון הצלב האדום אישר את נפילתו בשבי כאמור בפסקה ) ,(1או שהוא הוכיח
בדרך אחרת ,את נפילתו בשבי כאמור.
)ב( הוועדה רשאית להכיר באדם כפדוי שבי אף אם התקופה שבה שהה בשבי האויב
קצרה מהתקופה האמורה בסעיף קטן )א() ,(1אם ראתה כי קיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות
לעשות כן ,ולאחר ששקלה את נסיבות נפילתו בשבי ,מקום השבי ,תנאי השבי וזהות השובים.
)ג( הוועדה רשאית שלא להכיר באדם כפדוי שבי אף אם מתקיימים בו התנאים שבסעיף
קטן )א( ,לאחר ששמעה את עמדת ראש אגף כוח אדם בצבא הגנה לישראל ,ולענין מי שנפל בשבי
האויב בעת שירותו בכוחות הביטחון  -את עמדת נציג שירות הביטחון הנוגע בדבר או משטרת
ישראל ,לפי הענין ,אם התקיים באדם אחד מאלה:
) (1נפילתו בשבי האויב נגרמה עקב התנהגות רעה חמורה מצדו;
) (2לגבי מבקש שנפל בשבי האויב בעת שירותו הצבאי – נפילתו בשבי האויב היתה
בעת עריקה כהגדרתה בסעיף  92לחוק השיפוט הצבאי ,התשט"ו.1955-
)ד( הוראות סעיף זה יחולו גם על אדם שהבקשה להכרה בעניינו הוגשה לאחר פטירתו,
והוראות סעיף  4יחולו בשינויים המחויבים.

 1ר' י"פ תש"ע מס'  6002מיום  30.9.2009עמ' .53
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פקודת העיריות ) נוסח חדש (
צו המועצות המקומיות ) מועצות אזוריות (,
תשי " ח 1958 -
צו המועצות המקומיות א ,תשי " א 1950 -
תקנות הסדרים במשק המדינה ) ארנונה
כללית ברשויות המקומיות (,
תשס " ז 2007 -
45

פקודת העיריות ]נוסח חדש[
בנין שנהרס או שניזוק
)תיקון מס' (131
תשע"ב2012-

 .330נהרס בנין שמשתלמת עליו ארנונה לפי הוראות הפקודה ,או שניזוק במידה שאי אפשר
לשבת בו ,ואין יושבים בו ,ימסור מחזיק הבנין לעיריה הודעה על כך בכתב ,ויחולו הוראות אלה,
כל עוד הבניין במצב של נכס הרוב או ניזוק –
) (1עם מסירת ההודעה לא יהיה חייב בשיעורי ארנונה נוספים בשלוש השנים שממועד
מסירת ההודעה )להלן – תקופת הפטור הראשונה(;
) (2חלפה תקופת הפטור הראשונה יהיה חייב בארנונה לגבי אותו בניין בחמש השנים
שמתום אותה תקופה ,בסכום המזערי בהתאם להוראות לפי סעיפים  8ו 9-לחוק הסדרים
במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב( ,התשנ"ג ,1992-הקבוע לסוג הנכס
המתאים לבניין על פי השימוש האחרון שנעשה בבניין )בסעיף זה – תקופת התשלום(;
) (3חלפה תקופת התשלום והבניין נותר במצב של נכס הרוס או ניזוק כאמור ימסור
מחזיק הבניין לעירייה הודעה בכתב על כך ולא יהיה חייב בשיעורי ארנונה נוספים;
) (4התקופות כאמור בפסקאות ) (1ו (2)-ייספרו בין ברציפות ובין במצטבר;
אין האמור גורע מחבותו של מחזיק בשיעורי הארנונה שהגיע זמן לפירעונם לפני מסירת ההודעה.

צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,תשי"ח1958-
בנין שנהרס

 .74בנין שחלות עליו ארנונות לפי צו זה שנהרס או ניזוק במידה שאינו ראוי לשימוש,
ואין משתמשים בו ,ונמסרה למועצה הודעה בכתב על כך ,לא יהיו הבעל והמחזיק אחראים
לתשלום כל שיעור משיעורי הארנונות על הבנין שפרעונו חל אחרי מסירת ההודעה.

צו המועצות המקומיות )א(,

תשי"א* 1950-

בתוקף סמכותי לפי סעיף  2מפקודת המועצות המקומיות ,1941 ,והסעיפים )14א( ו)2-ד(
לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש"ח ,1948-אני מצווה לאמור:
בנין שנהרס
צו תשכ"ט1969-

 .162בנין שחלות עליו ארנונות לפי צו זה והוא נהרס או ניזוק במידה שאינו ראוי לשימוש ,ואין
משתמשים בו ,ונמסרה למועצה הודעה בכתב על כך ,לא יהיו הבעל והמחזיק אחראים לתשלום כל
שיעור משיעורי הארנונות על הבנין שפרעונו חל אחרי מסירת ההודעה.

תקנות הסדרים במשק המדינה )ארנונה כללית ברשויות המקומיות(,
תשס"ז2007-
שיעור ההנחה המרבי

שיעור ההנחה המרבי
 .13המועצה רשאית לקבוע הנחה בשיעור שלא יעלה על  2אחוזים למי שמשלם ארנונה כללית
בתשלום אחד בתחילת שנת הכספים ולא יאוחר מיום  15בפברואר של אותה שנה.
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תקנות דחיית שירות לתלמידי ישיבות
שתורתם אומנותם ) שירות אזרחי ( ,תשס " ז -
2007
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תקנות דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם ,תשס"ה2005-
נוסח מלא ומעודכן

תקנות דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם ,תשס"ה2005-

הגדרות ופרשנות

תנאים מוקדמים
להגשת בקשה לצו
דחיית שירות

המועד להגשת בקשה
לצו דחיית שירות

הדרך להגשת בקשה
לצו דחיית שירות

בתוקף סמכותי לפי סעיפים  8 ,(1)2ו 13-לחוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם
אומנותם ,התשס"ב) 2002-להלן – החוק( ,ובאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת ,אני מתקין
תקנות אלה:
)א( בתקנות אלה –
.1
"מספר מזערי" – המספר המזערי של תלמידים בישיבות כמפורט להלן:
) (1ישיבה תורנית –  35תלמידים שמתוכם  25לפחות מיועדים לשירות ביטחון,
שחל עליהם צו דחיית שירות;
) (2כולל –  15תלמידים שמתוכם  10לפחות מיועדים לשירות ביטחון ,שחל עליהם
צו דחיית שירות;
"פקודות הצבא" – כהגדרתן בחוק השיפוט הצבאי ,התשט"ו;1955-
"צו דחיית שירות" – צו כהגדרתו בסעיף  2לחוק;
"צו בדבר שירות אזרחי" – צו לפי סעיף  6לחוק;
"צו בדבר שנת הכרעה" – צו לפי סעיף  5לחוק;
"ראש מינהל הגיוס" – ראש מינהל הגיוס באגף כוח האדם בצבא הגנה לישראל או סגנו;
"רשימת הישיבות" – רשימת הישיבות המוכרות שקבע שר הביטחון לפי סעיף  8לחוק,
למעט ישיבות הסדר.
)ב( לכל שאר המונחים בתקנות אלה תהיה המשמעות הנודעת להם בחוק או בחוק שירות
ביטחון ,לפי הענין.
)א( לא יינתן צו דחיית שירות אלא למיועד לשירות ביטחון שנוסף על התנאים הקבועים
.2
בסעיף  2לחוק מתקיים בו אחד מאלה:
) (1למד באופן סדיר בישיבה תורנית ,תיכונית או מקצועית מיום שמלאו לו שש
עשרה שנים;
) (2למד בבית ספר תיכון ממלכתי-דתי ונבחן במבחן בגרות בתלמוד בהיקף של
חמש יחידות לימוד ,או מתעתד להיבחן במבחן כאמור ,אם טרם השלים את לימודיו
התיכוניים;
) (3למד באופן סדיר בישיבה הממוקמת מחוץ לישראל מיום שמלאו לו שש עשרה
שנים.
)ב( על אף האמור בתקנת משנה )א( ,יכול שיינתן צו דחיית שירות למיועד לשירות
ביטחון אף שלא נתקיימו בו התנאים הקבועים בה ,ובלבד שהוא הוכר כ"חוזר בתשובה" על פי
פקודות הצבא.
)א( מיועד לשירות ביטחון שטרם ניתן לו צו דחיית שירות רשאי להגיש בקשה לצו כאמור
.3
לא יאוחר מיום א' בניסן הקודם למועד שהוא אמור להתייצב בו לשירות ביטחון.
)ב( מיועד לשירות ביטחון שחל עליו צו דחיית שירות רשאי להגיש בקשה לצו דחיית
שירות נוסף לא יאוחר מ 14-ימים לפני מועד פקיעת תוקפו של הצו הקיים ,אם לא נקבע מועד אחר
לכך בפקודות הצבא.
)ג( השר רשאי ,מטעמים מיוחדים שיירשמו ,לקבל בקשת מיועד לשירות ביטחון לצו
דחיית שירות ,אף אם הוגשה תוך חריגה מן המועדים הקבועים בתקנות משנה )א( ו)-ב(.
)א( בקשה לצו דחיית שירות יגיש המיועד לשירות ביטחון בלשכת הגיוס האזורית.
.4
)ב( לבקשה לצו דחיית שירות יצרף המיועד לשירות ביטחון תצהיר כאמור בסעיף (3)2
לחוק ,אישור ראש הישיבה כאמור בסעיף  (4)2לחוק וכל אישור אחר המעיד על שמתקיימים בו
התנאים למתן הצו; בתצהיר ובאישור כאמור ,יפורטו הימים והשעות שבהם לומד המיועד לשירות
1
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תקופת הדחיה

תקופות חופשה
מרוכזות "בין הזמנים"

יציאות לחוץ-לארץ

מעבר בין ישיבות

לימוד בשני כוללים

בקשה לצו בדבר שנת
הכרעה

סיום שנת הכרעה

ביטחון באותו מוסד.
)ג( מיועד לשירות ביטחון כאמור בתקנה )3א( ,רשאי להגיש בקשה לצו דחיית שירות ,אף
אם אין ברשותו תצהיר או אישור כאמור בתקנת משנה )ב( ,ובלבד שהוכיח כי מתקיים בו אחד
התנאים הקבועים בתקנה .2
)ד( מיועד לשירות ביטחון הלומד בשני כוללים יצרף לבקשה אישור כאמור בתקנת משנה
)ב( מכל אחד מהמוסדות.
צו דחיית שירות למיועד לשירות ביטחון –
.5
) (1שטרם מלאו לו עשרים ושלוש שנים – יינתן לתקופה שלא תעלה על  6חודשים;
) (2שמלאו לו עשרים ושלוש שנים – יינתן לתקופה שלא תעלה על שנה.
מיועד לשירות ביטחון שחל עליו צו דחיית שירות רשאי במשך כל שנה שלא ללמוד באופן
.6
סדיר בישיבה בפרקי זמן אלה:
) (1בין יום י"א בתשרי ליום ל' בתשרי;
) (2בין יום א' בניסן ליום ל' בניסן;
) (3בין יום ה' באב ליום ב' באלול.
)א( מיועד לשירות ביטחון שחל עליו צו דחיית שירות רשאי להפסיק את לימודיו הסדירים
.7
בישיבה לצורך יציאה מן הארץ ,אם קיבל לכך היתר מראש מאת ראש מינהל גיוס או מי שהוא
הסמיך לכך ,ובלבד שתקופות ההפסקה המרביות יהיו כמפורט להלן:
) (1אחת לשלוש שנים ,לתקופה שלא תעלה על חודש ימים ,אם טרם מלאו לו
עשרים ושתיים שנים;
) (2אחת לשנה ,לתקופה שלא תעלה על חודש ימים ,אם מלאו לו עשרים ושתיים
שנים וטרם מלאו לו עשרים ותשע שנים;
) (3לכל תקופה שראש מינהל גיוס או מי שהוא הסמיך לכך יאשר מראש ,אם מלאו
לו עשרים ותשע שנים ויותר.
)ב( ראש מינהל גיוס או מי שהוא הסמיך לכך רשאי ,בנסיבות מיוחדות ומטעמים
שיירשמו ,לאשר בקשה של מיועד לשירות ביטחון לצאת לחוץ-לארץ ,לתקופות נוספות על אלה
המנויות בתקנת משנה )א(.
)ג( ראש מינהל גיוס או מי שהוא הסמיך לכך רשאי לדחות את בקשתו של מיועד לשירות
ביטחון לצאת לחוץ-לארץ ,אף אם מתקיימים לגביו התנאים הקבועים בתקנת משנה )א( ,לרבות
אם ראה כי המיועד לשירות ביטחון לא קיים בעבר תנאי מתנאי הצווים לפי החוק שחלו עליו.
)א( מיועד לשירות ביטחון שחל עליו צו דחיית שירות על סמך לימודיו בישיבה ,ועבר
.8
ללמוד בישיבה אחרת ,יודיע על כך ללשכת הגיוס האזורית בתוך ארבעה עשר ימים מיום המעבר.
)ב( ראש הישיבה הקולטת יודיע ללשכת הגיוס האזורית על מיועד לשירות ביטחון שעבר
לישיבה מישיבה אחרת בתוך  14ימים מיום המעבר.
מיועד לשירות ביטחון הלומד בישיבה שהיא כולל ,רשאי ללמוד בשני כוללים לכל היותר
.9
ובלבד ששעות הלימוד שלו בכל אחד מהכוללים לא יפחתו מ 20-שעות בשבוע.
) .10א( מיועד לשירות ביטחון שחלו עליו צווי דחיית שירות במשך ארבע שנים לפחות,
ומלאו לו עשרים ושתיים שנים ,רשאי להגיש בקשה לצו בדבר שנת הכרעה.
)ב( בקשה לצו כאמור בתקנת משנה )א( יגיש המיועד לשירות ביטחון בלשכת הגיוס
האזורית.
)ג( בקשה לצו בדבר שנת הכרעה תוגש במועד שלא יקדם ביותר מ 90-ימים לתחילת שנת
ההכרעה ,ולא יאוחר מ 30-ימים ממנה.
) .11א( מיועד לשירות ביטחון שנסתיימה תקופת תוקפו של צו בדבר שנת הכרעה שחל עליו,
יתייצב בתוך  14ימים בלשכת הגיוס האזורית ,אם לא נקבע לו מועד התייצבות אחר.
)ב( מיועד לשירות ביטחון אשר מתקיימים בו התנאים הקבועים בסעיף  2לחוק ,רשאי
2
נבו הוצאה לאור בע"מ

nevo.co.il

המאגר המשפטי הישראלי

\:Fהדרכות\הנחות\חוברת הנחות \2016חקיקה\תקנות דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותםdoc.

49

תקנות דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם ,תשס"ה2005-
נוסח מלא ומעודכן

שירות צבאי

אמות המידה להכרה
בישיבה או בכולל

ביטול הכרה בישיבה

אופן פרסום רשימת
הישיבות

בעת התייצבותו בלשכת הגיוס האזורית ,כאמור בתקנת משנה )א( ,להגיש בקשה לצו דחיית
שירות ,והוראות תקנה  4יחולו עליו בשינויים המחויבים.
) .12א( מיועד לשירות ביטחון שחל עליו צו דחיית שירות וחדל לקיים תנאי מן התנאים
שבהם הותנה הצו או שנסתיימה תקופת תוקפו של הצו ,ולא הגיש בקשה לצו דחיית שירות נוסף,
או שנסתיימה תקופת תוקפו של צו בדבר שנת הכרעה שניתן לו ולא הגיש בקשה לצו דחיית
שירות ,או שביקש כי לא יחולו עליו צווים נוספים מכוח חוק דחיית שירות ,ייקרא להתייצב
לרישום ,לבדיקה רפואית או לשירות ביטחון.
)ב( ראש מינהל הגיוס יקבע מזמן לזמן את משך השירות שייקראו אליו מיועדים לשירות
ביטחון שנתקיימו בהם הנסיבות האמורות בתקנת משנה )א(.
 .13השר יכלול ישיבה ברשימת הישיבות אם התקיימו בה כל אלה:
) (1ועד הישיבות בארץ ישראל המליץ לפניו להכיר בישיבה;
) (2מספר התלמידים בישיבה לא יפחת מן המספר המזערי;
) (3בישיבה מתקיימים לימודים בהיקף שלא יפחת מ 45-שעות בשבוע; היתה הישיבה
כולל – מתקיימים בה לימודים בהיקף שלא יפחת מ 40-שעות בשבוע.
) .14א( השר רשאי להסיר ישיבה מרשימת הישיבות אם נמצא כי –
) (1ראש הישיבה מסר אישור כוזב לפי סעיף  (4)2לחוק או לא קיים את התחייבותו
לפי אותו סעיף ,והשר הודיע לו בכתב ,כי התקיימו הנסיבות האמורות;
) (2פחת מספר התלמידים בישיבה מן המספר המזערי ושהישיבה אינה עומדת
במספר המזערי של התלמידים גם בתום תקופה של תשעים ימים מיום שהשר הודיע
לראש הישיבה ,בכתב ,כי פחת המספר המזערי; הישיבה תוסר מרשימת הישיבות
בתום שנת הלימודים שבה פחת מספר התלמידים מהמספר המזערי;
) (3אינה עומדת עוד באמות המידה האחרות הקבועות בתקנה .13
)ב( לא תוסר ישיבה מרשימת הישיבות בהתאם לתקנת משנה )א( אלא לאחר שניתנה
לראש הישיבה הזדמנות לטעון נגד ההסרה.
 .15רשימת הישיבות תופקד לעיון הציבור בכל לשכות הגיוס האזוריות ותפורסם באתר
האינטרנט של אגף כוח האדם בצבא הגנה לישראל.

