
"תוספת ראשונה
)תקנה 2)א()8((

1773 קובץ התקנות 8144, כ"ט בטבת התשע"ט, 1.2019. 6

הכנסה חודשית ממוצעת בשקלים חדשים בשנת הכספים 2018 מס' נפשות

מעל 3,701  מעל 3,274  מעל  2,847 עד 2,847 1
עד 5,300 עד 3,701 עד 3,274

מעל 5,550  מעל 4,910  מעל  4,270 עד 4,270 2
עד 7,949 עד 5,550 עד 4,910

מעל 6,438  מעל 5,695  מעל  4,952 עד 4,952 3
עד 9,219 עד 6,438 עד 5,695

מעל 7,327  מעל 6,481  מעל  5,636 עד 5,636 4
עד 10,492 עד 7,327 עד 6,481

מעל 9,137  מעל 8,083  מעל  7,028 עד 7,028 5
עד 13,085 עד 9,137 עד 8,083

מעל 10,947  מעל 9,684  מעל 8,421 עד 8,421 6
עד 15,677 עד 10,947 עד 9,684

עד 20% עד 40% עד 60% עד 80% שיעור ההנחה

מעל 12,757  מעל 11,285  מעל 9,813  עד 9,813 7
עד 18,269 עד 12,757 עד 11,285

מעל 14,567  מעל 12,886  מעל 11,206  עד 11,206 8
עד 20,862 עד 14,567 עד 12,886

מעל 16,377  מעל 14,488  מעל 12,598  עד 12,598 9
עד 23,454 עד 16,377 עד 14,488

עד 2,414  עד 1,781 לנפש עד 1,576 לנפש עד 1,370 לנפש 10 ומעלה
לנפש

עד 30%". עד 50% עד 70% עד 90% שיעור ההנחה 

תיקון התוספת  בתוספת השנייה לתקנות העיקריות, בטפסים 1 ו–2 בכל מקום שבו נאמר - . 2
השנייה

"2017" יבוא "2018"; ) 1(

"2018" יבוא "2019".   ) 2(

הוראת שעה )2019 בינואר   1( התשע"ט  בטבת  כ"ד  שמיום  בתקופה  אלה,  בתקנות  האמור  אף  על  .  3
עד יום ג' בטבת התש"ף )31 בדצמבר 2019( -

יקראו את תקנה 2)א()8()ב( לתקנות העיקריות כאילו בהגדרה "הכנסה חודשית   )1(
ממוצעת", בפסקה )1(, במקום "בשנים עשר החודשים שלפני שנת הכספים שבעדה 
שנת  שלפני  דצמבר  נובמבר  אוקטובר,  החודשים  "בשלושת  יבוא  ההנחה"  נדרשת 
ההכנסה  ממוצע  בנכס,  המחזיק  לבקשת  או,  ההנחה  נדרשת  שבעדה  הכספים 

החודשית בשנים עשר החודשים שלפני שנת הכספים שבעדה נדרשת ההנחה";

יקראו את התוספת השנייה לתקנות העיקריות כאילו - ) 2(

בטופס 1, בסעיף 1 - )א (
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