
 
 
 
 

 אגף גמלאות נכות
 

 

 "א טבת, תשע"זי 1994  מס':נכות חוזר 

 2017ינואר,  9

  נכות כללית נושא:

   תיקוני חקיקה תת נושא:

 למקבלי קצבאות הנכות מיליון 300תיקונים בעקבות הקצאת  שם החוזר:

 מטרת החוזר

במסגרתו  חוק ההסדריםליידע את פקידי התביעות בנכות כללית על השינויים בעקבות 

 מקבלי קצבת נכות כללית.כלל  את מצבם של כדי לשפר ₪מיליון  300הוקצו 

 

 פתח דבר

   

 

 

 מידע לנציגי שירות

 נספחים 

 פרסום נוסח תיקון החוק – 1נספח 

 מכתב ישלח למבוטחים – 2נספח 

 רשימת תפוצה

 מנהלי סניפים
 מנהלי סניפי משנה

 מנהלי תחום גמלאות
 גמלאותסגני מנהלי תחום 

 מנהלי מחלקות, ממונים ופקידי תביעות בנכות כללית 
 פקידי דלפק קדמי

 פקידי מוקד טלפוני
 
 

תודה מיוחדת ללודמילה אליאסיאן על ניהול הפרוייקט, איפיונו 
 וקידומו במכלול ההיבטים. 

  ,מצוות נכותלתמי תם ואבי שביט תודה רבה 
מצוות תמ"מ על יישום רבקה מדן וויקטור שנדרוביץ  ,ולרותלי וילנר

 הפרויקט!

 ב ב ר כ ה,

 
 לימור לוריא

 מנהלת אגף א' גמלאות נכות

תהליך 
 מקוון
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 פתח דבר 

 

מקבלי קצבת נכות טובת הוחלט להקצות ל  2017לשנת  חוק ההסדריםבאנו שמחים לבשר , כי 

 . ₪מיליון  300 שלכללית סכום 

הרחב וכן פגישות עם עמותות לאחר התייעצות באגף והוצאת "קול קורא" באינטרנט לציבור 

 ונציגי ארגוני נכים הוחלט על השינויים הבאים :

 (הקח"ןהקצבה החודשית הנוספת )הגדלת שיעורי  .1

 דמי המחלהשלילת תשלום קצבה בגין  ביטול .2

 תיקונים בחוק לרון .3

 

, ואולם לאור ריבוי הסעיפים ומורכבותם, 1.1.17התיקונים אמורים להיכנס לתוקפם החל מה 

 1.7.17חודשי הערכות,  ואנו נדרשים ליישם את מלוא התיקונים עד ה  6קיבל  המוסד

 רטרואקטיבית.

 

יחד עם זאת, לאור הציפייה הרבה שיש בקרב מקבלי הקצבה ליישום התיקונים, שקד האגף 

 בתקופה האחרונה, בשיתוף עם מינהל תמ"מ, כדי ליישם חלק מהסעיפים באופן מיידי.

 

 :2017ואר השינויים שייושמו מינ

 מבוטחים. 190,000 -הגדלת קצבה חודשית נוספת )קח"ן( לכ .1

 ביטול שלילת תשלום קצבת נכות עקב תשלום דמי מחלה. .2

 ביטול הבדיקה מחדש של כושר ההשתכרות למי שהשתלב בעבודה. .3

  

עם  SMSכום הקח"נ יישלחו הודעות סלמבוטחים אשר תוגדל להם הקצבה בעקבות הגדלת 

 סכום הקצבה המעודכן.

 

לצורך בדיקת זכאותם יישלחו מכתבים  2016שנת  הלךדמי מחלה במ בגיןמבוטחים אשר נדחו ל

 נכות.הלקצבת 

 

  נעדכנכם בנפרד בהמשך.נוספים לעניין תיקוני לרון 

 

 

 חזרה

   



 
 
 
 

 אגף גמלאות נכות
 

 

 

 

 

 

 :2017להלן השינויים שייושמו מינואר 

 קח"נ .1

 , על פי הפירוט הבא:באופן אוטומטייבוצע  ,הגדלת קצבה חודשית נוספת )קח"ן(

קח"ן ישן  שיעור הנכות הרפואית

 ₪-ב

קח"ן 

 חדש 

 ₪-ב

סכום 

התוספת 

 ₪-ב

40%-49% 0 150 150 

לפי סעיפי  49%-40%

 91או  33(, 1א)32ליקוי: 

252 350 98 

50%-69% 252 350 98 

70%-79% 306 350 44 

80%-100% 372 450 78 

 

  .₪ 2,800עד  ₪ 2,500 -תעמוד קצבת הנכות על סכום של  כ בכך,

 

על הקצבאות  2017)במנה ראשונה של פברואר  2017העדכון יבוצע במנה החודשית של ינואר 

 עם הסכום המעודכן תשלח בהתאם.  SMS, הודעת תהיינה מעודכנוטת לסכומים החדשים(

 

 דמי מחלה .2

 . )שלב א'( 714במסך  לא ניתן יהיה להזרים שלילה בגין דמי מחלה 1.1.17 -החל מ

יובאו בחשבון כהכנסה תאריך קובע ולאחר מכן הם בדיקת אך ורק ליופחתו  דמי המחלה

 מעבודה.

