פרק 12

הנחות בתשלומים
והטבות פנסיוניות

אוגדן זכויות לילדים ובוגרים עם מוגבלות פיזית
איל"ן – איגוד ישראלי לילדים נפגעים (ע"ר) בשיתוף נציבות שוויון זכויות לאנשים עם
מוגבלות ,משרד המשפטים ,והקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלות ,האוניברסיטה העברית

 12.הנחות בתשלומים והטבות פנסיוניות
 .12.1הנחה בחשבון הארנונה
 מהי הזכות?
אנשים עם מוגבלות פיזית עשויים לקבל מהרשות המקומית ,בהתאם לתנאי הזכאות ,הנחה
בתשלומי הארנונה.

 מי זכאי?
1 .מקבלי קצבת נכות מלאה שנקבעה להם דרגת אי-כושר השתכרות בשיעור  75%ומעלה
זכאים להנחה בארנונה בשיעור של עד  .80%הרשות המקומית רשאית לקבוע מבחני
הכנסה לעניין הזכאות.
2 .מי שנקבעה להם נכות רפואית בשיעור  90%ומעלה על פי כל דין (למשל ,מי שנכותם
נקבעה על פי תקנות מס ההכנסה) ,זכאים להנחה בשיעור של עד  .40%הרשות המקומית
רשאית לקבוע מבחני הכנסה לעניין הזכאות.
3 .הורים לילדים עד גיל  18המקבלים גמלת ילד נכה או הורים לבוגרים המתגוררים בביתם
ומקבלים קצבת נכות כללית וקיבלו בעבר גמלת ילד נכה ,עשויים להיות זכאים אף הם
להנחה עד לשיעור של .33%

 חשוב לדעת
) 1שיעור ההנחה נקבע על פי החלטת הרשות המקומית ומשתנה מרשות לרשות.
) 2ההנחות נוגעות לשטח דירה של  100מ"ר.
) 3אין כפל הנחות :מי שמתקיימים בו כמה תנאי זכאות להנחות בארנונה יהיה זכאי
להנחה הגבוהה שבהן.

 כיצד אפשר לממש את הזכות?
1 .יש לפנות לאגף הגבייה ברשות המקומית שבתחומה מתגוררים ולמלא טופס לבקשת
הנחה בארנונה.
2 .אל הטופס יש לצרף מסמכים המעידים על הזכאות (אישור קבלת קצבה ,קביעת נכות
רפואית וכו').
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 .12.2הנחה בחשבון הטלפון (בזק)
 מהי הזכות?
מקבלי קצבת נכות כללית זכאים להנחות מטעם משרד הרווחה בתשלומי הטלפון של חברת
בזק לפי התנאים שיפורטו להלן.

 מי זכאי?
1 .מי שמקבלים קצבת נכות כללית בשיעור של  75%ונקבעה להם נכות רפואית בשיעור של
 80%ומעלה.
2 .הורים שילדם מקבל גמלת ילד נכה בשיעור של  100%זכאים להטבות האלה בתשלומי
הטלפון של חברת בזק:
zהנחה של כ 50%-מדמי התקנה לקו טלפון רגיל.
zהנחה של כ 50%-מדמי העתקה של קו הטלפון.
החל מאוגוסט  2013אפשר לבחור באחד המסלולים האלה (הסכומים נכונים לינואר :)2020
zפטור מדמי השימוש הקבועים ו 300-דקות שיחה לחודש ליעדים נייחים וניידים בעלות של
 ₪ 17לחודש (לאחר הסבסוד).
zפטור מדמי השימוש הקבועים ו 600-דקות שיחה לחודש ליעדים נייחים וניידים בעלות של
 ₪ 32לחודש (לאחר הסבסוד).
משפחה שלה שני ילדים זכאים תוכל לקבל אחד משני המסלולים האלה:
zמימון מלא של חבילת ה 300-דקות.
zסבסוד של חבילת ה 600-דקות :תעלה  ₪ 15לחודש לאחר הסבסוד.
בעבור צריכה החורגת מהחבילה המוצעת יהיה סך החיוב  18אגורות לדקת שיחה.

