אגף גבייה והכנסות

בקשה להנחה בארנונה להורה עצמאי (חד – הורי )
בהתאם לחוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי ,תשנ"ב2991 -
מסמכים נדרשים לצורך מימוש הזכאות:
 .1צילום תעודת זהות וספח בו רשומים הילדים  +מעמד ההורה ( גרוש/ה ,אלמן/
ה ,רווק /ה ) או תעודת גירושין.
 .2הסכם גירושין  +פסק דין חתום ע"י בית משפט.
 .3על הורה החי בנפרד מבן  /בת זוג תקופה של שנתיים לפחות ופתח בהליך
להשתחרר מקשר הנישואין  ,להציג אישורים מתאימים לעניין זה.
 .4אישור שרות סדיר /לאומי –להורה יחיד לילד המתגורר איתו המשרת שירות
סדיר כהגדרתו בחוק שירות וביטחון (נוסח משולב) התשמ"ו 1191 ,או מתנדבת
בשרות הלאומי כהגדרתה בתקנה 14ד' לתקנות ההסדרים במשק (הנחה
מארנונה) התשנ"ג  ,1113כל עוד הוא משרת כאמור ובתנאי שגילו אינו עולה על
 21שנה.
חוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי ,תשנ"ב 2991
בחוק זה:
"הורה עצמאי" – תושב ישראל אשר בהחזקתו ילד הנמצא עמו ואשר
נתקיים בו אחד מאלה:
( )2הוא אינו נשוי ואין אדם הידוע בציבור כבן זוגו;
( )1הוא נשוי ומתקיים בו האמור באחת מפסקאות המשנה (א)( ,ב)
או (ג) ,ובתנאי שאין אדם אחר הידוע בציבור כבן זוגו;
(א) הוא חי 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  2לחוק הביטוח הלאומי [נוסח
משולב] ,התשנ"ה;2991-
(ג) היא חיה בנפרד מבן זוגה ,שהתה במקלט לנשים מוכות  99ימים
לפחות ,מתוך תקופה של שנים עשר חודשים שתחילתה ביום הראשון
לשהותה במקלט כאמור ,פתחה בהליך על פי דין להשתחרר מקשר
הנישואין ופעלה במסגרת הליך זה במשך שישה חודשים לפחות;
ואולם אישה תהא פטורה מפתיחת הליך כאמור אם לשכת הסעד
אישרה כי יש בכך כדי לסכן את חייה או את 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;
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תצהיר
אני החתום מטה:
שם

מספר תעודת זהות

 .1הריני מצהיר/ה בזאת כי הנני "הורה עצמאי" (חד הורי) כמשמעותו ב -חוק סיוע
למשפחות שבראשן הורה עצמאי ,תשנ"ב 2991 -וב -תקנות ההסדרים במשק
המדינה (הנחה מארנונה)  ,תשנ"ג. 2993 -
 .2הריני מתחייב/ת לדווח לעירייה על כל שינוי שיחול במעמדי האישי או בנתונים
שלעיל ,בכתב ומיד עם קיומו של שינוי כאמור .ידוע לי כי במקרה בו לא אדווח
כאמור ,העירייה תהא רשאית לבטל את ההנחה.
במקרה כאמור ,הריני מתחייב להשיב באופן מידי את סכום ההנחה שניתנה לי
החל מהמועד בו חל השינוי במצבי בתוספת הפרשי הצמדה וריבית ,ובמקרה בו
לא אעשה כן ,העירייה תהא רשאית לזקוף סכום זה לחובתי.
 .3אני מצהיר/ה כי הנתונים שמסרתי מלאים נכונים ומדויקים ,וכי ידוע לי כי עלי
לומר את האמת כולה והאמת בלבד שאם לא כן אני צפוי/ה לעונשים הקבועים
בחוק.
חתימת המצהיר
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