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 � ____________תארי
 

 טופס ערעור
 ד מדרוג"ערעור על גובה שכ

 
 

 ___________________מספר זהות ___________________________________                        ש� השוכר
 _______טופס בקשה להנחה מספר _____________________________________                         כתובת 

 _______________________                                                   טלפו�                                                                       
 

 �מבקשי� הנחת מדרוג מהנימוקי� הבאי
______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

____________________ 
 

וכל הפרטי� המצויי� בתעודות , שכל הפרטי� שמסרתי ורשמתי לעיל, בזה) ה(מצהיר, לאחר שהוזהרתי
 .לעונשי� הקבועי� בחוק) ה(ידוע לי שא� יימצא שאינ� אמת אהיה צפוי. ה� אמת, י� שצירפתיובמסמכ

 .בחקירות או בכל דר� שהיא, לכ� לבדוק את כל הנתוני� הקשורי� לבקשתי זאת במאגרי מידע) ה(הנני מתיר
) ה(ע ואהיה צפויאאבד את זכותי לסיו, ל"ידוע לי כי א� הצהרתי זו אינה אמת באחד או יותר מהסעיפי� הנ

 .לעונשי� הקבועי� בחוק
כי הובא לידיעתי כי שינוי בפרטי� ) ה(אני מצהיר. ידוע לי כי עליי להודיע על כל שינוי שיחול בפרטי� שמסרתי

 .מבטלי� את זכאותי להנחה בשכר דירה, הגורעי� מזכאותי
) ת( בבדיקה יימצא כי אינני זכאיא�, לבטל את ההנחה שתאושר" מרכז שכר דירה מדורג"ידוע לי כי זכותו של 

 .להנחה
 
 

 �_______________  ________________  חתימת השוכרי� __________________ תארי
_______________ 

 
 

 אישור תפקיד 
 

חתמו בפני לאחר שהבהרתי לה� פרטי ההצהרה בטופס לאחר , החתומי� מעלה זיהו עצמ� על פי תעודת זהות
 . את האמת וא� לא יעשו כ� יהיו צפויי� לעונשי� הקבועי� בחוקשהזהרתי אות� להצהיר

 .הרישו� בוצע על פי מסמכי מקור שהוצגו בפני
 
 

 _____________________________חתימת הפקיד    _____________________ש� הפקיד 
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� __________תארי

 ד מדרוג"בקשה לערעור על גובה שכ
 
 ______________: סני"_____________ זיהוי הדירה____________________  __ז וש� השוכר "ת

 ______________________________________: כתובת וטלפו� של החברה המאכלסת
 ______________________________________: כתובת מלאה של הדירה

:  פירוט הסיבה,חקירה/ טופס הבקשה להנחה פ ממצאי "ביטול הנחת מדרוג ע/דחיית
 _________________: תארי� הדחייה_______________________________________________

 _______________תארי� הגשה' _____________ מס: טופס הבקשה להנחה. 1

 _______פ חקירה "הכנסה ע________ תארי� ביצוע החקירה_______ חקירה' מס: חקירה. 2
 ______________מיו� : ביקור מעגל. 3

 :פרטי השוכר
 ______________בת זוג/שנת לידה ב�_______ טופס הבקשה להנחה שנת לידה בעל _________ מצב אישי

 � ____________מספר נפשות____________________________________________ גילאי הילדי
 :פרטי הכנסות

 ממוצע הכנסה 
 

 אישורי שכר
  העבודה חודשיי� ושנ

   

 _____________________" עובר ושב"ממוצע ההכנסות נוספות מתדפיסי חשבונות 
 __________תקרה מזכה__________   כ הכנסה קובעת לפי כללי מדרוג "סה________  כ הכנסה "סה

 :פרטי הדירה ושכר הדירה
 ___________ר "שטח במ_________    חדרי�' מס______________  תארי� אכלוס

 _____________ד נטו"שכ________ד ברוטו"שכ________ ד ערב המדרוג "שכ_________  ד"סוג שכ
 ____________עד תארי� _____________ מתארי� _______ קבלת השתתפות בשכר דירה 

 ____________עד תארי� _____________ מתארי� __________  קבלת הנחה אישית בעבר
 _____________עד תארי� _____________ מתארי� __________ ש בעבר "קבלת הנחת מה

 _____________עד תארי� _____________ מתארי� __________ קבלת הנחת מדרוג בעבר 

 ______________________________________________סיבה לקבלת הנחת מדרוג בעבר
 _____________עד תארי� _____________ מתארי� ,  חיוב החשבו� בתשלו� שכר דירה מלא

 _________________ מהו גובה החוב ____________ הא� קיי� חוב בגי� אי תשלו� שכר דירה 
 _______________תארי� תשלו� אחרו� 

 : פרטי� נוספי� שלא צוינו
__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 :המלצות ונימוקי� של החברה

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
 _____________תארי� ______________   חתימה ___________________   ש� רכז הסני" המטפל 

 
 .אישור ממונה של החברה במטה שכל הפרטי� זהי� למסמכי� הנמצאי� בתיק

 � ______________תארי� ______________     חתימה _______________________   משפחה +ש
 לשימוש ועדת ערר            

 _____________תארי� הדיו� 
 אישור אחוז הנחה/ אחר  / דחייה     /      מינימו� מדרוג   :    החלטת הועדה

: החלטת הועדה ונימוקיה
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
________________________________________ 

 
� ____________ ___________, __________,: חתימות________       : תארי

 10 *נספח 




