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ו993 - התשנ״ג מאתונה(, )הנחה המדינה במשק ההסדרים לתקנות כהחאבו

____________לשנת הנחה

בתרה( )ר&תוק המבקש/ת פרסי

מלפקנייד קווי: סלפון משפתה שם שמהמצהיד/ה

לידה תאריך
/ /

בנכם מתנודדים מסי םםסומ
אלמן / גרוש / נשוי / תוק

 מק
נקבה / זכר

זהות מנופר

משלם מספר מס׳בית רחוב הנכם כתובת

רכב על בעלות

רכב מנופר ייצור שנת דנם

נוספת? מבורינו דירת בבעלותך האבו

הדירה: כתובת □ P □ לא

row/א+ב סבלאות למלא עצמאי-נא־

קודמת כספיס לשנת והכנסותיה□ בדירה איתו והתתבורדינו הבווהיק על הצהרה זב

ברומו ממוצעת חודשית הכנסה העבודה מקום העיסוק ניל זהות מספר פרטי שס שממשטזה קרבה

המבקש ר.

בן/תזוג

ילד׳/ה

ילד/ה

ילד/ה

ילד/וז

ילד/ה

ילד/ה

ילד/ה

ילד/ה

ילד/ה

ילד/ה
ץ סה״כ



1ךנ791א

השומה( בהודעת שנכללו הכנסות rfnfj אץ )לעצוואיוו- לעיל א בסעיף הנבסיית של נוספים הכנתה מקורות ם

בש״ח סכום וזקור בש״ח סכום מקור

תמיכמנצה״ל 8 לאוסד מביטות קצבה/גמלה ו
מחדל תשלומים קצבת 9 זקנה מענק 2

10 עבודה ממקום פנסיה 3

הכנסה הבטחת 11 שאירים קצבת 4

12 נכות קצבת 5

תסיסת 13 דירה שכר 6

אחר*: 14 מלגות 7

בלבד בהכנסה יש( at) ההפדזם את לציין יש למגוריך, אהדת ד*דה ושכרת מגורינו דירת השכרת אנו *

המבקש: הצהרת
 מגורי דירת ווהי וכי למלא שנדרשתי מהפרטים כלשהו פרס העלמתי ולא ומלאיגו מדויקים trial הנו הפרסיסושדשתרם בל כי בואוג סצהיד/ה הנני

!■קבועה.
 כתב דימה מסירת בגין בחתן הקבועים לעונשים צפני אהיה בי לי ידזע ■11 ו.1בהצ אבות שאץ יתבדר ואס לעיל לרטמם מעבד מספת הכנסה בל לי אץ

 זכאותילהסזוב לשלילת בנוסף מאת
הצהרתי. ולאימות באתונה להנחה בקשתי לאימות וי תק■! לבצע רשאית העירייה כי לי ידוע
 המניע כל את לשלם ואדרש וו בקשתי סמך על לי שניתנה ההנחה תסמל סוסעה, או שנוי מידע מסרתי ו/אז מידע החסרתי כי ויימצא במידה בי לי ידוע

 קבלת עם מיידית לשלמן מתחייב ואני שיעלו, ככל החקירה, בהוצאות אתת□ הנ״ל במקדה כי לי וידוע והצמדה פינודימו ריבית הפרשי בתוספת סמני,
מכם. החיוב

לעירייה. מיידית כך על דיע5לז מתחייב אני והמשפחתי, הכלכלי רמצבי שימי ויחול במידה כי מצהיר אני

__________________המצהיד/ה חתימת___________________תאריך:

המלאה. ותיקונו! בעלות אשא פוידדשו, ככל נשפיע, ושנציגו ויידרשו במידה כי לי ידוע

__________________המצוזיר/ה חתימת___________________תארקך
נדרשים: מסמכים

כללי:
הנכס משביר או לשוכר בשכירות, לנכס - לפחות אמת לעתה ובתוקף עדכני שבירות חמה -
וחתום מלא להנחה בקשה טופס .
ותו זבן המבקש של ספח + ובז. צילום ■
 חשבון דפי להציג יש בקשה. לפי )אוקטובר-דצמבר( אחרונים ותדשים 3ל- או דצמבר( עד •מאד חודשית ו2) הקרדמם הכספים לשנת בנק חשבון תדפיסי -

