
 

 

 
 הצהרה לשנת 2102- אזרח ותיק

 
   פרטי המצהיר. א

 
:פרטי המתגוררים בנכס. ב  

 

 דצמבר בשנת הכספים הקודמת לבקשה-נובמבר -ממצוע לחודשים אוקטובר -(ברוטו)ח "סכום הכנסה בש**
 

 :את אחת מהאפשרויות X -נא סמן ב: נסות ברוטו של כל המתגוררים בנכסכ ההכ"סה
*.₪ 80810ל עד סכום ש  

*₪  000212עד סכום של * ₪  80812מסכום של        
*₪  000210מעל סכום של        

 
.2100הסכומים נכונים לספטמבר *   

 :את אחת מהאפשרויות X -הצהרת המבקש נא לסמן ב. ג
 :אני החתום מטה מצהיר בזאת

אינו עולה על השכר הממוצע 0 מכל מקור שהוא0 סותייאני אזרח ותיק ובדירתי לא גר אדם נוסף וסל כל הכנ .0            
 (.2100נכון לספטמבר ₪  80810)במשק המתעדכן מעת ועת 

אזרחים ותיקים ושאינם )אני אזרח ותיק ובדירתי לא גר אדם נוסף וסך כל הכנסות המתגוררים בדירה  .2           
₪  000212)ממוצע במשק המתעדכן מעת לעת מהשכר ה 051%אינו עולה על 0 מכל מקור שהוא( אזרחים ותיקים
 (.2100נכון לספטמבר 

0 קצבת זקנה: אני אזרח ותיק המתגורר בנכס אשר מקבל מהמוסד לביטוח לאומי את אחת מהקצבאות האלה. 0           
0 קצבת תלויים או קצבת נכות בשל פגיעהבעבודה ובנוסף מקבל גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה0 קצבת שאירים

 .0881א "מהתש
 .אלה ידוע לי שזכותה של מועצה אזורית הערבה התיכונה לאמת פרטים

ואדרש 0 תבוטל ההנחה שאושרה0 שאינם נכונים או אינם מלאים או אינם מדוייקים םאם יימצא שמסרתי פרטי
 .לשלם את כל המגיע ממני רטרואקטיבית ממועד מתן ההנחה בתוספת ריבית והפרשי הצמדה כחוק

 
 חתימת המצהיר תאריך שם פרטי שם משפחה

   
 לשימוש המשרד

 

: מצב משפחתי 
אלמן\גרוש\נשוי\רווק  

 מין
נ\ז  

 שם משפחה שם פרטי מספר זהות תאריך לידה

 כתובת הנכס טלפון בבית    טלפון נייד

סכום הכנסה 
 ( **ברוטו)ח "בש

ז"מספר ת תאריך לידה ס קרבהיח שם משפחה שם פרטי   

 המצהיר            

בת הזוג\בן       

 בן משפחה נוסף     

 בן משפחה נוסף     

שם פרטי ושם משפחה של הפקיד  בתוקף מתאריך סוג ההנחה
 המטפל

 חתימה תאריך



 

 
 

 הנחה בארנונה לאזרחים ותיקים בדירת מגורים
 

 ה\ת נכבד\תושב
 

 :ומתוקף זה ייתכן ואתם זכאים להנחה בארנונה לפי החלוקה הזו* הינכם אזרחים ותיקים   
 

ההנחה תינתן לאזרח  -ר"מ 011מחיוב הארנונה לדירה המשמשת למגורים עד שטח של  52%הנחה בשיעור  .0
קצבת , קצבת שאירים, קצבת זקנה: ותיק המקבל מהמוסד לביטוח לאומי את אחת מהקצבאות האלה

 .תלויים או קצבת נכות בשל פגיעה בעבודה
 (.0991 -ג"התשנ, (נחה מארנונהה)לתקנות הסדרים במשק המדינה ( א( )0( )א) 5תקנה )

ההנחה תינתן לפי חוק  -ר"מ 011מחיוב הארנונה לדירה המשמשת למגורים עד שטח של  11%הנחה בשיעור  .2
 :כמפורט מטה, 0999 -ן"התש, האזרחים הוותיקים

  מכל מקור שהוא   (0)תינתן הנחה אם סכום הכנסותיו –( בנכס לא גר אדם נוסף)גר בדירה אזרח ותיק
 (.5100נכון לספטמבר ₪  9,910)עולה על השכר הממוצע במשק המתעדכן מעת לעת אינו 

 המתגוררים בדירה ( 0)תינתן הנחה רק אם סך כל הכנסות  -גרים בדירה אזרח ותיק ואנשים נוספים
מהשכר הממוצע  021%מכל מקור שהוא אינו עולה על ( אזרחים ותיקים ושאינם אזרחים ותיקים)

 (.5100נכון לספטמבר ₪  01,515) עת במשר המתעדכן מעת ל
 .ולכן צריך לחדש את ההצהרה בתחילת השנה, מוענקת בכל שנה מחדש 11%הנחה בשיעור 

 
ההנחה תינתן  -ר"מ 011מחיוב הארנונה לדירה המשמשת למגורים עד שטח של  011%הנחה בשיעור של  .0

, קצבת זקנה: מהקצבאות האלהלאזרח ותיק המתגורר בנכס אשר מקבל מהמוסד לביטוח לאומי את אחת 
. ונוסף על כך מקבל גמלת הבטחת הכנסה, קצבת תלויים או קצבת נכות בשל פגיעה בעבודה, קצבת שאירים

 (.יש לצרף אישור על קבלת הגמלה)
בחוק גיל   תושב ישראל שהגיע לפי הרישום במרשם האוכלוסין לגיל פרישה כמשמעותו  -אזרח ותיק*    

 .5110 -ד"התשס, פרישה
רנטה או תשלומים , קצבאות, לרבות שכר דירה, הכנסה ברוטו מכל מקור שהוא -לעניין זה הכנסה (0)

 .ב"ל וכיוצ"מחו
 0בברכה

 
 גזברות המועצה

 

 

 

 

 

 
 

 !לתשומת ליבך    

 : באחת מהדרכים הבאות0 יש להגיש את ההצהרה0  01%בכדי לקבל הנחה בשיעור     

 82825נ ערבה "ספיר דמרכז 0 למדור גבייהלאגף  -בדואר     

 לידיי חגית לוי 18-2580886 -בפקס    