כ"א בתמוז התשס"ה ) 28ביולי (2005
שאול מופז
שר הביטחון

3
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חוק הסדרים במשק המדינה ) תיקוני חקיקה
להשגת יעדי התקציב ( ,תשנ " ג 1992 -
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חוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב( ,תשנ"ג1992-
נוסח מלא ומעודכן

חוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(,
תשנ"ג* 1992-
הנחות בארנונה

)תיקון מס' (3
תשנ"ו1995-

)תיקון מס' (8
תשס"ה2005-

)תיקון מס' (10
תשס"ז2007-

)תיקון מס' (11
תש"ע2010-

) .12א( השרים יקבעו בתקנות את שיעור ההנחה המרבי שיינתן למי שישלם ארנונה כללית
בתשלום אחד בתחילת שנת הכספים.
)ב( שר הפנים יקבע בתקנות תנאים וכללים למתן הנחות אחרות בתשלומי הארנונה
הכללית ,ואת שיעורי ההנחה המרביים; וכן רשאי הוא לקבוע את שיעורי ההנחה המזעריים.
)ג( מועצה לא תפחית תשלומי ארנונה כללית אלא אם כן נתקיימו במחזיק בנכס התנאים
שנקבעו בתקנות לפי סעיף זה ,ובהתאם לכללים ולשיעורים שנקבעו.
)ד( לענין כל הנחה מסכום הארנונה הכללית לפי כל דין יראו ,על אף האמור בסעיף קטן
)ג( ,ובכל דין ,ועל אף האמור בתקנות שנקבעו לפי סעיף קטן )ב( ,שתי דירות המשמשות למגורים
בלבד שאוחדו לדירה אחת ,כדירה אחת המשמשת למגורים בלבד ,וזאת אף אם נאמר אחרת לענין
זה בכל דין.
)ה( על אף האמור בסעיף קטן )ג( ובכל דין ,ועל אף האמור בתקנות שנקבעו לפי סעיף
קטן )ב( ,לענין כל הנחה מסכום הארנונה הכללית לפי כל דין ,בחישוב ההכנסה של מחזיק בנכס
לא תובא בחשבון קצבה המשולמת לפי פרקים ד' ו-י"א לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[,
התשנ"ה ,1995-ולא יראו בה הכנסה ,וזאת אף אם נאמר אחרת לענין זה בכל דין.
)ו( ) (1על אף האמור בסעיף קטן )ג( ,בנכס המשמש למגורי נכה ,יחול חיוב ארנונה
למגורים שיופחת בשיעור ההנחה שאותו נכה היה זכאי לה כמחזיק בנכס לפי קביעת
המועצה ,לרבות תנאים שקבעה ,גם אם המחזיק בנכס הוא אדם אחר בעבור הנכה;
בסעיף קטן זה" ,נכס המשמש למגורי נכה" – נכס שהוא מסוגי הדיור המפורטים
בפרט ב) (1לתוספת לחוק שיקום נכי נפש בקהילה ,התש"ס ,2000-שנכה נפש זכאי
להם בהתאם לתכנית שיקום לפי החוק האמור;
) (2הוראות פסקה ) (1יחולו הן על שטחים בנכס המשמשים למגורי נכה והן על
שטחים אחרים באותו נכס המשמשים את הנכה או את מי ששוהה בנכס לשם טיפול
בנכה או מתן שירות לנכה;
) (3הופחת חיוב הארנונה לפי הוראות פסקה ) ,(1לא יהיה הנכה זכאי להנחה
בארנונה למגורים בעד נכס אחר שהוא מחזיק בו.
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פטורים מארנונה
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טבלה מרכזת פטורים מארנונה
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פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה )פיטורין( )להלן; "הפקודה"( -טבלה מרכזת
פירוט הפטורים לפי סעיף  3לפקודה:
שיעור
הפטור

תיאור הפטור

סעיף בפקודה

שיעור
הפטור
הערות
לערי עולים
וירושלים

)3א())(3א(

נכסים שמחזיקים משרד הביטחון או צבא הגנה לישראל או מטעמם ,לרבות
יחידות הסמך שלהם

70%

0%

)3א())(3ב(

נכסים המשמשים בתי חולים או מרפאות המוחזקים ע"י המדינה

55%

0%

)3א())(3ג(

נכסי מדינה אחרים

45%

0%

השומה תיקבע על פי הסיווג
המתאים ביותר בצו.
השומה תיקבע על פי הסיווג
המתאים ביותר בצו.
השומה תיקבע על פי הסיווג
המתאים ביותר בצו.

פירוט הפטורים לפי סעיפים  4ו  5לפקודה:
הגדרות:
"פטור מלא"  -משמע 100% ,פטור.
"פטור חלקי"  -משמע ,יש לחייב על פי הסיווג המתאים/הדומה ביותר לנכס ,בשיעור פטור של .67%
באם לא קיים סיווג מתאים/דומה אז הפטור שיינתן יהיה בשיעור  34%מתוך תעריף הסיווג הנמוך
ביותר לבניין או קרקע תפוסה ,לפי העניין.
דגש:
לפי סעיף  14לחוק פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה )פיטורין(  1938כל שאלה באם איזו עדה דתית או איזה מוסד או
מוסד דתי או אם איזו אגודה היא אגודת צדקה או אם איזה מוסד הוא מוסד חינוך  -יש להפנות לממונה על המחוז שבו נמצא
הנכס אשר ביחס אליו נתבעים הפיטורין.
סעיף בפקודה

תיאור הפטור
קונסוליה/קונסול/
פקיד קונסול

פטור
חלקי

)4א()(I

)4א()(II

שיעור
הפטור

מוסד דתי למעט
הנכסים המפורטים
בסעיף 5ג)ה()(1

פטור
חלקי

אגודת צדקה
פטור
חלקי

)4א()(III

)4א()(IV

מוסד חינוך

)5א(

מצבה היסטורית או
מקום היסטורי

פטור
חלקי

)5ב(

 הקדש לצורכיצדקה
 הקדש לצורכיחינוך

פטור
חלקי

בית קברות
)5ג(

)5ד(

)5ה(

 מגרש ציבורי מקום פתוח מגרש-משחקים קרקע שאסורלהקים עליהן בנין
 בית-חיילים -בית מלחים

הערות/נהלים/חוזרים

תנאים מיוחדים
תנאי  :1הבעלות ,החזקה והשימוש בידי מדינה
או בידי כל אדם המחזיק מטעם המדינה.
תנאי  :2מלכ"ר
תנאי  :3אישור הממונה על המחוז כי מכיר
בנכס כפטור מארנונה )מכח סעיף  14לפקודה(

תנאי  :1הבעלות ,החזקה והשימוש בידי עדה
דתית או מוסד דתי
תנאי  :2מלכ"ר
תנאי  :3אישור הממונה על המחוז כי מכיר
בנכס כפטור מארנונה )מכח סעיף  14לפקודה(
תנאי  :1הבעלות ,החזקה והשימוש בידי אגודת
צדקה
תנאי  :2מלכ"ר
תנאי  :3אישור הממונה על המחוז כי מכיר
בנכס כפטור מארנונה) .מכח סעיף  14לפקודה(

ראה פירוט בהמשך בסעיפים )4א() (IVו5 -ג)ה()(3

פטור
חלקי

פטור
חלקי
פטור
חלקי

תנאי  :1עפ"י פקודת העתיקות
תנאי  :2הנכס אינו משמש למטרות רווח
תנאי  :1משמש רק לצורכי צדקה עפ"י פקודת
ההקדשות לצרכי צדקה או לצרכי חינוך
תנאי  :2הנכס אינו משמש למטרות ריווח
תנאי  :1אינו משמש למטרות ריווח
תנאי  :2אישור המועצה הדתית כי הנכס
המשמש כבית קברות.
תנאי  :1אישור של שר האוצר כי ייעוד הנכס
הנו לשימוש הציבור

תנאי  :1משמש כבית חיילים או כבית מלחים.
תנאי  :2הנכס אינו משמש למטרות רווח
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סעיף בפקודה

תיאור הפטור
רכוש השייך
לחברת צער בעלי
חיים

)5ו(

שיעור
הפטור

פטור
חלקי

מוסד בריאות )כגון,
קופות חולים ,בתי
חולים ציבוריים(

פטור
חלקי

)5ז(

)5ח(

ספורט או תרבות
הגוף
מוזיאון ציבורי

)5ט(
מוסד-מתנדב
לשירות הציבור

פטור
חלקי

הערות/נהלים/חוזרים

תנאים מיוחדים
תנאי  :1הנכס משמש אך ורק למטרות צער
גידול בעלי חיים או השייך למרפאה עממית
לריפוי בעלי חיים חולים של אנשים עניים בארץ
)(sick animals of the poor
תנאי  :2הנכס אינו משמש למטרות רווח
תנאי  :3אישור הממונה על המחוז כי מכיר
בנכס כפטור מארנונה.

קופות חולים  -לפי חוזר מנכ"ל  - 2/99נוהל בקשה
תנאי  :1המוסד הנו קופת חולים /בית חולים
לקבלת פטור מארנונה למוסד מתנדב לשירות הציבור
ציבורי המוכרים בחוק ביטוח בריאות ממלכתי
 +חוזר מנכ"ל  - 4/04קריטריונים לפטור מארנונה לפי
תנאי  :2הנכסים משמשים לצורך מתן שירותים סעיפים )5ז( ו )5י( לפקודת הפיטורין )יש לחדש את
הפטור כל  3שנים(
על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי.
בתי חולים ציבוריים  -לפי חוזר מנכ"ל  - 2/99נוהל
בקשה לקבלת פטור מארנונה למוסד מתנדב לשירות
תנאי  :3לא נעשית בנכס כל פעילות עסקית.
הציבור  +חוזר מנכ"ל מס'  - 2/05קריטריונים לפטור
תנאי  :4אישור מטעם שר הפנים כי מכיר באותו מארנונה לפי סעיף )5ז( לפקודה.
מוסד כפטור מארנונה.
חוזרים מקצועיים:
חוזר משרדנו מס' 452
חוזר משרדנו מס' 498
חוזר משרדנו מס' 463

תנאי  :1אינו משמש למטרות רווח

לא יכללו בפטור משרדי קופות חולים ,בתי מרקחת
ולשכות בריאות המשפחה.

פטור
חלקי

תנאי  :1הנכס משמש לבעליו אך ורק כמוזיאון
ציבורי
תנאי  :2הנכס אינו משמש למטרות רווח

פטור
חלקי

תנאי  :1אישור של הממונה על המחוז במשרד
הפנים כי מכיר בנכס כפטור מארנונה  -דוגמא
בנספח י'

חוזרי מנכ"ל משרד הפנים:
חוזר מנכ"ל מס'  - 2/99נוהל בקשה לקבלת פטור
מארנונה למוסד מתנדב לשירות ציבורי
חוזר 855

תנאי  :1המוסד הנו מוסד מוכר להשכלה
גבוהה כמשמעותו בסעיף  9לחוק המועצה
להשכלה גבוהה.
תנאי  :2הנכסים משמשים את המוסד לצורכי
לימוד בלבד

חוזרי מנכ"ל משרד הפנים:
חוזר מנכ"ל  - 4/04קריטריונים לפטור מארנונה לפי
סעיפים )5ז( ו )5י( לפקודת הפיטורין )יש לחדש את
הפטור כל  3שנים(

מוסדות להשכלה
גבוהה
)5י(
פטור
חלקי

תנאי  :3לא נעשית בנכס כל פעילות עסקית.

חוזרים מקצועיים:
חוזר משרדנו מס' 452

תנאי  :4אישור הממונה על המחוז כי מכיר
בנכס כפטור מארנונה.
תנאי  :1אינו משמש למטרות רווח

אכסניית נוער

פטור
חלקי

)5יא(

5ג)ה()(1

5ג)ה()1א(

5ג)ה()(2

כנסיה ,מסגד או
בית תפילה אחר
לרבות מבנה או
חלק ממבנה
בית כנסת ,לרבות
מבנה שיעודו
העיקרי הוא קיום
תפילה או לימוד
תורה
מקווה

פטור
מלא

פטור
מלא
פטור
מלא

תנאי  :2אישור שר החינוך התרבות והספורט
ושר הפנים כי :
א .נכס האמור מוחזק על ידי עמותה הפועלת
שלא למטרות רווח.
ב .האכסניה חברה בפדרציה הבין לאומית של
אכסניית הנוער ) (I.Y.H.Fאו משמשת כבית
ספר שדה המוחזק על ידי עמותה שבהחזקתה
לפחות  7בתי ספר שדה שמספר המיטות בהם
הוא לפחות  1800ומחציתם לפחות בנגב או
בגליל ומתקיימת בהם פעילות חינוכית והדרכה
לקטינים.
ג .בתנאי שבשנת הכספים שקדמה לשנת
הגבייה יינתן הפטור מהארנונה.
ד .גיל המתאכסנים ,תמורת תשלום ,שאינו
עולה על  21שנה מהווה  60%מסך המתאכסנים.
תנאי  :1אין בנכס פעילות עסקית
חוזר  877ייעודו העיקרי הוא קיום תפילה והשימושים
תנאי  :2השטח משמש לצורכי תפילה או לימוד
הנוספים בו  ,אם ישנם ,הם לימודי אותה דת או לצרכים
תורה או לצרכים הנובעים מקיום התפילה
הנובעים מקיום התפילה ומלימודי הדת כאמור.
ומקיום התורה
תנאי  :1אין בנכס פעילות עסקית
תנאי  :2השטח משמש לצורכי תפילה או לימוד
תורה או לצרכים הנובעים מקיום התפילה
ומקיום התורה
תנאי  :1הנכס משמש למקווה
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סעיף בפקודה

תיאור הפטור
מוסד חינוך

שיעור
הפטור

)4א()(IV

פטור
חלקי

5ג)ה()(3

פטור
מלא

הערות/נהלים/חוזרים

תנאים מיוחדים
תנאי  :1הבעלות ,החזקה הוא של מוסד חינוך
תנאי  :2משמש לחינוך
תנאי  :3מלכ"ר )אין בו פעילות עסקית(
תנאי  :4אישור הממונה על המחוז כי מכיר
בנכס כפטור מארנונה) .מכח סעיף  14לפקודה(

חוזרים מקצועיים:
חוזר משרדנו מס' 531
חוזר משרדנו מס' 558

הערה:
פטור מלא  -באם יתקיימו תנאים 1-7
תנאי  :5מוסד חינוך מוכר כמשמעותו בחוק
לימוד חובה ,בית ספר כמשמעו בחוק פיקוח על פטור חלקי  -באם יתקיימו תנאים 1-4
בתי ספר
תנאי  :6לומדים מעל  10תלמידים
תנאי  :7ניתן בו חינוך לילדים עד גיל 18

בית ספר מקצועי
פטור
מלא

5ג)ה()(3

מעון יום
פטור
מלא

5ג)ה()(4

פטור
מלא

5ג)ה()(5

מעון המספק הגנה
וטיפול לילדים
ולנערות בסיכון
ובמצוקה

פטור
מלא

מבנה המוחזק בידי
תנועת נוער
פטור
מלא

5ג)ה()(7

מדרשה תורנית
ציונית ליהדות
וללימודי ארץ ישראל
5ג)ה()(8

5ג)ה()(9

תנאי  :1המעון משרת את אחת מהאוכלוסיות
הבאות :ילדים ,זקנים ,בעלי מום גופני ,לוקים
בשכלם או משתמשים בסמים.
תנאי  :2המעון מקיים פעילותו כמקום שהייה
ולא מקום מגורים ,כלומר לא מקום מגורי קבע
) 24שעות(

מפעל מוגן ,לרבות
מרכז עבודה
שיקומית ,המספק
תעסוקה לאנשים
עם מוגבלות

מעון יום כמשמעותו בחוק הפיקוח על מעונות ,תשכ"ה
 .1965חוזרים  864ו854-

תנאי  :1אישור ממשרד הפנים כי הנכס פטור
לפי סעיף זה.

מקלט לנשים מוכות

5ג)ה()(6

תנאי  :1בית ספר מקצועי כמשמעותו בחוק
החניכות ,התשי"ג.1953-
תנאי  :2אישור שר החינוך כי מכיר במוסד
כבית ספר מקצועי כמשמעותו בחוק החניכות
ובהוכחה כי אישור זה פורסם ברשומות.

