
הביטוח הלאומי מעודד מקבלי קצבת נכות לצאת לעבוד, ומאפשר להם להגדיל את סכום 
ההכנסה מעבודה שמותר להם להרוויח ולהמשיך לקבל קצבה.

אם בעבר הכנסה מעבודה שללה זכאות לקצבה, ולא השתלם לצאת לעבוד, נכון להיום, אם 
תצא לעבוד, קצבתך לא תישלל! היא אמנם תופחת בהדרגה בסכומים נמוכים, אך עדיין 
הכנסתך הכוללת מעבודה ומקצבה תהיה תמיד גבוהה יותר מסכום הקצבה בלבד, לפיכך 

משתלם לך מאוד לצאת לעבוד!
בטבלה המופיעה מאחור תקבל מידע על סכום ההכנסה מעבודה שמותר לך להרוויח 

ולהמשיך לקבל קצבה. 

 כמה מותר לך
להרוויח ולהמשיך לקבל קצבה?

מקבל/ת קצבת נכות בשיעור 65%

אנו מקווים שהשינוי שמאפשר לך להרוויח יותר, יעזור לך ליהנות מיכולתך לעבוד 
ולהגדיל את הכנסותיך!

משתלם מאוד
לצאת לעבוד

לצדך, ברגעים החשובים של החייםהביטוח הלאומי

* 6 0 5 0 � w w w . b t l . g o v . i l

כל האמור בלשון זכר מתייחס גם לנקבה.

רוצה לדעת כמה תוכל להרוויח ועדיין לקבל קצבה?
 היכנס למחשבון נכות באתר הביטוח הלאומי, ותוכל לבדוק איך הכנסות מעבודה

ושלא מעבודה משפיעות על סכום הקצבה שמגיע לך.



סכומי הקצבה לפי הכנסות מעבודה

*התוספת עבור בן/בת זוג משולמת אם הכנסות בן/בת הזוג נמוכות מ- 5,646 ₪. עקרת בית המקבלת קצבה אינה זכאית 
לתוספת עבור בן זוג.

ח״ה 54

לבעלי דרגת

אי-כושר 65%

לצדך, ברגעים החשובים של החייםהביטוח הלאומי
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חשוב לנו שתדע!
£ אם תרוויח עד 7,600 ₪ -קצבתך לא תופחת.

£ אם תרוויח 2,081 ₪ ויותר- תשולם לך תוספת מוגדלת עבור בן/בת זוג וילדים.

סכום הכנסה 
מעבודה 

בש״ח

הפחתה 
מהקצבה

בש״ח

סכום הקצבה בחישוב סופי )נכון למרץ 2018(

ליחיד + 2 ליחיד + ילדליחיד
ילדים ויותר

ליחיד +
בת זוג*

ליחיד +
בת זוג* וילד

ליחיד +
בת זוג* ו-2 
ילדים ויותר

01,9982,6083,2182,7623,3723,982עד 2,080

7,600 - 2,08101,9982,9373,8763,1734,1125,051

8,0001421,8562,7953,7343,0313,9704,909

8,5003421,6562,5953,5342,8313,7704,709

9,0005421,4562,3953,3342,6313,5704,509

9,5008001,1982,1373,0762,3733,3124,251

10,0001,1008981,8372,7762,0733,0123,951

10,5001,4005981,5372,4761,7732,7123,651

11,0001,7002981,2372,1761,4732,4123,351

11,2001,82001,1172,0561,3532,2923,231

11,5002,00009371,8761,1732,1123,051

12,0002,30006371,5768731,8122,751

12,5002,60003371,2765731,5122,451

13,0002,900009762731,2122,151

13,2003,0200085601,0922,031

14,0003,5000037606121,551

14,4003,74000003721,311

15,0004,10000000951

15,5004,40000000651

16,0004,70000000351


