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 על סדר היום

o שלא מהמניין: הישיב 

  1023אישור צו הארנונה לשנת. 



 דרור אלוני:

 3102צו הארנונה לשנת המניין, לאישור  אני מבקש לעבור לישיבה שלא מן

 

 

 

 3102ור צו הארנונה לשנת איש

  

 

 

 

 :ראש המועצה –אלוני  דרור

 

 דברי הסבר:

 

של באישור של משרד הפנים ו מחויבוא אישור צו ארנונה הוא באחריות מליאת המועצה, אבל ה

 משרד האוצר.

 

נה הקודמת, שזה משקלל מהארנו 3.2%משרד הפנים פרסם את התוספת האוטומטית שהיא  

 רויותייקההתכלומר שהם לא נותנים את מלוא מסל התייקרויות במשק ) 01%ו יותר פחות א

 מסל של התייקרויות(. 01%-נותנים כ במשק אלא שהם

 

. אני מזכיר שרוב 0%-בארבעת החודשים האחרונים עלה המע"מ ב – 3103במהלך שנת  

שלם, כי אנחנו משלמים על חשבוניות  0%-ב הספקים שלנו העלו לנו את החשבונות במע"מ

 וההסכמים שלנו מחייבים אותנו לשלם אותם על מלוא המע"מ. 

 אין למועצה קיזוז בגין מע"מ. מועצה לא גובה מע"מ ולא מתקזזת על מע"מ. 

אותה בשיעור של כדי לשמור על הערך הריאלי של גובה הארנונה, אנחנו מציעים להעלות 

 של המע"מ. 0%-ה טומטית פלוס וא 3.2%-ה את  שזה אומר 2.2%

 

אנחנו מבקשים לבצע שינויים בסיווגים ממה שהיה מקובל. היו ויכוחים עם מספר  –דבר שני  

האם סופרים את שטח הבית על השטח הפנימי של הבית או השטח  –אנשים שבנו בתים 

דופן חיצונית וכדי החיצוני. בכדי שיהיה ברור מדובר על השטח הבנוי, שזה מדופן חיצונית ל

מדובר מתחת לשטח הבנוי של הקירות )שהדברים יהיו ברורים הבהרנו את זה בצורה ברורה. 

  .(ולא חלק ולא אחר

 אותו. וחידדנזה הכלל וגם 

 

 היו לנו שני סוגים של עסקים: –אחוד של עסקים  

 עסקים של המרכז המסחרי. -

 עסקים אחרים. -



קים. אין סיבה שעסק שהוא לא במרכז המסחרי לפיכך אחדנו את הכול לסוג אחד של עס

 זה גם יותר קל מבחינת ניהול העסקים. לם פחות מאשר עסק במרכז המסחרי. יש

אני מזכיר שיש עסקים שחורגים מהדבר הזה, כמו בנקים וחברות ביטוח שמשלמים תעריף 

 יותר גבוה בכל מקום.

 

המשמש לייצור והולכת חשמל  כן הוספנו סעיף חדש, שמקובל ברשויות אחרות והוא מתקן 

ותקשורת; בשנים האחרונות אחרי שמערכת התקשורת והחשמל עברה הפרטה. החברות 

מקבלות הרבה כסף ומשתמשים בתשתיות שלנו על חשבוננו. מקובל כמו  –'הוט', בזק' וכדו' 

ברשויות אחרות שמחייבים אותם שישלמו ארנונה על השימוש בתשתית הציבורית, כאשר 

 בעיקר על ארונות סף של תקשורת וכיו"ב.מדובר 

 

בנוסף, היו כמה סעיפים שלא היו מוגבלים לגודל הבית וסעיפים אחרים שכן היו מוגבלים  

לגודל בית. רוב הסעיפים המקבילים אומרים שבמידה שאתה מקבל הנחה בגין מחלה או 

מ"ר  011-ה את ההנחה עלמקבלים מ"ר הראשונים של הבית.  011-משהו כזה, זה מוגבל ל

  .ןבעניימ"ר הראשונים ועשינו אחידות  011-ראשונים, שהרי רוב הסעיפים הם על ה

חשוב שיובהר, שחלק גדול מההקלות, הנחות האלה, בלאו הכי לא מתקבלות על תושבי כפר 

שמריהו משום שיש מבחן הכנסה. כלומר גם אם אתה תושב ותיק ויש לך הכנסה קבועה מעל 

נהנה מההנחה הזו. כלומר שמדובר על אנשים בעלי קושי כלכלי, אמיתי  הרי שאינך₪,  0111

 מוכח.

