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 ___________: תאריך

 : ___________ משלם' מס

 נזקק לחייב –  ההנחה חריגואו  להסדר בקשה טופס

 

 : הבאות מהסיבות החריג ואו הנחה הסדר לי לאשר בזאת ת/מבקש אני

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 :כדקלמן הינו ידי על המוצא ההסדר

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 ,בברכה       

 

                                                                                                                    _____________________ 

 ומשפחה שם   

 נספחים

 דין עורך ידי על חתום(,המקובל בנוסח) תצהיר .א

 .האחרונים החודשים לשלושת בנקים תדפיסי .ב

 .בנכס המתגוררים כל של שכר תלושי .ג

  



 תצהיר 

 

לאחר , ________________. ז.ת  ת/נושא _________________( שם ומשפחה)מ "אני הח

עושה תצהיר זה ,ה לעונשים הקבועים בחוק/כי עלי להצהיר אמת ולא אהיה צפוי, שהוזהרתי והוסבר לי 

 :כדלקמן 

 .נזקקחייב  –הסדר חריג  תטופס בקשל הנני עושה תצהיר זה בתמיכה ל

 נתונים אישיים .א

 ' ____________טל______________ משלם 'מס_______________ שם משלם  .1

   ___________________________מקום העבודה  ______________  הבעל  .ז.ת .2

 ___________________________מקום העבודה  ______________ האישה. ז.ת

 (.יש לסמן בעיגול)לא / מטופלים על ידי הרווחה   כן  או/ומוכרים  .3

 (.יש לסמן בעיגול)אין  /יש(  נכויות)בעיות בריאות מוכרות  .4

 _______מספר הנפשות בדירה  .5

 :הרשומים לעילשה יללא הבעל והא פרטי המתגוררים בנכס .ב

 גיל         קרבתו המשפחתית       ז.ת              שם המתגורר       

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 1עמוד 



 : נכסים .ג

 לא/ כן                  דירה   ת זוגי/בןבבעלות  או/ובבעלותי  .1

 לא/ כן                  נכס מקרקעין כלשהוא ת זוגי/בןבבעלות  וא/ובבעלותי  .2

 _________________________במידה וכן פרט       

 לא/ כן                           ת דירה באופן פרטי /אני שוכר .3

 לא/ כן                     עמידר / עמיגור  ת/אני דייר .4

 לא/ כן     רכב  ת זוגי/בןבבעלות  או/ובבעלותי  .5

 __________מודל  _______________סוג במידה וכן פרט       

 לא/ כן        נכסים אחרים   .6

 _________________________במידה וכן פרט       

 :פרוט חסכונות  .7

 ______________: נכון לתאריך            ₪____ _______________: קופות גמל  

 ______________: נכון לתאריך      ₪________________ :  קרן השתלמות 

 ______________: נכון לתאריך     ₪ __________________:  ביטוח חיים 

 ______________: נכון לתאריך     ₪________________ :  ביטוח מנהלים 

 ______________: נכון לתאריך      ₪____ ________________: סוג אחר 

 : הכנסות .ד

 .תלושי שכר אחרונים 3 –לשכיר  .1

 .מ"אחרונים למע חות"דו 3,שומה שנקבעה לשנה הקודמת טופס  –לעצמאי  .2

 :אישור מביטוח לאומי לגבי כל קצבה שהיא  .3

ח לחודש "סכום בש     שם הקצבה                  

בממוצע לשלושה 

 חודשים אחרונים

  

  

  

 

 2עמוד 



 : תדפיסי חשבונות שונים .ה

 (.חודשים אחרונים 3במידה ויש לצרף )      אין/ יש             ש      "חשבונות עו .1

 (.חודשים אחרונים 3במידה ויש לצרף )      אין/ יש             כרטיסי אשראי  .2

 . _____ הממוצע חיובבמידה ויש מה ה     אין/ יש         תשלום לרשת הכבלים .3

 . _____ הממוצע חיובבמידה ויש מה ה     אין/ יש            חשבונות חשמל .4

 . _____ הממוצע חיובבמידה ויש מה ה     אין/ יש            (בזק)טלפון  חשבונות .5

 . _____ הממוצע חיובבמידה ויש מה ה     אין/ יש         סלולארייםחשבונות  .6

 ._____________דש תשלום משכנתא לחו .7

  יש לצרף אישור משרד הפנים לכניסות )_____ ל בשנתיים האחרונות "כמה פעמים יצאת לחו .8

 .(כל אחד מהמתגוררים בנכסעבור  ויציאות מהארץ

 

 :חובות .ו

 .יש לצרף רשימה עדכנית של התיקים ת הבקשה/פ כנגד מגיש"קיימים תיקי הוצלה ובמיד  .1

 .פ יש לצרפה כולל כל הנספחים"במידה ויש חקירת יכולת של הוצל .2

 

________________ 

 חתימה

 אישור

 כי  ,בזאת ה/מצהיר __________ רישיון' מס____________ ד "עו,מ"אני הח

                               ' ____________גב/הופיע בפני מר' __________ במשרדי שברח___________ ביום

ה לעונשים /היה צפוית/י,כי עליו להצהיר אמת ולא , ה/לו ולאחר שהסברתי___________ . ז.ת

 .ה עליו בפני/םה וחת/ה תצהירו/אישר,הקבועים בחוק

 

_______________                                                                     ___________ 

 חותמת             חתימה    

 3עמוד 


