
 מסמכים נדרשים
 

בעל הכנסה חודשית הוא  - 8)א(2שנקבעו בתקנה  םהעומד על פי קריטריוניבנכס  מחזיקההנחה תינתן ל
 תו בנכס.מספר הנפשות המתגוררות א, לפי תוספת הראשונה בתקנהטבלת הכנסה בממוצעת שפורטה ב

 
 בשיעור שנקבע לפי טורי ההכנסה שבתוספת הראשונה הנחה

 

  ((2)א()8)תקנה תוספת ראשונה  -8102תנאים לקבלת הנחה לפי מבחן הכנסה בשנת 

 7102 הכספים בשנת חדשים בשקלים ממוצעת חודשית הכנסה *
 

 מספר נפשות    

 1 עד   ,20,9 ,20,9 - 90269 90269 - 906,3 906,3 - 00555

 2 עד 50206 50206 - 50,30 50,30 - 00099 00099 - 00055

 9 עד ,5039 ,5039 - ,0060 ,0060 - 60513 60513 - 0055,

 5 עד 00613 00613 - 60562 60562 - 00955 00955- 30351 

 0 עד 60362 60362 - 0556, 0556, - 30505 30505 - 120266
 6 עד 0955, 0955, - 30005 30005 - 150030 150030- 150692    

 שיעור ההנחה  עד 02% עד 02% עד 02% עד 02%

 0 עד 30650 30650 - 110535 110535 - 120051 120051 - ,16033 

 , עד 150335 150335 - ,12069 ,12069 - 1502,6 1502,6 - 130965

 3 עד 120992 120992 - 1501,2 1501,2 - 160592 160592 - 210095  

 מעלהו 15 עד 1,956 לנפש ,1,05 לנפש 1,005 לנפש 2,003 לנפש

 שיעור ההנחה עד 02% עד 02% עד 02% עד 02%

 :(8)א()2 כהגדרתה בתקנה "הכנסה" *
הכנסה  מכל מקור, לרבות ילד במשפחה אומנה, הכנסה ברוטו של המחזיק בנכס ושל אלה המתגוררים אתו

 קצבת, זקנה קצבת, ילדים קצבת למעט, , לרבות תשלומים מהמוסד לביטוח לאומי משלם להםשהוא
  .לאומן ותשלומים נכה ילד גמלת, שאירים

 
 :לצורך בחינת הזכאות כהכנסהיחושבו לא 

 (1//800' מס הפנים משרד ל"מנכ כספים ממקורות עצמיים )חוזר -

 תגמול מיוחד ותגמול נוסף כמשמעותם בחוק שירות המילואים: -
 הזכאות שתנאי שביצע מילואים שירות בשל מיוחד לתגמול זכאי מילואים חייל כל – מיוחד תגמול
 .בצבא' בפק ייקבעו
 הסכמת פי על המיסים רשות ידי על רק מתבצע זה תגמול, המיוחד לתגמול נוסף תגמול - נוסף תגמול

 .האוצר שר
 כספי פדיון קופות גמל )הריבית הנגזרת מכספי הפדיון תחושב להכנסה( -
 

 עם המתגוררים בת או בן של החודשית מהכנסתם מחצית בחשבון להביא יש הכנסה מבחן במסגרת
 או הבקשה מבקש עם בלבד אחד ילד מתגורר בה משפחה בין הבחנה לבצע יש זו במסגרת .הנכס המחזיק
 ילדים ויותר: 0 מתגוררים בה משפחה

 
 :הוריו עם אחד ילד מתגורר בה משפחה

 בעת בחשבון נלקחת אינה ה0הכנסתו -המינימום שכר גובה על עולה אינה ה0הילד של ה0הכנסתו כאשר .א
 ההכנסה חישוב

 .המשפחתי התא של הכוללת
 מהפרש ההכנסה מחצית את לחשב יש – המינימום שכר גובה על עולה ה0הילד של ה0הכנסתו כאשר .ב

 .המינימום משכר ההכנסה
 

 :להנחה הבקשה מבקשי, הוריהם עם יותר או ילדים 2 מתגוררים בה משפחה
 הילדים שאר לגבי אולם, בלבד ת0אחד ה0ילד כלפי שלעיל הכללים יחולו -ת0אחד ה0מילד יותר יש אם

 .לגובהה קשר ללא מהכנסתם מחצית בחשבון תילקח
 

 


