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 כלכלי (קבוצה ג')

לשימוש המשרד בלבד 

שכירות בעלות הנכס 

תאריך ביצוע

אגף ההכנסות  
מחלקת הנחות מארנונה 

1993 -19) (הנחות מארנונה) התשנ"ג 4 ,(
ירת מגורים, לשנת הכספים 2017

ם ומדוייקים וכי אין לי כל הכנסה נוספת.
דיווח כוזב וזאת בנוסף לשלילת זכותי להנחה כלשהי.

ים בכל דרך שתמצא לנכון.

כלי ומשפחתי, אודיע על כך מיידית.
ם מתאימים וללא הצהרת וחתימת המבקש לא יטופלו.

מילוי הטופס. 

חתימת המבקש 

ה"כ ההכנסות של כל המתגוררים בדירה 

אחר אלמן גרוש שוי 

הכנסה חודשית קצבה משכורת ת"ז / דרכון 
ברוטו בממוצע 

טל' 

נייד 

ודא שהינך מופיע 
בעירייה כמחזיק בנכס 

₪ת נכות  בסך 

₪אבטלה  בסך 

₪ה ממקום העבודה  בסך 

₪ת צה"ל  בסך 

₪פנסיה קבועה מחו"ל  בסך 

ב: הגיעה ההנחותשה ועדת החלטת

קהל ועדה מס' בלת 

והב קשה:

הפקיד/ה: שם 

חתימה: 

% אושרה 
נדחתה 

ו אר

אל-תור יבת 

חר 
                              

 

עקב מצב   טופס מס' 1

שם משפחה ופרטי 

מס' מס' זיהוי נכס רח' 

מס' זיהוי משלם 

2 (8)(ב לפי תקנת ההסדרים במשק המדינה (תקנות
הנדון: בקשה להנחה מארנונה כללית לד

א. פרטי המבקש/ת: 

פירוט המתגוררים בדירה והכנסתם החודשית הממוצעת: ב. 

פירוט מקורות הכנסה של כל המתגוררים בדירה: ג. 

הצהרת המבקש ד. 
הם נכוני אני מצהיר בזה, שכל הפרטים שנמסרו על ידי
לדין בגין מסירת  צפוי לעמוד אם יתברר שאין אמת בהצהרתי אני

א ני מתיר לעיריית בני ברק לבדוק הפרט

א ני מצהיר בזה שבמידה ויחול שינוי במצבי הכל
יש לצרף אישורים מתאימים להוכח ת הזכאות, בקשות ללא אישורי
נא לעיין בדף המידע לפני 

הערות: 

שם המבקש תאריך: 

ססה"כ המתגוררים בדירה 

מצב אישי שם האב תאריך לידה 

האם הדירה בבעלותך? 

האם בבעלותך נכס מקרקעין אחר? 

נרווק 

הקירבה 

בן/בת הזוג  1

מס' גיל שם פרטי שם משפחה 

כן 

כן, בכתובת לא 

בעל הדירה הוא: לא, 

₪משכורת  בסך 

₪מלגת כולל  בסך 

₪מזונות  בסך 

₪הבטחת הכנסה  בסך 

₪הכנסה משכר דירה  בסך 

קצב

דמי 

פנסי

תמיכ

שכר/

לשימוש המשרד ה. 
הבק

ק

ד

ת

א
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