פטור
מלא

פטור
מלא

מקלט לנשים מוכות כהגדרתו בחוק עבודת נשים

תנאי  :1אישור ממשרד הרווחה כי הנכס פטור
לפי סעיף זה.

תנאי  :1אישור של שר התרבות החינוך
והספורט כי לפי המבחנים לצורך תמיכה,
קיבלה תמיכה בשנת הכספים שקדמה לשנה
בה יינתן הפטור.
תנאי  :2שימושו של המבנה הוא לקיום
פעילויות לחניכי תנועת נוער.

מעון כמשמעותו בתע"ס" .תע"ס" -הנחיות והוראות
המנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה )תקנון
לעבודה סוציאלית( ,כתוקפן מזמן לזמן ,המצויות לעיון
הציבור בלשכות הסעד ובלשכות המחוזיות של משרד
העבודה והרווחה.
"מבחנים לצורך תמיכה" – מבחנים לצורך תמיכה של
משרד החינוך התרבות והספורט במוסדות ציבור לפי
חוק יסודות התקציב ,התשמ"ה ,1985-לתמיכה בתנועות
נוער.

תנאי  :1אישור של שר החינוך כי לפי המבחנים
לצורך תמיכה ,קיבלה תמיכה בשנת הכספים
"מבחנים לצורך תמיכה" – מבחנים לצורך תמיכה של
שקדמה לשנה בה יינתן הפטור.
משרד החינוך במוסדות ציבור לפי חוק יסודות התקציב,
התשמ"ה ,1985-לתמיכה במדרשות תורניות ציוניות
ליהדות וללימודי ארץ ישראל.
תנאי  :1משרד הרווחה והשירותים החברתיים
הכירו בו ובלבד שלפחות  85%מהאנשים עם
מוגבלות.
תנאי  :2אדם עם מוגבלות שמלאו לו  18שנים
כהגדרתו בסעיף  5לחוק שיוויון זכויות לאנשים
עם מוגבלות התשנ"ח.1998-
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חוזר משרדנו מספר 856

סעיף בפקודה

תיאור הפטור

שיעור
הפטור

מסגרת יומית
שעיקר ייעודה מתן
שירות שיקום
בתחום התעסוקה,
לנכי נפש הזכאים
לו לפי חוק
פטור
מלא

5ג)ה()(10

5ג)ה()(11

5ג)ה()(12

5ג)ה()(13

הערות/נהלים/חוזרים

תנאים מיוחדים

מוסד המבקש פטור מכח התיקון הנ"ל מחויב
להעביר לרשות המקומית אסמכתאות/אישורים
על כך שהוא מספק "שירות שיקום בתחום
התעסוקה" ,קרי -סיוע בהפניה ובמימון של אחד
מ"שירותי השיקום" שלהלן:
) (1אבחון  -שירות לאבחון יכולתו העכשווית
והגלומה של נכה הנפש;
) (2מרכז שיקום מקצועי  -שירות הנותן אבחון,
הכשרה לעבודה והשמה במקום תעסוקה
חוזר משרדנו מספר 861
מתאים;
) (3שילוב בעבודה במפעל מוגן  -שירות
תעסוקה שיקומית מוגנת למי שאינו מסוגל
להשתלב
בשוק החופשי;
) (4מועדון תעסוקתי  -שירות טרום תעסוקתי
המשלב פעילות חברתית ,הקניית מיומנויות חיים
ותעסוקה.

מסגרת יומית
לרבות מרכז יום,
מרכז שיקום ומרכז
הכשרה ,שעיקר
ייעודה מתן אבחון,
פטור
שיקום ,טיפול או
מלא
הכשרה ,מקצועיים-
תעסוקתיים,
לאנשים עם
מוגבלות

תנאי  :1מסגרת יומית המבקשת לזכות בפטור
הנ"ל מחויבת להעביר לרשות המקומית אישור
ממשרד הרווחה ,כי היא מוכרת כמסגרת יומית
לצורך קבלת הפטור מארנונה על פי סעיף זה.
תנאי  :2על המסגרת להציג אישור על כך ש-
 85%לפחות מן האנשים עם המוגבלויות
השוהים בה הופנו ע"י אחד מהמשרדים
הרשומים לעיל.

אתר הנצחה
ממלכתי או אתר
הנצחה חילי
שהוכרזו לפי סעיף
 45לחוק גנים
לאומיים ,שמורות
טבע ,אתרים
לאומיים ,אתרי
הנצחה התשנ"ח -
1998

תנאי  :1אישור ממשרד האוצר שאותר אתר
הנצחה לפי סעיף 45

פטור
מלא

מערכת לייצור
חשמל על ידי
שימוש באנרגיית
השמש בטכנולוגיה
פוטו–וולטאית או
תרמו–סולרית אשר
אינה עושה שימוש
בדלקים פוסיליים

תנאי  :1אישור חברת חשמל להפקת חשמל
באמצעות מתקן לשימוש אנרגייה פוטו וולטאית
או תרמו סולרית
פטור
מלא עד תנאי  :2עד  200מ"ר בלבד ועל גג הנכס )לא
 200מ"ר על קרקע או קרקע תפוסה(
על גג
נכס
בלבד

חוזר משרדנו מספר 870

חוזר משרדנו מספר 978

חוזר משרדנו מספר 1013

הערה :אין לראות בטבלה שלעיל תחליף לתקנות ולחוקים ,אלא כלי עזר בלבד .טבלה זו אינה מהווה תחליף לחוות דעת משפטית .השימוש
בטבלה זו הנה באחריות המשתמש בלבד.
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מדריך התמצאות לפקודת הפיטורין
59

תוכן עניינים לפקודה
פקודת מסי עיריה ומסי הממשלה )פיטורין(1938 ,
פטור חלקי לנכסי מדינה

מס' סעיף

עמוד
בחוברת

3

63

משרד הביטחון  /צה"ל
בתי חולים ומרפאות
נכסי ממשלה ומטעם הממשלה

) 3א())(3א(
) 3א())(3ב(
) 3ב(

63
63
63

חריג ירושלים וערי עולים

) 3ג(

63

קונסוליות ומדינות זרות

) 4א()(I

64

מוסדות דתיים

) 4א()(II

64

אגודות צדקה

) 4א()(III

64

מוסדות חינוך

) 4א()(IV

64

מקומות הסטורים

) 5א(

65

הקדש

) 5ב(

65

בית קברות

) 5ג(

65

מגרש המיועד לציבור

) 5ד(

65

בית חיילים ובית מלחים

) 5ה(

65

צער בעלי חיים

) 5ו(

65

בתי חולים שקיבלו את אישור שר הפנים

) 5ז(

65

לצורכי ספורט שלא למטרות רווח

) 5ח(

65

מוזיאון

) 5ט(

65

מוסד מתנדב שאושר על ידי שר הפנים

) 5י(

65

אכסניית נוער או בית ספר שדה

) 5יא(

65

הסוכנות היהודית  ,קרן קיימת לישראל ,קרן היסוד

5ב

66

פטור חלקי בשנים  2003עד  2006ואילך

5ג)א(5-ג)ד(

66

פטור מלא

5ג)ה(

66

60

חקיקה
61

פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה
) פיטורין (1938 ,
62

פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה )פיטורין(1938 ,
נוסח מלא ומעודכן

פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה )פיטורין(1938 ,
מס'  18לש' 1938
פק'  13לש' 1940

2, 1

פקודה הקובעת הוראות בנידון פיטורין מסויימים ממסי העיריה ,ממסי מועצה מקומית ,ממסי הרכוש
העירוני וממס הרכוש החקלאי

השם הקצר

.1

פירוש

 .2בחלק זה מפקודה זו- :
)א( המלים "בנין"" ,קרקע תפושה"" ,בעלים" ו"מחזיק" יהיו להן הפירושים שניתנו להן
בסעיף  101מפקודת העיריות ,1934 ,וכן
)ב( "ארנונה כללית" פירושו כאמור בסעיף 274ב לפקודת העיריות.

פקודה זו תיקרא פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה )פיטורין(.1938 ,
חלק א' – פיטורין ממסי עיריה

)תיקון מס' (4
תשכ"ח1968-
הממשלה ואנשים
המחזיקים בקרקע
מטעם הממשלה יהיו
פטורים ממס
)תיקון מס' (8
תשנ"ח1998-
)תיקון מס' (11
תשס"ד2004-

)תיקון מס' (4
תשכ"ח1968-

)תיקון מס' (11
תשס"ד2004-

.3

למרות כל דבר האמור בפקודת העיריות– 1934 ,

)א( ) (1בשל נכסים בתחומי רשויות מקומיות ,שחל עליהם סעיף )3ב( תשולם ארנונה
כללית ,בכל שנת כספים ,בשיעור הקבוע בפסקה ) (3מהארנונה הכללית שהיתה
משולמת ברשות המקומית אלמלא הוראת סעיף )3ב( האמור ,והכל בהתאם לסכומים
ולסוגי הנכסים הנוהגים באותה רשות מקומית ,באופן שלא ייקבע סיווג נפרד לנכסי
המדינה ,אלא אם כן נקבע בתקנות לפי סעיף קטן )ג( סיווג נפרד לנכסים כאמור; באין
סיווג מתאים  -יחול הסיווג הדומה ביותר.
) (2בשל הנכסים האמורים בפסקה ) ,(1לא תשולם אגרת סילוק אשפה או כל אגרה
אחרת ,המשולמת לרשות המקומית בידי מי שפטור מתשלום ארנונה כללית ,ובלבד
שסכום הארנונה הכללית בכל שנת כספים ,בשל נכס מסוים מן הנכסים האמורים ,לא
יפחת מסכום האגרות כאמור ,ששולם בפועל לרשות המקומית בשנת  1994בשל אותו
נכס ,בתוספת שיעורי העדכון שנקבעו ,מדי שנה ,בתקנות לפי פרק ד' לחוק הסדרים
במשק המדינה )תיקוני חקיקה ,להשגת יעדי התקציב( ,תשנ"ג.1992-
) (3שיעור הארנונה הכללית בהתאם לפסקה ) (1יהיה –
)א( לגבי נכסים שמחזיקים בהם משרד הבטחון או צבא הגנה לישראל או
מטעמם ,לרבות יחידות הסמך שלהם ;30% -
)ב( לגבי נכסים המשמשים בתי חולים או מרפאות ;45% -
)ג( לגבי נכסים אחרים .55% -
)ב( הארנונה הכללית לא תוטל על כל בנין או קרקע תפושה שהמחזיקים בהם הם
הממשלה ,או כל אדם אחר או מוסד אחר המחזיקים בהם מטעם הממשלה ,והמשמשים לצרכי
הממשלה או לצרכי כל אדם אחר או מוסד אחר המחזיקים בהם מטעם הממשלה ,ושום בנין או
קרקע תפושה לא ייחשבו כאילו הם משמשים לאחד מן הצרכים האלה אם המחזיק באותו בנין או
באותה קרקע תפושה הוא פקיד מטעם הממשלה המשלם שכר דירה בעדם אם במישרין או בצורת
ניכויים ממשכורתו.
)ג( שר הפנים ושר האוצר ,באישור ועדת הכספים של הכנסת ,רשאים לקבוע בתקנות
סיווגים נפרדים לנכסי המדינה ,שהמדינה עושה בהם שימוש שהוא שימוש ייחודי לה ,וכן סכומים
מרביים לארנונה הכללית אשר יטילו הרשויות המקומיות על כל אחד מסוגי הנכסים כאמור וכללים
בדבר עדכונם; כן רשאים שר הפנים ושר האוצר ,באישור ועדת הכספים של הכנסת ,לקבוע את
היחס שבין הסכומים אשר יוטלו בשל כל אחד מסוכי הנכסים האמורים ,בינם לבין עצמם וביחס

1
נבו הוצאה לאור בע"מ
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המאגר המשפטי הישראלי

פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה )פיטורין(1938 ,
נוסח מלא ומעודכן

)תיקון מס' (2
תשי"ד1954-

לסוגי נכסים אחרים ,ובלבד שלא תיקבע ארנונה בסכום אפס.
הוראות סעיף זה לא יחולו בתחום עירית ירושלים ובתחום עיריה אחרת שהכריז עליה שר
הפנים ,לאחר התיעצות בשר האוצר ,שהיא עיר עולים.

מדינות זרות ,עדות
דתיות או מוסדות
דתיים ,מוסדות צדקה
ומוסדות חינוך יהיו
פטורים ממס
)תיקון מס' (4
תשכ"ח1968-

.4

פק'  13לש' 1940

) (Iהבעלות עליהן היא בידי מדינה או בידי כל אדם המחזיק בהן בשם כל מדינה,
בתנאי שאותה מדינה משתמשת באותו בנין או באותה קרקע תפושה לצורך קונסוליה
בשביל הקונסול הכללי או בשביל כל פקיד קונסולרי קבוע של אותה מדינה;
) (IIהבעלות והחזקה עליהם הן בידי כל עדה דתית או מוסד דתי ,בתנאי שהבנין או
הקרקע התפושה משמשים לאותה עדה דתית או לאותו מוסד דתי:
)א( כמקום תפילה ,מקווה טהרה ,או
)ב( כמנזר ,או
)ג( כבית-חולים ,מרפאה או בית-הבראה ,או
)ד( כגן-ילדים ,בית-ספר ,בית-יתומים ,סמינר ,או בית-ספר מקצועי ,או –
)ה( כבית-מחסה לעניים ולנצרכים ,או
)ו( כפונדק או כבית הכנסת-אורחים המשמשים אך ורק לאיכסון עולי-רגל
בחינם ,או
)ז( כתקיה ,זוויה או בית-תמחוי ,או
)ח( כדירתו של ראש אותה עדה ,או
)ט( כבית משפט דתי;
) (IIIהבעלות והחזקה עליהם הן בידי כל אגודת-צדקה ,בתנאי שהבנין או הקרקע
התפוסה משמשים לאותה אגודת-צדקה:
)א( כבית-חולים ,או בית מחסה או בית-הבראה ,או
)ב( כבית-יתומים או בית מחסה לעניים ולנצרכים ,או
)ג( כפונדק או כבית הכנסת אורחים המשמשים אך ורק לאיכסון עולי-רגל או
מהגרים בחינם ,או
)ד( כתקיה ,זוויה או בית-תמחוי;
) (IVהבעלות והחזקה עליהם הן בידי כל מוסד חינוך ,בתנאי שהבנין או הקרקע
התפוסה משמשים לאותו מוסד-חינוך- :
)א( כגן-ילדים ,בית-ספר ,סמינר או בית-ספר מקצועי ,או
)ב( כבית חינוך לעוורים ,לאילמים או לחרשים ,או
)ג( כספריה ציבורית;
בתנאי כי לא יפטרו ממס כל בנין או קרקע תפושה שהבעלות והחזקה עליהם הן בידי כל מדינה או
כל אדם המחזיק מטעם כל מדינה ,עדה דתית או מוסד דתי ,אגודת צדקה או מוסד חנוך ,אם אותה
מדינה או אותה עדה דתית או אותו מוסד דתי ,או אותה אגודת צדקה או אותו מוסד חנוך
משתמשים בבנין או בקרקע התפושה לאיזה צורך שתכליתו הפקת ריווח כספי.
)ב( ארנונה כללית לא תוטל על כל בנין או קרקע תפושה שהבעלות עליהם היא בידי כל
מדינה או עדה דתית או מוסד דתי או אגודת צדקה או מוסד חינוך ,אם אותה מדינה או אותה עדה
או אותו מוסד דתי או אותה אגודה או אותו מוסד חנוך משתמשים בהם לאחד מן הצרכים
המפורטים בפסקה )א( ) (III) ,(II) ,(Iו (IV)-מסעיף זה- :
בתנאי שלא יפטרו מארנונות אלה כל בנין או קרקע תפושה שהבעלות עליהם הן בידי כל
מדינה ,עדה דתית או מוסד דתי ,אגודת צדקה או מוסד חנוך אם אותה מדינה או אותה עדה או

)תיקון מס' (7
תשנ"ז1997-

פק'  13לש' 1940

)תיקון מס' (4
תשכ"ח1968-

למרות כל האמור בפקודת העיריות– 1934 ,
)א( ארנונה כללית לא תוטל על כל בנין או קרקע תפושה אשר- :
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פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה )פיטורין(1938 ,
נוסח מלא ומעודכן
אותה אגודה או אותו מוסד משתמשים בבנין או בקרקע התפושה לאיזה צורך שתכליתו הפקת
ריווח כספי.
פיטורים שונים
)תיקון מס' (4
תשכ"ח1968-

פק'  13לש' 1940
פק'  13לש' 1940

פק'  13לש' 1940

)תיקון מס' (5
תש"ן1990-
פק'  13לש' 1940
פק'  13לש' 1940
)תיקון מס' (12
תשס"ה2005-
)תיקון מס' (19
תשע"א2011-