ה, מצעות הועדמ"ר בא 211-היא ועדה מקומית יכולה להגדיל את זה אפילו לכ וועדת הנחות

. בכל מקרה ועדת פטי, עובד הרווחה וגם חבר המועצהשמורכבת מהגזבר, היועץ המש

 ההנחות יכולה להקל בעת הצורך.

 

 

 :זילברסון אייל

 איך מערערים על החלטת ועדת ההנחות, במקרה הצורך?

 

 

 :בן עמי שחרעו"ד 

 בועדת הנחות אין זכות ערר, אלא שצריך להגיש עתירה. 

 

 ראש המועצה: –דרור אלוני 

 אנחנו יודעים להגיע אליו. –ומי שאין לו  ,אנחנו לא מגיעים למקומות האלה

 

ה צה"ל, שיש לו עסק, אז הוא גם מקבל הנחה על העסק אם יש נכ -הכנסנו סעיף נוסף בנוסף,  

 שלו. הנחה זו מוגבלת באישור משרד הבטחון.

)בעיקר מדובר על מגבלות  לנכה ולנכס. תשמתייחסאנחנו מקבלים רשימה ממשרד הבטחון 

 תנועה(.



 

נו מחדש את הנושא של ההגבלות על נכס ריק. דרהג –בנוסף, הגבלות על פטור לנכס ריק  

לכם את לוחות הזמנים, על מנת שאנשים ישכירו את הנכסים שלהם או יטפלו בהם,  פרסמתי

 כך שנכס לא יעמוד מוזנח לאורך חודשים ארוכים, לא מטופל. 

 

-מי שמשלם את כל הארנונה עד ל - ויתבלבלי ההנחות, בכדי שאנשים לא יש פה הבהרה לגב 

 מקבל אחוז אחד. –לינואר  20

אבל )הנחה.  3%הוא מקבל  –מגיע למועצה, משלם באינטרנט  מי שמשלם אותו, ללא שהוא

 20-כלומר שהעסקה היא עד הבפברואר(  30-לינואר עם שיק דחוי ל 32-לא אם הוא משלם ב

 .3102לינואר 

 

 011לבית של  2.2%-זו הטבלה המעודכנת, כאשר אני רוצה להראות לכם שהתוספת של ה 

 , שמציגות את כל השינויים.מ'. עשינו טבלאות השוואות-ל 0.1מ' היא 

 

 כפי שיאושר במליאה, יהווה בסיס תקציב המועצה לשנת  3102-יובהר שצו הארנונה ל

. אני מזכיר לכם שהארנונה מהווה כשליש מס"ה תקציב המועצה, כאשר כל השאר 3102

 הוא ממקורות אחרים.

 

  יועבר לאישור משרד הפנים ומשרד האוצר. –הצו המאושר במליאה 

 

 מאושר במליאה יישלח בתוך חודש לכל הנישומים. אנחנו חייבים לפרסם את הצו הצו ה

 עם השינויים שלו, לכל הנישומים תוך חודש.

 

  למועצה. זה לא יכסה את כל ₪ אלף  111-תוסיף לנו כ 2.2%מכאן שההצעה שלנו של

 התוספת בגידול בשינויים במדד ובמסים.

 

 :אליאסף עמירם

 נסו פה. אם יהיו מדידות זה ישפר  את המצב.אני מבין שהמדידות לא נכ

 

 :ראש המועצה –אלוני  דרור

 בודאי, מצבנו יהיה טוב יותר.

 

 האם יש הערות?

 אין הערות נוספות.

 האם יש התנגדויות לתיקונים הללו?

 אין התנגדות.

 

 מאשרים פה אחד את צו הארנונה. –באין הערות נוספות 



 

 

 החלטה

את צו הארנונה לשנת  מאשרת פה אחד המועצה המקומית כפר שמריהו

 כלהלן: כפי שהוצג והונח בישיבה זו ,1023הכספים 

 

 1023לשנת הכספים צו הטלת הארנונה 

 

ארנונה כללית ברשויות המקומיות ההסדרים במשק המדינה )על פי תקנות  ,בתוקף סמכותה 

שלא מן המניין  החליטה המועצה המקומית כפר שמריהו, בישיבה, 3111-(, התש"ס3111בשנת 

על הטלת ארנונה כללית בתחום שיפוטה לשנת  3103בנובמבר  5כ"א חשון תשע"ג, מיום  15מספר 

 .3102 הכספים

הארנונה הכללית מוטלת על הנישומים בגין נכסים שאינם אדמת בנין. השטח המהווה בסיס  

ירות הפנימיים לחיוב הארנונה הכללית הוא השטח הבנוי ברוטו, לרבות השטח, אשר מתחת לק

 והחיצוניים.

