
 6902גזברות 
 

 בארנונהלזכאים הנחות טבלת 
 

 הסברים וקריטריונים עפ"י התקנות והחוקים
 
 

 שיעורי ההנחה לזכאים ללא בקשה:
 

    /סעיף הזכאים להנחה
 התקנ

 התנאים לקבלת ההנחה      הנחההשיעור 

 אזרח ותיק )פנסיונר/ית(
לפי חוק האזרחים הותיקים, 

 1989 -התש"ן 

  30% )ב( 9
 "רמ 100עד 

 

ממוצעת בכפוף למבחן הכנסה 
 במשק

 

 100עד  25%
 מ"ר 

 

 ללא מבחן הכנסה

 אזרח ותיק )פנסיונר/ית(
מקבלי קיצבת זיקנה או 
שאירים )שאינם זכאים 

 כאזרחים ותיקים(

2 
 ()א(1)א()

 

 100עד  25%
 מ"ר

הומצא אישור רשמי מן המוסד נותן 
 הגימלה

2 
 ()ב(1)א()

 100עד  100%
 מ"ר

 ת הבטחת הכנסהמקבל גימל

 נכה בעל דרגת אי כושר
נכה הזכאי לקיצבה שדרגת אי 

 75%-כושר השתכרותו היא מ
ומעלה כולל מי שהיה נכה כנ"ל 

 י קבלת קיצבת זיקנהנלפ

 מחזיק בנכס 80%עד  ()א(2) 2
 

הומצא אישור רשמי מן המוסד נותן 
 הגימלה

 טחת הכנסהבגימלה לה
מקבל קיצבת הבטחת הכנסה 

-לקבלה לפני הובלבד שהחל 
1.1.03 

 מחזיק בנכס 70%עד  ( )א(7) 2
הומצא אישור רשמי מן המוסד נותן 

 הגימלה

 גימלת מזונות
מקבל תשלום מזונות מהמוסד 

לביטוח לאומי ובלבד שהחל 
 1.1.03 -לקבלה לפני ה

 מחזיק בנכס 70%עד  ( )ב(7) 2
הומצא אישור רשמי מן המוסד נותן 

 הגימלה

 גימלת סיעוד
ימלת סיעוד" מהמוסד מקבל "ג

 לביטוח לאומי

 מחזיק בנכס 70%עד  ( )ג(7) 2
הומצא אישור רשמי מן המוסד נותן 

 הגימלה

 גימלת סידורים לילד נכה
 בן או בת של מחזיק   

 מלת סידורים  יהזכאי לג
 לילד נכה

2 (2 )
(11) 

  25%עד 
 מ"ר 100לגבי 

  .בן של מחזיק בנכס
 הומצא אישור רשמי מן המוסד נותן

 הגימלה

 פטור חיילים
 4חייל בשירות סדיר + 

 חודשים לאחר שחרורו

( 1)ה'  14
 )א(

נפשות  4עד 
 מ"ר 90-מ 100%

 החייל הוא המחזיק בנכס
אישור על שירות חובה מקצין  הומצא

נפשות  4 מעל העיר
 מ"ר 70-מ 100%

 הורים של חייל בשירות סדיר
 הורה של חייל שפרנסתו עליו

 (1)ה'  14
 (ב')

 נפשות 4עד 
 מ"ר 70-מ 100%

הומצא אישור שפרנסת המשפחה 
 תלויה בחייל

נפשות  4מעל 
100%  

 מ"ר 90-מ

 נפגעי מלחמה
לפי חוק הנכים ל נכה צה"

תשי"ט ,)תגמולים ושיקום( 
1959 

 (2)ה  14
 (א)

נפשות  4עד 
  מ"ר 70-מ 66%

 המבקש מחזיק בנכס
 הומצאו אישורים בהתאם

נפשות  4מעל 
 מ"ר  90-מ 66%

  נפגע פעולות איבה
לפי חוק התגמולים לנפגעי 

 (2)ה  14
 (ו)

נפשות  4עד 
  מ"ר 70-מ 66%

 המבקש מחזיק בנכס
 הומצאו אישורים בהתאם



נפשות  4מעל  1970-, התש"ל פעולות איבה
 מ"ר  90-מ 66%

 נאציםה רדיפתנכה 
נאצים, רדיפת הלפי חוק נכי 

 1954 -התשי"ד 

 (2) ה 14
 (ב)

נפשות  4ד ע
  מ"ר 70-מ 66%

 המבקש מחזיק בנכס
 הומצאו אישורים בהתאם

נפשות  4מעל 
 מ"ר  90-מ 66%

 משטרהנפגעי 
לפי חוק משטרה  נכה משטרה

-התשמ"א  ,)נכים ונספים(
1984 

 (2)ה  14
 (ג)

נפשות  4עד 
  מ"ר 70-מ 66%

 המבקש מחזיק בנכס
 הומצאו אישורים בהתאם

נפשות  4מעל 
 מ"ר  90-מ 66%

משפחה שכולה )חייל 
 שניספה(

לפי חוק משפחות חיילים 
שנפגעו במערכה )תגמולים 

 1950 -ן התש" ,ושיקום(

 (2)ה  14
 (ד)

נפשות  4עד 
  מ"ר 70-מ 66%

 המבקש מחזיק בנכס
 הומצאו אישורים בהתאם

נפשות  4מעל 
 מ"ר  90-מ 66%

 שאירים שכולים 
 )פעולות איבה( 

 

 (2)ה  14
 (ז)

