
     

 
 

 מחלקת גביה ואכיפה

 
 
 
 
 
 

 2022אפריל,  24

 "ג ניסן, תשפ"בכ

 תושבים יקרים 

 השלום והברכה, 

 

 לאחר ביצוע סקר נכסיםהנדון: עדכון גודל נכס 

 ובנכס שלכם ולאחר קבלת ההשגות  , ביישובכם בהמשך להודעתנו ולמכתבנו בעניין ביצוע סקר נכסים 

יחויב תשלום הארנונה על פי גודל הנכס כפי  05-06/2022הרינו להודיעכם שהחל משובר  ארנונה שוטף 
 .שמופיע במדידה החדשה

 30.6.2022-ל ועד  1.1.2020המציג את הפרשי השומה שחושבו החל מ  ארנונההפרשי שובר בזאת מצורף  
 בנכס שלכם.תשריט המדידה המעודכן כפי שבוצע בסקר   .  וכן מצורף בשנית )כולל(

 

 לידיעתכם , 

 שנים אחורה  אלא רק מהתאריך הנקוב.  7מליאת המועצה בקשה להקל את הגביה ולא לגבות 

המדידה  אותה ניתן להזמין בתיאום מו כן ולפנים משורת הדין אנו מאפשרים בדיקה נוספת ואחרונה של כ
 מודגש בזאת כי במידה ותבקשו בדיקת מדידה נוספת ,  החיוב עבור הנכס שלכם   052-4088134ני: טלפו

יחושב על פי המדידה המצורפת וזאת עד לסיום הטיפול בבדיקת המדידה וככל ויהיו שינויים הם יחושבו 
 רטרואקטיבית. 

 אופן התשלום: 

ללא ריבית  תשלומים שווים 6שובר ההפרשים  עד אנו מאפשרים  לפרוס את  תשלום  על התשלום כדי להקל 
עד לתאריך י"ד באייר יש למלא טופס בקשה מקוון באתר המועצה והצמדה .  לבקשה לפריסה לתשלומים 

 .נקטאפליקציה בסיטיקודרך ,  15.5.22תשפ"ב 

, תשלום שובר   15.5.22מודגש בזאת כי תושב שלא יפנה לבקש פריסה  לתשלומים  עד י"ד באייר תשפ"ב 
 .19.6.22והשני ב   19.5.22ההפרשים יבוצע בחיוב הוראת הקבע  הקיימת בשני תשלומים שווים  האחד ב 

  באחת מהדרכים הבאות :עליו להסדיר  את התשלום   תושב  שאין לו הוראת קבע

 להוראות מסלול תשלומים שווים באתר המועצה  6ניתן לשלם עד  –תשלום שובר באתר המועצה .    1
:                                                                   תשלום שובר ההפרשים בהעברה בנקאית לחשבון  המועצה  .2

                                                        237300/59חשבון  647סניף  10בנק לאומי  פרטי חשבון הבנק:
  gviya@hehevron.co.ilבסיום העברה יש לשלוח את אישור העברה במייל למחלקת הגביה : 

במייל למחלקת הגביה : בבקשה להסדרת התשלום בכל דרך אחרת יש לפנות  .3
gviya@hehevron.co.il_ .או דרך אתר המועצה או באפליקצית סיטיקונקט 

 

 בגודל הנכס, ראה מכתב זה כמבוטל.אין שינוי וככל 

 נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה ועניין .

 ברכה,ב       העתק: תיק תושב

 המחלקת הגבי        

https://ng.ctconnect.co.il/forms/form?f=db65e26c6edae0c7ce11efb4bbbc6fbe
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