
 

 

 

 לכבוד

 מחלקת גביה 

 המקומית גני תקווההמועצה 

 .,א.ג.נ

 הנחה בארנונה כללית –__________לשנת  "אזרח ותיק"תצהיר 
 

 ____________________אני החתום מטה, מספר תעודת זהות _____________ שם ומשפחה ___

 -( מצהיר בזאת :"הנכס"תאריך לידה ___/___/___ ומתגורר בנכס ברח' ___________________ )להלן: 

 המשבצת המתאימה(  v –)יש לסמן ב 

 

                                     אני מתגורר/ת לבדי בנכס וסך כל הכנסותיי )ברוטו( מכל מקור שהוא מסתכם

 בחודש.₪ __________ -בכ 

        : בנכס מתגוררים עימי- 

 א.   ___________  _______________  _____  ___________  ______________

 הכנסה ברוטו     ילדה/בן/ת זוג  /ילד ם ומשפחה        גילש                    ת.ז.                             

 __  ___________  ______________ב.   ___________  _______________  ___

 ילד/ילדה/בן/ת זוג       הכנסה ברוטו ת.ז.                    שם ומשפחה        גיל                             

 ג.   ___________  _______________  _____  ___________  ______________

 ילד/ילדה/בן/ת זוג       הכנסה ברוטו שם ומשפחה        גיל         ת.ז.                                        

 ד.  ___________  _______________  _____  ___________  ______________

 ילד/ילדה/בן/ת זוג       הכנסה ברוטו ת.ז.                    שם ומשפחה        גיל                             

 ות של המתגוררים בנכס:פירוט הכנס
הכנסת  מקור

 המבקש/ת

הכנסת בן/ת 

 הזוג / אחר

הכנסת  מקור

 המבקש/ת

הכנסת בן/ת 

 הזוג / אחר

ב. לאומי כולל ק. זקנה /  1

 שארים

   קיצבת תשלומים מחו"ל 9  

   פיצויים 10   מענק זקנה 2

   הבטחת הכנסה 11   פנסיה ממקום העבודה 3

   הכנסההשלמת  12   קצבת נכות 4

   תמיכות 13   שכר דירה 5

   הכנסות מני"ע 14   מלגות 6

   שכר עבודה 15   ריבית מפקדונות 7

   :סה"כ הכנסות   תמיכת צה"ל 8

 

 בכ ים בנכס מכל מקור שהוא מסתכם סך כל ההכנסות )ברוטו( של כל המתגורר-  _________________

 בחודש.₪ 

 

        זיקנה/ שאירים/ תלויים/ נפגעי עבודה. )מחק את המיותר( -:אני מקבל אחת מהקצבאות הבאות 

        .אני לא מקבל אף אחת מהקצבאות הנ"ל 

 

  לא העלמתי פרט כלשהו מהפרטים כי כל הפרטים הרשומים הם נכונים מדויקים ומלאים והנני מצהיר/ה, כי

 .דירת מגורי הקבועההנכס מהווה וכן כי  , שנדרשתי למלא

 .ידוע לי שזכותה של המועצה לאמת העובדות המפורטות בתצהירי ו/או לבקש מסמכים נוספים 

 במועצה. למחלקת הגביהבכתב ומיד אם יחול שינוי במעמדי האישי  אודיע על כך  כי  ,אני מצהיר בזאת 

 הנחה שניתנה לי על בסיס תצהירי זה, ידוע לי, כי אם יימצא כי מסרתי פרטים לא נכונים, רשאית המועצה לבטל ה

 ולחייב אותי בתשלום כל המגיע ממני בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין.

 .לתצהיר זה יש לצרף תדפיסי חשבון בנק של שלושת החודשים האחרונים 

 

   _______________       _______________ 

 חתימה                                                                   תאריך                                                


