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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חבר הכנסת מטעם ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת:

 הצעת חוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב( )תיקון מס' 11(
)הנחה בארנונה בנכס המשמש למגורי נכה נפש(, התש"ע–2010 *

   
התשנ"ג–1992 1, 1 תיקון סעיף 12 התקציב(,  יעדי  להשגת  חקיקה  )תיקוני  המדינה  במשק  הסדרים  בחוק 

בסעיף 12, אחרי סעיף קטן )ה( יבוא:

על אף האמור בסעיף קטן )ג(, בנכס המשמש למגורי נכה, יחול חיוב ארנונה ")ו(  )1(
למגורים שיופחת בשיעור ההנחה שאותו נכה היה זכאי לה כמחזיק בנכס לפי קביעת 
המועצה, לרבות תנאים שקבעה, גם אם המחזיק בנכס הוא אדם אחר עבור הנכה; 
המפורטים  הדיור  מסוגי  שהוא  נכס   – נכה"  למגורי  המשמש  "נכס  זה,  קטן  בסעיף 
בפרט ב)1( לתוספת לחוק שיקום נכי נפש בקהילה, התש"ס–2000 2, שנכה נפש זכאי 

להם בהתאם לתכנית שיקום לפי החוק האמור  

הוראות פסקה )1( יחולו הן על שטחים בנכס המשמשים למגורי נכה והן על   )2(
שטחים אחרים באותו נכס המשמשים את הנכה או את מי ששוהה בנכס לשם טיפול 

בנכה או מתן שירות לנכה, בלבד 

להנחה  זכאי  הנכה  יהיה  לא   ,)1( פסקה  הוראות  לפי  הארנונה  חיוב  הופחת   )3(
בארנונה למגורים בעד נכס אחר שהוא מחזיק בו "

חוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת 
הפנים  שר  את  מסמיך  התשנ"ג–1992,  התקציב(,  יעדי 
לפי  הארנונה   בתשלומי  הנחות  למתן  תקנות  להתקין 
מקומית  שרשות  מרביות  הנחות  נקבעו  כאמור  התקנות 

רשאית לתת, בין השאר, לנכים  

חוק  לפי  שיקום  תכנית  במסגרת  שזכאים,  נפש  נכי 
שיקום נכי נפש בקהילה, התש"ס–2000, למסגרות מגורים 
מהמקרים  בחלק  זוכים  אינם  מוגן,  דיור  כגון  בקהילה, 
משום  לנכותם,  בהתאם  להם  המגיעה  בארנונה  להנחה 

שאינם נחשבים מחזיקים בנכס 

רשות  לחייב  באה  בזה  המתפרסמת  החוק  הצעת 
אותה  את  לתת  לנכה,  בארנונה  הנחה  שקבעה  מקומית 
הנחה, ובאותם תנאים שקבעה, לגבי נכס שבו מתגורר נכה 
הנפש שהיה זכאי להנחה האמורה אם היה נחשב מחזיק 

בנכס בעצמו, גם אם אדם אחר נחשב מחזיק בנכס  

כדי למנוע כפל הנחות, מוצע לקבוע כי הנחה שתינתן 
לגבי הנכס שבו מתגורר נכה הנפש תמנע הנחה לגבי נכס 
כי  להבהיר  מוצע  בו   מחזיק  הנפש  שנכה  למגורים  אחר 
שבהם  שטחים  גם  בחשבון  יובאו  הנכס  שטחי  בחישוב 
שוהה מי שנותן טיפול או שירות לנכה הנפש, לרבות אם 
הוא מתגורר במקום  עם זאת, אין ההוראה באה לגרוע 
מהכללים לעניין חישוב ההנחה לגבי נכס שבו נכה הנפש 

מתגורר עם בני משפחתו 

בעת הכנת הצעת החוק לקריאה השנייה ולקריאה 
של  והבריאות  הרווחה  העבודה  ועדת  תוסיף  השלישית 
הכנסת לדון באפשרות החלת הוראות דומות גם על נכים 
וכן  עליהם,  להחלתן  ההצדקה  ובשאלת  נפש  נכי  שאינם 
בהבהרת סוגיית הזכאות החלקית להנחה בארנונה לגבי 

נכס שבו נכה נפש מתגורר עם בני משפחתו 

הצעת חוק מס' פ/905/18; הועברה לוועדה ביום א' באב התשס"ט )22 ביולי 2009(   *
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