
שמורות לכם!
 אזרחים ותיקים,

כל הזכויות בביטוח הלאומי

הביטוח 
הלאומי
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 אזרחים ותיקים,
שמחים ליידע אתכם על הזכויות וההטבות שלכם בביטוח הלאומי.

משולמת לאזרחים ותיקים שעונים על תנאי הזכאות, כדי להבטיח להם 
הכנסה חודשית קבועה.

לזכאים, שונות  ותוספות  בסיסית  מקצבה  מורכב  הקצבה   סכום 
כמו תוספת ותק, תוספת דחיית קצבה, תוספת עבור בן/בת זוג וילדים 

ותוספת השלמת הכנסה - למי שיש הכנסות נמוכות.

סכומי הקצבה 
קצבה בסיסית ליחיד/ה - 1,680 ₪  

קצבה ליחיד/ה + תוספת ותק מקסימלית - 2,520 ₪  

קצבה ליחיד/ה + תוספת עבור בן/בת זוג +   
תוספת ותק מקסימלית - 3,787 ₪

קצבת אזרח ותיק
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קצבת אזרח ותיק - עלה סכום ההכנסה 
שתוכלו להרוויח ולקבל קצבה 

עלה סכום השכר מעבודה וסכום ההכנסה שלא מעבודה )כגון משכירות 
אזרח  לקצבת  זכאים  ולהיות  להרוויח  השקעות( שתוכלו  על  מריבית  או 

ותיק.

לדוגמה: 

יחיד יכול להרוויח מעבודה כשכיר או כעצמאי עד 8,719 ₪ ברוטו בחודש,   
ולהיות זכאי לקצבה מלאה.  

מי שיש לו בת זוג -יכול להרוויח מעבודה עד 11,624 ₪ ברוטו בחודש, אם   
הכנסות בת הזוג הן עד 6,766 ₪ ברוטו בחודש, או אם מלאו לה 67 שנים.

שים לב, אם בת הזוג לא מקבלת קצבה - תקבל תוספת עבורה.  

הכנסה מפנסיה לא נלקחת בחשבון בבדיקת הזכאות לקצבת אזרח 
ותיק.

למחשבון
בדיקת זכאות

לקצבת אזרח ותיק
<לחצו כאן>

https://www.btl.gov.il/benefits/old_age/Pages/BdikatZacautZikna.aspx
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למחשבון
בדיקת זכאות 

 להשלמת הכנסה
<לחצו כאן>

אם ההכנסות שלכם נמוכות מהסכומים האלה - בדקו את זכאותכם 
לתוספת השלמת הכנסה בקצבת אזרח ותיק או שאירים: 

למי שיש הכנסה מקצבת אזרח ותיק ו/או שאירים בלבד:  
הכנסה מקצבה עד לסכום של 4,000 ₪ ליחיד ו-6,320 ₪ לזוג.  

הכנסתך מקצבה מופחתת במלואה מסכום תוספת השלמת ההכנסה.

למי שיש הכנסה מעבודה:  
הכנסה מעבודה עד לסכום של 2,789 ₪ ליחיד ו-3,264 ₪ לזוג.  

אם הכנסתך מעבודה עולה על הסכומים האלה - נפחית 60% מהיתרה 
מסכום תוספת השלמת ההכנסה.

למי שיש הכנסה מפנסיה:  
הכנסה מפנסיה עד לסכום של 1,543 ₪  ליחיד,  

ו-2,433 ₪ לזוג.  

 אם הכנסתך מפנסיה עולה על הסכומים
 האלה - נפחית את היתרה מסכום תוספת

השלמת ההכנסה.

קצבת אזרח ותיק/שאירים - בדקו אם 
אתם זכאים לתוספת השלמת הכנסה!

שימו לב! תביעה לתוספת השלמת הכנסה תוכלו להגיש גם אם אתם 
 מקבלים כבר קצבת אזרח ותיק או שאירים והכנסותיכם נמוכות.

ניתן למלא את התביעה אונליין באתר הביטוח הלאומי.

למחשבון
בדיקת זכאות 

 להשלמת הכנסה
לחצו כאן

https://www.btl.gov.il/Simulators/Pages/IncomeSupportCalc.aspx
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תוספת  עם  ותיק/שאירים  אזרח  קצבת  סכום 
השלמת הכנסה: 

עד גיל 70

סכום הקצבה בש״חהרכב המשפחה

4,000ליחיד/ה

6,320לזוג*

6,674ליחיד + ילד/ה

7,700ליחיד+ 2 ילדים

7,347לזוג* + ילד/ה

8,372לזוג* + 2 ילדים

מגיל 70 עד 80

סכום הקצבה בש״חהרכב המשפחה

4,039ליחיד/ה

6,383לזוג*

6,738ליחיד + ילד/ה

7,408לזוג* + ילד/ה

מגיל 80 ומעלה

סכום הקצבה בש״חהרכב המשפחה

4,078ליחיד/ה

6,445לזוג*

* הקצבה לזוג מורכבת מקצבה ליחיד/ה + תוספת עבור בן/בת זוג.



