
 2017 הארנונה לתשלומי והסברה מידע חוברת

 דבר ראש העיר

 , יקרים תושבים

 השנתית הארנונה מרכיבי את המסבירה חוברת לכם להגיש מתכבד אני, 2018 העבודה שנת בפתח

 . ולעסקים למגורים כולו באזור הנמוכות לבין הנחשבת, בעירנו

 משפחות 500 -מ למעלה מבקשות נהש מידי, מתמדת בצמיחה עיר היא השרון הוד הצעירה עירנו

 הגבוהה החיים ולאיכות המובילה החינוך למערכת הודות ביתן את כאן לקבוע חדשות

 ואחד אחת לכל לאפשר מנת על שהצבנו ובמטרות ביעדים עמידה תוך קדימה לצעוד ממשיכים ואנו

 בכל שיצרנו ווחהט ארוכות התוכניות מימוש המשך תוך, ונרחב איכותי שירותים מסל ליהנות מכם

 . החיים תחומי

 : בעירנו הצלחות של נוספת שנה הייתה 2017 שנת

 . בישראל איתנה כרשות בתולדותיה לראשונה הוכרזה השרון הוד

 . ובנייה לתכנון המחוזית הוועדה ידי על אושרה לעיר המתאר תכנית

 . ברציפות שנים 4 -תקין כספי לניהול הפנים שר פרס את קבלנו

 . ISO 9001 בשירות איכות לניהול בינלאומי בתקן ברציפות 5-ה השנה זו, הוסמכנו

  הבינוניות הערים מבין  פיננסית היציבות הרשויות בדירוג בישראל 3 -ה במקום הוצבנו

 . ברציפות 3-ה השנה זו  לעסקים הטובות הערים רשימת בצמרת

" . מדלן" ן"הנדל ואתר" סגלוב" של העירונית ההתחדשות במדד המובילות הערים בין דורגנו

 . בישראל החזקות הרשויות 15 לפורום הצטרפנו

 העיר ובנות הראשון במקום העיר בני, ל"לצה בגיוס הארצית בצמרת השנה גם דורגו עירנו צעירי

 . השני במקום

 לקהילה והתרומה ההתנדבות בערכי, חדשניות לימוד בתוכניות מובילים בעירנו החינוך מוסדות

 3. אפסי נשירה אחוז על שמירה תוך לבגרות בזכאות הארצית בצמרת השנה גם דורגו ותלמידינו

 .  החינוך משרד של המצטיינים התיכונים ברשימת השנה דורגו בעירנו העיוניים התיכונים

 

 מערכת בהעצמת, החיים תחומי בכל שלנו העירוניות האב תכניות במימוש נמשיך 2018 בשנת

 וגינות פארקים שדרוג, ספורט ומתקני אולמות, ילדים גני, ספר בתי של םבהקמת, העירונית החינוך

 . לעירנו המיוחדת באווירה הקהילתיים האירועים במגוון ונפגש ועוד תשתיות שדרוג, ציבוריות

 . העיר תושבי ולכל לעשייה השותפים לכל תודה

  ,בברכה

  העיר אדיב ראש חי



 ?מהי ארנונה

, חנויות, דירות) בנכס מחזיק/בעל כל על חוק לפי לשנה אחת להמוט שנתי מס הינה הארנונה

 .המקומית הרשות בתחום( ב"וכיו קרקעות, תעשיה, משרדים

 מרשות שונים וממילא המקומית הרשות מועצת מחליטה עליו הארנונה בצו נקבעים הארנונה תעריפי

 . לרשות

 כל על החלים ומקסימום ינימוםמ סכומי נקבעו המדינה במשק ההסדרים בתקנות כי יצוין זאת עם

 .אלו מסכומים לחרוג רשאיות הן ואין המקומיות הרשויות

 מקור מהווה הארנונה. בדצמבר 31 -ל ועד בינואר 1 -מ כספים שנת של לתקופה מוטלת הארנונה

 לתושביה הרשות י"ע הניתנים והשירותים הפעולות במימון ומסייעת הרשות בתקציב מרכזי הכנסה

, גנים אחזקת, כבישים תחזוקת, רחובות ניקיון, אשפה פינוי, רווחה, תרבות: כגון ווניםמג בתחומים

 . ועוד רחובות תאורת

 הארנונה חיוב

 : הארנונה חישוב לצורך אזורים הגדרת

  :הבאים לאזורים העיר שטח תחום חולק הכללית הארנונה חישוב דירוג לצורך

 ובגיל נאמן בנוה אזורי התעשייה וכולל  2 באזור רטיםהמפו האזורים למעט העיר שטח כל- 1 אזור .א

 . עמל

, גיורא שיכון, גני צבי, הדר נווה, נאמן נווה', ב מזרחי הפועל,  בלוקונים, עמל גיל: שכונות- 2 אזור .ב

 . היובל שנת רחוב, 6410 בגוש רחובות, שרת שכון

  www.hod-hasharon.muni.il הארנונה לצו המצורפים ובנספח במפה לראות ניתן נוסף פירוט



  הארנונה חישוב לצורך שטחים הגדרת

 מקורה שטח כל וכן( פנים וחוץ קירות כולל) הדירה שבתוך השטח כל כולל - מגורים דירת שטח .א

 סגורות מרפסות לרבות בדירה המחזיקים משמשאת אולם, לה צמוד שאינו או לדירה הצמוד אחר

 . נפרד סיווג שלהם  ומרתפים חניות למעט, מקורות גג  מרפסות(, ומעקה גג עם)

 המוגדר השטח. המדרגות בחדר הדירה של היחסי החלק יתווסף משותף בבית דירה כל לשטח

 .הפנים משרד י"ע שניתן לאישור בהתאם מופחת בתעריף יחויבו", לדירה מחוץ שטח"כ

( המבנה של החוץ דותמי פי על) המבנה של הבנוי השטח כל כולל - למגורים שאינו מבנה שטח .ב

