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يملك جمهور متلقي مخصصات التأمين الوطني حقوقا 
تقدم  والتي  أيضا،  إضافية  ومنظمات  مؤسسات  في 
لهم تخفيضات وامتيازات. يحّول التأمين الوطني لقسم 

من هذه الجهات 

قوائم بأسماء مستحقي االمتيازات. 

حقوقكم  من  االستفادة  بإمكانكم  وليكون  لراحتكم، 
المتعلقة  المعلومات  كل  هنا  لكم  نقدم  بالكامل، 

باالمتيازات التي تستحقونها من هذه الجهات. 

من المهم أن تعلموا أن الجهات المانحة لالمتيازات هي 
إذا  ولذلك  االمتيازات،  تقديم  عن  الوحيدة  المسؤولة 
التي  االمتيازات  على  تحصلون  ال  أنكم  تعتقدون  كنتم 
تستحقونها بموجب المعلومات الواردة هنا، أو إذا كانت 
الجهة  إلى  التوجه  عليكم   - واستفسارات  أسئلة  لديكم 

المانحة لالمتياز. 
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المحلية  ■ السلطة   
السلطة  التخفيض من قبل  تحديد نسبة  يتم  )المسكن(  األرنونا  تخفيض في ضريبة 

المحلية 

للمخصصات خالل  كانوا مستحقين  الذين  الدخل  المستحقون: متلقو مخصصات ضمان 
شهر كانون األول 2002 ولم يكن لديهم توقف لمدة 6 أشهر متواصلة في تلقي المخصصة، 
 67 للنساء،   62( التقاعد  إلى سن  وصلوا  ممن  الدخل  متلقو مخصصات ضمان  وكذلك 

للرجال( وليسوا مستحقين لمخصصات الشيخوخة.
كيفية الحصول على التخفيض: يحّول التأمين الوطني للسلطات المحلية قوائم بأسماء من ِمن 
شأنهم أن يكونوا مستحقين للتخفيض. يتم منح التخفيض بموجب القواعد المتبعة في كل 
سلطة محلية. بناًء على ذلك، ومن أجل الحصول على التخفيض يجب مراجعة السلطة المحلية. 

“بيزك” ■ شركة 
ال  الثابتة،  االستخدام  رسوم  مقابل  تخفيض   50% الهاتف:  حساب  بدفع  تخفيض 
و  “هوت”  مثل  األخرى،  الهواتف  شركات  مع  المتعاقدين  على  التخفيضات  تسري 

“نتفيجن” 

المستحقون: متلقو مخصصات ضمان لدخل،
من  بأسماء  قوائم  بيزك  لشركة  الوطني  التأمين  يحّول  التخفيض:  على  الحصول  كيفية 
التخفيض بشكل  ِمن شأنهم أن يكونوا مستحقين للتخفيض. من المفترض أن يتم منح 
أوتوماتيكي. يجب أن يكون خط” بيزك” في شقة سكنية فقط ويجب أن يكون مسجال على 

اسم مستحق المخصصات
ليست هنالك ازدواجية في التخفيضات -يمنع االنضمام إلى مسار مخفض ) رزمة مكالمات 
أو ما شابه ( إمكانية إعطاء التخفيض. لالستفسار، باإلمكان التوجه إلى “بيزك” عبر الرقم 

 .199

الكهرباء ■ شركة 
تخفيض في دفع حساب الكهرباء: %50 مقابل أول 400 كيلواط/ساعة 

المستحقون: 
متلقو مخصصات ضمان الدخل أو إكمال الدخل من األهالي المستقلين )عائالت أحادية 	 

الوالد( الذين لديهم على األقل 4 أطفال )بموجب تعريف الطفل(.
متلقو مخصصات ضمان الدخل أو إكمال الدخل من األهالي المستقلين )عائالت أحادية 	 

الوالد( الذين لديهم على األقل 3 أطفال )بموجب تعريف الطفل(. 
الكهرباء قوائم بأسماء من  الوطني لشركة  التأمين  التخفيض: يحّول  كيفية الحصول على 

امتيازات لمتلقي 
مخصصات ضمان الدخل 1
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التخفيض بشكل  ِمن شأنهم أن يكونوا مستحقين للتخفيض. من المفترض أن يتم منح 
أوتوماتيكي. 

يرجى االنتباه أن حساب الكهرباء يجب أن يكون مسجال على اسم مستحق المخصصات، 
وبموجب التسعيرة المنزلية فقط. إذا كان لدى المستحق أكثر من حساب كهرباء واحد على 
باإلمكان  لالستفسار  الكهرباء.  شركة  مقابل  التخفيض  على  الحصول  ترتيب  عليه  اسمه، 

التوجه إلى شركة الكهرباء عبر مركز الخدمات 103. 

وزارة المواصالت واألمان على الطرق ■
%50 تخفيض في رسوم السفر بالحافالت، في قطارات إسرائيل، في القطار الخفيف 

والمطرونيت 

المستحقون: النساء من جيل 60 عاما وما فوق والرجال من جيل 65 عاما وما فوق.
كيفية الحصول على التخفيض: في الحافلة - يتم إعطاء التخفيض بموجب إبراز بطاقة هوية 
أو بطاقة مواطن مسّن. كذلك، باإلمكان شحن بطاقة “راف كاف” مع استحقاق التخفيض 

بعد حتلنة البروفايل المالئم في أحد مراكز الخدمة إلصدار “راف كاف”.
التخفيض من  في قطارات إسرائيل، في القطار الخفيف والمطرونيت - يمكن استغالل 
خالل “راف كاف” فقط. يجب حتلنة االستحقاق في بطاقة الـ “راف كاف” في أحد مراكو 

الخدمة إلصدار “راف كاف”. 

وزارة المواصالت واألمان على الطرق ■
القطار  في  إسرائيل،  قطارات  في  بالحافالت،  السفر  رسوم  في  تخفيض   33.3%

الخفيف والمطرونيت 

 2003 آب  شهر  قبل  بتلقيها  بدأوا  الذين  الدخل  ضمان  مخصصات  متلقو  المستحقون: 
والذين لم يكن لديهم توقف لمدة 6 أشهر متواصلة عن تلقي المخصصات.

على  واألمان  المواصالت  لوزارة  الوطني  التأمين  يحّول  التخفيض:  على  الحصول  كيفية 
الطرق قوائم بأسماء من ِمن شأنهم أن يكونوا مستحقين للتخفيض. 

يتم إرسال شهادة االستحقاق من قبل وزارة المواصالت واألمان على الطرق إلى المستحقين 
مرة كل سنتين بشكل أوتوماتيكي. 

في الحافالت - يتم منح التخفيض على شراء البطاقات متعددة السفرات فقط. في 
التخفيض  من  االستفادة  باإلمكان   - والمطرونيت  الخفيف  القطار  إسرائيل،  قطارات 

بواسطة بطاقة “راف كاف” فقط. 

المرضى ■ صندوق 
إعفاء من الدفع مقابل زيارة معاهد تطور الطفل في صناديق المرضى 

المستحقون: متلقو مخصصات ضمان الدخل األهل لطفل حتى عمر 9 سنوات.
كيفية الحصول على التخفيض: يحّول التأمين الوطني لصناديق المرضى قوائم بأسماء من 

ِمن شأنهم أن يكونوا مستحقين للتخفيض. 
لالستفسار يجب التوجه إلى صندوق المرضى الذي ينتمي إليه المستحق. 
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والمدارس ■ النهارية  المراكز 
تخفيض في دقع رسوم المراكز النهارية والمدارس 

المستحقون: متلقو مخصصات ضمان الدخل.
كيفية الحصول على االمتياز: لالستفسار يجب التوجه إلى وزارة التربية 

البناء واإلسكان ■ وزارة 
المساعدة في السكن واإلسكان 

أو  شقة،  يملكون  ال  ممن  األهل(  أحادية  )العائالت  المستلقون  األهالي  المستحقون: 
العائالت التي لديها 4 أطفال وتتلقى مخصصات ضمان الدخل.

عن  لالستفسار  أوتوماتيكي.  بشكل  االمتياز  إعطاء  يتم  ال  االمتياز:  على  الحصول  كيفية 
االستحقاق يجب التوجه لوزارة البناء واإلسكان. 

البناء واإلسكان ■ وزارة 
مساعدة في أجرة الشقة أو في شراء شقة دائمة من إحدى الشركات العامة 

المستحقون: متلقو مخصصات ضمان الدخل.
كيفية الحصول على التخفيض: يحّول التأمين الوطني لوزارة اإلسكان والبناء قوائم بأسماء 

من ِمن شأنهم أن يكونوا مستحقين للمساعدة. 
لالستفسار يجب التوجه لوزارة البناء واإلسكان. 

االجتماعية ■ والخدمات  الرفاه  العمل،  وزارة 
خطط تشغيل األهالي المستقلين )العائالت أحادية األهل(: مساعدة في تمويل األطر 

لألطفال، سلة ساعات مرنة وتأهيل مهني 

المستحقون: األهالي المستقلون )عائالت أحادية الوالد(، من الراغبين باالندماج في سوق 
العمل.

الرفاه  التوجه إلى وزارة العمل،  للحصول على االمتياز يجب  كيفية الحصول على االمتياز: 
والخدمات االجتماعية. التفاصيل في موقع الوزارة أو عبر الهاتف رقم 03-5652310 .
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الضرائب  ■ سلطة 
منحة العمل )“ضريبة الدخل السلبية”( 

المستحقون: العاملون الذين يتقاضون مرتبًا حتى مستوى أجر معين.
الخدمات  مركز  إلى  التوجه  باإلمكان  التفاصيل  من  للمزيد  االمتياز:  على  الحصول  كيفية 
التابع  اإلنترنت  موقع  إلى  الدخول  أو   *4954 الرقم  على  الضرائب  لسلطة  التابع  الهاتفي 

لسلطة الضرائب في إسرائيل. 

الدفاع ■ جيش 
االعتراف بالمجّند الوحيد عند التجنيد لجيش الدفاع، الذي يمنح األحقية بدفعات مزيدة 

وحقوق أخرى 

المستحقون: من تم االعتراف به من قبل التأمين الوطني كطفل متروك أو يتيم.
كيفية الحصول على االمتياز: يجب التوجه إلى مركز “الجندي الوحيد” الذي يعمل 24 ساعة 

يوميا، عبر الهاتف رقم 03-7375200 
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المحلية  ■ السلطة 
التخفيض من قبل السلطة  )المسكن(. يتم تحديد نسبة  تخفيض في ضريبة األرنونا 

المحلية 

جيل  من  )النساء  فوق  وما  التقاعد  سن  من  الشيخوخة  مخصصات  متلقو  المستحقون: 
62 والرجال من جيل 67(، وبضمنهم متلقو مخصصات الشيخوخة بإضافة إكمال الدخل، 

وكذلك متلقو مخصصات الشيخوخة مع إكمال لمخصصات اإلعاقة.
كيفية الحصول على التخفيض: يحّول التأمين الوطني للسلطات المحلية قوائم بأسماء من 
ِمن شأنهم أن يكونوا مستحقين للتخفيض. يتم منح التخفيض بموجب القواعد المتبعة في 
كل سلطة محلية. بناًء على ذلك، ومن أجل الحصول على التخفيض يجب مراجعة السلطة 

المحلية. 

“بيزك” ■ شركة 
تخفيض بدفع حساب الهاتف: %50 تخفيض مقابل رسوم االستخدام الثابتة، ال تسري 

التخفيضات على المتعاقدين مع شركات الهواتف األخرى، مثل “هوت” و “نتفيجن” 

المستحقون: متلقو مخصصات الشيخوخة بإضافة إكمال الدخل، وكذلك متلقو مخصصات 
الشيخوخة مع إكمال لمخصصات اإلعاقة.

كيفية الحصول على التخفيض: يحّول التأمين الوطني للسلطات المحلية قوائم بأسماء من 
التخفيض بشكل  ِمن شأنهم أن يكونوا مستحقين للتخفيض. من المفترض أن يتم منح 
أوتوماتيكي. يجب أن يكون خط “بيزك” في شقة سكنية فقط، ويجب أن يكون مسجال على 
اسم مستحق المخصصات. ليست هنالك ازدواجية في التخفيضات - يمنع االنضمام إلى 

مسار مخفض )رزمة مكالمات أو ما شابه( إمكانية إعطاء التخفيض. 
لالستفسار، باإلمكان التوجه إلى “بيزك” عبر الرقم 199. 