 דמי אבטלה - הזכאות לנשים
בגיל 57 עד 67 גדלה! 

דמי  יקבלו   - אבטלה  לדמי  וזכאיות  ואילך,   1960 מינואר  שנולדו  נשים   
אבטלה עבור 300 ימים )במקום 175 ימים( בתקופה של 18 חודשים.

במהלך  אבטלה  דמי  לקבל  והחלו  ואילך,   1960 מינואר  נשים שנולדו   
עד  של  אוטומטית תוספת  יקבלו   -  12.2021 עד  התקופה מ-2.2021 
האבטלה  ימי  סה”כ  חודשים, אולם   18 של  אבטלה בתקופה  ימי   125

שיקבלו יהיה 300 ימים.
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גיל הפרישה לנשים עלה בהדרגה 
מ-62 ל-65!

גיל הפרישה לנשים שנולדו מינואר 1960 ואילך, עלה בהדרגה מ-62 ל-65 
שנים, ונקבע בהתאם לתאריך הלידה.

בטבלה שלפנייך תוכלי לבדוק את גיל הפרישה שלך בהתאם לתאריך לידתך:

גיל הפרישה תאריך הלידה

62 ו-4 חודשים מ-1/1960 עד 12/1960 

62 ו-8 חודשיםמ-1/1961 עד 12/1961 

63 שניםמ-1/1962 עד 12/1962 

63 ו-3 חודשים מ-1/1963 עד 12/1963 

63 ו-6 חודשים מ-1/1964 עד 12/1964 

63 ו-9 חודשים מ-1/1965 עד 12/1965 

64 שניםמ-1/1966 עד 12/1966 

64 ו-3 חודשים מ-1/1967 עד 12/1967 

64 ו-6 חודשים מ-1/1968 עד 12/1968 

64 ו-9 חודשים מ-1/1969 עד 12/1969

65 שנים           מ-1/1970 ואילך 
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מענק מעבר לנשים בגיל 62 
בדקי אם את זכאית!

דצמבר  עד   1960 מינואר  שנולדו  נשים  הפרישה,  גיל  העלאת  בעקבות 
של לתקופה  מעבר,  למענק   62 בגיל  זכאיות  להיות  עשויות   -  1966 

עד 4 חודשים.

מי זכאית למענק?
תהיי זכאית למענק אם את עונה על התנאים האלה:

אין לך הכנסות מעבודה )כשכירה או כעצמאית(.  

הכנסתך מפנסיה, מתגמולים או מקצבאות אינה עולה על 8,724 ₪    
בחודש.

הכנסתך השנתית שלא מעבודה )כגון משכירות או מריבית על השקעות(   
אינה עולה על 60,000 ₪, בשנת המס שבה מלאו לך 61 שנים. 

צברת תקופת ביטוח כנדרש לקבלת קצבת אזרח ותיק או שאת   
 פטורה מצבירת תקופת ביטוח )60 חודשים מגיל 52,

או 144 חודשים מגיל 18(.

למענק לא זכאית:

מי שמקבלת קצבת הבטחת הכנסה, דמי מזונות, קצבת נכות כללית   
או דמי אבטלה )תנאי זה נבדק בכל חודש מ- 4 חודשי הזכאות(. 

מי שמקבלת דמי אבטלה מוגדלים, לתקופה של 300 ימים.  

מי ששוהה בחופשה ללא תשלום )חל”ת( מרצון.  
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תקופת הזכאות 
המענק ישולם לתקופה של 4 חודשים לכל היותר, מהחודש שבו מלאו לך 

62 שנים.

סכום המענק 
מפנסיה,  ולהכנסותייך  שלך  הלידה  לשנת  בהתאם  ייקבע  המענק  סכום 

מקצבאות או מהכנסה שלא מעבודה.

סכום המענק המירבי הוא 3,000 עד 4,000 ₪, לפי הפירוט הבא:
למי שנולדה בשנים 1960 עד 1962 - 4,000 ₪.  

למי שנולדה בשנת 1963 - 3,750 ₪.  