פיטורין ממסי מועצה
מקומית
פק'  13לש' 1940
)תיקון מס' (4
תשכ"ח1968-
)תיקון מס' (2
תשי"ד1954-
)תיקון מס' (4
תשכ"ח1968-

 .5הנכסים דלקמן יהיו פטורים מהארנונה הכללית דהיינו- :
)א( כל מקום שהוא מצבה היסטורית או מקום היסטורי עפ"י פקודת העתיקות ואשר,
לדעת הממונה על המחוז ,חלות עליו ההגבלות המוטלות עפ"י אותה פקודה על השימוש בו
למטרות ריווח;
)ב( כל בנין ,קרקע פנויה או קרקע תפושה של הקדש לצרכי צדקה שנוסד בתור כזה ,בפני
בית דין דתי או עפ"י פקודת ההקדשות לצרכי צדקה ושאין מנהלים אותו למטרות ריווח ,או של
הקדש לצרכי חינוך שפירותיו משמשים אך ורק להחזקת בתי ספר;
)ג( כל בית-קברות או חלק מבית-קברות ,שאינו משמש למטרות ריווח;
)ד( כל מגרש ציבורי ,מקום פתוח ,מגרש משחקים או קרקע שאסור להקים עליהן בנין
ואשר ,באישורו של שר האוצר ,יעדום לשימוש הציבור;
)ה( כל בית המשמש לבעליו אך ורק כבית חיילים או כבית מלחים;
)ו( כל רכוש השייך לחברת צער בעלי חיים ומשמש אך ורק למטרותיה ,או השייך
למרפאה העממית לריפוי בעלי חיים חולים של אנשים עניים בארץ ) People’s Dispensary for the
 (Sick Animals of the Poor in Palestineוהמשמש למטרותיה;
)ז( כל רכוש השייך לאגודה או למוסד שיתופי שמטרתם העיקרית היא לספק שלא על
מנת לקבל פרס ,עזרה רפואית ולהחזיק בתי-חולים ,בתי-הבראה ,מרפאות או קליניקות ,בתנאי
שרכוש זה משמש אך ורק לאחת מאותן המטרות או ליותר מאחת ,ובתנאי שאותה אגודה או אותו
מוסד שיתופי אושרו מטעם שר הפנים לצרכי פיטורים עפ"י סעיף זה; 3
)ח( כל קרקע או בנין המשמשים אך ורק לצרכי אספורט או תרבות הגוף שלא למטרות
ריווח;
)ט( כל רכוש המשמש לבעליו אך ורק כבית נכאת ציבורי;
)י( כל רכוש שמוסד-מתנדב לשירות הצבור משתמש בו אך ורק לשירות הצבור ,בתנאי
שאותו מוסד יתאשר ע"י שר הפנים לצורך פיטורין עפ"י סעיף זה;3
)יא( נכס המשמש כאכסניית נוער ששר החינוך התרבות והספורט ושר הפנים 4אישרו כי
הנכס האמור מוחזק על ידי עמותה הפועלת שלא למטרות רווח וחברה בפדרציה הבין-לאומית של
אכסניות הנוער ) (I.Y.H.F.או שאישרו כי הוא נכס המשמש כבית ספק שדה המוחזק בידי עמותה
הפועלת שלא למטרות רווח ,שבהחזקתה לפחות שבעה בתי ספר שדה שמספר המיטות בהם הוא
לפחות  1,800ומחציתם לפחות בנגב או בגליל ,ומתקיימת בהם פעילות חינוכית והדרכה לקטינים,
ובלבד שבשנת הכספים שקדמה לשנה שלגביה יינתן הפטור מהארנונה הכללית כאמור בסעיף זה,
שיעור המתאכסנים תמורת תשלום באותה אכסניה או באותו בית ספר שדה שגילם אינו עולה על
 21שנים ,עלה על  60%מבין המתאכסנים.
5א .למרות כל האמור בפקודת המועצות המקומיות או בכל צו שניתן עפ"י סעיף  2הימנה ,הרי
כל רכוש אשר ,אילו היה מצוי בתחומי אזור עיריה היה פטור ,עפ"י חלק זה של הפקודה ,מתשלום
ארנונה כללית יהא פטור מכל ארנונה כללית שהוטלה ע"י מועצה מקומית ,אם מצוי הוא בתוך
תחומי אזור השיפוט של אותה מועצה מקומית;
אולם על אף האמור בסעיף  3לא יהיה אוצר המדינה פטור מתשלום ארנונה כללית כאמור,
למועצה מקומית שעל תחומה הכריז שר הפנים ,לאחר התיעצות בשר האוצר ,שהוא ישוב עולים.

 3הממשלה העניקה לשר הפנים את הסמכויות לפי פסקאות )ז( ו)-י( שקודם היו בידי שר האוצר :י"פ תשי"ט :מס'
 630מיום  23.10.1958עמ'  .237מס'  694מיום  20.8.1959עמ'  .1727הסמכות לפי סעיף )5ז( הואצלה למנכ"ל
משרד הפנים בי"פ תשס"ד מס'  5308מיום  27.6.2004עמ' .3240
 4שר הפנים האציל את סמכותו למנכ"ל משרד הפנים בי"פ תשס"ו מס'  5538מיום  8.6.2006עמ' .3554
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פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה )פיטורין(1938 ,
נוסח מלא ומעודכן
הסוכנות היהודית
ומוסדותיה
)תיקון מס' (2
תשי"ד1954-
)תיקון מס' (4
תשכ"ח1968-
הטלת ארנונה על
נכסים לפי סעיפים
 4ו5-
)תיקון מס' (10
תשס"ג2002-

)תיקון מס' (17
תש"ע2010-
)תיקון מס' (23
תשע"ב2012-
)תיקון מס' (17
תש"ע2010-

)תיקון מס' (18
תש"ע2010-
)תיקון מס' (14
תשס"ו2006-
)תיקון מס' (16
תש"ע2010-

5ב .כדי להסיר ספק נאמר בזה ,כי הסוכנות היהודית לארץ ישראל ,קרן קיימת לישראל וקרן
היסוד בע"מ ,אינם פטורים מתשלום ארנונה כללית ,אלא במידה שפטור כאמור ניתן להם על פי
הוראות חלק זה.
5ג) .א( על אף הוראות סעיפים  4ו ,5-והאמור בכל דין ,תוטל ארנונה כללית על הנכסים
המפורטים בסעיפים  4ו ,5-בשיעורים שלהלן ,שיחושבו מסכום הארנונה הכללית שהיתה משולמת
לרשות המקומית אלמלא הוראות סעיפים  4ו ,5-ובהתאם לסכומים ולסוגי הנכסים הנוהגים באותה
רשות מקומית ,באופן שלא ייקבע סיווג נפרד לנכסים האמורים; באין סיווג מתאים – יחול הסיווג
הדומה ביותר )להלן – נכסים פטורים חלקית(:
בשנת ;6% – 2003
בשנת ;15% – 2004
בשנת ;24% – 2005
בשנת  2006ואילך – .33%
)ב( לא קיים ברשות המקומית סיווג מתאים או סיווכ דומה כאמור בסעיף קטן )א( – תוטל
ארנונה כללית על הנכסים האמורים ,בשיעורים המפורטים להלן ,שיחושבו מתעריף הארנונה
הנמוך ביותר ברשות המקומית בשל בנין או קרקע ,לפי הענין:
בשנת ;12% – 2003
בשנת ;30% – 2004
בשנת ;48% – 2005
בשנת .66% – 2006
)ג( בשנים  2003עד  2005לא תשולם בשל נכסים פטורים חלקית ,אגרת סילוק אשפה או
כל אגרה או תשלום אחר ,המשולמים בזיקה לפטור מהארנונה הכללית )בסעיף זה – אגרה(,
ובלבד שסכום הארנונה הכללית אשר תשולם בכל אחת מהשנים האלה ,למרות האמור בסעיפים
קטנים )א( ו)-ב( ,לא יפחת מסכום האגרה ששולמה בפועל לרשות המקומית בשל אותו נכס באחת
משלוש השנים שקדמו לתשלום ,לפי הגבוה ,בתוספת שיעורי העדכון כפי שנקבעו מדי שנה
בתקנות לפי פרק ב' לחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(,
התשנ"ג.1992-
)ד( החל בשנת  2006לא תשולם אגרה בשל נכסים פטורים חלקית.
)ה( על אף הוראות סעיפים קטנים )א( עד )ד( ,לא תוטל ארנונה כללית או אגרה על שטח
נכס המשמש לאחד מאלה:
) (1כנסיה ,מסגד או בית תפילה אחר ,לרבות מבנה או חלק ממבנה שייעודו העיקרי
הוא קיום תפילה ,והשימושים הנוספים בו ,אם ישנם ,הם ללימודי אותה דת או
לצרכים הנובעים מקיום התפילה ומלימודי הדת כאמור ,ושאין בו פעילות עסקית;
)1א( בית כנסת ,לרבות מבנה או חלק ממבנה שייעודו העיקרי הוא קיום תפילה,
והשימושים הנוספים בו ,ככל שישנם ,הם ללימוד תורה או לצרכים הנוסעים מקיום
התפילה ומלימוד התורה ,ושאין בו פעילות עסקית;
) (2מקווה;
)2א( כל בית קברות או חלק מבית קברות שאינו משמש למטרות רווח;
) (3מוסד חינוך מוכר כמשמעותו בחוק לימוד חובה ,התש"ט ,1949-מוסד חינוך
כמשמעותו בסעיף  5לחוק האמור ובית ספר כמשמעותו בחוק פיקוח על בתי ספר,
התשכ"ט ,1969-שחל עליו החוק האמור ,שבו לומדים או מתחנכים באופן שיטתי
יותר מ 10-תלמידים ושניתן בו חינוך גן ילדים ,חינוך יסודי וחינוך על יסודי
לתלמידים עד גיל  18שנים וכן בית ספר מקצועי ,כהגדרתו בחוק החניכות ,התשי"ג-
 ,1953והכל אם אינו למטרות רווח ולגבי השטח המשמש לחינוך או ללימוד כאמור
ואשר אין בו פעילות עסקית;
4
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פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה )פיטורין(1938 ,
נוסח מלא ומעודכן
) (4מעון יום ,כמשמעותו בחוק הפיקוח על מעונות ,התשכ"ה;1965-
) (5מקלט לנשים מוכות כהגדרתו בחוק עבודת נשים ,התשי"ד;1954-
) (6מעון כמשמעותו בתע"ס המספק הגנה וטיפול לילדים ולנערות בסיכון
ובמצוקה; לענין זה" ,תע"ס" – הנחיות והוראות המנהל הכללי של משרד העבודה
והרווחה )תקנון לעבודה סוציאלית – תע"ס( ,כתוקפן מזמן לזמן ,המצויות לעיון
הציבור בלשכות הסעד ובלשכות המחוזיות של המשרד האמור;
) (7מבנה המוחזק בידי תנועת נוער ששר התרבות החינוך והספורט אישר כי לפי
המבחנים לצורך תמיכה ,קיבלה תנועת הנוער בשנת הכספים שקדמה לשנה שלגביה
לא מוטלת ארנונה כללית לפי הוראות סעיף קטן זה תמיכה ,ובלבד שעיקר שימושו
של המבנה הוא לקיום פעילויות לחניכי אותה תנועה כפי שמקובל לקיימן על ידי
תנועות נוער; לענין פסקה זו" ,מבחנים לצורך תמיכה" – מבחנים לצורך תמיכה של
משרד החינוך התרבות והספורט במוסדות ציבור לפי חוק יסודות התקציב ,התשמ"ה-
 ,1985לתמיכה בתנועות נוער;
) (8מדרשה תורנית ציונית ליהדות וללימודי ארץ ישראל ששר החינוך אישר כי לפי
המבחנים לצורך תמיכה ,קיבלה תמיכה בשנת הכספים שקדמה לשנה שלגביה לא
מוטלת ארנונה כללית לפי הוראות סעיף קטן זה; לענין פסקה זו" ,מבחנים לצורך
תמיכה" – מבחנים לצורך תמיכה של משרד החינוך במוסדות ציבור לפי חוק יסודות
התקציב ,התשמ"ה ,1985-לתמיכה במדרשות תורניות ציוניות ליהדות וללימודי ארץ
ישראל;
) (9מפעל מוגן ,לרבות מרכז עבודה שיקומית ,המספק תעסוקה לאנשים עם
מוגבלות ,שמשרד הרווחה והשירותים החברתיים הכיר בו ,ובלבד שלפחות 85
אחוזים מהאנשים עם מוגבלות כאמור משתתפים בתעסוקה בו לפי הפניה של משרד
הרווחה והשירותים החברתיים ,משרד הבריאות ,משרד הביטחון או המוסד לביטוח
לאומי; בסעיף קטן זה" ,אדם עם מוגבלות" – כהגדרתו בסעיף  5לחוק שוויון זכויות
לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח ,1998-שמלאו לו  18שנים;
) (10מסגרת יומית שעיקר ייעודה מתן שירות שיקום בתחום התעסוקה ,לנכי נפש
הזכאים לו לפי חוק שיקום נכי נפש בקהילה ,התש"ס ;2000-לעניין פסקה זו" ,שירות
שיקום בתחום התעסוקה" – שירות המנוי בפסקאות ))(3) ,(2) ,(1ג( או ) (4לפרט א'
בתוספת לחוק האמור;
) (11מסגרת יומית ,לרבות מרכז יום ,מרכז שיקום ומרכז הכשרה ,שעיקר ייעודה מתן
אבחון ,שיקום ,טיפול או הכשרה ,מקצועיים-תעסוקתיים ,לאנשים עם מוגבלות,
שמשרד הרווחה והשירותים החברתיים הכיר בה ,ובלבד שלפחות  85אחוזים
מהאנשים עם מוגבלות שוהים בה לפי הפניה של המשרד האמור או המוסד לביטוח
לאומי;
) (12אתר הנצחה ממלכתי או אתר הנצחה חילי שהוכרזו לפי סעיף  45לחוק גנים
לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי הנצחה ,התשנ"ח ,1998-שהם פתוחים
לציבור ,והכול אם אינם למטרות רווח ולגבי השטח המשמש אתר הנצחה כאמור
ואשר אין בו פעילות עסקית;
) (13עד  200מ"ר משטח מערכת לייצור חשמל על ידי שימוש באנרגיית השמש
בטכנולוגיה פוטו-וולטאית או תרמו-סולרית אשר אינה עושה שימוש בדלקים
פוסיליים מעבר לקבוע בפסקה ) (2להגדרה "מיתקן אנרגיה מתחדשת" שבסעיף 1
לכללי משק החשמל )עסקאות עם ספק שירות חיוני( ,התש"ס ,2000-הממוקמת על גג
נכס.

)תיקון מס' (12
תשס"ה2005-

)תיקון מס' (15
תשס"ז2007-

)תיקון מס' (20
תשע"ב2012-
)תיקון מס' (22
תשע"ב2012-

)תיקון מס' (21
תשע"ב2012-

)תיקון מס' (22
תשע"ב2012-

)תיקון מס' (24
תשע"ה2014-

)תיקון מס' (25
תשע"ו2015-

חלק ב'
)בוטל(

)תיקון מס' (3
תשכ"א1961-
)תיקון מס' (3
תשכ"א1961-
)תיקון מס' (3
תשכ"א1961-

.6

)בוטל(.

.7

)בוטל(.
5
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פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה )פיטורין(1938 ,
נוסח מלא ומעודכן
)תיקון מס' (3
תשכ"א1961-
)תיקון מס' (3
תשכ"א1961-

.8

)בוטל(.

.9

)בוטל(.
חלק ג'
)בוטל(

)תיקון מס' (3
תשכ"א1961-

.10

)בוטל(.

)תיקון מס' (3
תשכ"א1961-
)תיקון מס' (3
תשכ"א1961-
)תיקון מס' (3
תשכ"א1961-

.11
) .12בוטל(.

)תיקון מס' (3
תשכ"א1961-

.13

סמכותו של ממונה על
מחוז להחליט מתי
חלה הפקודה

 .14כל שאלה באם איזו עדה דתית או אם איזה מוסד או מוסד דתי או אם איזו אגודה היא
אגודת צדקה או אם איזה מוסד הוא מוסד חינוך ,יחליט בה הממונה על המחוז שבו נמצא הנכס
אשר ביחס אליו נתבעים הפטורין ע"י אותה עדה או אותו מוסד דתי או אותה אגודת צדקה או אותו
מוסד חינוך.
) .15בוטל(.

)בוטל(.

)בוטל(.
חלק ד' – הוראות כלליות

)תיקון מס' (13
תשס"ה2005-
תקנות
ביטול

.16
) (1) .17כולל ביטול הוראות פקודת מס הרכוש העירוני ,שאינה יותר בתוקף(.
יכול שר האוצר להתקין תקנות לביצוען של הוראות פקודה זו.

)) (2כולל ביטול הוראות פקודת מס הרכוש החקלאי ,1935 ,שאינה יותר בתוקף(.
) (3המודעה הקובעת הוראות בנידון מחילת מס בתים וקרקע על מוסדות חינוך רשומים,
שנתפרסמה בעתון הרשמי מיום  1בנובמבר ,1922 ,מבוטלת בזה.