 מ"ר, למעט מבני עזר. 31שטח מינימום:  

 מגורים: .0

 מ"ר(:  7  מגורים )כולל מקלטים מעל בתי .א

  .למ"ר ש"ח 22.37 - מ"ר 011עד  (0

 -מ"ר לכל מ"ר  011מ"ר, בגין השטח העולה על  311מ"ר ועד  011נכס ששטחו מעל  (3

  ש"ח למ"ר. 21.72

ש"ח  70.32 -מ"ר לכל מ"ר  311השטח העולה על מ"ר, בגין  311נכס ששטחו מעל  (2

 למ"ר.

  :בתי דיפלומטים .3

₪  21.02: המוחזק ע"י נציגות דיפלומטית או קונסולרית של מדינה זרה ,בנין מגורים

  למ"ר.

 :מבני עזר .2

 ח למ"ר"ש  31.23 ן:        מחס ך אומוס .א

 ח למ"ר"ש  11.01:            בריכת שחיה .ב

 מ"רח ל"ש   3.77   :            מגרש טניס .ג

 ח למ"ר "ש   1.23  :מבנים חקלאיים .2



 ח למ"ר"ש 00.72  :פוסהת קרקע .1

 ח למ"ר"ש    1.13  אדמה חקלאית: .5

ארנונה  השאינו משמש בעיקר לצורכי מגורים, חל ,על כל בנין אחר )עסק( - בנינים מסחריים .7

 :כדלקמן

 למ"ר ₪ 22.03 משרדים בשימוש אגודה חקלאית ואגודת מים א.

 למ"ר ₪ 010.12 מטוסיםלתיקון ל מוסכים  ,תעופה דהמתקני ש ב.

 למ"ר ₪ 55.00 גן ילדים פרטי ג.

 ד.
, סוכני ביטוח, בתי מלאכה,  רופאים, רופאי שיניים -עסקים 

 וכל עסק אחר   משרדים
 למ"ר ₪ 302.12

 למ"ר ₪  222.21 מסעדה, בית קפה, בית אוכל ה.

 למ"ר ₪  03.30 ('ו –עזר לעסקים )א'  המבנ ו.

 למ"ר ₪  227.22 , חברת ביטוחבנק ז.

 למ"ר ₪  322.12 תחנת דלק ח.

 למ"ר ₪  51.02 בית ספר, מכללה ט.

 למ"ר ₪  52.07 אולם ספורט וכל מכון לתרבות הגוף י.

 למ"ר ₪   305.20 מוסך לתיקון רכב י"א.

 למ"ר ₪  222.22 בנין לכל מטרה שאינה מפורטת לעיל י"ב.

 למ"ר ₪    222.22 מתקן המשמש לייצור ו/או הולכת חשמל ו/או תקשורת י"ג.

    

 

 

 הסדרי תשלום ומועדם .8

 .10.10.3102הינו  3102המועד לתשלום הארנונה הכללית לשנת הכספים  .א

את הארנונה על אף האמור בפסקה א' לעיל, מאשרת המועצה למחזיקים בנכסים, לשלם  .ב

 באחת מהדרכים הבאות: השנתית

)זכאות להנחה  20.10.3102בתשלום אחד, אשר מועד פירעונו לא יאוחר מתאריך  (0

  .א. להלן(.01עפ"י סעיף 

. תשלום ב"קרדיט", 20.10.3102בכרטיס אשראי, לא יאוחר מתאריך  אחדתשלום 

 .א. להלן.01יחשב כתשלום אחד לצורך זכאות להנחה עפ"י סעיף 



מועצה, אשר כתובתו בכרטיס אשראי, באמצעות אתר האינטרנט של ה (3

http://www.kfar-shemaryahu.muni.il תשלום 20.10.3102, לא יאוחר מתאריך .