נפשות  4עד 
  מ"ר 70-מ 66%

 המבקש מחזיק בנכס
 הומצאו אישורים בהתאם

נפשות  4מעל 
 מ"ר  90-מ 66%

 נכה שרות בתי הסוהר
לפי חוק שרות בתי הסוהר 

-התשמ"א  ,)נכים ונספים(
1981 

 (2)ה  14
 (ה)

נפשות  4עד 
  מ"ר 70-מ 66%

 המבקש מחזיק בנכס
 הומצאו אישורים בהתאם

נפשות  4מעל 
 מ"ר  90-מ 66%

 נכה בעל נכות רפואית
ומעלה, כולל מי  90%בשיעור 

שהיה נכה כנ"ל לפני שהחל 
 צבת זקנהילקבל ק

 הוגשה בקשה- 40%עד  (3) 2
 מחזיק בנכס-
נמסרו מסמכים של שלטונות האוצר -

 להוכחת זכאות.

  אסיר ציון
 .כ"אסיר ציון" מלהיהמקבל ג

 

( 4)א( ) 2
 )א(

נפשות עד  4עד 
 מ"ר 70-מ 66%

 
נפשות עד  4מעל 
 מ"ר 90-מ 66%

 הוגשה בקשה-
 מחזיק בנכס-
נמסרו מסמכים של שלטונות האוצר -

 להוכחת זכאות.
בהתאם לחוק הפדראלי לפיצויים 

1953-1965 (BEG.) 
בהתאם לחוק הגמלאות ההולנדי 

 1940-1945לנפגעי רדיפות 
(WUV.) 

בהתאם לחוק האוסטרי לתמיכה 
 (.OFGבקורבנות )
וק הבלגי לקצבאות בהתאם לח

פצועים של הקורבנות האזרחיים 
(1954  .) 

מלת נכות לפי חוק ימקבל ג
 נכי רדיפות הנאצים

( 4)א( ) 2
 )ב(

( 4)א( ) 2 בן משפחה של הרוג מלכות
 )א(

מלת נכות ממשלת ימקבל ג
 גרמניה

( 4)א( ) 2
 )ג(

מקבל גימלת נכות ממשלת 
 הולנד

( 4)א( ) 2
 )ד(

נכות ממשלת  מקבל גימלת
 אוסטריה

( 4)א( ) 2
 )ה(

מקבל גימלת נכות ממשלת 
 בלגיה

( 4)א( ) 2
 )ו(

  עיוור
בעל תעודת עיוור לפי חוק 

 שירותי הסעד

 מחזיק בנכס-  90%עד  (5)א( ) 2
 הוכחת זכאות-

 עולה חדש
חודשים מיום שנרשם  24עד 

 כעולה במרשם התושבים

לגבי  90%עד  (6)א( ) 2
 מ"ר. 100

 גשה בקשההו-
 מחזיק בנכס-
 נמסרו מסמכים להוכחת זכאות.-

 עולה הזקוק לעזרת הזולת
עולה התלוי בעזרת הזולת 

 הזכאי לגימלה מיוחדת

)א(  2
 א(6)

 הוגשה בקשה- 80%עד 
 מחזיק בנכס-
אישור על גמלה מיוחדת לעולה או -

 גמלת סיעוד לעולה

  הורית-משפחה חד
כהגדרתה לפי חוק משפחות 

 1922 -התשנ"ב חד הוריות 

)א(  2
(10) 

 הוגשה בקשה- 20%עד 
 מחזיק בנכס-
 נמסרו מסמכים להוכחת זכאות-

 חסידי אומות עולם
 ובן זוגו

 אישור מורשת הזיכרון "יד ושם" 66%עד  (9)א( ) 2



 
 :שיעורי הנחה מקסימלים בועדת הנחות

 
 הנחה לבניין חדש, לבנין ריק ולתעשייה:

 

סעיף  הזכאים להנחה
 בתקנות

 התנאים לקבלת ההנחה שיעור הנחה

 12עד  100%עד  (1) 12 בניין חדש וריק
 שיםחוד

 המבקש מחזיק בנכס-
הנכס ראוי לשימוש ואין משתמשים -

 בו

 12מעל  30%  12 בניין חדש
 18עד  שיםחוד
 שיםחוד

 המבקש קבלן-
אישור שהנכס חייב במס הכנסה -

 במכירתו
הנכס ראוי לשימוש ואין משתמשים -

 בו.

 6עד  100%עד  )א( 13 בניין ריק אחר
 שיםחוד

 המבקש מחזיק בנכס.-
ההנחה תינתן לבעל הנכס פעם -

 אחת.
 הבניין ריק ואין משתמשים בו-
 המבקש הודיע במועד.-
 חדילת השימוש בנכס רצופה.-

 
 

 :ל"נזקק"הנחה        
 
 

 המבקש מחזיק בנכס- 70%עד  7 נזקק
נגרמו לו הוצאות חריגות גבוהות  -

במיוחד עקב טיפול רפואי או הרעה 
משמעותית בלתי צפויה במצבו 

 החומרי.

 

 :"עוסק זעיר" הזכאי להנחה לפי גובה הכנסה בדירת מגוריול הנחה     
 

בגובה אחוז  .ב 14 על עסקב
הנחה שניתנה 

לבעל העסק 
בדירת מגוריו 

עקב זכאות לפי 
גובה הכנסות, עד 

 מ"ר מעסקו. 40-ל

 מחזיק ובעל הנכס-
 אין עסק נוסף-
 מ"ר 75שטח העסק עד -
 שנה( 60-שנה )אישה 65מלאו לו -
 עוסק זעיר-

 זכאי להנחה בדירת מגוריו.

 


