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 : דעתחשוב ל
 

 .הגשת הבקשה להנחה אינה מעכבת הליכי גבייה על פי דין 

  קורת בנכס לאימות הנתוניםיהזכות לערוך בהמועצה שומרת לעצמה. 
 שני נכסים או יותר יקבל הנחה על נכס אחד בלבד, עפ"י החלטתוהמחזיק ב 

  בדצמבר של אותה שנה(.  31-לסוף שנת הכספים )ההזכאות להנחה מותנית בכך שסכום הארנונה ישולם עד
 .יבו במלוא הסכום ללא ההנחהי שזכאים להנחה לא ישלמו את מלוא הארנונה עד סוף השנה, הם יחואם מ

  זכאים להנחה אחת בלבד, הגבוהה מי שמתקיימים לגביהם מספר תנאי זכאות להנחות שונות בארנונה יהיו
 .(ים על קריטריונים המזכים בהנחה גבוהה יותראם עונ ארנונה ניהן )מומלץ לבדוק בפורטלמב

 

 : רערעו

 ונה או אם מעוניינים לערער על החלטת הרשות המקומית בנושא הארנונה, יש לפנות לגזבר, למנהל הארנ
 במועצה. הציבורות פנילממונה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תבקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללי

 

https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%90%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%A0%D7%94


 
 

 

 צאנע-א  -ראבין ת      ٭מכחול            ٭     מולדה       ٭ כוחלה            ٭     דריג'את        ٭ אלסייד          ٭     ן אום בטי

 arnona@alqasoum.org.il 08-8541319פקס,   08-6796110, טל 84894מיקוד באר שבע , 10קומה  31שד' שזר 

 20הנחה לשנת הכספים__________
  1993 –לפי תקנות ההסדרים במשק מדינה )הנחה בארנונה(, התשנ"ג     
 

       פרטי המבקש/ת )המחזיק( 
 טלפון נייד מספר זהות שם המצהיר/ה

 מין טלפון קווי
 

 זכר   /    נקבה

 סטטוס
  

 אלמן /   גרוש /  נשוי  /   רווק

 תאריך לידה  סהמתגוררים בנכמספר 
 
   ____/____/____ 

כתובת 
 הנכס 

 מספר משלם  מספר בית מספר מגרש  

 
 

 האם בבעלותך דירת מגורים נוספת?  בעל על רכב
 כתובת הדירה: כן לא  מספר רכב שנת ייצור דגם

       

 
 א+ב נא למלא טבלאות –שכיר / עצמאי 

 אוקטובר, נובמבר ודצמבר לשנת כספים קודמתנסותיהם בחודשים יתו בדירה והכהצהרה על המחזיק והמתגוררים אא. 
הכנסה  מקום עבודה  העיסוק גיל מספר זהות שם פרטי שם משפחה קרבה  

חודשית 
ממוצעת 

 ברוטו
        המבקש 1
        בן/בת זוג 2
        ילד/ילדה 3
        ילד/ילדה 4
        ילד/ילדה 5
        ילד/ילדה 6
        ד/ילדהיל 7
        ילד/ילדה 8
        ילד/ילדה 9

        ילד/ילדה 10
        ילד/ילדה 11
        ילד/ילדה 12

  סה"כ

 
 אין למלא הכנסות שנכללו בהודעת השומה  –וספים של המנויים בסעיף א לעיל )לעצמאיים מקורות הכנסה נ ב.
 חבש" סכום מקור  סכום בש"ח מקור 
  תמיכות צה"ל 8  /גמלה מביטוח לאומיקצבה 1
  קצבת תשלומים מחו"ל 9  מענק זקנה 2
  פיצויים 10  פנסיה ממקום עבודה 3
  הבטחת הכנסה 11  קצבת שאירים 4
  השלמת הכנסה  12  קצבת נכות 5
  תמיכות 13  שכר דירה 6
  אחר* 14  מלגות 7

 , יש לציין ההפרש )אם יש( בהכנסה בלבדה אחת למגוריך*אם השכרת דירת מגורים ושכרת דיר

 

 

 
 

 הצהרת המבקש

 .הנחה תחושב פעם אחת בשנת הכספים, עפ"י השיטה בה בחרת להיבחן, כאמור בעמוד הבא
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הנני מצהיר/ה בזאת, כי כל הפרטים הרשומים הם נכונים מדויקים ומלאים ולא העלמתי פרט כלשהו מהפרטים שנדרשתי. 
וק בגין מסירת דיווח ים הקבועים בחאין לי כל הכנסה נוספת על הרשום לעיל ואם יתברר שאין אמת בהצהרתי אני צפוי לעונש

