
 במוסדות ובארגונים השונים  ת נכות כלליתתיהם של מקבלי קצבוזכוי
 
 

  רשות המים
הזכאות ,  ורק אם משולמת לו קצבה בפועלומעלה  77%נכה בעל דרגת נכות רפואית בשיעור 

 777.17.החל מתאריך 
 

 רשויות מקומיות
 97%ומעלה או למי שנקבעה נכות רפואית בשיעור  75%קצבת נכות כללית בשיעור  מקבלי

 7 ומעלה עשויים להיות זכאים להנחה במיסי ארנונה
 7המגוריםאת הבקשה להנחה יש להגיש לרשות המקומית באזור 

המוסד לביטוח לאומי מעביר את רשימות העשויים להיות זכאים להטבות לשימוש 
 7הרשויות

 
 וצרמשרד הא

 מס הכנסה .1
וכן בעלי נכות רפואית  77%.מקבלי קצבת נכות כללית בעלי דרגת אי כושר בשיעור של 

 7ומעלה עשויים להיות זכאים לפטור מתשלום מס הכנסה 97%בשיעור של 
 7 את הבקשה לפטור יש להגיש לפקיד שומה ממקום המגורים

 49547*לפרטים ניתן להתקשר 
 

 מס רכישה .2
 :זכאים להנחה במס רכישה הםעשויים להיות 

  7לפחות 75%בעלי דרגת אי כושר לצמיתות בשיעור של 

  7ומעלה 97%בעלי נכות רפואית משוקללת בשיעור של 

  77%7.בעלי נכות רפואית לצמיתות בשיעור של 
 

 7ההטבה עשויה להינתן על סמך אישור זכאות
 
 

 משרד תחבורה 

 תו חניה לרכב נכה  .1

 יש לפנות בכתב למשרד התחבורה , לשם בדיקת הזכאות לקבלת תו חנייה לנכה
 7לצרף חומר רפואי עדכני ומכתב נלווהו 58.77חולון  771 ד7ת

  ההטבה עשויה להינתן לבעלי נכות  –פטור מאגרת רישוי + תו חניה לרכב נכה
לפנות בכתב למשרד התחבורה בצירוף  עליך –ומעלה  67%רפואית בשיעור של 

 7פרוטוקול רפואי
 *56787: להתקשר למרכז מידע רשות הרישוילמידע נוסף ניתן 

 
המוסד לביטוח לאומי מעביר את רשימות העשויים להיות זכאים להטבות למשרד 

 7התחבורה

 הנחה בתחבורה ציבורית 17
ומעלה  75%ל מקבלי קצבת נכות כללית בעלי דרגת אי כושר יציבה בשיעור ש

עשויים להיות , ומקבלי קצבת נכות כללית חלקית המקבלים גם הבטחת הכנסה
 7(אוטובוסים)יבורית זכאים להנחה בתחבורה הצ

 757.79 ד7ת, 8המלאכה ' אגף תחבורה ציבורית רח: לפנות בכתב אל לבירורים ניתן
 6.5777אביב  –תל 



 
 משרד הבינוי והשיכון 

השוהים  קצבת שירותים מיוחדים ומעלה או מקבלי  75%בעלי דרגת אי כושר בשיעור של 
עשויים להיות זכאים לסיוע בשכר דירה או ברכישת דירת קבע , בארץ מתחת לשנתיים

 7מאחת מחברות הדיור הציבוריות
המוסד לביטוח לאומי מעביר את רשימות העשויים להיות זכאים להטבות למשרד הבינוי 

 7יכוןוהש
 

 קופות חולים
לפטור מתשלום בעד ביקור אצל רופא  עשויים להיות זכאים מקבלי קצבת נכות כללית 

 7בעד התחייבות בבית חולים ובעד ביקור במכונים ומרפאות חוץ, פנימי ומקצועי
 71-64617777: טלפון, לבירורים ניתן לפנות לתחום רישום והקצאה בביטוח לאומי

 
מעביר את רשימות העשויים להיות זכאים להטבות לקופות המוסד לביטוח לאומי 

 7החולים
 

 הנחה בחשבון טלפון – בזק/ משרד הרווחה
ומעלה ובעלי נכות רפואית בשיעור של  75%מקבלי קצבת נכות כללית בעלי דרגת אי כושר 

דמי שימוש ודמי התקנת טלפון , עשויים להיות זכאים להנחה בפעימות מונה, ומעלה 87%
ולהפנותו לאגף 7 לקבלת ההטבה יש לקחת אישור זכאות להנחה מהמוסד לביטוח לאומי –

לפרטים ניתן להתקשר , ירושלים, 7.יד חרוצים ' השיקום במשרד העבודה והרוחה רח
  997.למוקד בזק בטלפון 

אלא , חשוב לציין כי מבוטח שהצטרף למסלול שרות מוזל בבזק לא יוכל לקבל את ההנחה
 7לא ניתן לקבל כפל הנחה 7 ם תעריף מלארק מי שמשל

 
 מינהל מקרקעי ישראל
עשויים להיות , לפחות 87%בע להם אחוז נכות רפואית בשיעור של מקבלי קצבת נכות שנק
את הבקשה  7בדמי הסכמה המשולמים למנהל מקרקעי ישראלזכאים לפטור או הנחה 

לפרטים ניתן 7 לפטור או להנחה יש להפנות למינהל מקרקעי ישראל במקום המגורים
 *55757להתקשר 

 
 (ן"קח)דשית נוספת זכויות מקבלי קצבה חו

מתום הזכאות שנים  3זכאים במשך קצבה חודשית נוספת בלבד עשויים להיות  מקבלי 
 7זכאי עד כההנלוות שהיה לכל ההטבות , לקבלת קצבת נכות כללית 

 
 .ההחלטה למתן ההנחות היא באחריות הגופים השונים בלבד

 .לבירורים נוספים על גובה וסוגי ההטבות יש לפנות לגורם הרלוונטי
 

 

 