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה ,חקיקה ועוד באתר נבו  -הקש כאן

6
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נספחים
69

-נספח א'-

שינויים ותוספות לתקנות
לנוחיותכם ,להלן מובאית סקירה של השינויים והעדכונים שנעשו במהלך השנים ,במסגרת תקנות
ההסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה( ,תשנ"ג:1993-

עדכונים בשנת הכספים 1993
•

ביום  25/2/93פורסמו תקנות ההנחות בארנונה ,בקובץ תקנות .5503

•

ביום  ,24/6/93הוספה תקנה  ,23בקובץ תקנות  ,5535אשר אפשרה לרשות
המקומית לדחות יישום תקנות ההנחות מארנונה ולהמשיך לתת הנחות שנקבעו
כדין בשנת .1992
שנת  ,1993הפכה לשנת מעבר ואפשרה יישום התקנות מ –  1לינואר .1994

•

ביום  ,21/7/93פורסמו בקובץ תקנות " ,5508תקנות הסדרים במשק המדינה )הנחה
מארנונה( )תיקון( ,התשנ"ד –  " 1993שעניינם-:
* תיקון שעורי ההנחה-:
לפנסיונרים ועולים חדשים.
* הוספת זכאים להנחה-:
לחסידי אומות העולם.
* מצב כלכלי-:
תיקון סכומי ההכנסה החודשית בתוספת.
* הנחה לבניין חדש וריק-:
הוספת תקנה  12ו – .13

עדכונים בשנת הכספים 1994
•

ביום  9ביולי  ,1994פורסמו בקובץ תקנות " 5605תקנות ההסדרים במשק המדינה
)הנחה מארנונה( )תיקון מס'  2התשנ"ד –  , "(1994שעניינם-:
* הוספת זכאים להנחה )תיקון תקנה .(2
המקבל אחת מהקצבאות :קצבת זקנה ,קצבת שאירים ,קצבת תלויים או נכות
בשל פגיעה בעבודה יקבל הנחה של  25 %לגבי  100מ"ר משטח הנכס.
* נכה המקבל קצבת זקנה )תיקון תקנה .(2
פנסיונר נכה בשיעור של  75 %ומעלה שקיבל קצבת נכות ,יהיה זכאי להנחה
של  ,80 %גם לאחר הגיעו לגיל פנסיה.
* הנחה לאדמה חקלאית )הוספת תקנה .(24
אדמה חקלאית שלא נעשה בה שימוש חקלאי,
מטעמים של שמירת שמיטה ,לתקופה שלא תפחת מ –  8חודשים ,תהיה זכאית
להנחה של  90 % - 100 %מסכום הארנונה לאותה שנה.

•

ביום  26לאוקטובר  ,1994פורסמו בקובץ תקנות " 5634תקנות ההסדרים במשק
המדינה )הנחה מארנונה) )תיקון מס'  ,(2התשנ"ה –  ,"1994שעניינם-:
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תוספת זכאים להנחה לפי חוק התגמולים-:
א .למקבלי גמלה כאסירי ציון.
ב .לבן משפחה של הרוג מלכות.
שיעור ההנחה.66 % :
לגבי  70מ' עד  4נפשות.
לגבי  90מ' מעל  4נפשות.
עיוור )תיקון פסקה (5
בעל תעודת עיוור יקבל הנחה בשיעור של .90 %
תיקון הגדרת הכנסה ברוטו
בתקנה  X 8) 2ב( לתקנות ההסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה(,
התשנ"ג –  ,1993בהגדרת "הכנסה" ,במקום פסקה ) (1יבוא:
") (1קצבה המשולמת לפי פרק ה' לחוק הביטוח ,ולפי תקנות ההענקות
לחיילים ולבני משפחותיהם ,התש"ל –  ,1970ולפי סעיף השלמת קצבאות
ילדים שבתקציב המשרד לענייני דתות – למי שזכאי לה בעד  4ילדים
ויותר".
מצב כלכלי )תיקון תקנה ( (8) 2
תיקון שיעורי ההכנסה החודשית והתאמתם לשנת .1995

עדכונים בשנת הכספים 1995
בחודש דצמבר  ,1995פורסמו בקובץ תקנות " 5721תקנות ההסדרים במשק המדינה
)הנחה מארנונה( )תיקון( ,התשנ"ו –  ,"1995שעניינם-:
* הוספת זכאים להנחה )תיקון תקנה (2
מקבלי גמלה לילד נכה ,זכאי להנחה של  25 %לגבי  100מ"ר.
* תיקון הנחה על תשלום בהוראת קבע
משלמים בהוראת קבע זכאים להנחה של עד  ,5 %לפי החלטת המועצה.
* תיקון הרכב ועדת הנחה
הרכבת ועדת ההנחות יהיה-:
•
•

בעירייה – כמפורט בסעיף  149ד' לפקודת העיריות.
במועצות המקומיות או במועצות האזוריות-:
* שני חברי מועצה.
* גזבר ,מנהל מחלקת הרווחה או עובד מועצה אחר שהוסמך לכך.
* היועץ המשפטי של המועצה ,לפיחוק הרשויות המקומיות או עורך דין
שמינתה המועצה לעניין זה )ברשויות שאין יועץ משפטי(.

* תוספת לפרק ה' בתקנה ) 6הרכב ועדת הנחות(
* החלטת הועדה אינה טעונת אישור המועצה ,אך תונח על שולחנה.
* הנחות לעסקים
הוספת תקנה המאפשרת הנחה לעסקים ,ההנחה תינתן על פי החלטת ועדת
הנחות ,כמפורט בסעיף .7
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* מצב כלכלי
תיקון שיעורי ההכנסה החודשית והתאמתם לשנת .1995

עדכונים בשנת הכספים 1996
במהלך שנת  1996פורסמו שלושה תיקונים ועדכונים בנושא ההנחות מארנונה על פי
הפירוט הבא-:
* תיקון חוק האזרחים הותיקים
ביום  15/2/96פורסם תיקון לחוק האזחים הותיקים הכולל הטבות חדשות וביניהן
הנחה בתשלומי הארנונה ,להלן עיקרי החוק בנושא ארנונה:
הגדרת אזרח ותיק :תושב ישראל שמלאו לו ,לפי הרישום במרשם האוכלוסין,
בגבר  65שנה ,ובאשה  60שנה.
•

אזרח ותיק זכאי להנחה מארנונה על דירה המשמשת למגוריו ,בגין דירת מגורים
אחת בלבד .במידה וגרים בדירה אחת יותר מזכאי אחד ,תינתן הנחה פעם אחת
בלבד.

•

שיעור הנחה  30 %עד לשטח דירה של  100מ"ר ,במידה ומשולמת ל"אזרח הותיק"
גמלה על פי חוק הבטחת הכנסה ,תינתן לו הנחה של  100 %עד לשטח דירה של
 100מ"ר.
"אזרח ותיק" הזכאי להנחה נוספת ,לפי כל דין ,יהיה זכאי להנחה אחת בלבד,
הגבוהה מביניהן.

•

תחולת החוק .1/1/96

תיקון במעמדם של מקבלי נכות רדיפות הנאצים ממשלת גרמניה
ביום  3/3/96תוקן סעיף ) 4ג( לתקנות ההנחה מארנונה כדלקמן:
•

החל מיום  1/1/96נעשתה השוואה של מקבלי גמלת נכות המשולמת על ידי
ממשלת
גרמניה בשל רדיפות הנאצים )על פי חוק פדרלי גרמני  ,(BEGלמעמדם של אותם
נכים המקבלים גמלה מהמדינה על פי חוק רדיפות הנאצים.

•

על מבקש ההנחה להוכיח זכאותו )משרד האוצר מנפיק אישור מתאים למקבלי
גמלה זו( ,ניתן לקבל אישור מתורגם או כל מסמך אשר יוכיח זכאותו.

עדכונים והתאמות לשנת הכספים 1997
ביום  27/11/96חתם שר הפנים על נוסח תקנות הסדרים במשק המדינה )הנחות
מארנונה( )תיקון( ,התשנ"ז  .1996להלן פירוט התיקונים-:
•

עודכנה ההכנסה הממוצעת לשם מתן הנחה בארנונה על פי התוספת הראשונה,
תקנה ) (8) 2מבחן הכנסה( – שיעור העדכון  .16.2%פירוט ההכנסות בטבלה
המופיעה בע"מ  39בחוברת זו.
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•

תיקון תקנה  -2סעיף  3בתקנה זו ימחק )המילים "ובלבד שאין בבעלותו נכס
נוסף"( כלומר לצורך סעיף זה בלבד! כמות הנכסים שבבעלותו של מבקש
ההנחה ,על פי תקנה זו אינה רלוונטית.

•

יש לעדכן בטפסי הבקשה להנחה מארנונה )טופס  1ו (2-את התאריכים על פי
שנת  ,1997קרי "לשנת הכספים  "1996תוחלף ב 1997 -וכדומה.

•

יש למחוק בטופס מס'  1סעיף  2את המילים "ואין בבעלותו דירה נוספת".

עדכונים בשנת הכספים 1997
בהחלטת הממשלה )מספר  (1314נקבע כי יבוטל חוק הרשויות המקומיות )פטור
חיילים נפגעי מלחמה ושוטרים ,מארנונה( התשי"ג) 1953 -להלן החוק( .ובמקומו הוכנס
תיקון בתקנות ההסדרים במשק המדינה -התשנ"ח  .1997באופן שיכלול במסגרת
התקנות את אותן ההנחות בשיעור ובהתאם לאלה שנקבעו באותו חוק .להלן לשון
התיקון:
תקנות הסדרים במשק המדינה ) הנחה מארנונה ( ) תיקון ( ,התשנ"ח –1997
בתוקף סמכותי לפי סעיף ) 12ב( לחוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה
להשגת יעדי התקציב( ,התשנ"ג ,1992 -אני מתקין תקנות אלה:
 .1ביטול תקנה -3
תקנה  3לתקנות ההסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה( ,התשנ"ג ) 1993להלן-
התקנות העיקריות ( -בטלה .הסעיף המתחיל במשפט "נכה הזכאי לתגמולים לפי חוק
התגמולים לנפגעי פעולות איבה".
 .2תיקון תקנה 3א-
תקנה "3א" לתקנות העיקריות ,תסומן " "3ובמקום " 5אחוזים" יבוא " 3אחוזים" )המדובר
בהנחה על הוראת קבע(.
 .3תוספת פרק ה  2לתקנות –
אחרי פרק ה 1לתקנות עיקריות יבוא:
"פרק ה :2הנחות לחיילים ,נפגעי מלחמה ושוטרים ומשפחותיהם".
 .4הגדרות 14ד בפרק זה -
"חייל" – מי שמשרת שירות סדיר בצבא הגנה לישראל לפי חוק שירות הבטחון )נוסח
משולב( ,התשמ"ו – .1986
"מחזיק" – לרבות דייר משנה.
זכאים להנחה 14ה –
מחזיק בנכס שנתקיימו לגביו התנאים המפרטים להלן ,יהיה זכאי להנחה מארנונה כללית שהוטלה
על הנכס באותה שנת כספים ,בשיעורים כמפורט להלן:
 5.1 .5הנחה של  100אחוזים למחזיק שהוא -
א .חייל – כל עוד הוא חייל ,עד תום ארבעה חודשים מיום שחרורו.
ב .הורה של חייל המוכיח להנחת דעתה של הרשות המקומית שבמקום מגוריו,
כי פרנסתו היתה על החייל סמוך לפני תחילת שירותו ,וכי אין לו פרנסה
למחייתו ואין הוא מסוגל להשיגה כל עוד הוא מצוי במצב האמור ,ובתנאי
שהחייל פטור מתשלום מארנונה לפי פסקת משנה )א(.
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 5.2הנחה של שני שלישים למחזיק שהוא –
א .נכה הזכאי לתגמולים או למענק לפי חוק הנכים )תגמולים ושיקום( התשי"ט –
) 1959נוסח משולב(.
ב .נכה הזכאי לתגמולים לפי חוק נכי המלחמה בנאצים ,התשי"ד – .1954
ג.

זכאי לתגמולים לפי חוק המשטרה )נכים ונספים( ,התשמ"א – .1981

ד .בן למשפחה של חייל שנספה במערכה הזכאי לתגמולים לי חוק משפחות
חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום( התש"י – .1950
ה .זכאי לתגמולים לפי חוק שירותי בתי סוהר )נכים ונספים) התשמ"א – .1981
ו.

זכאי לתגמולים לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה ,התש"ל – .1970

ז.

היה זכאי להנחה לפי סעיף  3לחוק הרשויות המקומיות )פטור חיילים נפגעי
מלחמה ושוטרים מארנונה( ,התשי"ג – ) 1953גם אם בוטל(.

 .6סייג לדירות גדולות 14ו -
המחזיק בנכס ששטחו עולה על  70מטר מרובע לא יהיה זכאי להנחה לפי תקנה 14ה,
אלא לגבי  70מטרים רבועים בלבד ,עלה מספר בני משפחתו של המחזיק והגרים עמו
על ארבעה – תינתן הנחה ,כאמור ,לגבי  90מטרים רבועים בלבד.
 .7פטור על בתי עסק 14ז -
מחזיק בבניין או בחלק ממנו שאינם משמשים למגורים בלבד ,שנתקיימו לגביו התנאים
המפורטים בתקנה 14ה ) (1או )(2ף יהיה זכאי עסק להנחה מארנונה בשיעורים שנקבעו
בפסקאות האמורות בהתאמה ,אם באותה שנת הכספים לא היה חייב בתשלום
מקדמה למס הכנסה לפי סעיפים  174עד  181לפקודת מס הכנסה ,ופקיד השומה נתן
לו ,על פי בקשתו ,תעודה כל כך היה חייב בתשלום בתשלום המקדמה ,אך נקבע
בשומה כי אין הוא חייב במס הכנסה לשנת הכספים הנדונה ,תחזיר לו הרשות
המקומית את סכום הארנונה ששילם על אותו נכס לאותה שנה.
 .8סייג 14ח לתחולת התקנות-
הוראות תקנות ) 17 ,16ב( 21 ,20 ,18 ,לא יחולו על מתן הנחה לפי פרק זה.
הערה :תשומת הלב מופנית להוראות תקנה  14ה ) (2לפיה כל מי שהיה זכאי
להנחה לפי סעיף  3לחוק יהיה זכאי לאותה ההנחה גם לאחר ביטולו של החוק.

עדכונים בשנת הכספים 1998
במהלך שנת  1998פרסמו שני תיקונים ועדכונים בנושא הנחות בארנונה על פי הפרוט הבא:
•

הנחה לעולי התלוי בעזרת הזולת:
בתקנה  2לתקנות ההסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה( ,התשנ"ג1993 ,
)להלן התקנות העיקריות( ,אחרי פסקה ) (6יבוא:
")6א( עולה התלוי בעזרת הזולת הזכאי ,על פי אישור המוסד לביטוח לאומי,
לגמלה מיוחדת לעולה או לגמלת סיעוד לעולה ,לפי הסכם למתן גמלאות מיוחדות
שנערך בין המוסד לביטוח לאומי לבין ממשלת ישראל .לפי סעיף  9לחוק הביטוח
– הנחה שאינה עולה על  80אחוזים .המוסד לביטוח לאומי ימציא למחזיק ,על פי
בקשתו ,תעודה המעידה על זכאות לפי פסקה זו".
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•

הנחה למקבלי גמלת נכות המשולמת על ידי ממשלת אוסטריה וממשלת
בלגיה:
בתקנה  (4) 2לתקנות ההסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה( ,התשנ"ג ,1993
אחרי תיקון פסקת משנה )ד( יבוא:
")ה( גמלת נכות המשולמת על ידי ממשלת אוסטריה בשל רדיפות הנאצים בהתאם
לחוק האוסטרי לתמיכה בקורבנות ) (OFGשנחקק בהקשר לחוק התגמולים עבור
קורבנות המלחמה )סעיף .( 57 KOVG 4
")ו( גמלת נכות המשולמת על ידי ממשלת בלגיה לפי החוק הבלגי משנת 1954
בהקשר לקצבאות פצועים של הקורבנות האזרחיים של המלחמה ."1940-1945
לזכאים לגמלה כמפורט לעיל תקבע הנחה שלא תעלה על  66אחוזים לגבי 70
מטרים רבועים משטח הנכס ואם עלה מספר בני המשפחה הגרים עם הזכאי על
ארבעה -הנחה כאמור ,לגבי  90מטרים רבועים משטח הנכס.

עדכונים בשנת הכספים 1999
במהלך שנת  1999פורסם תיקון אחד בלבד .במסגרת תקנות ההסדרים במשק המדינה
)הנחה מארנונה( )תיקון( התש"ס:1999 -
•

עודכנה ההכנסה הממוצעת לשם מתן הנחה בארנונה על פי התוספת הראשונה,
תקנה ) (8) 2מבחן הכנסה( -שיעור העסכון  ,1.4%פירוט ההכנסות בטבלה
המופיע בעמ'  93בחוברת זו.

