
שמורות לכם!
יש לכם בעיה רפואית?

כל הזכויות בביטוח הלאומי )קצבאות נכות(
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בחוברת זו ריכזנו עבורכם את כל הזכויות וההטבות המגיעות לכם 
מביטוח לאומי וממוסדות אחרים.

ביטוח לאומי משלם קצבת נכות כללית למי שלא יכול לעבוד, או שהיכולת 
שלו לעבוד ירדה בגלל מצבו הבריאותי.

תנאי הזכאות לקצבה
לקבלת הקצבה עליך לענות על כל התנאים האלה:

גיל ותושבות - אתה תושב ישראל, מלאו לך 18 שנים  .1 
ועדיין לא הגעת לגיל פרישה )67 לגברים, 65-62 לנשים(.

הכנסות מעבודה - אינך עובד או שהכנסתך מעבודה  .2 
אינה גבוהה מ-7,122 ₪ ברוטו בחודש )נכון לינואר 2023(. 

שימו לב! אישה נשואה שאינה עובדת, תיבדק כעקרת בית.

כלומר, תיבדק היכולת שלה לבצע עבודות במשק הבית.

הבדיקה מתבצעת במכון להערכה תפקודית.

קצבת נכות כללית
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רפואית  נכות  לך  קבע  הלאומי  הביטוח  מטעם  רופא   - רפואית  נכות   .3
בשיעור הבא:

  60% לפחות
     או

מסוים  ליקוי  ועל  רפואיים  ליקויים  כמה  לך  יש  אם   - לפחות   40%  
נקבעה לך נכות רפואית בשיעור של 25% לפחות.

  50% לפחות - לעקרת בית.

4. דרגת אי-כושר - עקב נכותך אינך מסוגל לעבוד או שיכולתך להשתכר 
מהשיעורים  באחד  אי-כושר  דרגת  לך  ונקבעה  לפחות,  ב-50%  ירדה 

האלה: 60%, 65%, 74% או 100%.

מזכים נכות  אחוזי  שמקבל  למי  רק  נקבעת  אי-הכושר  דרגת  לב!   שימו 
)כפי שפורט בסעיף 3(.
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למחשבון
לבדיקת סכום הקצבה 

המגיעה לכם
<לחצו כאן>

סכום הקצבה
סכום הקצבה החודשית נקבע לפי דרגת אי-הכושר שנקבעה לך:

 דרגה מלאה בשיעור 100% - 4,063 ₪. 

 דרגה בשיעור 74% - 2,770 ₪. 

 דרגה בשיעור 65% - 2,496 ₪.

 דרגה בשיעור 60% - 2,345 ₪.

לקצבה מתווספות התוספות הבאות:

תוספת עבור בן/בת זוג

התוספת משולמת עבור בן/בת זוג שעונים על שני 
התנאים האלה:

1. הם מרוויחים עד 6,766 ₪ ברוטו בחודש )נכון לינואר 2023(. 
2. הם לא מקבלים קצבה אחרת. 

אי-הכושר  לדרגת  בהתאם  הוא  זוג  בן/בת  עבור  החודשית  התוספת  סכום 
שנקבעה לך: 

 דרגה מלאה בשיעור 100% - 1,310 ₪.

 דרגה בשיעור 74% - הוא 969 ₪. 

 דרגה בשיעור 65% - 852 ₪. 

 דרגה בשיעור 60% - 786 ₪. 

https://www.btl.gov.il/Simulators/NehutIndex/Pages/Calculator.aspx
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תוספת עבור ילדים 

סכום התוספת החודשית עבור הילדים הוא בהתאם לדרגת אי-הכושר 
שנקבעה לך: 

 דרגה מלאה בשיעור 100% - 1,048 ₪.

 דרגה בשיעור 74% - 776 ₪. 

 דרגה בשיעור 65% - 681 ₪. 

 דרגה בשיעור 60% - 629 ₪. 

שים לב, התוספת משולמת עבור שני הילדים הראשונים בלבד.

חשוב לדעת!