الكهرباء ■ شركة 
تخفيض في دفع حساب الكهرباء: %50 مقابل أول 400 كيلواط/ساعة 

المستحقون: متلقو مخصصات الشيخوخة بإضافة إكمال الدخل، وكذلك متلقو مخصصات 
الشيخوخة مع إكمال لمخصصات اإلعاقة.

الكهرباء قوائم بأسماء من  الوطني لشركة  التأمين  التخفيض: يحّول  كيفية الحصول على 
التخفيض بشكل  ِمن شأنهم أن يكونوا مستحقين للتخفيض. من المفترض أن يتم منح 

أوتوماتيكي. 
يرجى االنتباه أن حساب الكهرباء يجب أن يكون مسجال على اسم مستحق المخصصات، 
وبموجب التسعيرة المنزلية فقط. إذا كان لدى المستحق أكثر من حساب كهرباء واحد على 

امتيازات لمتلقي 
مخصصات الشيخوخة 2
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اسمه، عليه ترتيب الحصول على التخفيض مقابل شركة الكهرباء. 
لالستفسار باإلمكان التوجه إلى شركة الكهرباء عبر مركز الخدمات 103. 

تخفيض في دفع حساب المياه: كمية مياه إضافية تصل إلى 3.5 متر معكب للشهر، 
بحسب التسعيرة المنخفضة 

المستحقون: متلقو مخصصات الشيخوخة مع إضافة إكمال لمخصصات اإلعاقة، وكذلك 
متلقو مخصصات الشيخوخة مع إضافة إكمال الدخل.

كيفية الحصول على التخفيض: يحّول التأمين الوطني لسلطة المياه قوائم بأسماء من ِمن 
شأنهم أن يكونوا مستحقين للتخفيض. يجب أن يكون عنوان سكن المستحق محتلنا في 

وزارة الداخلية. 
من المفترض أن يتم منح التخفيض بشكل أوتوماتيكي. 

وزارة المواصالت واألمان على الطرق ■
%50 تخفيض في رسوم السفر بالحافالت، في قطارات إسرائيل، في القطار الخفيف 

والمطرونيت 

المستحقون: النساء من جيل 60 عاما وما فوق والرجال من جيل 65 عاما وما فوق. كيفية 
الحصول

بطاقة  أو  هوية  بطاقة  إبراز  بموجب  التخفيض  إعطاء  يتم   - الحافلة  في  التخفيض:  على 
مواطن مسّن. كذلك، باإلمكان شحن بطاقة “راف كاف” مع استحقاق التخفيض بعد حتلنة 

البروفايل المالئم في أحد مراكز الخدمة إلصدار “راف كاف”.
في قطارات إسرائيل، في القطار الخفيف والمطرونيت - يمكن استغالل التخفيض من 
خالل “راف كاف” فقط. يجب حتلنة االستحقاق في بطاقة الـ “راف كاف” في أحد مراكو 

الخدمة إلصدار “راف كاف”. 

المرضى ■ صندوق 
تخفيضات عند شراء األدوية وإعفاء من رسوم الخدمات الطبية 

المستحقون: متلقو مخصصات الشيخوخة بإضافة إكمال الدخل وأزواجهم مّمن وصلوا إلى 
جيل التقاعد، وكذلك متلقو مخصصات الشيخوخة مع إكمال لمخصصات اإلعاقة.

كيفية الحصول على التخفيض: يحّول التأمين الوطني لصندوق المرضى قوائم بأسماء من 
ِمن شأنهم أن يكونوا مستحقين للتخفيض. 

إلى  التوجه  يجب  لالستفسار  أوتوماتيكي.  بشكل  االمتيازات  منح  يتم  أن  المفترض  من 
صندوق المرضى الذي ينتمي إليه متلقي المخصصة. 
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الضرائب ■ سلطة 
منحة العمل )“ضريبة الدخل السلبية”( 

المستحقون: العاملون الذين يتقاضون مرتبًا حتى مستوى أجر معين.
الخدمات  مركز  إلى  التوجه  باإلمكان  التفاصيل  من  للمزيد  االمتياز:  على  الحصول  كيفية 
التابع  اإلنترنت  موقع  إلى  الدخول  أو   *4954 الرقم  على  الضرائب  لسلطة  التابع  الهاتفي 

لسلطة الضرائب في إسرائيل. 

السن ■ الكبار  المواطنين  وزارة 
بطاقة مواطن كبير في السن، التي تمنح تخفيضات وامتيازات في مختلف المؤسسات 

المستحقون: المواطنون اإلسرائيليون،النساء من جيل 62 عاما وما فوق والرجال من جيل 
67 عاما وما فوق.

كيفية الحصول عليها: تقوم وزارة المواطنين كبار السن بإرسال البطاقة بشكل أوتوماتيكي 
إلى عنوان المستحق. الحصول على البطاقة ليس مشروطا بتلقي مخصصات الشيخوخة. 

رقم الهاتف لطلب البطاقة 6547025-02 أو 8840* 

البناء واإلسكان ■ وزارة 
مساعدة في أجرة الشقة أو في شراء شقة دائمة من إحدى الشركات العامة 

المستحقون: متلقو مخصصات الشيخوخة مع إضافة إكمال الدخل.
يجب  لالستفسار  أوتوماتيكي.  بشكل  االمتياز  إعطاء  يتم  ال  االمتياز:  على  الحصول  كيفية 

التوجه لوزارة البناء واإلسكان. 
 



العاّمة   مخصصات اإلعاقة  امتيازات لمتلقي   /  12  

الوطني  ■ التأمين 
اإلعفاء من دفع رسوم التأمين 

أو  دائمة  بصورة  فوق،  وما   75% بنسة  العامة  اإلعاقة  متلقو مخصصات  المستحقون: 
مؤقتة لفترة سنة واحدة متواصلة على األقل - إعفاء من دفع رسوم التأمين الوطني خالل 

فترة تلقي المخصصات، حتى لو كان هنالك دخل ليس من العمل.
لفرع  الوطني  التأمين  عنه رسوم  يدفع  أن  المشغل  على  يجب   - أجيرا  يعمل  كان  إذا  لكن 

مصابي حوادث العمل، األمومة واإلفالس.
التأمين الوطني لفرع مصابي  يجب عليه أن يدفع - من دخله - رسوم  إذا كان مستقاًل - 

حوادث العمل، األمومة فقط.
من  تصريحا  للمشغل  يقّدم  أن  األجير  العامل  على  يجب  االمتياز:  على  الحصول  كيفية 
التأمين الوطني بشأن اإلعفاء من دفع رسوم التأمين. لكل البقية، يتم منح اإلعفاء بشكل 

أوتوماتيكي. 

المحلية ■ السلطة 
تخفيض في ضريبة األرنونا )المسكن( 

المستحقون: متلقو مخصصات اإلعاقة العامة من ذوي درجة عدم األهلية بنسبة %75 وما 
فوق، وكذلك من تم تحديد إعاقة طبية لهم بنسبة %90 وما فوق.

كيفية الحصول على التخفيض: يحّول التأمين الوطني للسلطات المحلية قوائم بأسماء من 
ِمن شأنهم أن يكونوا مستحقين للتخفيض. يتم منح التخفيض بموجب القواعد المتبعة في 
كل سلطة محلية. بناًء على ذلك، ومن أجل الحصول على التخفيض يجب مراجعة السلطة 

المحلية. 

االجتماعية ■ والخدمات  الرفاه  العمل،  وزارة 
االستخدام  برسوم  العداد،  بوحدات  بيزك:  لشركة  الهاتف  حساب  دفع  في  تخفيض 
وكذلك تخفيض في رسوم تركيب الهاتف  ال تسري التخفيضات على المتعاقدين مع 

شركات الهواتف األخرى، مثل “هوت” و “نتفيجن” 

 75% المستحقون: متلقو مخصصات اإلعاقة العامة من ذوي درجة عدم األهلية بنسبة 
واإلعاقة الطبية بنسبة %80 وما فوق.

التأمين  التخفيض مرفقا بتصريح من  يجب تحويل طلب  التخفيض:  الحصول على  كيفية 
والخدمات  الرفاه  وزارة  في  التأهيل  إعادة  شعبة  إلى  التخفيض،  استحقاق  بشأن  الوطني 

االجتماعية، شارع يرمياهو 39،ص.ب 1260،أورشليم القدس. 

امتيازات لمتلقي
مخصصات اإلعاقة العاّمة 3
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االجتماعية  ■ والخدمات  الرفاه  العمل،  وزارة 
الرعاية والتأهيل 

لجنة  قبل  من  بهم  االعتراف  تم  الذين  العقلي  التخلف  ذوي  من  المعاقون  المستحقون: 
الصعوبات  ذوي  وكذلك  والحّسية  الجسدية  اإلعاقات  ذوي  من  المعاقون  أو  تشخيص 

التعليمية واضطرابات التركيز واالنتباه.
العمل،  التأهيل في وزارة  إعادة  كيفية الحصول على االمتياز: يجب تقديم الطلب لشعبة 
مركز  عبر  الكهرباء  شركة  إلى  التوجه  باإلمكان  لالستفسار  االجتماعية  والخدمات  الرفاه 

الخدمات 103. 

المياه ■ سلطة 
تخفيض في دفع حساب المياه: كمية مياه إضافية تصل إلى 3.5 متر معكب للشهر، 

بحسب التسعيرة المنخفضة 

المستحقون: متلقو مخصصات اإلعاقة العامة ممن تم تحديد إعاقة طبية لهم بنسبة 70% 
وما فوق.

كيفية الحصول على التخفيض: يحّول التأمين الوطني لسلطة المياه قوائم بأسماء من ِمن 
شأنهم أن يكونوا مستحقين للتخفيض. يجب أن يكون عنوان سكن المستحق محتلنا في 

وزارة الداخلية. من المفترض أن يتم منح التخفيض بشكل أوتوماتيكي. 

وزارة المواصالت واألمان على الطرق ■
ملصقة وقوف للمعاق وإعفاء من رسوم ترخيص المركبة 

المستحقون: من تم تحديد إعاقة طبية لهم بنسبة %60 وما فوق، ومن شأن تحركهم في 
الطرقات بدون مركبة أن يشّكل خطرا على صحتهم أو في حال كانوا محدودي الحركة.

الحصول على ملصقة وقوف  أجل فحص استحقاق  التخفيض: من  الحصول على  كيفية 
للمعاق وإعفاء من رسوم الترخيص، يجب التوجه إلى وزارة المواصالت واألمان على الطرق. 

التفاصيل في موقع وزارة المواصالت. 

وزارة المواصالت واألمان على الطرق ■
%33.3 تخفيض في رسوم السفر بالحافالت 

التأمين  المعاق من  بطاقة  العامة وكذلك حملة  اإلعاقة  المستحقون: متلقو مخصصات 
الوطني.

على  واألمان  المواصالت  لوزارة  الوطني  التأمين  يحّول  التخفيض:  على  الحصول  كيفية 
الطرق قوائم بأسماء من ِمن شأنهم أن يكونوا مستحقين للتخفيض. 

يتم إرسال شهادة االستحقاق من قبل وزارة المواصالت واألمان على الطرق إلى المستحقين 
مرة كل سنتين بشكل أوتوماتيكي. 

في الحافالت - يتم منح التخفيض على شراء البطاقات متعددة السفرات فقط.
التخفيض  - باإلمكان االستفادة من  في قطارات إسرائيل، القطار الخفيف والمطرونيت 

بواسطة بطاقة “راف كاف” فقط. 
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وزارة المواصالت واألمان على الطرق ■
%50 تخفيض في رسوم السفر بالحافالت، في قطارات إسرائيل، في القطار الخفيف 

والمطرونيت 

المستحقون: النساء من جيل 60 عاما وما فوق والرجال من جيل 65 عاما وما فوق.
كيفية الحصول على التخفيض: في الحافلة - يتم إعطاء التخفيض بموجب إبراز بطاقة هوية 
أو بطاقة مواطن مسّن. كذلك، باإلمكان شحن بطاقة “راف كاف” مع استحقاق التخفيض 

بعد حتلنة البروفايل المالئم في أحد مراكز الخدمة إلصدار “راف كاف”.
التخفيض من  في قطارات إسرائيل، في القطار الخفيف والمطرونيت - يمكن استغالل 
خالل “راف كاف” فقط. يجب حتلنة االستحقاق في بطاقة الـ “راف كاف” في أحد مراكو 

الخدمة إلصدار “راف كاف”. 