, שירותים חדרי, גלריות, יציעים ,מרפסות, סככות, מחסנים, מסדרונות, מעברים לרבות, הקומות בכל

 מבנים מספר או אחד מבנה מהווים אלה אם בין, אותו מחזיק המשמש עזר מבנה וכל משרדים למעט

  . להלן הארנונה בצו תאחר במפורש צוין אם אלא מפלסים במספר או במפלס אחד מצויים שהם ובין

 מגורים בדירת עסקית פעילות

 קבלת, ד"עו משרד, קליניקה: כגון) מגוריו בדירת המחזיק ידי על המנוהלת עסקית פעילות בעד .א

 השטח בעד, בצו הקבועים העסקית בשיעורים הפעילות סוג לפי בארנונה המחזיק יחויב'( וכו לקוחות

  ר"מ 20 של מינימאלי שטח בעד יחויב -כאמור  ברורה הבחנה יןא אם או, זו לפעילות בבירור המוגדר

 לפי בארנונה יחויב המחזיק, מגוריו דירת שאינה בדירה המחזיק י"ע המנוהלת עסקית פעילות בעד .ב

 .הדירה שטח כל בעד בצו הקבועים בשיעורים העסקית הפעילות סוג

  הארנונה חיוב על השגה

 מיום יום 90 תוך להגיש יש ההשגה את. שקיבל הארנונה בוןחש על השגה להגיש רשאי נישום כל

 .בעירייה הארנונה מנהל לידי החשבון קבלת

 :הבאים מהטעמים להגיש ניתן השגה

 המחויב השטח את תואם אינו בפועל הנכס שטח. 

 הרשות מועצת החלטת את תואם אינו הבניין סוג. 

 הרשות מועצת החלטת את תואם אינו האזור סוג. 

 המחויב השימוש את תואם אינו בפועל בנכס הנעשה השימוש. 

 בנכס המחזיק אינו בארנונה המחויב האדם 

 ההשגה קבלת מיום יום 60 תוך להשיב הארנונה מנהל על 

 המקומית הרשות של ערר לוועדת התשובה קבלת מיום יום 30 תוך לערער ניתן 

 לבית, ההחלטה מסירת מיום יום 30 תוך ערעור להגיש ניתן הערר ועדת החלטת על 

 לעיכוב עילה אינה השגה הגשת המקומית הרשות נמצאת שיפוטו שבאזור המחוזי המשפט

 . לדחייתו או התשלום

 הפרשי חיוב למנוע מנת על במועד השוטף התשלום את לשלם יש מקרה בכל, לב שים 

 .וריבית הצמדה 

 חלק. לוקתבמח שנוי שאינו החלק מתשלום המגיש את פוטרת אינה השגה הגשת :יודגש 

 .במועד לשלם יש זה

 למנוע בכדי או במלואו הארנונה חוב תשלום את לעכב בכדי ההשגה בהגשת אין כי, מובהר 

 החייב" כי קובע( חדש נוסח) העיריות לפקודת 300 סעיף. דין פי על גביה הליכי נקיטת

 וםתשל את משהה השגה הגשת כי קובע אינו הדין". במועדה אותה ישלם ארנונה בתשלום

  .היתר תשלומי לו יושבו ביתר שילם כי יתברר שאם אלא, החייב מסי



  הכתובת עדכון חובת

 בהוד בפועל המתגוררים התושבים מספר בין פער קיים כי עולה בידינו נמצאים אשר מהנתונים

 התושבים בנו פוגעת, זו עובדה. הפנים משרד י"ע המתנהלים האוכלוסין מרשם נתוני לבין, השרון

, ליישובים הניתנים והמענקים ההטבות קבלת מעכבת וכן הממשלה משרדי משאבי על דדותבהתמו

  . החוק על עבירה מהווה, לכשעצמו הכתובת שינוי אי כי יצוין. התושבים כמות למפתח בהתאם

 :כגון תקלות ומונעת הכרחית המען/ הכתובת עדכון חובת

 הנכון ליעד דואר הגעת  

 םילדי גני/  ספר בבתי רישום 

 לתושב מידע  

 תושב כרטיס 

  לטאבו אישור בקשת

 התכנון בחוק השלישית לתוספת 10 סעיף להוראת ובהתאם העיריות לפקודת 324 לסעיף בהתאם

 המקומית לרשות המגיעים החובות כל כי, המאשרת תעודה תעניק העירייה 1965 ה"תשכ והבנייה

, החובות כל את לפרוע יש זה לצורך. םובמלוא בלבד במזומן סולקו( נכס אותו על) הנכס בעל מאת

 בגין ובנייה לתכנון המקומית לוועדה או/ו המקומית לרשום והמגיעים החלים אגרות או/ו היטלים כולל

 .האישור תוקף מתן למועד עד, והמבוקש הרשום הנכס

 :האישור לקבלת הדרושים המסמכים

 בקשה טופס מילוי 

 עדכני טאבו נסח בצירוף רכישה/  מכר חוזה  



 הנחות – 2 תקנה 2018 לשנת כללית בארנונה הנחות תשלום ואפשרויות הנחות

 כלליות

עד  אחוז ההנחה סוג ההנחה
מספר 
 נפשות

מוגבל 
בשטח 

עד 
 )במ"ר(

 מסמכים דרושים/ הערות

 מבחן י"עפ ותיק אזרח
 הכנסה

, שנה 67 לו שמלאו גבר. א
 62 לה שמלאו אישה או

 .שנה
 לאזרח רק תינתן ההנחה. ב

 מכל הכנסותיו כל שסך קותי
 על עולה אינו שהוא מקור

 כפי הממוצע השכר
 .שפורסם

 

אזרח  30%
 1ותיק 

 מקור מכל הכנסות/ השכר תלוש מ"ר 100
 . הראשונים החודשים 3 – ב שהוא
 .ההנחה מבקש של ז"ת צילום
 חודשים 3-ל בבנק חשבון מצב