 .ב. להלן. 01ב"קרדיט" יחשב כתשלום אחד לצורך זכאות להנחה עפ"י סעיף 

 בהסדר תשלומים: (2

-בו 20.10.3102רעונן בתאריכים בהמחאות שמועד פי ,תשלומים שווים שניב (א

21.15.3102.   

הרשויות המקומיות  הפרשי הצמדה על פי חוק יתווספו לתשלום השני: הערה

)להלן: "חוק  0201-ם)ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה(, התש"

 .ההצמדה"(

 או:                         

שר מועד פירעונן חודשיים שווים ועוקבים בהמחאות, א-בשישה תשלומים דו (ב

, 21/12/3102, 20/17/3102, 20/11/3102, 20/12/3102, 20/10/3102הנו: 

21/00/3102 . 

הפרשי הצמדה על פי חוק הרשויות  יתווספו: לתשלומים הדחויים הערה

)להלן:  0201-םהמקומיות )ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה(, התש"

 "חוק ההצמדה"(.  

 ן במועדו, יתבטל הסדר התשלומים.  לא שולם התשלום הראשו (ג

 תשלומים בהמחאות רצוי לשלוח בדואר. (ד

 

 השגה על חיוב הארנונה .9

מי שחויב בארנונה כללית רשאי להגיש השגה על חיוב הארנונה על יסוד טענה מטענות  .א

 אלה: 

 הנכס, נשוא החיוב, אינו נמצא באזור כפי שנקבע בהודעת התשלום.  (0

 הנכס, או בשימוש בו. נפלה טעות בסוג הנכס, בגודל (3

 לפקודת העיריות. 352-ו 0הוא אינו מחזיק בנכס כמשמעותו של מונח זה בסעיפים  (2

שהוא אינו בעל  –)ג( לחוק ההסדרים התשנ"ג 0היה הנכס עסק כמשמעותו בסעיף  (2

 שליטה או שחוב הארנונה הכללית בשל אותו הנכס נפרע בידי המחזיק בנכס.

יום מיום קבלת הודעת התשלום  (21) תשעים ונה תוךיש להגיש למנהל הארנ את ההשגה .ב

הגשת השגה אינה עילה לעיכוב בתשלום הארנונה או לדחיית  הראשונה בשנת המס.

 תשלום.

http://www.kfar-shemaryahu.muni.il/
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מועד קבלת יום מ (21שלושים )על התשובה להשגה של מנהל הארנונה ניתן לערער תוך  .ג

ערר על קביעת הרשויות המקומיות ) הערר ועפ"י תקנות לועדתתשובתו. הערר יוגש 

 ארנונה כללית(. 

במקרה  .על כל שינוי של מחזיק בנכס חובה למסור על כך הודעה בכתב למועצה ובמועד .ד

יש להמציא חוזה שכירות או חוזה רכישה. כל עוד לא תתקבל  של החלפת מחזיקים בנכס,

המחזיק בנכס, תחול חובת תשלום החובות על המחזיק  על שינוי פרטיבכתב הודעה 

 בספרי המועצה. הרשום

 1023הנחות  .20

תינתן הנחה ( לעיל 0.ב.0למועדים הנקובים בסעיף למשלם את הארנונה מראש עד  .א

 .0% עור של יבש

. 0למשלם את הארנונה מראש באמצעות אתר האינטרנט, עד למועדים הנקובים בסעיף  .ב

 . 3%( לעיל תינתן הנחה בשיעור של 3ב. 

פורסמו  3112 – 3נונה (, )תיקון( תיקון מס' תקנות ההסדרים במשק המדינה ) הנחה מאר .ג

 . עיקרי השינויים כלהלן:5710קובץ תקנות  12/13/3112ברשומות בתאריך 

 .3112-תוקנה טבלת הכנסות לקביעת ההנחה, התשס"ט (2

 (.53אישה בת  57= אדם שהגיע לגיל פרישה )גבר בן אזרח ותיק  (1

לא יחשבו כהכנסה לעניין  תשלומים מהמוסד לביטוח לאומי לפי פרק ד' ופרק י"א (3

 הנחה בארנונה )קצבאות זקנה, שארים וילדים(

 להלן טבלה המפרטת את ההנחות ומבחן הכנסה: .ד

 הגדרת קבוצת הזכאים להנחה 
שיעור 

 ההנחה
 תנאים נוספים מקור חקיקה

אזרח ותיק הזכאי לקצבת זקנה, 

 שארים, תלויים או נכים מעבודה 

31% 

 הנחה.

