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מקורות ההכנסה המקומיים של  תפקיד מחלקת הגביה לדאוג למיצוי

 המועצה על פי חוק בהגינות, אדיבות ושקיפות. 

המחלקה מקפידה על מתן שירות יעיל, אפקטיבי ואיכותי תוך שימוש 

 בטכנולוגיות מתקדמות ופיתוח כלים לשירות מרחוק.

המחלקה משרתת את התושבים בכל נושא הקשור לחיובי ארנונה, 

ך, מים וביוב )עד מעבר לתאגיד( קליטת תשלומים, היטלים, חינו

 ונותנת מענה מקצועי בנושאי חיובי ארנונה.

 המחלקה דואגת להפקת חשבון קריא, מפורט ובמועד.
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 זמן טיפול כולל שירות

 לחודש אי זוגי. 64-ישלחו עד ה  . חשבונות לתושבים6

 ישלחו בתחילת כל חודש זוגי.  . מכתבי התראה לחייבים6

 ימי עבודה מהעברת האישורים הנדרשים. 9  . מתן אישורים לטאבו7

. מבנה חדש למגורים, 0

 תעשיה ועסקים

משלוח הודעת שומה לתושב על שינוי 

 גודל או סיווג נכס

 בלת האישורים הנדרשים. יום מק 65

 יום  לפני משלוח חשבון ראשון. 65

העברת נכסים או השכרות בין תושבים  

 יום 65תוך 

יום ממועד העברת  65ביצוע העברה תוך 

 האישורים הנדרשים.

 פעמים בשנה )אחת לרבעון(. 0תתכנס   . ועדת הנחות5

ימים ממועד  9תשובה תישלח לפונה תוך 

 התכנסות הועדה.

השגה על חיוב הארנונה השנתי )סיווג  תשובות להשגות ועררים .9

 הנכס, גודל הנכס, אי חזקה בנכס( 

יום  74יום ממועד קבלת ההשגה. ותוך  94תוך 

 ממועד קבלת הערר.

 לחודש אי זוגי. 64-ישלחו עד ה  . חשבונות לתושבים6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