 אחרונים
 .להנחה בקשה טופס מילוי

 מאזרח יותר בדירה גרים
 רק הנחה תינתן, אחד ותיק
 ההכנסות כל סך אם

 דירה באותה המתגוררים
 עולה אינו, שהוא מקור מכל
 .הממוצע מהשכר 150% על

30% 2 
אזרחים 

 ותיקים

 מקור מכל הכנסות/ השכר תלוש מ"ר 100
 . הראשונים החודשים 3 – ב שהוא
 .ההנחה מבקש של ז"ת צילום
 חודשים 3-ל בבנק חשבון מצב

 אחרונים
 .להנחה בקשה טופס וימיל

 ת/המקבל – ותיק אזרח
 מן אחת המוסד מאת

 לאומי לביטוח הקצבאות
, תלויים, שארים, זקנה)

 (נכות

 קבלת על הלאומי מהביטוח אישור מ"ר 100  25%
 תחילתה ומועד הקצבה

 מאת המקבל – ותיק אזרח
 גמלת הלאומי הביטוח
 הכנסה הבטחת

 קבלת על הלאומי מהביטוח אישור מ"ר 100  100%
 תחילתה ומועד הקצבה

 

  דין כל י"עפ נכות קיום אישור   40% ומעלה 90% –רפואית נכות
 (העירייה באתר)1 טופס מילוי

 כושר אי דרגת בעל -נכה
 75% בשיעור השתכרות

 י"עפ קצבה המקבל, ומעלה
 הביטוח לחוק 127 סעיף

 טרם אשר נכה או, הלאומי
 נקבעה הזקנה קצבת קבלת

 כושר אי דרגת לצמיתות לו
 75% של בשיעור השתכרות

 ומעלה

 הלאומי מהביטוח אישור   80%
 (העירייה באתר) 1 טופס מילוי

 או ציון אסיר גמלת מקבלי
  הרוג

 התגמולים חוק לפי מלכות
 משפחותיהם ובני ציון לאסירי

 4עד  66%
 4מעל 

 מ"ר 70
 מ"ר 90

אישור המוסד לביטוח לאומי על 
 1ילוי טופס קבלת גמלת אסיר ציון מ

 )באתר העירייה(

 לפי תגמול המקבל ציון אסיר
 100% הכנסה מבחן

 על לאומי לביטוח המוסד אישור.1   100%
 חוק מכוח הכנסה לפי גמלה קבלת

 ובני ציון לאסירי תגמולים
 1992 ב"התשנ, משפחותיהם

 לפי גמלה קיבל לפיו אישור.2
 החודשים בששת הכנסה הבטחת

  התגמול לתלקב התביעה הגשת לפני
 (העירייה באתר) 1 טופס מילוי



עד  אחוז ההנחה סוג ההנחה
מספר 
 נפשות

מוגבל 
בשטח 

עד 
 )במ"ר(

 מסמכים דרושים/ הערות

 

 מקבלי) הנאצים רדיפת נכי
, גרמניה ממשלת גמלאות

 אוסטריה, הולנד, בלגיה
 קצבה מקבלי או( ב"וכיוצ
 התביעות ועדת דרך

 4עד  66%
 4מעל 

 מ"ר 70
 מ"ר 90

 האוצר משרד אישור
 (העירייה באתר) 1 טופס מילוי

 עיוור תעודת בעל – ת/עיוור
 הסעד שירותי חוק לפי

 1958 ח"התשי

 עיוור תעודת   90%
 (העירייה באתר) 1 טופס מילוי

 12 למשך – חדש עולה
 החודשים 24 מתוך חודש

 שנרשם ביום המתחילים
 האוכלוסין במרשם כעולה

 תעודת צילום בצירוף עולה תעודת מ"ר100  90%
 זהות
 (העירייה באתר) 1 טופס מילוי

 בזולת התלוי – חדש עולה
 לעולה מיוחדת לגמלה איוזכ
 לעולה סיעוד לגמלת או

 הלאומי הביטוח מן אישור   80%

 12 למשך – ל"צד איש
 חודשים 36 מתוך חודשים

 הגיע שבו ביום המתחילים
 מאי חודש אחרי לישראל

2000 

 הביטחון משרד אישור 100%  90%

 לאומי הביטוח מן אישור   70% סיעוד גמלת מקבל

 בן או העולם אומות חסידי
 זוגם

 הכרה המאשר" ושם יד"מ מסמך   66%
 "עולם אומות חסיד" בתור בתושב

 (העירייה באתר) 1 טופס מילוי

 הורה – עצמאית משפחה
 21 גיל עד ילד כולל – יחיד

 משרת שהוא ובתנאי
 ל"בצה סדיר בשירות

 ואישור עדכנית זהות תעודת צילום   20%
 הבן של סדיר שירות על ל"מצה
 (העירייה באתר) 1 טופס מילוי

 לרבות בת או בן – נכה ילד
 של אומנה במשפחה ילד

 הורים או, בנכס המחזיק
 המתגורר 18 גיל מעל לנכה
 ובלבד, הוריו אצל

 ילד גמלת בעדו שהשתלמה
 בעבר נכה

 לביטוח מהמוסד גמלה קבלת אישור מ"ר 100  33%
 הבגיר הילד או נכה לילד לאומי
, תנכו קצבת מקבל, לקצבה הזכאי
 נכה ילד גמלת בעבר קיבל

