דף מידע
מחלקת הנחות

יש לצרף את המסמכים הרלוונטים לטופס הבקשה למחזיק שהוא "נזקק"
יש לדאוג שהמסמכים המוגשים יהיו עדכניים למועד הגשת הבקשה

•

אישורי הכנסה לשלושה חודשים אחרונים מכל מקור הכנסה לרבות :תלושי שכר של המבקש
ובן/בת זוג ,עצמאי – דו"ח שומא אחרון ,תלושי שכר של ילדים מעל גיל  18המתגוררים עימו,
אישורים על קבלת קצבת ילד נכה ,שארים ,זקנה.

•

אישור על קבלת קצבת דמי אבטלה.

•

אישור מעמד לא עובד מהמוסד לביטוח לאומי לבן  /בת הזוג המצהירים כי אינם עובדים.

•

אישור מהמוסד לביטוח לאומי  -מעמד לא עובד לילדים מעל גיל  18המתגוררים בבית
המבקש ושאינם עובדים ,תעודת חוגר  /אישור שירות צבאי מקצין העיר או שלישות בבסיס.

•

אישורים רפואיים עדכניים המפרטים מצב רפואי.

•

פירוט הוצאות רפואיות חודשיות הכולל נסיעות לבית החולים.

•

צילום חוזה שכירות לנכס בגינו מבקש הנחה ,במידה והמבקש משכיר דירה אשר בבעלותו,
יש להציג את שני החוזים.

תושב יקר ,נא לצרף אישורים כנדרש להוכחת הזכאות להנחה ,בקשות שיחסרו בהן אישורים
יוחזרו אל המבקש.

בקשה להנחת הנחה מתשלום ארנונה כללית לנכס מגורים לשנת_________ :
למחזיק שהוא "נזקק" )ראה הגדרה בהנחיות להלן(.
לפי תקנות ההסדרים במשק המדינה )הנחות מארנונה( התשנ"ג –  1993תקנות  8ו19 -
פרטי המבקש )מי שמחזיק בדירה(
מס' זהות

שם המשפחה

שם האב

שם פרטי

תאריך לידה

מצב משפחתי אישי) :סמן את הסטטוס המתאים(
___ נמצאים בהליך___ ,רווק/ה ___ ,גרוש/ה ___ ,חיים בנפרד___ ,נשוי/אה ___ ,אלמן/ה
מין זכר/נקבה

מחזיק הדירה

הישוב

רחוב

האם בבעלותך דירת מגורים נוספת? _______ כן

מס' הבית

טלפון

________ לא

משלוח יד _____________________________ :
האם בבעלותך רכב? דגם ______________ שנת ייצור __________מס' רכב
_______________
שכיר  /עצמאי – נא למלא טבלאות )א( ו) -ב(
א .הצהרה של המחזיק והמתגוררים איתו בנכס והכנסותיהם ב 3 -החודשים הקודמים לבקשה:
הכנסה
עיסוק
מקום
מס'
גיל
שם
שם
קירבה
חודשית
עבודה
זהות
פרטי
משפחה

שים לב:
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עצמאי – יצרף שומת הכנסה שנתית אחרונה שבידו
•
•

יש לרשום את כל המתגוררים בנכס גם אם אין להם הכנסות
הכנסות – המחזיק יצרף אישורי הכנסות כנדרש להוכחת הזכאות

ב .מקורות הכנסה נוספים של המופיעים בסעיף א':
מקור הכנסה

סכום בש"ח

מקור הכנסה

ביטוח לאומי

תמיכת צה"ל

מענק זקנה

ק .תשלומים מחו"ל

פנסיה ממקום עבודה

פיצויים

קצבת שארים

הבטחת הכנסה

קצבת נכות

השלמת הכנסה

שכר דירה

תמיכות

מילגות

אחר

סה"כ

סה"כ

סכום בש"ח

הריני מבקש לקבל הנחה מתשלום ארנונה לשנת _______ מהנימוקים
הבאים:

הנחיות:
 .1יש לצרף אישורים מתאימים להוכחת הנימוקים.
 .2תקנה  7קובעת כי "נזקק" הוא:
מחזיק שנגרמו לו הוצאות חריגות גבוהות במיוחד בשל אחת מהסיבות שלהלן:
•

טיפול רפואי חד פעמי או מתמשך של המבקש או של בן משפחתו.

•

אירוע בלתי צפוי אשר הביא להרעה משמעותית במצבו הכלכלי

הצהרה
•

הריני מצהיר בזה כי כל הפרטים הרשומים לעיל נכונים ,וכי לא העלמתי פרט כלשהו
מהפרטים שנתבקשתי למלא.

•

הנני מודע לזכותה של העירייה לבדוק ולאמת את הפרטים הנ"ל.

•

אני מתחייב בזה להעביר מידע בכתב לעירייה על כל שינוי שיחול בעתיד בפרטים הנ"ל.

