תצהיר למשפחה חד הורית לצורך הנחה בארנונה
פרטי המבקש (המחזיק בנכס):
מספר זהות

שם משפחה

שם פרטי

המען
רחוב

שם האב

תאריך לידה

כתובת מייל

מס' נכס

מין
נ/
ז

טלפון 1

מצב אישי
רווק  /גרוש
נשוי  /אלמן
טלפון 2

הצהרה על המחזיק והמתגוררים איתו בנכס:
מס'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

שם משפחה

קרבה

שם פרטי

גיל

מס' זהות

מקום עבודה /עיסוק

הגדרת הורה יחיד:

הורה יחיד הינו הורה העונה על ההגדרה שבחוק משפחות חד הוריות התשנ"ב 1992-כדלהלן:
"הורה יחיד" -תושב ישראל אשר בחזקתו ילד הנמצא עימו ואשר נתקיים בו אחד מאלה:
 .1אינו נשוי ואין אדם הידוע בציבור כבן זוגו.
 .2הוא נשוי ומתקיים בו האמור באחד מפסקות (א' ,ב' ,או ג') ובתנאי שאין אדם אחר הידוע בציבור כבן זוגו:
א .הוא ח י בנפרד מבן זוגו תקופה של שנתיים לפחות ופתח בהליך על פי דין להשתחרר מקשר הנישואין ופעל
במסגרת הליך זה שנתיים לפחות.
ב .היא עגונה כמשמעותה בסעיף  1לחוק ביטוח לאומי (נוסח משולב) התשנ"ה.1995-
ג .היא חיה בנפרד מבן זוגה ,שהתה במקלט לנשים מוכות  90יום לפחות ,מתוך תקופה של  12חודשים שתחילתה
היום הראשון לשהותה במקלט כאמור ,פתחו בהליך ע"פ דין להשתחרר מקשר הנישואין ופעלה במסגרת הליך
זה  6חודשים לפחות ,ואולם אישה תהא פטורה מפתיחת הליך כאמור אם מחלקת הרווחה אישר כי יש בכך
לסכן את חייה או חיי ילדה.
 .3הוא עולה חדש שנמצא בארץ למעלה משנה ופחות משנתיים ובן זוגו לא עלה לארץ ואף אינו שוהה בה ובתנאי שאין
לו בן זוג אחר.
הריני מצהיר בזה כי כל הפרטים הרשומים לעיל הם נכונים ,וכי לא העלמתי פרט כלשהוא מהפרטים שהתבקשתי למלא.
הריני מתחייב בזה להעביר מידע בכתב למועצה על כל שינוי שיחול בפרטים הנ"ל.
לידיעתך ,ניתנת זכאות להנחה אחת בלבד .אין לצבור אחוזי הנחה מכוח מס' סיבות ,וההנחה תינתן לפי הגבוה מבניהם.
תאריך ____________________ :חתימת המבקש_______________________ :

הצהרת עו"ד:
אני הח"מ ,עו"ד ________________ מאשר ,כי ביום ____________ הופיע בפניי ,מר /גב' ________________,
שזיהה עצמו על ידי תעודת זיהוי מספר ______________ ,ולאחר שהזהרתיו ,כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי
לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,חתם בפניי על תצהיר זה.

________________
עו"ד

הצהרת הפקיד הבודק
אני הח"מ מצהיר בזה כי בדקתי את הבקשה והמסמכים המצורפים.
להלן המלצתי:

□ לדחות את הבקשה
□ לאשר הנחה בשיעור ______ %
מתאריך __________ עד תאריך ___________
□ לפי סיבה מס' _____ קוד הנחה ___________
הערות____________________________________________ :
__________________________________________________
__________________________________________________
חתימה
שם הפקיד
תאריך