 על לאומי לביטוח מהמוסד אישור   70% הכנסה הבטחת גמלת
 2003 משנת ברצף הגמלה קבלת

 היום ועד

 על לאומי לביטוח מהמוסד אישור   70% מזונות גמלת
 2003 משנת ברצף הגמלה קבלת

 היום ועד

 לפי לתשלום הזכאי שבי פדוי
 שבי לפדויי תשלומים חוק

 קבלת על הביטחון משרד וראיש   20%
 שבי לפדויי גמלה

 אזרחי בשרות המשרתים
 בטחוני

 4עד  100%
 4מעל 

 מ"ר 70
 מ"ר90

 אזרחי לשרות הרשות מנהל אישור
 לאומי

-אזרחי בשרות המשרתים
 שבועיות שעות 30 חברתי
 שנתיים במשך

 4עד  75%
 4מעל 

 מ"ר 70
 מ"ר 90

 אזרחי לשרות הרשות מנהל אישור
 לאומי

 אזרחי לשרות הרשות מנהל אישור מ"ר 70 4עד  50%-אזרחי בשרות תיםהמשר



עד  אחוז ההנחה סוג ההנחה
מספר 
 נפשות

מוגבל 
בשטח 

עד 
 )במ"ר(

 מסמכים דרושים/ הערות

 שבועיות שעות 20 חברתי
 שנים 3 במשך

 לאומי מ"ר 90 4מעל 

 4עד  100% לאומי בשרות מתנדבת
 4מעל 

 מ"ר 70
 מ"ר 90

 בתוקף שכירות הסכם
 לאומי שירות ביצוע על אישור

, שוטרים, ס"שב, ל"צה נכי
 איבה פעולות נפגעי

 4עד  66.6%
 4מעל  

 מ"ר 70
 מ"ר 90

 פעילות נפגעי, הביטחון משרד אישור
 לאומי לביטוח המוסד אישור – איבה

 4עד  66.6% שכולים הורים
 4מעל 

 מ"ר 70
 מ"ר 90

 הביטחון משרד אישור

 בשירות חייל של הורים
 הייתה פרנסתם אשר חובה

 פרנסה לו ואין החייל על

 4עד  100%
 4מעל 

 מ"ר 70
 מ"ר 90

 או סדיר, חובה שרות על ל"צה שוראי
  שחרור תעודת
 גיוסו טרם החייל הכנסת אישור

 ל"לצה
 מצבם על אישור – לאומי ביטוח

 אי ועל ההורים של התעסוקתי
 לעבוד יכולתם

 לאומי ושירות לחיילים הנחות
 לאחר חודשים 4 עד לחייל

 שירות למתנדבת, השחרור
 משרתת היא עוד כל לאומי

 4עד  100%
 4מעל 

 מ"ר 70
 מ"ר 90

 ל"צה שלטונות אישור

 4עד  100% אזרחי בשרות משרת
 4מעל 

 מ"ר 70
 מ"ר 90

 הרווחה משרד מטעם מפקח אישור
 תקנות לפי אזרחי שירות ביצוע על

 ישיבות לתלמידי שרות דחיית
 אמונתם שתורתם

 הכנסה בעל -הכנסה מבחן
 כפי ממוצעת חודשית

 משרד י"ע שמתפרסמת
 הפנים

 ההנחה גובה
 בהתאם ייקבע
 ההכנסה לגובה
 הנפשות וכמות
 כל על ותחול
 טבלת. הנכס
 ההכנסה מבחן

 מפורסמת
 .העירייה באתר

 המבקש הכנסות לגבי פירוט .1  
 .עמו והמתגוררים

 (העירייה באתר) 1 טופס מילוי .2

 בניין של מחזיק – ריק בניין
 שאין, ואדם מחפץ ריק

 תקופה במשך בו משתמשים
 .מצטברת

 בגין למחזיק תינתן ההנחה
 משך המצטברת התקופה

 וכל בבניין בעלותו תקופת
 .בו הבעלות שונתה לא עוד

 –חודשים  6עד 
100% 

 ריק נכס פטור לקבלת בקשה טופס  
 הפטור. הנכס בעל י"ע מראש ימולא
 העירייה פקח לביקורת בכפוף יינתן

 ובכפוף( העיריה דעת שיקול י"עפ)
 יבעל ומים חשמל חשבונות להגשת
 רטרואקטיביות בקשות. נמוכה צריכה

 .תתקבלנה לא

 לתקופה( מארנונה הנחה) המדינה במשק ההסדרים לתקנות 13 תקנה מתוקף יינתן ריק נכס פטור

 בנין) ההסדרים לתקנות 12 תקנה בגין פטור יינתן ולא בלבד חודשים 6 ועד יום 30 של מינימאלית

 ובהודעה התקופה בתחילת הפטור לקבלת בקשה תבהגש מותנה ריק לנכס הפטור מתן(. וחדש ריק

  הנכס של מחדש אכלוס טרם ימים 7 של מוקדמת



 :מאלה אחד על פי בבקשות לדון מוסמכת הנחות ועדת

מוגבל בשטח עד  עד מספר נפשות אחוז ההנחה סוג ההנחה
 )מ"ר(

מסמכים דרושים/ 
 הערות

 –לנזקק הנחה
 לנזקק הנחה
 נזקק או, חומרי
 לו שנגרמו רפואי

 חריגות הוצאות
, במיוחד גבוהות

 רפואי טיפול בשל
 או פעמי חד

 או שלו מתמשך
 משפחתו בן של

 בקשה טופס מילוי - - 70%
 לוועדת( 2 טופס)

 בצירוף ההנחות
 המסמכים
 הנחיות הנדרשים

 בקשה להגשת
 : להנחה

 :  להנחה בקשה

 -מ החל,  2018 ספיםהכ שנת עבור, להנחה הבקשה את להגיש ניתן - הבקשות להגשת התקופה

 .  30.06.2018 עד 21.01.2018

 . תטופל לא, המתאימים והאישורים המסמכים כל עם תוגש שלא בקשה - הבקשות הגשת

 רשום שהוא ובתנאי, בפועל הזכאי בה שמתגורר( אחת) לדירה רק תינתן הנחה - בקשות רישום

 .בנכס כמחזיק בעירייה

 והמסמכים הזכאות הוכחת ולאחר כנדרש הבקשה קבלת לאחר רק תינתן הנחה-ההנחה מתן

 . אישורה לאחר תשלח הנחה מתןה על הודעה. הוועדה של דעתה להנחת, המתאימים

 במצבו שחל שינוי כל על לדווח החובה מוטלת, להנחה הזכאי על -הדיווח חובת

 .שקיבל בהנחה שקשור, משפחתי/כלכלי/הסוציאלי

 באותה בדצמבר 31 עד החוב יתרת מלוא את פרע ולא הבארנונ הנחה שקיבל תושב -ההנחה ביטול

