
 

 

 

 

 טופס בקשה לועדת חריגים

 

 יפו-עבור שיפוץ הבניין ברחוב:                                        תל אביב

 

 

 

 

 

 

 ___________אזור:.  /  רגיל מסוכן  :מבנה

 _____ יח"דבבניין 

 ₪:___________ עלות השיפוץ הכוללת

 ₪ החלק היחסי בשיפוץ:___________ 

 בפריסה של: _______ תשלומים.₪ ___________  סכום הלוואה:

 _______ תשלומים. בפריסה של:₪ ___________  סכום צ'קים לקבלן:

 

 _____________ מצב משפחתי )הקף בעיגול(: רווק/ה  /  נשוי/אה  / גרוש/ה  / אלמנ/ה  / אחר:

 (:_________________________________________18מספר ילדים שגרים בבית )עד גיל 

 ת הכנסה: נא לסמן את מקור ההכנסה הרלוונטימקורו

 משלושת החודשים האחרונים**נא לצרף טפסים המוכיחים מקורות הכנסה 

o  ותק:____________________ מקום עבודה: –משכורת ____________________ 
o פנסיה 
o ביטוח לאומי 
o הבטחת הכנסה 
o  בבעלותי או/ו בבעלות בן/בת זוגי ___________________ דירה/ות  –שכר דירה

 ___________________ גובה שכ"ד חודשי: __________________ בערים הבאות:

o :מקור אחר ______________________________________________________ 

 

 

 

 

 : ____________________שם פרטי

 שם משפחה: __________________

 ת.ז.: ________________________

 _________________________גיל: 

 מס' טלפון: ___________________

 טלפון נייד: ___________________

 



 

 

 

 פרטי בן/בת הזוג:

 

 

 

 

  

 

 של בן/בת הזוג נא לסמן את מקור ההכנסה הרלוונטימקורות הכנסה: 

 משלושת החודשים האחרונים של בן/בת הזוג**נא לצרף טפסים המוכיחים מקורות הכנסה 

o  ותק: מקום עבודה: –משכורת____________________ ____________________ 
o פנסיה 
o ביטוח לאומי 
o הבטחת הכנסה 
o  בבעלותי או/ו בבעלות בן/בת זוגי ___________________ דירה/ות  –שכר דירה

 ___________________ גובה שכ"ד חודשי: __________________ בערים הבאות:

o :מקור אחר ______________________________________________________ 

 

 חשבון בנק:

של  שלושת החודשים האחרונים יש לצרף תדפיסי חשבונות הבנק בכל הסניפים הפעילים של
  הפונה ושל בן/בת הזוג.

 

 

 לתשומת ליבכם:

על בסיס מצב חומרי, מבחני הכנסה, ועמידה של הדייר  שיקול דעתה של ועדת חריגים יהיה
 בקריטריונים החלופיים הבאים:

מדירה נוספת  25%שאין בבעלותו יותר מדירה אחת )עד חלק של  חתימה על הצהרה .1
 לא תיחשב כדירה נוספת(. 

 מבחן הכנסה: .2
 ההכנסה החודשית הממוצעת אינה עולה על הנקוב להלן:

 הכנסה חודשית של כלל דיירי הנכס מספר נפשות המתגוררות בנכס
 מהשכר הממוצע במשק 150%עד  1-5

 הממוצע במשקמהשכר  200%עד  ומעלה 6

בארנונה בהתאם לקריטריונים של מבחני הכנסה למשק  50% -זכאות להנחה שמעל ל .3
 בית, נכויות, ושאר התבחינים לפי צו הארנונה.

ועדת החריגים תבחן את מצב ח.ן הבנק של בעל הנכס ואת העמידה בקריטריונים ותחליט לגבי 
 היקף הסיוע המבוקש.

 

 : ____________________שם פרטי

 ____שם משפחה: ______________

 ת.ז.: ________________________

 גיל: _________________________

 מס' טלפון: ___________________

 טלפון נייד: ___________________

 



 

 

 

 

 תצהיר:

 תצהיר זה ולאמת את חתימתכם בפני עו"ד:עליכם למלא 

 הננו מצהירים בזאת כי כל הפרטים שמסרתי לוועדת החריגים הינם מדויקים ונכונים.

בכל פרט  שינוי בפרטים האישיים ו/או שעות על כל 48את להודיע בכתב תוך הננו מתחייבים בז
 שנמסר על ידנו, וזאת עד למועד הועדה אשר תדון בענייננו. 

נו ואנו מסכימים כי בקשה זו עשויה להימסר לרשויות סטטוטוריות שונות כגון: רשות ידוע ל
 המסים ו/או ביטוח לאומי וכו'. 

ידוע לי כי מסירת פרטים לא מלאים, חסרים או כוזבים עלול להוות עברה על פי פקודת מס 
 . הכנסה ו/או חוק מס ערך מוסף ו/או חוק הביטוח הלאומי ולכן דין אחר רלוונטי

ה כי מלא האחריות עבור תוכנם חלה , לאחר בדיקתה על ידי, הנני מצהיר/בחותמי על בקשה זו
 עלי/נו בלבד, אף אם נעזרתי באחר על מנת למלאו.

ידוע לי / לנו כי המידע הנ"ל נדרש לצורך בדיקת פריסת תשלומים רחבה יותר בהלוואה לצורך 
 יסו תתקבל ההחלטה בדבר זכאותי.שיפוץ הבניין בכתובת המצוינת לעיל, וכי על בס

ידוע לי/לנו כי העירייה תקיים בדיקות בדבר נכונות האמור בדוח זה וכי במידה והפרטים 
שמסרתי אינם שלמים או נכונים זכאותי לפריסת תשלומים רחבה תישלל, וזאת בנוסף לעונשים 

 האמורים בכל דין, לרבות העמדה לדין בשל קבלת דבר במרמה. 

 

 

 מאשר בחתימתי על הצהרה זו את האמור בדו"ח ואת הבנתי ואישורי לדברים לעיל.הנני 

 

                                                           __________________________תאריך:      _________________________    חתימה:  

 

ביום ___________________ אני הח"מ עו"ד ___________________ מאשר/ת בזאת כי 

הופיעו בפניי ___________________ נושא/ת ת.ז ___________________ ולאחר 

שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי תהיה צפוי/ה לעונשים 

 הקבועים בחוק, אם לא תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל, וחתמה עליה בפניי.

 .                                                                              :                                         מה וחותמת עו"דחתי

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 פנייה בנימה אישית:

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 הערות חשובות:

 (. ללווה תשלומים 96 פריסת תשלומים רחבה יותר )עדלידיעתכם, הועדה בוחנת  ❖

מסכום החוב הכולל ובכפוף לעמידה בקריטריונים  90%הגדלת סכום ההלוואה הינו עד  ❖
 המצוינים לעיל. 

 לאחר התכנסות ועדת החריגים, תועבר הודעה בכתב למגיש הבקשה. ❖

וקיבלת תשובה מועדת במידה והעברת טופס הו"ק ע"י נציגות הבניין למשרדינו,  ❖
החריגים הפורסת את התשלומים באופן שונה מהאופן בו מילאת את טופס הו"ק אשר 

 הועבר, תשונה פריסת התשלומים של פריסת ההלוואה בהתאם להחלטת הועדה.

 פניות לועדות חריגים ייבחנו אך ורק מסיבות של מצב כלכלי הדורש סיוע. ❖

 


