משבר הקורונה :התכנית לסיוע כלכלי – מענקים חד פעמיים
– מידע למשפחות –
ביום  29/07/20הודיעה הממשלה על אישור תכנית מענקים לסיוע כלכלי לתושבי ישראל.
כל הפרטים לפניכם.
מי זכאי למענק?
✓ כל תושב ישראל מגיל  18ומעלה – ;₪ 750
✓ ילדים –  ₪ 500עבור כל ילד עד הילד הרביעי במשפחה ₪ 300 ,עבור כל ילד מהילד החמישי ואילך;
✓ מקבלי קצבת נכות כללית (בגירים – מעל גיל  – )18תוספת בסך  ₪ 750לקצבה;
✓ מקבלי קצבאות אחרות  -הבטחת הכנסה  /דמי מזונות  /סיעוד או שירותים מיוחדים לאחר גיל
הפרישה  /אזרח ותיק ושאירים שמקבלים גם השלמת הכנסה או השלמה לנכות  /נכי איבה ,נכי
צה"ל ואסירי ציון לפי מבחני הכנסה  /נכות לעולים חדשים ושירותים מיוחדים לעולים חדשים /
קצבת נכי רדיפות ונכי מלחמה בנאצים ואלמנותיהם ממשרד האוצר לפי מבחני הכנסה  /קצבאות
עולה נזקק ותושב חוזר נזקק ממשרד הקליטה.

האם תתקבל תוספת עבור מקבלי גמלת ילד נכה?
מקבלי גמלת ילד נכה אינם זכאים לתוספת הניתנת למקבלי קצבאות מיוחדות ,אלא למענק הילדים הרגיל
בלבד .לפניית אלו"ט ופורום ארגוני ילדים עם צרכים מיוחדים בנושא לחצו כאן.

מה לגבי מקבלי גמלת ילד נכה שזומנו לוועדה לקביעת נכות כללית אך הקצבה טרם אושרה
עבורם?
המשתייכים לקבוצה זו יוכלו לקבל את המענק באופן רטרואקטיבי לאחר אישור הזכאות לקצבת נכות
כללית.

כיצד ישולם המענק?
המענק ישולם ע"י המוסד לביטוח לאומי אוטומטית וישירות לחשבון הבנק הרשום במערכת – ניתן לבדוק
את מספר החשבון המעודכן במערכת וכן לעדכנו באמצעות האזור האישי באתר הביטוח הלאומי ,או לעדכן
הפרטים באמצעות המענה הקולי של הביטוח הלאומי.02-5393733 :
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כיצד נקבל המענק אם אין לנו חשבון בנק?
מי שאין לו חשבון בנק יוכל לקבל את המענק במזומן בבנק הדואר ,מבלי לפתוח חשבון בנק – במועד
שיעודכן ע"י הביטוח הלאומי (בעת הנוכחית הדבר עדיין אינו אפשרי).

מתי ישולם המענק?
המענקים ישולמו במספר פעימות – הראשונה תבוצע ביום ראשון ( )2.8.20ישולמו המענקים עבור הילדים.
לאחר מכן ,במספר פעימות ,ישולמו שאר המענקים לתושבים מגיל  18ומעלה .לדוגמה ,זוג הורים עם 2
ילדים יקבל את המענק בכמה תשלומים ,בפעימה הראשונה יקבל  ₪ 1000עבור הילדים ,ובפעימות הבאות
עוד  750ש"ח עבור כל אחד מההורים .מידע על מועדי הפעימות הבאות יעודכן באופן שוטף באתר הביטוח
הלאומי ,בדף הפייסבוק של הביטוח הלאומי ובערוץ הטלגרם.

לעדכונים שוטפים:
עמוד הפייסבוק של אלו"ט
ערוץ הטלגרם של אלו"ט
לסיוע ומידע נוסף ניתן לפנות למרכזי אלו"ט למשפחה:
מרכז > b_lauren@alut.org.il 03-6706077
ירושלים > family-j@alut.org.il 02-5665294
חיפה < family-h@alut.org.il 04-9885590
צפון > family-n@alut.org.il 04-9885590
דרום > family-s@alut.org.il 08-6431528
החברה הערבית > family-a@alut.org.il 052-4237535
לפנייה שלנו לשר האוצר בנושא אי הכללת ילדים עם מוגבלויות מקבלי גמלת ילד נכה במעגל
הזכאים למענק מיוחד לחצו כאן
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