  .כחוק והצמדה ריבית תוספת כולל ,החוב ליתרת ותיתוסף בארנונה ההנחה תבוטל, שנה



 : הנחה לבקשת כלליים תנאים

 אמות .התשלום אתמועד דוחה ואינה ארנונה מתשלום פוטרת אינה להנחה בקשה הגשת -  תשלום

 המוגדרים( רפואי/ חומרי נזקק למעט)  קבועים קריטריונים י"עפ מתבצע ההנחות אישור -  מידה

 . לעת מעת ומעודכנים( בארנונה הנחה) המדינה במשק ההסדרים בתקנות

 הגביה במחלקת לקבלם שניתן מיוחדים טפסים גבי על תבוצע הבקשה הגשת-טפסים והגשת קבלה

 מסמכים בצירוף, המגיש י"ע ומהחת תהיה הבקשה. העירוני האינטרנט מאתר להורידם לחילופין או

 על שיעידו, מ"הר ואישורים מסמכים תצלום לצרף יש, לבקשה. כדין העובדות את המאמתים נלווים

, משכורות תלושי- שכירים)  בדירה עימו המתגוררים וכל המחזיק של הכנסות אישורי. המצב

 מענקי, לאומי ביטוח נוספים הכנסה מקורות אישור(. אחרונה שנתית הכנסה מס שומת – עצמאיים

 קצבת ל"צה תמיכת ,מלגות, ד"שכ, נכות קצבת, שארים קצבת, העבודה ממקום פנסיה ,זקנה

 זהות תעודת. אחרות והכנסות תמיכות, הכנסה השלמת, הכנסה הבטחת, פיצויים, ל"מחו תשלומים

 . המבקש ש"ע הנכס לכתובת עדכני המגורים מקום כי המעידה

 לרבות, הכנסה מקור מכל עימו המתגוררים אלה ושל בנכס המחזיק של רוטוב הכנסה -הכנסה

 תקנות לפי גמלה/   שארים גמלת/  זקנה קצבת/   ילדים קצבת: לאומי לביטוח מהמוסד תשלומים

 :למעט נכה וילד הלאומי הביטוח

 בנכס המחזיק עם המתגוררים בת או בן של החודשית מהכנסתם מחצית.  

 שהוא השכירות דמי על עולה שאינו בסכום – דירתו השכרת בעד אדם קבלשמ שכירות דמי 

 . למגוריו ששכר אחרת דירה בעד משלם

 המילואים שירות בחוק כמשמעותם נוסף ותגמול מיוחד תגמול עקב המתקבלות הכנסות 

 שבהתאם להנחה זכאות לגבי קריטריונים שנה מידי מפרסם הפנים משרד 2008 ח"התשס

  .המקומית ברשות תעריפיםה נקבעים להם



 :הבאות מהדרכים באחת הארנונה את לשלם ניתן

 (הצמדה הפרשי מתוספת פוטר מראש התשלום) השנה בתחילת, מראש אחד בתשלום 

 14.3.2018, 14.1.2018: כדלקמן מאפשר שהחוק כפי תשלומים 6 של תקופתי תשלום ,

14.5.2018 ,14.7.2018 ,14.9.2018 ,14.11.2018 

 בגין קבע בהוראת למשלמים התשלום יפוצל 2018 משנת החל, השירות שיפור מתהליכי כחלק

 .הצמדה וללא ריבית ללא שווים תשלומים לשני חודשי הדו החיוב

   בכרטיס או/ו הבנק חשבון לחיוב בהוראה, התשלום שובר באמצעות לשלם ניתן תקופתי תשלום

 .האשראי

 מיותרים פיגורים ליצור לא מנת על הבנק חשבון לחיוב הוראה על םלחתו וממליצים מבקשים אנו

 .הבנות לאי לגרום העלולים

 4 סעיף, 1980 ם"התש( חובה תשלומי על הצמדה והפרשי ריבית) המקומיות הרשויות חוק י"עפ

 הארנונה ויתרת, התשלומים להסדר הזכות את מאבד, רצופות תקופות 2 שילם שלא תושב'(, ה)

 .האמור לחוק 2 בסעיף האמורים בתנאים, במלואה לפירעון מדתעו השנתית

 : התקופתי השובר את לשלם אפשר, לנוחיותכם

 הדואר בבנק 

 09-7759522 העיריה בשירות והתשלומים הבירורים למוקד ניתוב 

 בכתובת העירוני האתר דרך :www.hod-hasharon.muni.il או www.paybill.co.il 

  .והצמדה ריבית בהפרשי יחויב, במועד םישול שלא תשלום



 להצלחה מחנכים השרון בהוד יכול תלמיד כל – עירוני חינוכי חזון

  ל"לצה בגיוס הארצית בצמרת השרון הוד

 במקום העיר בני. ל"לצה בגיוס הארצית הצמרת בראש להוביל השרון הוד ממשיכה השנה גם

 והמצטיינים הערכיים הנוער לבני הודות הינה העירונית ההצלחה. השני במקום העיר ובנות הראשון

, האדם כבוד, הארץ אהבת: העירונית החינוך במערכת המובלות לימוד תכניות של ושורה העיר של

 .ועוד למדינה תרומה

 לבגרות בזכאות הארצית בצמרת השרון הוד

, חודשים שלושה מגילאי החל והוריהם העיר לילדי מענה מספקים העירוניים הילדים וגני היום מעונות

 תלמידי זוכים ובמסגרתן העיר בתיכוני פועלות ייחודיות מגמות מגוון. בעיר פועלים ילדים גני 104

 את השרון הוד לצעירי מספקות התיכונים מגמות. ומגוונים רבים בתחומים והכלים הידע למיטב העיר

