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 المواطنون المسنون، 
يسّرنا إبالغكم باالستحقاق واالمتيازات التي تستحقونها في التأمين الوطني.

يتم دفعها للمواطنين المسنين الذين يستوفون شروط االستحقاق، من أجل ضمان 
دخل شهري ثابت لهم.

 يتألف مبلغ المخصصات من مخصصات أساسية وإضافات متنوعة للمستحقين، 
مثل إضافة األقدمية، إضافة تأجيل المخصصات، إضافة عن الزوج/ة واألطفال 

وإضافة إكمال الدخل - لمن لديه دخل منخفض.

مبالغ المخصصات 
المخصصات األساسية للوحيد/ة - 1,596 ش.ج  

المخصصات للفرد/للوحيدة + إضافة أقدمية بالحد األقصى - 2,394 ش.ج  
المخصصات للفرد/للوحيدة + إضافة عن الزوج/ة +   

إضافة أقدمية بالحد األقصى - 3,597 ش.ج

مخصصات الشيخوخة
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مخصصات الشيخوخة - ازداد مبلغ الدخل 
الذي يمكنكم كسبه وتلقي المخصصات 

أو  اإليجار  )مثل  العمل  من  ليس  الذي  الدخل  ومبلغ  العمل  أجر  مبلغ  ازداد 
الفائدة على االستثمارات( الذي يمكنكم كسبه وأن تكونوا مستحقين لمخصصات 

المواطن المسن )الشيخوخة(.
مثال: 

يمكن للفرد أن يكسب من العمل كأجير أو كمستقل حتى 6,749 ش.ج غير   
صاف، وأن يكون مستحقا للمخصصات كاملة.  

من لديه زوجة - يمكنه أن يكسب من العمل حتى 9,000 ش.ج غير صاف   
في الشهر، إذا كان دخل الزوجة ال يتجاوز 6,014 ش.ج غير صاف في 

الشهر، أو إذا بغلت 67 عاما.
انتبه، إذا لم تكن الزوجة تتلقى مخصصات - فستحصل على إضافة عنها.  

ال يتم أخذ الدخل من التقاعد بالحسبان عند فحص استحقاق مخصصات 
الشيخوخة.

 لفحص
 استحقاقك للمخصصات، 

 ادخلوا إلى حاسبة
 استحقاق مخصصات 

 الشيخوخة
في موقع التأمين الوطني.



كل االمتيازات في التأمين الوطني4

إذا كان دخلكم أقل من المبالغ التالية - افحصوا استحقاقكم إلضافة إكمال الدخل 
ضمن مخصصات الشيخوخة أو الورثة:

لمن لديهم دخل من مخصصات الشيخوخة و/أو الورثة فقط:  
ش.ج   6,002 و  للفرد  ش.ج   3,799 مبلغ  حتى  المخصصات  من  دخل   

للزوجين.
دخلك من المخصصات بالكامل أقل من مبلغ إضافة إكمال الدخل.

لمن لديه دخل من العمل:  
دخل من العمل حتى مبلغ 2,479 ش.ج للفرد و 6,002 ش.ج للزوجين.  

إذا كان دخلك من العمل أكثر من هذه المبالغ - فسنقوم بخصم %60 من 
بقية مبلغ إضافة إكمال الدخل.

لمن لديه دخل من التقاعد:  
دخل من التقاعد حتى مبلغ 1,372 ش.ج للفرد.   

و 2,163 ش.ج للزوجين.
 إذا كان دخلك من التقاعد أكثر من هذه

 المبالغ - فسنقوم بخصم البقية من مبلغ إضافة
إكمال الدخل.

مخصصات الشيخوخة/ الورثة - افحصوا 
إن كنتم مستحقين إلضافة إكمال الدخل!

انتبهوا! يمكنكم تقديم طلب إضافة إكمال الدخل حتى لو كنتم تتلقون 
 مخصصات الشيخوخة أو الورثة وكان دخلكم منخفضا. 

باإلمكان تعبئة الدعوى عبر اإلنترنت )أونالين( في موقع التأمين الوطني.

 لفحص استحقاق 
 إكمال الدخل، 

 ادخلوا إلى حاسبة
  إكمال الدخل

 في موقع التأمين
الوطني

http://#
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ملغ مخصصات الشيخوخة/ الورثة مع إضافة 
إكمال الدخل: 

حتى سن 70
مبلغ المخصصات بالشيكلتركيبة العائلة
3.799للفرد/للوحيدة 

6.002للزوجين*
6.339للوحيدة + طفل/ة
7.312للوحيد + طفلين 

6.977للزوجين* + طفل/ة
7.950للزوجين*+ طفلين 

من عمر 70 حتى 80
مبلغ المخصصات بالشيكلتركيبة العائلة
3.836للفرد/للوحيدة 

6.062للزوجين*
6.399للوحيدة + طفل/ة
7.373للوحيد + طفلين 

7.035للزوجين* + طفل/ة
8.012للزوجين*+ طفلين 
من عمر 80 عاما وما فوق

مبلغ المخصصات بالشيكلتركيبة العائلة
3.873للفرد/للوحيدة 

6.120للزوجين*
6.458للوحيدة + طفل/ة
7.431للوحيد + طفلين 

7.095للزوجين* + طفل/ة
8.068للزوجين*+ طفلين 

* تتألف المخصصات للزوجين من مخصصات الفرد بإضافة مخصصات للزوج/ة. 



