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1/1/2022

133.08 80.99 44.99

174.68 113.27 52.59

131.42 85.43 51.83

124.31 125.07 52.72

161.67 319.37 70.42 נתניה

* כפר יונה – ממוצע תעריפי אזורים לפי צו ארנונה לשנת 2022.
* נתניה - תקף לאזור 1 בלבד.

 

טבלת השוואת תעריפים ממוצעים לרשויות הסמוכות:
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  : 300 / 1-2

.391-392 ,346-355 ,267-338 ,231-232 ,30-226 ,25-28

.17 ,14 8124    
.128 6-9 8125
.30 ,16 ,15 ,14 8135

.30 ,17 ,16 ,15 ,13 ,12 ,9 11 ,10 8144
.56 ,19 20-24 8147
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  2022

43.77

46.22

410 /2-1

.5,16 8115
41,35,18 30 ,31 .39 8118

33, 34 23 ,24 ,25, 26 8151

* הדרך המומלצת ביותר לתשלום הארנונה הינה מתן הרשאה לחיוב בכרטיס אשראי או 
   בהוראת קבע דרך הבנק.

טופס עדכון הו"ק בנקאיתהוראת קבע באשראי

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mast.co.il%2F175%2Fform%2F6d5dec6c-1950-4cd4-abca-3119ad39ea29&data=04%7C01%7C%7C434c4676f4ed4c9c551008d9f9c7c6b6%7C053d53f3c4bc4bf8b347e4693d4298ac%7C1%7C1%7C637815458759286759%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=oLL1sYPAWMPIZX40gYkVWh0GTczOODW7GXLYODE9nOI%3D&reserved=0" https://www.mast.co.il/175/form/6d5dec6c-1950-4cd4-abca-3119ad39ea29
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mast.co.il%2F175%2Fform%2Fe0816ee3-dcb3-4fff-800e-34ccba0ba99d&data=04%7C01%7C%7C434c4676f4ed4c9c551008d9f9c7c6b6%7C053d53f3c4bc4bf8b347e4693d4298ac%7C1%7C1%7C637815458759442557%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=n73r8zYV21GnCK7DU4Kp7IvLgPkXgO12%2BRYJNNr%2FP6c%3D&reserved=0" https://www.mast.co.il/175/form/e0816ee3-dcb3-4fff-800e-34ccba0ba99d
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הודעות החיוב כוללות את חיוב הארנונה והיטל השמירה וניתן לפרוע אותם במרכז התשלומים 
העירוני, בבנק הדואר, בבנקים המסחריים, באתר העירייה, אתר MAST ובמוקד התשלומים.

•
2%

6

 

www. kfar-yona.muni.il 

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

תשלום הארנונה השנתית מראש עד ל- 15 לפברואר לשנת התשלום,

למדד המחירים לצרכן בחודשים- 
ינואר, מרץ, מאי, יולי, ספטמבר ונובמבר.
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T+94 T+86 T+78 T+70 T+45 T

4525888

יש להעביר את ההרשאה 
בטפסים הדיגיטליים 

באתר העירייה.
האשראי, יש להודיע למרכז התשלומים העירוני.

בתשלומים חודשיים/דו חודשיים.

90

30
45

9 למרכז התשלומים העירוני

למנהלת הארנונה

הוראת קבע באשראי

בקשה להגשת השגה

טופס עדכון הו"ק בנקאית

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mast.co.il%2F175%2Fform%2F6d5dec6c-1950-4cd4-abca-3119ad39ea29&data=04%7C01%7C%7C434c4676f4ed4c9c551008d9f9c7c6b6%7C053d53f3c4bc4bf8b347e4693d4298ac%7C1%7C1%7C637815458759286759%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=oLL1sYPAWMPIZX40gYkVWh0GTczOODW7GXLYODE9nOI%3D&reserved=0" https://www.mast.co.il/175/form/6d5dec6c-1950-4cd4-abca-3119ad39ea29
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mast.co.il%2F175%2Fform%2F2dddd232-228b-463e-8d4a-6174166396c7&data=04%7C01%7C%7C434c4676f4ed4c9c551008d9f9c7c6b6%7C053d53f3c4bc4bf8b347e4693d4298ac%7C1%7C1%7C637815458759442557%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=fLiOnTyk%2FMx6Kxu6J8xYnYHEwWVm49J3nwMzZvyyXrU%3D&reserved=0" https://www.mast.co.il/175/form/2dddd232-228b-463e-8d4a-6174166396c7
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mast.co.il%2F175%2Fform%2Fe0816ee3-dcb3-4fff-800e-34ccba0ba99d&data=04%7C01%7C%7C434c4676f4ed4c9c551008d9f9c7c6b6%7C053d53f3c4bc4bf8b347e4693d4298ac%7C1%7C1%7C637815458759442557%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=n73r8zYV21GnCK7DU4Kp7IvLgPkXgO12%2BRYJNNr%2FP6c%3D&reserved=0" https://www.mast.co.il/175/form/e0816ee3-dcb3-4fff-800e-34ccba0ba99d
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9  30%
100

  25%
100

  100%
100

  80%
100

  40%

 

75%

75%

הבטחת הכנסה

תדפיסי בנק לחודשים אוקטובר, 
נובמבר ודצמבר לשנת 2021

נכות רפואית בשיעור של 90% ומעלה, 
או מי שטרם קבלת קיצבת הזקנה 

נקבעה לו נכות, כאמור
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70 66%

4
90 66%

 66%
70

4 66%
70

4
90 66%
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 4 66%
 70

 4

90

 