المرضى ■ صندوق 
إعفاء من دفع الرسوم مقابل الخدمات الطبية التالية: 

1. زيارة طبيب األمراض الباطنية والمهني
2. التزام مالي للمستشفيات

3. زيارة المعاهد والعيادات الخارجية 

المستحقون: متلقو مخصصات اإلعاقة العامة.
كيفية الحصول على التخفيض: يحّول التأمين الوطني لصناديق المرضى قوائم بأسماء من 
االمتيازات بشكل  يتم منح  أن  المفترض  لالمتيازات. من  يكونوا مستحقين  أن  ِمن شأنهم 
أوتوماتيكي. لالستفسار يجب التوجه إلى صندوق المرضى الذي ينتمي إليه متلقي المخصصة. 

إسرائيل ■ أراضي  سلطة 
بملكية  التي  األراضي  نقل  على  الموافقة  رسوم  دفع  في،  تخفيض  أو  من،  إعفاء 

سلطة أراضي إسرائيل التي بحوزته عن طريق اإليجارة الطويلة األمد 

المستحقون: متلقو مخصصات اإلعاقة العامة ممن تم تحديد إعاقة طبية لهم بنسبة 80% 
وما فوق.

أراضي  لسلطة  التخفيض  أو  لإلعفاء  الطلب  تقديم  يجب  التخفيض:  الحصول على  كيفية 
إسرائيل في منطقة السكن. للتفاصيل يجب االتصال 5575*. 

سلطة الضرائب - الضرائب على األرض ■
تخفيض في ضريبة الشراء 

المستحقون: 
متلقو مخصصات اإلعاقة العامة من ذوي درجة عدم األهلية الدائمة بنسبة %75 على األقل	 
من تم تحديد إعاقة طبية محتسبة لهم بنسبة %90 وما فوق	 
من تم تحديد إعاقة طبية دائمة لهم بنسبة 100% 	 

كيفية الحصول على التخفيض: من أجل الحصول على التخفيض يجب مراجعة مكتب ضريبة 
األراضي الموجود في مفوضية ضريبة الدخل، مع تصريح من التأمين الوطني بشأن نسبة 

اإلعاقة الطبية، او بشأن نسبة عدم األهلية. 
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الضرائب ■ سلطة 
اإلعفاء من دفع ضريبة الدخل 

المستحقون: 
الكفيف أو الذي يعاني من اضطرابات شديدة في الرؤية	 
المعاق الذي تم تحديد إعاقة طبية له بنسبة 100%	 
بموجب طريقة 	  األعضاء  إصابة  جّراء   90% بنسبة  له  إعاقة طبية  تحديد  تم  الذي  المعاق 

احتساب خاصة
المعاق الذي تم تحديد إعاقة طبية دائمة له بنسبة %89 بموجب طريقة احتساب خاصة	 

يرجى االنتباه
يعطى اإلعفاء من ضريبة الدخل لمن تم تحديد إعاقة طبية له فقط، وليس اإلعاقة األدائية.	 
يتم إعطاء اإلعفاء فقط في حال كانت فترة اإلعاقة العامة تزيد عن 184 يوما، ويتم إعطاؤه 	 

حتى مبلغ 
مبلغ دخل معين يتم تعديله كل سنة. على المعاق الذي لم يتم تحديد نسبة إعاقته، أو تم 
تحديد نسبة إعاقة طبية له تقل عن %90 بموجب طريقة احتساب خاصة، أن يقدم طلب 

اإلعفاء لموظف التخمين، من أجل تلقي دعوة للجنة طبية ألغراض ضريبة الدخل.
منطقة  في  التخمين  لموظف  اإلعفاء  طلب  تقديم  يجب  اإلعفاء:  على  الحصول  كيفية 

السكن.
للتفاصيل يجب التوجه إلى سلطة الضرائب عبر الهاتف رقم 4954*. 

الضرائب ■ سلطة 
منحة العمل )»ضريبة الدخل السلبية«( 

المستحقون: العاملون الذين يتقاضون مرتبًا حتى مستوى أجر معين.
الخدمات  مركز  إلى  التوجه  باإلمكان  التفاصيل  من  للمزيد  االمتياز:  على  الحصول  كيفية 
التابع  اإلنترنت  موقع  إلى  الدخول  أو   *4954 الرقم  على  الضرائب  لسلطة  التابع  الهاتفي 

لسلطة الضرائب في إسرائيل. 

الضرائب ■ سلطة 
الحصول على نقطتي استحقاق في ضريبة الدخل 

المستحقون: أهالي األطفال البالغين الذين ُحّددت لهم نسبة عدم أهلية دائمة %74 وما 
فوق، واألبناء متعلقون باإلهل. كيفية الحصول

بطلب  الدخل  ضريبة  لمكتب  التوجه  يجب  االمتياز،  على  الحصول  أجل  من  النقاط:  على 
مالءمة ضريبية للسنة الضريبية الحالية أو طلب استرداد ضريبي عن السنوات الماضية. 
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البناء واإلسكان ■ وزارة 
مساعدة في أجرة الشقة أو في شراء شقة دائمة من إحدى الشركات العامة؛ مساعدة 
الشقة  في  التحرك  أجل  من  الحيوية  الشقة،  في  والتغييرات  الترميمات  تمويل  في 

والوصول إليها؛ الحصول على قرض لشراء شقة لمن ال يملكون شقة 

 75% المستحقون: متلقو مخصصات اإلعاقة العامة من ذوي درجة عدم األهلية بنسبة 
وما فوق.

يجب  لالستفسار  أوتوماتيكي.  بشكل  االمتياز  إعطاء  يتم  ال  االمتياز:  على  الحصول  كيفية 
التوجه لوزارة البناء واإلسكان. 

الصحة ■ وزارة 
مساعدة في تمويل أجهزة إعادة التأهيل والحركة )مختلف االعضاء الصناعية، الكراسي 

المتحركة، أجهزة المشي الخاصة وغيرها( 

ويحتاجون  المجتمع  يتواجدون ضمن  الذين  الدائمة،  اإلعاقة  ذوي  شأن  من  المستحقون: 
ألجهزة إعادة التأهيل والحركة، أن يكونوا مستحقين للمساعدة في تمويل األجهزة.
كيفية الحصول على االمتياز: يجب تقديم طلب المساعدةقبل القيام بشراء الجهاز.

يجب التوجه إلى طبيب العائلة في صندوق المرضى الذي ينتمي إليه مقدم الطلب. للمزيد 
مكان  من  القريب  اللوائي  الصحة  وزارة  مكتب  إلى  التوجه  أيضا  باإلمكان  التفاصيل  من 

السكن. 

الصحة ■ وزارة 
مساعدة من سلة إعادة التأهيل 

المستحقون: متلقو مخصصات اإلعاقة العامة ممن تم تحديد اضطراب طبي لهم بنسبة 
%40 وما فوق.

كيفية الحصول على االمتياز: لالستفسار، يجب الدخول إلى موقع وزارة الصحة أو التوجه 
إلى الجهة المعالجة )الطبيب، الطبيب النفسي، العامل االجتماعي، األخصائي النفسي( في 

مكتب الرفاه اللوائي في عيادة الصحة النفسية، أو في أي مكان آخر. 

عاّمة، ■ بصورة 
يحق للوالد التغيب عن عمله حتى 18 يوما في السنة على حساب أيام اإلجازة المرضية 
يحق  كذلك،  بالغ(.  أو  )قاصر  اإلعاقة  الشخصية البنه ذي  المساعدة  تقديم  أجل  من 

للوالد التغيب عن العمل حتى 52 ساعة في السنة دون الخصم من المرتب 

أو  أو وصي  والد  المشغل وهو  لدى نفس  األقل  يعمل منذ سنة على  المستحقون: من 
الحق  استغالل  يتم  ولم  في حضانته،  يتواجد  دائمة  إعاقة  ذي  بالغ  أو  على طفل  مؤتمن 

بالتغيب عن العمل في نفس اليوم من قبل الوالد اآلخر.
كيفية الحصول على االمتياز: يجب على العامل التوجه مباشرة للمشغل من أجل االستفادة 

من االستحقاق. يحق للمشغل أن يطلب من العامل إقرارات وتصاريح ذات عالقة. 
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الوطني  ■ التأمين 
اإلعفاء من دفع رسوم التأمين الوطني 

المستحقون: متلقو مخصصات اإلعاقة العامة بنسة %100 بصورة دائمة - إعفاء من دفع 
رسوم التأمين الوطني خالل فترة تلقي المخصصات، حتى لو كان هنالك دخل ليس من 
العمل. لكن إذا كان يعمل أجيرا - يجب على المشغل أن يدفع عنه رسوم التأمين الوطني 

لفرع مصابي حوادث العمل، األمومة واإلفالس.
التأمين الوطني لفرع مصابي  يجب عليه أن يدفع - من دخله - رسوم  إذا كان مستقاًل - 

حوادث العمل، األمومة فقط.
من  تصريحا  للمشغل  يقّدم  أن  األجير  العامل  على  يجب  االمتياز:  على  الحصول  كيفية 
التأمين الوطني بشأن اإلعفاء من دفع رسوم التأمين. لكل البقية، يتم منح اإلعفاء بشكل 

أوتوماتيكي. 

المحلية ■ السلطة 
التخفيض من قبل السلطة  )المسكن(. يتم تحديد نسبة  تخفيض في ضريبة األرنونا 

المحلية. 

المستحقون: من تم االعتراف به كمصاب عمل من قبل التأمين الوطني وتم تحديد درجة 
إعاقة له بنسبة %90 على األقل.

كيفية الحصول على التخفيض: يحّول التأمين الوطني للسلطات المحلية قوائم بأسماء من 
ِمن شأنهم أن يكونوا مستحقين للتخفيض. يتم منح التخفيض بموجب القواعد المتبعة في 
كل سلطة محلية. بناًء على ذلك، ومن أجل الحصول على التخفيض يجب مراجعة السلطة 

المحلية. 

وزارة المواصالت واألمان على الطرق ■
%50 تخفيض في رسوم السفر بالحافالت، في قطارات إسرائيل، في القطار الخفيف 

والمطرونيت 

المستحقون: النساء من جيل 60 عاما وما فوق والرجال من جيل 65 عاما وما فوق.
كيفية الحصول على التخفيض: في الحافلة - يتم إعطاء التخفيض بموجب إبراز بطاقة هوية 
أو بطاقة مواطن مسّن. كذلك، باإلمكان شحن بطاقة “راف كاف” مع استحقاق التخفيض 

بعد حتلنة البروفايل المالئم في أحد مراكز الخدمة إلصدار “راف كاف”.
التخفيض من  في قطارات إسرائيل، في القطار الخفيف والمطرونيت - يمكن استغالل 
خالل “راف كاف” فقط. يجب حتلنة االستحقاق في بطاقة الـ “راف كاف” في أحد مراكو 

الخدمة إلصدار “راف كاف”. 

امتيازات لمتلقي 
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وزارة المواصالت واألمان على الطرق  ■
ملصقة وقوف للمعاق وإعفاء من رسوم ترخيص المركبة 

المستحقون: متلقو مخصصات اإلعاقة جراء إصابة عمل ممن تم تحديد إعاقة طبية لهم 
بنسبة %60 وما فوق، ومن شأن تحركهم في الطرقات بدون مركبة أن يشّكل خطرا على 

صحتهم أو في حال كانوا محدودي الحركة.
وقوف  ملصقة  على  الحصول  استحقاق  فحص  أجل  من  االمتياز:  على  الحصول  كيفية 
للمعاق وإعفاء من رسوم الترخيص، يجب التوجه إلى وزارة المواصالت واألمان على الطرق. 

التفاصيل في موقع وزارة المواصالت. 

المعاقين ■ منظمة 
استشارة قانونية مجانية، تخفيضات في الحوانيت، المصانع وغيرها 

المستحقون: متلقو مخصصات اإلعاقة جراء حوادث العمل، ذوي درجة إعاقة دائمة فقط 
يتلقى/تتلقى  عمل  حادث  جراء  معاق  شخص  أرمل/ة  وكذلك  فوق،  وما   20% بنسبة 

مخصصات التأمين الوطني.
أوتوماتيكية كل  المنظمة بصورة  الحصول على االمتياز: يتم خصم رسوم عضوية  كيفية 
شهر من مخصصات الشخص المعاق جراء حادث عمل. انتبه، إذا كنت ترغب بإلغاء خصم 

رسوم منظمة المعاقين، عليك التوجه بطلب إلى التأمين الوطني إللغاء الخصم. 

