
המען

מצב אישיבעלות על רכב

שכיר/עצמאי נא למלא טבלאות א' ו-ב'

מחזיק הדירה

בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית 
לדירת מגורים לשנת ____ למחזיק שהוא "נזקק"

לפי תקנות ההסדרים במשק המדינה )הנחות מארנונה( התשנ"ג 1993

רווק       גרוש              

נשוי       אלמן

הורה עצמאי
כן         לא

ישוב

דגם

רחוב

שנת ייצור

טלפון ביתמס' הבית

מספר רכב

טלפון נייד

בעלות

שכורה

האם בבעלותך דירת מגורים נוספת:

)א( הצהרה על המחזיק והמתגוררים איתו בדירה והכנסותיהם בחודשים אוקטובר עד דצמבר 

בסעיף )א( לעיל )אין למלא אותן הכנסות שנכללו בהודעת השומה(

מקום העבודההעיסוקמספר זהותגילשם פרטישם משפחהקרבה

לשימוש המשרד
הכנסה חודשית
ברוטו ממוצעת

המבקש/ת1.

בן/בת הזוג2.

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.10

שים לב: שכיר – יצרף תלושי משכורת לחודשים אוקטובר נובמבר דצמבר              סה"כ
עצמאי יצרף שומת הכנסה שנתית אחרונה שבידו

יש לרשום את כל הנפשות המתגוררות בנכס גם אם אין להם הכנסות
המחזיק יצרף אישורי הכנסה כנדרש להוכחת הזכאות. בקשות שיחסרו בהם אישורים – לא יטופלו

אם השכרת דירת מגורים ושכרת דירה אחרת למגוריך יש לציין את ההפרש )אם יש( בלבד  ₪.

מקורות הכנסה נוספים של המנויים

סכום ש"חמקורסכום ש"חמקורסכום ש"חמקור
הבטחת הכנסה11.שכר דירה6.ביטוח לאומי1.
השלמת הכנסה12.מלגות7.מענק זקנה2. 
תמיכות13.תמיכת צה"ל8.פנסיה ממקום העבודה3. 
אחר14.קבצת תשלומים מחו"ל9.קצבת שארים4. 
פיצויים10.קצבת נכות5. 
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חלק א
פרטי המבקש

שם פרטישם משפחהמספר זהות

המיןתאריך לידהשם האב
יוםשנה

נקבה זכר 

חודש

שטח

יתרת חוב משנה קודמת

חיוב שנתי

הנחה לשנה הנוכחית

מספר משלם

מספר נכס

קיבל הנחהבשנת

₪

₪

₪

₪

סה"כ
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תורבזג תקלחמ
9950951/0 :םירוריבל 'לט
9875015 :'סקפ
shlomi@milgam.co.il :ל"אוד

תורבזג תקלחמשדד
9950951/0 :םירוריבל 'לט
9875015 :'סקפ
shlomi@milgam.co.il :ל"אוד

תורבזג תקלחמ
9950951/0 :םירוריבל 'לט
9875015 :'סקפ
shlomi@milgam.co.il :ל"אוד

מחלקת גזברות
טל' לבירורים: 9950951/0
פקס': 9875015
shlomi@milgam.co.il :דוא"ל



חלק ב
הריני מבקש לקבל הנחה מתשלום הארנונה לשנת  מהנימוקים הבאים

בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים למחזיק שהוא "נזקק"
לפי תקנות ההסדרים במשק המדינה )הנחות מארנונה( התשנ"ג 1993

הנחיות:
יש לצרף אישורים מתאימים להוכחת היותך "נזקק/ת"  .1

תקנה 7 קובעת כי "נזקק/ת" הוא מחזיק:  .2
)1( שנגרמו לו הוצאות חריגות גבוהות במיוחד בשל טיפול רפואי חד-פעמי או מתמשך, שלו או של בן משפחתו.

)2( שקרה לו אירוע אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצבו החומרי.