•

יש לעדכן בטפסי הבקשה להנחה מארנונה )טופס  1וטופס  (2את התאריכים
בכותרת "בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים לשנת
הכספים  "2000ובכל מקום בטפסים שבו נאמר "אוקוטבר ,נובמבר ודצמבר "1998
יבוא במקומו "אוקטובר ,נובמבר ודצמבר ."1999

עדכונים בשנת הכספים 2000
במהלך שנת  2000פורסם תיקון אחד בלבד .במסגרת תקנות ההסדרים במשק המדינה
)הנחה מארנונה( )תיקון( התשס"א:2000 -
•
•

עודכנה ההכנסה הממוצעת לשם מתן הנחה בארנונה על פי התוספת הראשונה,
תקנה ) (8) 2מבחן הכנסה( -שיעור העדכון  ,6.1%-6%פירוט ההכנסות בטלבה
המופיעה בעמ'  39בחוברת זו.
יש לעדכן בטפסי הבקשה להנחה מארנונה )טופס  1וטופס  (2את התאריכים
בכותרת "בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים לשנת
הכספים  "2001ובכל מקום בטפסים שבו נאמר "אוקוטבר ,נובמבר ודצמבר "1999
יבוא במקומו "אוקטובר ,נובמבר ודצמבר ."2000

עדכונים בשנת הכספים 2001
במהלך שנת  2001פוסמו מס' תיקונים במסגרת תקנות ההסדרים במשק המדינה )הנחה
מארנונה( )תיקון  (2התשס"ב:2001 -
•
•

בוטלה ההנחה בגובה  70%למקבלי הבטחת הכנסה מינימום מהמשרד לענייני
דתות.
לגבי הנחת מבחן הכנסה :
◙ לעניין חישוב הכנסה לא תיחשב כל הכנסה שהיא לפי פרק  3לחוק
הביטוח הלאומי )קצבת ילדים(.
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◙ עודכנה ההכנסה הממוצעת לשם מתן הנחה בארנונה על פי התוספת
הראשונה תקנה ) 1812מבחן הכנסה( טבלת ההכנסה ושיעורי ההנחה
המתאימים מופיעה בסוף החוברת.
◙ יש לעדכן בטפסי הבקשה להנחה מארנונה )טופס  1וטופס  (2את
התאריכים בכותרת בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית
לדירת מגורים לשנת הכספים  2002ובכל מקום בטפסים שבו נכבתה
שנת  2001יבוא במקומה .2002
•

הנחה לנכס חדש ריק
◙ הנחה בגובה  100%עד  12חודשים )במקום  6חודשים(
◙ הנחה לקבלן בגובה  30%מ 12 -חודשים ועד  18חודשים.

ביום  27/12/2001פורסם תיקון לתקנות ההסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה(
התשס"ב  ,2001המאפשרות הנחה לבתי מלון:
◙ הנחה לבתי מלון תינתן בשנת  2001בלבד.

עדכונים בשנת הכספים 2002
במהלך שנת  2002פורסמו מס' תיקונים במסגרת תקנות ההסדרים במשק המדינה )הנחה
מארנונה( התשס"ב 2002 -ובכלל זה:
•
•

נוסף תקנות -הגדרת "משפחה אומנה" -משפחה שאישר משרד העבודה והרווחה,
כמשפחה אומנה לצורך תקנות אלה:
◙ בתקנה ) (8) 2ב( בהגדרה אחרי "הכנסה ברוטו של המחזיק בנכס ושל אלה
המתגוררים אתו" יבוא "לרבות ילד במשפחה אומנה".
◙ בתקנה  (11) 2אחרי "בן או בת" יבוא "לרבות ילד במשפחה אומנה".
◙ אחרי תקנה  22לתקנות יבוא :פרק ז' "הוראת שעה".
◙ אחרי תקנה  26לתקנות העיקריות יבוא" פרק ח' " :הנחות לבתי עסק בירושלים
בשנת .2002
◙ הנחה לבתי מלון תינתן בשנת  2002עמ' : 35
*
*
*
*

ההנחה תינתן למחזיק מסוג בית מלון.
על מליאת המועצה לקלבל החלטה על מתן הנחה.
שיעור ההנחה יהיה בגובה  50%מסכום הארנונה השנתית שהוטלה על הנכס.
החלטת המליאה דורשת אישור משרד הפנים.

עדכונים בשנת הכספים 2003
במסגרת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים ) 2004תיקוני חקיקה( ,התשס"ד2003-
נעשו מספר תיקונים:
תיקון חוק האזרחים הותיקים
בהתאם לתיקון בחוק ,אזרח ותיק יהיה זכאי להנחה רק לאחר קיום  2תנאים:
תנאי  :1ההנחה תינתן רק לאזרח ותיק שסך כל הכנסותיו ,מכל מקור שהוא ,אינו עולה על
 100%מהשכר הממוצע במשק .ובמידה וגרים בדירה יותר מאזרח ותיק אחד ,תינתן ההנחה
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רק אם סך כל הכנסות המתגוררים באותה הדירה ,מכל מקור שהוא ,אינו עולה על 150%
מהשכר הממוצע במשק.
תנאי  :2אזרח ותיק יהיה זכאי להנחה רק לאחר הגשת בקשה בכתב חתומה על ידו לרשות
המקומית או על פי הצהרה בכתב של המבקש.
ביום  23/12/2003התפרסמו תקנות הסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה() ,תיקון(
התשס"ד 2003 -בקובץ תקנות מס'  .6279להלן התיקונים שנעשו:
 .1ביטול הזכאות להנחה למקבלי גמלת הבטחת הכנסה ודמי מזונות
התיקון:

תקנה מס'  (7)2המאפשרת לרשות המקומית לתת הנחה של עד  70%למקבלי
הבטחת הכנסה ודמי מזונות -בטלה! ,למעט מספר סייגים.

תחולה01/01/2004 :

סייגים:
לצורך זכאות להנחה בגין הבטחת הכנסה ודמי מזונות ,יוצאים מן הכלל שתי קבוצות
אוכלוסייה:
קבוצה  – 1מקבל גמלה שהחל לקבלה לפני  01/01/2003באופן רציף ,ולא חלה
הפסקה בת  6חודשים רצופים לפחות בזכאותו לגמלה – זכאי להנחה ,ולגביו לא
תתבטל הזכאות.
קבוצה  – 2מקבל גמלה שמלאו לו  50שנה עד ל  ,01/01/2004ביטול זכאותו להנחה
יידחה לתאריך .01/01/2005
 .2הכללת קצבאות ילדים ב"מבחן הכנסה"
ביטול סעיף )8ב() (1להגדרת ההכנסה "קצבה המשולמת לפי פרק ד' לחוק הביטוח".
 .3חלו שינויים מהותיים במתן הנחה בגין נכס ריק –
תקנה מס'  – 12הנחה למחזיק שהוא הבעל הראשון של בנין חדש ,ריק:

הנחה בשיעור של  100%ל  12חודשים בלבד .נוספו התניות לקבלת ההנחה
ל  12החודשים:
התניה -1הגשת בקשה לועדה)בכל מקרה(.
התניה  -2חוות דעת של מהנדס הרשות במסגרת דיון הועדה והחלטתה.
)הזכאות להנחה של עד  30%מעל  12חודשים ועד  18חודשים  -בוטלה(


תקנה מס'  - 13הנחה למחזיק בבניין ריק שאין משתמשים בו:
תקופת ההנחה מצטברת ,כמפורט להלן:
 עד  6חודשים – עד 100% מהחודש ה  7עד החודש ה  –12עד 66.66% -מהחודש ה  13עד החודש ה  –36עד 50%

עדכונים בשנת הכספים 2005-2004
ביום  04/01/2005התפרסמו תקנות הסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה() ,תיקון(
התשס"ה 2005 -בקובץ תקנות מס'  ,6359הכוללים שינויים רבים בשיעורי ההנחות ובתנאים
לזכאות .להלן התיקונים שנעשו:
 (1תקנה )2א() – (1אזרח ותיק מקבל קיצבה
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1.1

החלת הגדרת אזרח ותיק גם בתקנות הנחה בארנונה – הגדרת "אזרח ותיק"

כמשמעותו בחוק האזרחים הותיקים התש"ן –  ,1989הוחלה גם בתקנות ההסדרים.
הגדרת גיל הפרישה לבחינת הזכאות להנחת אזרח ותיק – בהזדמנות זו ברצוננו להסב את
תשומת לבכם כי הזכאות להנחת אזרח ותיק תיקבע בהתאם לחוק גיל הפרישה .דהיינו,
לאישה בגיל  62ולגבר בגיל .67אולם ,נקבעה הוראת מעבר בחוק גיל הפרישה הקובע
גילאי פרישה שונים מהאמור לעיל ,ועל כן יש לבחון את גיל הפרישה על פי הטבלה
המצורפת בנספח א' לחוזר זה.
לנוחיותכם ,מובא להלן תרשים זרימה ,המתאר את התהליך של בחינת זכאות להנחת אזרח
ותיק.
אזרח ותיק

האם מקבל הבטחת
הכנסה?
) (1הקריטריונים לקבלת הנחת אזרח ותיק מכח חוק אזרחים
ותיקים ,תש"ן:1989-
ההנחה תינתן רק לאזרח ותיק שהגיש הצהרה בכתב,
שסך כל הכנסותיו ,מכל מקור שהוא ,אינו עולה על
 100%מהשכר הממוצע במשק .ובמידה וגרים בדירה
יותר מאזרח ותיק אחד ,תינתן ההנחה רק אם סך כל
הכנסות המתגוררים באותה הדירה ,מכל מקור שהוא,
אינו עולה על  150%מהשכר הממוצע במשק.

כן

לא
האם עומד בקריטריונים
על פי חוק האזרחים
הותיקים ,תש"ן ?1989
)(1

לא

כן

האם מקבל קיצבה
מביטוח לאומי?

לא

זכאי להנחה בשיעור
של עד  100%לגבי
 100מ"ר ראשונים.

זכאי להנחה בשיעור
של 30%

כן

לא זכאי להנחה

זכאי להנחה בשיעור
של עד  25%לגבי 100
מ"ר ראשונים.

 .2תקנה ) 2א( ) (10הרחבת הגדרת הורה יחיד
בתקנה )2א() ,(10הנחה להורה יחיד ,הורחבה ההגדרה באופן שמקנה זכאות להנחה גם
להורה יחיד ,המתגורר איתו ילד ,שמשרת בפועל בשירות סדיר וגילו אינו עולה על  21שנים.
 .3תקנה 3א  -הפחתת שיעור ההנחה המרבי למשלמים בהוראת קבע
אחוז ההנחה המרבי בגין תשלום בהוראת קבע בשנת  2005הופחת מ  3%ל .2%
.4

תקנה  – 12הקלות בתנאים לקבלת הנחה עבור נכס חדש ריק

)*הערה :אין שינויים לגבי תקנה  – 13נכס ריק שאיננו חדש )ראה חוזר משרדנו (( 447
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ביטול תקנת משנה )ב( לתקנה " 12המבקש הנחה לפני תקנה )א( יגיש בקשה מנומקת לועדה
שתהיה מוסמכת לדון ולהחליט בבקשה לאחר שקיבלה את חוות דעתו של מהנדס הרשות
המקומית".
כל הזכויות שמורות לחברת מ.ג.ע.ר
משמעות הדבר היא ,שהקלו בתנאים לקבלת הנחה עבור נכס חדש ריק ל  2תנאים בלבד:


המבקש מחזיק בנכס.



הנכס עומד בקריטריונים שנקבעו על ידי הרשות לקביעת הנכס כריק.

 .5תקנה  - 14שינוי בתנאים להענקת הנחה לתעשייה חדשה
הנחות לתעשייה חדשה נקבעה טבלה חדשה לבחינת הזכאות להנחה ,כמפורט להלן:
שיעור האבטלה באחוזים ושיעור ההנחה
שנת אחזקה

מעל  10.5%ועד 12%

מעל 12%

ראשונה או חלק ממנה

הנחה עד 50%

הנחה עד 75%

שניה או חלק ממנה

הנחה עד 25%

הנחה עד 50%

שלישית או חלק ממנה

הנחה עד 10%

הנחה עד 25%

עדכונים בשנת הכספים 2006
בתאריך  16/07/2006פורסם ,בקובץ תקנות מס'  ,6499תיקון לתקנות שבנדון ,אשר מתייחס ,בין
היתר ,להנחה בתשלומי הארנונה ולשינויים בטבלת מבחן הכנסה .להלן עיקרי התיקון:
החל מ ,01/01/2006-פדויי שבי ,כמשמעותו בחוק תשלומים לפדויי שבי ,התשס"ה ,2005-יהיה זכאי
להנחה בשיעור של עד  .20%פדויי שבי הנו מי שהוכר על ידי הוועדה שהוקמה על פי חוק פדויי שבי
כפדויי שבי ,לצורך קבלת תשלומים.
לצורך הזכאות להנחה מארנונה על פדויי שבי להציג אישור הוועדה בדבר הכרתה בו כפדויי שבי.

עדכונים בשנת הכספים 2007
 .1מבצע לגביית חובות ארנונה
ביום  8/11/2006פורסמו בקובץ תקנות מספר  6532תקנות הסדרים במשק המדינה )הנחה
מארנונה( )תיקון( ,התשס"ז 2006-הכוללים הנחיות והוראות בנושא מבצע גביה שחל בין
התאריכים .28/02/2007 – 19/11/2006
ביום  29/03/2007התפרסם בקובץ תקנות מספר  6577תיקון לתקנות ההסדרים במשק
המדינה )הנחה מארנונה( ,התשנ"ג ,1993-שמשמעותו הארכת מבצע הגביה מיום 1/4/2007
עד ליום .30/6/2007
 .2שינוי בחישוב ההכנסה לצורך בחינת זכאות להנחה עפ"י מבחן הכנסה
בתאריך  11/1/2007פורסם בספר החוקים מספר  2077חוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני
חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים  ,(2007התשס"ז,2007-
שחל על תקנות הסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה( ,תשנ"ג ,1993-לפיו אין לכלול בחישוב
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גובה ההכנסה לצורך בחינת הזכאות להנחה עפ"י מבחן הכנסה את קצבאות ילדים ,קצבאות
שארים וקצבאות זקנה .הוראה זו מתייחסת לבחינת מבחן הכנסה הן לפי תקנה )2א() (8לתקנות
ההסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה( ,תשנ"ג 1993-והן לפי סעיף  9לחוק אזרחים ותיקים,
תש"ן .1989
 .3פטור מלא למדרשה תורנית ציונית ליהדות וללימודי ארץ ישראל
בוצע תיקון בפקודת מסי העירייה ומסי הממשלה )פיטורין( הקובע כי ,מדרשה תורנית
ציונית ליהדות וללימודי ארץ ישראל זכאית לפטור מלא מארנונה בתנאי שקיבלה אישור משר
החינוך לפיו המדרשה קיבלה תמיכה ,לפי המבחנים לצורך תמיכה ,בשנת הכספים הקודמת
לשנה בה מתבקש הפטור.
 .4בתאריך  13/12/2007התפרסם בקובץ התקנות  6627תיקון לתקנות הסדרים במשק המדינה
)הנחה מארנונה( ,התשנ"ג ,1993-אשר מתייחס ,בין השאר ,לשינויים בטבלת מבחן הכנסה.
השינוי בטבלת מבחן הכנסה כולל עדכון גובה ההכנסה לקביעת הזכאות להנחה על פי מבחן
הכנסה.

עדכונים בשנת הכספים 2008
בתאריך  14/04/2008התפרסם בקובץ התקנות  6666תיקון לתקנה 3ג בתקנות ההסדרים במשק
המדינה )הנחה מארנונה( לשנת  2008אשר מתייחס להנחה בשיעור של  50%שניתנת לנכסים מסוג
מגורים ,משרדים שירותים ומסחר ,מלאכה ,חקלאות ותעשיה אשר נמצאים בתחומי רשויות סובבי
עזה.
במסגרת התיקון ל"חוק התוכנית להגדלת גמלאות הבטחת הכנסה לקשישים נזקקים ולסיוע
לניצולי שואה )תיקוני חקיקה( ,התשס"ח "2008-הורחבה אוכלוסיית הזכאים להנחת נרדפי נאצים
)ראה פירוט בטבלה המרכזת של הנחות מארנונה(.

