המסלול הירוק
הנחות בארנונה למגורים לתושבים נפגעי הקורונה
אשר הוצאו לחל"ת או פוטרו ממקום עבודתם  /עצמאים הזכאים לפעימה הראשונה
כידוע ,עקב משבר הקורונה ,מספר מובטלים ומבקשי דמי האבטלה במדינת ישראל עלה מאוד.
למרבה הצער ,המשבר הכלכלי לא פסח על אורנית ומספר תושבים הוצאו לחופשה ללא תשלום (חל"ת)
או פוטרו ממקום עבודתם ונקלעו למשבר כלכלי בלתי צפוי בחייהם.
המועצה פועלת במספר רב של דרכים על מנת לסייע לתושבי היישוב בתקופה המאתגרת זו.
כחלק מפעילויות המועצה לסיוע ובמטרה להקל את התהליכים עבור תושבים שנפגעו כלכלית ,יזמנו
את ה" -מסלול ירוק" ,במסגרתו יתנו הנחות בארנונה בהליך מהיר לתושבי אורנית שהוצאו לחל"ת או
פוטרו ממקום עבודתם או עצמאים שנפגעו.
(כמו כן ,עומדת האפשרות בפני כל תושב/ת לפנות לקבלת הנחה בארנונה במסלול הרגיל.)1
מי יכול להגיש בקשה במסלול הירוק?
•
•

שכירים שהוצא לחופשה ללא תשלום או פוטרו ממקום עבודתם ,בתקופה שהחל מהיום
.15.3.2020
עצמאים אשר קיבלו את הפעימה הראשונה.

מה ההנחה המוצעת במסלול הירוק?
הנחה המוצעת בארנונה לחודשים  ,30.6.2020 - 15.3.2020בשיעור קבוע מראש ,כמפורט להלן:
 .1במקרה בו בן/בת זוג אחד הוצא לחל"ת או פוטר  30% -הנחה.
 .2במקרה בו שני בני הזוג הוצאו לחל"ת או פוטרו  50% -הנחה.

 1לצורך הגשת בקשה לקבלת הנחה בארנונה במסלול הרגיל ,יש למלא את הטופס בקישור זה ,ולשלוח אותו עם המסמכים
המפורטים בטופס למייל הבא .gvia@oranit.org.il -

איך מגישים את הבקשה?
יש למלא את טופס "הנחת המסלול הירוק" בקישור זה ,ולהגישו ביחד עם המסמכים הנדרשים
המפורטים בטופס ,למייל של מחלקת הגביה .gvia@oranit.org.il -

הבהרות נוספות
•
•
•
•

תושבים אשר שילמו את ארנונה בגין תקופה זו ,יזוכו בחשבון הארנונה בסכום ההנחה ו/או
בתשלומי חובה אחרים למועצה.
הנחה היא בגין התקופה  30.6.2020 - 15.3.2020ועד  160מ"ר לנכס.
הנחה מותנית בתשלום מלוא ארנונה בגין שנת המס  2020וזאת עד יום  31.12.2020לכל מאוחר.
אי תשלום מלוא הארנונה עד המועד כאמור תביא לביטול ההנחה.
במקרה של זכאות המבקש להנחה נוספת ,לא יינתן כפל הנחות במסלול הירוק והמבקש יהיה
זכאי להנחה הגבוהה מבין השתיים.
מטרת המסלול הירוק  -להאיץ ולייעל את הטיפול בבקשות אשר עומדות בתנאים שצוינו.2
אין באמור לעיל לגרוע מזכותם של תושבי היישוב להגיש בקשה להנחת נזקק במסלול הרגיל,3
אשר יכולה להגיע לכדי  70%הנחה על כלל תשלומי הארנונה לשנת המס ואולם הדבר נתון
לשיקול דעתה של ועדת ההנחות בהתאם להוראות התקנות.
בברכה,
ניר ברטל

דוד כץ

ראש מועצת אורנית

חבר מועצת אורנית
יו"ר ועדת הנחות בארנונה

 2במקרים מיוחדים ,לו ועדת הנחות ניתנת הסמכות לדרוש מסמכים נוספים ,לבחון כל מקרה לגופו וכן לדחות את בקשות
שמצאה שאינן עומדות בקריטריונים ו/או לקבוע שיעור הנחה שונה מן האמור לעיל לפי שיקול דעתה וסמכותה בהתאם
לתקנות.
 3לצורך הגשת בקשה לקבלת הנחה בארנונה במסלול הרגיל ,יש למלא את הטופס בקישור זה ,ולשלוח אותו עם המסמכים
המפורטים בטופס למייל הבא .gvia@oranit.org.il -