תקנות 

ההנחות סע' א 

 ( )א(0)

 מ"ר ראשונים 011עד 

אזרח ותיק המקבל קצבת זקנה 

או שארים בתוספת הבטחת 

 הכנסה

011% 

 הנחה.

()ב( 0סע' א )

לתקנות  סע'  

)ג( לחוק 2

האזרחים 

 הותיקים

 מ"ר ראשונים 011עד 



 הגדרת קבוצת הזכאים להנחה 
שיעור 

 ההנחה
 תנאים נוספים מקור חקיקה

אזרח ותיק )אדם שהגיע לגיל 

או אישה בת  57פרישה )גבר בן 

( אם הכנסתם נמוכה מהשכר 53

 011%או זוג הממוצע במשק 

 ₪( 0,502=3103מהשכר )ביוני 

21% 

 הנחה.

)ג( לחוק 2סע'  

האזרחים 

 הותיקים

מ"ר ראשונים   011עד 

 –חייב להגיש בקשה  -

הכנסה נמוכה מהשכר 

הממוצע ו/או בני זוג 

מפעם וחצי השכר 

 הממוצע

 עיוור
21% 

 הנחה.
  (1)א()3סע' 

נכה המקבל קצבת אבדן כושר 

 מעלה.ו 71%השתכרות בשיעור 

01% 

 הנחה.
 מ"ר ראשונים 011עד  (3)א()3סע' 

 21%נכה בעל נכות רפואית של 

 ומעלה.

21% 

 הנחה.
 מ"ר ראשונים 011עד  (2)א()3סע' 

מקבלי קצבת סיעוד מביטוח 

 לאומי.

71% 

 הנחה.
  ()ג(7)א()3סע' 

מקבל גמלת הבטחת הכנסה או 

ומקבל אותה  3112מזונות לפני 

 -ולה מגם כיום ללא הפסקה הגד

 חודשים. 5

71% 

 הנחה.

()א 7)א()3סע''  

 בוטל-ב( -ו

מ"ר ראשונים   011עד 

אישור על רציפות 

 גמלה

גמלת אסיר ציון או בן משפחה 

 של הרוג מלכות

011% 

 הנחה.

חוק אסירי 

 ציון
 מ"ר ראשונים 011עד 



 הגדרת קבוצת הזכאים להנחה 
שיעור 

 ההנחה
 תנאים נוספים מקור חקיקה

או בן   00הורה יחיד לילד עד גיל 

 30חייל בסדיר עד גיל 

31% 

 הנחה.
 (01)א()3סע' 

מ"ר ראשונים  011עד 

גרוש/ה או שנתיים 

פרוד/ה אישור על 

אחזקת ילד או חייל 

 30עד גיל 

משפחה המקבלת קצבת סידורים 

לילד נכה, לרבות ילד במשפחת 

 אומנה

31% 

 הנחה.
 מ"ר ראשונים 011עד  (00)א()3סע' 

חודשים  03עולה חדש  למשך 

 חודשים בארץ. 32מתוך 

21% 

 הנחה.
 מ"ר ראשונים 011 עד (5)א()3סע' 

 עולה התלוי בעזרת הזולת
01% 

 הנחה.
 ()א(5)א()3סע' 

אישור ביטוח לאומי, 

 מ"ר 011עד 

חודשים  03איש צד"ל למשך 

 חודשים. 25מתוך 

21% 

 הנחה.
 מ"ר ראשונים 011עד  ()ב(5)א()3סע' 

פדוי שבי הזכאי לתשלום לפי 

 החוק

31% 

 הנחה
 (03)א()3סע' 

אישור משרד הביטחון 

 תשלום על

חודשים  2חייל בשירות חובה עד 

 לאחר שחרורו

011% 

 הנחה.
 (0ה)02סע' 

 2-עד -מ"ר 71עד 

מ"ר  21נפשות, או 

 נפשות 2מעל 

 מתנדבת בשירות לאומי
011% 

 הנחה.
 ()ג(0ה)02סע'  

 2-עד -מ"ר 71עד 

מ"ר  21נפשות, או 

 נפשות 2מעל 



 הגדרת קבוצת הזכאים להנחה 
שיעור 

 ההנחה
 תנאים נוספים מקור חקיקה

 -נכה הזכאי לתגמולים או מענק

 נכה צה"ל

55% 

 הנחה.
 (3ה)02סע' 