עדכונים בשנת הכספים 2009
 .1בתאריך  31/12/2008התפרסם בקובץ התקנות  6736תיקון לתקנה 3ג בתקנות ההסדרים במשק
המדינה )הנחה מארנונה( לשנת  2008אשר מתייחס להנחה בשיעור של  50%שניתנת לנכסים
מסוג מגורים ,משרדים שירותים ומסחר ,מלאכה ,חקלאות ותעשיה אשר נמצאים בתחומי רשויות
סובבי עזה בשנת הכספים .2009
 .2בתאריך  03/09/2009התפרסם בקובץ התקנות  6810תיקון לתקנה 14ד' ו-ה' בתקנות ההסדרים
במשק המדינה )הנחה מארנונה( לשנת  2009אשר מוסיף זכאי נוסף להנחה מארנונה – "משרת
בשירות אזרחי" .שיעור ההנחה הינה:


ככל שהמחזיק משרת בשירות אזרחי מלא דהיינו ,משך השירות הוא  40שעות
שבועיות בממוצע בתקופה של  12חודשים ,זכאי להנחה של .100%
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ככל שהמחזיק משרת בשירות אזרחי מפוצל דהיינו ,משך השירות הוא  20שעות
שבועיות בממוצע בתקופה של  24חודשים ,זכאי להנחה של .50%

מבקש ההנחה צריך להמציא אישור מאת המפקח מטעם משרד הרווחה.
 .3בתאריך  29/12/2009התפרסם בקובץ התקנות  6844תיקון לתקנות הסדרים במשק המדינה
)הנחה מארנונה( ,התשנ"ג ,1993-אשר מתייחס ,בין השאר ,לשינויים בטבלת מבחן הכנסה.
השינוי בטבלת מבחן הכנסה כולל עדכון גובה ההכנסה לקביעת הזכאות להנחה על פי מבחן
הכנסה.

עדכונים בשנת הכספים 2010
 .1בתאריך  7/7/2010התפרסם בספר החוקים מספר  2247תיקון לחוק הסדרים במשק המדינה
)תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(,תשנ"ג ,1992-אשר קובע כי ,הנחה תינתן לנכס המשמש
למגורי נכה נפש גם אם הנכה אינו מחזיק בעצמו בנכס ,אך זאת בתנאי שהנכה מתגורר באחד
מסוגי הדיור המפורטים בפרט ב) (1לתוספת לחוק שיקום נכי נפש בקהילה ,התש"ס.2000-
)חוזר משרדנו מס' .(766
 .2בתאריך  30/12/10התפרסמו בקובץ התקנות  6960תיקונים לתקנות הסדרים במשק המדינה
)הנחה מארנונה( ,התשנ"ג ,1993-אשר מתייחסים ,בין השאר ,לחישוב ההכנסה לצורך בחינת
הזכאות להנחה על פי מבחן הכנסה ,לשינוי ההגדרה ושיעור ההנחה המירבי לגבי "ילד נכה",
עדכון טבלת מבחן הכנסה ושינוי הגדרת "מחזיק" בטופס  ,2אשר מוגש לועדת הנחות.

עדכונים בשנת הכספים 2011
 .1בתאריך  19/5/11פורסם במסגרת קובץ התקנות  ,7000תיקון לתקנה )2א( לתקנות ההסדרים
במשק המדינה )הנחה מארנונה( ,התשנ"ג 1993-אשר קובע כי ,מחזיק בתעודה של "אזרח עולה"
ממשרד לקליטת העלייה אשר הגיש בקשה מתאימה ,יהא זכאי להנחה בארנונה עד  90%לגבי
 100מטרים רבועים בלבד .ההנחה מוגבלת למשך שנה מתוך שנתיים המתחילות מיום קבלת
המעמד כקבוע בתעודת "אזרח עולה".
 .2בתאריך  26/5/11פורסם מכתבו של מר עמרם קלעג'י ,המנהל הכללי במשרד הפנים ,ובו הבהרה
כי יש לכלול גם ילד במשפחת אומנה כחלק ממספר הנפשות המתגוררות עם המחזיק בדירת
המגורים עליה מתבקשת ההנחה .כמו כן ,גם כאשר מדובר בילד נכה ,המצוי במשפחת אומנה,
אשר בגין נכותו משולמת גמלת ילד נכה ,יש לתת את ההנחה המתאימה.
 .3בתאריך  4/8/11פורסם בקובץ התקנות  ,7020תיקון לתקנות ההסדרים במשק המדינה )הנחה
מארנונה( ,התשנ"ג ,1993-במסגרתו התווספה תקנה 3ה' – "הנחה מארנונה במתחם פינוי בינוי",
אשר מאפשרת לרשות לקבוע הנחה מארנונה למחזיק אשר החל להחזיק בדירה חדשה אשר
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הזכויות בה התקבלו כנגד מכירת זכויות בדירה אחרת ליזם ,במתחם "פינוי בינוי" .ההנחה
מוגבלת למשך תקופה מירבית של עד  4שנים מהמועד שבו נסתיימה בנייתה של הדירה והיא
ראויה לשימוש והיא מוגבלת עד לשיעור מרבי  ,כדלהלן:
עד תום שנה מהמועד הקובע ניתן לתת הנחה של עד ;100%
עד תום השנה השנייה מהמועד הקובע ניתן לתת הנחה של עד ;75%
עד תום השנה השלישית מהמועד הקובע ניתן לתת הנחה של עד 50%
ועד תום השנה הרביעית מהמועד הקובע ניתן לתת הנחה של עד ;25%
מעבר ל 4 -שנים מהמועד הקובע -אין לתת ההנחה האמורה.
 .4בתאריך  29/12/11פורסם בקובץ התקנות  ,7069תיקון לתקנות ההסדרים במשק המדינה
)הנחה מארנונה( ,התשנ"ג ,1993-אשר מתייחס לשינויים לחישוב ההכנסה לצורך בחינת
הזכאות להנחה על פי מבחן הכנסה.
 .5בתאריך  29/12/11פורסמו בקובץ התקנות  ,7068תקנות האזרחים הוותיקים )הטבות
לאזרח ותיק שמקבל קצבת זקנה לנכה ( ,התשע"ב ,2011-אשר קובעות שיעור ההנחה
לאזרחים ותיקים המקבלים קיצבת זקנה לנכה .זכאים להנחה זו יקבלו הנחה בשיעור של
עד  100%בגין  100מטרים רבועים.

עדכונים בשנת הכספים 2012
 .1בתאריך  2/2/2012ניתן פס"ד בבית המשפט העליון בנושא הגדרת "מעון יום" בהתאם סעיף
5ג)ה() (4לפקודת הפיטורין ,לפיו יש לפרש את סעיף הפטור למעון יום למעון מסוג "מקום
שהייה" עבור אחת מהאוכלוסיות הבאות :ילדים ,זקנים ,בעלי מום גופני או לוקים בשכלם ,או
משתמשים בסמים ,כל עוד המקום אינו מהווה מגורי קבע עבור האוכלוסיה .כמו כן ,אין צורך
באישור משרד הפנים למתן הפטור.
 .2בתאריך  27/2/2012פורסם בספר החוקים  ,2338תיקון לפקודת הפיטורין ולרשימת המוסדות
הפטורים מארנונה התווסף מפעל מוגן המספק תעסוקה לאנשים עם מוגבלות ,סעיף 5ג)ה().(9
 .3בתאריך  21/3/2012פורסם תיקון ממשרדנו בנוגע לאופן חישוב ההכנסה לצורך מתן הנחה לפי
סעיף  .(8)2התיקון התייחס לכך שנדרש לבצע הבחנה בין משפחה בעלת ילד אחד לבין
משפחה עם יותר מילד אחד.
 .4בתאריך  27/3/2012פורסם בספר החוקים מספר  2347תיקון לפקודת מסי העירייה ומסי
הממשלה )פיטורין(  ,1938והתווסף לרשימת המוסדות הפטורים מארנונה מוסד המספק מסגרת
יומית שעיקר יעודה במתקן שירות שיקום בתחום התעסוקה לנכי נפש הזכאים לו לפי חוק שיקום
נכי נפש בקהילה .סעיף 5ג)ה().(10
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 .5בתאריך  3/5/2012פורסם בקובץ תקנות מספר  7114תיקון לתקנה 3ג בתקנות ההסדרים במשק
המדינה )הנחה בארנונה( וניתנה הנחה בגובה  30%למגורים עבור עיריית שדרות וישובים סובבי
עזה וכן הנחה בגובה  24%לנכסי תעשיה ,מסחר ,שירותים ,משרדים ,מלאכה וחקלאות .בהמשך
השנה פורסם בקובץ תקנות מספר  7169כי גם בשנת  2013תינתן ההנחה לישובים אלו.
 .6בתאריך  27/6/2012פורסם בספר החוקים מספר  2365תיקון לפקודת הפיטורין ולרשימת
המוסדות הפטורים מארנונה התווספה מסגרת יומית לרבות מרכז יום ,מרכז שיקום ומרכז
הכשרה .סעיף 5ג)ה().(11
 .7בתאריך  2/8/2012פורסם בספר החוקים מספר  2374תיקון לפקודת מסי העירייה ומסי
הממשלה )פיטורין( לסעיף 5ג)ה() ,(1במסגרת התיקון הורחב הסעיף וניתן פטור לא רק למבנה
התפילה אלא גם לשטחים אחרים המשמשים לצרכי תפילה ואין בהם פעילות עסקית ,התאמת
הסעיף לסעיף 5ג)ה()א.(1
 .8בתאריך  2/8/2012פורסם בספק החוקים  ,2374תיקון לסעיף  330לפקודת העיריות ,שעינינו
פטור מארנונה לנכס הרוס או ניזוק .התיקון מתייחס למשך הזמן בו יינתן פטור מלא ולפטור
חלקי.
 .9בתאריך  31/12/2012פורסם בקובץ תקנות  ,7169עדכון לטבלת מבחן ההכנסה לקביעת זכאות
להנחה בארנונה.

עדכונים בשנת הכספים 2013
 .1בתאריך  7/1/2013ניתן פס"ד לעת"מ ,לפיו יש לתת הנחה לנכי צה"ל בגין נכסים שאינם
משמשים למגורים ,גם כאשר הנכס מוחזק ע"י חברה שהיא בשליטתו של נכה ,ולא רק לנכס
שהנכה רשום בו כמחזיק ,בכפוף לקריטריונים המופיעים בחוזר  839למשרדנו.
 .2בעקבות פרסום בספר החוקים מספר  2374מתאריך  ,2/8/12הועברה הבהרה כי תיקון החקיקה
מתייחס אך ורק לעיריות בלבד ואין בו משום התייחסות לרשויות מקומיות ואזוריות.
 .3בתאריך  4/4/2013פורסם בקובץ תקנות  7218עדכון לתקנות ההסדרים במשק המדינה )הנחה
מארנונה( .בעדכון התווספה הגדרה של "משרת בשירות אזרחי המשמר" וניתנו לה הטבות
בארנונה בדומה למשרתים בשירות אזרחי רגיל.
 .4בתאריך  25/12/2013עודכנה טבלת מבחן הכנסה בקובץ תקנות .7315
 .5לאור אי פרסום עדכון הטבת הנחת קו עימות ,ההנחה לא תקפה לאחר .31/12/13
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עדכונים בשנת הכספים 2014
 .1בתאריך  8.1.14פורסם בקובץ התקנות  7328תיקון לתקנות הסדרים במשק המדינה )ארנונה
כללית ברשויות מקומיות( תשס"ז  , 2007התווספה הגדרה ל"מבנה מגורים שאינו בשימוש".
משמעות ההגדרה היא שבתחילת כל שנה ,נדרש לבדוק אלו נכסי מגורים בשנה קודמת היו
ללא שימוש ,לפחות  9חודשים ברציפות או במצטבר ,ושאינם דיור ציבורי  -נכסים שיעמדו
בדרישות יהיה ניתן לסווגם כמבני מגורים שאינם בשימוש).מידע נוסף מופיע בחוזר מקצועי מס'
(938
 .2בתאריך  30.4.14פרסם משרד הפנים חוזר רענון לתקנה 3ד' בתקנות ההסדרים במשק המדינה
)הנחה מארנונה( ,תשנ"ג –  , 1993התקנה עוסקת במתן הנחה למחזיק באדמה חקלאית בשנת
שמיטה בשנת הכספים  , 2015למידע מורחב בנושא יש לפעול עפ"י חוזר מקצועי מס' .957
 .3ב  28.10.14פרסם משרד הפנים תקנה  7434לתקנה 3ג' בתקנות ההסדרים במשק המדינה
)הנחה מארנונה( – משמעות העדכון הוא תוספת הנחות ארנונה ליישובים בתחום סובב עזה
בשנים  , 2014-2016לנכסי מגורים ניתנה הנחה של  45%ולשאר הנכסים )תעשייה ,מסחר וכו'(
ניתנה הנחה בשיעור של  - 39%סה"כ תוספת של  15%הנחה מההנחות שניתנו טרם התיקון.
תחילתן של התקנות מיום  1.1.2014וב  2014עודכנה ההנחה רטרואקטיבית מתחילת השנה.
 .4ביום  03/11/2014פורסם קובץ התקנות  7433במסגרתו נקבע ,בין השאר כי ,הכנסות שמקורם
בתגמול מיוחד ובתגמול נוסף כמשמעותם בחוק שירות המילואים אינם יכללו כהכנסה בעת
בחינת הכנסה לצורך הנחה מארנונה לפי מבחן הכנסה ,למידע נוסף ראה חוזר .971
 .5ביום  11/11/2014פורסם קובץ התקנות  7438במסגרתו נקבעו מספר תיקונים ועדכונים בתקנות
ההסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה( תשנ"ג  1993לגבי משרת בשירות אזרחי ביטחוני
וחברתי .עפ"י סעיף 14ה עודכנה זכאות להנחות עפ"י ההגדרות הבאות:
 (1משרת בשירות אזרחי-ביטחוני  -זכאי ל  100%הנחה כל עוד משרת.
 (2משרת בשירות אזרחי-חברתי המשרת  30שעות שבועיות בממוצע במשך שנתיים – זכאי
להנחה של  75%כל עוד הוא משרת.
 (3משרת בשירות אזרחי-חברתי המשרת  20שעות שבועיות בממוצע במשך שלוש שנים –
זכאי להנחה של  50%כל עוד הוא משרת.
תחילתן של תקנות אלה החל מיום ) .1.8.2014ראה חוזר (972
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 .6ביום  4/12/2014פורסם בספר החוקים  2459תיקון מס  24לחוק פקודת מסי העיריה ומסי
הממשלה )פיטורין(  1938בסעיף 5ג )ה( במסגרתו הוסף סעיף ) – (12פטור מלא לאתר הנצחה
ממלכתי או אתר הנצחה חילי שהוכרזו לפי סעיף  45לחוק גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים
לאומיים ואתרי הנצחה ,התשנ"ח  1998בלבד ואינו למטרת רווח והשטח משמש אתר הנצחה
בלבד ואין בו פעילות עסקית.

עדכונים בשנת הכספים 2015
 .1בתאריך  22/4/2014פורסם בספר החוקים מספר  2452תיקון לחוק משפחות חד הוריות
לפיו השתנו ההגדרות ,ובמקום "הורה יחיד" הוגדר המינוח "הורה עצמאי".
 .2ביום  30.11.2015פורסם בספר החוקים  2511תיקון מס'  25לחוק פקודת מסי העיריה ומסי
הממשלה )פיטורין( 1938 ,בסעיף 5ג)ה( במסגרתו הוסף סעיף ) – (13פטור עד  200מ"ר
משטח מערכת לייצור חשמל על ידי שימוש באנרגיית השמש בטכנולוגיה פוטו–וולטאית או
תרמו–סולרית אשר אינה עושה שימוש בדלקים פוסיליים.
 .3לאור אישור בית המשפט המחוזי להגשת תביעה ייצוגית בגין גביית ארנונה ביתר מאזרחים
ותיקים הזכאים לקצבת זקנה לנכה ,חודדו ההנחיות כי אזרח ותיק המקבל קצבת זקנה
לנכה יקבל הנחת ארנונה בגובה ) 100%בגין  100מ"ר ראשונים( ,בדומה להנחה אותה
מקבל אזרח ותיק הזכאי לגמלת הבטחת הכנסה ללא צורך במבחן הכנסה.
כל הזכויות שמורות לחברת מ.ג.ע.ר
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-נספח ב'-

רשימת ערי עולים
 .1פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה )פיטורין( ,1938 ,סעיף " :3הממשלה ואנשים
המחזיקים בקרקע מטעם הממשלה יהיו פטורים ממס".
 .2בסיפא של סעיף ) 3ב( נאמר :הוראות סעיף זה לא יחולו בתחום עירית ירושלים ובתחום
עירייה אחרת שהכריז עליה שר הפנים ,לאחר התייעצות בשר האוצר שהיא עיר עולים.
.3

לפי סיפא של סעיף .5א" : .אולם על אף האמור בסעיף  3לא יהיה אוצר המדינה פטור
מתשלום ארנונה כללית כאמור ,למועצה המקומית שעל תחומה הכריז שר הפנים,
לאחר התייעצות בשר האוצר ,שהוא ישוב עולים.

