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 הגדרת "הכנסה חודשית ממוצעת"  ב.     
 :שהוא לרבות מקור הכנסהכל מברוטו בנכס תילקח בחשבון הכנסה  אתו. בחישוב ההכנסה של המחזיק והמתגוררים 1

  * תמיכות              - שכר דירה*          * פנסיה ממקום עבודה   
 רק בסכום העולה                             * קצבת נכות   
 ,קצבת ילדים , גמלה לפי תקנות הביטוח הלאומי]ילד נכה[ , קצבת אזרח ותיק למעט  - * ביטוח לאומיעל דמי השכירות                                        * מלגות   
 כמשמעותם בחוק שירות המילואים. שמשלם המחזיק           קצבת שאירים ותגמול מיוחד ותגמול נוסף        תשלומים מחו"ל * קצבת   
 בעבור דירה אחרת                               * פיצויים   
 * הכנסה אחרתששכר למגוריו.                                 * תמיכת צה"ל   
 

 , תילקח בחשבון ההכנסה של המחזיק בנכס והמתגוררים אתו , לרבות ילד במשפחת אומנה.ישוב ההכנסה הממוצעתחלצורך . 2
 ה חודשית עד סבלבד, הכנ אחת. לעניין זה לא תובא בחשבון לגבי בן אחד או בת קח בחשבון מחצית מהכנסתם החודשיתתיל אתואם בן או בת של המחזיק בנכס מתגוררים    
 לא יובא בחשבון החלק מההכנסה החודשית השווה לגובה שכר המינימום כהגדרתו בחוק  דשית עולה על גובה שכר המינימום,חו ההכנסה, ואם אותה שכר המינימוםגובה    
 בינואר של שנת הכספים שבעדה מבוקשת ההנחה . 1 -, בשיעורו המעודכן ל1987שכר המינימום, התשמ"ז    

 
 . הקודמת לשנת הבקשהאני מעוניין שההכנסה החודשית הממוצעת תחושב לפי חודשים אוקטובר , נובמבר  ודצמבר לשנת הכספים               במשבצת   Xסמן 

  .הקודמת לשנת הבקשההכספים ינואר עד דצמבר לשנת אני מעוניין שההכנסה החודשית הממוצעת תחושב לפי חודשים      המתאימה לפי בחירתך
 הצהרה  –ההכנסה ומקורותיה   ג.    

, יש לצרף את המסמכים הנדרשים בהתאם להגדרת ת הפרטים של המתגוררים אתך בדירה. לגבי כל אחד מהםה את פרטיך האישיים ואבטבלה המופיעה מט נא לעדכן
 הכנסה חודשית ממוצעת לפי בחירתך בסעיף ב':

 הצהרה אישית על הכנסות מכל מקור שהוא 
  :תלושי משכורת ומסמכים על הכנסות מכל מקור שהוא שלו ושל המתגוררים אתו + דפי בנק לאותם חודשים  שכיר יצרף 

 מי שאינו עובד יצרף: אישור מביטוח לאומי על היותו במעמד לא עובד. -

 :ררים אתו + דפי בנק לאותם חודשיםדוח שומה ממס הכנסה לשנת הכספים הקודמת לבקשה ומסמכים על הכנסות מכל מקור שהוא שלו ושל המתגו עצמאי יצרף 
   :אישורים מהמוסד לביטוח לאומי 

 .אישור זכאות לגמלאות ]כולל את כל התשלומים מביטוח לאומי[  -
 .מעסיקים[ דו"חאישור ביטוח ושכר ] -

שם מקום  עיסוק  מספר זהות  גיל  שם פרטי שם משפחה יחס קרבה      
 העבודה 

סכום ההכנסה 
 הממוצעת בש"ח 
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 אני מצהיר בזאת:
 הפרטים הכתובים לעיל הם נכונים, מדויקים ומלאים. - 
 , ואדרש לשלם את כל ם או אינם מלאים או אינם מדויקים, תבוטל ההנחה שאושרהשמסרתי פרטים שאינם נכוניידוע לי שאם יימצא  -

 המגיע ממני רטרואקטיבית ממועד מתן ההנחה בתוספת ריבית והפרשי הצמדה כחוק.   
 ידוע לי כי במידה ולא אשלם את יתרת הארנונה לאחר מתן ההנחה, ההנחה תבוטל.- 
ת הצלבת נתונים עם רשויות נוספות, הפעלת משרד שרון שומרת לעצמה את הזכות לבדוק ולאמת כל בקשה בכל האמצעים העומדים לרשותה כחוק לרבועיריית הוד ה -

 חקירות וכדומה.

 שם פרטי ומשפחה : __________________      חתימת המבקש/ת _____________________

 

יש לרשום בנפרד את סכום ההכנסה החודשית הממוצעת שלך ושל כל 

  המתגוררים אתך בדירה בני המשפחה

תאריך: 

_______________ 

מספר משלם : 

_______________ 