 2-עד -מ"ר 71עד 

מ"ר  21נפשות, או 

 נפשות 2מעל 

נכה הזכאי לתגמולים לפי חוק נכי 

 מלחמה בנאצים

55% 

 הנחה.
 (3ה)02סע' 

 2-עד -מ"ר 71עד 

מ"ר  21נפשות, או 

 נפשות 2מעל 

תגמולים לבן משפחה של חייל 

 שנספה במערכה

55% 

 הנחה.
 ה02סע' 

 2-עד -מ"ר 71עד 

ר מ" 21נפשות, או 

 נפשות 2מעל 

תגמולים לפי חוק המשטרה )נכים 

 ונספים(

55% 

 הנחה.
 ה02סע' 

 2-עד -מ"ר 71עד 

מ"ר  21נפשות, או 

 נפשות 2מעל 

תגמולים לפי חוק בתי הסוהר 

 )נכים ונספים(.

55% 

 הנחה.
 ה02סע' 

 2-עד -מ"ר 71עד 

מ"ר  21נפשות, או 

 נפשות 2מעל 

תגמולים לפי חוק התגמולים 

 לות איבהלנפגעי פעו

55% 

 הנחה.
 ה02סע' 

 2-עד -מ"ר 71עד 

מ"ר  21נפשות, או 

 נפשות 2מעל 

תגמולים לפי חוק נכי רדיפות 

 הנאצים

55% 

 הנחה
 ה02סע' 

 2-עד -מ"ר 71עד 

מ"ר  21נפשות, או 

 נפשות 2מעל 

גמלה נכות המשולמת על ידי 

ממשלת גרמניה הולנד,אוסטריה 

 ,בלגיה

55% 

 הנחה.

-( )ב2)א()3סע' 

 ו(

 2-עד -מ"ר 71עד 

מ"ר  21נפשות, או 

 נפשות 2מעל 



 הגדרת קבוצת הזכאים להנחה 
שיעור 

 ההנחה
 תנאים נוספים מקור חקיקה

 55% ניצולי שואה 
חוק הטבות 

 לניצולי שואה
 מ"ר 71עד 

 חסיד אומות העולם
55% 

 הנחה 
   (2)א()3סע' 

לזכאי הנחות מערכת  לעסקפטור 

 (.31-37הביטחון ) סעיף 
 ה)ז(02סע'  55%

אישור משרד הביטחון 

על קבלת גמלת נכות, 

ר  אישור על פטו

ממקדמות מס 

 הכנסה.

מחזיק של בניין ריק מכל אדם 

הנחה מצטברת לבעל הנכס -וחפץ

בלבד אם הוא מחזיק )במידה 

והמחזיק לא קיבל הנחה בגין 

מחזיק ראשון של בנין חדש 

 כמפורט בסעיף הבא( 

 

בהתאם 

להחלטת 

 המועצה

 011%עד 

 11%עד 

 11%עד 

 

 

 חודשים. 5

 חודשים. 5

 חודשים. 5

ן של בנין חדש וריק מחזיק ראשו

מכל חפץ ואדם, מיום שהסתיימה 

בנייתו הוא ראוי לשימוש.  פעם 

 אחת למחזיק )לא מצטבר(

 

בהתאם 

להחלטת 

המועצה עד 

011% 

 חודשים 03עד 

  

 בקשות להנחה לוועדת הנחות .ה

וועדת ההנחות תהא מוסמכת עפ"י תקנות ההסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה(  (0

 .0222התשנ"ג 

קש ההנחה להגיש בקשה חתומה ע"ג טופס אותו ניתן לקבל  במשרדי מחלקת על מב (3

 הגביה.

 מחזיק בנכס שנגרמו לו הוצאות חריגות גבוהות במיוחד בשל אחר מאלה: -"נזקק" (2



 טיפול רפואי חד פעמי או מתמשך שלו או של בן משפחתו. (א

 אירוע אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצבו החומרי. (ב

בלבד, למעט בקשות  21.00.02נחת נזקק" תוגשנה לוועדת הנחות עד ליום בקשות "לה (2

חריגות שיאושרו על ידי שני חברי וועדת הנחות )יו"ר הוועדה וחבר וועדה נוסף(, אף 

וזאת מנימוקים מיוחדים  20.03.02אם הוגשו לאחר המועד הקובע ולא יאוחר מיום 

 שיירשמו.

 

 

 * * *   הישיבה נעולה  * * *

 


