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 נכבד/ה, סטודנט/ית

 כמפורט להלן:לסטודנטים מארנונה  הנחהעיריית באר שבע מעניקה 

 להנחה בשיעורזכאי  ורר בדירההמחזיק ומתג ,ע"י המל"ג מוכרהאקדמאי במוסד  לתואר אקדמיסטודנט/ית הלומד/ת 

 (.1993-הנחה זו ניתנת מכח הנחה לפי מבחן הכנסה )התשנ"ג בכפוף למבחן הכנסה. 50% של עד

 במרץ 31קבלו בכל שנה לא יאוחר מיום בקשות להנחה בארנונה לשנת כספים קודמת ית

 ו בלבדלשנת הכספים בה הוגש 1.1החל מיום  ןינתההנחה ת –בקשות שיוגשו לאחר מועד זה 
 

 ורך קבלת ההנחה יש להמציא:לצ

 חתום מול בעל הנכס הרשום במשרדי העירייהחוזה שכירות בתוקף לשנה לפחות , 

  ים+ ספח של השוכרצילום תעודת זהות 

 צילום תעודת זהות + ספח של בעל הנכס 

  לשנת הלימודים הנוכחיתאישור לימודים 

 ם/ רישום קורסי מערכת שעות לשנת הלימודים הנוכחית 

  :חתום ע"י עו"ד בגין הכנסותלאותה השנה עדכני תצהיר עבור סטודנט/ית שאינו/ה עובד/ת 

 תלושים לחודשים  3או  תלושי שכר אחרונים )בהתאם למועד הגשת הבקשה( 3יצורפו  –כיר/ה עבור סטודנט/ית ש
 יש להגיש  1.1.2019בקשה להנחה שתוגש מתאריך  אוקטובר, נובמבר, דצמבר לשנה הקודמת.

  1-12/2018תלושי שכר       

 אותם התנאים הרשומים מעלה. – ושאינם עובדים נפשות 2משפחת סטודנטים המונה 

 יגישו בקשה להנחה עפ"י – עובד כאשר אחד לפחות מבני הזוג נפשות 2משפחת סטודנטים המונה 
 פרטים נוספים במוקד השירות. - *מבחן הכנסה

 פרטים נוספים במוקד השירות. -* מבחן הכנסהבקשה להנחה עפ"י  יגישו ומעלה נפשות 3משפחת סטודנטים המונה 

פרטים נוספים במוקד השירות ובאתר  - יש להגיש בקשה רגילה להנחה לפי מבחן הכנסה –סטודנטים לתואר שני 
 האינטרנט העירוני.

       20   הצהרה לשנת
 

 /הא. פרטי המצהיר
 שם המצהיר/ה

 
 

 טלפון נייד טלפון קווי מספר זהות

E-mail 
 

 

 פרטי
 הנכס

 

 ברוטו  /נוסך הכנסותי מס' נפשות המתגוררות בנכס מס' בית רחוב

 

 ב. פרטי המתגוררים עימי בנכס:

 ברוטו סך הכנסה יחס קרבה תאריך לידה מספר זהות שם פרטי שם משפחה 

1       

2       

3       

4       
 

 רי הקבועה, וכי כל הפרטים הרשומים לעיל הם נכונים, מדויקים ומלאים. הנני מצהיר בזה, כי זוהי דירת מגו
 בצע חקירה לאימות בקשתי להנחה בארנונה והצהרתי.לידוע לי כי העירייה רשאית 

ידוע לי כי במידה ויימצא כי החסרתי מידע ו/או מסרתי מידע שגוי או מוטעה, תבוטל ההנחה שניתנה לי על סמך 
נ"ל האת כל המגיע ממני, בתוספת הפרשי ריבית פיגורים והצמדה ואני מסכים כי במקרה  בקשתי זו, אדרש לשלם

 תחייבו אותי בהוצאות החקירה, ככל שיעלו, ואני מתחייב לשלמן מיידית עם קבלת החיוב מכם.
 

 תאריך: ______________  חתימת המצהיר/ה __________________

 לסטודנטהנחה בארנונה בקשה ל
 

 
 

 קבלת קהל תתאפשר בזימון תור מראש
 ההנחות פתוחה לשירותן במגדל קניון הנגב,  מחלקת

 15:00-18:00  08:00-14:00א, ב, ג, ה  :בימים 8קומה 
 14:00-18:00ימי ד 

 08-6206491פקס:  08-6206511מוקד טלפוני: 
mail: mokedg@br7.org.il  - E 

 שעות באמצעות כרטיס אשראי 24תשלומים ניתן לבצע 

 .בטלפון החכם שלך  CELLAPת או באפליקציי 1-800-200155בטלפון 