ואתה   ,60% או   65% או   74% בשיעור  אי-כושר  דרגת  לך  נקבעה  אם   
מרוויח יותר מ- 2,493 ₪ ברוטו בחודש - תהיה זכאי לתוספת עבור 

בן/בת הזוג ו/או הילדים כמו מקבל קצבה בדרגה 100%.

 ₪  2,500 מרוויח  ואתה   60% נכות בשיעור  דרגת  לך  נקבעה  לדוגמה:   
בחודש ואתה זכאי לתוספת עבור בת זוג וילדים - תקבל קצבה בסך 
2,345 ₪ + תוספת עבור בת זוג בסך 1,310 ₪ + תוספת עבור שני ילדים 

בסך  2,096 ₪ - סה״כ 5,751 ₪. 

אם יש לך הכנסות שלא מעבודה )כגון מפנסיה, משכר דירה, ממלגה,   
מקצבאות אחרות מהביטוח הלאומי או מגורמים אחרים( ואתה זכאי 
לתוספת עבור בת זוג ו/או ילדים - יופחת מהתוספת המגיעה לך עבור 
בת הזוג ו/או הילדים כל סכום ההכנסה שלא מעבודה שמעל 1,350 ₪. 
אולם, בכל מקרה, הקצבה שתשולם לך לאחר ההפחתה תהיה בסכום 

קצבה חודשית מלאה לפחות - 4,063 ₪.
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הגשת תביעה 
תביעה לקצבת נכות כללית תוכל להגיש באחת מהדרכים הבאות: 

מילוי תביעה אונליין באתר הביטוח הלאומי, או הורדת תביעה מהאתר    
מסמכים  שליחת  שירות  באמצעות  בסניף  נכות  למחלקת  ושליחתה 

באתר, בדואר או בפקס.

עזרה במילוי תביעה באמצעות נציג שירות בטלפון 3928*.   
הנציג ימלא עבורך את התביעה בטלפון, ויסייע בהגשת המסמכים.

 - או הנפשי  אם אינך מסוגל להגיש את התביעה בשל מצבך הגופני    
התביעה  את  להגיש  אותך  המייצג  אחר  אדם  או  משפחה  בן  יכולים 

בשמך.

יכול להגיש תביעה במסגרת  - אתה  אם אתה מאושפז בבית חולים    
שירות משותף של ביטוח לאומי עם בית החולים -  מחלקה ראשונה.
עובד/ת סוציאלי/ת של בית החולים יחתימו אותך על התביעה, ויעבירו 
אותה ישירות אלינו בצירוף המסמכים הרפואיים להמשך טיפול, ללא 

צורך בפעולה נוספת מצדך.

שנוצר  מהיום  חודשים   12 בתוך  התביעה  את  להגיש  יש  לדעת!  חשוב 
הליקוי הרפואי.

בוועדה  לבדיקה  תוזמן  התביעה  הגשת  לאחר 
רפואית שתיקבע את אחוז הנכות הרפואית שלך. 
לוועדה  והכנה  ייעוץ  שירותי  לקבל  באפשרותך 

הרפואית ללא תשלום במרכזי  יד מכוונת. 

לקביעת
 פגישה במרכזי
יד מכוונת 

התקשרו
 *2496

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/gethtmlform.aspx?formType=T7801@btl.gov.il
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ערעור על ההחלטה
 - חלקית  נכות  קצבת  לך  נקבעה  או  נדחתה  נכות  לקצבת  תביעתך  אם 
אתה רשאי לערער על ההחלטה, או להגיש בקשה לבדיקה מחדש בהתאם 

לכללים. 

חשוב לדעת! אם החלטת לערער, באפשרותך לבקש סיוע משפטי חינם  
מהלשכות לסיוע משפטי של משרד המשפטים.

מידע מפורט על הליך הערעור תמצא באתר הביטוח הלאומי.

לעבוד ולקבל קצבה 
אם אתה מקבל קצבת נכות, תוכל לצאת לעבוד, ולהמשיך לקבל קצבה. 
ההכנסה הכוללת שלך מעבודה ומקצבה תהיה תמיד גבוהה יותר מסכום 

הקצבה בלבד, לפיכך משתלם מאוד לצאת לעבוד!