حياة  ■ تأمين  تأمين حياة متبادل 
المستحقون: متلقو مخصصات اإلعاقة جراء حوادث العمل، ذوي درجة إعاقة دائمة فقط 

بنسبة %20 وما فوق.
أوتوماتيكية كل  المنظمة بصورة  الحصول على االمتياز: يتم خصم رسوم عضوية  كيفية 
شهر من مخصصات الشخص المعاق جراء حادث عمل. في حال الوفاة، يجب االستفسار 

عن الحقوق مقابل شركة التأمين. 
الوطني  التأمين  إلى  بطلب  التأمين،التوجه  هذا  رسوم  بإلغاء خصم  يرغب  على من  انتبه، 

إللغاء الخصم. 

الضرائب ■ سلطة 
تخفيض أو إعفاء من دفع ضريبة الدخل 

المستحقون: 
وما   90% بنسبة  دائمة  إعاقة  درجة  ذوي  العمل  حوادث  جراء  اإلعاقة  متلقو مخصصات 

فوق، اإلعاقة الدائمة أو المؤقتة - وفقا لشروط معينة. 
كيفية الحصول على االمتياز: يجب تقديم طلب التخفيض أو اإلعفاء لموظف التخمين في 

منطقة السكن. للتفاصيل، يرجى االتصال على الرقم 4954*. 
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سلطة الضرائب - الضرائب على األرض ■
تخفيض في ضريبة الشراء 

المستحقون: متلقو مخصصات اإلعاقة الدائمة جراء حادث عمل بنسبة %50 على األقل 
ناتجة عن إصابة واحدة، أو بنسبة %90 على األقل ناتجة عن عّدة إصابات. 

مفوضية  في  األراضي  على  الضريبة  لمكتب  التوجه  يجب  االمتياز:  على  الحصول  كيفية 
ضريبة الدخل، مع تصريح من التأمين الوطني بشأن نسبة اإلعاقة الطبية. 

البناء واإلسكان ■ وزارة 
التحرك في  الحيوية من أجل  الشقة،  الترميمات والتغييرات في  مساعدة في تمويل 

الشقة والوصول إليها 

المستحقون: متلقو مخصصات اإلعاقة جراء حادث عمل، المحدودي الحركة. كيفية 
الحصول على االمتياز: ال يتم إعطاء االمتياز بشكل أوتوماتيكي. لالستفسار عن االستحقاق 

يجب التوجه لوزارة البناء واإلسكان. 

وزارة القضاء - شعبة مسجل األراضي ■
إعفاء من دفع مختلف الرسوم عند تسجيل النشاطات والصفقات المتعلقة باألرض 

المستحقون: متلقو مخصصات اإلعاقة جراء حادث عمل.
كيفية الحصول على التخفيض: يجب التوجه لشعبة مسجل األراضي في وزارة القضاء مع 

تصريح من التأمين الوطني بشأن استحقاق مخصصات اإلعاقة جراء حادث عمل. 

عاّمة ■ بصورة 
يحق للوالد التغيب عن عمله حتى 18 يوما في السنة على حساب أيام اإلجازة المرضية 
يحق  كذلك،  بالغ(.  أو  )قاصر  اإلعاقة  الشخصية البنه ذي  المساعدة  تقديم  أجل  من 

للوالد التغيب عن العمل حتى 52 ساعة في السنة دون الخصم من المرتب 

أو  أو وصي  والد  المشغل وهو  لدى نفس  األقل  يعمل منذ سنة على  المستحقون: من 
الحق  استغالل  يتم  ولم  في حضانته،  يتواجد  دائمة  إعاقة  ذي  بالغ  أو  على طفل  مؤتمن 

بالتغيب عن العمل في نفس اليوم من قبل الوالد اآلخر.
كيفية الحصول على االمتياز: يجب على العامل التوجه مباشرة للمشغل من أجل االستفادة 

من االستحقاق. يحق للمشغل أن يطلب من العامل إقرارات وتصاريح ذات عالقة. 
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الوطني ■ التأمين 
الرعاية  التأمين الوطني لمشغل العامل األجنبي في مجال  تسهيالت في دفع رسوم 

الصحية والتمريضية 

أجنبيا في  الخاصية مّمن يشغلون عامال  الخدمات  المستحقون: يدفع متلقي مخصصات 
مجال الرعاية الصحية والتمريضية، رسوم التأمين الوطني عن األجر المدفوع للعامل األجنبي 
وصواًل إلى مبلغ المخصصات التي يتلقاها، ويكون معفًى من دفع رسوم التأمين عن األجر 
الذي يتم دفعه للعامل األجنبي والذي يزيد عن مبلغ المخصصات، وحتى مبلغ 5,500 ش.ج 

في الشهر.
كيفية الحصول على االمتياز: تتوفر المعلومات حول طريقة الحصول على اإلعفاء في موقع 

التأمين الوطني. 

المحلية  ■ السلطات 
تخفيض في ضريبة األرنونا )المسكن(، يتم تحديد نسبة التخفيض من قبل السلطة 

المحلية 

%90 على األقل وكذلك المعاقون ذوي  المستحقون: المعاقون من ذوي نسبة اإلعاقة 
بطاقة الكفيف.

كيفية الحصول على التخفيض: يحّول التأمين الوطني للسلطات المحلية قوائم بأسماء من 
ِمن شأنهم أن يكونوا مستحقين للتخفيض. يتم منح التخفيض بموجب القواعد المتبعة في 
كل سلطة محلية. بناًء على ذلك، ومن أجل الحصول على التخفيض يجب مراجعة السلطة 

المحلية.

تخفيض في دفع حساب المياه: كمية مياه إضافية تصل إلى 3.5 متر معكب للشهر، 
بحسب التسعيرة المنخفضة 

المستحقون: متلقو مخصصات الخدمات الخاصة بنسبة %112 وما فوق.
كيفية الحصول على التخفيض: يحّول التأمين الوطني لسلطة المياه قوائم بأسماء من ِمن 
شأنهم أن يكونوا مستحقين للتخفيض. يجب أن يكون عنوان سكن المستحق محتلنا في 

وزارة الداخلية. من المفترض أن يتم منح التخفيض بشكل أوتوماتيكي.

امتيازات لمتلقي
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البناء واإلسكان ■ وزارة 
مساعدة في أجرة الشقة أو في شراء شقة دائمة من إحدى الشركات العامة؛ مساعدة 
الشقة  في  التحرك  أجل  من  الحيوية  الشقة،  في  والتغييرات  الترميمات  تمويل  في 

والوصول إليها؛ الحصول على قرض لشراء شقة لمن ال يملكون شقة 

المستحقون: متلقو مخصصات الخدمات الخاصة بنسبة %112 مّمن يتواجدون في البالد 
منذ أقل من سنتين.

عن  لالستفسار  أوتوماتيكي.  بشكل  االمتياز  إعطاء  يتم  ال  االمتياز:  على  الحصول  كيفية 
االستحقاق يجب التوجه لوزارة البناء واإلسكان. 

السكان والهجرة ■ الداخلية - سلطة  وزارة 
تشغيل عامل أجنبي 

المستحقون: متلقو مخصصات الخدمات الخاصة.
بصورة  بالمؤّمن  الخاصة  التعّلق  فحص  نتائج  تسليم  يتم  االمتياز:  على  الحصول  كيفية 

مباشرة من التأمين الوطني إلى سلطة الهجرة. 

الكهرباء ■ شركة 
تخفيض في دفع حساب الكهرباء: %50 مقابل أول 400 كيلواط/ساعة 

المستحقون: متلقو مخصصات الخدمات الخاصة بنسبة %112 وما فوق.
الكهرباء قوائم بأسماء من  الوطني لشركة  التأمين  التخفيض: يحّول  كيفية الحصول على 

ِمن شأنهم أن يكونوا 
مستحقين للتخفيض. من المفترض أن يتم منح التخفيض بشكل أوتوماتيكي. 

اسم  وعلى  المنزلية  التسعيرة  بموجب  يكون  أن  يجب  الكهرباء  حساب  أن  االنتباه  يرجى 
مستحق المخصصات. إذا كان لدى المستحق أكثر من حساب كهرباء واحد على اسمه، عليه 
ترتيب الحصول على التخفيض مقابل شركة الكهرباء. لالستفسار باإلمكان التوجه إلى شركة 

الكهرباء عبر مركز الخدمات 103. 

الصحة ■ وزارة 
مساعدة في تمويل أجهزة إعادة التأهيل والحركة )مختلف االعضاء الصناعية، الكراسي 

المتحركة، أجهزة المشي الخاصة وغيرها( 

ويحتاجون  المجتمع  يتواجدون ضمن  الذين  الدائمة،  اإلعاقة  ذوي  شأن  من  المستحقون: 
ألجهزة إعادة التأهيل والحركة، أن يكونوا مستحقين للمساعدة في تمويل األجهزة.

الجهاز. يجب  القيام بشراء  كيفية الحصول على االمتياز: يجب تقديم طلب المساعدةقبل 
التوجه إلى طبيب العائلة في صندوق المرضى الذي ينتمي إليه مقدم الطلب. 

للمزيد من التفاصيل باإلمكان أيضا التوجه إلى مكتب وزارة الصحة اللوائي القريب من مكان 
سكن مقدم الطلب. 
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األراضي  ■ الضرائب -ضريبة  سلطة 
تخفيض في ضريبة الشراء 

المستحقون: 
متلقو مخصصات اإلعاقة العامة من ذوي درجة عدم األهلية الدائمة بنسبة %75 على األقل	 
من تم تحديد إعاقة طبية محتسبة لهم بنسبة %90 وما فوق	 
من تم تحديد إعاقة طبية دائمة لهم بنسبة 100%	 

كيفية الحصول على التخفيض: من أجل الحصول على التخفيض يجب مراجعة مكتب ضريبة 
األراضي الموجود في مفوضية ضريبة الدخل، مع تصريح من التأمين الوطني بشأن نسبة 

اإلعاقة الطبية، او بشأن نسبة عدم األهلية. 

الضرائب ■ سلطة 
اإلعفاء من دفع ضريبة الدخل 

المستحقون: 
الكفيف أو الذي يعاني من اضطرابات شديدة في الرؤية	 
المعاق الذي تم تحديد إعاقة طبية له بنسبة 100%	 
بموجب طريقة 	  األعضاء  إصابة  جّراء   90% بنسبة  له  إعاقة طبية  تحديد  تم  الذي  المعاق 

احتساب خاصة
المعاق الذي تم تحديد إعاقة طبية دائمة له بنسبة %89 بموجب طريقة احتساب خاصة	 

يرجى االنتباه
يعطى اإلعفاء من ضريبة الدخل لمن تم تحديد إعاقة طبية له فقط، وليس اإلعاقة األدائية.	 
يتم إعطاء اإلعفاء فقط في حال كانت فترة اإلعاقة العامة تزيد عن 184 يوما، ويتم إعطاؤه 	 

حتى مبلغ 
مبلغ دخل معين يتم تعديله كل سنة. على المعاق الذي لم يتم تحديد نسبة إعاقته، أو تم 
تحديد نسبة إعاقة طبية له تقل عن %90 بموجب طريقة احتساب خاصة، أن يقدم طلب 

اإلعفاء لموظف التخمين، من أجل تلقي دعوة للجنة طبية ألغراض ضريبة الدخل.
منطقة  في  التخمين  لموظف  اإلعفاء  طلب  تقديم  يجب  اإلعفاء:  على  الحصول  كيفية 

السكن. 
للتفاصيل يجب التوجه إلى سلطة الضرائب عبر الهاتف رقم 4954*. 

وزارة المواصالت واألمان على الطرق ■
ملصقة وقوف للمعاق وتخفيض رسوم ترخيص المركبة 

المستحقون: 
المعاق في المشي الذي يحتاج لكرسي متحرك	 
المعاق الذي يحتاج للسيارة كوسيلة نقل بسبب المحدودية في رجليه	 
المعاق الذي تبلغ نسبة إعاقته %60 على األقل ومن شأن حركته في الطرقات بدون سيارة 	 

أن تمس بوضعه الصحي.
للمعاق  للحصول على ملصقة وقوف  االمتياز: لفحص االستحقاق  الحصول على  كيفية 

واإلعفاء من رسوم ترخيص المركبة، يجب التوجه 
وزارة المواصالت. التفاصيل في موقع وزارة المواصالت. 
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وزارة المواصالت واألمان على الطرق ■
إعفاء من الدفع مقابل السفر بالحافلة للمكفوفين وذوي اإلعاقات البصرية؛ يستحق 
مرافقو المكفوفين وذوي اإلعاقة البصرية تخفيضا بنسبة %50 على سعر السفرة. 

