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    ,כאשר, נושא ההנחות בהתאם לתקנות את הטבלה ממצה. טבלה מרכזת של נושא ההנחות להלן 

 . הנוסח המחייב הוא הנוסח הקבוע בתקנות

 

 

 תקנה ' מס תיאור ההנחה

שיעור 

הנחה 

 רביימ

 
 

 
 שיעור

 הנחה

 מוצע

הגבלה 

מירבית של 

 ר"מ

בחינת 
זכאות על 
פי שכר 
 ממוצע 

 תנאים לקבלת ההנחה (1)
( ג)9סעיף  ותיק אזרח

לחוק אזרחים 
ן "תש, ותיקים 

9999 

 .        המבקש מחזיק בנכס*  כן ר"מ 933עד  03% 30%
 .המבקש הינו בגיל המתאים* 
 אינו , מכל מקור שהוא, שסך כל הכנסותיו* 

 . מהשכר הממוצע במשק 933%עולה על     
 ובמידה וגרים בדירה יותר מאזרח ותיק * 
 ל הכנסות המתגוררים רק אם סך כ, אחד   
 אינו עולה , מכל מקור שהוא, באותה הדירה   
 .מהשכר הממוצע במשק 953%על    
 הגשת בקשה בכתב חתומה על ידו * 
 מכל , הצהרה של המבקש על הכנסותיו* 
 .מקור שהוא   

מקבל גימלת  שאינו אזרח ותיק
 :הבטחת הכנסה ומקבל

 קיצבת זיקנה -
 קיצבת שארים -
 לוייםקיצבת ת -
 קיצבת נכות בשל פגיעה בעבודה -

 .המבקש הינו בגיל המתאים*  לא ר"מ 933עד  25% 25%ד ע (א()9()א)2
 .מחזיק בנכס נשוא הבקשה* 
 .הומצא אישור רשמי מן המוסד נותן הגמלה* 

המקבל גימלת הבטחת  אזרח ותיק
 :ומקבל הכנסה

 קיצבת זיקנה -
 קיצבת שארים -
 קיצבת תלויים -
 נכות בשל פגיעה בעבודהקיצבת  -

 .המבקש הנו בגיל המתאים*  לא ר"מ 933עד  933% 933%עד  (ב()9()א)2
 .מחזיק בנכס נשוא הבקשה* 
 .הומצא אישור רשמי מן המוסד נותן הגמלה* 

  -נכות אי כושר 
נכה הזכאי לקצבה חודשית ודרגת  - 

  55%נכותו היא 
 .ומעלה   

נכה שטרם קיבל קיצבת זיקנה  - 
 גת אי כושרודר
 ומעלה 55%היא  צמיתה   

 .מחזיק בנכס נשוא הבקשה*  לא אין 93% 93%עד  (2()א)2
 .הומצא אישור רשמי מן המוסד נותן הגמלה* 

 93%בשיעור של נכות רפואית 
ומעלה או מי שטרם קבלת קיצבת 

 .כאמור, הזקנה נקבעה לו נכות

 .המחזיק בנכס נשוא הבקש*  לא אין 03% 03%עד  (0()א)2
 (1טופס )הוגשה בקשה חתומה * 
 .נמסרו מסמכים להוכחת זכאות* 

 אסיר ציון

מכח חוק 
תגמולים 

לאסירי ציון 
ולבני 

משפחותיהם 
 9992-ב"התשנ

 לא ר"מ 933עד  100% 100%

   אם הוא זכאי לתגמול לפי הכנסה בהתאם * 
אם הוא זכאי לגמלה לפי חוק * .לחוק התגמולים

  9993א "התשמ, הכנסה   הבטחת 

 -נפשות 0עד  66% 66%עד    :גמלת נכות בשל רדיפת הנאצים
 ר"מ 53עד 
 -נפשות 0מעל 
 ר"מ 93עד 

 .המבקש מחזיק בנכס*  לא
 הומצא אישור מתאים המוכיח את הזכאות * 
 .לגמלה   
 (1טופס )הוגשה בקשה חתומה * 

מקבל גמלת נכות לפי חוק נכי 
 (ב)(0()א)2 9955ז "תשי, רדיפות הנאצים

 (ג()0()א)2 (BEG)מקבלי גמלת ממשלת גרמניה 

 (ד()0()א)2 (OFG)מקבלי גמלה ממשלת הולנד 

מקבלי גמלה ממשלת אוסטריה 
(WUV) 2(ה()0()א) 

מקבלי גמלה ממשלת בלגיה לפי 
 (ו()0()א)2 9955החוק הבלגי משנת  

 .מחזיק בנכס נשוא הבקשה*  לא אין 93% 93%עד  (5()א)2 הנושא תעודת עיוור עיוור
 (1טופס )הוגשה בקשה חתומה * 
 .נמסרו מסמכים להוכחת זכאות* 