 החינוכי הרצף על שמירה ךתו, האזרחיים וחייהם ל"בצה שירותם לקראת המיטבית ההכנה

 .הביניים בחטיבות כבר שמתחיל הייחודיים במקצועות

 במגוון הצהריים אחר בשעות לימודי תגבור לתלמידים מעניק העירוני המרכז – ה"הצלח מרכז 

 kobit@hod-hasharon.muni.il  09-7759936: לפרטים. מסובסדים במחירים מקצועות

   לצעירים מקום – הבאר

, צעירות להקות ערבי, הרצאות. והעשרה תרבות פעילויות מגוון המעניק וצעירים נוער בניל מרכז

  09-7759615 ונוער אירועים, תרבות מחלקת: לפרטים.  ועוד מוסיקה



 במרכז וטבע קהילה – השרון הוד

 09-7759677 החברתיים והשירותים הרווחה אגף: לפרטים  הקהילה למען ואירועים פעילויות

 רבים משאבים השנה לאורך משקיעים החברתיים והשירותים הרווחה אגף, השרון הוד עיריית

 כיתת: ואירועים פעילויות מגוון. העירונית האב מתוכנית כחלק הוותיקים העיר תושבי לקידום

 .ומופעים הרצאות, טיולים, הזהב ספר מועדון, הזהב סרט מועדון, הראשונים בחטיבת הוותיקים

 :בעיר והשירותים הפעילויות מערך את לקדם ממשיכה השרון הוד תעיריי

 ביום ארוחות 3 כולל, הרצאות, וספורט מוסיקה פעילויות, חוגים  – סיעודיים לקשישים יום מרכז

 3 יקינטון רחוב, יקינטון בית. והסעות

 בשיתוף העירייה - תומכת קהילה : לפרטים. העיר לוותיקי ייחודי ופעילויות חוגים מערך – הוד מרכז

 מצוקה לחצן, הבית תחזוקת, רפואה שירותי של רחב מגוון מעניקים ל"אש וארגון קליק עמותת

 . והרצאות טיולים, מסיבות הכוללות חברתיות ופעילויות

 המתנדבות. לשבוע אחת מתנדבות ידי על הניתן וסיוע הכלה, תמיכה של טלפוני קשר  – קשבת אוזן

-09  הוותיק לאזרח השירות דרך הפנייה. שונים נושים על אתו ומשוחחות הוותיק עם קשר יוצרות

7888545 

 רחוב, ו"ויצ. ק"וקלי ארי-לב ליונס, אשל, הרווחה משרד בשיתוף - שואה לשורדי מועדון, אירופה קפה

  16:30-18:30 השעות בין', ד בימי 6 הרשות

 .ק"קלי עמותת דיי על מופעל, המבוגרת לאוכלוסייה תעסוקה מרכז - SAVI סבי

 וינט'ג עם בשיתוף למימושן והדרך בקהילה שואה שורדי זכויות על מקיף מידע מאגר – זכות נקודת

 ימי, 9 גורדון רחוב. השרון הוד עיריית ידי על וממומן עלות ללא השירות. אביב ועמותת אשל, ישראל

  09-7888545:  לתיאום  08:00-13:00 השעות בין, חמישי

 וגישור סכסוכים ויישוב מניעת בנושאי מינימאלית בעלות נגיש שירות – בקהילה ודיאלוג גישור מרכז

 . בקהילה הסכמות בניית תהליכי

 וכישורי מיומנויות, תעסוקה, השכלה בתחומי סיוע שמטרתה 18-25 לגילאי חדשה תכנית – יתד

 .חיים

 במיוחד מרהיב עילויותפ מתחם וכולל בעיר שנה מדי מתקיים –' זהב הכל' הוותיקים פסטיבל

  . מופעים ומגוון הרצאות, סרטים הקרנות. משפחותיהם ובני וותיקים לתושבים המוקדש



 במרכז וטבע קהילה – השרון הוד

 השרון בהוד נשים העצמת

 כל -כולה השנה לאורך הפועלים פרויקטים ומגוון אישי ליווי, מקצועית הכשרה, תעסוקתית העצמה

 לצד המסגרות במגוון פעיל חלק לקחת המוזמנות השרון הוד העיר לתושבות שנה ידימ מוצעים אלו

 הפעלתן על השרון הוד עיריית מקפידה, שנה מידי ופיתוחה לנשים ידידותית עיר תכנית של קידומה

 תכניות, תעסוקתית והכשרה לקידום מסגרות וביניהן העיר לנשות תומכות ומסגרות תכניות מגוון של

 .הדדי וסיוע לערבות ופרויקטים נשית והעצמה שיאי ללווי

 לידה זו אם בין) צעירות באימהות תומכות מנוסות אימהות שבמסגרתו, עירוני פרויקט - בשבילך אם

 האימהות, צעירה אם של הראשוני הליווי בחשיבות אמונה מתוך נולד הפרויקט(, לאו או ראשונה

 . וליווי הכשרה ועוברות מתנדבות התומכות

 ענף את לכבוש השנה גם ממשיכות השרון הוד נשות - ומאמאנט בכדורשת - אימהות ליגת

  09-7759613 הספורט רשות. וחברתית ספורטיבית לחוויה להצטרף מוזמנות כולן. הכדורשת

 עסקיות פירמות ניהול במערך הדירקטורית לתפקיד המשתתפות הכשרת – דירקטוריות קורס

 וציבוריות

 הורה בליווי 0-4 לגילאי ופעילויות סדנאות מגוון. תחומי הרב האומנויות במרכז פועל – טפטפים מרכז

 .להורים והרצאות העשרה חוגי. ת/מטפל או/ו

 שינה יועצת של מקצועי בליווי ושיחות הרצאות. הלידה בחופשת לאימהות – הלידה חופשת מועדון

 בבוקר שני בימי. הורים ומדריכת

 האישה בחודש ייחודיים מאירועים נהנו העיר מתושבות מאות - לנשים ופעילויות אירועים מגוון

