
 שיעור ההנחה  תיאור הזכאים להנחה  סוג הנחה 

{ 62או אישה שמלאו לה  67שה בגיל פרישה } גבר שמלאו לו יגבר או א הבטחת הכנסה גמלתאזרח ותיק שאינו מקבל 
המקבלים קצבת זקנה , קצבת שארים , קצבת תלויים או קצבת נכות  

 בשל פגיעה בעבודה 

 מ"ר 100עד  25%

{  62או אישה שמלאו לה  67גבר או אישה בגיל פרישה } גבר שמלאו לו  אזרח ותיק
מהשכר  100%שסך כל הכנסותיהם, מכל מקור שהוא, אינו עולה על 

הממוצע במשק לאחד, או במידה ומתגוררים בנכס יותר מאזרח ותיק  
 מהשכר הממוצע במשק. 150%אחד, שסך כל הכנסותיהם אינו עולה על 

 מ"ר 100עד  30%

{  62או אישה שמלאו לה  67גבר או אישה בגיל פרישה } גבר שמלאו לו  ח ותיק המקבל גמלת הבטחת הכנסהאזר
המקבלים קצבת זקנה, קצבת שארים, קצבת תלויים או קצבת נכות בשל  

 פגיעה בעבודה + השלמת הכנסה.

 מ"ר 100עד  100%

קצבת הזקנה היה זכאי לקצבת נכות כללית  אזרח ותיק אשר טרם קבלת  אזרח ותיק המקבל קצבת זקנה לנכה 
 נכות יציבה. – ומעלה  75%ואי כושר עבודה של 

 מ"ר 100עד  100%

נכה המקבל קצבה חודשית מלאה מהמוסד לביטוח לאומי אשר דרגת אי   נכות אי כושר
 ומעלה 75%כושר השתכרותו היא 

80%  

ומעלה או מי שטרם קבלת   90%ר נכה אשר דרגת נכותו הרפואית בשיעו נכות רפואית 
 קצבת הזקנה נקבעה לו נכות כאמור

40%  

אסיר ציון או בן משפחה של הרוג מלכות המקבל קצבה עפ"י חוק  אסיר ציון 
 התגמולים לאסירי ציון ובני משפחותיהם

 מ"ר 70עד  66% – נפשות  4עד 
 מ"ר 90עד  66% – נפשות  4מעל 

 מ"ר70עד  66% – נפשות  4עד  1957-המקבל גמלת נכות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים , תשי"ז  רדיפת נאצים גמלת נכות בשל 
 מ"ר  90עד   66% – נפשות  4מעל 

  90% הנושא תעודת עיוור  עיוור

חודשים מיום הרשמו במרשם   24חודשים מתוך  12הנחה למשך  עולה חדש
 האוכלוסין כעולה

 מ"ר 100עד  90%

עולה התלוי בעזרת הזולת הזכאי עפ"י אישור המוסד לביטוח לאומי   עולה התלוי בעזרת הזולת 
 לגמלה מיוחדת לעולה או לגמלת סיעוד לעולה 

80% 

  70% המקבל גמלת סיעוד לפי פרק ו' לחוק הביטוח לאומי גמלת  סיעוד גמלת סיעוד 

  66% הזיכרון "יד ושם " כחסיד אומות עולם מי שהוכר ברשות  חסיד אומות עולם 

  20% 1992-כהגדרתו בחוק משפחות חד הוריות, תשנ"ב  הורה עצמאי

בן או בת } לרבות ילד במשפחת אומנה של המחזיק בנכס { הזכאי   מקבלי גמלה לילד/ה נכה 
 לקבצה לפי תקנות הביטוח הלאומי ] ילד נכה[ 

 מ"ר 100עד  33%

נכה צה"ל נכה פעולות איבה, נכה פעולות איבה במלחמת השחרור, נכה  נכה מלחמה וכוחות הביטחון 
משטרה, משפחה שכולה ] חייל שנספה [, שארים שכולים ] פעולות איבה[  

 , נכה שרות בתי הסוהר.

 מ"ר 70עד  66% – נפשות  4עד 
 מ"ר 90עד  66% – נפשות  4מעל 

  5% מילואים פעיל ] כרטיס בהצדעה[ תעודת משרת  משרתי מילואים 

 מ"ר 70עד  100% – נפשות  4עד  החייל הוא המחזיק בנכס חייל בשירות סדיר 
 מ"ר  90עד  100%-נפשות  4מעל 

נקבעו ע"י הרשות , ריק  שהמבקש מחזיק בנכס , הנכס עומד בקריטריונים   בנין ריק
ים , הבקשה הוגשה במועד בו הנכס ריק . הוגשה בקשה  מחפצים ואנש

 בכתב 

   100% – חודשים  6עד 



   

 


