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 2017 הכספים לשנת מגורים לדירת כללית ארנונה מתשלום הנחה לקבלת בקשה - 1 טופס
לתקנות ההסדרים במשק המדינה )הנחה  19-ו 2,4  סעיפים פיל    ותיק אזרח שהוא למבקש

 בארנונה(

 ההנחה לקבלת הנחיות
 . האחרונים החודשים 3 של בנק ותדפיסי שהוא מקור מכל הכנסה אישורי או/ו שכר תלושי לצרף נא
 .בדירה המתגוררים הוותיקים מהאזרחים אחד כל של ותיק אזרח תעודת לצרף יש
 .להלן המבקש הצהרת על ולחתום ב"הרצ הטופס פרטי את למלא יש

 ת/המבקש פרטי

 מצב אישי תאריך לידה מספר ת.ז./דרכון שם פרטי שם משפחה

 רווק/ה     נשוי/ה        
 גרוש       אלמן/ה    

 כתובת הנכס נכס מספר

  

 דואר אלקטרוני טלפון בבית טלפון נייד

   

 בדירהפרטי המתגוררים 

תאריך  מס זהות שם פרטי שם משפחה הקרבה
 לידה

גובה שכר 
 3 –ממוצע ב 
החודשים 
 האחרונים

      המבקש/ת 1

      בן/ת הזוג 2

3       

4       

5       

6       

7       

 פרטי הבקשה

  )  םהמתאי הסעיף את  √ - ב סמן( כי מצהיר הריני

              של סך על עולה אינו , שהוא מקור מכל ברוטו הכנסותיי כל וסך , הנדון בנכס בגפי ת/מתגורר הנני

 .)במשק הממוצע השכר( ₪ 9,489
 מקור מכל , בדירה המתגוררים כל של ברוטו ההכנסות כל וסך הנדון בנכס בגפי ת/מתגורר אינני

 (2016 'לאוג נכון 14,530₪  ( במשק הממוצע השכר מן 5.1 פי של סך על עולה אינו , שהוא
 - , לעיל 'ג ו 'ב בסעיף כאמור ההכנסות על עולה עמי המתגוררים והכנסת הכנסתי או/ו / הכנסותיי

 .להנחה זכאי איני לפיכך

 75%נכה אשר טרם קבלת קיצבת הזיקנה נקבעה לו לצמיתות דרגת אי כושר השתכרות בשעור 
 ומעלה.
 ת/המבקש הצהרת

 מהפרטים כלשהו פרט העלמתי לא וכי ומלאים נכונים ,לעיל הרשומים הפרטים כל כי בזה מצהיר הנני
 בזאת ה/מסכים ואני ההנחה לביטול יגרום זו בבקשתי כוזב או חלקי דיווח כי לי ידוע .למלא שנתבקשתי

  . בבקשתי שמסרתי הפרטים אמיתות לבחינת חקירה לבצעמועצה ל ת/ומאשר

 ________________ תאריך ____________ חתימה ___________ החתום על