חשוב לדעת! 

דרגת אי-הכושר שנקבעה לך תישאר כפי שהיא, גם אם תתחיל לעבוד.    

שקיבלת  כפי  נכות,  קצבת  ולקבל  לחזור  תוכל   - לעבוד  הפסקת  אם    
ידי ועדה רפואית - כל עוד  לפני שהתחלת לעבוד, מבלי להיבדק על 

דרגת אי-הכושר שנקבעה לך בתוקף.

למחשבון
לבדיקת הסכום
שתוכלו להרוויח

ולקבל קצבה
<לחצו כאן>

https://www.btl.gov.il/Simulators/NehutIndex/Pages/Calculator.aspx
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תשלום הקצבה 
למי שנקבעה דרגת אי-כושר מזכה )60%, 65%, 74%, 100%( - תשולם    

קצבת הנכות מהיום ה-91 לקביעת הדרגה.  
לדוגמה: אם נקבעה לך דרגת אי-כושר מ-1.1.23, תקבל קצבה מ-1.4.23.  

למי שנקבעה דרגת אי-כושר בשיעור 100%, לתקופה של 6 חודשים    
לפחות - קצבת הנכות תשולם מהיום ה-31 לקביעת הדרגה.

קצבת הנכות משולמת ב-28 בכל חודש עבור אותו החודש.   

קצבה ליולדת נכה או לבן זוגה 
זוגה  בן  או  היא   - שנולד/ה  בילד/ה  לטפל  מסוגלת  שאינה  נכה,  יולדת 

עשויים להיות זכאים לאחת מהקצבאות האלה:

קצבה מיוחדת ליולדת נכה שהיא הורה עצמאי )חד-הורית(.   

דמי לידה לבן זוג של יולדת נכה.   

מידע מפורט על תנאי הזכאות ועל סכום הקצבאות תמצאו באתר הביטוח 
הלאומי.
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בדקו מה עוד מגיע לכם!

כללית,  נכות  קצבאות  מקבלי 
נכות  נכה,  ילד  מיוחדים,  שירותים 
מעבודה, נכות מפעולת איבה או ניידות - עשויים להיות 

זכאים לתעודת נכה.

גופים,  בשלל  והנחות  הטבות  מעניקה  התעודה 
לדוגמה הנחות בתחבורה הציבורית, בכניסה לאתרים 
במקרים  מקנה,  התעודה  כן  כמו  ועוד.  ומוזיאונים 

ופטור  בתור  מעמידה  פטור  מסוימים, 
מתשלום עבור מלווה.

בתעודת הנכה מופיעה למי שזכאי ההטבה 
“פטור מתור / פטור מתשלום עבור 

מלווה”.

תעודת נכה

שיקום מקצועי

להורדת
תעודת נכה 

דיגיטלית
<לחצו כאן>

 תעודת נכה
Disability Card

123456789

22.02.2022

 מס' זהות
ID NUMBER 

 תוקף
EXPIRATION DATE

ישראל ישראלי ישראלוב
 

ISRAEL ISRAELI ISRAELOV 

מי שנקבעה להם נכות רפואית משוקללת 
 - לצמיתות  לפחות   20% של  בשיעור 
עשויים להיות זכאים לשיקום מקצועי, גם אם אינם מקבלים קצבת 

נכות. 

בעבודה.  להשתלב  אתכם  ולהכשיר  לכוון  נועד  המקצועי  השיקום 
מקצועיים,  או  אקדמיים  לימודים  תעסוקתי,  אבחון  כולל:  השיקום 
מימון אביזרי לימוד, תמיכה במהלך הלימודים וסיוע בהשמה בעבודה.

יכינו עבורכם תכנית שיקום  העובדים הסוציאליים באגף השיקום 
אישית, וילוו אתכם בתהליך השיקום עד להשתלבות בעבודה. 

