
 

 

 

 הנדרשים המסמכים כל את לטופס לצרף נא - קריא יד כתב על הקפדה תוך בטופס הסעיפים כל את למלא נא

 1טופס 
 20__   הכספים לשנת לדירת מגורים בארנונה הנחה לקבלת בקשה טופס

 : ת / המבקש פרטי . א
 משפחה שם
 

________________ 

 פרטי שם
 

__________ 

 ז " ת ' מס
 
 I   I   I   I   I      I   I   I    

 אישי מצב

  □  רווק□   נשוי □      גרוש

    □ אחר□  אלמן

        □ 18מס' ילדים עד גיל 

 חותמת 

 לא □   כן □ ? בבעלותך הדירה האם
_____________ טל_________________________________  :הוא הדירה בעל
 _____________________________________כתובת:________________נייד

  , כן □ לא □ ? אחר מקרקעין נכס בבעלותך האם
 _______________________________________________________ בכתובת

  ?רכב כלי בבעלותך האם
 

 □  לא □    כן

 
 

 _______________ טל
 
 

  ______________פלא

 : הדירה פרטי . ב
 ישוב

 
 שכירות כםהס העתק לצרף מספר בית רחוב

□ 
 הקודמת בשנהאו ינואר עד דצמבר   ' דצמ -' נוב -' אוק בתקופה ברוטו בממוצע החודשית והכנסתם בדירה המתגוררים פירוט . ג

 / דרכון זהות ' מס תאריך לידה פרטי שם משפחה שם הקירבה

□              □ 

 חודשית הכנסה עבודה מקום
 בממוצעברוטו 

               המבקש/ת 1
               בן/ת זוג 2
3                
4                
5                
6                
7                
8                
9                

10                
11                
12                
  סה"כ              

 משנה קודמת, צילום ת.ז. כולל ספח. או ינואר עד דצמבר דצמ'-נוב'-בחודשים אוק' כל בני הביתכל סוגי ההכנסה של יש לצרף תלושי שכר ו/או 
 .יצרף שומת מס אחרונהעצמאי 
 : הקודמת בשנה או ינואר עד דצמבר  'דצמ -' נוב -' אוק בחודשים בדירה המתגוררים כל של הכנסה מקורות פירוט . ד

 ולצרף החודשי הסכום לפרט נא , כן אם)  הנ"ל מהמקורות כספים הבית מבני אחד קיבל הקודמת בשנה ' דצמ -' נוב -' אוק התקופה במהלך האם סעיף כל לגבי -X ב לסמן נא
 .) מתאים אישור לטופס

 ₪ ______________ בסך        כן      □ לא □                  משכורת 10 ₪ ______________ בסך        כן      □ לא □                 זקנה קצבת 1

 ₪ ______________ בסך       כן      □ לא □ העבודה ממקום פנסיה 11 ₪ ______________ךבס        כן      □ לא □  תלויים / שארים קצבת 2

 ₪ ______________ בסך        כן      □ לא  □                  פיצויים 12 ₪ ______________ךבס        כן       □ אל                 □  נכות קצבת 3

 ₪ ______________ בסך       כן      □ לא □    מישיבה כולל מילגה 13 ₪ ______________ בסך         כ      □ לא□                  ילדים קצבת 4

 ₪ ______________ בסך        כן      □ לא             □ל " צה תמיכת 14  ₪ ______________בסך        כן      □ לא □                 אבטלה דמי 5

 ₪ ______________ בסך        כן      □ לא   □כלשהו מגורם תמיכה 15 ₪ _____________ בסך        כן       □ לא □                        מזונות 6

 ₪ ______________ בסך        כן      □ לא            □ ל " מחו קצבה 16                                   ₪ _____________ בסך        כן       □ לא □            הכנסה הבטחת 7

 ₪ ______________ בסך       כן      □ לא □ רנטה / ל " מחו פנסיה 17                                                    ₪ _____________ ךבס         כן       □ לא □            הכנסה השלמת 8

  _________________מקור ₪ __________ בסך    כן □    לא□  אחר 18                                    ₪ ______________ךבס         כן □    לא*□                    דירה שכר 9

 . בלבד  )יש אם) ההפרש לציין יש , למגוריך אחרת דירה ושכרת מגורים דירת כרתהש אם*  : הערה
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 .יש לצרף אישור מהרשות שבתחומה נמצאת הדירה הנוספת ,שאינך מקבל/ת הנחה עבורהבעל דירה נוספת: 
 
 חובה למלא את הסיבה .: ההנחה ת / מבקש הערות . ה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 יר כי אני:הריני מצה

 
 . תאריך רישום כעולה במרשם האוכלוסין. 1950 -עולה לפי חוק השבות תש"י  . 1]  [  

  נא לצרף תעודת עולה וכן אישורי מגורים מיום העליה. 
 

