
                 
        עיריית דימונה  

 אגף הכנסות    

  

 הנחה לשנת___________________
 המבקש/תא. פרטי 
 שם המצהיר/ה

 
 

 טלפון נייד טלפון קווי מספר זהות

 תאריך לידה
 
 

 מין
 זכר     /    נקבה

 סטטוס
 רווק  /  נשוי   /  גרוש  /   אלמן

מס' 
המתגוררים 

 בנכס

כתובת 
 הנכס

 

מס'  רחוב
 בית

 מספר משלם

 
 ____________________כתובת הדירה: _____    כן         לאהאם בבעלותך דירת מגורים נוספת? 

 

 הצהרה על המחזיק והמתגוררים איתו בדירה והכנסותיהם בשלושת החודשים האחרונים. ב
 הכנסה חודשית מקום העבודה העיסוק גיל מספר זהות שם פרטי שם משפחה 

 ממוצעת ברוטו

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        

10        
11        
12        
 

 אין למלא הכנסות שנכללו בהודעת השומה(-אייםמצמקורות הכנסה נוספים של המנויים בסעיף ב )לע. ג
 

 "חסכום בש מקור סכום בש"ח מקור

  מענק לידה  לאומי חיטוה/גמלה מבצבק

  תמיכות צה"ל  פנסייה ממקום עבודה

  קצבת תשלומים מחו"ל  קצבת שאירים

  פיצויים  קצבת נכות

  הבטחת הכנסה / השלמה  שכר דירה

  תמיכות  מלגות

  אחר:  מזונות
 

 . הצהרת המבקשה
ולא העלמתי פרט כלשהו מהפרטים שנדרשתי למלא וכן כי זוהי דירת מדויקים ומלאים ים הנני מצהיר/ה בזאת, כי כל הפרטים הרשומים הם נכונ

 מגורי הקבועה. 
בגין מסירת דיווח כוזב וזאת בנוסף  לעונשים הקבועים בחוק אין לי כל הכנסה נוספת על הרשום לעיל ואם יתברר שאין אמת בהצהרתי אני צפוי 

 לשלילת זכאותי להנחה.
 בצע חקירה לאימות בקשתי להנחה בארנונה והצהרתי.ליה רשאית ידוע לי כי העירי

ידוע לי כי במידה ויימצא כי החסרתי מידע ו/או מסרתי מידע שגוי או מוטעה, תבוטל ההנחה שניתנה לי על סמך בקשתי זו, אדרש לשלם את כל 
בו אותי בהוצאות החקירה, ככל שיעלו, ואני מתחייב נ"ל תחייההמגיע ממני, בתוספת הפרשי ריבית פיגורים והצמדה ואני מסכים כי במקרה 

 לשלמן מיידית עם קבלת החיוב מכם.
 .לעירייה מידיתאני מצהיר כי במידה ויחול שינוי במצבי הכלכלי והמשפחתי, אני מתחייב להודיע על כך 

 

                
 מת המצהיר/ה __________________תאריך: ______________  חתי               

 בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית 

 לדירת מגורים
 

 

 

  



 
 

 מסמכים נדרשים:
 כללי:

 לנכס בשכירות – חוזה שכירות עדכני ובתוקף לשנה אחת לפחות       

 וםוחת מלאטופס בקשה להנחה        

 צילום ת.ז + ספח של המבקש       

 הכספיםבשנת  ליולי1לכל המגיש הבקשה החל מיום  –חודשים אחרונים  3תדפיסי חשבון בנק של        

 לאם חד הורית: הסכם גירושין        

 תצהיר חתום ע"י עו"ד עבור אם שאינה מקבלת דמי מזונות כלל       

 הנחה תינתן לשנת הכספים הנוכחית בלבד

 18ועבור ילדים בגירים מעל גיל  יומצאו עבור שני בני הזוגהמסמכים מטה 

 

 ה/לשכיר

 הכספים הקודמת של שנת דצמבר,  נובמבר , קטובראו תלושי שכר של: 3       

  לשנת הכספים הקודמתאישור על אי קבלת גמלה נוספת מביטוח לאומי  -אישור מביטוח לאומי         

  /קצבת זקנה  /: הבטחת הכנסה /   אבטלה  /   גמלת מזונות   /   נכות  /  דמי לידה במידה ויש אישורי ביטוח לאומי נוספים        

 קצבת שאירים        

   

   שאינו/ה עובד/ת

 מעמד לא עובד  -אישור מביטוח לאומי         

 זכאות לקצבה /דיווח תקופות מעסיקים  -אישור מביטוח לאומי         

 לידה אישורי ביטוח לאומי נוספים במידה ויש: הבטחת הכנסה /   אבטלה  /   גמלת מזונות   /   נכות  /  דמי         

 
 ת/עצמאי

 שומת מס לשנת _______________         

 

 18ילדים מעל גיל    
 אישור מקצין העיר על שירות סדיר לילד בשירות סדיר:         

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

 אך רשום בכתובת ההורים במרשם האוכלוסיןרר בבית תצהיר חתום ע"י עו"ד עבור ילד שאינו מתגו       

 ראה מעלה / עבור ילד שאינו עובד: ראה מעלה: עבור ילד שכיר        

 

 הנחה מרשות אחרת בה התגוררתם בעבר. אישור על אי קבלת* יתכן ותידרשו להמציא 

 

 
י אישי קוד סוד כםברשותלהמציא אישורים מהמוסד לביטוח לאומי ואין  םתשרדבמידה ונ

 קוד אישי.  ינווהזמ* 6050לטלפון  ובביטוח לאומי, נא חייג
 .כםלביתהקוד יגיע בדואר 

 
 הקוד אישי ויש להזמינו עבור שני בני הזוג והילדים הבגירים המתגוררים בנכס. – רוזכ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