مخصصات البطالة - ازداد استحقاق النساء 
من سن 57 عاما وحتى 67 عاما! 

بعد،  وما   1960 الثاني  كانون  من  اعتبارا  ولدن  الالتي  النساء  ستكون   
مستحقات لمخصصات البطالة من كانون الثاني 2022 وما بعد- ستتلقين 
مخصصات البطالة عن 300 يوم )بدال من 175 يوما( خالل فترة 18 شهرا.
بعد،  وما   1960 الثاني  كانون  من  اعتبارا  ولدن  الالتي  النساء  ستتلقى   
2.2021 حتى  الممتدة من  الفترة  البطالة خالل  بتلقي مخصصات  وبدأن 
12.2021 - بصورة أوتوماتيكية إضافة تصل إلى 125 يوم بطاله خالل 
فترة 18 شهرا، على أال يزيد مجموع أيام البطالة التي تحصلن عليه عن 

300 يوم.
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ارتفع سن التقاعد للنساء، بصورة تدريجية 
من - 62 عاما إلى 65 عاما!

ارتفع سن التقاعد للنساء الالتي ولدن اعتبارا من شهر كانون الثاني 1960 وما 
بعد، تدريجيا من 62 عاما إلى 65 عاما، ويتم تحديده وفقا لسنة الوالدة.

ميالدك: تاريخ  بحسب  تقاعدك  سن  فحص  يمكنك  أمامك،  التي  القائمة  في 

سّن التقاعد تاريخ الوالدة
62 عاما و 4 أشهر من 1/1960 حتى 12/1960 
62 عاما و 8 أشهرمن 1/1961 حتى 12/1961 
63 عامامن 1/1962 حتى 12/1962 
63 عاما و 3 أشهر من 1/1963 حتى 12/1963 
63 عاما و 6 أشهر من 1/1964 حتى 12/1964 
63 عاما و 9 أشهر من 1/1965 حتى 12/1965 
64 عامامن 1/1966 حتى 12/1966 
64 عاما و 3 أشهر من 1/1967 حتى 12/1967 
64 عاما و 6 أشهر من 1/1968 حتى 12/1968 
64 عاما و 9 أشهر من 1/1969 حتى 12/1969

65 عامامن 1/1970 فصاعدا 
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 منحة انتقال للتساء بسن 62 عاما 
افحصي إن كنت مستحقة!

الثاني  كانون  بين  ولدن  الالتي  النساء  تكون  قد  التقاعد،  سن  رفع  أعقاب  في 
1960 حتى كانون األول 1966 - مستحقات في سن 62 عاما لمنحة االنتقال، 

لفترة تصل إلى 4 أشهر.

من تستحق المنحة؟
ستكونين مستحقة للمنحة إذا كنت مستوفية للشروط التالية:

ليس لديك دخل من العمل )كأجيرة أو مستقلة(.  
ال يزيد دخلك من التقاعد، المكافآت أو المخصصات عن 7,755 ش.ج في   

الشهر.
لم يزد دخلك السنوي الذي ليس من العمل )مثل اإليجار أو الفائدة على   

االستثمارات( عن 60,000 ش.ج في السنة الضريبية التي بلغت خاللها 
عمر 61 عاما. 

تراكمت لديك فترة تأمين كما ينبغيي من أجل تلقي مخصصات الشيخوخة   
 أو كنت معفاة من مراكمة الفترة التأمينية )60 شهرا من عمر 52 عاما، 

أو 144 شهرا من عمل 18 عاما(.
ال تستحق المنحة:

من تتلقى مخصصات  ضمان الدخل، مخصصات النفقة، مخصصات    
اإلعاقة العامة أو مخصصات البطالة )يتم فحص هذا الشرط في كل شهر 

من شهور االستحقاق الـ 4(. 
من تتلقى مخصصات البطالة المزيدة، لمّدة 300 يوم.  

من تمكث في إجازة غير مدفوعة األجر برغبتها.  
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فترة استحقاق المنحة 
ستدفع المنحة عن فترة 4 أشهر بالحد األقصى، من الشهر الذي تبلغين فيه 

62 عاما.

