
 3102ישובים שתושביהם זכאים להנחה ממס בשנת המס ירשימת פרק ה'. 
 

 יחיד שמרכז חייו באותו יישוב –שוב" י"תושב י
 

 היישובים המזכים ופירוט ההנחות במס לתושביהם 
 

 ראשונה, חלק א' ( תוספת3)ב()33ישובי הצפון: סעיף י )א(
  
בית הילל, ברעם, , *בית ג'אןאביבים, אבירים, אבן מנחם, אדמית, אור הגנוז, אילון, אלקוש,  

בצת, בר יוחאי, גורן, גוש חלב, געתון, גרנות הגליל, גשר הזיו, דובב, דישון, דלתון, דן, דפנה, 
חניתה, חורפיש, יערה, יפתח, נוה זיו, זרעית )כפר רוזנוולד(, חוסן, -הגושרים, הילה, זיו הגליל

לימן, , סמיע*-כרסאיראון, כברי, כפר בלום, כפר גלעדי, כפר יובל, כפר סאלד, כרם בן זמרה, 
מטולה, מירון, מלכיה, מנות, מנרה, מעונה, מעיליה, מעין ברוך, מעלות תרשיחא, מצובה 

ה, עבדון, עין יעקב, מרגליות, משגב עם, מתת, נאות מרדכי, נהריה, נטועה, סאסא, סער, ספסופ
עלמה, עמיר, עראמשה, פאסוטה, פקיעין, פקיעין החדשה, צבעון, צוריאל, ראג'ר, ראש הנקרה, 

, רמות נפתלי, שאר ישוב, שדה אליעזר, שדה נחמיה, שומרה, שלומי, שמיר, שניר, הניאריח
 שתולה.

 
 ₪: 013,632על הכנסה חייבת מיגיעה אישית עד לתקרה של  30%הנחה של 

 ראו הערות בדברי הסבר* 
 

 ישובים הבאיםיה )ב(
 

 (0)ב()33קרית שמונה: סעיף  .א
 
 ₪. 013,632על הכנסה חייבת מיגיעה אישית עד לתקרה של   04%הנחה של 

 
  ישובי אזור קו עימות דרומי:י .ב

 
 ₪.  013,632על הכנסה מיגיעה אישית עד לתקרה של   02%ישובים הבאים יקבלו הנחה של יתושבי ה

 
דקל, זיקים, זמרת, דורות, גבים, גברעם, ברור חייל, אור הנר, איבים, ארז, בארי, אוהד, ום, אבשל 

חולית, יבול, יד מרדכי, יכיני, ישע, יתד, כיסופים, כפר מימון, כפר עזה, כרמיה, חוות השיקמים, 
מגן, מפלסים, נחל עוז, ניר יצחק, ניר עוז, ניר עם, נירים, נתיב מבקיעים, כרם שלום, מבטחים, 

רעים, שדה צוחר, העשרה, סופה, סעד, עין הבשור, עין השלושה, עלומים, עמיעוז, פרי גן, 
 .תלמי יוסף, תקומהתלמי אליהו, תושיה, שלומית, שדרות, שובה, שוקדה, שדה ניצן, אברהם, 

 
  

 (1)ב()33מצפה רמון: סעיף  )ב(
 

 ₪.386,352על הכנסה חייבת מיגיעה אישית עד לתקרה של  04%הנחה של 
 
 (1)ב()33דימונה וירוחם: סעיף  )ג(
 

 ₪. 386,352על הכנסה חייבת מיגיעה אישית עד לתקרה של  31%הנחה של 
 

 (1)ב()33ישובים הבאים: סעיף יה )ד(
  
 רמת הנגב:אופקים, ערוער )ערערה בנגב(, תל שבע ותושבי המועצה האזורית  
עם, משאבי שדה, ניצנה )קהילת -גוריון, מרחב-אשלים, באר מילכה, טללים, כמהין, מדרשת בן 

  חינוך(, ניצני סיני, עזוז, רביבים, רתמים, שדה בוקר וכן מחנה מצפה רמון )טלי(.
 

 ₪. 386,352על הכנסה חייבת מיגיעה אישית עד לתקרה של  38%הנחה של 
 
  (1)ב()33: סעיף שובים הבאיםיהי א. )ו(

  
נתיב השיירה, נתיבות, , מזרעה*בן עמי, גונן, יחיעם, יסוד המעלה, כפר ורדים, להבות הבשן,  

             עברון, עכו, שבי ציון, שייח' דנון.
  

 
 * ראו הערות בדברי הסבר

 



 
 

         
 (, תוספת ראשונה חלק ב'1)ב()33שובים הבאים: סעיף יהי ב.   

 
ישובים הבאים: אילות, אליפז, באר אורה, גרופית, יורית אילות )הכוללת את המועצה אז 

יהל, יטבתה, לוטן, מחנה עובדה )יוכבד(, נאות סמדר )שזפון(, נוה חריף, סמר, קטורה, 
, בית שאן, חצור הגלילית, מועצה אזורית ערבה תיכונה )הכוללת את )שחרות, שיטים

 עין יהב, עיר אובות, פארן, צופר, בלדד )צוקים((, ערד.ישובים הבאים: חצבה, ספיר, עדן, יה
 

 ₪. 386,352על הכנסה חייבת מיגיעה אישית עד לתקרה של  30%הנחה של 
 

 : חוק אזור סחר חופשיתושבי אילת  )ח(
  

( שהופקה באיזור אילת או חבל אילות עד 0)0( או 3)0על הכנסה חייבת לפי סעיף  32%הנחה של             
 ₪. 013,632 של  לתקרה

 
 כוחות הביטחון: )ט(

 
 לשנה.₪  386,352מן המשכורת המיוחדת עד לסכום הכנסה של  8%הנחה של  

 
 