 כיצד אפשר לממש את הזכות?
יש למלא טופס בקשה לקבלת הנחה ולצרף אליו את המסמכים לפי המפורט בו:
.www.bit.ly/bezeqdis
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 .12.3הנחה בחשבון החשמל
 מהי הזכות?
הנחה בשיעור של  50%בתשלום חשבון החשמל הניתנת בכל חודש בעבור צריכה של עד
 400קוט"ש בכל חודש ( 800קוט"ש בחשבון דו-חודשי) ללקוח בתעריף ביתי בלבד בבתים
המשמשים למגורים בלבד.

 מי זכאי?
1 .הורים לילדים בני  18–3המקבלים גמלת ילד נכה בשל הצורך בטיפול רפואי מיוחד.
2 .מי שמקבלים קצבת זקנה לנכה (כלומר ,מי שקיבלו קצבת נכות כללית לפני שהגיעו לגיל
הפרישה).
3 .הורים לילדים בני  3ומעלה הזכאים לגמלת ילד נכה בשל תלותם בעזרת הזולת בביצוע
פעולות היום-יום.
4 .בני  18ומעלה המקבלים קצבה לשירותים מיוחדים בשיעור של  112%או .188%

 כיצד אפשר לממש את הזכות?
1 .בכל חודש המוסד לביטוח לאומי מעביר לחברת החשמל את רשימת הזכאים.
2 .ההנחה תינתן באופן אוטומטי רק למי שיש התאמה בין הנתונים הרשומים עליו בחברת
החשמל לבין הנתונים המתקבלים מהמוסד לביטוח לאומי (מי שרשום כמקבל הקצבה
בפועל).



לפרטים נוספים ולבירורים אפשר להתקשר למוקד השירות הטלפוני .103

 חשוב לדעת
) 1סכום ההנחה המרבי הוא כ ₪ 110-לחודש וכ ₪ 220-לחשבון דו-חודשי (נכון לינואר
.)2019
) 2מי שעומדים בקריטריונים להנחה בחשבון החשמל יותר מפעם אחת זכאים להנחה
אחת בלבד (בשיעור הגבוה שבהן).
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 .12.4הנחה בחשבון המים
 מהי הזכות?
כל תושב זכאי לקבל בכל חודש  3.5מ"ק בתעריף נמוך ,ומעבר לכך תחויב הצריכה לפי תעריף
גבוה יותר .אנשים עם מוגבלויות ,כמפורט להלן ,זכאים לתוספת חודשית של  3.5מ"ק מים
בתעריף הנמוך.

 מי זכאי?
1 .מקבלי קצבת זקנה עם השלמה לקצבת נכות.
2 .מקבלי גמלת סיעוד בשיעור של  150%גמלה לפחות ,וכן מי שנקבעה להם גמלה בשיעור
הזה אך הגמלה הופחתה עקב הכנסות.
3 .מקבלי גמלת שירותים מיוחדים בשיעור  112%ומעלה.
4 .מי שמקבלים נכות כללית מטעם הביטוח הלאומי עם נכות רפואית של לפחות .70%
5 .מקבלי קצבת ניידות חודשית.
6 .הורים לילדים המקבלים קצבת ילד נכה.

 כיצד אפשר לממש את הזכות?
1 .הביטוח הלאומי מעביר לרשות המים רשימות של מי שעשויים להיות זכאים להנחה .כתובת
המגורים של הזכאים צריכה להיות מעודכנת במשרד הפנים .ההנחה אמורה להינתן באופן
אוטומטי.
2 .אפשר לברר אם מופיעים ברשימת הזכאים באמצעות פנייה אל ספק המים באזור
המגורים וציון מספר תעודת הזהות.www.bit.ly/watersapakim :
3 .מי שסבורים כי הם זכאים ולא קיבלו מכתב בדבר זכאותם או שנאמר להם כי אינם מופיעים
ברשימת הזכאים ,יכולים לפנות בעניין אל המוקד הטלפוני של המוסד לביטוח לאומי,
שמספרו .*6050

 .12.5הנחות בעמלות הבנקים
 מהי הזכות?
פעולות שעשו פקידי בנק לבקשת הלקוחות ייחשבו כפעולה אחת בערוץ הישיר ,ועל כן יהיה
תשלום העמלה נמוך יותר.
פעולה שעשו פקידים היא פעולה הנעשית באופן ישיר עם הפקידים (בסניף הבנק או
באמצעות מוקד טלפוני או פקס).
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פירוט הפעולות :הפקדת מזומן ,משיכת מזומן ,הפקה ומשלוח של תדפיס לבקשת הלקוחות,
העברה או הפקדה לחשבון אחר ,פדיון צ'ק (כולל משיכה בצ'ק עצמי) ,הפקדת צ'ק (לכל קבוצת
צ'קים – עד  20צ'קים) ,תשלום שובר ,פריטת מזומן.