תאריך ________________ :

חתימת המבקש _________________

החלטת הוועדה בישיבתה מס'  ______________ :מיום ______________________

החלטות  ____ :לדחות את הבקשה _____ ,לאשר הנחה בשעור של ______ %

מתאריך ______________ עד תאריך ______________

נימוקי הוועדה _______________________________________________________ :

תאריך __________________ :פרטי המאשר ____________________ חתימה
____________

בקשה לקבלת הנחה משלום ארנונה כללית לדירת מגורים לשנת הכספים ________ :
לפי תקנות ההסדרים במשק המדינה )הנחות מארנונה( התשנ"ג – 1993
תקנות ) (8) 2ב( 4 ,ו(19) -
פרטי המבקש )מי שמחזיק בדירה(
שם המשפחה
מס' זהות

שם פרטי

תאריך לידה

שם האב

מצב משפחתי אישי) :סמן את הסטטוס המתאים(
___ נמצאים בהליך___ ,רווק/ה ___ ,גרוש/ה ___ ,חיים בנפרד___ ,נשוי/אה ___ ,אלמן/ה
מין זכר/נקבה

מחזיק הדירה

הישוב

רחוב

מס' הבית

טלפון

לתשומת ליבך :בטופס מוגדרות  13סיבות בגינן ניתן להגיש את הבקשה.
נא סמן  Xבמקום המתאים לסיבת הגשת הבקשה ,והשלם הפרטים החסרים.
 ____ .1מצב כלכלי )שכיר/עצמאי( יש למלא טבלאות א' ו -ב' שלהלן:

א.

– הצהרה של המחזיק בנכס והמתגוררים איתו והכנסותיהם ב 3 -החודשים הקודמים לבקשה.

קירבה

שם
משפחה

שם
פרטי

גיל

מס'
זהות

מקום
עבודה

עיסוק

הכנסה
חודשית

שכיר -יצרף  3תלושי שכר אחרונים הקודמים להגשת הבקשה או טופס 106
עצמאי – יצרף שומת הכנסה שנתית אחרונה שבידו
מתגוררים – יש לרשום את כל הנפשות המתגוררות בנכס גם אם אין להם הכנסות
הכנסות  -המחזיק יצרף אישורי הכנסה כנדרש להוכחת הזכאות )בקשות ללא אישורים לא יטופלו(.
ב' מקורות הכנסה נוספים של המתגוררים בנכס )סעיף א'( יש לציין ממוצע חודשי לשלושת
שקדמו למועד הגשת הבקשה.
החודשים
מקור הכנסה

סכום בש"ח

מקור הכנסה

ביטוח לאומי

תמיכת צה"ל

מענק זקנה

ק .תשלומים מחו"ל

פנסיה ממקום עבודה

פיצויים

קצבת שארים

הבטחת הכנסה

קצבת נכות

השלמת הכנסה

שכר דירה

תמיכות

מילגות

אחר

סה"כ

סה"כ

סכום בש"ח

 ____ .2בעל נכות רפואית ,נכה אשר דרגת נכותו הרפואת המוכחת על פ כל דין היא בשעור של
 90אחוזים ומעלה ובלבד שאין בבעלותו נכס נוסף.
.
 ____ .3בן משפחה של הרוג מלכות כמשמעותו בחוק אסירי ציון
 ____ .4עיוור בעל תעודת עיוור ,לפי חוק שירותי הסעד ,התשי"ח 1958
 ____ .5עולה ,לפי חוק השבות תש"י –  1950תאריך רישום כעולה במרשם האוכלוסין  /תעודת
אזרח עולה ממשרד הקליטה לעליה  :שנה _______ חודש _______ יום ______
 ____ .6נכה הזכאי לתגמולים – לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות האיבה ,התש"ל – 1970
" ____ .7הורה יחיד" כמשמעותו בחוק משפחות חד הוריות ,התשנ"ב – 1992
 ____ .8אזרח וותיק ,תושב ישראל שהגיע לגיל פרישה כאמור בחוק גיל הפרישה ,אשר עומד
בקרטריונים של חוק אזרחים וותיקים או של תקנות ההסדרים
" ____ .9אזרח וותיק" המקבל קצבת זקנה לנכה כקבוע בתקנות האזרחים הוותיקים )הטבות
לאזרח וותיק שמקבל קצבת זקנה לנכה( התע"ב – 2011
 ____ .10בן או בת של המחזיק בנכס זכאי לגמלא ,לפי תקנות הביטוח הלאומי )דמי מחיה ,עזרה
ללימודים וסידורים לילד נכה( התש"ם – 1980

 ____ .11נכה הזכאי לקצבה חודשית מלאה – כמשמעותה בסעיף  127ל"ו לחוק ביטוח לאומי,
ודרגת אי כושר השתכרותו מ 75 -אחוזים ומעלה
 ____ .12זכאי לגמלא  /תשלום לפי:
 ____ .13חוק הבטחת הכנסה – התשמ"א – 1980
 ____ .14חוק המזונות )הבטחת תשלום( תשל"ב – 1972
 ____ .15גמלת סיעוד ,לפי פרק ו' לחוק הביטוח הלאומי

