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 על פי מבחן הכנסה 30%סמכים לבקשת הנחת אזרח ותיק מ

ההנחה תינתן לאזרח ותיק שכל הכנסותיו מכל מקור שהוא אינו עולה על שכר הממוצע במשק כפי שפורסם.  

במידה וגרים בדירה יותר מאזרח ותיק אחד, תינתן הנחה רק אם סך כל ההכנסות המתגוררים בדירה מכל 

 מהשכר הממוצע במשק. 150%מקור שהוא, אינו עולה על 

 .מבקש/ת ההנחה מחזיק בנכס  □

 צילום ת"ז של מבקש/ת ההנחה וספח עם הכתובת העדכנית. □

 צילום תעודת אזרח ותיק של מבקשי ההנחה. □

חודשים אחרונים. )במידה ויש ברשותך  יותר מספר חשבונות בנק יש  3תלושי שכר/ הכנסות מכל מקור שהוא   □

 להביא דוח מצב חשבון מכל אחד מהם(.

 אחרונים.מצב חשבון הבנק שלושה חודשים   □

 מילוי טופס הנחת אזרח ותיק על פי מבחן הכנסה.  □

 .במידה ועברתי מעיר אחרת, יש להביא אישור על אי קבלת הנחה/ סיום ההנחה □

חודשים )במידה ובמערכת הגבייה  12במידה והנך מתגורר/ת בשכירות יש לצרף חוזה שכירות של מינימום  □

 בשנית(.חוזה השכירות מעודכן, אין צורך לשלוח 

                                               ניתן לשלוח את האישורים לאגף הגבייה בכתובת האינטרנט:  
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שתוגש ללא המסמכים  לתשומת לבך יש להביא את כל המסמכים הרשומים במלואם, הנחה

 המתאימים לא תטופל.
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 למבקש שהוא אזרח ותיקבקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים 

 __________ לשנת הכספים[ 1989 -חוק האזרחים הוותיקים תש"ןל 9 ףסעי לפי]

 :הנחיות לקבלת ההנחה

 .חרונים אהודשים חה 3 של תדפיסי בנקונא לצרף תלושי שכר ו/או אישורי הכנסה מכל מקור שהוא  

 .יש לצרף תעודת אזרח ותיק של כל אחד מהאזרחים הוותיקים המתגוררים בדירה 

 יש למלא את פרטי הטופס הרצ"ב ולחתום על הצהרת המבקש להלן. 

לעדכן את אגף  ובהחבשכירות ההנחה תעודכן רק עד תום השכירות.  ת/במידה והנך מתגורר 

ה.                                                            השכירות כדי לקבל את המשך ההנחת הגבייה על הארכ

 :פרטי המבקש/ת

 מצב אישי תאריך לידה משלם /ת.זמספר  שם המשלם

 נשוי/ה  □  רווק/ה □   

 אלמן/ה □  גרוש  □

 כתובת הנכס נכס מספר

  

 אבקש לקבל חשבון תקופתי בדואר אלקטרוני ⧵ טלפון נייד

 
____________________-___05 

 

 :פירוט המתגוררים בדירה

 3-בכלל ההכנסה גובה  מס זהות שם פרטיו שם משפחה הקרבה

 החודשים האחרונים

    המבקש/ת 1

    בן/ת הזוג 2

3     

 :הבקשהפרטי 

 :)את הסעיף המתאים √ - סמן ב)הריני מצהיר כי  

, אינו עולה על סך  מקור שהואוסך כל הכנסותיי ברוטו מכל  בנכס הנדוןת בגפי /מתגוררהנני  □

 השכר הממוצע במשק.

ות ברוטו של כל המתגוררים בדירה, מכל מקור בנכס הנדון וסך כל ההכנס בגפימתגורר/ת  אינני □

 . מן השכר הממוצע במשק 1.5פי  אינו עולה על סך של שהוא,

 

 :הצהרת המבקש/ת

הריני מצהיר/ה בזאת כי זוהי דירת מגוריי הקבועה, וכי כל הפרטים הרשומים בבקשתי זו הם נכונים, מדויקים 

ומלאים, וכי לא העלמתי פרט כלשהו מהפרטים שנתבקשתי למלא, ואני מתחייב/ת להודיע לעירייה על כל 

צור איתי קשר באמצעות שינוי שיחול. חתימתי על טופס זה מהווה הסכמה לכך שעיריית הוד השרון תי
הטלפון או באמצעות הדוא"ל לצורך טיפול בחובות עירוניים. ידוע לי כי דיווח חלקי ו/או כוזב בבקשתי זו הינו 

עבירה על החוק, וכי לעירייה יש זכות לבדוק את נכונות הפרטים שמסרתי בבקשתי זו בכל האמצעים 
 אמת. –הרה זו העומדים לרשותה בחוק. זה שמי וזו חתימתי ותוכן הצ

 

 

 ___________________חתימה ____________  על החתום __________________     תאריך