 90תישלל מתום  וזכאות ,דמי מחלהומשולמים לו  2016לשנת  אקטיבימבוטח שיבדק רטרו

יש לבצע חידוש עם סיבה תום דמי מחלה  1.1.17ומתאריך  , יום בגין דמי מחלה 30יום או 

 (.22)קוד 

ניתן יהיה לעדכן סיבת שלילת המערכת לא  714ובמסך לשינוי  תאמההממוחשבת הוהמערכת 

        .1.1.17זכאות בגין דמי מחלה לאחר התאריך 

 

 

 

תהליך 
 מקוון
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 טיפול במבוטחים שנדחו בגין דמי מחלה:

ישלחו וטרם חודשה הזכאות,  2016מבוטחים אשר נדחו בגין דמי מחלה במשך שנת ל

 תלושי שכר עדכניים. 3דרשו לשלוח יי בהם מכתבים באופן אוטומטי

 

, יצורפו לחוזר זה לא הוזרם טופס שלב ב'שנדחו בגין דמי מחלה רוב המקרים בכיוון ש

 ולמעקב. לסניפים לבדיקהרשימות 

  

 (.2נספח ב –)נוסח המכתב מצ"ב  

 

 חודשים 36היעדר בדיקה מחדש לאחר  .3

 בתוקףחודשים, ומי שיש לו דרגת אי כושר  36מבוטלת הגבלת הזמן של  1.01.17 -החל מ

 .יוכל לחזור ולקבל קצבה ללא בדיקה מחדש

 

 .716במסך  03הזנת סיבת זכאות זכאות למקרים אלה יבוצע ע"י  חידוש

 

 

 (:2017השינויים שייושמו בהמשך )לכל המאוחר עד ליולי 

 

-ידי העלאת הדיסריגרד מ-מתן אפשרות להגדיל השכר מעבודה מבלי לפגוע בקצבה על .1

 ₪ 2,745כלומר, התחלת הקיזוז מהקצבה תהיה משכר בסכום  - מהשכ"מ 29%-ל 21%

( כיום, כך שסכום הקצבה יחד עם השכר מהשכ"מ 21%) ₪ 1,987מהשכ"מ( במקום  29%)

 (. ₪ 5,000-מעבודה יהיה בגובה שכר המינימום לפחות )כ

 60%ביטול ההבחנה בין קבוצה א' לקבוצה ב' וקביעת רף הכנסה אחיד בנכות בשיעור  .2

בעקבות זאת בוטלו ההגדרות "בעל ליקוי חמור" ו"זכאי במשך תקופה  - מהשכ"מ

 . 31 -תיקון החוק המאפשר תשלום קצבת נכות מהיום ה ממושכת", ובכך פישטנו גם את 

מהשכ"מ ימשיך לקבל  60%ביטול המושג "קצבת עידוד", כך שמי שהכנסותיו יעלו על  .3

, כפי שנדרש עד חודשי "וותק" 12  -"קצבת נכות" ואף יוכל להגדיל הכנסותיו ללא צורך ב 

ויותר  ₪ 8,891סתו תעלה על כה לצורך זכאות לקצבת עידוד. קצבת הנכות תופסק למי שהכנ

 )בהתאם להרכב המשפחה(. 

 

 בר יישום סעיפים אלו תישלח בהמשך.הודעה בד

 חזרה
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 1 נספח
 

 1995 -חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה 

 פרק ט': ביטוח נכות  

      סימן א: הגדרות  

 הגדרות 

 כא[127]
 -בפרק זה  .195

של  , נכות רפואית בשיעור208מי שנקבעה לו, לפי הוראות סעיף   -" בעל ליקוי חמור"  

או  33בפרטים  לפחות בהתאם למבחנים המנויים %40לפחות, או בשיעור של  %07

הלאומי )ביטוח נכות( )קביעת  שברשימת הליקויים כמשמעותה בתקנות הביטוח 91

 ;1984-והוראות שונות(, התשמ"ד אחוזי נכות רפואית, מינוי ועדות לעררים

 