المستحقون: من بحوزتهم بطاقة كفيف والمرافقون.
كيفية الحصول على التخفيض: 

يجب الحضور مع بطاقة الهوية وبطاقة الكفيف/ اإلعاقة البصرية إلى محطة إصدار بطاقة 	 
الراف كاف.

بعد إبرزا بطاقة التعريف، سيتم إصدار بطاقة راف كاف، وتتم فيها حتلنة بيانات المستحقين.  	 
تتيح البطاقة، وهي شخصية ودائمة، إمكانية السفر بالحافلة مجانا.

يجب شراء بطاقة سفر بنصف السعر، للمرافق، عند الصعود إلى الحافلة. 	 
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الوطني  ■ التأمين 
الرعاية  التأمين الوطني لمشغل العامل األجنبي في مجال  تسهيالت في دفع رسوم 

الصحية والتمريضية 

أجنبيا في  الخاصية مّمن يشغلون عامال  الخدمات  المستحقون: يدفع متلقي مخصصات 
مجال الرعاية الصحية والتمريضية، رسوم التأمين الوطني عن األجر المدفوع للعامل األجنبي 
وصواًل إلى مبلغ المخصصات التي يتلقاها، ويكون معفًى من دفع رسوم التأمين عن األجر 
الذي يتم دفعه للعامل األجنبي والذي يزيد عن مبلغ المخصصات، وحتى مبلغ 5,500 ش.ج 

في الشهر.
كيفية الحصول على االمتياز: تتوفر المعلومات حول طريقة الحصول على اإلعفاء في موقع 

التأمين الوطني. 

المحلية ■ السلطة 
التخفيض من قبل السلطة  )المسكن(. يتم تحديد نسبة  تخفيض في ضريبة األرنونا 

المحلية 

المستحقون: أهالي األطفال الذين يتلقون مخصصات الطفل المعاق.
كيفية الحصول على التخفيض: يحّول التأمين الوطني للسلطات المحلية قوائم بأسماء من 
ِمن شأنهم أن يكونوا مستحقين للتخفيض. يتم منح التخفيض بموجب القواعد المتبعة في 
كل سلطة محلية. بناًء على ذلك، ومن أجل الحصول على التخفيض يجب مراجعة السلطة 

المحلية. 

االجتماعية ■ والخدمات  الرفاه  العمل،  وزارة 
االستخدام  برسوم  العداد،  بوحدات  بيزك:  لشركة  الهاتف  حساب  دفع  في  تخفيض 
وكذلك تخفيض في رسوم تركيب الهاتف، ال تسري التخفيضات على المتعاقدين مع 

شركات الهواتف األخرى، مثل “هوت” و “نتفيجن” 

المستحقون: أهالي األطفال الذين يتلقون مخصصات الطفل المعاق بنسبة 100%.
التأمين  التخفيض مرفقا بتصريح من  التخفيض: يجب تحويل طلب  الحصول على  كيفية 
والخدمات  الرفاه  وزارة  في  التأهيل  إعادة  شعبة  إلى  التخفيض،  استحقاق  بشأن  الوطني 

االجتماعية، شارع يرمياهو 39،ص.ب 1260،أورشليم القدس. 

امتيازات لمتلقي
مخصصات الطفل المعاق 6
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االجتماعية ■ والخدمات  الرفاه  العمل،  وزارة 
امتيازات عند االستيعاب في المراكز النهارية التأهيلية 

المستحقون: متلقو مخصصات الطفل المعاق من عمر سنة حتى ثالث سنوات. 
قسم   - والرفاه  العمل  وزارة  إلى  التوجه  يجب  لالستفسار  االمتياز:  على  الحصول  كيفية 

الخدمات االجتماعية، في مكان سكنكم. 

االجتماعية  ■ والخدمات  الرفاه  العمل،  وزارة 
دور النقاهة 

المستحقون: أهالي األطفال الذين يتلقون مخصصات الطفل المعاق، في أعقاب اضطراب 
طبي يظهر ضمن قائمة االضطرابات المانحة لالستحقاق في وزارة العمل والرفاه.

كيفية الحصول على االمتياز: من أجل االستفادة من االمتياز، يجب التوجه إلى وزارة العمل 
والرفاه - قسم الخدمات االجتماعية، في مكان سكنكم. 

الكهرباء ■ شركة 
تخفيض في دفع حساب الكهرباء: %50 مقابل أول 400 كيلواط/ساعة 

المستحقون: أهالي األطفال الذين يتلقون مخصصات الطفل المعاق بسبب تعلقه باآلخرين 
أو بسبب العالج الطبي الخاص الذي يحتاج له. 

يقوم  للتخفيض.  مستحقون  المعاق  الطفل  مخصصات  متلقي  كل  ليس  االنتباه،  يرجى 
التأمين الوطني بإرسال بالغ لمن يستحقون التخفيض. 

الكهرباء قوائم بأسماء من  الوطني لشركة  التأمين  التخفيض: يحّول  كيفية الحصول على 
التخفيض بشكل  ِمن شأنهم أن يكونوا مستحقين للتخفيض. من المفترض أن يتم منح 

أوتوماتيكي. 
يرجى االنتباه أن حساب الكهرباء يجب أن يكون بموجب التسعيرة المنزلية فقط وعلى اسم 
على  واحد  كهرباء  حساب  من  أكثر  الوالد/ة  لدى  كان  إذا  المخصصات.  يتلقى  الذي  الوالد 
باإلمكان  لالستفسار  الكهرباء.  شركة  مقابل  التخفيض  على  الحصول  ترتيب  عليه  اسمه، 

التوجه إلى شركة الكهرباء عبر مركز الخدمات 103. 

تخفيض في دفع حساب المياه: كمية مياه إضافية تصل إلى 3.5 متر معكب للشهر، 
بحسب التسعيرة المنخفضة 

المستحقون: أهالي األطفال الذين يتلقون مخصصات الطفل المعاق.
من  بأسماء  قوائم  المياه  لسلطة  الوطني  التأمين  يحّول  التخفيض:  على  الحصول  كيفية 
ِمن شأنهم أن يكونوا مستحقين للتخفيض. يجب أن يكون عنوان سكن الوالد الذي يتلقى 
بشكل  التخفيض  منح  يتم  أن  المفترض  من  الداخلية.  وزارة  في  محتلنا  المخصصات 

أوتوماتيكي 
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وزارة المواصالت واألمان على الطرق ■
ملصقة وقوف للمعاق وإعفاء من رسوم ترخيص المركبة 

%60 على  المعاق بنسبة  الطفل  يتلقون مخصصات  الذين  المستحقون: أهالي األطفال 
األقل.

للمعاق  وقوف  ملصقة  على  الحصول  استحقاق  فحص  أجل  من  عليها:  الحصول  كيفية 
وإعفاء من رسوم الترخيص، يجب التوجه إلى وزارة المواصالت. التفاصيل في موقع وزارة 

المواصالت. 

المرضى  ■ صندوق 
إعفاء من الرسوم مقابل الخدمات الطبية 

المستحقون: األطفال المستحقون لمخصصات الطفل المعاق. 
بأسماء  قوائم  المرضى  لصناديق  الوطني  التأمين  يحّول  التخفيض:  على  الحصول  كيفية 
التخفيض  منح  يتم  أن  المفترض  من  لالمتيازات.  مستحقين  يكونوا  أن  شأنهم  ِمن  من 
بشكل أوتوماتيكي. لالستفسار يجب التوجه إلى صندوق المرضى الذي ينتمي إليه متلقي 

المخصصات. 

الضرائب ■ سلطة 
الحصول على نقطتي استحقاق في ضريبة الدخل 

المستحقون: أهالي األطفال الذين يتلقون مخصصات الطفل المعاق.
يجب   - المشغل  طريق  عن  االمتياز  على  الحصول  أجل  من  النقاط:  على  الحصول  كيفية 
تعبئة النموذج رقم 101 وإرفاق تصريح بشأن تلقي المخصصات، أو بدال من ذلك باإلمكان 
أو طلب  الحالية  الضريبية  للسنة  الدخل بطلب مالءمة ضريبية  إلى مكاتب ضريبة  التوجه 

استرداد ضريبي عن السنوات الماضية. 

الضرائب ■ سلطة 
إعفاء من الضريبة على سحب صناديق االدخار المبكر 

بنسبة  المعاق  الطفل  مخصصات  يتلقون  الذين  األطفال  أهالي  شأن  من  المستحقون: 
 75% %188 بصورة دائمة أو أهالي األطفال الذين حددت لهم نسبة إعاقة طبية دائمة 

- أن يكونوا مستحقين لإلعفاء، شريطة أنه تم اكتشاف اإلعاقة بعد فتح صندوق االدخار.
كيفية الحصول على االمتياز: يجب التوجه لوزارة المالية، مع تصريح من التأمين الوطني 

بشأن استحقاق المخصصات، أو مع تصريح بشأن اإلعاقة الطبية. 

سلطة الضرائب - الضرائب على األرض ■
تخفيض في ضريبة الشراء 
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المستحقون: أهالي األطفال الذين يتلقون مخصصات الطفل المعاق.
كيفية الحصول على التخفيض: يجب التوجه لمكتب ضريبة األراضي الموجود في مفوضية 

ضريبة الدخل، مع تصريح من التأمين الوطني بشأن استحقاق المخصصات. 

البناء واإلسكان ■ وزارة 
مساعدة في أجرة الشقة أو في شراء شقة دائمة من إحدى شركات اإلسكان العامة 

المستحقون: أهالي األطفال الذين يتلقون مخصصات الطفل المعاق.
يجب  لالستفسار  أوتوماتيكي.  بشكل  االمتياز  إعطاء  يتم  ال  االمتياز:  على  الحصول  كيفية 

التوجه لوزارة البناء واإلسكان. 

البناء واإلسكان ■ وزارة 
التحرك في  الحيوية من أجل  الشقة،  الترميمات والتغييرات في  مساعدة في تمويل 

الشقة والوصول إليها 

المستحقون: أهالي األطفال الذين يتلقون مخصصات الطفل المعاق.
يجب  لالستفسار  أوتوماتيكي.  بشكل  االمتياز  إعطاء  يتم  ال  االمتياز:  على  الحصول  كيفية 

التوجه لوزارة البناء واإلسكان. 

التربية ■ وزارة 
تمويل مساعدة للروضة وللمدرسة 

المستحقون: متلقي مخصصات الطفل المعاق من عمر ثالث سنوات وما فوق. 
كيفية الحصول على االمتياز: لالستفسار يجب التوجه إلى وزارة التربية. 

الصحة ■ ■وزارة 
مساعدة في تمويل أجهزة إعادة التأهيل والحركة )مختلف االعضاء الصناعية، الكراسي 
المتحركة، أجهزة المشي الخاصة، أجهزة السمع لألطفال والشبيبة، العدسات الالصقة 

الخاصة لألطفال وغيرها( 

ويحتاجون  المجتمع  يتواجدون ضمن  الذين  الدائمة،  اإلعاقة  ذوي  شأن  من  المستحقون: 
ألجهزة إعادة التأهيل والحركة، أن يكونوا مستحقين للمساعدة في تمويل األجهزة. 
كيفية الحصول على االمتياز: يجب تقديم طلب المساعدةقبل القيام بشراء الجهاز. 

يجب التوجه إلى طبيب العائلة في صندوق المرضى الذي ينتمي إليه مقدم الطلب. للمزيد 
من التفاصيل باإلمكان أيضا التوجه إلى مكتب وزارة الصحة اللوائي القريب من مكان سكن 

مقدم الطلب. 

امتيازات لمتلقي مخصصات الطفل المعاق / 
27
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عاّمة ■ بصورة 
يحق للوالد التغيب عن عمله حتى 18 يوما في السنة على حساب أيام اإلجازة المرضية 
يحق  كذلك،  بالغ(.  أو  )قاصر  اإلعاقة  الشخصية البنه ذي  المساعدة  تقديم  أجل  من 

للوالد التغيب عن العمل حتى 52 ساعة في السنة دون الخصم من المرتب 

أو  أو وصي  والد  المشغل وهو  لدى نفس  األقل  يعمل منذ سنة على  المستحقون: من 
الحق  استغالل  يتم  ولم  في حضانته،  يتواجد  دائمة  إعاقة  ذي  بالغ  أو  على طفل  مؤتمن 
بالتغيب عن العمل في نفس اليوم من قبل الوالد اآلخر. كيفية الحصول على االمتياز: يجب 
على العامل التوجه مباشرة للمشغل من أجل االستفادة من االستحقاق. يحق للمشغل أن 

يطلب من العامل إقرارات وتصاريح ذات عالقة. 
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المحلية  ■ السلطة 
التخفيض من قبل السلطة  )المسكن(. يتم تحديد نسبة  تخفيض في ضريبة األرنونا 

المحلية. 

المستحقون: من حددت له درجة إعاقة بنسبة %90 على األقل.
كيفية الحصول على التخفيض: يحّول التأمين الوطني للسلطات المحلية قوائم بأسماء من 
ِمن شأنهم أن يكونوا مستحقين للتخفيض. يتم منح التخفيض بموجب القواعد المتبعة في 
كل سلطة محلية. بناًء على ذلك، ومن أجل الحصول على التخفيض يجب مراجعة السلطة 

المحلية. 

تخفيض في دفع حساب المياه: كمية مياه إضافية تصل إلى 3.5 متر معكب للشهر، 
بحسب التسعيرة المنخفضة 

المستحقون: متلقو مخصصات الحركة والتنقل.
كيفية الحصول على التخفيض: يحّول التأمين الوطني لسلطة المياه قوائم بأسماء من ِمن 
شأنهم أن يكونوا مستحقين للتخفيض. يجب أن يكون عنوان سكن المستحق محتلنا في 

وزارة الداخلية. من المفترض أن يتم منح التخفيض بشكل أوتوماتيكي. 

وزارة المواصالت واألمان على الطرق ■
ملصقة وقوف للمعاق وإعفاء من رسوم ترخيص المركبة 

المستحقون: متلقو مخصصات الحركة والتنقل.
للمعاق  وقوف  ملصقة  على  الحصول  استحقاق  فحص  أجل  من  عليها:  الحصول  كيفية 
وإعفاء من رسوم الترخيص، يجب التوجه إلى وزارة المواصالت. التفاصيل في موقع وزارة 

المواصالت. 

المرضى ■ صندوق 
إعفاء من دفع الرسوم مقابل الخدمات الطبية 

الحركة  لمخصصات  المستحقون  أشهر،   3 و  عاما   18 سن  حتى  األطفال  المستحقون: 
والتنقل.

كيفية الحصول على التخفيض: يحّول التأمين الوطني لصناديق المرضى قوائم بأسماء من 
ِمن شأنهم أن يكونوا مستحقين لالمتيازات. من المفترض أن يتم منح التخفيض بشكل 

أوتوماتيكي. 
لالستفسار يجب التوجه إلى صندوق المرضى الذي ينتمي إليه متلقي المخصصة. 

امتيازات لمتلقي 7
مخصصات التنقل والحركة
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المالية  ■ وزارة 
سلطة الضرائب - الضرائب على األرض 

المستحقون: المعاق المشلول أو مبتور اليد أو مبتور الرجل، محدود الحركة بنسبة 50% 
على األقل.

في  الموجود  األرض  على  الضريبة  لمكتب  التوجه  يجب  التخفيض:  على  الحصول  كيفية 
مفوضية ضريبة الدخل، مع تصريح من التأمين الوطني بشأن اإلعاقة الحركية. 

البناء واإلسكان ■ وزارة 
مساعدة في أجرة الشقة أو في شراء شقة دائمة من إحدى الشركات العامة 

المستحقون: محدودو الحركة والتنقل الذين يحتاجون/ المرتبطون بالكرسي المتحرك. 
يجب  لالستفسار  أوتوماتيكي.  بشكل  االمتياز  إعطاء  يتم  ال  االمتياز:  على  الحصول  كيفية 

التوجه لوزارة البناء واإلسكان. 

البناء واإلسكان ■ وزارة 
التحرك في  الحيوية من أجل  الشقة،  الترميمات والتغييرات في  مساعدة في تمويل 

الشقة ولطرق الوصول إليها، وكذلك قرض لشراء شقة لمن ال يملكون شقة 

المستحقون: محدودو الحركة والتنقل الذين يحتاجون/ المرتبطون بالكرسي المتحرك. كيفية 
التوجه  أوتوماتيكي. لالستفسار يجب  إعطاء االمتياز بشكل  يتم  الحصول على االمتياز: ال 

لوزارة البناء واإلسكان. 

الصحة ■ وزارة 
المتحركة، أجهزة المشي  )الكراسي  التأهيل والحركة  إعادة  مساعدة في تمويل أجهزة 

الخاصة وغيرها( 

المستحقون: المواطنين ذوي اإلعاقة الدائمة، الذين يتواجدون ضمن المجتمع ويحتاجون 
ألجهزة إعادة التأهيل والحركة.

كيفية الحصول على االمتياز: يجب تقديم طلب المساعدة قبل شراء الجهاز. يجب التوجه إلى 
طبيب العائلة في صندوق المرضى الذي ينتمي إليه مقدم الطلب. للمزيد من التفاصيل 
باإلمكان أيضا التوجه إلى مكتب وزارة الصحة اللوائي القريب من مكان سكن مقدم الطلب. 

المركبات  ■ جر  خدمات 
المستحقون: متلقو مخصصات الحركة والتنقل.

كيفية الحصول على االمتياز: يحّول التأمين الوطني لشركة جر المركبات، في بداية كل فصل 
)ربع سنة(، قوائم بأسماء من ِمن شأنهم أن يكونوا مستحقين لخدمات الجر. 
رقم هاتف مركز خدمات الجر التابع لشركة “زيبرا”: 2113* أو 03-5102001 
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عاّمة ■ بصورة 
يحق للوالد التغيب عن عمله حتى 18 يوما في السنة على حساب أيام اإلجازة المرضية 
يحق  كذلك،  بالغ(.  أو  )قاصر  اإلعاقة  الشخصية البنه ذي  المساعدة  تقديم  أجل  من 

للوالد التغيب عن العمل حتى 52 ساعة في السنة دون الخصم من المرتب 

أو  أو وصي  والد  المشغل وهو  لدى نفس  األقل  يعمل منذ سنة على  المستحقون: من 
الحق  استغالل  يتم  ولم  في حضانته،  يتواجد  دائمة  إعاقة  ذي  بالغ  أو  على طفل  مؤتمن 

بالتغيب عن العمل في نفس اليوم من قبل الوالد اآلخر.
كيفية الحصول على االمتياز: يجب على العامل التوجه مباشرة للمشغل من أجل االستفادة 

من االستحقاق. يحق للمشغل أن يطلب من العامل إقرارات وتصاريح ذات عالقة. 
 



النفقة  مخصصات  لمتلقي  امتيازات   /  32  

المحلية  ■ السلطة 
التخفيض من قبل السلطة  )المسكن(. يتم تحديد نسبة  تخفيض في ضريبة األرنونا 

المحلية 

مستحقات  كّن  الالتي  الوطني  التأمين  من  النفقة  مخصصات  متلقيات  المستحقات: 
للمخصصات خالل شهر كانون األول 2002 ولم يكن لديهن توقف لمدة 6 أشهر متواصلة 

عن تلقي المخصصات.
كيفية الحصول على التخفيض: يحّول التأمين الوطني للسلطات المحلية قوائم بأسماء من 
ِمن شأنهم أن يكونوا مستحقين للتخفيض. يتم منح التخفيض بموجب القواعد المتبعة في 
كل سلطة محلية. بناًء على ذلك، ومن أجل الحصول على التخفيض يجب مراجعة السلطة 

المحلية. 

الكهرباء ■ شركة 
تخفيض في دفع حساب الكهرباء: %50 مقابل أول 400 كيلواط/ساعة 

المستحقات: 
متلقيات مخصصات النفقة الالتي لديهن على األقل 4 أطفال دون سن 18 عاما.	 
متلقيات مخصصات النفقة الالتي يعتبرن والدات مستقالت )عائالت أحادية الوالد( ولديهن 	 

على األقل 3 أطفال دون سن 18 عاما. 
الكهرباء قوائم بأسماء من  الوطني لشركة  التأمين  التخفيض: يحّول  كيفية الحصول على 
بشكل  التخفيض  منح  يتم  أن  المفترض  من  للتخفيض.  مستحقات  يكن  أن  شأنهن  ِمن 
اسم مستحقة  على  يكون مسجال  أن  يجب  الكهرباء  أن حساب  االنتباه  يرجى  أوتوماتيكي. 
إذا كان لدى المستحقة أكثر من حساب  المنزلية فقط.  التسعيرة  المخصصات، وبموجب 
الكهرباء.  شركة  مقابل  التخفيض  على  الحصول  ترتيب  عليها  اسمها،  على  واحد  كهرباء 

لالستفسار باإلمكان التوجه إلى شركة الكهرباء عبر مركز الخدمات 103. 

دائرة اإلجراء ■
باإلمكان التوجه إلى دائرة اإلجراء، لجباية الفروق التي لم يتم دفعها من قبل المدين 

المستحقات: متلقيات مخصصات النفقة.
الوطني  التأمين  من  تصريح  مع  اإلجراء  لدائرة  التوجه  يجب  االمتياز:  على  الحصول  كيفية 

لجباية الفروق. 

32امتيازات لمتلقي مخصصات النفقة امتيازات 
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البناء واإلسكان ■ وزارة 
المساعدة في السكن واإلسكان 

أو  شقة،  يملكون  ال  ممن  األهل(  أحادية  )العائالت  المستلقون  األهالي  المستحقون: 
العائالت التي لديها 4 أطفال وتتلقى مخصصات ضمان الدخل.

عن  لالستفسار  أوتوماتيكي.  بشكل  االمتياز  إعطاء  يتم  ال  االمتياز:  على  الحصول  كيفية 
الحقوق يجب التوجه لوزارة البناء واإلسكان. 

البناء واإلسكان ■ وزارة 
المساعدة في إيجار الشقة )عمومية او خصوصية( 

المستحقات: متلقيات مخصصات النفقة. 
عن  لالستفسار  أوتوماتيكي.  بشكل  االمتياز  إعطاء  يتم  ال  االمتياز:  على  الحصول  كيفية 

االستحقاق يجب التوجه لوزارة البناء واإلسكان. 

االجتماعية ■ والخدمات  الرفاه  العمل،  وزارة 
خطط تشغيل األهالي المستقلين )العائالت أحادية األهل(: مساعدة في تمويل األطر 

لألطفال، سلة ساعات مرنة وتأهيل مهني 

المستحقون: األهالي المستقلون )عائالت أحادية الوالد(، من الراغبين باالندماج في سوق 
العمل.

الرفاه  التوجه إلى وزارة العمل،  كيفية الحصول على االمتياز: للحصول على االمتياز يجب 
والخدمات االجتماعية. التفاصيل في موقع الوزارة أو عبر الهاتف رقم 5652310-03. 

الضرائب ■ سلطة 
منحة العمل )“ضريبة الدخل السلبية”( 

المستحقون: العاملون الذين يتقاضون مرتبًا حتى مستوى أجر معين.
الخدمات  مركز  إلى  التوجه  باإلمكان  التفاصيل  من  للمزيد  االمتياز:  على  الحصول  كيفية 
التابع  اإلنترنت  موقع  إلى  الدخول  أو   *4954 الرقم  على  الضرائب  لسلطة  التابع  الهاتفي 

لسلطة الضرائب في إسرائيل. 
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الوطني  ■ التأمين 
اإلعفاء من التبليغ عن ودفع رسوم التأمين الوطني لمشغل العامل األجنبي في مجال 

الرعاية الصحية والتمريضية 

المستحقون: يكون متلقي مخصصات التمريض الذي يشغل عامال أجنبيا معفى من اإلبالغ 
عن ودفع رسوم التأمين الوطني عن إضافة الراتب التي يدفعها للعامل األجنبي والتي تزيد 

عن مبلغ المخصصات، وحتى مبلغ 5,500 ش.ج في الشهر.
كيفية الحصول على االمتياز: تتوفر المعلومات حول طريقة الحصول على اإلعفاء في موقع 

التأمين الوطني. 

المحلية ■ السلطة 
التخفيض من قبل السلطة  )المسكن(. يتم تحديد نسبة  تخفيض في ضريبة األرنونا 

المحلية 

المستحقون: متلقو  المخصصات التمريضية.
كيفية الحصول على التخفيض: يحّول التأمين الوطني للسلطات المحلية قوائم بأسماء من 
ِمن شأنهم أن يكونوا مستحقين للتخفيض. يتم منح التخفيض بموجب القواعد المتبعة في 
كل سلطة محلية. بناًء على ذلك، ومن أجل الحصول على التخفيض يجب مراجعة السلطة 

المحلية. 

الكهرباء ■ شركة 
تخفيض في دفع حساب الكهرباء: %50 مقابل أول 400 كيلواط/ساعة 

متلقو  وكذلك   ،6 الدرجة  أو   5 الدرجة  من  متلقو  المخصصات التمريضية  المستحقون: 
لهم  عاما، وكذلك من حددت   90 بلغوا سن  4 ممن  الدرجة  التمريضية من  المخصصات 

مخصصات بهذه النسبة، لكن تم تخفيض المخصصات في أعقاب وجود دخل.
الكهرباء قوائم بأسماء من  الوطني لشركة  التأمين  التخفيض: يحّول  كيفية الحصول على 
التخفيض بشكل  ِمن شأنهم أن يكونوا مستحقين للتخفيض. من المفترض أن يتم منح 

أوتوماتيكي. 
الكهرباء يجب أن يكون مسجال على اسم مستحق المخصصات،  يرجى االنتباه أن حساب 
وبموجب التسعيرة المنزلية فقط. إذا كان لدى المستحق أكثر من حساب كهرباء واحد على 

اسمه، عليه ترتيب الحصول على التخفيض مقابل شركة الكهرباء. 
لالستفسار باإلمكان التوجه إلى شركة الكهرباء عبر مركز الخدمات 103. 

امتيازات لمتلقي
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تخفيض في دفع حساب المياه: كمية مياه إضافية تصل إلى 3.5 متر معكب للشهر، 
بحسب التسعيرة المنخفضة 

المستحقون: متلقو  المخصصات التمريضية من الدرجة 3 وما فوق، وكذلك من حددت 
لهم مخصصات بهذه النسبة، لكن تم تخفيض المخصصات في أعقاب وجود دخل.

كيفية الحصول على التخفيض: يحّول التأمين الوطني لشركة الكهرباء قوائم بأسماء من ِمن 
شأنهم أن يكونوا مستحقين للتخفيض. يجب أن يكون عنوان سكن المستحق محتلنا في 

وزارة الداخلية. من المفترض أن يتم منح التخفيض بشكل أوتوماتيكي. 

الصحة ■ وزارة 
المتحركة، أجهزة المشي  )الكراسي  التأهيل والحركة  إعادة  مساعدة في تمويل أجهزة 

الخاصة وغيرها( 

المستحقون: المواطنين ذوي اإلعاقة الدائمة، الذين يتواجدون ضمن المجتمع ويحتاجون 
ألجهزة إعادة التأهيل والحركة.

كيفية الحصول على االمتياز: يجب تقديم طلب المساعدة قبل شراء الجهاز. يجب التوجه إلى 
طبيب العائلة في صندوق المرضى الذي ينتمي إليه مقدم الطلب. للمزيد من التفاصيل 
باإلمكان أيضا التوجه إلى مكتب وزارة الصحة اللوائي القريب من مكان سكن مقدم الطلب. 

السكان والهجرة ■ الداخلية - سلطة  وزارة 
تشغيل عامل أجنبي 

المستحقون: 
تخفيض 	  تم  من  وبضمنهم  فوق،  وما   3 الدرجة  من  التمريضية  المخصصات  متلقو 

مخصصاتهم في أعقاب وجود دخل
متلقو المخصصات التمريضية الذين تم تحديد 4.5 نقاط لهم على األقل ضمن تقييم مدى 	 

تعلقهم بمساعدة 
شخص آخر 	 
 متلقو المخصصات التمريضية البالغين 90 عاما وما فوق، الذين تم تحديد 4 نقاط لهم على 	 

األقل ضمن تقييم التعّلق 
بصورة  بالمؤّمن  الخاصة  التعّلق  فحص  نتائج  تسليم  يتم  االمتياز:  على  الحصول  كيفية 
الهجرة على  تعتمد سلطة  االنتباه،  يرجى  الهجرة.  إلى سلطة  الوطني  التأمين  مباشرة من 

نقاط تقييم التعلق التي قام بتحديدها التأمين الوطني 
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الكارثة ■ الناجين من  رفاه  صندوق 
يوم  من  شهرين  لمدة  فقط،  رعاية  ساعة   50 لـ  رعاية  مقدم/ة  تمويل  في  مساعدة 

التسريح من العالج الطبي 

الطبي  العالج  من  تسريحهم  تم  الذين  النازية(  )المحرقة  الكارثة  من  الناجون  المستحقون: 
في المستشفى، وال يتلقون المخصصات التمريضية من التأمين الوطني. استحقاق هذا 
من  الناجين  رفاه  سلطة  قبل  من  تحديده  يتم  والذي  مدخوالت،  باختبار  مشروط  االمتياز 

المحرقة النازية التابعة لوزارة المالية. 
كيفية الحصول على االمتياز: يجب تقديم طلب من خالل العامل االجتماعي في المستشفى 

خالل فترة المكوث للعالج أو التوجه إلى صندوق رفاه الناجين من الكارثة في إسرائيل. 

الكارثة ■ الناجين من  رفاه  صندوق 
مساعدة في تمويل مقدم/ة رعاية بقيمة 9 ساعات أسبوعية 

المستحقون: الناجون من الكارثة ممن يستحقون مخصصات التمريض من الدرجة 4 وما 
فوق، وكذلك الناجون من الكارثة ممن راكموا 6 نقاط ضمن تقييم التعّلق.

كيفية الحصول على االمتياز: يجب التوجه مباشرة إلى صندوق رفاه الناجين من الكارثة، مع 
تصريح من التأمين الوطني بشان استحقاق المخصصات التمريضية. 

المطالب ■ مؤتمر 
زيادة مخصصات التمريض المالية بقيمة 9 ساعات تمريض 

المستحقون: متلقو  المخصصات التمريضية من الدرجة 3 وما فوق، ممن هم أيضا 
ناجون من الكارثة.

كيفية الحصول على االمتياز: ضمن استمارة المطالبة بمخصصات التمريض المالية، 
يطلب منكم تعبئة الملحق “أ” - طلب لمؤتمر المطالب، ويقوم التأمين الوطني 

بتحويل المعطيات إلى مؤتمر المطالب. 
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المحلية  ■ السلطة 
التخفيض من قبل السلطة  )المسكن(. يتم تحديد نسبة  تخفيض في ضريبة األرنونا 

المحلية

المستحقون: 
متلقو مخصصات الورثة فوق سن التقاعد	 
متلقو مخصصات الورثة مع إضافة إكمال الدخل تحت سن التقاعد، ممن كانوا مستحقين إلكمال 	 

الدخل خالل شهر كانون األول 2002 ولم يكن لديهم توقف لمدة 6 أشهر متواصلة باالستحقاق. 
كيفية الحصول على التخفيض: يحّول التأمين الوطني للسلطات المحلية قوائم بأسماء من ِمن 
شأنهم أن يكونوا مستحقين للتخفيض. يتم منح التخفيض بموجب القواعد المتبعة في كل 
سلطة محلية. بناًء على ذلك، ومن أجل الحصول على التخفيض يجب مراجعة السلطة المحلية. 

“بيزك” ■ شركة 
تخفيض بدفع حساب الهاتف: %50 تخفيض مقابل رسوم االستخدام الثابتة عند دفع 
حساب الهاتف، ال تسري التخفيضات على المتعاقدين مع شركات الهواتف األخرى، 

مثل “هوت” و “نتفيجن” 

المستحقون: متلقو مخصصات الورثة مع إضافة إكمال الدخل.
التأمين الوطني لشركة بيزك قوائم بأسماء من ِمن  كيفية الحصول على التخفيض: يحّول 
شأنهم أن يكونوا مستحقين للتخفيض. من المفترض أن يتم منح التخفيض بشكل أوتوماتيكي. 
يجب أن يكون خط” بيزك” في شقة سكنية فقط ويجب أن يكون مسجال على اسم مستحق 

المخصصات. ليست هنالك
ازدواجية في التخفيضات -يمنع االنضمام إلى مسار مخفض )رزمة مكالمات أو ما شابه( 

إمكانية إعطاء التخفيض. لالستفسار، باإلمكان التوجه إلى “بيزك” عبر الرقم 199. 

الكهرباء ■ شركة 
تخفيض في دفع حساب الكهرباء: %50 مقابل أول 400 كيلواط/ساعة 

المستحقون: متلقو مخصصات الورثة مع إضافة إكمال الدخل ممن وصلوا إلى سن التقاعد.
كيفية الحصول على التخفيض: يحّول التأمين الوطني لشركة بيزك قوائم بأسماء من ِمن 

شأنهم أن يكونوا مستحقين للتخفيض. 
يرجى االنتباه أن حساب الكهرباء يجب أن يكون مسجال على اسم مستحق المخصصات، 
وبموجب التسعيرة المنزلية فقط. إذا كان لدى المستحق أكثر من حساب كهرباء واحد على 
باإلمكان  لالستفسار  الكهرباء.  شركة  مقابل  التخفيض  على  الحصول  ترتيب  عليه  اسمه، 

التوجه إلى شركة الكهرباء عبر مركز الخدمات 103. 
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وزارة المواصالت واألمان على الطرق ■
%50 تخفيض في رسوم السفر بالحافالت، في قطارات إسرائيل، في القطار الخفيف 

والمطرونيت 

المستحقون: النساء من جيل 60 عاما وما فوق والرجال من جيل 65 عاما وما فوق. 
كيفية الحصول على التخفيض: في الحافلة - يتم إعطاء التخفيض بموجب إبراز بطاقة هوية 
أو بطاقة مواطن مسّن. كذلك، باإلمكان شحن بطاقة “راف كاف” مع استحقاق التخفيض 

بعد حتلنة البروفايل المالئم في أحد مراكز الخدمة إلصدار “راف كاف”.
التخفيض من  في قطارات إسرائيل، في القطار الخفيف والمطرونيت - يمكن استغالل 
خالل “راف كاف” فقط. يجب حتلنة االستحقاق في بطاقة الـ “راف كاف” في أحد مراكو 

الخدمة إلصدار “راف كاف”. 

وزارة المواصالت واألمان على الطرق ■
القطار  في  إسرائيل،  قطارات  في  بالحافالت،  السفر  رسوم  في  تخفيض   33.3%

الخفيف والمطرونيت 

إلى  بعد  لم يصلوا  الدخل ممن  إكمال  الورثة مع إضافة  المستحقون: متلقو مخصصات 
سن التقاعد.

كيفية الحصول على التخفيض: يحّول التأمين الوطني لشركة بيزك قوائم بأسماء من ِمن 
شأنهم أن يكونوا مستحقين للتخفيض.

يتم إرسال شهادة االستحقاق من قبل وزارة المواصالت واألمان على الطرق إلى المستحقين 
مرة كل سنتين بشكل أوتوماتيكي. 

في الحافالت - يتم منح التخفيض على شراء البطاقات متعددة السفرات فقط. في قطارات 
إسرائيل، القطار الخفيف والمطرونيت - باإلمكان االستفادة من التخفيض بواسطة بطاقة 

“راف كاف” فقط. 

المرضى ■ صندوق 
تخفيضات عند شراء األدوية وإعفاء من رسوم الخدمات الطبية 

المستحقون: متلقو مخصصات الورثة فوق سن التقاعد، الذين يتلقون إضافة إكمال الدخل.
كيفية الحصول على التخفيض: يحّول التأمين الوطني لصناديق المرضى قوائم بأسماء من 

ِمن شأنهم أن يكونوا مستحقين لالمتيازات. 
لالستفسار يجب التوجه إلى صندوق المرضى الذي ينتمي إليه المستحق. 
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الضرائب ■ سلطة 
منحة العمل )“ضريبة الدخل السلبية”( 

المستحقون: العاملون الذين يتقاضون مرتبًا حتى مستوى أجر معين.
الخدمات  مركز  إلى  التوجه  باإلمكان  التفاصيل  من  للمزيد  االمتياز:  على  الحصول  كيفية 
التابع  اإلنترنت  موقع  إلى  الدخول  أو   *4954 الرقم  على  الضرائب  لسلطة  التابع  الهاتفي 

لسلطة الضرائب في إسرائيل. 

البناء واإلسكان ■ وزارة 
مساعدة في أجرة الشقة أو في شراء شقة دائمة من إحدى شركات اإلسكان العامة 

المستحقون: متلقو مخصصات الورثة مع إضافة إكمال الدخل، أبناء 45 عاما وما فوق.
عن  لالستفسار  أوتوماتيكي.  بشكل  االمتياز  إعطاء  يتم  ال  االمتياز:  على  الحصول  كيفية 

االستحقاق يجب التوجه لوزارة البناء واإلسكان. 

المياه ■ سلطة 
تخفيض في دفع حساب المياه: كمية مياه إضافية تصل إلى 3.5 متر معكب للشهر، 

بحسب التسعيرة المنخفضة 

المستحقون: متلقو مخصصات الورثة فوق سن التقاعد ممن يتلقون إضافة إكمال الدخل.
كيفية الحصول على التخفيض: يحّول التأمين الوطني لسلطة المياه قوائم بأسماء من ِمن 

شأنهم أن يكونوا مستحقين للتخفيض. 
يجب أن يكون عنوان سكن المستحق محتلنا في وزارة الداخلية. من المفترض أن يتم منح 

التخفيض بشكل أوتوماتيكي. 
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المحلية  ■ السلطة 
التخفيض من قبل السلطة  )المسكن(. يتم تحديد نسبة  تخفيض في ضريبة األرنونا 

المحلية 

المستحقون: 
أرامل من قتلوا جراء أعمال عدائية، المعاقون جّراء األعمال العدائية، ذوي درجة إعاقة بنسبة 	 

%10 أو أكثر 
أرامل وأهل من قتلوا جراء أعمال عدائية، وكذلك األيتام ممن قتل كال والديهم جراء أعمال عدائية.	 

كيفية الحصول على التخفيض: يحّول التأمين الوطني للسلطات المحلية قوائم بأسماء من ِمن 
شأنهم أن يكونوا مستحقين للتخفيض. يتم منح التخفيض بموجب القواعد المتبعة في كل 
سلطة محلية. بناًء على ذلك، ومن أجل الحصول على التخفيض يجب مراجعة السلطة المحلية. 

الكهرباء ■ شركة 
تخفيض في دفع حساب الكهرباء: %50 مقابل أول 400 كيلواط/ساعة 

جراء  اإلعاقة  مخصصات  يتلقون  الذين  العدائية  األعمال  ضحايا  االستحقاق:  يتم  كيف 
يتلقون  أو من  %50 وما فوق،  بنسبة  لهم  إعاقة  درجة  تحديد  تم  العدائية ممن  األعمال 

دفعات اإلعاشة.
كيفية الحصول على التخفيض: يحّول التأمين الوطني لشركة الكهرباء قوائم بأسماء من ِمن 

شأنهم أن يكونوا مستحقين لالمتيازات. 
من المفترض أن يتم منح التخفيض بشكل أوتوماتيكي. 

اسم  وعلى  المنزلية  التسعيرة  بموجب  يكون  أن  يجب  الكهرباء  حساب  أن  االنتباه  يرجى 
مستحق المخصصات. إذا كان لدى المستحق أكثر من حساب كهرباء واحد على اسمه، عليه 

ترتيب الحصول على التخفيض مقابل شركة الكهرباء. 
لالستفسار باإلمكان التوجه إلى شركة الكهرباء عبر مركز الخدمات 103. 

المياه ■ سلطة 
تخفيض في دفع حساب المياه: كمية مياه إضافية تصل إلى 3.5 متر معكب للشهر، 

بحسب التسعيرة المنخفضة 

المستحقون: ضحايا األعمال العدائية الذين يتلقون مخصصات اإلعاقة جراء األعمال العدائية 
ممن تم تحديد درجة إعاقة لهم بنسبة %50 وما فوق، أو من يتلقون دفعات اإلعاشة.

كيفية الحصول على التخفيض: يحّول التأمين الوطني لسلطة المياه قوائم بأسماء من ِمن 
شأنهم أن يكونوا مستحقين للتخفيض. يجب أن يكون عنوان سكن المستحق محتلنا في 

وزارة الداخلية. 

امتيازات لمتلقي
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إسرائيل ■ أراضي  سلطة 
بملكية  التي  األراضي  نقل  على  الموافقة  رسوم  دفع  في،  تخفيض  أو  من،  إعفاء 

سلطة أراضي إسرائيل التي بحوزته عن طريق اإليجارة الطويلة األمد 

 المستحقون: المعاقون جّراء األعمال العدائية، ذوي درجة إعاقة بنسبة %50 أو أكثر، األرامل 
واأليتام حتى سن 21 عاما، واألهل الثكالى.

قسم  إلى  التوجه  يجب  االمتياز،  على  الحصول  أجل  من  االمتياز:  على  الحصول  كيفية 
ضحايا األعمال العدائية في فرع التأمين الوطني والحصول منهم على تصريح بشأن تلقي 

المخصصات من التأمين الوطني. يجب تقديم التصريح لسلطة أراضي إسرائيل. 

سلطة الضرائب - الضرائب على األرض ■
أنظمة  بموجب  لبناء شقة سكنية،  أرض  أو  شراء شقة سكنية  في ضريبة  تخفيض 

رسوم تحسين األراضي. يتم منح التخفيض مرتين فقط 

درجة  ذوي  والمعاقون  عاما   40 سن  حتى  األيتام  الثكالى،  األهل  األرامل،  المستحقون: 
اإلعاقة الدائمة بنسبة %19 وما فوق.

كيفية الحصول على التخفيض: من أجل الحصول على التخفيض، يجب التوجه إلى قسم 
ضحايا األعمال العدائية في فرع التأمين الوطني والحصول منهم على تصريح بشأن تلقي 
المخصصات من التأمين الوطني. يجب تقديم التصريح لمكتب الضريبة على األرضي في 

مفوضية ضريبة الدخل. 

الضرائب ■ سلطة 
تخفيض أو إعفاء من دفع ضريبة الدخل 

المستحقون: 
الكفيف أو الذي يعاني من اضطرابات شديدة في الرؤية	 
المعاق الذي تم تحديد إعاقة طبية له بنسبة 100%	 
بموجب طريقة 	  األعضاء  إصابة  جّراء   90% بنسبة  له  إعاقة طبية  تحديد  تم  الذي  المعاق 

احتساب خاصة
المعاق الذي تم تحديد إعاقة طبية دائمة له بنسبة %89 بموجب طريقة احتساب خاصة 	 

يرجى االنتباه 
يعطى اإلعفاء من ضريبة الدخل لمن تم تحديد إعاقة طبية له فقط، وليس اإلعاقة األدائية	 
يعطى اإلعفاء فقط في حال زادت فترة اإلعاقة اإلجمالية عن 184 يوما، ويتم إعطاؤه حتى 	 

مبلغ دخل معين يتم تعديله كل سنة. 
على المعاق الذي لم يتم تحديد نسبة إعاقته، أو تم تحديد نسبة إعاقة طبية له تقل عن 
%90 بموجب طريقة احتساب خاصة، أن يقدم طلب اإلعفاء لموظف التخمين، من أجل 

تلقي دعوة للجنة طبية ألغراض ضريبة الدخل.
كيفية الحصول على االمتياز: يجب تقديم طلب التخفيض أو اإلعفاء لموظف التخمين في 

منطقة السكن. للتفاصيل، يرجى االتصال على الرقم 4954*. 
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القضاء  ■ شعبة تسجيل األراضي/ وزارة 
إعفاء من رسوم تسجيل القرض اإلسكاني )المشكنتا( 

وما   20% بنسبة  اإلعاقة  درجة  ذوي  العدائية  األعمال  جراء  من  المعاقون  المستحقون: 
فوق،أو المعاقون جراء األعمال العدائية ذوي درجة اإلعاقة بنسبة %10 وما فوق، ممن تم 

االعتراف بهم كضحايا أعمال عدائية قبل 1.1.1996.
قسم  إلى  التوجه  يجب  االمتياز،  على  الحصول  أجل  من  االمتياز:  على  الحصول  كيفية 
ضحايا األعمال العدائية في فرع التأمين الوطني والحصول منهم على تصريح بشأن تلقي 

المخصصات من التأمين الوطني. يجب تقديم التصريح لمكتب تسجيل األرضي. 

القضاء ■ /وزارة  المواريث  مسجل 
إعفاء من واجب دفع الرسوم مقابل إجراءات تسجيل المواريث 

المستحقون: أرامل، أيتام، واألهل الثكالى لمن قتلوا جّراء أعمال عدائية.
كيفية الحصول على االمتياز: من أجل الحصول على االمتياز، يجب التوجه إلى قسم ضحايا 
األعمال العدائية في فرع التأمين الوطني القريب من مكان سكنكم والحصول منهم على تصريح 

بشأن تلقي المخصصات من التأمين الوطني. يجب إرسال التصريحإلى مسجل المواريث. 

وزارة المواصالت واألمان على الطرق ■
ملصقة وقوف للمعاق وإعفاء من رسوم ترخيص المركبة 

المستحقون: من تم تحديد إعاقة طبية لهم بنسبة %60 وما فوق، ومن شأن تحركهم في 
الطرقات بدون مركبة أن يشّكل خطرا على صحتهم أو في حال كانوا محدودي الحركة.

التخفيض: لفحص استحقاق الحصول على ملصقة وقوف للمعاق  كيفية الحصول على 
وإعفاء من رسوم ترخيص المركبة، يجب التوجه لوزارة المواصالت. باإلمكان إيجاد المزيد 

من التفاصيل وتفصيل إجراءات الحصول على الملصقة، في موقع وزارة المواصالت. 

وزارة المواصالت واألمان على الطرق ■
القطار  في  إسرائيل،  قطارات  في  بالحافالت،  السفر  رسوم  في  تخفيض   33.3%

الخفيف والمطرونيت 

المستحقون: معاقو االعمال العدائية وأصحاب بطاقات المعاق من التأمين الوطني. 
كيفية الحصول على التخفيض: يحّول التأمين الوطني لوزارة المواصالت قوائم بأسماء من 

ِمن شأنهم أن يكونوا مستحقين للتخفيض. 
يتم إرسال شهادة االستحقاق من قبل وزارة المواصالت واألمان على الطرق إلى المستحقين 

مرة كل سنتين بشكل أوتوماتيكي. 
التخفيض فيها. من  باإلمكان استصدار بطاقة “راف كاف” شخصية تتم حتلنة استحقاق 
أجل ذلك، يجب الحضور إلى أحد مراكز الخدمة الخاصة بإصدار بطاقات الراف كاف، وإبراز 
بطاقة الهوية وكذلك بطاقة االستحقاق الصادرة عن وزارة المواصالت أو بطاقة المعاق 

من التأمين الوطني. 
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المحلية  ■ السلطة 
التخفيض من قبل السلطة  )المسكن(. يتم تحديد نسبة  تخفيض في ضريبة األرنونا 

المحلية 

المستحقون: أسرى صهيون ذوي درجة إعاقة بنسبة %90 أو أكثر.
كيفية الحصول على التخفيض: يحّول التأمين الوطني للسلطات المحلية قوائم بأسماء من 
ِمن شأنهم أن يكونوا مستحقين للتخفيض. يتم منح التخفيض بموجب القواعد المتبعة في 
كل سلطة محلية. بناًء على ذلك، ومن أجل الحصول على التخفيض يجب مراجعة السلطة 

المحلية. 
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المحلية  ■ السلطة 
التخفيض من قبل السلطة  )المسكن(. يتم تحديد نسبة  تخفيض في ضريبة األرنونا 

المحلية 

المستحقون: أنصار الشعب اليهودي.
كيفية الحصول على التخفيض: يحّول التأمين الوطني للسلطات المحلية قوائم بأسماء من 
ِمن شأنهم أن يكونوا مستحقين للتخفيض. يتم منح التخفيض بموجب القواعد المتبعة في 
كل سلطة محلية. بناًء على ذلك، ومن أجل الحصول على التخفيض يجب مراجعة السلطة 

المحلية.

لمتلقي امتيازات 
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