
 

 

 

 
 הצהרה

 שבראשה הורה עצמאיעל משפחה 
 2020נספח לבקשת הנחה בארנונה עבור שנת 

 
 
 

 פרטי המצהיר / ה
 שם פרטי שם משפחה מס' נכס ארנונה

   

 
שבראשה הורה אני החתום/חתומה מטה מצהיר /ה בזאת, שאני בעל/ת משפחה 

 1992 –, התשנ"ב סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי, כמוגדר בחוק עצמאי
 כדלקמן:

 
 תושב ישראל אשר בהחזקתו ילד הנמצא עמו ואשר נתקיים בו -" עצמאי"הורה   

 אחד מאלה:    
 ( הוא אינו נשוי ואין אדם הידוע בציבור כבן זוגו;1)    
 ( הוא נשוי ומתקיים בו האמור באחת מפסקאות המשנה )א(, )ב( או )ג(2)    

 ור כבן זוגו;ובתנאי שאין אדם אחר הידוע בציב        
 )א( הוא חי בנפרד מבן זוגו תקופה של שנתיים לפחות ופתח בהליך על        

 פי דין להשתחרר מקשר הנישואין ופעל במסגרת הליך זה שנתיים            
 לפחות;            

 לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח 1)ב( היא עגונה, כמשמעותה בסעיף         
 ;1995-תשנ"המשולב[, ה            

 ימים 90)ג( היא חיה בנפרד מבן זוגה, שהתה במקלט לנשים מוכות         
 לפחות, מתוך תקופה של שנים עשר חודשים שתחילתה ביום הראשון            
 לשהותה במקלט כאמור, פתחה בהליך על פי דין להשתחרר מקשר            
 במשך שישה חודשים לפחות;הנישואין ופעלה במסגרת הליך זה             

 ואולם אישה תהא פטורה מפתיחת הליך כאמור אם לשכת הסעד אישרה            
 כי יש בכך כדי לסכן את חייה או את חיי ילדה.            

 זוגו לא-( הוא עולה חדש שנמצא בארץ למעלה משנה ופחות משנתיים ובן3)    
 עלה לארץ ואף אינו שוהה בה ובתנאי שאין לו בן זוג אחר.        

 ר העבודה והרווחה;ש -"השר"   
 שנה. 18לחוק הביטוח הלאומי שטרם מלאו לו  1ילד כמשמעותו בסעיף  -"ילד"   
 ;1958-כמשמעותה בחוק שירותי הסעד, התשי"ח -"לשכת הסעד"   
 מקום שבו שוהה אישה מוכה מחשש לחייה או לחיי -"מקלט לנשים מוכות"   

 דינה או רשות מקומית, לפיילדה, לרבות מקום כאמור שאינו נתמך בידי המ    
 הפניה מראש שנתנה לשכת הסעד או לפי אישור שנתנה בדיעבד.    

 

 כמו כן ידוע לי, שזכותה של מועצה מקומית פרדסיה לאמת פרטים אלו.
 

אם יימצא, כי מסרתי פרטים לא נכונים, תבוטל ההנחה שאושרה ואדרש לשלם את 
 כחוק. כל המגיע ממני, בתוספת ריבית והפרשי הצמדה

 
 
 

_____________                                                     __________________ 
 תאריך                                                                              חתימת המצהיר/ה          

 
 


