
80-1169599טל.   

80-1169599פקס.   

 gviya@arad.muni.il:דוא"ל 
 

מדור שומה – מחלקת הגביה  
 

 
 טופס הודעה על נכס לא ראוי לשימוש -ארנונה 

 
 לפקודת העיריות ( נכס שנהרס לחלוטין או נכס שניזוק כך שלא ניתן כלל להשתמש בו, 330בהתאם לקבוע בחוק )סעיף 

ניתן לקבל בגינו פטור מארנונה. יש לשים לב כי החוק קובע שהפטור מארנונה ינתן רק מיום מסירת  -ואין משתמשים בו 
 יש לצרף לטופס מסמכים תומכים כולל תמונות של הנכס,  עה על כך לעירייה ולא מיום היות הנכס לא ראוי לשימוש.הוד

 ויש למלא הטופס ולחתום עליו בפני עו"ד / רשם ביהמ"ש שיאשרו בחתימתו.
 

 א. פרטי המבקש/ת:

 שם מלא 
 

 מס' טל' ____________________ ת.ז. / ח.פ. / ע.ר. / דרכון
 ____________________     פלא' 

 
 ב. פרטי הנכס:

 שם  הרחוב
 

 מס' חשבון נכס בעירייה שטח החיוב במ"ר מס' הבית

 
 ג. תיאור מצב הנכס:

 האם הנכס נהרס עד היסוד ואינו קיים עוד ? כן ____   לא ____

 אם הנכס פרוץ ? כן ___ לא ___האם קיימת תקרה בנכס ? כן ___ לא ___    האם רצפת הנכס שקעה ? כן ___ לא ___   ה
 האם הנכס הוגדר ע"י מהנדס כ"מבנה מסוכן" ? כן ___  לא ___ )אם כן, נא לצרף דו"ח מהנדס/צו ( 

 האם הנכס ריק מכל חפץ ?  כן ___  לא ___ 

 הערות נוספות : _____________________________________________________________________________

 
_________________________________________________________________________________________ 

 
 ד. הצהרה על מועד הפיכת הנכס לא ראוי לשימוש:

 הריני מצהיר/ה בזאת כי הנכס ללא שימוש, ואינו ראוי לכל שימוש באופן רצוף החל מיום    ___ / ___ / ___

 
 ה. אישורים מצורפים:

 ח מהנדס __   צו איסור שימוש __   תמונות של הנכס __   אחר _________________________________________דו"

 
 הערות: ___________________________________________________________________________________

 
 ו. הצהרת המבקש/ת:

הריני מצהיר/ה בזה כי כל הפרטים הרשומים לעיל הם נכונים, מדוייקים ומלאים, וכי לא העלמתי פרט כלשהו מהפרטים 
שנתבקשתי למלא. ידוע לי כי דיווח חלקי ו/או כוזב בהודעתי זו הינו עבירה על החוק, וכן ידוע לי כי לעירייה יש זכות לבדוק את 

 מדים לרשותה כחוק. זהו שמי וזו חתימתי, ותוכן הצהרה זו אמת.נכונות הפרטים הנ"ל בכל האמצעים העו
 

 תאריך ___________ חתימת המבקש/ת ____________ כתובת למשלוח דואר _______________________________
 

 שם ומשפחה: ___________________ מס' ח.פ. _____________ תפקיד _______________  -לגבי תאגידים בלבד      

 
 ז. אישור עו"ד / רשם ביהמ"ש:

 פי תעודת זהות ישראלית / דרכון )מדינה________ (-היום ___________ הופיע/ה בפניי המצהיר/ה אשר זיהיתיו/ה על
 מס' ____________ ולאחר שהוזהר/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי אם לא ת/יעשה כן, תהא/יהיה צפוי/ה לעונשים

 אישר/ה את נכונות תצהירו/ה הנ"ל, וחתם/ה עליו בנוכחותי. הקבועים בחוק, הוא/היא
 
 
 

               _________________                                       _________________________________________ 
 חתימה                                              חותמת עם פרטי עו"ד / רשם ביהמ"ש                                                      
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