למי שנולדה בשנת 1964 - 3,500 ₪.  

למי שנולדה בשנת 1965 - 3,250 ₪.  

למי שנולדה בשנת 1966 - 3,000 ₪.  

זכאית למענק? כך תגישי בקשה  
בקשה למענק מעבר תוכלי למלא באתר הביטוח הלאומי.

את הבקשה תוכלי להגיש עד גיל 64.

http://www.btl.gov.il/טפסים%20ואישורים/forms/Old_Age_forms/Pages/bl434.aspx
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בדקו מה עוד מגיע לכם!

ניתנת למי שגר בבית וזקוק לעזרת אדם אחר 
בביצוע פעולות היום יום: להתלבש, להתרחץ, 
לאכול, לטפל בהפרשות או להתהלך בבית, וכן למי שזקוק להשגחה 
בבית למען בטיחותו ובטיחות הסובבים אותו. הקצבה נועדה לסייע 
לאזרח הוותיק ולבני משפחתו בטיפולו. הקצבה משולמת לפי 6 רמות 

זכאות, וכן ניתן לבחור לקבל את הקצבה בכסף וגם בשירותי סיעוד.

שירותי הסיעוד:
• טיפול אישי בבית • ביקורים במרכז יום • שירותי כביסה • מוצרי 

ספיגה • לחצן מצוקה • חברות בקהילה תומכת.

חדש! תעודת סיעוד למקבל/ת קצבת סיעוד
 התעודה מקנה למקבלי קצבה ברמה 1 עד 3

פטור מתשלום עבור מלווה 
 במקום ציבורי, ולמקבלי

  קצבה ברמה 4 עד 6
   גם פטור מהמתנה בתור.

קצבת סיעוד

אלמנה, אלמן ויתומים עשויים להיות זכאים 
לקצבת שאירים, בהתאם לתנאי הזכאות.

מקבל קצבת אזרח ותיק הזכאי גם לקצבת שאירים - יקבל קצבת 
אזרח ותיק מלאה ומחצית קצבת שאירים

קצבת שאירים

להורדת
תעודת סיעוד 

דיגיטלית
ישראל ישראלי<לחצו כאן>

ISRAEL ISRAELI

123456789

https://b2b.btl.gov.il/BTL.ILG.Payments/TeudatSiudForm.aspx
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נועד לסייע לאזרחים ותיקים להתמודד 
בהצלחה עם מגוון האתגרים הניצבים 

 בפניהם. 
 השירותים הניתנים: 

בית  ביקורי   • יזומות  טלפון  שיחות   • זכויות  במיצוי  וסיוע  ייעוץ   •
חברתיים  • ימי מידע וקבוצות תמיכה • עזרה במילוי ותרגום טפסים 

בנושא זקנה, השלמת הכנסה וסיעוד. 

לקבלת השירות התקשרו למרכז תמיכה ומידע טלפוני  9696*

לאזרח  הייעוץ  שירות 
הוותיק ומשפחתו

אזרחים ותיקים עשויים לקבל הנחות 
 והטבות במוסדות וארגונים שונים,

כגון הנחה בארנונה, בתחבורה ציבורית ועוד.

הטבות במוסדות 
וארגונים אחרים

מבוטחים בגיל 80+ זכאים לקבל שירות 
 ציבורי בלי להמתין בתור, באמצעות

 כרטיס ״פטור מתור״. 
 הכרטיס נשלח אוטומטית לזכאים.

 מי שלא קיבל את הכרטיס - מתבקש

להתקשר למוקד הטלפוני 9696*

פטור מתור לבני 80+

למחשבון
בדיקת זכויות 

במוסדות אחרים
<לחצו כאן>

https://www.btl.gov.il/AllRights/Pages/mosdot.aspx
https://www.btl.gov.il/AllRights/Pages/mosdot.aspx
https://www.btl.gov.il/AllRights/Pages/mosdot.aspx


הביטוח 
www.btl.gov.ilהלאומי

לצדך, ברגעים 
החשובים של החיים

*6050

למידע מורחב על כל הזכויות של אזרחים ותיקים ולמחשבוני 
הזכויות, היכנסו לאתר “אזרח ותיק“ בביטוח הלאומי  

 או התקשרו למרכז תמיכה ומידע של שירות הייעוץ

לאזרח הוותיק ומשפחתו בטלפון 9696*

 בהוצאת הביטוח הלאומי, אגף דוברות הסברה וקשרי חוץ,
ינואר 2023 , טבת התשפ"ג, ח"ה 4

כל האמור  בלשון זכר מכוון גם לנשים