 חשוב לדעת
עמלה הנגבית על פעולה בערוץ הישיר נמוכה מעמלה על פעולה שעשו פקידי בנק.
פעולה בערוץ הישיר היא כל פעולה הנעשית שלא עם פקידי הבנק אלא באינטרנט,
בכספומט ,בהוראת קבע או בהרשאה לחיוב החשבון.

 מי זכאי?
לקוחות שהציגו לבנק אישור מהמוסד לביטוח לאומי או ממשרד הביטחון ולפיו נקבע להם
שיעור של  40%נכות לפחות.

 כיצד אפשר לממש את הזכות?
יש להגיע לבנק ולהציג אישור מהמוסד לביטוח לאומי או ממשרד הביטחון המעיד על אחוזי
הנכות שנקבעו.

 .12.6זכאות לקצבת שאירים לילד עם מוגבלות שאחד מהוריו נפטר
 מהי הזכות?
במצב סטנדרטי זהו הכיסוי הביטוחי הסטנדרטי לשאירים במקרה מוות:
1 .בני זוג מקבלים קצבה של  60%לכל החיים;
2 .ילדים מקבלים קצבה של  40%עד גיל ;21
3 .אם אין בן זוג ,הילדים יקבלו קצבה של  100%עד שלאחרון שבהם ימלאו .21
ילדים עם מוגבלות שנפטר אחד מהוריהם ,שהיה מבוטח בקרן פנסייה ,זכאים לקבל קצבת
שאירים לאורך כל חייהם (ולא רק עד גיל .)21
כלומר ,אם במקרה של מוות נותרו בן זוג וילדים קטנים שאחד מהם עם מוגבלות ,הקצבה של
 40%לילדים לא תופסק בגיל  .21אם שני ההורים נפטרו או אין בן זוג להורה שנפטר ,תהיה
הקצבה  100%לכל ימי חייהם.
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 מי זכאי?
ילדים עם מוגבלות העומדים בתנאים האלה:
1 .הוכרו בביטוח הלאומי כבעלי מוגבלות אחרי הצטרפות העמית לקרן הפנסייה;
2 .הוכרו בביטוח הלאומי כבעלי מוגבלות לפני שמלאו להם ;21
3 .אין להם הכנסה ממקור אחר.

 חשוב לדעת
קצבת נכות או קצבת זקנה של הביטוח הלאומי לא ייחשבו לילדים הכנסה .כלומר ,אם
הילדים זכאים לקצבת שאירים ,היא תתווסף על הקצבה שהביטוח הלאומי משלם להם.

 כיצד אפשר לממש את הזכות?
יש לפנות לקרן הפנסייה שבה היה מבוטח ההורה שנפטר.

 .12.7זכאות לקצבת שאירים להורה עם מוגבלות שילדו נפטר
 מהי הזכות?
הורה עם מוגבלות שתמך בו ילדו שהיה מבוטח בביטוח פנסיוני ונפטר ,זכאי לקבל 20%
מקצבת השאירים לאורך כל ימי חייו.

 מי זכאי?
הורים ביולוגיים או מאמצים של ילד שהיה מבוטח בקרן פנסיונית ונפטר ,וכן הורים ביולוגיים
או מאמצים של בן זוג של אדם שהיה מבוטח בקרן פנסיונית ונפטר ,ומתקיימים בהורים כל
התנאים האלה:
1 .היו סמוכים על שולחנו של הנפטר במועד פטירתו;
2 .אינם מסוגלים לכלכל את עצמם מעבודה ,לפי החלטת קרן הפנסייה;
3 .מקבלים גמלה להבטחת הכנסה;
4 .אין להורים הכנסה ממקור אחר.
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 חשוב לדעת
קצבת נכות או קצבת זקנה של הביטוח הלאומי לא ייחשבו להורה הכנסה .כלומר ,אם
ההורים זכאים לקצבת השאירים ,היא תתווסף על הקצבה שהביטוח הלאומי משלם
להם.

 כיצד אפשר לממש את הזכות?
יש לפנות לקרן הפנסייה שבה היה מבוטח הנפטר.
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