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M אטום .  -טופס נכס לא ראוי לשימוש \טפסים שונים -ארנונה \: doc 

 

 
 תאריך:  ______________

 
 / אטום טופס לבדיקת נכס שאינו ראוי לשימוש

 
 __________________________________ שם המשלם:     מס' משלם:

 __________________ סוג הנכס:          _______________ מס' הנכס:        ______________________ נייד:

 _______ מתוך:______       קומה:________           גודל הנכס:______       __________________ כתובת הנכס:

 ________________________________________________________________________מהות הבדיקה: 

____________________________________________________________________________________ 
 

 חותם ומאשר:הריני 
 .א. שהנכס שבבעלותי לא בשימוש

 ב. שאני מתחייב להודיע על מצב הנכס בו ביום השבתו למצב ראוי לשימוש.
 ינתן רק כאשר לא ניתן להשתמש בכל הנכס ורק לאחר בדיקת פקח.יג. שידוע לי כי הפטור 

 ד. שבמידה ולא אפעל בהתאם לאחד הסעיפים האמורים לעיל בקשתי תדחה על הסף. 
 

הריני  מצהיר בזאת כי כל הפרטים לעיל נכונים ומלאים. ידוע לי כי דיווח חלקי או כוזב הינו עבירה על החוק, וכן ידוע 
לי כי לעירייה יש זכות לבדוק את נכונות הפרטים הנ"ל בכל האמצעים לרשותה כחוק. זהו שמי וזו חתימתי, ותוכן 

 .הצהרה זו אמת
 

                ________________           __________________  ____________ 
 תאריך    חתימה    שם ומשפחה

 
 

 תשובת מחלקת הגבייה:
 

 ______________לא  / כן,  בתאריך:  _____  ? / אטום לא ראוי לשימושהאם בעבר הוגשה בקשה לנכס 
 

א סיבת הבקשה לנכס ל
 / אטום ראוי

 תיאור מצב הנכס באופן מפורט

 
  ינו ראוישאנכס 

 /  אטום  לשימוש

 במקום הנכון(: X-סמן את האפשרויות הנכונות )סמן ב

   נכס הרוס                                                             הגג פורק 

   נכס ניזוק                                                             חלונות פורקו 

   אי אפשר לשבת בו                                               דלת כניסה נעקרה 

   יש שימוש אחר שניתן לעשות בנכס                     אין אינסטלציה וכלים סניטריים 

   נכס נטוש                                                              להנכס מחובר לחשמ 

   נכס רעוע                                                               הנכס מחובר למים 

   נכס מוזנח                                                             קיר אטום בגבס 

   קיר אטוס בבטון                                                   אטום בעץ קיר 

   האיטום כולל/לא כולל חלונות                             יש/אין מדרגות שמובילות לנכס 
 

 הערות ומסמכים מצורפים:  
_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

 
 

 __________________                 __________________                    ________________ 
 תאריך הבדיקה            חתימת הפקח             שם הפקח            

 
 

 נכס הרוס/בשיפוץ הנו נכס שלא משתמשים ולא יכולים להשתמש בו. - הוראות למילוי הטופס:
 נתן רק כאשר לא ניתן להשתמש ולא משתמשים בכל הנכס ורק לאחר בדיקת פקח בנכס.הפטור יי -
 לא יאושרו בקשות רטרואקטיביות אלא אם כן תינתן סיבה מוצדקת להגשה באיחור. -
 כניסה לנכס ללא תאום מבטלת את הפטור. -
 במקרים של שיפוץ מטבח / אמבטיה בלבד לא ניתן להגיש בקשה. -