הזוב בני עצי של חשבון מתנהל בהם הבנקים סכל
ילדים. משמורת ואישור מזונות סקכל/ת ולא במידה משפמי תצהיר פדושין, תעודת / נירושין הסכם יחיד: להורה ■=
הקטינים. ילדיה/ו בנין כלל מזונות מקבל/תדסי שאינו/ה יחיד הורה עכור עו״ד ע״י חתום תצהיר -
jiu הקוו הכספים לשנת לאומי מביטוח לכושית hi לתקופה לגמלאות זכאות אישור -
לאומי. מביטוח נתונים תמצית ■
כלא(. / בית )מעצר אסיר אישור •
 הקודמת הכספים לשנת חודשים 12ל- או הקודמת הכספים לשנת דצמבר נובמבר, אוקטובר, לחודשים מהכולל, טמלה קכאז אישור / ישיבה תלמיד אישור ■

הבקשה. לפי
הלימודים. ממוסד סטודנט אישור -
הנחה. קבלת הפסקת / קבלת על קודמת מנורים מעיר עירייה אישור -

בלבד. הנוכחים הכספים לשנת תינתן הנחה

ו8 גיל מעל בגירים ילדים ועבור הסב בבי שני עבור יומצאו מטה המסמכים

לשכיר/ה:
המבקש. בחירת לפי קודמת שנה דצמבר עד אוקטובר תלושים 3 או דצמבר עד מינואר תלושים 12 - הקודמת הכספים שנת של שכר: תלושי -
הקודמת. הכספים לשנת לאומי מביטוח לקצבה/נמלה זכאות על לאומי-אישור מביטוח אישור -
שאירים קצבת זקנה/ קצבת לידה/ דמי נכות/ מתנות/ גמלת אבטלה/ / הכנסה הבטחת ויש: בנידה טספים לאומי ביטוח אישורי -



עובד/ת: שאינו/ה
W מעמד - לאומי מביטוח אישור >
לקצבה זכאות / מעסיקים תקופת! רימת - לאומי מביטוח אישור ־
 שארים. פגיעה, דמי / דה לי דמי נכות/ /nnn גמלת אבטלה/ / הכנסה הבטחת זיש: בתיבת נוספים לאומי ביטוח אישורי -
העבודה. מנוקנתות פטורים / עבודה הפסקת אישור ״

עצמאי/ת:
הקודמת הכספים לשנת □ס שומת
ו:8 ניל מעל ילדים ישנם למבקש כאשר
ספת.+TJ1 צילום

סדיר שירות על וזעיר מקצקן אישור סדיר: בשירות לילד »
הרלותסי המוסד או ההתנדבות טעמותת אישמד אזרחי: לאומי/ בשירות לילד »
האוכלוסין במרשם ההדרים בכתובת רשום אך בכית מתגורר ®אינו ילד עכור עו״ד ע״י חתום תצהיר «
עובד שאינו סעלה ראה עובה שאינו ילד עבור / לשכיר מעלה ראה כשכיר: עובד אשר ילד עבור ■
הלימודים ממוסד אישור ׳=
a

. אישי והומים *6050 חיינו נא לאומי, בביטוח אישי סודי קת־ ברשותכם ואין לאומי לביטוח מהמוסד אישורם! להמציא ונדדשתם במידה
לביתכם. בדואר יניע הקוד

בנכם. המתנודדים הבנירים והילדים הזוג בני שני עבוד להונוים ויש אישי הקוד - ובדו
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	הנחה לשנת	

	ידוע לי כי במידה ויידרשו ושנציגו נשפיע, ככל פוידדשו, אשא בעלות ותיקונו! המלאה.
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