 . ועוד  נשים נגד אלימות למניעת הבינלאומי היום לציון אירוע, הבינלאומי

  09-7759914 מגדרי לשוויון העיר ראש ויועצת שירות לית"סמנכ: לפרטים



 בתנועה חיים - הספורט את מזניקים

 מתקני בהקמת ומשקיעה בקהילה הבריא החיים ואורח הספורט קידום את דגלה על חרטה העיר

 עממיות ספורט ופעילויות אירועים וקיום הספר בבתי ספורט אולמות והקמת שדרוג, ספורט

 התושבים לרווחת ומקצועיות

 בענפי הספר בתי בין הנערכים ותחרויות טורנירים מערך – היסודיים הספר בבתי ספורט מפעלי

 '.ד כיתות לתלמידי שחייה לימוד פרויקט, כדורשת, שולחן טניס, רגל קט, כדורסל: ניםהשו הספורט

 המטרה. העירוני ספורט ולקידום להשקה נדבך ומהווה התשיעית השנה זו מתקיימת - הורים ליגת

 כדורסל ליגת(, רגל-קט) דדיס ליגת. ספרית הבית המערכת ובין התלמידים הורי בין מעורבות יצירת

 .  לאימהות כדורשת וליגת לאבות

, הישרדות, טאיקוונדו, ודו'ג, אומנותית התעמלות, קרקע התעמלות - הגילאים לכל ספורט חוגי מגוון

, קפוארה, שולחן טניס, הרך לגיל התעמלות, קרטה, סלוניים ריקודים, רולר הוקי, גלגליות, בלט מרכז

 .ועוד מיוחדים יםצרכ לבעלי עם ריקודי, הרקדות, כדורעף, כדורגל, כדורסל

 החברתיים והשירותים הרווחה ואגף העירונית הספורט רשות -" גיל בכל פעיל" העיר לוותיקי ספורט

, פילאטיס, פאטנק, מודרכת הליכה: העיר לוותיקי מיוחדים חוגים מפעילים ק"קלי עמותת בשיתוף

 .ועוד שולחן טניס, בריאותית התעמלות

 רון צעדת, הילדים אולימפיאדת, השרון הוד מרוץ, הילדים טריאתלון, ר.י.ש.ל מרוץ - שנתיים אירועים

 .ועוד עממי לילה מרוץ, ירח ליל טיול, חוגים הפנינג, ארד

 ייחודית תכנית, לספורט העירונית האב תכנית במסגרת לפעול ממשיכה העירונית הספורט רשות

 ספורטיביות פעילויות ומגוון טספור ענפי קידום, בעיר ספורט מבני להקמת תכניות הכוללת ומקיפה

 .העיר תושבי בקרב והמקיים הבריא החיים אורח עידוד המשך תוך

  09-7759613 העירונית הספורט רשות



 עיר של יופי במרכז וטבע קהילה – השרון הוד

 בישראל ומקיימת יפה קריה מטעם יופי כוכבי 5-ב העיר של זכייתה על השרון הוד לתושבי ברכות

 קריה תחרות במסגרת יופי כוכבי בחמישה השרון הוד העיר זוכה ברציפות שנים 13 מזה2017 יפה

 התואר את העיר נוספת פעם קיבלה והשנה יפה לישראל המועצה מקיימת אותה בישראל יפה

 במים חיסכון, גינון:  חיים תחומי של ארוכה בשורה תקדים חסרת עירונית השקעה בזכות היוקרתי

 במוסדות מקיימות גינות פיתוח, בחשמל חסכונית בתאורה שימוש, העיר חזות על השמיר, בהשקיה

 . ועוד ירוקה בניה, למחזור המודעות העלאת, החינוך

 הירוקה הקהילה בעיר תרבות אירועי

 פעילויות התקיימו ובמסגרתם אוגוסט יולי בחודשים התקיימו המשפחה וכל נוער, לילדים קיץ אירועי

 הלהקות חברי מהופעות נהנו השרון הוד של הנוער בני. הבית ליד בפארקים לילדים םומופעי

 . העיר ברחבי שנערכו רחוב ומסיבות מופעים במגוון העיר של הצעירים וההרכבים

. ומשמחת מיוחדת קהילתית מסורת והמשיך בעיר שלישית שנה התקיים 3-ה ושמחת פסטיבל

 ארי בן ומוש מסיקה מירי: האמנים מיטב של העיר ביברח הופעות התקיימו הפסטיבל במסגרת

 .העיר מתושבי אלפים נכחו ההופעות במגוון.  עונות 4 בפארק

, הילדים גני בהשתתפות ססגונית תהלוכה, השרון בהוד שלישית שנה התקיימה – שבועות תהלוכת

 .ועוד הרקדה, מופעים התקיימו התהלוכה במהלך. תושבים ואלפי הנוער תנועות חניכי, הספר בתי

 מוסיקה, הופעות שכלל הבירה פסטיבל עונות 4 בפארק התקיים בעיר לראשונה הבירה פסטיבל

 .לחגוג שהגיע הרב הקהל להנאת דוכנים ומגוון

 השרון בהוד החיים תחומי בכל פיתוח תנופת במרכז וטבע קהילה – השרון הוד

 השרון הוד פארק

 האקולוגי לאגם סביב ורכיבה הליכה שבילי סלילת. בעיצומן מצאותנ השרון הוד פארק הקמת עבודות

 .המרהיב הפארק של במרכזו הממוקם במדינה הגדול

 החינוך במוסדות הקיץ שיפוצי

 -מ למעלה חדשים חינוך מוסדות של ובהקמת הספר בבתי קיץ בשיפוצי הושקו האחרונות בשנים

 2 עוד של הקמתם מתוכננת בהמשך, יםחדש ספר בתי 4 הוקמו במסגרתם שקלים 300,000,000

 וכל ספורט אולמות 2-ו נוספים חדשים ספר בתי 2 מוקמים אלו ובימים ספורט אולמות 6, ספר בתי

 .החינוך במחלקת שנה מידי המתקיימים הקיץ לשיפוצי בנוסף זאת

 העיר ברחבי יום ומעונות ילדים גני

 הרצף. השרון הוד העיר של החינוך מערכת את המובילה העירונית המדיניות זוהי' יכול אחד כל'

