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כן            לא  האם בבעלותך דירת מגורים נוספת?                

 במשבצת המתאימה לי בחירתך: Xנא סמן 

 .2019אני מעוניין שההכנסה החודשית הממוצעת תחושב לפי חודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר        

 .2020אני מעוניין שההכנסה החודשית הממוצעת תחושב לפי חודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר        

 .2019אני מעוניין שההכנסה החודשית הממוצעת תחושב לפי חודשים ינואר עד דצמבר        

 .2020בר אני מעוניין שההכנסה החודשית הממוצעת תחושב לפי חודשים ינואר עד דצמ       

 

או בחודשים  2020או  2019הצהרה על המבקש והמתגוררים אתו בדירה בחודשים אוקטובר עד דצמבר  (א)
 ינואר עד דצמבר

 .1, לפי הבחירה שצוינה בדישה של סעיף 2020או  2019
 

 הכנסה חודשית מקום עבודה העיסוק מספר זהות גיל שם פרטי שם משפחה קרבה            
 ברוטו ממוצעת 

        המבקש/ת 1
        בן/בת הזוג 2
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         

10         
             2020או  2019יצרף תלושי משכורת לחודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר  –שים לב: שכיר 

 .                  סה"כ  1, לפי הבחירה שצוינה ברישה של סעיף 2020או  2019או לחודשים ינואר עד דצמבר 
 
 
 

  יצרף שומת הכנסה שנתית אחרונה שבידו. –עצמאי 

 

  

  

 

  

 

 

 

           



 

  

 
מקורות הכנסה נוספים של המנויים בסעיף )א( לעיל יש לציין ממוצע חודשי לחודשים אוקטובר עד דצמבר  (ב)

 2020או  2019
 .1, לפי הבחירה שצוינה ברישה של סעיף 2020או  2019או לחודשים ינואר עד דצמבר 

 
 )אין למלא את אותן הכנסות שנכללו בהודעת השומא(

 
 

 סכום ש"ח מקור                     סכום ש"ח מקור                              
  תמיכת צה"ל 8  ביטוח לאומי 1
  קצבת תשלומים מחו"ל 9  מענק זקנה 2
  פיצויים 10  פנסיה ממקום העבודה 3
  הבטחת הכנסה 11  קצבת שארים 4
  השלמת הכנסה 12  קצבת נכות 5
6 
* 

 13  שכר דירה
 

  תמיכות

  אחר 14  מלגות 7
  סה"כ                                                                                                       

 

 .אם השכרת דירת מגורים ושכרת דירה אחרת למגוריך יש לציין את ההפרש )אם יש( בהכנסה בלבד 

 יש לצרף את המסמכים הבאים:

 צילום ת.ז. + ספח -
 לפי הבחירה לחישוב גובה ההכנסה.תלושי שכר  -
 דו"ח שומת מס אחרון -עצמאי -
 10-11-12.2020תדפיס חשבונות בנק פעילים  -
 בני הזוג 2תמצית נתונים של  -אישור מעמד -
 בני הזוג 2עסיקים של אישור דיווח תקופות מ -
 2020אישור אי קבלת גמלה / קצבה מביטוח לאומי לשבת  -
 אישור לימודים מקורי -כולל -
 2021העתק מחוזה שכירות תקף לשנת  -שוכר -
 2021חוזי שכירות תקפים לשנת  2העתק מ -שוכר שהינו בעל נכס -

 

 
 הריני מצהיר כי:

 
 אני תושב מדינת ישראל.       

( ליום י"ב בניסן 2021בינואר  1אני לא שוהה באופן קבע במהלך התקופה שבין יום י"ז בטבת התשפ"א )       
( במקום שבו נותנים לי אכסון וכלכלה, והמתגוררים איתי בדירה כמפורט לעיל לא 2021במרץ  25) התשפ"א

 כאמור.שהו באופן קבע במקום 

 

ם לעיל הם נכונים, וכי לא העלמתי פרט כלשהוא מהפרטים שהתבקשתי הריני מצהיר בזה כי כל הפרטים הרשומי
 למלא.

 

 

 ______________________________ תאריך:  _________________________   חתימת המבקש:

 

 


