1

המוסד לביטוח לאומי
מינהל הגמלאות
אגף גמלאות נכות

שד' ויצמן  ,13ירושלים 91909
טל 6709364-02 .פקס6521663-02 .
אל :מנהלי הסניפים
מנהלי סניפי משנה
מנהלי תחום גמלאות
סגני מנהלי תחום גמלאות
ממונים ,מרכזים פקידי תביעות נכות

חוזר נכות1923 /

הנדון :חוזר נכות  - 1291שיעורי גמלאות נכות לחודש ינואר 9013
מבוא
בחודש ינואר  2013עודכנו הגמלאות המשולמות ע"י המוסד לביטוח לאומי ,וכן חושב מחדש
הסכום הבסיסי לפי סעיף  1לחוק הביטוח הלאומי והשכר הממוצע לפי סעיף  2לחוק הביטוח
הלאומי.
להלן גובה ה"סכום הבסיסי" ו"השכר הממוצע".
"סכום בסיסי"

8,594

 ₪לעניין שיעורי קצבת :נכות כללית ,ילד נכה ושירותים מיוחדים.

"שכר ממוצע"  ₪ 8,828לעניין צמצום ,הגדרת נכה ,מבחן הכנסות לבן/בת זוג ,קצבת גזזת,
קצבה לנפגעי פוליו וכן החישוב של  13%ו ,17% -לעניין חישוב קצבה למאושפזים.

א .שיעורי קצבאות נכות כללית

(סעיפים  200-202לחוק)

 .1להלן שיעורי קצבאות נכות כללית בתוקף מחודש ינואר :2013
יחיד

תוספת
לבן/בת
זוג

75% -100%

₪ 2,299

₪ 1,149

₪ 919

74%

₪ 1,701

₪ 850

₪ 680

₪ 1,494

₪ 747

₪ 597

₪ 1,379

₪ 689

₪ 551

דרגת אי-
הכושר

65%
60%

תוספת
לילד

9

קצבה חודשית נוספת  -לנכה שנקבעה לו דרגת אי כושר בשיעור  75%לפחות
ינואר 2013
נכה שנקבעה לו נכות רפואית
בשיעור של  80%לפחות

₪ 365

נכה שנקבעה לו נכות רפואית
בשיעור של 70%-79%

₪ 301

נכה שנקבעה לו נכות רפואית
בשיעור של 50%-69%

₪ 247

קודם
()2012
₪ 360

 17%מקצבת יחיד מלאה -
סעיף 200א(ב)()1

₪ 297

 14%מקצבת יחיד מלאה -
סעיף 200א(ב)()1

₪ 244

 11.5%מקצבת יחיד מלאה -
סעיף 200א(ב)()1

 .2שינוי לוח ט'
לפי סעיף ( 200ג) ( )1לחוק יחשב בן זוג כתלוי אם הכנסותיו החל מחודש ינואר  2013אינן עולות
על  ₪ 5,032לחודש (לעומת  - ₪ 4,913סכום קודם).

 .3העדכון האוטומטי של ההכנסות
א) הכנסות מעבודה  -בחודש ינואר  2013אין עדכון אוטומטי של ההכנסות מעבודה.
ב) הכנסות לא מעבודה  -בחודש ינואר  2013שיעור העדכון יעמוד על 1.4%
המחירים לצרכן בתקופה שבין דצמבר  2011עד נובמבר .) 2012

(שיעור עליית מדד

 .4נקודת קצבה
סכום נקודת הקצבה לעניין חישוב קצבה לתלויים בנכה מאושפז לחודש ינואר  2013הוא .₪ 175

 .5חישוב קיצבה למאושפזים
א .החל מחודש ינואר  2013מסתכם סכום של  13%מהשכר הממוצע במשק לעניין חישוב
קצבה למאושפזים שיש להם הכנסות ,וכן לעניין חישוב סכום הפחתת חוב במזונות -
בסכום של ( ₪ 1,148לעומת סכום קודם בסך .)₪ 1,120
ב .החל מחודש ינואר  2013מסתכם סכום של  17%מהשכר הממוצע במשק לעניין חישוב
קצבה למאושפזים שיש להם תלויים והכנסות ,וכן לעניין חישוב סכום הפחתת חוב
במזונות  -בסכום של ( ₪ 1,501לעומת סכום קודם בסך .)₪ 1,465

 .6מענק פטירה
לעניין סעיף ( 310א) לחוק  -גובה מענק פטירה :החל מחודש ינואר  2013גובה מענק הפטירה
יעמוד על סך של .₪ 8,594
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 .7חוק לרון
א .סף הכנסות  :קבוצה א'  60%משכ"מ ₪ 5,297
קבוצה ב'  45%משכ"מ ₪ 3,973
ב .נקודות יציאה מעידוד לפי הרכב המשפחה:
נקודות יציאה מעידוד
₪ 8,230
₪ 9,762
₪ 11,294
₪ 10,145
₪ 11,677
₪ 11,372