הריני מצהיר בזה, כי כל הפרטים הרשומים לעיל הם נכונים, וכי לא העלמתי פרט כלשהו מהפרטים שהתבקשתי למלא.  •
ידוע לי כי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק וכי העירייה תהא רשאית לגבות חזרה את כספי ההנחה במידה ויסתבר כי הפרטים   • 

שנמסרו אינם נכונים.
הריני מביא בזאת הסכמתי לכך שהעירייה תהייה רשאית לעשות שימוש בכל מידע שהגיע לידה לצורך מתן ההנחה.  •

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

שם משפחהשם פרטימסמכים מצורפיםמספר הבקשה תאריך
חודששנה

חתימת המבקשתאריך

חתימהפרטי המאשרתאריך

פרטי פקיד בודקבדיקת הבקשה

החלטת הוועדה בישיבתה מס'  מיום 
לדחות את הבקשה  

לאשר הנחה בשיעור  לתקופה מתאריך  עד תאריך   

אחר    

הערות 

 

נימוקי ההחלטה 

הגשת הבקשה להנחה אינה פוטרת
מתשלום המס במועד. כל סכום שלא שולם במועד

נושא ריבית והצמדה בהתאם לחוק.

כן. הכל

לא. חסרים מסמכים
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 מחלקת גבייה

 7176404 מיקוד 1, ת.ד. 3עיריית מודיעין מכבים רעות - מחלקת הגבייה,  קניון עזריאלי – בית יונתן קומה 
 ilanit_f@modiin.muni.il  08-6348707  פקס: 073-2326331טל'  

 08:00-12:00 יום ו 14:00-18:00  בימים א,ב,ד 08:15-13:00 : בימים א-ה קבלת קהל
 
 

 

  
 

 
 

 
 רשימת מסמכים לבקשת הנחה מועדת הנחות 

 
 צילום תעודת זהות כולל ספח המעודכנים לכתובת במודיעין מכבים רעות של שני בני הזוג  .1

 .18וכן של המתגוררים בדירה מעל גיל 
 .18וכן של כל המתגוררים בדירה מעל גיל  בני הזוג 2 תלושי שכר אחרונים עבור 3צילום  .2
 אישורי הכנסה נוספים מכל מקור שהוא. .3
  בני הזוג.2תדפיס פירוט תנועות בחשבון הבנק ופירוט יתרות בחשבון של  .4
 תדפיס פירוט חיובים בכרטיסי אשראי. .5
 חוזה שכירות (במידת הצורך) .6
  חוזי השכירות.2אם השכרת דירת מגורים ושכרת דירה אחרת למגוריך יש לצרף את  .7
 אישור מבטוח לאומי על גובה קצבת דמי אבטלה. .8
 מעמד לא עובד.אישור מביטוח לאומי על  .9

  בני הזוג.2כלשהי עבור תשלום /אי תשלום גמלה אישור מביטוח לאומי על  .01
  לצרף אישור זה גם עבורם)22(במידה ובדירה מתגוררים ילדים מעל גיל 

  קצבת ילדים.–אישור מביטוח לאומי/ מהבנק  .11
 אישורים רפואיים/ חומרים המעידים על המצב הרפואי. .21
  חודשים אחרונים.3קבלות עבור הוצאות רפואיות של  .31
 הסכם מזונות. .41
  תדפיס תשלום חודשי.–צווי כינוס/ הוצאה לפועל/ איחוד תיקים  .51
  בני הזוג.2ל-דיווח מעסיקים אישור מביטוח לאומי על  .61

  לצרף אישור זה גם עבורם).22(במידה ובדירה מתגוררים ילדים מעל גיל 
 צילום תעודת חוגר/סטודנט. .71
 (בנוסף לפירוט בגב הבקשה).מכתב המפרט את הסיבות לבקשה להנחה  .81

 
 

 *      לציין האם נתקבלה הנחה בעבר. 
 **     כל האישורים מביטוח לאומי צריכים להיות מופנים לכתובת במודיעין.

   לדיון בוועדה.לא תופנה***    ללא האישורים הנ"ל הבקשה 
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