הכנסה שהשר קבע באישור ועדת העבודה והרווחה ומתאריך שקבע, וכל זמן  -"הכנסה"   

למעט קצבת  לפקודת מס הכנסה, הכל 2"הכנסה" כמשמעותה בסעיף  -שלא קבע כאמור 

 ( לחוק חיילים משוחררים;2( )1)ב40ילדים לפי פרק ד', ולמעט הענקות מכוח סעיף 

( 8או ) (2(, )1)2הכנסה חודשית, בפועל, לפי סעיף  -"הכנסה מעבודה או ממשלח יד"   

 ; לפקודת מס הכנסה

 

(, 1)199 מי שהיה זכאי לקצבה חודשית כאמור בסעיף -"זכאי במשך תקופה ממושכת" 

תחילתו של חוק ליום  החודשים שקדמו בתכוף 84חודשים לפחות מתוך  60בתקופה של 

 ";2008-[ התשס"ח109הביטוח הלאומי ]תיקון מס' 

 ליקוי גופני, שכלי או נפשי הנובע ממחלה, מתאונה או ממום מלידה; -"ליקוי"   

 שנים וטרם הגיע לגיל הפרישה; 18תושב ישראל שמלאו לו  -"מבוטח"   

 אלה: כלבו  מיםמבוטח, למעט עקרת בית, שכתוצאה מליקוי מתקיי -"נכה"   

 ;בוטל( 1)  
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 או שכושרו להשתכר כאמור צומצםכושר להשתכר מעבודה או ממשלח יד,  אין לו (2)  

)לאי כושר או להפחתת  או יותר 50%-עקב הליקוי, בין בבת אחת ובין בהדרגה, ב

, לענין פרק זה יראו כנכה גם מי הכושר להשתכר(-אי –הכושר כאמור ייקרא בחוק זה 

 הכושר להשתכר;-שהיה עובד קטין בתכוף לפני שנגרם לו אי

או שהכנסתו כאמור אינה עולה על  ( אין לו הכנסה בפועל מעבודה או ממשלח יד3)

החודשים  15ימים רצופים לפחות מתוך  90מהשכר הממוצע לתקופה של  %60

המפורט שבתכוף לפני יום הגשת התביעה למוסד, כאמור בהגדרה "התאריך הקובע". 

  להלן, לפי העניין:

 מהשכר הממוצע; %60-)א( לגבי מי שזכאי במשך תקופה ממושכת או בעל ליקוי חמור  

מהשכר  %45 -תקופה ממושכת ואינו בעל ליקוי חמור )ב( לגבי מי שאינו זכאי במשך 

  .הממוצע

 

 

 

 

, רשאי לקבוע כללים ומבחנים לענין והבריאות חהוהרוהשר, באישור ועדת העבודה;   

  .הגדרת נכה כאמור

שנים והוא זכאי  18שנים אך לא  16עובד תושב ישראל שמלאו לו  -"עובד קטין"   

דמי ביטוח לפי פרק ה', ובלבד שמתקיימים בו  לשכר שבעדו חייב מעבידו בתשלום

 )א(;178התנאים שהיו מזכים אותו להענקת אבטלה לפי סעיף 

 

 , למעט אם מתקיים בה אחד מאלה:238כהגדרתה בסעיף  -"עקרת בית"   

 24חודשים רצופים, או  12(  היא עבדה כעובדת או כעובדת עצמאית תקופה של 1)  

 החודשים שקדמו להגשת התביעה למוסד; 48ם, מתוך חודשים אף אם אינם רצופי

חודשים לפחות בתכוף לפני  24(  היא חיה בנפרד מבן זוגה ולא גרה עמו תקופה של 2)  

 הגשת התביעה למוסד;

  .( 1)199( היא היתה זכאית, בתכוף לפני נישואיה, לקצבה חודשית לפי סעיף 3)  

בית ושכתוצאה מליקוי אין לה כושר לבצע מבוטחת שהיא עקרת  -"עקרת בית נכה"   

פעולות שמקובל לבצע במשק בית רגיל, או שכושרה כאמור צומצם עקב הליקוי, בין 

כושר -אי -כושר כאמור ייקרא להלן -או יותר )לאי 50%-בבת אחת ובין בהדרגה, ב

 לתפקד(;
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ואין לו  תכרכושר להש-קוי, נגרם למבוטח איהתאריך שבו, עקב הלי -"התאריך הקובע"   

מהשכר  %60הכנסה בפועל מעבודה או ממשלח יד או שהכנסתו כאמור אינה עולה על 

ימים רצופים לפחות, ובלבד שלא ייקבע תאריך קובע הקודם  90לתקופה של  הממוצע

 ויובא יובאלמוסד, ולא החודשים שבתכוף לפני יום הגשת התביעה  15לתקופה של 

 החודשים האמורים. 15אלא בתקופה של  כאמור או הכנסה כושר להשתכר-אי בחשבון

מהשכר הממוצע, לא יובאו  %60לעניין הקביעה אם ההכנסה כאמור אינה עולה על 

 בחשבון דמי מחלה המשתלמים לעובד מאת מעבידו.

