
 השרון-עיריית הוד                                            
 הגביה אגף

 כתובת לפניות באתר העירייה 
 hasharon.muni.il/1311-https://www.hod/ 

 

 , הוד השרון 6, כניסה א', קומה 14הבנים אגף הגבייה רחוב 

                 . 16:00-18:30וביום ג' בין השעות  8:00-12:00בין השעות  ה'-'ימים א שעות קבלת קהל:
 072-2755422 24/7מענה אוטומטי לתשלומים  |09-7759522מוקד טלפוני:   

 

 

 

 חייל מילואים פעילהנחת  לבקשתמסמכים 
 

 מבקש/ת ההנחה מחזיק בנכס.  □

 תעודת משרת מילואים פעיל.    □

חייל  -שבו אישור על מספר ימי מילואים (  ishi.aka.idf.il-www.miluim )מאתר המילואים ברשת 3010טופס    □

ימי שמ"פ מצטברים לפחות, בתקופה של שלוש שנים רצופות או חלק מהן או לחלופין חייל מילואים  20מילואים שעשה 

 ימי שמ"פ בתקופה של שנה או שנתיים צמודות אחת לשנייה. 14שנים לשחרור וביצע  3שטרם מלאו לו 

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

 מילוי טופס הנחת חייל מילואים פעיל.     □

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

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

 השכירות מעודכן, אין צורך לשלוח בשנית(.

 /hasharon.muni.il/1311-https://www.hodניתן לשלוח את האישורים לאגף הגבייה בכתובת האינטרנט:  

גש ללא המסמכים המתאימים לתשומת לבך יש להביא את כל המסמכים הרשומים במלואם, הנחה שתו
 לא תטופל. 
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 בקשה לקבלת הנחה בארנונה לחייל/ת מילואים פעיל/ה 
 ________ לשנת הכספים

 
 חייל/ת בשירות מילואים פעיל זכאי/ת להנחה מארנונה כמפורט להלן:

  ,המחזיק/ה  2008-התשס"ח חייל/ת בשירות מילואים פעיל כהגדרתו/ה בחוק שירות המילואים

 הנכס. מגודל 5%בנכס בהוד השרון זכאי/ת להנחה בשיעור 
 

 

 לצורך קבלת ההנחה יש להמציא את המסמכים הבאים:

 .תעודת משרת מילואים פעיל 

  3010טופס  ( מאתר המילואים ברשתishi.aka.idf.il-www.miluim ש ) חייל  - אישור על מספר ימי מילואיםבו
ימי שמ"פ מצטברים לפחות, בתקופה של שלוש שנים רצופות או חלק מהן או לחלופין  20מילואים שעשה 

ימי שמ"פ בתקופה של שנה או שנתיים צמודות אחת  14שנים לשחרור וביצע  3חייל מילואים שטרם מלאו לו 
 .לשנייה

 .צילום תעודת זהות 

 
 

 פרטי המבקש/ת )מחזיק/ה בנכס( 
 

 משפחתימצב  מספר נכס המשלםשם  מספר משלם 

 נשוי/ה  □  רווק/ה □   

 אלמן/ה □  גרוש  □

 ________אחר   □

 דואר אלקטרוני טלפון המבקש/ת כתובת הנכס

 
 

___________-___05 

 

 
 

 הנדרשים על מנת להאריך את ההנחה.             ידוע לי כי אני מחויב/ת להציג בכל שנה את המסמכים □

הגבייה על  אגףלעדכן את  חובהההנחה תעודכן רק עד תום השכירות,  בשכירותמתגורר/ת במידה והנך  □

 הארכת השכירות כדי לקבל את המשך ההנחה.

 ידוע לי שבמידה ועברתי מעיר אחרת עלי להביא אישור על אי קבלת הנחה/ סיום הנחה.  □

 
 

 :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 
ית הוד השרון תיצור איתי קשר באמצעות שינוי שיחול. חתימתי על טופס זה מהווה הסכמה לכך שעירי

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. –חתימתי ותוכן הצהרה זו העומדים לרשותה בחוק. זה שמי וזו 
 

 

 ____________________                     חתימה:                                                _______                  תאריך: _
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