להלן רשימת ערי עולים עליהם הכריז השר לפי שנת ההכרזה וסוג הרשות:

 6שר הפנים קבע כי מועצה אזורית קישון תוגדר עיר עולים ,אך בשנת  1511היא מוזגה עם מועצה אזורית עמק יזרעאל.
לפיכך ,על הנכסים שבתחום השיפוט של מה שהיה בעבר מועצה אזורית קישון המדינה משלמת  %111ארנונה מערך
הנכס ,ובשאר היישובים שנמצאים בתחום השיפוט של המועצה האזורית עמק יזרעאל המדינה משלמת ארנונה בשיעור
מופחת.
 7יצוין כי כאשר שר הפנים קבע כי מועצה אזורית זו תוגדר עיר עולים שמה היה מועצה אזורית עזתה .בשנת  3113שונה
שמה למועצה אזורית שדות נגב.
 8שר הפנים קבע כי מועצה אזורית סולם צור תוגדר עיר עולים אך בשנת  1513היא מוזגה עם מועצה אזורית מטה אשר.
לפיכך ,על הנכסים שבתחום השיפוט של מה שהיה בעבר מועצה אזורית סולם צור המדינה משלמת  %111ארנונה
מערך הנכס ,ובשאר היישובים שנמצאים בתחום השיפוט של המועצה האזורית מטה אשר המדינה משלמת ארנונה
בשיעור מופחת.
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נספח ג'
רשימת הנחות שעוברות באופן אוטומטי לשנת הכספים הבאה והתנאים להעברתן
שיעור
ההנחה
שניתנה
בשנת
2015
25%

 100מ"ר

אזרח ותיק עם קצבה

30%

 100מ"ר

כן

אזרח ותיק ללא קצבה

30%

 100מ"ר

לא

הנחה

קצבת זקנה

הגבלה מירבית של שטח

שיעור
האם
ההנחה
ההנחה
תנאים להעברת הנחה בשנת 2016
שתעבור
עוברת
לשנת
באופן
אוטומטי ? 2016
בתנאי שמופיע בדוחות ביטוח לאומי
25%
כן
25%

בתנאי שמופיע בדוחות ביטוח לאומי.
)מומלץ לשלוח טופס בקשה להנחה לכל
מי שקיבל בשנת (2013
מומלץ לשלוח טופס בקשה להנחה לכל מי
שקיבל בשנת 2013

קצבת זקנה  +הבטחת
הכנסה

100%

 100מ"ר

כן

100%

בתנאי שמופיע בדוחות ביטוח לאומי

קצבת זקנה לנכה

100%

 100מ"ר

כן

100%

בתנאי שמופיע בדוחות ביטוח לאומי

כן

80%

בתנאי שמופיע בדוחות ביטוח לאומי

נכות אי כושר  75%ומעלה 80%
נכות רפואית  90%ומעלה

40%

אסיר ציון

100%

 100מ"ר

לא

אסיר ציון

66%

עד  4נפשות -עד  70מ"ר
מעל  4נפשות -עד  90מ"ר

לא

גמלת נכות נרדפי הנאצים

66%

עד  4נפשות -עד  70מ"ר
מעל  4נפשות -עד  90מ"ר

לא

גמלת נכות נרדפי הנאצים
לפי הסכם קרן 2

66%

 70מ"ר

לא

עיוור

90%

עולה חדש
אזרח עולה
עולה חדש התלוי בעזרת
הזולת
גמלת הבטחת הכנסה
ומזונות

לא

לא

90%

 100מ"ר

לא

90%

 100מ"ר

לא

80%

לא

70%

לא

סיעוד

70%

כן

מבחן הכנסה

על פי
טבלת
מבחן
הכנסה

לא

חסיד אומות העולם

66%

לא

הורה יחיד

20%

לא

מקבלי קצבת ילד נכה

33%

 100מ"ר

70%

כן

33%

פדויי שבי

20%

כן

20%

פטור חיילים

100%

לא

מתנדבת בשירות לאומי
משרת בשירות אזרחי
)רגיל או ביטחוני( מלא
משרת בשירות אזרחי
חברתי מלא
משרת בשירות אזרחי
)רגיל או חברתי( חלקי
משרת בשירות אזרחי
המשמר מלא
משרת בשירות אזרחי
המשמר חלקי

100%

לא

100%

לא

75%

עד  4נפשות -עד  70מ"ר
לא
מעל  4נפשות -עד  90מ"ר

50%

לא

100%

לא

50%

לא

בתנאי שמופיע בדוחות ביטוח לאומי

נפגעי מלחמה

66%

עד  4נפשות -עד  70מ"ר
מעל  4נפשות -עד  90מ"ר

כן

66%

בתנאי שיופיע בדוחות משרד ביטחון

נפגעי פעולות איבה

66%

עד  4נפשות -עד  70מ"ר
מעל  4נפשות -עד  90מ"ר

כן

66%

אישור מביטוח לאומי
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נספח ד'
רשימה של ההנחות הניתנות מתוקף חקיקה ראשית ואשר תקנה  16לתקנות הסדרים הנחה מארנונה אינה חלה עליהן
ולכן אינן מתבטלות בעת קיום חוב ארנונה בסוף שנה

תיאור ההנחה
אזרח ותיק **
)העומד בקריטריונים על פי חוק אזרחים ותיקים(
אזרח ותיק המקבל גימלת הבטחת הכנסה ומקבל:
 קצבת זיקנה קצבת שארים קצבת תלויים -קצבת נכות בשל פגיעה בעבודה

תקנה מס'...
סעיף ) 9ב-ג( לחוק אזרחים ותיקים,
תש"ן 1989

שיעור
ההנחה
המירבי
30%

הגבלה מירבית
של__מ"ר
עד  100מ"ר

סעיף ) 9ב-ג( לחוק אזרחים ותיקים,
תש"ן 1989

עד 100%

עד  100מ"ר

מכח חוק תגמולים לאסירי ציון ולבני
משפחותיהם התשנ"ב – 1992

100%

עד  100מ"ר

עד 66%

עד  70מ"ר בלבד

מכח חוק התוכנית להגדלת גמלאות
הבטחת הכנסה לקשישים נזקקים ולסיוע
לניצולי שואה ,התשס"ח 2008 -

עד 66%

עד  70מ"ר בלבד

פטור חיילים

אין לבטל הנחות אלה בהתאם לסעיף
14ח לתקנות ההסדרים
)הנחה מארנונה(

100%

עד  4נפשות -לגבי  70מ"ר

* חייל בשירות סדיר עד תום  4חודשים מיום שחרורו

אין לבטל הנחות אלה בהתאם לסעיף
14ח לתקנות ההסדרים
)הנחה מארנונה(

100%

מעל  4נפשות-
לגבי  90מ"ר

* הורי חייל בשירות סדיר

אין לבטל הנחות אלה בהתאם לסעיף
14ח לתקנות ההסדרים
)הנחה מארנונה(

100%

* מתנדבת בשירות לאומי – כל עוד היא משרתת

אין לבטל הנחות אלה בהתאם לסעיף
14ח לתקנות ההסדרים
)הנחה מארנונה(

100%

* משרת בשירות אזרחי מלא )משך השירות הנו  40שעות
שבועיות בממוצע בתקופה של  12חודשים(

אין לבטל הנחות אלה בהתאם לסעיף
14ח לתקנות ההסדרים
)הנחה מארנונה(

50%

אסיר ציון
ניצולי שואה ששהו במחנה ריכוז ,בגטו או במחנה שעבדו בו
בפרך אשר לא קיבלו קצבה חודשית בקשר לנרדפותם עד
כה
ניצולי שואה שמקבלים קצבה לפי ההסכם בין ועידת
התביעות לבין גרמניה הידוע בשם "הסכם קרן  ,"2אשר לא
קיבלו הנחה בארנונה עד כה

נפגעי מלחמה
* נכה צה"ל
* נכה פעולות איבה
* נכה פעולות איבה במלחמת השחרור
* נכה משטרה
* משפחה שכולה )חייל שנספה(
* שאירים שכולים )פעולות איבה(
* נכה שרות בתי הסוהר

מכח חוק התוכנית להגדלת גמלאות
הבטחת הכנסה לקשישים נזקקים ולסיוע
לניצולי שואה,
התשס"ח2008 -

אין לבטל הנחות אלה בהתאם לסעיף
14ח לתקנות ההסדרים
)הנחה מארנונה

** הכוונה לאזרח ותיק העומד במבחן ההכנסה שנקבע בחוק אזרחים ותיקים
© כל הזכויות שמורות לחברת מ.ג.ע.ר
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66%

עד  4נפשות -לגבי  70מ"ר
מעל  4נפשות -לגבי  90מ"ר

טפסים
89

תקנות הסדרים במשק המדינה )הנחות מארנונה( ,תשנ"ג1993-
טופס 1

)תקנות )(8)2ב( 4 ,ו(19-
שם הרשות המקומית
בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים לשנת הכספים 2014

פרטי המבקש )מי שמחזיק בדירה(
שם המשפחה השם הפרטי
מספר

שם האב

זהות

תאריך

1

המין

המצב האישי

הלידה
זכר

רווק

גרוש

נקבה

נשוי

אלמן

המען
הישוב

הרחוב

טלפון

מספר

מספר

מספר

מספר תת

הבית

הגוש

החלקה

חלקה

עבודה

בית

לא
כן
האם בבעלותך דירת מגורים נוספת?
לתשומת ליבך :בטופס מוגדרות לנוחיותך  12סיבות בגינן ניתן להגיש את הבקשה.
נא סמן  Xבמשבצת המתאימה לסיבת הגשת הבקשה ,והשלם הפרטים החסרים.
 .1מצב כלכלי )שכיר/עצמאי יש למלא טבלאות א' ו -ב' להלן(.
)א( הצהרה על המחזיק והמתגוררים איתו בדירה והכנסותיהם בחודשים אוקטובר עד
דצמבר .2013
לשימוש
המשרד
קרבה
1

המבקש/ת

2

בן/בת
הזוג

השם
שם
משפחה הפרטי

גיל

מספר זהות

העיסוק

מקום עבודה

3
4
5
6
7
שים לב :שכיר -יצרף תלושי משכורת לחודשים אוקטובר נובמבר דצמבר .2013
עצמאי -יצרף שומת הכנסה שנתית אחרונה שבידו.
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סה"כ

הכנסה חודשית
ברוטו ממוצעת

)ב( מקורות הכנסה נוספים של המנויים בסעיף )א( לעיל יש לציין ממוצע חודשי לחדשים
אוקטובר עד דצמבר .2013
)אין למלא את אותן הכנסות שנכללו בהודעת השומא(

סכום ש"ח

מקור

סכום ש"ח

מקור

1

ביטוח לאומי

8

תמיכת צה"ל

2

מענק זקנה

9

קצבת תשלומים מחו"ל

3

פנסיה ממקום העבודה

10

פיצויים

4

קצבת שארים

11

הבטחת הכנסה

5

קצבת נכות

12

השלמת הכנסה

*6

שכר דירה

13

תמיכות

7

מילגות

14

אחר
סה"כ

* אם השכרת דירת מגורים ושכרת דירה אחרת למגוריך יש לציין ההפרש )אם יש( בהכנסה בלבד.

הריני מצהיר כי אני:
 .2בעל נכות רפואית ואין בבעלותי דירה נוספת.
)זכאי להנחה ע"י סעיף זה מי שדרגת נכותו הרפואית המוכחת היא בשיעור של  90אחוזים ומעלה(.

סעיף רפואי

אחוז נכות

הרשות הרפואית

 .3נכה המקבל תגמול כאסיר ציון – לפי חוק התגמולים לאסירי ציון ובני משפחותים,
התשנ"ב) 1992-להלן – חוק אסירי ציון(.
 .4בן משפחה של הרוג מלכות כמשמעותו בחוק אסירי ציון.
 .5עוור בעל תעודת עוור לפי חוק שרותי הסעד ,התשכ"ח.1968-
 .6עולה לפי חוק השבות ,תש"י .1950-תאריך רישום כעולה במירשם האוכלוסין ____
 .7נכה הזכאי לתגמולים – לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה ,התש"ל.1970-
" .8הורה עצמאי" כמשמעותו בחוק חוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי .תשנ"ב
1992
 .9בן  65או או אישה בת  60המקבל/ת קצבת זיקנה או קצבת שאירים ואין בבעלותי
דירה נוספת.
 .10בן  65או או אישה בת  60המקבל/ת קצבת זיקנה או קצבת שאירים בצרוף גימלת
הבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי ואין בבעלותי דירה נוספת.
 .11נכה הזכאי לקיצבת חודשית מלאה – כמשמעותה בסעיף  127לו לחוק ביטוח
לאומי ,ודרגת אי כושר השתכרותי מ 75-אחוזים ומעלה.
 .12זכאי לגימלה/תשלום לפי:
ש"ח לחודש.
חוק הבטחת הכנסה התשמ"א 1980-בסך
ש"ח
להבטחת הכנסת מינימום ,מהמשרד לענייני דתות בסך
לחודש.
ש"ח לחודש.
חוק המזונות )הבטחת תשלום( תשל"ב 1972-בסך
ש"ח לחודש.
גימלת סיעוד ,לפי פרק ו' לחוק ביטוח לאומי ,בסך
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הריני מצהיר בזה כי כל הפרטים הרשומים לעיל הם נכונים ,וכי לא העלמתי פרט כלשהוא
מהפרטים שהתבקשתי למלא
חתימת המבקש ____________________
תאריך
הנחיות:
 .1יש לצרף אישורים מתאימים להוכחת הזכאות .בקשות ללא אישורים מתאימים – לא
יטופלו.
 .2בקשה להנחות עפ"י סעיפים  9-12לעיל ימולאו רק אם לא ניתנה ההנחה ישירות ע"י
הרשות
המקומית או אם חלה טעות בשיעור ההנחה בהודעה לתשלום הארנונה.
לשימוש המשרד
בדיקת הבקשה
מספר הנימוק

פרטי פקיד בודק
תאריך

מסמכים מצורפים
שנה

חודש

השם הפרטי

שם משפחה
יום

חתימת הפקיד_____________
פרטי המאשר

אישור הבקשה

נימוק ההחלטה

השם הפרטי

שם משפחה

דחייה
אישור

חתימה
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תקנות הסדרים במשק המדינה )הנחות מארנונה( ,תשנ"ג1993-
טופס 2

)תקנות  8ו(19-

שם הרשות המקומית
בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים
לשנת הכספים  -2014למחזיק שהוא "נזקק" )ראה הגדרה בהנחיות להלן(

1

F0

פרטי המבקש
מספר זהות שם המשפחה

שם האב

השם הפרטי

תאריך הלידה

המין

המצב האישי
רווק
נשוי

זכר
נקבה
המען
הרחוב

הישוב

גרוש
אלמן

טלפון
מספר
החלקה

מספר הבית מספר הגוש

מספר תת
חלקה

עבודה

בית

בעלות על רכב
שנת ייצור

דגם

מספר הרכב

לא

כן
האם בבעלותך דירת מגורים נוספת?
שכיר/עצמאי  -נא למלא טבלאות א' ו -ב' .
)א( הצהרה על המחזיק והמתגוררים איתו בדירה והכנסותיהם בחודשים אוקטובר עד
דצמבר .2013
לשימוש
המשרד
קרבה
1

המבקש/ת

2

בן/בת
הזוג

שם
משפחה

השם
הפרטי

גיל

מספר זהות

3
4
5
6
7
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העיסוק

מקום עבודה

הכנסה חודשית
ברוטו ממוצעת

8
9
10
שים לב :שכיר -יצרף תלושי משכורת לחודשים אוקטובר נובמבר דצמבר .2012
עצמאי -יצרף שומת הכנסה שנתית אחרונה שבידו.

סה"כ

)ב( מקורות הכנסה נוספים של המנויים בסעיף )א( לעיל יש לציין ממוצע חודשי לחדשים
אוקטובר עד דצמבר .2013
)אין למלא את אותן הכנסות שנכללו בהודעת השומא(

סכום ש"ח

מקור

סכום ש"ח

מקור

1

ביטוח לאומי

8

תמיכת צה"ל

2

מענק זקנה

9

קצבת תשלומים מחו"ל

3

פנסיה ממקום העבודה

10

פיצויים

4

קצבת שארים

11

הבטחת הכנסה

5

קצבת נכות

12

השלמת הכנסה

*6

שכר דירה

13

תמיכות

7

מילגות

14

אחר
סה"כ

* אם השכרת דירת מגורים ושכרת דירה אחרת למגוריך יש לציין ההפרש )אם יש( בהכנסה בלבד.

מהנימוקים הבאים:

הריני מבקש לקבל הנחה מתשלום ארנונה לשנת

הנחיות:
 .1יש לצרף אישורים מתאימים להוכחת הנימוקים.
 .2תקנה  7קובעת כי "נזקק" הוא:
מחזיק -
) (1שנגרמו לו הוצאות חריגות גבוהות במיוחד בשל טיפול רפואי חד פעמי או
מתמשך שלו או של בן משפחתו.
) (2שקרה לו אירוע אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצבו החומרי.

הריני מצהיר בזה כי כל הפרטים הרשומים לעיל הם נכונים ,וכי לא העלמתי פרט כלשהוא
מהפרטים שהתבקשתי למלא
חתימת המבקש ____________________
תאריך

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

דוגמאות לאישורים נדרשים הנלווים לבקשת
ההנחה
104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124
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