 לא ר"מ 933עד  93% 93%עד  (6()א)2 חדש עולה
 .מחזיק בנכס נשוא הבקשה* 
 (1טופס )הוגשה בקשה חתומה * 
 .נמסרו מסמכים להוכחת זכאות* 
 חודשים מיום הרשמו במרשם אוכלוסין 92* 
 .כעולה   
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 תנאים לקבלת ההנחה (1)
 .מחזיק בנכס נשוא הבקשה*  לא אין 53% 93%עד  (א()6()א)2 עולה התלוי בעזרת הזולת

 (1טופס )הוגשה בקשה חתומה * 
 .נמסרו מסמכים להוכחת זכאות* 

 26חודשים מתוך  92מחזיק בנכס למשך *  לא ר"מ 933עד  53% 93%עד  (ב()6()א)2 ל"איש צד
 .חודשים ביום בו הגיע לישראל אחרי חודש מאי

 .מחזיק בנכס נשוא הבקשה* 
 (1טופס )הוגשה בקשה חתומה * 
 .נמסרו מסמכים להוכחת זכאות* 

מלת גמלת הבטחת הכנסה וג
ובתנאי שמקבל גמלת  דמי מזונות

דמי מזונות שהחל /הבטחת הכנסה
באופן  39/39/2330לקבלה לפני 

 6ולא חלה הפסקה בת , רציף
חודשים רצופים לפחות בזכאותו 

 . לגמלה

הומצא אישור * .מחזיק בנכס נשוא הבקשה*  לא אין 53% 53%עד  (א()5()א)2
מקבל גמלת * .רשמי מן המוסד נותן הגמלה

דמי מזונות שהחל לקבלה לפני /הבטחת הכנסה
 6ולא חלה הפסקה בת , באופן רציף 39/39/2330

 . .חודשים רצופים לפחות בזכאותו לגמלה

 (ב()5()א)2

 אין 53% 53%עד 

לחוק ' לפי פרק ו גמלת סיעוד
 53%עד  (ג()5()א)2 הביטוח

 
 
 

53% 
 

 לא אין
 .מחזיק בנכס נשוא הבקשה* 
 .שמי מן המוסד נותן הגמלההומצא אישור ר* 

 (9()א)2 (3) מבחן הכנסההנחה על פי 

בהתאם 
לטבלת 

 (3)הכנסה 

 לא אין 

בתוספת הראשונה )בהתאם לטבלת הכנסה 
 (9()א)2ובהתאם למפורט בתקנה ( בתקנות

 .המבקש מחזיק בנכס*  לא אין 66% 66%עד  (9()א)2 חסיד אומות עולם
 ".יד ושם"אישור מרשות הזיכרון * 

  הורה יחיד
כהגדרתו בחוק משפחות חד  -

 9992ב "תשנ, הוריות
 או 

הורה יחיד לילד המתגורר איתו  -
  בפועלהמשרת 

וגילו אינו עולה על , בשרות סדיר  
 .שנה 29

 .מחזיק בנכס נשוא הבקשה*  לא אין 23% 23%עד  (93()א)2
 (1טופס )הוגשה בקשה חתומה * 
 ' ם תעצילו)נמסרו מסמכים להוכחת זכאות * 
 (זהות   

לרבות ) ה נכה/מקבלי גמלה לילד
ילד במשפחה אומנה של המחזיק 

 (99()א)2 (בנכס

 .מחזיק בנכס נשוא הבקשה*  לא ר"מ 933עד  25% 25%עד 
 (1טופס )הוגשה בקשה חתומה * 
 .נמסרו מסמכים להוכחת זכאות* 

 -נפשות 0עד  100% 100% (9)ה 90 פטור חיילים
 ר"מ 53לגבי 

 .חייל הוא המחזיק בנכס או דייר משנהה*  לא
 .הומצאו אישורים מתאימים* 
 הומצא אישור שפרנסת המשפחה תלויה * 
 .בחייל   

 0חייל בשירות סדיר עד תום * 
 חודשים מיום שחרורו

-נפשות 0מעל     
 ר"מ 93לגבי 

 

       הורי חייל בשרות סדיר * 

כל עוד  -מתנדבת בשירות לאומי* 
 היא משרתת

      

 נפגעי מלחמה
 ל"נכה צה* 
 נכה פעולות איבה* 
נכה פעולות איבה במלחמת * 

 השחרור
 נכה משטרה* 
 (חייל שנספה)משפחה שכולה * 
 (פעולות איבה)שאירים שכולים * 
 נכה שרות בתי הסוהר* 

 -נפשות 0עד  66% 66% (2)ה 90
 ר"מ 53לגבי 
 -נפשות 0מעל 

 ר"מ 93לגבי 

 .כסהמבקש מחזיק בנ*  לא
 .הומצאו אישורים בהתאם* 

 

 

 

תיאור 

 ההנחה

תקנה 

 שיעור ההנחה המירבי ...'מס

שיעור הנחה 
 תנאים לקבלת ההנחה מוצע

 53% –חודשים  92עד   933%עד  -חודשים  92עד  11 בניין חדש

 .המבקש מחזיק בנכס* 
הנכס עומד בקריטריונים שנקבעו על ידי הרשות * 

 .לקביעת הנכס כריק

 


