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 והנכס: רטי המבקש פ

 המצב האישי המין תאריך לידה שם פרטי         משפחהשם   מספר זהות

 זכר -              
 נקבה -

 גרוש -  רווק   -
 אלמן -   נשוי  -

 

 מייל:    פלאפון מס' בית מיקוד כתובת   היישוב

  בעל:    

 אשה:

 

בעלות  על 

 רכב
 חזקה בדירה

עסק חנות  האם בבעלותך דירה נוספת /

 נוסף, וכיו"ב
 האם בבעלותך יחידת דיור?

 כן / לא

  ש.ייצור
 שכירות -
 בעלות -

 כן / לא
כתובת:________________________

_____________________________ 
 

 
 כן / לא

 יש לחתום על תצהיר מאחורי הדף

 

 

 דצמבר  –ובמבר נ –הצהרה על המחזיק והמתגוררים בדירה והכנסותיהם בחודשים אוקטובר  .א

 מקום עבודה/עיסוק מס' זהות גיל שם פרטי שם משפחה קרבה
הכנסות ממוצע 

 ברוטו

       בן / בת הזוג.1

       ילדים .2

3.       

4.        

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

  סה"כ הכנסות מעבודה:                                                                                                                     

 
 ב. מקורות הכנסה נוספים 

 סכום   מקור   סכום   מקור

  תמיכות צה"ל 8  קצבת ילדים -ביטוח לאומי 1

  פנסיה ממקום העבודה 9  מענק זקנה –ביטוח לאומי  2

  פיצויים 10  קצבת שארים –ומי ביטוח לא 3

  קצבת תשלומים מחו"ל 11  קצבת נכות –ביטוח לאומי  4

  שכר דירה 12  השלמת הכנסה –ביטוח לאומי  5

  תמיכות 13  הבטחת הכנסה 6

  אחר 14   מלגות 7

  סה"כ הכנסות נוספות:               
 נים וכי לא העלמתי פרט כלשהו מהפרטים שהתבקשתי למלא.הריני להצהיר בזה כי כל הפרטים רשומים לעיל הם נכו

 טופס שאינו חתום ע"י המבקש ומזכיר היישוב, לא יטופל. -לתשומת ליבכם

 פירוט מסמכים שיש להמציא בנוסף לטופס זה. -בהמשך

 ____חתימה: ____________  _     ______שם המבקש: __________________________

 המשך מאחורי הדף             ____________________________________        חתימה: ______שם המזכיר: _______



 נחה מתשלום ארנונה כלליתבקשה לקבלת ה                           ב"ה
 201__לדירת מגורים לשנת הכספים                                  

 1993 -לפי תקנות הסדרים במשק המדינה )הנחות מארנונה(, התשנ"ג                                                
 

  

 דף הסבר והנחיות
 נוהל ומסמכים נדרשים לבקשת הנחה בארנונה לפי מבחן הכנסה

 . יש להקפיד לחתום.ולמלא את כל הפרטים, לצרף את כל המסמכים / האישורים הנדרשיםיש להקפיד 

ה
ב

חו
סי 

פ
ט

 

 בקשה טופס
 , וכן כל הכנסה שהיא, ברוטויש למלא בפרוטרוט. ההכנסה היא סכום המשכורת 

 כגון: דמי לידה, סיוע הורים וכד', דמי אבטלה וכד'.

 תעודת זהות
 צילום ת.ז. של שני בני הזוג+ ספח מלא+ פרטי ילדים.

 חובה שבספח יופיע כתובת מגורים מעודכנת בישוב בו מתגוררים.

 שאינם עובדים. 18ילדים מעל גיל מבט"ל עבור מי שאינו עובד, כולל אברכים ודו"ח מעסיקים  ח לאומיאישורי ביטו

 דפי חשבון בנק
 דצמבר  –נובמבר  –תנועות עו"ש עבור חודשים אוקטובר 

 מכל חשבונות הבנק. יש להסביר הכנסות בחשבון ולצרף אסמכתא בהתאם.

 אישורי הכנסה

 המתגוררים בנכס 18אישורי הכנסה של שני בני הזוג וכן של ילדים מעל גיל 

 דצמבר  -נובמבר  –אוקטובר  תלושי שכר עבור חודשים: שכיר

 אחרונה לשנת המס שנתיתה שומדו"ח  עצמאי

 +דו"ח מעסיקים בט"למערכת שעותאישור לימודים+גובה מלגה+ אברך כולל / סטודנט

 תלושי שכר אחרונים לפני אבטלה 3י אבטלה אחרונים + תלוש 3 מובטל

 אישור על תקופת שירות /לאומיזרחיא שירותחייל/

 

ם
די

ח
מיו

ם 
סי

פ
ט

 

 חופשת לידה
יש לצרף אישור מביטוח לאומי על תשלום דמי לידה כולל חישוב מפורט 

 עבור התקופה שעבורה שולם.

 מקבלי קצבאות ביטוח לאומי
  -הכנסה / סיעוד הבטחת הכנסה / השלמת

 יש לצרף אישור על קבלת קצבה בפועל
 

 נכות
 נכות ילד

 יש לצרף אישור על קבלת קצבה כולל גובה אחוזי הנכות וסוג הנכות
הזכאות היא בתנאי  18עם קבלת קצבה, מעל גיל  18עד גיל  –נכות ילד 

 והקצבה נמשכת. 18שקצבה שולמה עוד לפני היותו בגיל 

 רף אישור מביטוח לאומי על קבלת קצבת זקנהיש לצ אזרח ותיק

 יש לצרף תעודת עולה, צילום ת.ז. וספח עם כתובת מעודכנת בישוב עולה חדש 

 יש לצרף תעודת עיוור עיוור

 יש לצרף למסמכים אישור ממקום מגורים קודם שאינכם מקבלים הנחה. תושב חדש

 שוכרי דירה
 חודשים 12 יש לצרף חוזה דירה לתקופה של לפחות

 חוזים  2יש לצרף  -במידה והנכם גם שוכרים וגם משכירים דירה
 

 מיועד לבעלי יחידות דיור
 

 _______________________  ____________________________  _________________________ אני החתום
 ת.ז.                                     שם פרטי                                                שם משפחה       

 

 __________מצהיר בזאת: הבית שמספרו ______________  ביישוב ____________________  גודל הנכס במ"ר____
 

 הינו יחידת דיור אחת .1
 חידה. בקשה להפרדת נכסים כולל גודל כל י1קיימות יחידות דיור נוספות )מספר היחידות ______(  יש לצרף:   .2

 .חוזה שכירות בתוקף כולל סכום עבור כל יחידה2       
 ידוע לי שההנחה תינתן לבית בו אני מתגורר בלבד.

 
 __________________ )חובה(_:_____חתימה וחותמת מזכיר הישוב_______   __:______________ חתימת המבקש

 
 