לפרטים, התקשרו למוקד השיקום המקצועי 02-6463488 
או שלחו לנו פנייה באתר, במדור צור קשר.

https://b2b.btl.gov.il/BTL.ILG.Payments/TeudatNecheForm.aspx


כל הזכויות בביטוח הלאומי10

גמלת ניידות מעניקה מגוון הטבות למי שיש  
מוגבלות ברגליים.

רכב,  לרכישת  הלוואות  ניידות,  קצבת  היתר:  בין  כוללות  ההטבות 
הלוואות לרכישת אביזרים מיוחדים לרכב, הלוואות לרכישת מתקן 
ברכב   נהיגה  לימוד  נסיעה,  הוצאות  החזר  גלגלים,  לכיסא  הרמה 

לאביזרים מיוחדים ועוד.

חשוב לדעת!

ועדה רפואית של משרד הבריאות קובעת את המוגבלות בניידות, 
לכן כדי לקבל הטבות בניידות, יש להגיש למשרד הבריאות בקשה 

לבדיקה בוועדת ניידות. 

הוועדה הרפואית של משרד הבריאות קובעת אם יש ליקוי ברגליים 
בהתאם לרשימת ליקויים מוגדרת, אם זקוקים לכיסא גלגלים, ואם 

הליקוי שנקבע הוא זמני או לצמיתות.

ביטוח לאומי יקבל את הפרוטוקול הרפואי ממשרד הבריאות ויכיר 
בו כתביעה להטבות בניידות למי שקיבל אחוזים מזכים.

גמלת ניידות

זכאים  מיוחדים  לשירותים  לקצבה 
הזקוקים  פרישה,  גיל  עד  מבוטחים 
אכילה,  )לבישה,  היום-יום  בפעולות  אחר  אדם  של  רבה  לעזרה 
זקוקים  שהם  או  הפרשות(,  על  ושליטה  בבית  ניידות  רחצה, 

להשגחה מתמדת למניעת סכנת חיים לעצמם או לאחרים. 

למטופלי  דיאליזה,  למקבלי  מסוימים,  בתנאים  משולמת,  הקצבה 
כימותרפיה, ולמי שעברו השתלה.

סכום הקצבה הוא מ-1,676 ₪ עד 7,872 ₪ בחודש, בהתאם לרמת 
התלות שנקבעה למבוטח.

קצבה לשירותים 
מיוחדים לנכים קשים 
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לצמיתות   75% בשיעור  נכות  קצבת  מקבלי 
 - לפחות  שנה  של  לתקופה  זמני  באופן  או 
פטורים מתשלום דמי ביטוח לאומי בתקופה שבה הם מקבלים את 

הקצבה, גם אם יש להם הכנסה שלא מעבודה. 

עובד שכיר צריך להציג למעסיק אישור מביטוח לאומי על הפטור 
דמי  כעצמאי  מהכנסתו  ישלם  עצמאי  עובד  ביטוח.  דמי  מתשלום 
ביטוח לענפים נפגעי עבודה ואימהות בלבד. לכל השאר הפטור ניתן 

באופן אוטומטי. 

מקבלי קצבת נכות כללית שיש להם 4 ילדים 
ויותר מתחת לגיל 18 – עשויים להיות זכאים 
למענק לימודים עבורם.  מידע מפורט תמצאו באתר הביטוח הלאומי.

הנחות  לקבל  עשויים  נכות  קצבאות  מקבלי 
והטבות במוסדות וארגונים שונים, כגון הנחה 

בארנונה, בתחבורה ציבורית, תג חניה לנכה ועוד.

פטור מתשלום 
דמי ביטוח

מענק לימודים

הטבות במוסדות 
וארגונים אחרים

למחשבון
לבדיקת זכויות 
במוסדות אחרים
<לחצו כאן>

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


למידע מורחב על כל הזכויות שלכם היכנסו 
לאתר הביטוח הלאומי

לכניסה לאתר יש 
לסרוק את הקוד 
במצלמת הטלפון

כל האמור בלשון זכר מכוון גם לנשים

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


