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( לפקודת מסי העירייה ומסי הממשלה 11)ג()ה() 5פטור מארנונה כללית לפי סעיף  -תצהיר 
 1938)פיטורין(, 

 
 אני הח"מ, _________________, ת.ז. ____________________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את

 האמת, וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

 

מנהל המפעל / מנהל מרכז  –משמש כ __________________________ )תפקיד במסגרת  הנני .1
העבודה השיקומי / מנהל אדמיניסטרטיבי וכו( עושה תצהירי זה בתמיכה לבקשה למתן פטור מארנונה 

 –)להלן, בהתאמה  1938( לפקודת מסי עירייה ומסי ממשלה )פיטורין(, 10בהתאם לסעיף לג)ה()כללית 
"( ביחס לנכס שמספרו __________________, רחוב פקודת הפיטורין" -" ובקשת פטור"

 ."(הנכס" –_____________________ בכפר סבא )להלן 
 

 ז הכשרה, שעיקר ייעודה מתן אבחון,( מסגרת יומית, לרבות מרכז יום, מרכז שיקום ומרכ11)

 תעסוקתיים, לאנשים עם מוגבלות, שמשרד הרווחה  –שיקום, טיפול או הכשרה, מקצועיים 

 שוהיםאחוזים מהאנשים עם מוגבלות  85והשירותים החברתיים הכיר בה, ובלבד שלפחות 

 בה לפי הפניה של המשרד האמור או המוסד לביטוח לאומי.

 

הנכס משמש מסגרת יומית, לרבות מרכז יום, מרכז שיקום ומרכז הכשרה, שעיקר ייעודה מתן אבחון,  .2
תעסוקתיים, לאנשים עם מוגבלות, שמשרד הרווחה והשירותים  –שיקום, טיפול או הכשרה, מקצועיים 
אחוזים מהאנשים עם מוגבלות שוהים בה לפי הפניה של המשרד  85החברתיים הכיר בה, ובלבד שלפחות 

 האמור או המוסד לביטוח לאומי.
 

 *מצ"ב העתק אישור משרד הרווחה והשירותים החברתיים .

 

 18ם מהאנשים עם מוגבלות, כהגדרתם לעיל, אשר מלאו להם אחוזי 85הריני לאשר בזאת כי לפחות  .3
שנים המשתתפים במסגרת היומית המופעלת בנכס, הופנו על ידי משרד הרווחה והשירותים החברתיים, 

 או המוסד לביטוח לאומי.

 

, בכל עת שיידרש וללא דיחוי, כל סבא-הנני מתחייב להעמיד לרשות מחלקת הארנונה על עיריית כפר .4
הנ"ל ו/או של רלוונטי לקבלת הפטור המבוקש, לרבות מכתבי ההפניה של משרדי הממשלה מסמך ה

 המוסד לביטוח לאומי.

 

למחלקת הארנונה, ללא דיחוי, על כל שינוי שיחול במהלך השנה כמו כן, הנני מתחייב בזאת, להודיע  .5
הארנונה תהא רשאית לשקול לעיל.  ידוע לי, כי מחלקת  3ו/או בסעיף  2בסעיף הקלנדרית ביחס לאמור 

 את הענקת הפטור בהתאם לבקשת הפטור בהתאם למידע שיתקבל אצלה לפי סעיף זה.

 

למען הסר ספק, אני מצהיר כי ידוע לי שתצהירי זה, כמו גם המסמך ו/או המסמכים המצורפים אליו,  .6
לשנת המס במסגרתה נתבקש הפטור, זכותה של מחלקת  כוחם יפה לתמיכה בבקשת הפטור ביחס

הארנונה לדרוש הגשת תצהיר עדכני ו/או מסמכים עדכניים לצורך שקילת בקשת פטור ביחס לכל שנת 
 מס.

 
  כן תצהירי אמת : ו, זו חתימתי ותזהו שמי

 
        __________________________ 
 חתימת המצהיר          
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________הופיע /ת כי ביום ________________________________, עו"ד, מאשר___אני הח"מ  _____

י/תהיה צפוי/ה לעונשים  בפני מר/גב' המוכר/ת לי אישית ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי

 הקבועים בחוק אם לא י/תעשה כן, אישור/ה את נכונות תצהירו/ה לעיל וחתם/מה עליו בפני.

 

 

 
         __________________________ 
 עו"ד           


