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  הודעה על שינוי "מחזיק" בנכס /תחילת "חזקה" בנכס 

, חלה חובת תשלום 1992-על פי חוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג
 הארנונה על ה"מחזיק" בנכס, הרשום בספרי המועצה. 

הלן, בצרוף צילום תעודת זהות עם על גבי הטופס של יש להודיע בכתב למועצה על כל שינוי של ה"מחזיק" בנכס,
 כל הספחים וחוזה שכירות או מכר חתומים בידי כל הצדדים.

, לפי בגזברות המועצהטופס זה, חוזה שכירות/מכר ותעודת זהות, קבלת  מיוםמתאריך הכניסה או  העדכון יבוצע
 ודעה.המאוחר מבניהם, ובכל מקרה לא יבוצע שינוי מחזיק מדיעבד וביחס לתקופה שקדמה לה

חודשים לפחות. בהסכם שכירות  12שינוי ה"מחזיק" יבוצע בהצגת הסכם שכירות תקף לתקופה של -בשכירות
 חודשים, יירשם בעל הנכס כ"מחזיק" בנכס החייב בארנונה. 12לתקופה קצרה מ 

 

 gviyas@misgav.org.ilולהחזיר את המסמכים למייל :  נא למלא את הפרטים הבאים

  מס' זיהוי נכס: __________ מס' מגרש: _________    ___שם בעל הנכס: _________

  ____________________: __המשפחה החדשה שם    __ שם הישוב:  ____________

         יימה בנייתו         בית חדש שהסת        קניה    שכירות                      תאריך כניסה: __________

 _____________________________________________אחר/הסבר___________

 טלפון בבית: ____________   שם: _______________  טלפון נייד: _____________

 __________שם: _______________  טלפון נייד: ___                                                    

 כתובת דואר אלקטרוני _______________________________________________

 ניתן לצרף צילום תעודת זהות כולל הספחים במקום מילוי פרטי בני המשפחה כלהלן.

 במקרה של שכירות או קניה: יש לצרף חוזה

 ת. ז.  שם פרטי שם משפחה 

תאריך 

 לידה

 מין

)**( 

 ז/ נ     1בן/ת זוג 

 ז/ נ     2בן/ת זוג 

 ז/ נ     1ילד 

 ז/ נ     2ילד 

 ז/ נ     3ילד 

 ז/ נ     4ילד 

 )**( יש לסמן בעיגול  
 

   תאריך: ___________ שם החותם: ___________ __ ______: ________חתימת המחזיק החדש בנכס 

 
  חתימה:_____ ___________ תאריך: : ___________תפקיד  __ _____________ שם ממלא הטופס: 
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