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 מחלקת הגזברות והגבייה

 
 
 
 
 
 

 הנחות
 םהנחות בארנונה למגורים לתושבי

 
 הגדרות:

 .1968 –חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, התשכ"ח  –"חוק הביטוח הלאומי"  .א
 שנה. 62שנה או תושבת שמלאו לה  67תושב שמלאו לו  –ב. "גימלאי"  .ב

 
 

 

מסמכים שיש  תיאור ההנחה
לצרף לבקשת 

 ההנחה

שיעור 
 ההנחה

 הגבלת שטח

אזרח ותיק )העומד בקריטריונים על פי חוק 
 אזרחים ותיקים המקבל קיצבת זיקנה(

תעודת אזרח ותיק 
 בצירוף ההכנסות 

 מ"ר 100עד  30%

אזרח ותיק שהוא גימלאי המקבל קיצבת 
 זיקנה )ללא מבחן הכנסה(

 תעודת אזרח ותיק
 + קיצבת זיקנה

 מ"ר 100עד  20%

אזרח ותיק שהוא גימלאי המקבל גימלת 
הבטחת/השלמת הכנסה בנוסף ל: קיצבת 

 –זיקנה, קיצבת שאירים, קיצבת תלויים 
 קיצבת נכות בשל פגיעה בעבודה.

 תעודת אזרח ותיק
 בצירוף  ההכנסות

 מ"ר 100עד  100%

 – נכה
נכה הזכאי לקיצבה חודשית מלאה  -

ל"ו ואשר  127בסעיף כמשמעה 
דרגת אי כושר השתכרותו היא 

 ומעלה. 75%
נכה שטרם קבלת קיצבת הזיקנה  -

היה נכה כאמור שדרגת אי כושר 
ומעלה  75%השתכרותו היתה 

 לצמיתות.

מסמך מביטוח 
לאומי המוכיח 

אי כושר  75%
 עבודה.

80%  

ומעלה או מי  90%נכות רפואית בשיעור 
לו נכות,  שטרם קבלת קיצבת הזקנה נקבעה

 כאמור.

אישור נכות 
המראה אחוזי 

 נכות.

 ללא הגבלת שטח 32%

 מ"ר 70עד  53% מסמך מאשר אסיר ציון

גמלת נכות בשל רדיפת הנאצים: לפי חוק 
 1954נכי המלחמה בנאצים תשי"ד 

 נפשות  4עד  53% מסמכים מתאימים
 מ"ר 70עד 

מקבל גמלת נכות לפי חוק נכי רדיפות 
 1957הנאצים, תשי"ז 

 נפשות 4מעל  53% מסמכים מתאימים
2/3 
 מ"ר 90עד 

מקבלי גמלת ממשלת גרמניה, הולנד, 
 אוסטריה, בלגיה

 נפשות,  4עד  53% מסמכים מתאימים
2/3 
 מ"ר 70עד 

ניצולי שואה מקבלי גמלת הבטחת הכנסה 
 לקשישים

 נפשות,  4עד  53% מסמכים מתאימים
2/3 
 מ"ר 70עד 
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 ללא הגבלת שטח 72% תעודת עיוור תעודת עיוורעיוור הנושא 

 24חודשים מתוך  12עולה חדש למשך 
חודשים מיום שנרשם כעולה במרשם 

 האוכלוסין.

מ"ר  100עד  72% תעודת עולה
 בלבד

גמלת הבטחת הכנסה ובתנאי שמקבל גמלת 
 הבטחת הכנסה החל לקבלה לפני 

באופן רציף, ולא חלה הפסקה  1/1/2003
חודשים רצופים לפחות בזכאותו  6בת 

 לגמלה

 ללא הגבלת שטח 70% אישור גמלה

גמלת סיעוד לפי פרק ו' לחוק הביטוח 
 הלאומי

 ללא הגבלת שטח  70% אישור גמלה

 – הורה יחיד
כהגדרתו בחוק משפחות חד  -

 1992הוריות, תשנ"כ 
 או:

הורה יחיד לילד המתגורר איתו  -
בשרות סדיר, וגילו  בפועלהמשרת 

 שנה. 21אינו עולה על 
 

צילום תעודת 
 .+ ספח הזהות

 מ"ר 100עד  16%

מקבלי גמלה לילד/ה נכה הזכאי לגימלה לפי 
תקנות הבטוח הלאומי )דמי מחיה, עזרה 

 1980-בלימודים וסידורים לילד נכה( התש"מ

מ"ר  100עד  26% אישור גימלה
 בלבד.

 מ"ר 70עד  100% תעודת חוגר ות סדיררחייל בשי

 –מתנדבת בשירות לאומי כהגדרתה בחוק 
 כל עוד משרתת בצה"ל

 מ"ר 70עד  100% אישור מתנדבת

חודשים ממועד  4עד  –חייל סדיר משוחרר 
 שיחרורו.

 מ"ר 70עד  100% תעודת שחרור

נכה צה"ל שמספר בני משפחתו המתגוררים 
 נפשות 4עימו עד 

 תעודת נכה
 + צילום ת.ז.

 מ"ר 70לגבי  66%

נכה צה"ל שמספר בני משפחתו המתגוררים 
 נפשות 4עימו מעל 

 תעודת נכה
 + צילום ת.ז.

 מ"ר 90לגבי  66%

מסמך מתאים +  נפשות 4משפחה שכולה המונה עד 
 צילום ת.ז.

 מ"ר 70לגבי  66%

מסמך מתאים +  נפשות 4ה המונה מעל למשפחה שכו
 צילום ת.ז.

 מ"ר 90לגבי  66%

פעולות איבה שמספר בני משפחתו נפגע 
 נפשות 4המתגוררים עימו עד 

מסמך מתאים + 
 צילום ת.ז.

 מ"ר 70לגבי  66%

נפגע פעולות איבה שמספר בני משפחתו 
 נפשות 4 מעל המתגוררים עימו 

מסמך מתאים + 
 צילום ת.ז.

 מ"ר 90לגבי  66%

מסמך מתאים +  חסיד אומות עולם
 צילום ת.ז.

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

עולה חדש התלוי בעזרת הזולת על פי 
אישור ביטוח לאומי הזכאי לגמלה מיוחדת 

 לעולה או גמלת סיעוד לעולה

מסמך מביטוח 
לאומי + תעודת 

 עולה.

 ללא הגבלת שטח 80%

 


