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התנאים לקבלת ההנחה שיעור ההנחה בארנונהסוג ההנחההנחה

ומסמכים נדרשים

חייב 
במילוי 
טופס 
בקשה 
כן/לא

1925
פנסיונר מקבל 
קיצבה ללא 

השלמת הכנסה
הנחה 25% עד 100 מ"ר

תעודת זהות ואישור מהמוסד לביטוח לאומי ,
)ב5/2003 שונה בחקיקה גיל הפרישה 

הנקבעה עליה הדרגתית עד לגיל 67 לגבר ו 
64 באישה(.

לא

2380
פנסיונר מקבל 
קיצבה כולל 

השלמת הכנסה
הנחה 100% עד 100 מ"ר

תעודת זהות ואישור מהמוסד לביטוח לאומי ,
)ב5/2003 שונה בחקיקה גיל הפרישה 

הנקבעה עליה הדרגתית עד לגיל 67 לגבר ו 
64 באישה(.

לא

כןתעודת זהות ואישור מהמוסד לביטוח לאומי הנחה 80%נכה דרגת אי כושר3980

4810
נכות רפואית 90% 

הוגשה בקשה ,ת.ז . ,מסמכים להוכחת  הנחה 40%ומעלה
כןהזכאות ואין בבעלותו נכס נוסף

5825
מקבלי גמלה לילד 

כןאישור מביטוח לאומי. הנחה 33%  עד 100 מ'רנכה

אישור מהמוסד לביטוח לאומי על קבלת הנחה 66% עד 70 מ"ר  ,מעל 4 נפשות 66% עד 90 מ"ר.אסיר ציון6366,466
כןתגמול "אסיר ציון."

כןאישור ממשרד האוצר365

465
אישור מהלשכה לענייני פיצויים אישיים 

כןמחו"ל.

כןאישור מרשות הזיכרות יד ושםהנחה 66% עד 70 מ"ר  ,מעל 4 נפשות 66% עד 90 מ"ר.חסיד אומות עולם8369,469

כןתעודת עיוור ממשרד העבודה והרווחה הנחה   90%עיוור9809

כןתעודת עולה ממשרד הפנים הנחה 90%  עד 100 מ'רעולה חדש10990

כןאישור מהמשרד לקליטת עליההנחה 90% עד 100 מ'ראזרח עולה11

12991
עולה התלוי בעזרת 

כןאישור מהמוסד לביטוח לאומיהנחה 80%  עד 100 מ'רהזולת

איש צד"ל13
הנחה שאינה עולה על 90 אחוז לגבי 100 מטרים רבועים 

למשך 12 חודשים מתוך 36 חודשים המתחילים ביום שבו 
הגיע לישראל אחרי חודש מאי 2000

כן

למשך 12 חודשים מתוך 24 חודשים המתחילים 
ביום קבלת המעמד כקבוע בתעודה

איש צד"ל  –איש צבא דרום לבנון ,מנגנון 
הביטחון ,גורמי הסיוע האזרחי וגורמים אחרים ,
שעמד בקשר עם זרועות הביטחון ,ואשר הוכר 

כ"זכאי שיקום "על ידי המינהלה הביטחונית לסיוע 
)המנב"ס( ,ובן זוגו

הנחות מארנונה לזכאים לשנת 2018

עיוור הנושא תעודת עיוור

נכה הזכאי לקצבה חודשית מלאה  ,אשר דרגת אי 
כושר השתכרותו 75% ומעלה.

נכי רדיפות נאצים
המקבל גימלת נכות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים

מועצה אזורית מגידו
אגף כספים

המקבל גימלת נכות המשולמת ע"י ממשלת 
גרמניה  ,הולנד ,אוסטריה,או בלגיה בשל רדיפות 

הנאצים.
חסיד אומות עולם

הנחה 66% עד 70 מ"ר  ,מעל 4 נפשות 66% עד 90 מ"ר.7

הזכאים להנחה

תושב ישראל שמלאו לו לפי הרישום במרשם 
האוכלוסין  :גבר 67 שנים ,אשה  -62 שנים   

והמקבל קיצבה  מביטוח לאומי  :זיקנה   ,שאירים  ,
תלויים ,נכות מפגיעה בעבודה

תושב ישראל שמלאו לו לפי הרישום במרשם 
האוכלוסין  :גבר 65 שנים ,אשה  -60 שנים ומקבל 

קיצבה  מביטוח לאומי  :זיקנה   ,שאירים  ,תלויים ,
נכות מפגיעה בעבודה ,כולל גמלת השלמת הכנסה

מחזיק בנכס אשר ילדו זכאי לגימלה לפי תקנות 
הביטוח הלאומי )ילד נכה( ,התש"ע -2010  או שהוא 
מעל גיל 18 ומשתלמת בעדו ובשל נכותו גמלה על 
ידי המוסד לביטוח לאומי ובלבד שהשתלמה בעדו 

גמלה ילד נכה.

