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 להוריםדעון ימ

 מענקי הביטוח הלאומי במסגרת המתווה להעלאת קצבאות הנכות
שעה()מענק חד פעמי חלף הגדלת קצבאות הצעת חוק הביטוח הלאומי )הוראת 

 0020201262מיום  (0202הנכות לשנת 
 

 ]2201200202 תאריך עדכון אחרון:[
 

לחוק הביטוח הלאומי. התיקון  022ובעקבות מאבק הנכים, התקבל בכנסת תיקון  1102000212-ב

 לחוק כלל קביעת צעדים להעלאת קצבאות הנכות, לרבות גמלאות ילד נכה, וביניהם:  

 (;0212שקלים חדשים בחודש )נכון לשנת  072-772בסך של  הגדלת קצבת הנכות הכללית (א)

 בדרגות בינונית וגבוהה.)שר"מ(  מיוחדיםשירותים  תוספת לקצבאות (ב)

 0,722-הגדלת הסכום שמאפשר לנכה לעבוד מבלי שתקוזז הקצבה ל –הגדלת "הדיסריגרד"  (ג)

 שקלים חדשים; 

 מיליון ש"ח עבור גמלאות ילד נכה. 12תוספת של  (ד)

 .0200בינואר  1הצמדת העלאת קצבת הנכות לשכר הממוצע במשק החל מיום  (ה)

. 0201ועד  0212העלאת הקצבאות תוכננה להתבצע באופן הדרגתי ועל פני שלוש פעימות החל מ

, 0202אופן חלוקת הפעימות היה אמור להיקבע במסגרת תקציב המדינה, אך בהיעדר אישור תקציב 

 התוספות המובטחות לשנה זו לא שולמו בפועל. 

, אשר יגלם את מענק חד פעמימוצעת כעת הצעת חוק למתן על מנת לפתור פער תשלומים זה, 

קרי  – 0202התוספת שהיתה אמורה להיות משולמת באופן חודשי במסגרת הקצבאות בשנת 

 חודשים. 10התוספת החודשית המיועדת כפול 

התיקון  2201200202נכון ליום שימו לב: ) 0202עבור החודשים ינואר עד דצמבר  המוצעיםסכומי התוספות 

 : טרם אושר(

סכום התוספת החודשית  סוג הקצבה 
 0202לשנת 

תשלום ראשון )אוקטובר 
עבור חודשים  –( 0202

21-2200202 

תשלום שני )דצמבר 
עבור חודשים  –( 0202

12-1000202 
זכאי גמלת ילד נכה עם 

ניקוד  –ת בזולת תלות חלקי
2-2  

 ש"ח  1,072 ש"ח  0,012 ש"ח  022

זכאי גמלת ילד נכה עם 
( 122%תלות מלאה בזולת )

 נקודות ומעלה  12 –

 ש"ח  1,072 ש"ח  0,012 ₪ 022

מקבלי קצבת נכות כללית 
  122%בשיעור 

 ש"ח  172 ש"ח  1,712 ש"ח  122

 ש"ח  000 ש"ח  1,062 ש"ח 101מקבלי קצבת נכות כללית 

https://www.tazkirim.gov.il/s/tzkirim?tzkir=a093Y00001Rdmp9QAB
https://www.tazkirim.gov.il/s/tzkirim?tzkir=a093Y00001Rdmp9QAB
https://www.tazkirim.gov.il/s/tzkirim?tzkir=a093Y00001Rdmp9QAB
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  - 70%בשיעור 

מקבלי קצבת נכות כללית 
  - 61%בשיעור 

 ש"ח  070 ש"ח  1,116 ש"ח  100

מקבלי קצבת נכות כללית 
תוספת  - 62%בשיעור 

 ש"ח   110חודשית בסך 

 ש"ח  000 ש"ח  1,206 ש"ח   110

מקבלי קצבת שירותים 
 12%מיוחדים בשיעור 

 ש"ח  022 ש"ח 222 ש"ח  122

שירותים מקבלי קצבת 
 110%מיוחדים בשיעור 

 ש"ח  622 ש"ח  1,222 ש"ח  022

מקבלי קצבת שירותים 
 122%מיוחדים בשיעור 

 ש"ח  222 ש"ח  0,722 ש"ח  022

 

י שניתן לראות בטבלה, התוספת המיועדת לחודשים ינואר עד ספטמבר תשולם רטרואקטיבית כפ* 

בחודש אוקטובר, ותוספת נוספת עבור סך של שלושה חודשים, תשולם רטרואקטיבית עבור חודשים 

 . 0202אוקטובר, נובמבר ודצמבר, בחודש דצמבר 

 

 ם מוגבלות באמצעות הטבלה המופיעה ניתן לחשב את הניקוד הצפוי במבחן תלות בזולת לילד ע* 

באתר הביטוח הלאומי 

https://www.btl.gov.il/benefits/Disabled_Child/Pages/vaadatlut.aspx . 

 

 המענק לא יחשב כהכנסה לפי כל דין.* 

 

 
 
 
 

 :מרכזי אלו"ט למשפחהניתן לפנות אל  נוסףלמידע 
 

 alut.org.il1-family@  |  6706077-03  <  מרכזמחוז 
 j@alut.org.il-family  |  1661020-20<    ירושליםמחוז 

 n@alut.org.il-family  | 2221122-20<   צפון מחוז 
 h@alut.org.il-family   | 8101569-04<  חיפהמחוז 
 s@alut.org.il-family  |  6001102-22<    דרוםמחוז 

 a@alut.org.il-family  |  0007101-210<  החברה הערבית
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mailto:052-4237535family-a@alut.org.il