مبلغ المنحة 
سيتم تحديد مبلغ المنحة بحسب سنة والدتك ودخلك من التقاعد، المخصصات أو 

الدخل الذي ليس من العمل.
مبلغ المنحة األقصى هو 3,000 حتى 4,000 ش.ج، بحسب التفصيل التالي:

لمن ولدت بين السنوات 1960 وحتى1962 - 4,000 ش.ج.  
لمن ولدت عام 1963 - 3,750 ش.ج.  
لمن ولدت عام 1964 - 3,500 ش.ج.  
لمن ولدت عام 1965 - 3,250 ش.ج.  
لمن ولدت عام 1966 - 3,000 ش.ج.  

مستحقة للمنحة؟ هكذا تقدمين الطلب  
الوطني، التأمين  موقع  في  اإلنترنت  عبر  االنتفال  منحة  طلب  تعبئة   يمكنك 
أو تحميل نموذج طلب من الموقع، وإرساله إلى قسم المسنين في فرع منطقة 

سكنك.
يمكنكم تقديم الطلب حتى سن 64 عاما.
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افحصوا ماذا تستحقون بعد!

إلى  ويحتاج  المنزل  في  يسكن  لمن  تقديمها  يتم 
اليومية:  المهام  اداء  في  آخر  شخص  مساعدة 
ارتداء المالبس، تناول الطعام، االهتمام باإلفرازات أو المشي في المنزل، 
وكذلك لمن يحتاج للمراقبة في المنزل من أجل ضمان سالمته وسالمة 
وأفراد  المسن  المواطن  لمساعدة  المخصصات  تهدف  به.  المحيطين 

عائلته في رعايته.
يتم دفع المخصصات بموجب 6 مستويات استحقاق، كما باإلمكان اختيار 

تلقي المخصصات على شكل أموال أو خدمات تمريضية.
الخدمات التمريضية:

• رعاية شخصية في المنزل • زيارات للمراكز اليوميه • خدمات الغسيل 
• منتجات امتصاص • زر الطوارئ• العضوية في مجتمع داعم )أهلية(.

مخصصات التمريض

تهدف لمساعدة المواطنين المسنين في 
مواجهة التحديات المتنوعة التي تقف 

أمامهم، بنجاح.
الخدمات المقدمة: 

• استشارة ومساعدة في استخالص الحقوق • المبادرة لمحادثات هاتفية • 
زيارات منزلية اجتماعية • أيام معلومات ومجموعات دعم • المساعدة في 
تعبئة وترجمة النماذج حول موضوع الشيخوخة، إكمال الدخل والتمريض. 

لتلقي الخدمة اتصلوا بمركز الدعم والمعلومات الهاتفي  9696*

خدمات االستشارة للمواطن 
المسن وألفراد عائلته



11

مستحقين  األيتام  األرملة، األرمل،  تكون  قد 
لمخصصات الورثة، بموجب شروط االستحقاق.

 - أيضا،  الورثة  لمخصصات  المستحق  الشيخوخة،  مخصصات  متلقي 
سيتلقى مخصصات الشيخوخة الكاملة ونصف مخصصات الورثة

يستحق المؤّمنون من سن 80+ تلقي 
الخدمة العامة دون االنتظار بالدور, من خالل 

 بطاقة ״اإلعفاء من الدور״. 
 يتم إرسال البطاقة تلقائيا للمستحقين. 

 يرجى مّمن لم يتلقى البطاقة
 االتصال بمركز الخدمات الهاتفي 9696*

قد يكون المواطنون المسنون مستحقين المتيازات 
 في مؤسسات ومنظمات مختلفة، 

مثل التخفيض في ضريبة األرنونا، في المواصالت العامة وغيرها.

مخصصات الورثة

اإلعفاء من الدور ألبناء 
80 عاما+

امتيازات في المؤسسات 
والمنظمات األخرى

 لمعلومات
  بشأن االمتيازات، 
 ادخلوا إلى حاسبة

 فحص االستحقاق في 
 المؤسسات األخرى
 في موقع التأمين

الوطني

http://#
http://#


www.btl.gov.il

إلى جانبك، في لحظات 
الحياة الهامة

*6050

لمعلومات موّسعة حول كل الحقوق الخاصة بالمواطنين 
المسنين ولحاسبات الحقوق، ادخلوا لموقع “المواطنين 

المسنين“ في التأمين الوطني  

 أو اتصلوا لمركز الدعم والمعلومات التابع لخدمات االستشارة
للمواطن المسن وألفراد عائلته عبر الهاتف 9696*

من إصدار التأمين الوطني, شعبة الناطقية اإلعالم والعالقات 
الخارجية، آذار 2022 / ח”ה 104

كل ما هو مذكور بصيغة المذكر موجه للنساء أيضا.

للدخول إلى الموقع 
يجب مسح الرمز 

بواسطة كاميرا الهاتف

التأمين 
الوطني 

http://#
http://#