 כוזב וזאת בנוסף לשלילת זכאותי להנחה. 
 לבצע חקירה לאימות בקשתי להנחה בארנונה ובהצהרתי. ידוע לי כי המועצה רשאית 

ידוע לי כי במידה ויימצא כי החסרתי מידע ו/או החסרתי מידע ו/או מסרתי מידע שגוי או מוטעה, תבוטל ההנחה שניתנה לי על 
תי זו, אדרש לשלם את כל המגיע ממני, בתוספת הפרשי ריבית פיגורים והצמדה ואני מסכים כי במקרה הנ"ל סמך בקש

 מתחייב לשלמן מידית עם קבלת החיוב מכם.  תחייבו אותי בהוצאות חקירה, ככל שיעלו, ואני 
  מידית למועצה. אני מצהיר כי במידה ויחול שינוי במצבי הכלכלי והמשפחתי, אני מתחייב להודיע על כך 

 
 תאריך: _______________ חתימת המצהיר/ה____________________             

 מסמכים נדרשים:
 כללי:

  לנכס בשכירות  –ה אחת לפחות חוזה שכירות עדכני ובתוקף לשנ 

   טופס בקשה להנחה מלא וחתום 

  צילום ת.ז. + ספח המבקש 

  מקבל/ת מזונות /הת גירושין, תצהיר משפטי להורה עצמאי שאינולהורה עצמאי )יחידני(: הסכם גירושין / תעוד 

   ו הקינים.מקבל/ת דמי מזונות בגין ילדיהורה עצמאי )יחידני( שאינו/ה תצהיר חתום ע"י עו"ד עבור 
 18ועבור ילדים בגירים מעל גיל יומצאו עבור שני בני הזוג  מסמכים מטהנחה תינתן לשנת הכספים הנוכחית בלבד. הה
 /הלשכיר

   לשנת הכספים הקודמת  או לחודשים ינואר עד דצמבר אוקטובר, נובמבר ודצמברתלושי שכר לחודשים  

   מביטוח לאומי לשנת הכספים הקודמת  אישור על זכאות לקצבה/גמלה –אישור מביטוח לאומי 

  ידה / קצבת זקנה אישורי ביטוח לאומי נוספים במידה ויש: הבטחת הכנסה / אבטלה / גמלת מזונות / נכות / דמי ל– 
 קצבת שאירים

 שאינו/ה עובד/ת

   מעמד לא עובד –אישור מביטוח לאומי 

   דיווח תקופות מעסיקים / זכאות לקצבה –אישור מביטוח לאומי 

  שורי ביטוח לאומי נוספים במידה ויש: הבטחת הכנסה / אבטלה / גמלת מזונות / נכות / דמי לידהאי 
 עצמאי/ת

  __________ שומת מס לשנת 
 18ילדים מעל גיל 

  לילד בשירות סדיר: אישור תרשים חוגרים על שירות סדיר 

  לילד בשירות לאומי/אזרחי: אישור מעמותת ההתנדבות או המוסר הרלוונטי 

  ר חתום ע" עו"ד עבור ילד שאינו מתגורר בבית אך רשום בכתובת ההורים במרשם האוכלוסיןתצהי 

  ד שאינו עובד: ראה מעלה שאינו עובדעבור ילד שכיר: ראה מעלה לשכיר / עבור יל 
 *יתכן ותדרשו להמציא אישור על אי קבלת הנחה מרשות אחרת בה התגוררתם בעבר.

 
 

 לאומי המצאת אישורים מהמוסד לביטוח 

* והזמינו קוד 6050במידה ונדרשים להמציא אישורים מהמוסד לביטוח לאומי ואין ברשותכם קוד סודי אישי, נא חייגו לטלפון 
 הקוד אישי ויש להזמינו עבור שני בני הזוג והילדים הבגירים המתגוררים בנכס.  –אר לביתכם. זכרו אישי. הקוד יגיע בדו

 א סימון זה, לא תבוצע ההנחה בארנונה(על המבקש/ת ההנחה לסמן במקום המתאים )לל

  .אני מעוניין/ת כי ההכנסה החודשית הממוצעת תחושב לפי חודשים אוקטובר, נובמבר ודצמבר לשנת הכספים הקודמת 

  ני מעוניין/ת כי ההכנסה החודשית הממוצעת תחושב לפי חודשים ינואר עד דצמבר לשנת כספים הקודמת.א 