 יום חודש שנה
   

 
, וכן דים בחזקתךנא לצרף מסמך המאשר, שהיל. 1992 -כמשמעותו בחוק משפחות חד הוריות התשנ"ב  -"הורה יחיד"  - .2]  [  

 אישור על  מצב אישי.
תושב/ת ישראל שאינו/נה נשוי/אה, )או פתח/ה בהליכים להשתחרר מקשר נישואין ופעל במשך שנתיים לפחות( ואין  -

 אדם הידוע בציבור כבן זוגו, או חי/ה בנפרד מבן זוגה/ו תקופה של שנתיים לפחות.
 עגונה לפי חוק ביטוח לאומי. -
 לארץ ואינו/נה שוהה בה. מצא/ת בארץ למעלה משנה ופחות משנתיים, ובן זוגה/בת זוגו לא על/תה עולה חדש/ה הנ -

 
 . א.לפי החלטת המועצה: כל מי שלא עבר/ה הליכי גירושין, והוא/היא פרוד/ה על פי חוות דעת מחלקת רווחה.2]  [  

 
 ו קצבת תלויים או קצבת נכות בשל פגיעה בעבודה., המקבל/ת קצבת זקנה או קצבת שארים א60או אישה בת  65בן  .3]  [  

 
, המקבל/ת קצבת זקנה או קצבת שארים או קצבת תלויים או קצבת נכות בשל פגיעה בעבודה, 60שה בת יאו א 65בן  .4]  [  

 בצירוף גמלת 
 הבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי.

 
 שירות סדיר. נא לצרף אישור צה"ל על תקופת -חייל בשירות סדיר  .5]  [  

 
 נא לצרף אישור. -חסיד אומות העולם או בן זוגו או מי שהיה בן זוגו, היושב בישראל  .6]  [  

 
 , נא לצרף תעודה.1968 -עיוור בעל תעודת עיוור לפי חוק שרותי הסעד התשכ"ח  .7]  [  

 
 ה נקבעה לו נכות כאמור.קצבת הזקנאחוזים ומעלה או מי שטרם קבלת  90בעל נכות רפואית בשיעור  .8]  [  

 
 הרשות הרפואית אחוזי נכות סעיף רפואי

     
 

 ומעלה(.  נא לצרף אישור על נכות רפואית. 90%)זכאי להנחה ע"י סעיף זה, מי שדרגת נכותו הרפואית המוכחת היא בשיעור של 
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חוק אסירי ציון(. נא  -)להלן  1992 -לפי חוק התגמולים לאסירי ציון ובני משפחותיהם, התשנ"ב  -מקבל גמלה כאסיר ציון  .9]  [  
 לצרף אישור.

 
 טחון.ינא לצרף אישור משרד הב -נכה צה"ל  .10]  [  

 
חמת השחרור ואין לי פעולות האיבה במלאבדתי חמישים אחוז או יותר מכושרי לעבוד כתוצאה מחבלה שנחבלתי עקב א.10]  [  

 נא לצרף אישורים. -להשיג פרנסה די מחייתי.ואיני מסוגל 
 

 . נא לצרף אישור.1970 -לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה התש"ל  -נכה הזכאי לתגמולים  .11]  [  
 

ממשלת גרמניה/הולנד בשל  מלת נכות המשולמת ע"יאו ג 1957 –מקבל גמלת נכות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז  .12]  [  
 נא לצרף אישור. -הנאצים רדיפות 

 
 נא לצרף אישור. -נכה הזכאי לתגמולים לפי חוק נכי המלחמה בנאצים  .12]  [  

 
 נא לצרף אישור. - 1981 -זכאי לתגמולים לפי חוק המשטרה )נכים ונספים(, התשמ"א  .12]  [  

 
חייל שנספה במערכה הזכאי לתגמולים לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום(,  בן משפחה של .12]  [  

 נא לצרף אישור. - 1950 –התש"י 
 

 נא לצרף אישור. - 1981 -זכאי לתגמולים לפי חוק שרות בתי הסוהר )נכים ונספים(, התשמ"א  .12]  [  
 

 נא לצרף אישור. - 1970 –געי פעולות איבה, התש"ל זכאי לתגמולים לפי חוק התגמולים לנפ .12]  [  
 

 נא לצרף אישור. -מקבל גמלה כבן משפחה של  הרוג מלכות כמשמעותו בחוק אסירי ציון  .13]  [  
 

נא לצרף  –שארו של אדם )כמוגדר בתקנות( שנפטר כתוצאה מחבלה שנחבל בה עקב פעולות האיבה במלחמת השחרור ב.10]  [  
 אישור.

 
נא לצרף מסמכים המוכיחים  -הורה של חייל בשרות סדיר שפרנסתו הייתה על החייל לפני שירותו ואין לו פרנסה למחייתו  .17 ]  [ 

 זאת.
 