הרכב משפחה
יחיד
יחיד 1 +
יחיד 2 +
זוג
זוג 1 +
זוג 2 +
ג .לוח ח' : 1
 %מהשכ"מ
21%
25%
68%
93%
מעל 93%

 %הניכוי
0%
10%
30%
40%
60%

סכום
₪ 1,854
₪ 2,207
₪ 6,003
₪ 8,210
₪ 8,211

ב .שירותים מיוחדים
 .1שיעורי הקצבה לפי תקנה  3לתקנות בדבר מתן שירותים מיוחדים הם כלהלן:

מבוטח ועקרת בית
50%

105%

 5-8נקודות

 9-11נקודות

₪ 1,075

₪ 2,256

175%
 12ומעלה נקודות
₪ 3,761

 .2השכר הממוצע לעניין תשלום גמלה לשירותים מיוחדים למבוטח שאינו נכה לפי
תקנה ( 10א)( )3החל מחודש ינואר  2013הוא ( ₪ 8,828לעומת  8,619ש"ח בשנה שעברה).
 )1תקנה ( 10א) ( )3השכר הממוצע כפול  4שווה ל .₪ 35,312 -
.₪ 44,140
 )2תקנה ( 10ב) השכר הממוצע כפול  5שווה ל -
גמלה מיוחדת למי שסובל ממוגבלות קשה
ינואר 2013

קודם
()2012

לזכאי לגמלה בשיעור של
175%

₪ 913

 42.5% ₪ 901אחוז מקצבת יחיד מלאה –סעיף 206א(ב)()1

לזכאי לגמלה בשיעור של
105%

₪ 612

 28.5% ₪ 604אחוז מקצבת יחיד מלאה –סעיף 206א(ב)()2

לזכאי לגמלה בשיעור של
50%

₪ 301

 14% ₪ 297אחוז מקצבת יחיד מלאה -סעיף 206א(ב)()3
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ג .ילד נכה
להלן שיעורי הקצבה לחודש ינואר :2013
50%

70%

100%

128%

148%

ילד נכה במשפחה

₪ 1,074

₪ 1,505

₪ 2,149

₪ 2,751

₪ 3,181

75%

105%

150%

192%

222%

₪ 1,611

₪ 2,258

₪ 3,224

₪ 4,127

₪ 4,772

-------------

------------

₪ 365

₪ 365

₪ 365

שני ילדים נכים
במשפחה
תוספת קצבה
חודשית נוספת

ד .ביטוח בריאות
החל מחודש ינואר  2013הניכוי בגין ביטוח בריאות יעמוד על סך של .₪ 101

ה .פיצוי לנפגעי גזזת:
החל מחודש ינואר  2013יסתכמו הפיצויים לנפגעי הגזזת כמפורט להלן:

 .1מענקים
א) פיצוי חד-פעמי
נכות רפואית בין  40%ל  - ₪ 92,092 - 74% -ע"פ סעיף ( 2א)(.)1
נכות רפואית בין  75%ל  - ₪ 184,183 - 100% -ע"פ סעיף ( 2א)(.)2
ב) מענק לשאירים
לבן זוג שעמו ילדים  - ₪ 79,452עפ"י סעיף  )1(10לחוק לפיצוי נפגעי גזזת.
לבן זוג שאין עמו ילדים ,או לילד כשאין בן זוג זכאי  - ₪ 47,671 -עפ"י סעיף  )2(10או סעיף
 )3(10לחוק לפיצוי נפגעי גזזת.

 .2קיצבה חודשית
למי שנקבעו  100%נכות רפואית  -תשולם קצבה בסכום של
לחוק לפיצוי נפגעי גזזת.

 ₪ 2,207עפ"י סעיף (3א)
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ו  .פיצוי לנפגעי פוליו
החל מחודש ינואר  2013יסתכמו הפיצויים לנפגעי הפוליו כלהלן:
א) פיצוי חד פעמי
עפ"י סעיף  3לחוק לפיצוי נפגעי פוליו ,מחצית הראשונה של הפיצוי החד-פעמי תשולם כלהלן:

סכום הפיצוי
₪ 59,338
₪ 118,678
₪ 142,413

אחוזי נכות רפואית  /אחוזי מוגבלות בניידות
עד 74%
94% - 75%
 95%ומעלה

המחצית השנייה של הפיצוי החד-פעמי תעודן כל חודש בהתאם לעליית המדד.

ב) קצבה חודשית
קצבה חודשית לנכה פוליו  ,100%תעמוד על סך של
פוליו).

( ₪ 4,414סעיף  4לחוק לפיצוי נפגעי

החוזר הוכן ע"י רוזי כהן

ב ב ר כ ה,

לימור לוריא
מנהלת אגף א' גמלאות נכות

