אגף הכספים
מחלקת גבייה
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צילום תעודת זהות כולל ספח המעודכנים לכתובת במודיעין מכבים רעות של שני בני הזוג וכן
של המתגוררים בדירה מעל גיל . 18
שכיר יצרף צילום  12תלושי שכר לשנה קודמת עבור  2בני הזוג וכן של כל המתגוררים בדירה
מעל גיל  .18עצמאי – יצרף דוח שומה לשנת הכספים.
אישורי הכנסה נוספים מכל מקור שהוא.
תדפיס פירוט תנועות בחשבון הבנק ופירוט יתרות בחשבון של  2בני הזוג 3 – .חודשים אחרונים.
תדפיס פירוט חיובים בכרטיסי אשראי.
חוזה שכירות (במידת הצורך)
אם השכרת דירת מגורים ושכרת דירה אחרת למגוריך יש לצרף את  2חוזי השכירות.
אישור מבטוח לאומי על גובה קצבת דמי אבטלה.
אישור מביטוח לאומי על מעמד לא עובד.
אישור מביטוח לאומי על תשלום /אי תשלום גמלה כלשהי עבור  2בני הזוג( .במידה ובדירה
מתגוררים ילדים מעל גיל  22לצרף אישור זה גם עבורם)
אישור מביטוח לאומי /מהבנק – קצבת ילדים.
אישורים רפואיים /חומרים המעידים על המצב הרפואי.
קבלות עבור הוצאות רפואיות של  3חודשים אחרונים.
הסכם מזונות.
צווי כינוס /הוצאה לפועל /איחוד תיקים – תדפיס תשלום חודשי.
אישור מביטוח לאומי על דיווח מעסיקים ל 2-בני הזוג( .במידה ובדירה מתגוררים ילדים מעל
גיל  22לצרף אישור זה גם עבורם).
צילום תעודת חוגר/סטודנט.
מכתב המפרט את הסיבות לבקשה להנחה (בנוסף לפירוט בגב הבקשה).

* לציין האם נתקבלה הנחה בעבר.
** כל האישורים מביטוח לאומי צריכים להיות מופנים לכתובת במודיעין.
*** ללא האישורים הנ"ל הבקשה לא תופנה לדיון בוועדה.
**** את הבקשה בצירוף המסמכים הדרושים ניתן למסור במסירה ידנית במשרדי הגביה או לשלוח
במייל או בפקס ולוודא בשיחת טלפון קבלת המסמכים( .זמני קבלת קהל בשורת הכתובת).
כתובת מייל tali_h@modiin.muni.il :מס' פקס 08-6348707 :טל.08-9726039 :
קבלת קהל  :בימים א-ה  08:15-13:00בימים א,ב,ד  14:00-18:00יום ו 08:00-12:00

דוא"ל tali_h@modiin.muni.il:

מחלקת הגבייה טל '  073 - 2326331 :פקס08 - 6348707 :
קניון עזריאלי  -בית יונתן קומה  , 3מודיעין מכבים רעות , 7176404
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