 

 תדפיסי בנק ל- 12 חודשים ו\או לשלושת
 החודשים האחרונים של שנת 2019

(אוקטובר, נובמבר ודצמבר)
הגשת בקשה חתומה, עד לתאריך 30/06/2022

 * בקשה שתוגש לאחר תאריך זה, תעודכן
צצמיום הבקשה בלבד.י         

הגשת בקשה להנחה 
בארנונה 2022

טופס הנחות בהתאם לקריטריונים

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpay24.co.il%2FArnonaGeneral%2Findex%3Fp%3Df5c0cada-1ffe-4109-b021-6422076781c4&data=04%7C01%7C%7C434c4676f4ed4c9c551008d9f9c7c6b6%7C053d53f3c4bc4bf8b347e4693d4298ac%7C1%7C1%7C637815458759442557%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=sT%2FGlKcfKa4sJRzQJVhFIeKQ%2BxkWYKu3%2FMPEelLIF7U%3D&reserved=0" https://pay24.co.il/ArnonaGeneral/index?p=f5c0cada-1ffe-4109-b021-6422076781c4
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mast.co.il%2F175%2Fform%2F0b7383b9-59d5-4705-99b3-58843fa5b11c&data=04%7C01%7C%7C434c4676f4ed4c9c551008d9f9c7c6b6%7C053d53f3c4bc4bf8b347e4693d4298ac%7C1%7C1%7C637815458759286759%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=YO%2BZGw8YLxQtWBx3XcKD6psYM4dkC4Bw%2BOD%2BLY6fIHw%3D&reserved=0" https://www.mast.co.il/175/form/0b7383b9-59d5-4705-99b3-58843fa5b11c
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.5%
2008

 

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, בביקורת פקח העיריה 
ובכפוף לאישור ועדת הנחות. 
לא ניתן לקבל הנחה בדיעבד.

טופס הנחה למשרת מילואים פעיל

טופס נכס ריק

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mast.co.il%2F175%2Fform%2Fd4603dd5-774b-4f0d-af51-9a1b368023f5&data=04%7C01%7C%7C434c4676f4ed4c9c551008d9f9c7c6b6%7C053d53f3c4bc4bf8b347e4693d4298ac%7C1%7C1%7C637815458759442557%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=DqWLcYiCG9vqaf9%2BOPHTcIYPKdCN4RsRJ55YKqiShT8%3D&reserved=0" https://www.mast.co.il/175/form/d4603dd5-774b-4f0d-af51-9a1b368023f5
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mast.co.il%2F175%2Fform%2F0e8ef07f-8096-403d-a9b7-5654648178ad&data=04%7C01%7C%7C434c4676f4ed4c9c551008d9f9c7c6b6%7C053d53f3c4bc4bf8b347e4693d4298ac%7C1%7C1%7C637815458759286759%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=iRVCPrfH6eGcZ9J5dObWfhiVyU6VFlfHNlCFwevqB7A%3D&reserved=0" https://www.mast.co.il/175/form/0e8ef07f-8096-403d-a9b7-5654648178ad
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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.

טופס החלפת משלמים

טופס אישור לטאבו

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.mast.co.il%2FPayersReplacment%2Findex%3Fp%3Dc3a321c2-89d7-4158-94c3-e5ef32dcda7a&data=04%7C01%7C%7C434c4676f4ed4c9c551008d9f9c7c6b6%7C053d53f3c4bc4bf8b347e4693d4298ac%7C1%7C1%7C637815458759286759%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=pPbZax0wOnyz0EGVlQWHl3XdWDalCytgl%2Fd7Jqyvdhw%3D&reserved=0" https://forms.mast.co.il/PayersReplacment/index?p=c3a321c2-89d7-4158-94c3-e5ef32dcda7a  
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mast.co.il%2F175%2Fform%2F47fae39a-d1f8-4ece-aaec-beba6d2b8532&data=04%7C01%7C%7C434c4676f4ed4c9c551008d9f9c7c6b6%7C053d53f3c4bc4bf8b347e4693d4298ac%7C1%7C1%7C637815458759442557%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=yu%2B%2F0gnb26btl1NEVPyEpRs3hcRRVElpXHPDJhYGCdU%3D&reserved=0" https://www.mast.co.il/175/form/47fae39a-d1f8-4ece-aaec-beba6d2b8532 
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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 15/02/2022).

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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18.30

 

 

     -         

9

13.00 – 8.00
 – 16.00

www. kfar-yona.muni.il

gvia@kfar-yona.org.il

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

MAST בתיאום תור מראש באתר *
18.30

 

 

     -         

9

13.00 – 8.00
 – 16.00

www. kfar-yona.muni.il

gvia@kfar-yona.org.il

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

MAST בתיאום תור מראש באתר *

פניה כללית

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mast.co.il%2F175%2Fform%2F573efa41-4aaf-4571-ae8d-85403b7e37e2&data=04%7C01%7C%7C434c4676f4ed4c9c551008d9f9c7c6b6%7C053d53f3c4bc4bf8b347e4693d4298ac%7C1%7C1%7C637815458759286759%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=jXVAcRhdrrFNzP6E26i6cGjHrrXLCl5QwyoYPxa9T%2BE%3D&reserved=0" https://www.mast.co.il/175/form/573efa41-4aaf-4571-ae8d-85403b7e37e2
mailto:gvia%40kfar-yona.org.il%E2%80%8F?subject=
https://kfar-yona.muni.il/

