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 ________בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים לשנת הכספים  - 1טופס 
 1993תקנות ההסדרים במשק המדינה )הנחות מארנונה( התשנ"ב לפי 

 פרטי המבקש/ת .א
 

 שם משפחה
 
 

 מצב אישי תאריך לידה   מספר  זהות/ דרכון  שם פרטי 
    רווק/ה נשוי/ה 
        גרוש אלמן/ה 

 נכס מספר 
 

 כתובת הנכס 
 
 

 טלפון נייד 
 

 טלפון בבית
 
 

 
 פירוט המתגוררים בדירה  .ב

  תאריך לידה  מס זהות  שם פרטי  שם משפחה הקירבה 
     המבקש/ת 1
     בן/ת הזוג 2
3      
4      
5      
6      
7      
 
 את הסעיף המתאים(  הריני מצהיר כי )סמן ב  .ג

 

   90%אשר דרגת נכותו הרפואית המוכחת על פי כל דין היא בשיעור הנני נכה  
 או מי שטרם קבלת קצבת הזקנה נקבעה לו נכות כאמור  

 

  הנני מקבל גמלה כאסיר ציון או כבן משפחה של הרוג מלכות לפי חוק התגמולים לאסירי ציון 
 . 1992ולבני משפחותיהם, תשנ"ב 

 

  1957הנני מקבל גמלת נכות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, תשי"ז. 
 

  :)הנני מקבל גמלת נכות בשל רדיפות הנאצים המשולמת על ידי ממשלת )סמן את הסעיף הנכון 
 גרמניה   הולנד        אוסטריה             בלגיה  

 

  1958הנני בעל תעודת עיוור לפי חוק שירותי הסעד, תשי"ח. 
 

   החודשים האחרונים 24-שהונפקה ב/ אזרח עולה הנני בעל תעודת עולה. 
 

 בן זוגו או מי שהיה בן זוגו.  הנני חסיד אומות העולם / 
 

   לילד/ה עצמאי , או הורה 1992תשנ"ב  סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי,כהגדרתו בחוק עצמאי הנני הורה 
. הנני מצהיר כי אני 21בשירות סדיר או בשירות לאומי ושגילו אינו עולה על גיל המשרת/ת המתגורר/ת עמי, 

 .בגפי עם ילד/י /תמתגורר
 הצהרת המבקש/ת  .ד

 וכי כל הפרטים הרשומים והמצורפים לבקשתי, מדויקים ומלאים הנני מצהיר בזה כי זו דירת מגוריי הקבועה, 
ך הפרטים שרשמתי והמסמכים מוכי לא העלמתי פרט כלשהו מהפרטים שנתבקשתי למלא. ההנחה תאושר על ס

נני מסכים בזאת ומאשר לעירייה לבצע ה. שצירפתי. ידוע לי כי דיווח חלקי או כוזב בבקשתי זו הינו עברה על החוק
  . שמסרתי בבקשתיאו חקירה לבחינת נכונות הפרטים בדיקה ו/

  .זו חתימתי ותוכן הצהרה זו אמת
 

     _________________________                 ________________ 
 תאריך                                                                        חתימת המבקש                                  

 

 אישור הבקשה  .ה
  ו_______ על סמך ההצהרה והמסמכים אשר צורפ___________________________בשיעוראושרה הנחה. 

 

 כי  לא אושרה ההנחה ______________________________________________________________ 
 

 

 __________________   חתימת הפקיד/ה _______________________שם הפקיד/ה 
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 תיאור ההנחה
שיעור 
 ההנחה

 תנאים ואישורים נדרשים לשם קבלת ההנחה הגבלת שטח

ומעלה או  90%נכות רפואית בשיעור של 
מי שטרם קבלת קצבת הזקנה נקבעה לו 

 נכות, כאמור. 

 המבקש מחזיק בנכס  ללא הגבלת שטח  40%
  על פי אישור מוסד ממשלתי על גובה נכותו

)המוסד לביטוח לאומי, שלטונות המס, 
 משרד הבריאות(  

 המבקש מחזיק בנכס  מ"ר 100עד  66% אסיר ציון
  תינתן לאסיר ציון שהמציא אישור ההנחה

שזכאי לתגמול לפי הכנסה כמשמעותו בסעיף 
לחוק התגמולים לאסירי ציון ובני  11

 משפחותיהם
  גמלת נכות בשל רדיפת הנאצים

 
66% 

 
 2/3נפשות  4עד 
 מ"ר 70עד 

 
 המבקש מחזיק בנכס 

  הומצא אישור מתאים המוכיח את הזכאות
 לגמלה

 

נכי רדיפות מקבל גמלת נכות לפי חוק 
 הנאצים, תשי"ז

 (BEGמקבלי גמלת ממשלת גרמניה )

 (OFGמקבלי גמלת ממשלת הולנד )

 (WUVמקבלי גמלת ממשלת אוסטריה )
מקבלי גמלת ממשלת בלגיה לפי החוק 

 1957הבלגי משנת 
ניצולי שואה שמקבלים קצבה לפי ההסכם 

בין ועדת התביעות לבין גרמניה הידוע 
" אשר לא קיבלו הנחה 2"הסכם קרן  בשם

 בארנונה עד כה

 2/3נפשות  4עד  66%
 מ"ר 70עד 

  המבקש מחזיק בנכס 
  הוצג מסמך המאשר קבלת קצבה בגין 

 "2קרן "הסכם 

 המבקש מחזיק בנכס  ללא הגבלת שטח  90% תעודת עיוור  בעלעיוור 
  תעודת עיוור 

 / אזרח עולה  עולה
חודשים מיום  24חודשים מתוך  12למשך 

 במרשם אוכלוסין כעולה.שנרשם 

 המבקש מחזיק בנכס  מ"ר  100עד  90%
  תעודת עולה 
 

 עצמאיהורה 
סיוע למשפחות שבראשן כהגדרתו בחוק 

 , 1992תשנ"ב  הורה עצמאי,
לילד המתגורר איתו עצמאי או הורה 

המשרת בפועל בשרות סדיר, וגילו אינו 
 שנה  21עולה על 

 המבקש מחזיק בנכס  מ"ר 100עד  20%

  להוכחת זכאותמסמכים: 
o תעודת זהות 
o  גירושיןהסכם 
o  חוגר תעודת צילום 

 70 –נפשות  4עד  66% חסיד אומות עולם
 מ"ר

 

 המבקש מחזיק בנכס 
 אישור מרשות הזיכרון יד ושם 

 
 תנאים למתן הנחות בארנונה 

 זכאים להנחה כלשהי, זכאי להנחה, המחזיק בדירה אחת יחד עם משפחת הבן/בת או משפחה אחרת שאינם  .1
 יזוכה בהנחה במחצית משיעורה בלבד.

 זכאי תושב ליותר מהנחה אחת בגין אותו נכס, יקבל את ההנחה הגבוהה מביניהן. .2
 כל הנחה למחזיק נוסף באותו הנכס. ניתנה הנחה בנכס למחזיק אחד, לא תינתן  .3
 מתן ההנחה מותנה בצירוף מסמכים המאמתים את העובדות. .4
 מי שהחזיק בנכס בחלק מן השנה, זכאי להנחה באופן יחסי.  .5
 תהיה ההנחה , סוף שנת הכספיםעד תושב הזכאי להנחה, אשר לא יפרע במלואה את יתרת הארנונה  .6

 ותיווסף ליתרת הארנונה. ,שנקבעה לו בטלה
 .כל האסמכתאות הנדרשות להוכחת זכאותו בצירוףמבקש ההנחה יגיש בקשתו לעירייה  .7


