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טבלת השוואת תעריפים ממוצעים לרשויות הסמוכות:

129.15                     78.60                43.67

169.53                    109.93                51.04

127.54                    82.91               50.30

120.64                  108.92             49.74

156.89 295.13 65.65
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נתניה

* ממוצע תעריפי אזורים לפי צווי ארנונה לשנת 2020.
* החישוב נעשה לפי ממוצע לדירה – 120 מ"ר.

* נתניה - תקף לאזור 1 בלבד.
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31

הודעות החיוב כוללות את חיוב הארנונה והיטל השמירה וניתן לפרוע אותם במרכז התשלומים 
העירוני, בבנק הדואר, בבנקים המסחריים ובאתר האינטרנט.
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www. kfar-yona.muni.il  
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לביצוע תשלום באמצעות המענה 
הממוחשב 24 שעות ביממה:

בטלפון 077-2756239

מוקד הבירורים
בימים א-ה בין השעות 8.00-20.00

ביום ו' בין השעות 8.00-12.30
בטלפון 077-2756239
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מרכז התשלומים העירוני

האשראי, יש להודיע למרכז התשלומים העירוני.
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למרכז התשלומים העירוני



 

9  30%
100

  25%
100

  100%
100

  80%
100

  40%

 

75%

75%

 2020   ,   -        7



70 66%

4
90 66%

 66%
70

4 66%
70

4
90 66%

 2020   ,   -         8



  90%

  66%
70

  90%
100

  70%

  70%

  90%
100

  80%

 

24 12

2

1/1/2003
6

 2020   ,   -         9



100%

 4 66%
 70

 4

90

 

    ,   -         112020



.5%
2008

    ,   -         122020

בעל נכס ריק מכל אדם וחפץ, שאין משתמשים בו במשך תקופה רצופה של 30 יום ומעלה, יהיה זכאי להנחה
בשיעור של 100% לתקופה של עד ששה חודשים.

היה ובעל הנכס קיבל הנחה פחותה מששה חודשים, רשאי אותו בעל נכס לקבל הנחה נוספת בהשלמה לתקופה
מצטברת של עד ששה חודשים בלבד במשך כל תקופת בעלותו.

קבלת ההנחה מותנית במילוי הצהרה בכתב מראש במרכז התשלומים העירוני ובביקורת פקח העיריה.
לא ניתן לקבל הנחה בדיעבד.
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על כל שינוי של מחזיק בנכס חובה למסור הודעה בכתב לעירייה. את ההודעה יש למסור למרכז התשלומים 
העירוני בסמוך למועד שינוי החזקה ולא בדיעבד, בצרוף חוזה שכירות ובלבד שתוקף החוזה 12 חודשים 

ומעלה וצילום תעודת זהות עדכנית של השוכר.
שימו לב – כל עוד לא תתקבל הודעה כאמור על שינוי המחזיק בנכס תחול חובת תשלום הארנונה על המחזיק

הרשום וזאת אף אם חדל להחזיק בנכס בפועל.
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שרות חדש: טפסים מקוונים - 
לפרטים ניתן לפנות למרכז התשלומים העירוני

אם נכללתם באחת מקבוצות ההנחה המוזכרות לעיל, תוכלו לקבל רק הנחה אחת,
ההנחה הגבוהה מבין אלה להן הנכם זכאים.

לא תינתן כל הנחה למחזיק נוסף בנכס שלגביו ניתנה הנחה.
למחזיקים בשני נכסים תינתן הנחה לנכס אחד בלבד שבו הנכם מתגוררים בפועל 

אם ברצונכם לבצע את תשלום הארנונה השנתית מראש, תיהנו מהנחה נוספת
(ההנחה ניתנת למשלמים עד ליום 31.1.2020).

כל מי שזכאי להנחה בארנונה וחל שינוי במצבו המשפחתי או הכלכלי חייב להודיע
על כך למרכז התשלומים העירוני.

במקרה של אי דיווח לעירייה על פי האמור לעיל, העירייה רשאית לבטל את ההנחה
רטרואקטיבית מיום תחילת האירוע ולגבות את ההפרש הכספי בהתאם.

העירייה רשאית על פי דין לדרוש קבלת מסמכים נוספים לבחינת הזכאות להנחה בארנונה.
הגשת בקשה להנחה בארנונה אינה גורעת מחובת תשלום הארנונה עד לקבלת

ההחלטה בבקשה להנחה.

* את הבקשה להנחה יש להגיש על טפסים אותם ניתן לקבל במרכז התשלומים העירוני.
* יש לצרף צילום תעודת זהות + ספח הכוללת כתובת מגורים עדכנית.
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13.00  – 8.00
18.30  – 16.00

www. kfar-yona.muni.il  

gvia@kfar-yona.org.il  
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מרכז תשלומים עירוני לשרותך
שעות מענה טלפוני וקבלת קהל במרכז התשלומים העירוני:

ניתן גם לפנות באמצעות הדואר האלקטרוני:

מוקד תשלומים ובירורים:
077-2756239

* מוקד התשלומים הממוחשב פעיל 24 שעות ביממה




