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בימים אלה המועצה משלימה מהלך של העברת גביית הארנונה ממזכירויות 
את  שילמו  תושבים  מהיישובים  בחלק  כה,  עד  המועצה.  אל  היישובים 
חוגים  היישוב,  מיסי  עם  יחד  החודשיים  היישוב  חיובי  דרך  הארנונה 

ותשלומים נוספים. 
התושב  את  מעתה  יחייב  לא  היישוב  למועצה,  הגבייה  העברת  במסגרת 
בארנונה, והמועצה היא זו שתהיה הגורם אליו משלמים. אין כל שינוי אחר. 

מדובר בשינוי טכני בלבד. גובה התשלום נשאר כשהיה.
את הארנונה ניתן לשלם במגוון ערוצים. המועצה ממליצה להקים הוראת 
קבע כדי למנוע התעסקות מיותרת לתושב, וכדי לאפשר תשלומים סדירים 

בלי לשכוח ובלי כאב ראש. 
אפשר להיכנס לאתר המועצה ולהקים הוראת קבע בקלות. ויש גם חידוש 
מרענן: אזור “תיק תושב” באתר מאפשר לכל תושב להיכנס לאזור האישי 
ולהנפיק  תשלום  באישורי  קודמות,  בחשבוניות  לצפות  ניתן  בו  שלו; 

אישורים.

אלו היישובים שעוברים לגבייה ישירה: אחיה, אלון, אש קודש, בית חורון, גבעון החדשה, 
גבעת הרואה, גבעת הראל, דולב, חרשה, חשמונאים, טלמון, כוכב השחר, כפר אדומים, 
כפר האורנים, כרם רעים, מבוא חורון, מגרון, מעלה לבונה, מצפה דני, מצפה יריחו, נווה 

צוף, נופי פרת, נילי, נריה, עטרת, עלי, ענתות, עפרה, פסגות, קידה ושבות רחל.

להקמת הוראת קבע 
לתשלום ארנונה
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לפניות ושאלות בנושא 
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02-6492929 

https://binyamin.org.il/6950/
https://binyamin.org.il/6950/


בסדרת ה’שאלות ותשובות’ שלפניכם נסביר בפשטות כיצד משלמים        
ולמי פונים אם צריכים עזרה בהסדרת התשלום.

              מה היה עד היום ומה השינוי שהמועצה מבקשת לעשות?

עד כה בחלק מיישובי בנימין התושב שילם ארנונה למועצה דרך היישוב. את 
חיוב הארנונה היה ניתן לראות בדף החיוב היישובי יחד עם חיובים נוספים 
כמו: חוגים, מיסי יישוב, ארועי תרבות וכדו’ או בדף חיוב נפרד. מעתה התושב 
ישלם את הארנונה ישירות למועצה. חוץ משינוי טכני של זהות הגוף שגובה, 

אין כל שינוי.

              האם משתנה סכום הארנונה? או שיש שינוי אחר שצריך להכיר?

הכל נשאר אותו דבר. גובה הארנונה לא משתנה. גם שאר כללי הגבייה לא 
אותה.  לקבל  ימשיך  לו  שהגיעה  להנחה  זכאי  היה  כה   שעד  מי  משתנים. 
מהנייד  בקלות  תושב”  ב”תיק  לצפות  היכולת  הוא  התושב  עבור  החידוש 
שביצע  הפעולות  ובכל  בחשבוניות  לצפות  אישורים,  להנפיק  ומהמחשב; 

במועצה.

              למה מתבצע השינוי הזה?

כיום בחלק מיישובי בנימין גביית הארנונה נעשית על ידי היישוב ובחלקם על 
ישלמו  כולם  ומעתה  יותר שצורת התשלום תהיה אחידה  נכון  ידי המועצה. 

לגורם אחד. 

כך  מהתושבים  ישירות  הארנונה  את  גובות  המקומיות  הרשויות  הארץ  בכל 
שאחרי השינוי הזה בנימין לא תהיה חריגה בדרך הגבייה.



              אוקי, הבנתי. איך משלמים? 

בהוראת קבע: 
אנחנו מאד ממליצים לשלם באמצעות הוראת קבע )בנקאית או באשראי(. 
הקמת הוראת קבע חוסכת התעסקות מיותרת מדי חודש ומאפשרת תשלומים 
סדירים. כדאי להקים הוראת קבע פעם אחת ודי. כך לא שוכחים ולא צוברים 

חוב וריבית.

שוברים לתשלום בדואר: 
השוברים  את  בדואר.  אליכם  שישלחו  שוברים  באמצעות  גם  לשלם  ניתן 
ניתן לשלם דרך אתר המועצה, דרך תיק תושב, בשיחה טלפונית מול מחלקת 

הגביה ובסניפי דואר ישראל.

גם מי שמשלם בהוראת קבע מקבל הביתה שוברים, אך אין צורך לשלם אותם.

לסיוע בהסדרת התשלום פנו אלינו בטלפון: 02-6492929

              מהם תאריכי הגביה של הוראות הקבע? 

הוראת קבע בנקאית נגבית ב-10 לכל חודש. 

כל  של  לסיכום  בהתאם  הוא  אשראי  בכרטיס  קבוע  חיוב  של  פירעון  מועד 
ב-28 לכל  תושב מול חברת האשראי שלו. אנחנו תופסים את סכום החיוב 

חודש. 

              מה ההבדל בין תשלום בהוראת קבע בנקאית לבין תשלום קבוע 
בכרטיס אשראי? 

)כחצי אחוז( לחודש   0.58% הוראת קבע בנקאית מקנה הנחה בשיעור של 
מגובה חיובי הארנונה. בתשלום קבוע בכרטיס אשראי אין את ההנחה הזו. 

)בתשלום לרשויות לא צוברים נקודות במבצעי האשראי(



              שאלה: האם תשלום בכרטיס אשראי יתפוס לי מסגרת? 

גובה החיוב. לדוגמה, אם תשלום  אנחנו תופסים כל חודש רק את המסגרת של 
הארנונה החודשי עומד ע”ס 400 ₪ לחודש, זהו הסכום שנגבה וזה הסכום שיילקח 

מהמסגרת. לא יותר מגובה החיוב.

 

              איך אני מבקש הנחה מארנונה? 

במנוע  להקיש  יש  המועצה.  באתר  דיגיטלי  באופן  להנחה  בקשה  להגיש  ניתן 
החיפוש: בקשה להנחה מארנונה, או להיכנס דרך הקישור הזה:
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              מה גודל הבית לפיו אני מחויב? 

גודל הנכס. גם בשובר לתשלום  ולראות בו את  ניתן להיכנס לשירות תיק תושב 
פשוט  שובר,  מקבל  קבע  בהוראת  שמשלם  מי  גם  לב:  שימו  הנכס.  גודל  מופיע 

השובר איננו לתשלום. גודל הנכס לא השתנה והוא כפי שהופיע ביישוב. 

              מה זה השירות החדש שהזכרתם “תיק תושב”?

למועצה  ישירות  המשלמים  לתושבים  המוצע  דיגיטלי  שירות  הוא  תושב  תיק 
ומאפשר קבלת שירותים ומידע ללא המתנה לנציג. כמו למשל: גודל הנכס, גובה 
החיוב החודשי, הנחות קיימות וכדומה. ניתן גם לבצע בו תשלומי שוברים בקלות, 
לצפות בהיסטוריית הגבייה, בחשבוניות ובקבלות עבר. הסבר מפורט על תיק תושב 
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