 75% -שר השתכרותו מלו לחוק ביטוח לאומי ודרגת אי כו 127נכה הזכאי לקצבה חודשית מלאה, כמשמעותה בסעיף  .18]  [  
 . 10-12/13נה נקבעה לו נכות כאמור, נא לצרף אישור על קבלת הקצבה לחודשים שטרם קבלת קצבת הזקומעלה או מי 

 
 -1980 מהורה של ילד נכה הזכאי לגמלה לפי תקנות הביטוח הלאומי )דמי מחיה, עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה(, התש" .20]  [  

 נא לצרף אישור. -
 

 זכאי לגמלה / תשלום לפי: .21]  [  

 בסך ________________ לחודש. 1980 -ת הכנסה התשמ"א ]  [ חוק הבטח

  10-12/13  נא לצרף אישור לחודשים

 , בסך ________________ ש"ח לחודש. 1972 -]  [ חוק המזונות )הבטחת תשלום( תשל"ב 

 10-12/13נא לצרף אישור לחודשים  

 ___ ש"ח לחודש. ]  [ גמלת סיעוד לפי פרק ו' לחוק הביטוח הלאומי בסך _____________
 

 10-12/13נא לצרף אישור לחודשים 
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 : ת / המבקש הצהרת . ו

 

 לא וכי , ומלאים מדויקים , נכונים הם זו בבקשתי הרשומים הפרטים כל וכי , הקבועה מגוריי דירת זוהי כי בזה ה / מצהיר הריני
 ידוע . שיחול שינוי כל על האזורית הר חברון למועצה להודיע ת / מתחייב ואני , למלא שנתבקשתי מהפרטים כלשהו פרט העלמתי

 הפרטים נכונות את לבדוק זכות יש האזורית הר חברון למועצה וכי , החוק על עבירה הינו זו בבקשתי כוזב או / ו חלקי דיווח כי לי
  . בחוק לרשותה העומדים האמצעים בכל זו בבקשתי שמסרתי

 .אמת זו הצהרה ותוכן , חתימתי וזו שמי זהו
 

                                                                       
                                                                                                                                 _________________          ___________ 

                                                        ת / המבקש חתימת                 תאריך                                                                                                                                                     
 

 

 , ההנחה ת / קשמב לב לתשומת
 מ'דצ '- נוב '- אוק בתקופה  18)גיל שמעל)  תהבי מבני אחד כל של וההכנסות העיסוק לגבי אישורים הבקשה לטופס לצרף יש* 

 את לקבל ניתן ,זה טופס ימילו לפני ההסבר את לקרא מאוד מומלץ - ההסבר בדף כמפורט , הקודמת בשנהינואר עד דצמבר 
 של מועצה אזורית הר חברון. האתרמ םלהוריד  www.hrhevron.co.ilאו במשרדנו הטפסים

 למסור יש זה לצורך . בנכס המחזיק , ההנחה מבקש ש" ע הארנונה חשבון את להסב יש בארנונה להנחה הבקשה הגשת לפני* 
  . ירההד של רכישה / השכירות הסכם את למועצה אזורית הר חברון

 . השכירות הסכם של נוסף העתק זה לטופס לצרף יש , בשכירות הדירה אם* 
 לכל תינתן והנחה , ביחד השותפים כל של ההנחה בקשות את להגיש יש , להנחה הזכאים שותפים ' מס מחזיקים שבדירה במידה* 

 . הדירה בשטח היחסי חלקו לפי זכאי
 . כחוק אכיפה הליכי לעכב כדי בה יהיה ולא , לוםהתש מועד את דוחה אינה להנחה בקשה הגשת* 
 . מתאים כוח יפוי הומצא אם רק תטופל אחר אדם בשם להנחה בקשה* 
 . עברו שנים בגין הנחה תינתן ולא , בלבד הנוכחית השנה לגבי תידון להנחה הבקשה* 
 .ההנחה לו תבוטל  ,המס שנת סוף עד חובו יתרת את שילם ולא הנחה שקיבל זכאי* 
 
 :המשרד לשימוש . ז

 
 
 
 
 

  גם ' ג וימי 00 :13 -00 :08 ' ה -' א ימים : קהל קבלת 6296398 :' פקס 

 טופל.תלא  –ללא אישורים מתאימים  בקשהיש לצרף אישורים מתאימים להוכחת הזכאות.  .1

 תחילת זיכוי בהנחה מתאריך קבלת הטופס ממולא וחתום כנדרש, בצרוף המסמכים המתאימים. .2
 

 

 החלטה
 

 _____ % אושרה          □ הבקשה

 

 סיבה _______________________________________      □      נדחתה 

 

 _______________________  חתימה         _________________ : ה / הפקיד שם                

 

 ____________________________אישור הגזבר:  
 

                                                          02-9969108פקס'  , טל'90407גבייה מועצה אזורית הר חברון ד.נ. הר חברון, מיקוד מחלקת ה

  E-mail: Simonas@hrhevron.co.il 
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http://www.hrhevron.co.il/

