עיריית באר-שבע
אגף הגבייה

קבלת קהל תתאפשר בזימון תור מראש
מחלקת הנחות פתוחה לשירותך במגדל קניון הנגב קומה 8
בימים א.ב.ג,ה 15:00-18:00 ,08:00-14:00 -
ביום ד 14:00-18:00
מוקד טלפוני 08-6206511 :פקס08-6206491 :
E-mail: mokedg@br7.org.il
תשלומים ניתן לבצע  24שעות באמצעות כרטיס אשראי
בטלפון1-800-200155 :או באפליקציית CELLAPבטלפון החכם שלך
או באפליקציית  CELLPAYבטלפון החכם שלך!

בקשה להנחה בארנונה לזכאי משרד הביטחון:
תושב/ת נכבד/ה,
נכה זכאי להנחה מארנונה כמפורט להלן:
.1

"בן משפחה של חייל שנספה במערכה ,הזכאי לתגמולים לפי חוק משפחות החיילים שנספו במערכה (תגמולים
ושיקום) ,תש"י -1950-כל עוד הוא זכאי כאמור" – בכפוף לאישור ממשרד הביטחון הממוען לעיריית באר שבע

.2

נכה נפגע פעולות איבה – נכה הזכאי לתגמולים לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה.

.3

"נכה הזכאי לתגמולים או למענק לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) ,תש"ט ,1949 -כל עוד הוא זכאי כאמור"
נפגע הזכאי לתגמולים לפי חוק התגמולים של משרד הביטחון.

.4

" מי שזכאי לתגמולים לפי חוק המשטרה (נכים ונספים) ,תשט"ו –  ,1955כל עוד הוא זכאי להנחה כאמור" -
נפגע הזכאי לתגמולים לפי חוק התגמולים של משרד הביטחון.

.5

"מי שזכאי לתגמולים לפי חוק שירותי בתי הסוהר (נכים ונספים) ,תש"ח –  – 1960כל עוד הוא זכאי כאמור" -
נפגע הזכאי לתגמולים לפי חוק התגמולים של משרד הביטחון.

.6

בן משפחה הרוג מלכות – המקבל תגמול כבן משפחה של הרוג מלכות כמשמעותו בחוק אסירי ציון.

.7

אסיר ציון  -המקבל/ת תגמול כאסיר ציון לפי חוק התגמולים לאסירי ציון ובני משפחותיהם מותנה בהצגת אישור על

תגמול אסיר ציון מהמוסד לביטוח לאומי (*  100%הנחה ל  100מ"ר – יש לברר מול נציגי השירות)
הנחה תתקבל בהתאם למספר הנפשות המתגוררות בנכס לפי הפירוט הבא:
עד  4נפשות

– הנחה בשיעור  66%עד  70מ"ר.

מ 5 -נפשות ומעלה – הנחה בשיעור  66%עד  90מ"ר.



לצורך קבלת ההנחה יש להמציא אישורי משרד הביטחון  /אוצר.
צילום תעודת זהות  +ספח מלא.

המצאת אישורים מהמוסד לביטוח לאומי
במידה ונדרשתם להמציא אישורים מהמוסד לביטוח לאומי ואין ברשותכם קוד סודי אישי בביטוח לאומי ,נא
חייגו לטלפון  *6050והזמינו קוד אישי .הקוד יגיע בדואר לביתכם .זכרו – הקוד אישי ויש להזמינו עבור שני
בני הזוג והילדים הבגירים המתגוררים בנכס.
*** לחילופין -באפשרותך לחתום על טופס ויתור סודיות אצל נציג/ת השרות יופקו ע"י נציגי העירייה.

הצהרה לשנת

 – 20נכה משרד הביטחון  /אוצר  /ב.לאומי

א .פרטי המצהיר/ה
שם המצהיר/ה
פרטי
הנכס

רחוב

טלפון קווי

מספר זהות
מס' בית

טלפון נייד

מספר משלם

E-mail

הנני מצהיר/ה בזאת ,כי כל הפרטים הרשומים הם נכונים מדויקים ומלאים ולא העלמתי פרט כלשהו מהפרטים
שנדרשתי למלא וכן כי זוהי דירת מגורי הקבועה.
ידוע לי כי העירייה רשאית ל בצע חקירה לאימות בקשתי להנחה בארנונה והצהרתי.
ידוע לי כי במידה ויימצא כי החסרתי מידע ו/או מסרתי מידע שגוי או מוטעה ,תבוטל ההנחה שניתנה לי על סמך
בקשתי זו ,אדרש לשלם את כל המגיע ממני ,בתוספת הפרשי ריבית פיגורים והצמדה ואני מסכים כי במקרה הנ"ל
תחייבו אותי בהוצאות החקירה ,ככל שיעלו ,ואני מתחייב לשלמן מיידית עם קבלת החיוב מכם.
ת אריך ______________ :חתימת המצהיר/ה __________________

