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 נכססיום החזקת שוכר בהודעה על 
 

 במועד ובכתבמוטלת חובת תשלום הארנונה על המחזיק בנכס, בכפוף לכך שלעירייה נמסרה הודעה  בהתאם לקבוע בחוק
אם לא נמסרה הודעה כאמור, חלה חובת התשלום . (לפקודת העיריות 523-ו 523סעיפים ) על כל שינוי בזהות המחזיק בנכס
בנכס,  סיום החזקת שוכרה הודעה בכתב על ילמסור לעירי לכן, חשוביה ו/או על בעל הנכס. יעל המחזיק האחרון הרשום בעיר

 .בצירוף פרטי הנכס, וזאת בסמוך למועד סיום החזקה
 

נחתם או מוגש על ידי מיופה  ,בעירייה בזהות המחזיקלפיו מבוקש לערוך שינוי  או הטופס לתשומת לבכם! כאשר ההסכם
את הטופס החתום והמסמכים הנלווים ניתן לשלוח אלינו  העתק מייפוי הכוח, והעתק תעודת זהותו. הכוח, עליו לצרף לבקש

 uni.ilPniyot@Jerusalem.mגם בדוא"ל: 
 

 .ים להודיע על שינוי מחזיקים בנכס טרם מילוי טופס זהמומלץ לעיין בדף ההסבר למבקש
 

 בסוף טופס זה( שמספרו)את מספר חשבון העירייה ניתן לברר במוקד הטלפוני של האגף,    הנכס     פרטי: חלק א'
 בעירייה חשבון מספר הבית/הנכס' מס הרחוב שם

        -    מספר זיהוי נכס
 

 
 תאגיד, נא לציין תפקיד:    ____________________(ב)                           בעלי הנכס: פרטי חלק ב'

 פרטי שם משפחה שם דרכון □ תאגיד □ ז"ת □
         

 דואר דברי כתובת למשלוח

 

 אישור בעלי הנכס
 ____/___/_______  תאריךבכי  /ת, מאשרמופעים למעלה /האשר פרטיו (הנכס /תאו מיופה כוחו של בעל)הנכס  /תאני, בעל

חתימתי על טופס זה מהווה הסכמה לכך שעיריית ירושלים תיצור איתי קשר  לידי. בנכס שפרטיו בחלק א' הוחזרה החזקה
זו הינו  באמצעות הטלפון או באמצעות הדוא"ל לצורך טיפול בחובות עירוניים. ידוע לי כי דיווח חלקי ו/או כוזב בבקשתי

 בכל האמצעים העומדים לרשותה בחוק. לבדוק את נכונות הפרטים שמסרתיעבירה על החוק, וכי לעירייה יש זכות 
 

__________________________    __________________    __________________    ____________ 
                                                                                         חותמת( -אגידתחתימה )ל                 טלפון מספר                      כתובת דוא"ל            הצהרה תאריך  
 

 .לפי המפורט בדף ההסברנא לדווח לנו בכתב , אם לנכס נכנסו מחזיקים חדשים בעל/ת הנכס
 

 
 

 תאגיד, נא לציין תפקיד:    ____________________(ב)       /ת         היוצא המחזיק/הפרטי : 'גחלק 
 פרטי שם משפחה שם דרכון □ תאגיד □ ז"ת □

         

 דוארדברי  כתובת למשלוח

 

 היוצא/ת המחזיק/ההודעת 
כי עזבתי הנכס  /תבחתימתי את נכונות האמור לעיל, ומאשר /תמאשר ,בחלק ג' למעלהמופעים  /האשר פרטיו /האני, המחזיק

חתימתי על טופס זה מהווה הסכמה לכך שעיריית ירושלים תיצור איתי קשר באמצעות הטלפון או  בתאריך שצוין למעלה.
החוק, וכי באמצעות הדוא"ל לצורך טיפול בחובות עירוניים. ידוע לי כי דיווח חלקי ו/או כוזב בבקשתי זו הינו עבירה על 

 לעירייה יש זכות לבדוק את נכונות הפרטים שמסרתי בבקשתי זו בכל האמצעים העומדים לרשותה בחוק.
 
 

__________________________    __________________    __________________    ____________ 
 (חותמת -אגידתחתימה )ל                  טלפון מספר                   כתובת דוא"ל                הצהרה תאריך  
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