
קהילה יקרה!
ע"מ להקל עליכם בנושא קבלת ההנחה בארנונה לשנת 2019,

ניתן להגיש את הבקשות במרוכז דרך הלשכה לפניות הציבור - סיעת חב"ד.

ב"ה

להלן רשימת המסמכים הנדרשים לקבלת ההנחה:

טופס בקשה להנחה חתום וממולא )ניתן להוריד מאתר סיעת חב"ד או לאסוף ממשרד כולל חב"ד(.   - 1

תצלום תעודת זהות + ספח. )כתובת מעודכנת חובה!(.   - 2

שכיר: תלושי משכורת לחודשים 12,11,10 לשנת 2018 )בעל + אישה( / או טופס 106 /   - 3 
או אישור מכולל )המפרט את גובה ההכנסה(.   

עצמאי: למגישים עד לתאריך 31/1/19  - שומה סגורה 2017. למגישים לאחמ"כ שומה 2018.  

אישור על כל הכנסה נוספת )כגון הבטחת הכנסה וכיו"ב(.   - 4

אישורים מביטוח לאומי:    - 5

תקופות דיווח ושמות מעסיקים )בעל ואישה( חובה!. א -    
אישור זכאות לגמלה לשנת 2018 )בעל ואישה(. ב -    

במידה והאב אברך כולל או אחד מבני הזוג לא עובד - אישור 'מעמד לא עובד'. ג -    

לתשומת לבכם ולנוחיותכם:
 את אישורי הביטוח הלאומי, ניתן להנפיק במכונות האוטומטיות המוצבות במחלקת הגביה, או באתר האינטרנט

של הביטוח הלאומי תחת סעיף 'אישורים'. לצורך כך יש להצטייד בקוד הסודי )לבעל ולאשה(.

לנוחיותכם, מצו"ב טבלת ההכנסות המזכות בהנחה
)קצבת ילדים, זקנה ושארים – לא נלקחים בחשבון מבחן ההכנסות(

הנחיות  ע"פ  כי  ומזכירים  שבים  אנו  זו  *בהזדמנות 
האגף, לא ניתן לשנות שם משלם רטרואקטיבית.

אנא דאגו לעדכן את שמכם במחלקת הגביה מיד עם 
חתימת חוזה רכישה/שכירות.

ההנחות, טפסי  המלא,  המידע   להורדת 
והגשת מסמכי הבקשה בסריקה ישירות ללא 
הגעה לכולל חב"ד, כנסו לאתר סיעת חב"ד:

www.chabad-tzfatmuni.com

הלשכה לפניות הציבור  -  שע"י סיעת חב"ד בעיריית צפת
www.chabad-tzfatmuni.com   |   054-4656-770 אריה ניסילביץ

שימו לב! הלשכה לפניות הציבור תטפל רק בבקשות מלאות שיוגשו עד לתאריך 25/1 בלבד לכולל חב"ד/למייל, 
לאחר תאריך זה יהיה ניתן להמשיך ולהגיש, אך באופן עצמאי בלבד במשרדי אגף הגביה.

הכנסה חודשית ממוצעת בשקלים בשנת הכספים 2018 למשפחה עד 6 נפשות:

הכנסה חודשית ממוצעת בשקלים בשנת הכספים 2018 למשפחה מעל 6 נפשות:


