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זכויות  יש  לציבור מקבלי הקצבאות של הביטוח הלאומי 
הנחות  להם  הנותנים  נוספים,  וארגונים  במוסדות  גם 
האלה  מהגופים  לחלק  מעביר  הלאומי  הביטוח  והטבות. 

רשימות של האנשים הזכאים להטבות. 

לנוחותכם, וכדי שתוכלו למצות את זכויותיכם במלואן, אנו 
מביאים לכם כאן את המידע על ההטבות שמגיעות לכם 

מהגופים האלה.

חשוב שתדעו שהגופים הנותנים את ההטבות הם בלבד 
אחראים על מתן ההטבות, ולכן, אם אתם סבורים שאינכם 
המידע  פי  על  לה  זכאים  שאתם  ההטבה  את  מקבלים 
המובא כאן, או שיש לכם שאלות ובירורים – עליכם לפנות 

אל הגוף הנותן את ההטבה.
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רשות מקומית  ■
הנחה במסי ארנונה. גובה ההנחה נקבע על ידי הרשות המקומית

זכאים: מקבלי קצבת הבטחת הכנסה שהיו זכאים לקצבה בחודש דצמבר 2002 ולא היתה 
הכנסה  הבטחת  קצבת  מקבלי  וכן  הקצבה,  בקבלת  רצופים  חודשים   6 של  הפסקה  להם 

שהגיעו לגיל פרישה )62 לנשים, 67 לגברים( ואינם זכאים לקצבת אזרח ותיק )זקנה(.
איך מקבלים: הביטוח הלאומי מעביר לרשויות המקומיות רשימות של מי שעשויים להיות 

זכאים להנחה. ההנחה אמורה להינתן באופן אוטומטי.

חברת "בזק"  ■
הנחה בתשלום חשבון הטלפון: 50% הנחה בעבור דמי שימוש קבועים

ההנחות אינן חלות על מי שמחובר לחברות טלפון אחרות, כמו "הוט" ו"נטוויזן"

זכאים: מקבלי קצבת הבטחת הכנסה
איך מקבלים: הביטוח הלאומי מעביר לחברת בזק רשימות של מי שעשויים להיות זכאים 

להנחה. ההנחה אמורה להינתן באופן אוטומטי.
קו "בזק" צריך להיות בדירה למגורים בלבד וחייב להיות על שם הזכאי לקצבה.

אין כפל הנחות - הצטרפות למסלול מוזל )חבילת שיחות וכדומה( מונעת את מתן ההנחה. 
לבירורים ניתן לפנות ל"בזק" בטלפון 199.

חברת החשמל  ■
הנחה בתשלום חשבון החשמל: 50% על 400 קוט"ש ראשונים

זכאים:
מקבלי קצבת הבטחת הכנסה או השלמת הכנסה שיש להם לפחות 4 ילדים )לפי הגדרת ילד(. 	●

)משפחות עצמאיים  הורים  שהם  הכנסה  השלמת  או  הכנסה  הבטחת  קצבת  מקבלי  	●	

חד-הוריות( שיש להם לפחות 3 ילדים )לפי הגדרת ילד(.

הביטוח הלאומי מעביר לחברת החשמל רשימות של מי שעשויים להיות  איך מקבלים: 
זכאים להנחה. ההנחה אמורה להינתן באופן אוטומטי.

שים לב שחשבון החשמל חייב להיות על שם הזכאי לקצבה, ובתעריף ביתי בלבד. אם 
לזכאי יש יותר מחשבון חשמל אחד על שמו, עליו להסדיר את קבלת ההנחה מול חברת 

החשמל. לבירורים ניתן לפנות לחברת החשמל במוקד 103.

הטבות למקבלי
קסבת הבטחת הכנסה 1
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משרד התחבורה  ■
50% הנחה בתעריפי נסיעה באוטובוסים -

 לנשים מגיל 60 ומעלה ולגברים מגיל 65 ומעלה

זכאים: נשים מגיל 60 ומעלה וגברים מגיל 65 ומעלה
איך מקבלים: ההנחה ניתנת ברכישת כל סוגי הכרטיסים עם הצגת תעודת זהות או תעודת 

אזרח ותיק.

משרד התחבורה  ■
33.3% הנחה בתעריפי נסיעה באוטובוסים

זכאים: מקבלי קצבת הבטחת הכנסה שהחלו לקבלה לפני אוגוסט 2003 ושלא הייתה להם 
הפסקה של 6 חודשים רצופים בקבלת הקצבה

איך מקבלים: הביטוח הלאומי מעביר למשרד התחבורה רשימות של מי שעשויים להיות 
זכאים להנחה.

תעודת הזכאות נשלחת על ידי משרד התחבורה אל הזכאים פעם בשנתיים באופן אוטומטי.

ההנחה ניתנת ברכישת כרטיסיות בלבד. ישנם קווים שבהם לא ניתנת הנחה.

משרד התחבורה  ■
מימון הליווי של מורה מוסמך בתקופה שלאחר קבלת הרישיון

זכאים: נהג חדש צעיר, שהוכיח שאין לו מי שילווה אותו
איך מקבלים: יש לפנות למשרד התחבורה.

פרטים באתר משרד התחבורה www.mot.gov.il / נהג חדש ומלווה.

קופת חולים  ■
פטור מתשלום בעד ביקור במכונים להתפתחות הילד בקופות החולים

זכאים: מקבלי קצבת הבטחת הכנסה שהם הורים לילד עד גיל 9
הביטוח הלאומי מעביר לקופות החולים רשימות של מי שעשויים להיות  איך מקבלים: 

זכאים לפטור.

לבירורים יש לפנות לקופת החולים שבה חבר הזכאי.

מעונות יום ובתי ספר  ■
הנחה בתשלום עבור מעונות יום ובתי ספר

זכאים: מקבלי קצבת הבטחת הכנסה
איך מקבלים: לבירורים יש לפנות למשרד החינוך
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משרד הבינוי והשיכון  ■
סיוע בדיור ושיכון

ילדים   4 עם  משפחות  או  דירה,  חסרי  חד-הוריות(  )משפחות  עצמאיים  הורים  זכאים: 
שמקבלות הבטחת הכנסה.

למשרד  לפנות  יש  הזכאות  לבירור  אוטומטי.  באופן  ניתנת  אינה  ההטבה  מקבלים:  איך 
הבינוי והשיכון.

משרד הבינוי והשיכון  ■
סיוע בשכר דירה או ברכישת דירת קבע מאחת החברות הסיבוריות 

זכאים: מקבלי קצבת הבטחת הכנסה
איך מקבלים: הביטוח הלאומי מעביר למשרד הבינוי והשיכון רשימות של מי שזכאים לסיוע. 

לבירורים יש לפנות למשרד הבינוי והשיכון.

משרד הכלכלה  ■
השתתפות במימון החזקת ילדים עד גיל 4 במסגרות מוכרות

)תוכניות סיוע "מגבירות עבודה"(

חד-הוריות(,  )משפחות  עצמאיים  הורים  שהם  הכנסה  הבטחת  קצבת  מקבלי  זכאים: 
המעוניינים להשתלב בשוק העבודה

איך מקבלים: לקבלת ההטבה יש לפנות למשרד הכלכלה. 
לפרטים ניתן לפנות למוקד הטלפוני של משרד הכלכלה: 1-700-70-25-35.

משרד הכלכלה  ■
הטבות להורים עסמאיים )משפחות חד-הוריות(

חד-הוריות(,  )משפחות  עצמאיים  הורים  שהם  הכנסה  הבטחת  קצבת  מקבלי  זכאים: 
המעוניינים להשתלב בשוק העבודה

)משפחות עצמאיים  להורים  תעסוקה  לעידוד  התוכנית  על  פרטים  מקבלים:   איך 
חד- הוריות(, אפשר למצוא באתר האינטרנט של משרד הכלכלה וכן במוקד הטלפוני של 

משרד הכלכלה: 1-700-70-25-35.
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רשות המיסים  ■
מענק עבודה )"מס הכנסה שלילי"( 

זכאים: עובדים המשתכרים עד רמת שכר מסוימת  
לפנות למוקד הטלפוני של רשות המסים שמספרו  ניתן  נוספים  לפרטים  איך מקבלים: 

4954* או להיכנס לאתר האינטרנט של רשות המיסים בישראל.

סה״ל  ■
 הכרה כחייל בודד בעת הגיוס לסה"ל,

המזכה בתשלומים מוגדלים וזכויות אחרות

זכאים: מי שהוכר על ידי הביטוח הלאומי כילד נטוש או יתום
איך מקבלים: יש לפנות למוקד "חייל בודד" שפעיל 24 שעות ביממה בטלפון 03-7375200
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רשות מקומית  ■
הנחה במסי ארנונה. גובה ההנחה נקבע על ידי הרשות המקומית

 ,)67 וגברים מגיל   62 )נשים מגיל  ותיק מגיל פרישה ומעלה  זכאים: מקבלי קצבת אזרח 
כולל מקבלי קצבת אזרח ותיק עם תוספת השלמת הכנסה, וכן מקבלי קצבת אזרח ותיק 

עם השלמה לקצבת נכות
איך מקבלים: הביטוח הלאומי מעביר לרשויות המקומיות רשימות של מי שעשויים להיות 

זכאים להנחה. ההנחה אמורה להינתן באופן אוטומטי.

חברת "בזק"  ■
הנחה בתשלום חשבון הטלפון: 50% הנחה בדמי שימוש קבועים

ההנחות אינן חלות על מי שמחובר לחברות טלפון אחרות, כמו "הוט" ו"נטוויזן"

זכאים: מקבלי קצבת אזרח ותיק עם תוספת השלמת הכנסה וכן מקבלי קצבת אזרח ותיק 
עם השלמה לקצבת נכות

איך מקבלים: הביטוח הלאומי מעביר לחברת בזק רשימות של מי שעשויים להיות זכאים 
למגורים  בדירה  להיות  צריך  "בזק"  קו  אוטומטי.  באופן  להינתן  אמורה  ההנחה  להנחה. 

בלבד, וחייב להיות על שם מקבל הקצבה.
להנחה זכאי  אינו  וכדומה(  שיחות  )חבילת  מוזל  למסלול  שהצטרף  מי   - הנחות  כפל  אין 

לבירורים ניתן לפנות ל"בזק" בטלפון 199.

חברת החשמל  ■
הנחה בתשלום חשבון החשמל: 50% הנחה עבור 400 קוט"ש ראשונים

זכאים: מקבלי קצבת אזרח ותיק עם תוספת השלמת הכנסה וכן מקבלי קצבת אזרח ותיק 
עם השלמה לקצבת נכות

הביטוח הלאומי מעביר לחברת החשמל רשימות של מי שעשויים להיות  איך מקבלים: 
זכאים להנחה. ההנחה אמורה להינתן באופן אוטומטי.

שים לב שחשבון החשמל חייב להיות על שם הזכאי לקצבה, ובתעריף ביתי בלבד. אם לזכאי 
יש יותר מחשבון חשמל אחד על שמו, עליו להסדיר את קבלת ההנחה מול חברת החשמל. 

לבירורים ניתן לפנות לחברת החשמל במוקד 103.  

הטבות למקבלי
קסבת אזרח ותיק )זקנה( 2
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רשות המים  ■
הנחה בתשלום חשבון המים: כמות מים נוספת 

של עד 3.5 מ"ק לחודש בתעריף הנמוך

זכאים: מקבלי קצבת אזרח ותיק עם השלמה לקצבת נכות, וכן מקבלי קצבת אזרח ותיק  
עם תוספת השלמת הכנסה.

איך מקבלים: הביטוח הלאומי מעביר לרשות המים את הרשימות של מי שעשויים להיות 
זכאים להנחה. כתובת המגורים של הזכאי צריכה להיות מעודכנת במשרד הפנים.  

ההנחה אמורה להינתן באופן אוטומטי.

משרד התחבורה  ■
50% הנחה בתעריפי נסיעה באוטובוסים -

 לנשים מגיל 60 ומעלה ולגברים מגיל 65 ומעלה 

זכאים: נשים מגיל 60 ומעלה וגברים מגיל 65 ומעלה
או  זהות  תעודת  הצגת  עם  הכרטיסים,  סוגי  כל  ברכישת  ניתנת  ההנחה  מקבלים:  איך 

תעודת אזרח ותיק.

קופת חולים  ■
הנחות ברכישת תרופות ופטור מאגרות בעד שירותים רפואיים 

לגיל  שהגיעו  זוגם  ובני  הכנסה  השלמת  תוספת  עם  ותיק  אזרח  קצבת  מקבלי  זכאים: 
פרישה, וכן מקבלי קצבת אזרח ותיק עם השלמה לקצבת נכות

הביטוח הלאומי מעביר לקופות החולים רשימות של מי שעשויים להיות  איך מקבלים: 
זכאים להטבות. 

ההטבות אמורות להינתן באופן אוטומטי.
לבירורים יש לפנות לקופת החולים שבה רשום מקבל הקצבה.

רשות המיסים  ■
מענק עבודה )"מס הכנסה שלילי"(

זכאים: עובדים המשתכרים עד רמת שכר מסוימת  
לפרטים נוספים ניתן לפנות למוקד הטלפוני של רשות המיסים שמספרו  איך מקבלים: 

4954* או להיכנס לאתר האינטרנט של רשות המיסים בישראל.
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המשרד לאזרחים ותיקים  ■
תעודת אזרח ותיק המזכה בהנחות ובהטבות במוסדות השונים

זכאים: אזרחי ישראל, נשים מגיל 62 ומעלה וגברים מגיל 67 ומעלה
איך מקבלים: המשרד לאזרחים ותיקים שולח את התעודה באופן אוטומטי לכתובתו של 

הזכאי. מתן התעודה אינו מותנה בקבלת קצבת אזרח ותיק.

טלפון לבקשת התעודה 02-6547025 או 8840*

משרד הבינוי והשיכון  ■
סיוע בשכר דירה או ברכישת דירת קבע מאחת החברות הסיבוריות

זכאים: מקבלי קצבת אזרח ותיק עם תוספת השלמת הכנסה 
איך מקבלים: ההטבה אינה ניתנת באופן אוטומטי.

לבירורים יש לפנות למשרד הבינוי והשיכון.
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המוסד לביטוח לאומי  ■
פטור מתשלום דמי ביטוח

זכאים: מקבלי קצבת נכות כללית בעלי דרגת אי-כושר בשיעור של 75% ומעלה )קבועה או 
זמנית למשך שנה לפחות(, שיש להם הכנסה נוספת.

איך מקבלים: ההטבה ניתנת באופן אוטומטי.

רשות מקומית 	■
הנחה במסי ארנונה

מי  וכן  ומעלה   75% של  בשיעור  אי-כושר  דרגת  בעלי  כללית  נכות  קצבת  מקבלי  זכאים: 
שנקבעה להם נכות רפואית בשיעור של 90% ומעלה

איך מקבלים: הביטוח הלאומי מעביר לרשויות המקומיות רשימות של מי שעשויים להיות 
זכאים להנחה. ההנחה אמורה להינתן באופן אוטומטי.

משרד העבודה, הרווחה והשירותיים החברתיים  ■
הנחה בתשלום חשבון הטלפון לחברת בזק: בפעימות מונה, בדמי שימוש 

וכן הנחה בהתקנת טלפון
ההנחות אינן חלות על מי שמחובר לחברות טלפון אחרות, כמו "הוט" ו"נטוויזן"

רפואית  ונכות   75% של  בשיעור  אי-כושר  דרגת  בעלי  כללית  נכות  קצבת  מקבלי  זכאים: 
בשיעור של 80% ומעלה.

איך מקבלים: את הבקשה להנחה בצירוף אישור מהביטוח הלאומי על הזכאות להנחה, יש 
 ,39 להעביר לאגף השיקום במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, רח' ירמיהו 

ת"ד 1260, ירושלים. 

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים  ■
טיפול ושיקום

זכאים: נכים עם פיגור שכלי שהוכרו ע"י ועדת אבחון או נכים עם נכויות פיזיות 
וחושיות וכן לקויי למידה ובעלי הפרעות קשב וריכוז.

איך מקבלים: את הבקשה יש להגיש לאגף השיקום במשרד העבודה, הרווחה 
והשירותים החברתיים.

לבירורים ניתן לפנות לחברת החשמל במוקד 103.  

הטבות למקבלי
קסבת נכות כללית

33
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רשות המים  ■
הנחה בתשלום חשבון המים: כמות מים נוספת 

של עד 3.5 מ"ק לחודש בתעריף הנמוך

70% ומעלה. זכאים: מקבלי קצבת נכות כללית שנקבעה להם נכות רפואית בשיעור של 
להיות  שעשויים  מי  של  רשימות  המים  לרשות  מעביר  הלאומי  הביטוח  מקבלים:  איך 
זכאים להנחה. כתובת המגורים של הזכאי צריכה להיות מעודכנת במשרד הפנים. ההנחה 

אמורה להינתן באופן אוטומטי.

משרד התחבורה  ■
תו חנייה לנכה ופטור מאגרת רישוי רכב

ומעלה  60% רפואית בשיעור של  נכות  כללית שנקבעה להם  נכות  זכאים: מקבלי קצבת 
איך מקבלים: לשם בדיקת הזכאות לקבלת תו חנייה לנכה ופטור מאגרת רישוי, יש לפנות 

בכתב בצירוף אישורים ומסמכים רפואיים מעודכנים אל:

משרד התחבורה, היחידה לטיפול במוגבלי ניידות במרכז עדכון ובקרה, ת"ד 72 חולון 58100.
www.mot.gov.il. - פרטים נוספים ניתן לקבל באתר משרד התחבורה

משרד התחבורה  ■
33.3% הנחה בתעריפי נסיעה באוטובוסים

זכאים: מקבלי קצבת נכות כללית
איך מקבלים: הביטוח הלאומי מעביר למשרד התחבורה רשימות של מי שעשויים להיות 

זכאים להנחה.
את ההטבה ניתן לקבל באמצעות הצגת תעודת נכה באחת מעמדות רב-קו.

משרד התחבורה  ■
50% הנחה בתעריפי נסיעה באוטובוסים

 לנשים מגיל 60 ומעלה ולגברים מגיל 65 ומעלה

זכאים: נשים מגיל 60 ומעלה וגברים מגיל 65 ומעלה
או  זהות  תעודת  הצגת  עם  הכרטיסים,  סוגי  כל  ברכישת  ניתנת  ההנחה  מקבלים:  איך 

תעודת אזרח ותיק.
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קופת חולים  ■
פטור מתשלום אגרות בעד השירותים הרפואיים הבאים:

1. ביקור אסל רופא פנימי ומקסועי
2. התחייבות לבית חולים

3. ביקור במכונים ומרפאות חוץ

זכאים: מקבלי קצבת נכות כללית
הביטוח הלאומי מעביר לקופות החולים רשימות של מי שעשויים להיות  איך מקבלים: 

זכאים להטבות. ההטבות אמורות להינתן באופן אוטומטי.
לבירורים יש לפנות לקופת החולים שבה רשום מקבל קצבת הנכות.

רשות מקרקעי ישראל  ■
פטור או הנחה מתשלום דמי הסכמה להעברת מקרקעין 

שבבעלות רשות מקרקעי ישראל המוחזקים בידו בחכירה

80% לפחות נכות רפואית בשיעור של  נכות כללית שנקבעה להם  זכאים: מקבלי קצבת 
איך מקבלים: את הבקשה לפטור או להנחה יש להפנות לרשות מקרקעי ישראל במקום 

המגורים. לפרטים יש להתקשר 5575*.

משרד האוסר  ■
הנחה במס רכישה

זכאים: 
לפחות  75% של  בשיעור  לצמיתות  אי-כושר  דרגת  בעלי  כללית  נכות  קצבת  מקבלי  	●

מי שנקבעה להם נכות רפואית משוקללת בשיעור של 90% ומעלה 	●

מי שנקבעה להם נכות רפואית לצמיתות בשיעור של 100% 	●

איך מקבלים: כדי לקבל את ההנחה יש לפנות ללשכת מיסוי מקרקעין במשרד האוצר, עם 
אישור מהביטוח הלאומי על הזכאות לקצבת נכות.

רשות המיסים  ■
פטור מתשלום מס הכנסה

זכאים: 
	 עיוור או בעל ליקוי ראייה חמור●
	 נכה שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 100%●
	 נכה שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 90% מפגיעות באיברים לפי חישוב מיוחד●
	 נכה שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 89% לצמיתות לפי חישוב מיוחד●

לתשומת הלב
	 פטור ממס הכנסה ניתן למי שנקבעה לו נכות רפואית בלבד, ולא נכות תפקודית.●
	 סכום ● עד  ניתן  והוא  ימים,   184 על  עולה  הכוללת  הנכות  תקופת  אם  רק  ניתן  הפטור 

הכנסה מסוים המתעדכן מדי שנה.
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רפואית בשיעור הנמוך מ-90% בחישוב  נכות  לו  נכות, או שנקבעה  לו אחוזי  נקבעו  נכה שלא 
מיוחד, יגיש בקשה לפטור לפקיד השומה, לצורך קבלת זימון לוועדה רפואית לצרכי מס הכנסה.

איך מקבלים: את הבקשה לפטור יש להגיש לפקיד השומה במקום המגורים. 
לפרטים יש לפנות לרשות המיסים בטלפון 4954*.

משרד הבינוי והשיכון  ■
סיוע  הסיבוריות;  החברות  מאחת  קבע  דירת  ברכישת  או  דירה  בשכר  סיוע 
הגישה  ולדרכי  בדירה  לניידות  החיוניים  בדירה  ושינויים  שיפוסים  במימון 

אליה; קבלת הלוואה לרכישת דירה לחסרי דירה 

זכאים: מקבלי קצבת נכות בעלי דרגת אי-כושר בשיעור של 75% ומעלה.
הבינוי  למשרד  לפנות  יש  לבירורים  אוטומטי.  באופן  ניתנת  אינה  ההטבה  מקבלים:  איך 

והשיכון.

רשות המיסים  ■
מענק עבודה )"מס הכנסה שלילי"(

זכאים: עובדים המשתכרים עד רמת שכר מסוימת  
לפרטים נוספים ניתן לפנות למוקד הטלפוני של רשות המיסים שמספרו  איך מקבלים: 

4954* או להיכנס לאתר האינטרנט של רשות המיסים בישראל.

משרד הבריאות  ■
סיוע במימון מכשירי שיקום וניידות ) תותבות שונות, כסאות גלגלים, 

הליכונים מיוחדים ועוד(

זכאים: תושבים בעלי נכות קבועה, השוהים בקהילה וזקוקים למכשירי שיקום וניידות, 
עשויים להיות זכאים לסיוע במימון המכשירים

איך מקבלים: את הבקשה לסיוע יש להגיש לפני ביצוע רכישת המכשיר.

יש לפנות לרופא המשפחה בקופת החולים שבה חבר המבקש.

לפרטים נוספים ניתן לפנות גם ללשכת הבריאות המחוזית הקרובה למקום המגורים.

משרד הבריאות  ■
סיוע מסל השיקום

זכאים: מקבלי קצבת נכות כללית שנקבע להם ליקוי רפואי נפשי בשיער 40% ומעלה
המטפל  לגורם  לפנות  או  הבריאות  משרד  של  לאתר  להיכנס  יש  לבירור  מקבלים:  איך 
)רופא, פסיכיאטר, עובד סוציאלי, פסיכולוג( בלשכת הרווחה האזורית במרפאה לבריאות 

הנפש, או בכל מקום אחר.
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רשות מקומית  ■
הנחה במסי ארנונה. גובה ההנחה נקבע על ידי הרשות המקומית.

זכאים: מי שהוכר כנפגע עבודה על ידי הביטוח הלאומי ונקבעה לו דרגת נכות בשיעור של 
90% לפחות

שעשויים  מי  של  רשימות  המקומיות  לרשויות  מעביר  הלאומי  הביטוח  מקבלים:  איך 
להיות זכאים להנחה. ההנחה אמורה להינתן באופן אוטומטי.

משרד התחבורה  ■
50% הנחה בתעריפי נסיעה באוטובוסים לנשים מגיל 60 ומעלה 

ולגברים מגיל 65 ומעלה

זכאים: נשים מגיל 60 ומעלה וגברים מגיל 65 ומעלה
או  זהות  תעודת  הצגת  עם  הכרטיסים,  סוגי  כל  ברכישת  ניתנת  ההנחה  מקבלים:  איך 

תעודת אזרח ותיק

משרד התחבורה  ■
תו חנייה לנכה ופטור מאגרת רישוי לרכב

60% ומעלה,  זכאים: מקבלי קצבת נכות מעבודה שנקבעה להם נכות רפואית בשיעור של 
ותנועתם בדרכים ללא רכב עלולה לסכן את בריאותם או שהם מוגבלים בניידות.

איך מקבלים: לשם בדיקת הזכאות לקבלת תו חנייה לנכה ופטור מאגרת רישוי, יש לפנות 
בכתב בצירוף אישורים ומסמכים רפואיים מעודכנים אל:

משרד התחבורה, היחידה לטיפול במוגבלי ניידות במרכז עדכון ובקרה ת"ד 72 חולון 58100.
לפרטים נוספים ופירוט הליך קבלת התו ניתן למצוא באתר משרד התחבורה.

ארגון הנכים  ■
ייעוץ משפטי חינם, הנחות בחנויות, מפעלים ועוד

ומעלה,   20% של  בלבד  לצמיתות  נכות  דרגת  בעלי  מעבודה  נכות  קצבת  מקבלי  זכאים: 
וכן אלמן/ה של נכה מעבודה המקבל תגמול מביטוח לאומי

איך מקבלים: דמי החברות לארגון מנוכים באופן אוטומטי מדי חודש מקצבתו של הנכה 
מעבודה. שים לב, אם אתה מעוניין לבטל את הניכוי לארגון הנכים, עליך לפנות בבקשה 

לביטוח הלאומי לביטול הניכוי.

הטבות למקבלי
קסבת נפגעי עבודה 4
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ביטוח חיים הדדי  ■
ביטוח חיים

ומעלה  20% של  בלבד  לצמיתות  נכות  דרגת  בעלי  מעבודה  נכות  קצבת  מקבלי  זכאים: 
איך מקבלים: דמי הביטוח מנוכים באופן אוטומטי מדי חודש מקצבתו של הנכה מעבודה. 

במקרה של פטירה, יש לברר את הזכויות מול חברת הביטוח. 

הביטוח  אל  בבקשה  לפנות  עליו  הזה,  לביטוח  הניכוי  את  לבטל  שמעוניין  מי  לב,  שים 
הלאומי לביטול הניכוי.

משרד האוסר  ■
הנחה במס רכישה

זכאים: מקבלי קצבת נכות מעבודה לצמיתות בשיעור של 50% לפחות מפגיעה אחת, או 
בשיעור של 90% לפחות מכמה פגיעות

מהביטוח  אישור  עם  האוצר,  במשרד  מקרקעין  מיסוי  ללשכת  לפנות  יש  מקבלים:  איך 
הלאומי על הזכאות לקצבת נכות מעבודה.

משרד הבינוי והשיכון  ■
סיוע בשכר דירה או ברכישת דירת קבע מאחת החברות הסיבוריות

זכאים: מקבלי קצבת נכות מעבודה לצמיתות בשיעור של 75% ומעלה
איך מקבלים: ההטבה אינה ניתנת באופן אוטומטי. לבירור זכאות יש לפנות למשרד הבינוי 

והשיכון.

משרד הבינוי והשיכון  ■
סיוע במימון שיפוסים ושינויים בדירה, החיוניים לניידות בדירה 

ולדרכי הגישה אליה

זכאים: מקבלי קצבת נכות מעבודה המוגבלים בתנועה
איך מקבלים: ההטבה אינה ניתנת באופן אוטומטי. לבירור זכאות יש לפנות למשרד הבינוי 

והשיכון.

משרד המשפטים - אגף רשם מקרקעין  ■
פטור מתשלום אגרות שונות בעת רישום פעולות ועסקאות במקרקעין

זכאים: מקבלי קצבת נכות מעבודה
מהביטוח  אישור  עם  המשפטים  במשרד  מקרקעין  רשם  לאגף  לפנות  יש  מקבלים:  איך 

הלאומי על הזכאות לקצבת נכות מעבודה.
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רכבת ישראל  ■
הנחה בדמי נסיעה ברכבת בגובה 10% מערך כרטיס הנסיעה 

בקווים בינעירוניים

זכאים: מקבלי קצבת נכות מעבודה בעלי דרגת נכות קבועה של 20% ומעלה.
איך מקבלים: ההנחה תינתן בקופת הרכבת עם הצגת תעודת נכה ותעודת זהות.

רשות המיסים  ■
הנחה או פטור מתשלום מס הכנסה

זכאים: 
מקבלי קצבת נכות מעבודה בעלי דרגת נכות של 90% ומעלה קבועה או זמנית - בתנאים 

מסוימים.

איך מקבלים: את הבקשה להנחה או פטור יש להגיש לפקיד השומה במקום המגורים. 

לפרטים נא להתקשר לטלפון 4954*
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הטבות למקבלי
קסבה לשירותים מיוחדים לנכים 5

רשויות מקומיות
הנחה במסי ארנונה, גובה ההנחה נקבע על ידי הרשות המקומית

זכאים: נכים בעלי נכות של 90% לפחות וכן נכים בעלי תעודת עיוור
איך מקבלים: הביטוח הלאומי מעביר לרשויות המקומיות רשימות של מי שעשויים 

להיות זכאים להנחה. ההנחה אמורה להינתן באופן אוטומטי.

רשות המים  ■
הנחה בתשלום חשבון המים: כמות מים נוספת של עד 3.5 מ"ק 

לחודש בתעריף הנמוך

זכאים: מקבלי קצבה לשירותים מיוחדים בשיעור של 112% ומעלה
איך מקבלים: הביטוח הלאומי מעביר לרשות המים רשימות של מי שעשויים להיות זכאים 
להנחה. כתובת המגורים של הזכאי צריכה להיות מעודכנת במשרד הפנים. ההטבה אמורה 

להינתן באופן אוטומטי.

משרד הבינוי והשיכון  ■
סיוע  הסיבוריות;  החברות  מאחת  קבע  דירת  ברכישת  או  דירה  בשכר  סיוע 
הגישה  ולדרכי  בדירה  לניידות  החיוניים  בדירה  ושינויים  שיפוסים  במימון 

אליה; קבלת הלוואה לרכישת דירה לחסרי דירה 

זכאיים: מקבלי קצבה לשירותים מיוחדים בשיעור 112% הנמצאים בארץ פחות משנתיים.
למשרד  לפנות  יש  ים  זכאות  לבירור  אוטומטי.  באופן  ניתנת  אינה  ההטבה  מקבלים:  איך 

הבינוי והשיכון.

משרד הפנים - רשות האוכלוסין וההגירה  ■
העסקת עובד זר

זכאים: מקבלי קצבה לשירותים מיוחדים
איך מקבלים: הביטוח הלאומי מעביר למשרד הפנים רשימה של הזכאים.
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חברת החשמל 	■
הנחה בתשלום חשבון החשמל: 50% על 400 קוט"ש ראשונים

זכאים: מקבלי קצבה לשירותים מיוחדים בשיעור של 112% ומעלה.

הביטוח הלאומי מעביר לחברת החשמל רשימות של מי שעשויים להיות  איך מקבלים: 
זכאים להנחה. ההנחה אמורה להינתן באופן אוטומטי.

ועל שם הזכאי לקצבה. אם  ביתי בלבד  להיות בתעריף  חייב  שים לב שחשבון החשמל 
לזכאי יש יותר מחשבון חשמל אחד על שמו, עליו להסדיר את קבלת ההנחה מול חברת 

החשמל. לבירורים ניתן לפנות לחברת החשמל במוקד 103.

משרד הבריאות  ■
גלגלים,  כסאות  שונות,  תותבות   ( וניידות  שיקום  מכשירי  במימון  סיוע 

הליכונים מיוחדים ועוד(

זכאים: תושבים בעלי נכות קבועה, השוהים בקהילה וזקוקים למכשירי שיקום וניידות, עשויים 
להיות זכאים לסיוע במימון המכשירים

יש לפנות לרופא  ביצוע רכישת המכשיר.  לפני  יש להגיש  את הבקשה לסיוע  איך מקבלים: 
המשפחה בקופת החולים שבה חבר המבקש.

לפרטים נוספים ניתן לפנות גם ללשכת הבריאות המחוזית הקרובה לאזור מגוריו של המבקש.

משרד האוסר
תשלום מס רכישה קבוע של 0.5% על דירה בשווי מיליון ₪ ומעלה

זכאים: נכים משותקים או קטועי יד או רגל, שאחוז נכותם הוא 50% לפחות לצמיתות, 
או נכים בעלי אחוז נכות של 90% לפחות. 

איך מקבלים: את הבקשה יש להגיש לפקיד משרד האוצר במקום המגורים.

רשות המיסים
פטור מתשלום מס הכנסה

 זכאים:
• עיוורים או בעלי ליקוי ראייה חמור, בעלי נכות רפואית בשיעור של 100% 

• בעלי נכות רפואית בשיעור של 90% לתקופה זמנית, או בשיעור של 89% לצמיתות. 
איך מקבלים: את הבקשה יש להגיש לפקיד שומה במקום המגורים.
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משרד התחבורה
תו חנייה לנכה והנחה באגרת רישוי רכב

 זכאים:
• מוגבל בהליכה הזקוק לכיסא גלגלים 

• נכה הזקוק לרכב כאמצעי תחבורה בגלל מוגבלות ברגליו
• נכה שדרגת נכותו 60% לפחות ותנועתו בדרכים בלי רכב עלולה לערער את מצבו 

הבריאותי
איך מקבלים: לשם בדיקת הזכאות לקבלת תו חנייה לנכה והנחה באגרת רישוי, יש 

לפנות בכתב בצירוף אישורים ומסמכים רפואיים מעודכנים אל: משרד התחבורה, 
היחידה לטיפול במוגבלי ניידות במרכז עדכון ובקרה, ת"ד 72 חולון 5810

פרטים נוספים ופירוט הליך קבלת התג ניתן למצוא באתר משרד התחבורה.

משרד התחבורה
הנחה של 33% ברכישת כרטיסיות בתחבורה הסיבורית

זכאים: בעלי תעודת עיוור.
איך מקבלים: תעודת הזכאות להנחה מונפקת פעם בשנתיים באופן אוטומטי. אין צורך 

לפנות למשרד התחבורה. מי שלא קיבל תעודה יכול לפנות בכתב אל: אגף תחבורה 
ציבורית, רחוב המלאכה 8, ת"ד 57109, תל אביב.
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רשות מקומית  ■
הנחה במסי ארנונה. גובה ההנחה נקבע על ידי הרשות המקומית

זכאים: הורים לילדים המקבלים קצבה לילד נכה
איך מקבלים: הביטוח הלאומי מעביר לרשויות המקומיות רשימות של מי שעשויים להיות 

זכאים להנחה. ההנחה אמורה להינתן באופן אוטומטי.

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים  ■
הנחה בתשלום חשבון הטלפון לחברת בזק: בפעימות מונה, 

בדמי שימוש, וכן הנחה בהתקנת טלפון.
ההנחות אינן חלות על מי שמחובר לחברות טלפון אחרות, כמו "הוט" ו"נטוויזן"

זכאים: הורים לילדים המקבלים קצבה לילד נכה בשיעור של 100%
איך מקבלים: את הבקשה להנחה בצירוף אישור מהביטוח הלאומי על הזכאות להנחה, יש 
,39 ירמיהו  רח'  החברתיים,  והשירותים  הרווחה  העבודה,  במשרד  השיקום  לאגף   להעביר 

ת"ד 1260, ירושלים. 

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים  ■
הטבות בקליטה במעונות יום שיקומיים או לשעות סייעת במעון שיש עליו 
פיקוח של משרד הכלכלה, או לסיוע בבית לילד עם לקויות רפואיות מורכבות

זכאים: מקבלי קצבה לילד נכה מגיל חצי שנה עד גיל שלוש
איך מקבלים: לבירורים יש לפנות למשרד העבודה והרווחה - המחלקה לשירותים 

חברתיים, במקום מגוריכם.

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים  ■
נופשונים

ברשימת  שמופיע  רפואי  ליקוי  עקב  נכה,  ילד  קצבת  המקבלים  לילדים  הורים  זכאים: 
הליקויים המזכים במשרד העבודה והרווחה.

איך מקבלים: למימוש ההטבה יש לפנות למשרד העבודה והרווחה - המחלקה לשירותים 
חברתיים, במקום מגוריכם.

הטבות למקבלי
קסבה לילד נכה 6
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חברת החשמל  ■
הנחה בתשלום חשבון החשמל: 50% על 400 קוט"ש ראשונים

זכאים: הורים לילדים המקבלים קצבה לילד נכה בשל תלותו בזולת או בשל טיפול רפואי 
מיוחד שהוא זקוק לו )למעט סכרת(.

שים לב, לא כל מקבלי גמלת ילד נכה זכאים להנחה. הביטוח הלאומי שולח הודעה למי 
שזכאים להנחה.

הביטוח הלאומי מעביר לחברת החשמל רשימות של מי שעשויים להיות  איך מקבלים: 
זכאים להנחה. ההנחה אמורה להינתן באופן אוטומטי.

ועל שם ההורה המקבל את  ביתי בלבד  חייב להיות בתעריף  שים לב שחשבון החשמל 
הקצבה. אם להורה יש יותר מחשבון חשמל אחד על שמו, עליו להסדיר את קבלת ההנחה 

מול חברת החשמל. לבירורים ניתן לפנות לחברת החשמל במוקד 103.  

רשות המים  ■
הנחה בתשלום חשבון המים: כמות מים נוספת של עד 3.5 מ"ק לחודש 

בתעריף הנמוך

זכאים: הורים לילדים המקבלים קצבה לילד נכה
איך מקבלים: הביטוח הלאומי מעביר לרשות המים רשימות של מי שעשויים להיות זכאים 
 להנחה. כתובת המגורים של ההורה מקבל הקצבה צריכה להיות מעודכנת במשרד הפנים.

ההנחה אמורה להינתן באופן אוטומטי

משרד התחבורה  ■
תו חניה לנכה ופטור מאגרת רישוי לרכב

זכאים: הורים לילדים המקבלים קצבה לילד נכה בשיעור של 60% לפחות
איך מקבלים: לשם בדיקת הזכאות לקבלת תו חנייה לנכה ופטור מאגרת רישוי, יש לפנות 

בכתב, בצירוף אישורים ומסמכים רפואיים מעודכנים אל:

משרד התחבורה, 
היחידה לטיפול במוגבלי ניידות במרכז עדכון ובקרה, 

ת"ד 72 חולון 58100.
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קופת חולים  ■
פטור מאגרות בעד שירותים רפואיים

זכאים:  ילדים הזכאים לקצבת ילד נכה
איך מקבלים: הביטוח הלאומי מעביר לקופות החולים רשימות של מי שעשויים להיות 
לקופת  לפנות  יש  לבירורים  אוטומטי.  באופן  להינתן  אמורה  ההטבה  להטבות.  זכאים 

החולים שבה חבר הילד הזכאי לקצבה.

משרד האוסר  ■
קבלת שתי נקודות זיכוי במס הכנסה

זכאים: הורים לילדים המקבלים קצבה לילד נכה
איך מקבלים: יש לפנות ללשכת מסוי מקרקעין עם אישור מהביטוח 

הלאומי על הזכאות לקצבה.

משרד האוסר/קופות גמל  ■
פטור ממס על משיכה מוקדמת של קופות גמל

ובלבד  לפטור,  זכאים  להיות  עשויים  נכה,  לילד  המקבלים קצבה  לילדים  הורים  זכאים: 
שהנכות התגלתה אחרי פתיחת קופת הגמל.

הזכאות  על  הלאומי  מהביטוח  בצירוף אישור  האוצר,  למשרד  לפנות  יש  מקבלים:  איך 
לקצבה.

משרד האוסר  ■
הנחה במס רכישה

זכאים: הורים לילדים המקבלים קצבה לילד נכה
יש לפנות ללשכת מסוי מקרקעין, עם אישור מהביטוח הלאומי על הזכאות  איך מקבלים: 

לקצבה.

משרד הבינוי והשיכון  ■
סיוע בשכר דירה או ברכישת דירת קבע באחת מחברות הדיור הסיבוריות

זכאים: הורים לילדים המקבלים קצבה לילד נכה
הבינוי  למשרד  לפנות  יש  לבירורים  אוטומטי.  באופן  ניתנת  אינה  ההטבה  מקבלים:  איך 

והשיכון.
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משרד הבינוי והשיכון  ■
סיוע במימון שיפוסים ושינויים בדירה, החיוניים לניידות בדירה 

ולדרכי הגישה אליה

זכאים: הורים לילדים המקבלים קצבה לילד נכה
הבינוי  למשרד  לפנות  יש  לבירורים  אוטומטי.  באופן  ניתנת  אינה  ההטבה  מקבלים:  איך 

והשיכון.

משרד החינוך  ■
מימון סייעת לגן ולבית הספר

זכאים: מקבלי קצבה לילד נכה מגיל שלוש ומעלה
איך מקבלים: לבירורים יש לפנות למשרד החינוך.

משרד הבריאות  ■
גלגלים,  כסאות  שונות,  )תותבות  וניידות  שיקום  מכשירי  במימון  סיוע 
מיוחדות  מגע  עדשות  ונוער,  לילדים  שמיעה  מכשירי  מיוחדים,  הליכונים 

לילדים ועוד(

עשויים  וניידות  שיקום  למכשירי  וזקוקים  בקהילה  השוהים  קבועה  נכות  בעלי  זכאים: 
להיות זכאים לסיוע במימון המכשירים.

איך מקבלים: את הבקשה לסיוע יש להגיש לפני ביצוע רכישת המכשיר.

יש לפנות לרופא המשפחה בקופת החולים שבה חבר המבקש.
של  מגוריו  לאזור  הקרובה  המחוזית  הבריאות  ללשכת  גם  לפנות  ניתן  נוספים  לפרטים 

המבקש.
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רשות מקומית  ■
הנחה במסי ארנונה. גובה ההנחה נקבע על ידי הרשות המקומית.

זכאים: מי שנקבעה לו דרגת מוגבלות בניידות של 90% לפחות
מי  של  רשימות  המקומיות  לרשויות  מעביר  הלאומי  הביטוח  מקבלים:  איך 

שעשויים להיות זכאים להנחה. ההנחה אמורה להינתן באופן אוטומטי.

רשות המים  ■
הנחה בתשלום חשבון המים: כמות מים נוספת של עד 3.5 מ"ק לחודש 

בתעריף הנמוך

זכאים: מקבלי קצבת ניידות
שעשויים  מי  של  רשימות  המים  לרשות  מעביר  הלאומי  הביטוח  מקבלים:  איך 
להיות זכאים להנחה. כתובת המגורים של הזכאי צריכה להיות מעודכנת במשרד 

הפנים. ההנחה אמורה להינתן באופן אוטומטי.

משרד התחבורה  ■
תו חנייה לנכה ופטור מאגרת רישוי לרכב

זכאים: מקבלי קצבת ניידות
איך מקבלים: לשם בדיקת הזכאות לקבלת תו חנייה לנכה ופטור מאגרת רישוי, יש לפנות 

בכתב בצירוף אישורים ומסמכים רפואיים מעודכנים אל:

משרד התחבורה, היחידה לטיפול במוגבלי ניידות במרכז עדכון ובקרה ת"ד 72 חולון 58100.

קופת חולים  ■
פטור מאגרות בעד שירותים רפואיים

זכאים: ילדים עד גיל 18 ו-3 חודשים, הזכאים לקצבת ניידות
הביטוח הלאומי מעביר לקופות החולים רשימות של מי שעשויים להיות  איך מקבלים: 

זכאים להטבות. ההטבה אמורה להינתן באופן אוטומטי.

לבירורים יש לפנות לקופת החולים שבה רשום מקבל הקצבה.

הטבות למקבלי
קסבת ניידות 7
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משרד האוסר   ■
הנחה במס רכישה

זכאים: נכה משיתוק או קטוע יד או קטוע רגל, המוגבלים בניידות בשיעור 50% לפחות
איך מקבלים: יש לפנות ללשכת מיסוי מקרקעין במשרד האוצר, עם אישור מהביטוח 

הלאומי על הזכאות לקצבה.

משרד הבינוי והשיכון  ■
סיוע בשכר דירה או ברכישת דירת קבע מאחת החברות הסיבוריות

זכאים: מוגבלים בניידות הזקוקים לכיסא גלגלים
הבינוי  למשרד  לפנות  יש  לבירורים  אוטומטי.  באופן  ניתנת  אינה  ההטבה  מקבלים:  איך 

והשיכון.

משרד הבינוי והשיכון  ■
ולדרכי  בדירה  לניידות  החיוניים  בדירה  ושינויים  שיפוסים  במימון  סיוע 

הגישה אליה, וכן הלוואה לרכישת דירה לחסרי דירה

זכאים: מוגבלים בניידות הזקוקים לכיסא גלגלים
איך מקבלים: ההטבה אינה ניתנת באופן אוטומטי. לבירורים יש לפנות למשרד הבינוי 

והשיכון.

משרד הבריאות  ■
סיוע במימון מכשירי שיקום וניידות )כיסאות גלגלים, הליכונים מיוחדים ועוד(

וניידות שיקום  למכשירי  וזקוקים  בקהילה  השוהים  קבועה,  נכות  בעלי  תושבים  זכאים: 
איך מקבלים: את הבקשה לסיוע יש להגיש לפני רכישת המכשיר.

יש לפנות לרופא המשפחה בקופת החולים שבה חבר המבקש.
לפרטים נוספים יש לפנות ללשכת הבריאות המחוזית הקרובה למקום מגוריו של המבקש.

שירותי גרירה  ■

זכאים: מקבלי קצבת ניידות
איך מקבלים: הביטוח הלאומי מעביר לחברת הגרירה, בתחילת כל רבעון, רשימות של מי 

שעשויים להיות זכאים לשירותי גרירה. 

מספר הטלפון של מוקד הגרירה של חברת "זברה" - 2113* או 03-5105070.
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רשות מקומית  ■
הנחה במסי ארנונה. גובה ההנחה נקבע על ידי הרשות המקומית

זכאיות: מקבלות דמי מזונות מהביטוח הלאומי שהיו זכאיות לקצבה בחודש דצמבר 2002 
ולא היתה להן הפסקה של 6 חודשים רצופים בקבלת הקצבה.

איך מקבלים: הביטוח הלאומי מעביר לרשויות המקומיות רשימות של מי שעשויות להיות 
זכאיות להנחה. ההנחה אמורה להינתן באופן אוטומטי.

חברת החשמל  ■
הנחה בתשלום חשבון החשמל: 50% הנחה עבור 400 קוט"ש ראשונים 

זכאיות:

מקבלות דמי מזונות שיש להן לפחות 4 ילדים מתחת לגיל 18. 	●

מקבלות דמי מזונות שהן הורה עצמאי )משפחה חד-הורית( שיש להן לפחות 3  	●

ילדים מתחת לגיל 18.

הביטוח הלאומי מעביר לחברת החשמל רשימות של מי שעשויות להיות  איך מקבלים: 
זכאיות להנחה. ההנחה אמורה להינתן באופן אוטומטי.

לתשומת הלב, חשבון החשמל חייב להיות על שם הזכאית לקצבה, ובתעריף ביתי בלבד.
אם לזכאית יש יותר מחשבון חשמל אחד על שמה, עליה להסדיר את קבלת ההנחה מול 

חברת החשמל.
לבירורים ניתן לפנות לחברת החשמל במוקד 103. 

הוסאה לפועל  ■
אפשר לפנות להוסאה לפועל, כדי לגבות את ההפרשים שלא שולמו 

על ידי החייב

זכאיות: מקבלות דמי מזונות
איך מקבלים: יש לפנות להוצאה לפועל עם אישור מהביטוח הלאומי לגביית ההפרשים.

הטבות למקבלי
8 דמי מזונות
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משרד הבינוי והשיכון  ■
סיוע בדיור ושיכון

זכאים: הורים עצמאיים )משפחות חד הוריות( חסרות דירה
נוספים יש לפנות למשרד  ניתנת באופן אוטומטי. לבירורים  ההטבה אינה  איך מקבלים: 

הבינוי והשיכון.

משרד הבינוי והשיכון  ■
סיוע בשכר דירה או ברכישת דירת קבע מאחת החברות הסיבוריות

זכאיות: מקבלות דמי מזונות
איך מקבלים: ההטבה אינה ניתנת באופן אוטומטי. לבירור זכאות יש לפנות למשרד הבינוי 

והשיכון.

משרד הכלכלה  ■
הכשרה מקסועית

זכאיות: מקבלות דמי מזונות
איך מקבלים: לקבלת ההטבה יש לפנות למשרד הכלכלה

משרד הכלכלה   ■
 השתתפות במימון החזקת ילדים עד גיל 4 במסגרות מוכרות

)תוכניות סיוע "מגבירות עבודה"(

זכאיות: מקבלות דמי מזונות שהן הורה עצמאי )משפחה חד-הורית(
איך מקבלים: מוקד טלפוני של משרד הכלכלה: 1-700-70-25-35

משרד הכלכלה  ■
סבסוד סהרונים

זכאיות: מקבלות דמי מזונות
איך מקבלים: לקבלת ההטבה יש לפנות למשרד הכלכלה



משרד הכלכלה  ■
הטבות להורים עסמאיים )משפחות חד-הוריות(

זכאיות: מקבלות דמי מזונות שהן הורה עצמאי )משפחה חד-הורית( המעוניינות להשתלב 
בשוק העבודה

)משפחות עצמאיים  להורים  תעסוקה  לעידוד  התוכנית  על  פרטים  מקבלים:   איך 
חד-הוריות(, אפשר למצוא באתר האינטרנט של משרד הכלכלה וכן במוקד הטלפוני של 

משרד הכלכלה 1-700-70-25-35.

רשות המיסים  ■
מענק עבודה )"מס הכנסה שלילי"(

זכאים: עובדים המשתכרים עד רמת שכר מסוימת  
לפרטים נוספים ניתן לפנות למוקד הטלפוני של רשות המיסים שמספרו  איך מקבלים: 

4954* או להיכנס לאתר האינטרנט של רשות המיסים בישראל.
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רשות מקומית  ■
הנחה במסי ארנונה. גובה ההנחה נקבע על ידי הרשות המקומית

זכאים: מקבלי גמלת סיעוד
איך מקבלים: הביטוח הלאומי מעביר לרשויות המקומיות רשימות של מי שעשויים להיות 

זכאים להנחה. ההנחה אמורה להינתן באופן אוטומטי.

חברת החשמל  ■
הנחה בתשלום חשבון החשמל: 50% הנחה עבור 400 קוט"ש ראשונים 

168%, וכן מי שנקבעה להם גמלה בשיעור הזה,  זכאים: מקבלי גמלת סיעוד בשיעור של 
אבל הגמלה הופחתה עקב הכנסות

הביטוח הלאומי מעביר לחברת החשמל רשימות של מי שעשויים להיות  איך מקבלים: 
זכאים להנחה. ההנחה אמורה להינתן באופן אוטומטי.

אם  בלבד.  ביתי  ובתעריף  לקצבה,  הזכאי  שם  על  להיות  חייב  החשמל  שחשבון  לב  שים 
לזכאי יש יותר מחשבון חשמל אחד על שמו, עליו להסדיר את קבלת ההנחה מול חברת החשמל.

לבירורים ניתן לפנות לחברת החשמל במוקד 103.  

רשות המים  ■
לחודש  מ"ק   3.5 עד  של  נוספת  מים  כמות  המים:  חשבון  בתשלום  הנחה 

בתעריף הנמוך

150% ומעלה, וכן מי שנקבעה לו גמלה בשיעור  זכאים: מקבלי גמלת סיעוד בשיעור של 
הזה, אבל הגמלה הופחתה עקב הכנסות

איך מקבלים: הביטוח הלאומי מעביר לרשות המים את הרשימות של מי שעשויים להיות 
זכאים להנחה. כתובת המגורים של הזכאי צריכה להיות מעודכנת במשרד הפנים. ההנחה 

אמורה להינתן באופן אוטומטי.

משרד הבריאות  ■
סיוע במימון מכשירי שיקום וניידות )כיסאות גלגלים, הליכונים מיוחדים ועוד(

וניידות שיקום  למכשירי  וזקוקים  בקהילה  השוהים  קבועה,  נכות  בעלי  תושבים  זכאים: 
איך מקבלים: את הבקשה לסיוע יש להגיש לפני רכישת המכשיר.

יש לפנות לרופא המשפחה בקופת החולים שבה חבר המבקש.
לפרטים נוספים יש לפנות ללשכת הבריאות המחוזית הקרובה למקום מגוריו של המבקש.

הטבות למקבלי
גמלת סיעוד 9



משרד הפנים - רשות האוכלוסין וההגירה  ■
העסקת עובד זר

זכאים: 
●		מקבלי גמלת סיעוד בשיעור 150% או 168%, כולל מי שהגמלה שלו הופחתה עקב הכנסות

מקבלי גמלת סיעוד שנקבעו להם 4.5 נקודות לפחות בהערכת התלות שלהם בעזרת  	 	●

אדם אחר

●		מקבלי גמלת סיעוד בני 90 ומעלה שנקבעו להם 4 נקודות לפחות בהערכת התלות

הלאומי  מהביטוח  ישירות  נמסרות  המבוטח  התלות של  בדיקת  תוצאות  מקבלים:  איך 
ידי  על  שנקבעו  התלות  נקודות  על  מסתמכת  ההגירה  רשות  לב,  שים  ההגירה.  לרשות 

הביטוח הלאומי.

הקרן לרווחת ניסולי השואה  ■
עזרה במימון מטפל/ת ל-50 שעות טיפול בלבד למשך חודשיים מיום 

השחרור מאשפוז

סיעוד  גמלת  מקבלים  ואינם  חולים,  בבית  מאשפוז  שהשתחררו  שואה  ניצולי  זכאים: 
מהביטוח הלאומי. הזכאות להטבה הזאת מותנית במבחן הכנסות, שנקבע על ידי הרשות 

לרווחת ניצולי שואה.
איך מקבלים: יש להגיש בקשה באמצעות העובד הסוציאלי של בית החולים בזמן האשפוז 

או לפנות לקרן לרווחת ניצולי שואה בישראל. 

הקרן לרווחת ניסולי השואה  ■
עזרה במימון מטפל/ת בשווי 9 שעות שבועיות

 זכאים: מקבלי גמלת סיעוד בשיעור של 150% או 168%, שהם ניצולי שואה.
איך מקבלים: יש לפנות ישירות לקרן לרווחת ניצולי השואה.

ועידת התביעות  ■
הגדלת גמלת סיעוד בכסף בשווי 9 שעות סיעוד

זכאים: מקבלי גמלת סיעוד בשיעור של 150% או 168%, שהם ניצולי שואה.
איך מקבלים: בטופס התביעה לגמלת סיעוד בכסף אתם מתבקשים למלא את נספח א׳ - 

בקשה לוועידת התביעות, והביטוח הלאומי יעביר את המידע לוועידת התביעות.
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רשות מקומית  ■
הנחה במסי ארנונה. גובה ההנחה נקבע על ידי הרשות המקומית

תוספת  עם  שאירים  קצבת  מקבלי  וכן  פרישה  גיל  מעל  שאירים  קצבת  מקבלי  זכאים: 
ולא   2002 בדצמבר  הכנסה  להשלמת  זכאים  שהיו  פרישה,  לגיל  מתחת  הכנסה  השלמת 

היתה הפסקה של 6 חודשים רצופים בזכאות.
איך מקבלים: הביטוח הלאומי מעביר לרשויות המקומיות רשימות של מי שעשויים להיות 

זכאים להנחה. ההנחה אמורה להינתן באופן אוטומטי.

חברת "בזק"  ■
הנחה בתשלום חשבון הטלפון:

50% הנחה עבור דמי שימוש קבועים בתשלום חשבון הטלפון
ההנחות אינן חלות על מי שמחובר לחברות טלפון אחרות, כמו "הוט" ו"נטוויזן"

זכאים: מקבלי קצבת שאירים עם תוספת השלמת הכנסה
איך מקבלים: הביטוח הלאומי מעביר לחברת בזק רשימות של מי שעשויים להיות זכאים 

להנחה. ההנחה אמורה להינתן באופן אוטומטי.

קו "בזק" צריך להיות בדירה למגורים בלבד וחייב להיות על שם הזכאי לקצבה.

אין כפל הנחות - הצטרפות למסלול מוזל )חבילת שיחות וכדומה( מונעת את מתן ההנחה.

לבירורים ניתן לפנות ל"בזק" בטלפון 199.

חברת החשמל  ■
הנחה בתשלום חשבון החשמל: 50% הנחה עבור 400 קוט"ש ראשונים 

זכאים: מקבלי קצבת שאירים עם תוספת השלמת הכנסה שהגיעו לגיל הפרישה
הביטוח הלאומי מעביר לחברת החשמל רשימות של מי שעשויים להיות  איך מקבלים: 

זכאים להנחה.

שים לב שחשבון החשמל חייב להיות על שם הזכאי לקצבה, ובתעריף ביתי בלבד. אם לזכאי 
יש יותר מחשבון חשמל אחד על שמו, עליו להסדיר את קבלת ההנחה מול חברת החשמל.

לבירורים ניתן לפנות לחברת החשמל במוקד 103.  

הטבות למקבלי
קסבת שאירים 10
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משרד התחבורה  ■
50% הנחה בתעריפי נסיעה באוטובוסים

לנשים מגיל 60 ומעלה ולגברים מגיל 65 ומעלה

זכאים: נשים מגיל 60 ומעלה וגברים מגיל 65 ומעלה
או  זהות  תעודת  הצגת  עם  הכרטיסים,  סוגי  כל  ברכישת  ניתנת  ההנחה  מקבלים:  איך 

תעודת אזרח ותיק.

משרד התחבורה  ■
33.3% הנחה בתעריפי נסיעה באוטובוסים

זכאים: מקבלי קצבת שאירים עם תוספת השלמת הכנסה שעדיין לא הגיעו לגיל הפרישה
איך מקבלים: הביטוח הלאומי מעביר למשרד התחבורה רשימות של מי שעשויים להיות 

זכאים להנחה.

תעודת הזכאות נשלחת על ידי משרד התחבורה אל הזכאים פעם בשנתיים באופן אוטומטי.

ההנחה ניתנת ברכישת כרטיסיות בלבד. ישנם קווים שבהם לא ניתנת הנחה.

שים לב! 
גברים מעל גיל 65 ונשים מעל גיל 60 זכאים ל-50% הנחה באוטובוסים, עם הצגת תעודת 

זהות או תעודת אזרח ותיק.

קופת חולים  ■
הנחה ברכישת תרופות ופטור מאגרות בעד שירותים רפואיים

זכאים: מקבלי קצבת שאירים מעל גיל פרישה, המקבלים תוספת השלמת הכנסה
הביטוח הלאומי מעביר לקופות החולים רשימות של מי שעשויים להיות  איך מקבלים: 

זכאים להטבות.

לבירורים יש לפנות לקופת החולים שבה רשום הזכאי.

רשות המיסים  ■
מענק עבודה )"מס הכנסה שלילי"(

זכאים: עובדים המשתכרים עד רמת שכר מסוימת  
לפרטים נוספים ניתן לפנות למוקד הטלפוני של רשות המיסים שמספרו  איך מקבלים: 

4954* או להיכנס לאתר האינטרנט של רשות המיסים בישראל.
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משרד הבינוי והשיכון  ■
סיוע בשכר דירה או ברכישת דירת קבע באחת החברות הסיבוריות

זכאים: מקבלי קצבת שאירים עם תוספת השלמת הכנסה, בני 45 ומעלה
למשרד  לפנות  יש  הזכאות  לבירור  אוטומטי.  באופן  ניתנת  אינה  ההטבה  מקבלים:  איך 

הבינוי והשיכון.

רשות המים  ■
לחודש  מ"ק   3.5 עד  של  נוספת  מים  כמות  המים:  חשבון  בתשלום  הנחה 

בתעריף נמוך

זכאים: מקבלי קצבת שאירים מעל גיל פרישה המקבלים תוספת השלמת הכנסה.
להיות  שעשויים  מי  של  רשימות  המים  לרשות  מעביר  הלאומי  הביטוח  מקבלים:  איך 

זכאים להטבות.

כתובת המגורים של הזכאי צריכה להיות מעודכנת במשרד הפנים.

ההטבה אמורה להינתן באופן אוטומטי.
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רשות מקומית  ■
הנחה במסי ארנונה. גובה ההנחה נקבע על ידי הרשות המקומית

זכאים: 
נכים מפעולות איבה, בעלי דרגת נכות בשיעור של 10% או יותר 	●

וכן יתומים ששני הוריהם  אלמנים/ות והורים שכולים של מי שנפטרו מפעולות איבה,   ●
נפטרו מפעולות איבה

איך מקבלים: הביטוח הלאומי מעביר לרשויות המקומיות רשימות של מי שעשויים להיות 
זכאים להנחה. ההנחה אמורה להינתן באופן אוטומטי.

חברת חשמל  ■
הנחה בתשלום חשבון חשמל: 50% הנחה עבור 400 קוט"ש ראשונים

נכות  נכה איבה שנקבעה להם דרגת  נפגעי פעולות איבה המקבלים תגמול  איך זכאים: 
בשיעור 50% ומעלה, או מי שמקבלים תשלומי מחיה.

להיות  שעשויים  מי  של  רשימות  חשמל  לחברת  מעביר  הלאומי  הביטוח  מקבלים:  איך 
זכאים להטבות.

ההנחה אמורה להינתן באופן אוטומטי.

ועל שם הזכאי לקצבה. אם  ביתי בלבד  להיות בתעריף  חייב  שים לב שחשבון החשמל 
לזכאי יש יותר מחשבון חשמל אחד על שמו, עליו להסדיר את קבלת ההנחה מול חברת 

חשמל.

לבירורים ניתן לפנות לחברת החשמל במוקד 103.

רשות המים  ■
לחודש  מ"ק   3.5 עד  של  נוספת  מים  כמות  המים:  חשבון  בתשלום  הנחה 

בתעריף נמוך

זכאים: נפגעי פעולות איבה המקבלים תגמול נכה איבה שנקבעה להם דרגת נכות בשיעור 
50% ומעלה, או מי שמקבלים תשלומי מחייה.

להיות  שעשויים  מי  של  רשימות  המים  לרשות  מעביר  הלאומי  הביטוח  מקבלים:  איך 
זכאים להטבות.

כתובת המגורים של הזכאי צריכה להיות מעודכנת במשרד הפנים.

ההטבה אמורה להינתן באופן אוטומטי.

הטבות למקבלי
תגמולים לנפגעי פעולות איבה 11
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רשות מקרקעי ישראל  ■
פטור או הנחה בתשלום דמי הסכמה, להעברת מקרקעין שבבעלות רשות 

מקרקעי ישראל המוחזקים בידו בחכירה

זכאים: נכים מפעולת איבה בעלי דרגת נכות של 50% או יותר, אלמנים/ות, יתומים עד גיל 
21 והורים שכולים

הביטוח  בסניף  איבה  נפגעי  למחלקת  לפנות  יש  ההטבה  את  לקבל  כדי  מקבלים:  איך 
הלאומי ולקבל מהם אישור על קבלת תגמולים מהביטוח הלאומי. את האישור יש להגיש 

לרשות מקרקעי ישראל.

משרד האוסר  ■
הנחה במס רכישה על דירת מגורים או על קרקע לבניית דירת מגורים, לפי 

תקנות מס שבח מקרקעין. ההנחה תוענק פעמיים בלבד

זכאים: אלמנים/ות, הורים שכולים, יתומים עד גיל 40 ונכים בעלי דרגות נכות בשיעור 19% 
ומעלה לצמיתות.

הביטוח  בסניף  איבה  נפגעי  למחלקת  לפנות  יש  ההנחה  את  לקבל  כדי  מקבלים:  איך 
הלאומי ולקבל מהם אישור על קבלת תגמולים מהביטוח הלאומי. את האישור יש להגיש 

למשרד האוצר.

אגף רשם מקרקעין/משרד המשפטים  ■
פטור מאגרת רישום משכנתה

מפעולת  נכים  או  ויותר,   20% של  בשיעור  נכות  דרגת  בעלי  איבה  מפעולת  נכים  זכאים: 
איבה בעלי דרגת נכות בשיעור של 10% ויותר, שהוכרו כנפגעי איבה לפני 1.1.1996

הביטוח  בסניף  איבה  נפגעי  למחלקת  לפנות  יש  ההטבה,  את  לקבל  כדי  מקבלים:  איך 
הלאומי ולקבל מהם אישור על קבלת תגמולים מהביטוח הלאומי. את האישור יש להגיש 

ללשכת רישום מקרקעין.

רכבת ישראל  ■
בקווים  הנסיעה  כרטיס  מערך   10% בגובה  ברכבת  נסיעה  בדמי  הנחה 

בינעירוניים

זכאים: נכים מפעולת איבה בעלי דרגת נכות בשיעור של 20% ויותר; 
איך מקבלים: ההנחה תינתן בקופת הרכבת עם הצגת תעודת נכה ותעודת זהות.



רשות המיסים  ■
הנחה או פטור מתשלום מס הכנסה

זכאים: 
	 עיוור או בעל ליקוי ראייה חמור●

	 נכה שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 100%●

	 נכה שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 90% מפגיעות באיברים לפי חישוב מיוחד●

	 נכה שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 89% לצמיתות לפי חישוב מיוחד●

לתשומת הלב

	 פטור ממס הכנסה ניתן למי שנקבעה לו נכות רפואית בלבד, ולא נכות תפקודית. ●

	 הפטור ניתן רק אם תקופת הנכות הכוללת עולה על 184 יום, והוא ניתן עד לסכום הכנסה ●
מסוים המתעדכן מדי שנה.

נכה שלא נקבעו לו אחוזי נכות או שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור הנמוך מ-90% בחישוב 
מיוחד, יגיש בקשה לפטור לפקיד השומה, לצורך קבלת זימון לוועדה רפואית לצרכי מס 

הכנסה.
איך מקבלים: את הבקשה להנחה או פטור יש להגיש לפקיד השומה במקום המגורים. 

לפרטים נא להתקשר לטלפון 4954*.

רשם לענייני ירושה/משרד המשפטים  ■
פטור מחובת תשלום אגרה בעד פעולות הרשם לענייני ירושה

זכאים: אלמנים/ות, יתומים, והורים שכולים של מי שנפטרו מפיגוע איבה
הביטוח  בסניף  איבה  נפגעי  למחלקת  לפנות  יש  ההטבה,  את  לקבל  כדי  מקבלים:  איך 

הלאומי הקרוב למקום המגורים ולקבל אישור על קבלת תגמולים מהביטוח הלאומי.
את האישור יש לשלוח לרשם לענייני ירושה.

 38 / הטבות למקבלי תגמולים לנפגעי פעולות איבה  



  הטבות למקבלי תגמולים לאסירי ציון / 39

רשות מקומית  ■
הנחה במסי ארנונה. גובה ההנחה נקבע על ידי הרשות המקומית

זכאים: אסירי ציון בעלי דרגת נכות בשיעור של 90% ומעלה
איך מקבלים: הביטוח הלאומי מעביר לרשויות המקומיות רשימות של מי שעשויים להיות 

זכאים להנחה. ההנחה אמורה להינתן באופן אוטומטי.

הטבות למקבלי
תגמולים לאסירי סיון 12
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רשות מקומית  ■
הנחה במסי ארנונה. גובה ההנחה נקבע על ידי הרשות המקומית

זכאים: חסידי אומות עולם
שעשויים  מי  של  רשימות  המקומיות  לרשויות  מעביר  הלאומי  הביטוח  מקבלים:  איך 

להיות זכאים להנחה. 

ההנחה אמורה להינתן באופן אוטומטי.

הטבות למקבלי
קסבה לחסידי אומות עולם 13



בהוסאת המוסד לביטוח לאומי
הסברה ויחסי ציבור

סימן החוברת ח"ה 7
ירושלים, אייר התשע״ח, מאי 2018

הפקה: לשכת הפרסום הממשלתית