 תוך, התיכון לסיום ועד הילדים מגני ונמשך היום במעונות חודשים 3 בגילאי כבר מתחיל החינוכי

 9-ו חדשים ילדים גני 60 העירייה חנכה האחרונות בשנים. העיר לילדי חינוכיות מסגרות מגוון הפעלת

 של הקמתם מתוכננת מכן ולאחר נוספים חדשים ילדים גני 10 בעיר נבנים אלו בימים. יום מעון כיתות

  נוספים גנים 20-כ



 האישי הביטחון למען השרון הוד במרכז וטבע קהילה – השרון הוד

 בכל הערכות תרגילי ביצוע תוך והציבור החינוך מוסדות כלל אבטחת על אחראית הביטחון מחלקת

 במהלך המתקיימים עירוניים אירועים ואבטחת רייםספ בית כוננות לצוותי השתלמויות, הספר בתי

 ותרגולם התלמידים הכנת על וכן ציבוריים מקלטים ושימור אחזקת על אחראית המחלקה. השנה

 .חרום במצבי להתמודדות

 ימות כל במהלך, היממה אורך לכל עירוניים סיורים מערך מפעילה הביטחון מחלקת – עירוני סיור

 ופקחים שוטרים בליווי ביםמשול סיורים כולל השבוע

 עברו אשר קרביות יחידות יוצאי כחובשים ומוסמכים חמושים, הסיירים – ממונעת אופנועים סיירת

 כל לאורך החינוך מוסדות לקריאות מענה נותנת הסיירת. ישראל משטרת בהנחיית מרוכזת הכשרה

 . ילדים פעילויות יימותמתק בהם עירוניים מוקדים למגוון מענה הלימודים שלאחר ובשעות היום

 החרום רשות, העורף פיקוד עם שוטפים עבודה בקשרי מצויה הביטחון מחלקת -לחרום הערכות

 עבודה כנסי, משותפים תרגילים מבוצעים. ההצלה וגורמי השונים הממשלה משרדי, הלאומית

 .  התפקידים בעלי לכל והשתלמויות

 להגברת ספר ובבתי ראשיים בצמתים, יםבפארק: העיר ברחבי אבטחה מצלמות – בטוחה עיר

  .האישי הביטחון



 לתושב ושירות שיתוף, שקיפות

 שירות' החדשה השרות אמנת הושקה השנה. בשירות מתמיד בשיפור ממשיכה השרון הוד עיריית

. העירייה ומחלקות אגפי לטיפול התקן זמני את גם הכוללת( שקיפות, גמישות, רגישות' )ש.ג.בר

 .השרון בהוד השירות איכות על ולשמירה לקידום ופעילות מעורבות, מחויבות הצהרת

 .וקשוב אדיב, סבלני שירות - רגישות

 עבודה ובסביבת ומהירה פשוטה מיטבית טכנולוגיה באמצעות לתושב מותאם שירות – גמישות

 . נעימה

 . מדידים םתקני לפי מלאה בשקיפות המתבצע ועדכני מקיף מידע העברת שירות – שקיפות

 השירות במתן מתמיד ושדרוג בשיפור רבה חשיבות רואה השרון הוד עיריית - עירוני שירות משוב

 מחווה, כפתור בלחיצת התושב בו עירוני משוב העירייה הטמיעה זה מתהליך כחלק. העיר לתושבי

 המוקד ינציג ידי על המוענק השירות ואיכות טיב על לעמוד  מנת על. העירוני השרות על דעתו

 ולאגפי השרות לית"לסמנכ מועברים והמשובים התשובות. העירייה ומחלקות אגפי ידי על וכן  העירוני

 . העירוניים השרות הליכי ושיפור לקחים הפקת לצורך העירייה ומחלקות

 .המתנה בזמן חיסכון תוך תשלומים מגוון לבצע ניתן העירוני האינטרנט באתר – מקוונים תשלומים

 לחסוך השרון הוד תושבי יוכלו השנה גם –  ולחוגים לצהרונים, העירוני באתר החינוך מערכתל רישום

:   העירוני האתר דרך'  א ולכיתות הוד לצהרוני, העירוניים לגנים ילדיהם את ולרשום ועלויות בזמן

www.hod-hasharon.muni.il אחורי שער – 24 עמוד .ספורט חוגי למגוון להירשם ניתן בנוסף 

 שלך בדרך שירות

 במסגרתם, חיים כאורח ושקיפות שיתוף, השירות שיפור תהליכי לקדם ממשיכה השרון הוד עיריית

 במגוון לעירייה התושב של ונגישות נוחות ליצור מנת על, ביותר המתקדמים האמצעים שולבו

 :שירותים

 על ולדווח לצלם. רוניהעי המוקד עם קשר ליצור תוכלו הסמארטפון בעזרת – השרון הוד אפליקציית

 ולהיות חשובים מיקומים עם במפות לצפות, לעיר הנוגעים ואירועים בחדשות להתעדכן, מפגשים

 .מסך ובנגיעת ביותר הקלה בדרך העירייה עם רציף בקשר

 אירועים, לתושב מציעה שהעירייה השירותים סל עדכון – www.hod-hasharon.muni.il עירוני אתר

 השנה כל ךבמהל ופעילויות

 הציבור לפניות ישירות ולפנות העירייה עם ישיר קשר ליצור תוכלו בו – העירוני הפייסבוק עמוד

 09-7759991': טל לעירייה התושב בין נוסף תקשורת ערוץ – הציבור פניות

 ובאמצעים בינלאומיים איכות תקני בסדרת התקנים מכון י"ע הוסמכה העירייה - iso 9001 תקן תו

 ולסביבתו לתושב השירות לשיפור תקדמיםמ

 או השרון הוד 28 גמלא בן יהושע רחוב, העיר לראש ממוען אישי במכתב – העיר לראש ישיר קו

 haya@hod-hasharon.muni.il:  במייל

 בשבוע ימים 7, ביממה שעות 24 – 108 מוקד


