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אנו שמחים לברך אותך בהגיעך לגיל  18ובצאתך לדרך חדשה,
ומבקשים להדריך אותך איך למצות את זכויותיך בביטוח לאומי.
זכאותך לקצבאות הביטוח הלאומי
❏ אם אינך גר עם הוריך והם אינם מכלכלים אותך ,ואין לך קשר סדיר עמם,
אתה עשוי להיות זכאי לקצבת הבטחת הכנסה .אתה מוזמן להגיע לסניף
הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריך ,ולברר את זכויותיך.
חשוב שתפנה לביטוח הלאומי מיד ,מכיוון שעל פי החוק קצבת הבטחת
הכנסה משולמת מחודש הגשת התביעה בלבד.
❏ אם אחד מהוריך נפטר בהיותו תושב ישראל ,אתה עשוי להיות זכאי לקצבת
שאירים אחרי גיל  ,18בתנאי שאתה אחד מאלה:
 .1עד גיל  ,20ואתה אחד מאלה:
 שוחר בשירות קדם צבאי
 תלמיד במסגרת כלשהי (כגון בית ספר תיכון ,ישיבה ,מוסד להשכלה גבוהה,
הכשרה מקצועית)
יש לצרף אישור על שירות קדם צבאי מצה"ל או אישור לימודים ממוסד
הלימודים.
 .2עד גיל  ,21ואתה משרת בהתנדבות למטרה ציבורית-לאומית ,ושירותך
בצה"ל נדחה לשם כך.
יש לצרף אישור על השירות מאגף הנוער והנח״ל במשרד הביטחון.
 .3עד גיל  ,24ואתה אחד מאלה:
 חייל סדיר בצה"ל
 לומד בעתודה צבאית
 משרת בשירות לאומי  -יש לצרף אישור על תקופת השירות הלאומי
מהעמותה שבה אתה מתנדב.
❏ אם אתה מקבל כבר קצבת שאירים ,אתה מוזמן לסניף הביטוח הלאומי,
לפני שימלאו לך  19שנים ,כדי לבדוק אם מוצו כל זכויותיך למענק בר מצווה
ולדמי מחייה.
כדי שנוכל לבחון את זכאותך להמשיך ולקבל את קצבת השאירים ,עליך לפתוח
חשבון בבנק (אם עדיין לא עשית זאת) ,ולמלא טופס "הודעה על עדכון פרטים
אישים (בל ,")900/שאפשר להורידו באתר הביטוח הלאומי .את הטופס עליך
לשלוח לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריך.

תשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות
לביטוח הלאומי
מכיוון שמלאו לך  18שנים ,עליך לשלם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח
בריאות ,כדי להבטיח את זכויותיך בביטוח הלאומי.
עם זאת ,תהיה פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות
אם אתה אחד מאלה:
 אתה תלמיד על יסודי בתיכון  -עד גיל .19
 אתה עתיד לשרת בצה"ל או בשירות לאומי/אזרחי ,ותתחיל את השירות
לפני גיל .21
 אתה יוצא לשנת שירות לאומי בהתנדבות או מכינה קדם צבאית,
ותתחיל את שירותך הצבאי לפני גיל .21
 אתה עתודאי במסגרת צבאית  -עד גיל .21
כדי לקבל את הפטור ,עליך לשלוח לביטוח הלאומי הצהרה בכתב על
כך שאתה עונה על אחד מאלה.
❏ אם אינך זכאי לפטור מתשלום דמי ביטוח ,יהיה עליך לשלם דמי ביטוח
לאומי ודמי ביטוח בריאות לביטוח הלאומי.
לשם כך עליך למלא טופס בל( 6101/דין וחשבון רב שנתי) .ניתן למלא
את הטופס באופן מקוון באתר הביטוח הלאומי או להורידו מהאתר,
ולשלוח אותו לסניף הביטוח הלאומי הסמוך למקום מגוריך.

רוצה לדעת עוד?
מידע מפורט על תנאי הזכאות לקצבת הבטחת
ולקצבת שאירים ,וכן על תשלום דמי ביטוח,
תוכל למצוא באתר הביטוח הלאומי:
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אנו מאחלים לך בהצלחה בדרכך החדשה!

כל הנאמר בלשון זכר מכוון גם לנשים.

