טבלת זכאי להנחה* בהתא לתקנות הסדרי במשק המדינה
)הנחה בארנונה(  1993
תיאור ההנחה
אזרח ותיק שאינו מקבל גמלת הבטחת הכנסה ומקבל
– קצבת זקנה
 קצבת שארי
 קצבת תלויי
 קצבת נכות בשל פגיעה בעבודה
אזרח ותיק
) העומד בקריטריוני על פי חוק אזרחי ותיקי(
אזרח ותיק המקבל גמלת הבטחת הכנסה ומקבל
 קצבת זקנה קצבת שארי קצבת תלויי קצבת נכות בשל פגיעה בעבודהאזרח ותיק המקבל קצבת זקנה לנכה

נכות אי כושר
 נכה הזכאי לקצבה חודשית ודרגת נכות היא 75%ומעלה
 נכה שטר קיבל קצבת זקנה ודרגת אי כושרצמיתה היא  75%ומעלה
נכות רפואית בשיעור של  90%ומעלה או מי שטר קבלת
קצבת הזקנה נקבעה לו נכות ,כאמור.
אסיר ציו)

תקנה מס'

שיעור
ההנחה
המרבי

הגבלה מרבית
של
מ "ר

)2א())(1א(

עד 25%

עד  100מ"ר

סעי' ) 9ג(לחוק
אזרחי ותיקי,
תש") 1989

30%

עד  100מ"ר

)2א())(1ב(

עד 100%

סעי'  2לתקנות
האזרחי
הוותיקי
)הטבות לאזרח
ותיק שמקבל
קצבת זקנה
לנכה( ,התשע"ב
2011

עד 100%

עד  100מ"ר

עד  100מ"ר

)2א()(2

עד 80%

עד  100מ"ר

)2א()(3

עד 40%

עד  100מ"ר

100%

עד  100מ"ר

עד 66%

עד  4נפשות
עד  70מ"ר
מעל  4נפשות
עד  90מ"ר

מכח חוק
תגמולי לאסירי
ציו) ולבני
משפחותיה
התשנ"ב 1992
)2א())(4א(

גמלת נכות בשל רדיפת הנאצי:
מקבל גמלת נכות לפי חוק נכי רדיפות הנאצי ,תשי"ז 1957
מקבלי גמלת ממשלה גרמניה )(BEG
מקבלי גמלה ממשלת הולנד )(OFG
מקבלי גמלה ממשלת אוסטריה )(WUV
מקבלי גמלה ממשלת בלגיה לפי החוק הבלגי משנת 1957

)2א()4ב(
)2א()4ג(
)2א()4ד(
)2א()4ה(
)2א()4ו(

ניצולי שואה ששהו במחנה ריכוז ,בגטו ,או במחנה שעבדו בו מכוח חוק
התכניות להגדלת
בפר 0אשר לא קיבלו קצבה חודשית בקשר לנרדפות
גמלאות הבטחת
הכנסה לקשישי
נזקקי ולסיוע
לניצולי שואה,
התשס"ח 2008
מכוח חוק
ניצולי שואה שמקבלי קצבה לפי ההסכ ב) ועידת
התביעות לבי) גרמניה הידוע בש "הסכ קר)  ,"2אשר לא התכניות להגדלת
גמלאות הבטחת
קיבלו הנחה בארנונה עד כה
הכנסה לקשישי
נזקקי ולסיוע
לניצולי שואה,
התשס"ח 2008
)2א()(5
עיוור הנושא תעודת עיוור
)2א())(6א(
עולה

עד  4נפשות –
עד  70מ"ר
עד 66%

מעל  4נפשות
– עד  90מ"ר

עד 66%

עד  70מ"ר
בלבד

עד 66%

עד 90%
עד 90%

אזרח עולה

)2א())(6ב(

עד 90%

עולה התלוי בעזרת הזולת
איש צד"ל

)2א()6א(
)2א()6ב(

עד 80%
עד 90%

גמלת הבטחת הכנסה וגמלת דמי מזונות ובתנאי שמקבל
גמלת הבטחת הכנסה  /דמי מזונות שהחל מקבלה לפי
 01/01/2003באופ) רצי' ,ולא חלה הפסקה בת  6חודשי
רצופי לפחות בזכאותו לגמלה.
גמלת סיעוד לפי פרק ו' לחוק הביטוח
חסיד אומות עול
הורה עצמאי
 כהגדרתו בחוק סיוע למשפחות שבראש) הורהעצמאי ,תשנ"ב ) 1992תיקו)  4התשע"ד (2014
 הורה עצמאי לילד המתגורר איתו המשרת בפועלבשרות סדיר ,או מתנדבת בשירות הלאומי ,וגילו/ה
אינו עולה על  21שנה.
מקבלי גמלה לילד/ה נכה ) לרבות ילד במשפחה אומנה של
המחזיק בנכס(
פדוי שבי
פטור חיילי

)2א())(7א(

עד 70%

)2א())(7ב(

עד 70%

)2א())(7ג(
)2א()(9

עד 70%
עד 66%

)2א()(10

עד 20%

)2א()(11

עד 33%

)2א()(12

עד 20%

 14ה )(1

100%

* חייל בשרות סדיר עד תו  4חודשי מיו שחרורו
* הורי חייל בשירות סדיר

100%
100%

* מתנדבת בשרות לאומי – כל עוד היא משרתת

100%

* משרת בשירות אזרחי מלא ) מש 0השירות הנו  40שעות
שבועיות בממוצע בתקופה של  12חודשי(
* משרת בשירות אזרחי חלקי )מש 0השירות הנו  20שעות
שבועיות בממוצע בתקופה של  24חודשי(
* משרת בשירות האזרחי המשמר במסלול מלא) מש0
השירות הינו  40שעות שבועיות בממוצע בתקופה של12 0
חודשי( כל עוד הוא משרת

100%
50%
100%

עד  70מ"ר
בלבד

עד  100מ"ר
עד  100מ"ר
בלבד
עד  100מ"ר
בלבד
עד  100מ"ר
בלבד
עד  100מ"ר

עד  100מ"ר
עד  100מ"ר
עד  100מ"ר

עד  100מ"ר
בלבד
עד  100מ"ר
עד  4נפשות
לגבי  70מ"ר
עד  4נפשות
לגבי  90מ"ר
כנ"ל כמו
חיילי
כנ"ל כמו
חיילי
כנ"ל כמו
חיילי
כנ"ל כמו
חיילי
כנ"ל כמו
חיילי

*משרת בשירות אזרחי המשמר במסלול מפוצל )מש0
השירות הנו  20שעות שבועיות בממוצע בתקופה של 24
חודשי( כל עוד הוא משרת
נפגעי מלחמה
• נכה צה"ל
• נכה פעולות איבה
• נכה פעולות איבה במלחמת השחרור
• נכה משטרה
• משפחה שכולה ) חייל שנספה(
• שאירי שכולי ) פעולות איבה(
• נכה שרות בתי הסוהר
הנחה על פי מבח) הכנסה

50%

כנ"ל כמו
חיילי
עד  4נפשות
לגבי  70מ"ר

 14ה )(2

66%

מעל  4נפשות
לגבי  90מ"ר

) 2א( )(8

בהתא
לטבלת
הכנסה

עד  100מ"ר

* הטבלה אושרה למת) הנחה רטרואקטיבית של עד  6חודשי מעבר להנחה השוטפת ,למעט סעי' ) 2א( ).(8