נכה אשר דרגת נכותו הרפואית 90% ומעלה

עולה בהתלוי בעזרת הזולת הזכאי לגמלה מיוחדת 
לעולה או לגמלת סיעוד לעולה

למשך 12 חודשים מתוך השנתיים הראשונות 
שנרשם כעולה

מקבל גימלה כאסיר ציון
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הזכאים להנחה

לאאישור מהמוסד לביטוח לאומי הנחה  70%גמלת סיעוד14971

הנחה    20%הורה יחיד15820

תעודת זהות הכוללת רישום הילדים בספח  -
 ילדים על גיל 18 והסכם גירושין.)תינתן 

הנחה גם להורה שילדו משרת בשירות סדיר 
בצה"ל עד גיל 21 (

כן

כן , טופס בקשה הנחה 30% עד 100 מ"ר  *  -לפי מבחן הכנסהאזרח ותיק16930
מקוצר

17931
אזרח ותיק המקבל 

גמלת הבטחת 
הכנסה

כןהנחה 100% עד 100 מ"ר

לאהמחזיק בנכס הוא החיילהנחה 100% עד 70 מ"רפטור חיילים בסדיר18800

קובעות בסעיף 2)12( כי ניתן לתת עד 20% עד 20%פדויי שבי19320
כןהנחה לפדויי שבי

לאאישור ממשרד הבטחוןהנחה 66% עד 70 מ"ר  ,מעל 4 נפשות 66% עד 90 מ"ר.נפגעי מלחמה20367,468

תושב ישראל שמלאו לו לפי הרישום במרשם 
האוכלוסין  :גבר 67 שנים ,אשה  -62 שנים    

המקבל גמלת השלמת הכנסה

חייל  בשירות סדיר  ועד תום 4 חודשים מיום 
שחרורו

נכה צה"ל ,נכה פעולות איבה ,הורים שכולים 
ואלמנות צה"ל.

פדויי שבי

כהגדרתו בחוק משפחות חד הוריות  ,לילד עד גיל 
18

מקבל גמלת סיעוד לפי חוק הביטוח הלאומי

 מבחן ההכנסה: סך כל הכנסותיו מכל 
מקור שהוא אינו עולה על השכר הממוצע 
במשק ,אם בדירה מתגוררים יותר מאזרח 

ותיק אחד אם הכנסותיהם של כל 
המתגוררים בדירה אינו עולה על 150% 

מהשכר הממוצע במשק .יש להגיש בקשה 
בכתב הכוללת מסמכים להוכחת סכום 

ההכנסות של האזרח הותיק והד

תושב ישראל שמלאו לו לפי הרישום במרשם 
האוכלוסין  :גבר 67 שנים ,אשה  -62 שנים
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הזכאים להנחה

שיעור ההנחה
מספר נפשות בבית80%60%40%

כן3263-28383698-32631עד 2838מבחן הכנסה לתקנה 2(8)

כן4895-42565533-48952עד 4256מבחן הכנסה לתקנה 2(8)

כן5678-49386419-56783עד 4938מבחן הכנסה לתקנה 2(8)

כן6462-561927304-64624עד 5619מבחן הכנסה לתקנה 2(8)

כן7957-69198994-79575עד 6919מבחן הכנסה לתקנה 2(8)

כן9451-821910684-94516עד 8219מבחן הכנסה לתקנה 2(8)

שיעור ההנחה
מספר נפשות בבית90%70%50%

כן10946-951912374-109467עד 9519מבחן הכנסה לתקנה 2(8)

כן12441-1081814064-124418עד 10818מבחן הכנסה לתקנה 2(8)

כן13963-1211815754-139639עד 12118מבחן הכנסה לתקנה 2(8)

כןומעלה 10עד  1750 לנפשעד  1548 לנפשעד 1346 לנפשמבחן הכנסה לתקנה 2(8)

22
920, 

950 ,970
הגשת בקשה על גבי טופס מיוחד לועדת עד 70%הנחה למבקש נזקק

כןהנחות

כןהבנין ריק ,הוכחה שלא משתמש בנכס, חד פעמי לנכס 100%מבנה ריק23900

כןהבנין ריק ,הוכחה שלא משתמש בנכס, חד פעמי לנכס 66%מבנה ריק

כןהבנין ריק ,הוכחה שלא משתמש בנכס, חד פעמי לנכס 50%מבנה ריק

כןעד 12 חודשים מיום שהמבנה ראוי לשימוש100%מבנה חדש ריק

לתקופה של  6 חודשים

לתקופה נוספת של 6 חודשים

כיר :תלושי הכנסה  ,3 תלושי שכר לחדשים  
           01-12/16 של המתגוררים בנכס 

,עצמאי שומת הכנסה לשנת 2016

טבלת הגדרת הנחות על פי מצב סוציאלי - מבחן הכנסה תקנה 2(8)

רשימה זו היא לצורך מתן מידע בלבד , ואינה כוללת את כל פירוט והנחיות הוראות החוק והתקנות , בכל מקרה מובהר  בזאת כי הדין הקובע הינו לפי התקנות

נזקק שהוא מחזיק בנכס שנגרמו לו הוצאות 
חריגות גבוהות במיוחד בשל  אחד מאלה :טיפול 

רפואי חד פעמי או מתמשך שלו או של מן 
משפחתו ,אירוע אשר הביא להרעה משמעותית 

בלתי צפויה במצבו החומרי

הנחה על פי מצב סוציאלי - מבחן הכנסה ומספר הנפשות המתגוררות בנכס 2(8)

לתקופה נוספת של 24 חודשים

מבנה חדשה שראוי לשימוש ואין משתמשים בו

הכנסה חודשית ממוצעת בש"ח בשנת 2018

        שכיר :תלושי הכנסה  ,3 תלושי שכר 
לחדשים             01-12/16 של המתגוררים 

בנכס ,עצמאי שומת הכנסה לשנת 2016