 סימן ב': תנאי הזכאות  

הזכאות 

לגמלת 

  נכות

 כב127]

 )א(,)ד([

הכושר להשתכר נגרם לו בהיותו תושב ישראל -)א(  נכה זכאי לגמלה לפי פרק זה אם אי .196

(, או אם 1948במאי  15ישראל לפני יום ו' באייר התש"ח )-או בהיותו תושב ארץ

היה תושב ישראל ונכה, אף אם הליקוי נגרם לפני היותו תושב ישראל,  18בהגיעו לגיל 

להשתכר, נגרם בישראל בהיותו קטין תושב  או אם הליקוי שבשלו נגרם אי הכושר

 ישראל.

ובלבד שאם ימים מהתאריך הקובע,  90)ב(  הזכות לגמלה לפי פרק זה תתחיל בתום   

, 180במועד זה מקבל הנכה דמי מחלה ממעבידו או מקופת גמל כמשמעותה בסעיף 

 תתחיל הזכות בתום התקופה שבעדה שולמו דמי המחלה כאמור.

 )ג( 

האמור בסעיף קטן )ב( , נכה שמתקיימים בו כל התנאים המפורטים להלן  ( על אף1)

ימים מהתאריך  90והוא אינו זכאי לגמלה לפי פרק זה רק בשל כך שטרם חלפו 

מהתאריך  90 -לבין היום ה 31 -הקובע, תשולם לו בעד פרק הזמן שבין היום ה

 א)ב(:200הקובע קצבה חודשית מלאה, כמשמעותה בסעיף 

 ; בוטלבעל ליקוי חמור הוא)א( 

למשך תקופה של שישה  100%)ב( נקבעה לו דרגת אי כושר להשתכר של 

 חודשים רצופים לפחות; 

)ד( לתקנות הביטוח הלאומי )ילד נכה(, 5)ג( הוא אינו זכאי לגמלה לפי תקנה 

 כאמור.  31 -, בעד התקופה שמהיום ה2010התש"ע 

וגם לקצבה מיוחדת לפי תקנות  (1) בפסקה( נכה שזכאי לתשלום קצבאות כאמור 2)

 -)בפסקה זו 1978הביטוח הלאומי )ביטוח נכות( )מתן שירותים מיוחדים(, התשל"ט 

כאמור באותה פסקה, ישולמו לו  31 -קצבה מיוחדת(, בעד התקופה שמהיום ה

 90 -( או הקצבה המיוחדת, לפי הגבוה, עד ליום ה1כאמור בפסקה ) הקצבאות

  .מהתאריך הקובע

קצבה 

מלאה 

  ושיעורה

לו, 127]

 לז[127

מהשכר  %29 %21אינה עולה על ממשלח יד )א( נכה יחיד "שהכנסתו מעבודה או  .200

זכאי לקצבת יחיד מלאה  100%כושר להשתכר של -דרגת אי ושנקבעה לו הממוצע,

 קצבה חודשית מלאה(. -)להלן  7%-כמשמעותה בסעיף קטן )ב( כשהיא מוגדלת ב
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מהסכום הבסיסי )לקצבה בשיעור זה ייקרא  25%שיעור הקצבה המלאה ליחיד יהיה )ב(   

 קצבת יחיד מלאה(. -להלן 

)ג( היו לנכה תלויים שהם תושבי ישראל, תשולם לו בעדם, בנוסף לקצבה חודשית   

 מלאה, תוספת תלויים כדלהלן:

 -שבלוח ט'  1( בעד בן זוג שהכנסתו אינה עולה על הסכום הנקוב בפרט 1)  

 מהסכום הבסיסי; 12.5%

מהסכום הבסיסי; לענין זה,  10% –( בעד כל אחד משני ילדיו הראשונים 2)  

 .238כהגדרתו בסעיף  -"ילד" 

 .7 %-)ד( תוספת התלויים המשתלמת לפי סעיף קטן )ג( תוגדל ב  

קצבה 

חודשית 

 נוספת

א200

. 

 .208לפי הוראות סעיף נכות שנקבעה  -)א( בסעיף זה, "נכות רפואית" 

לפחות ולא מתקיים בו האמור  75%)ב( נכה שנקבעה לו דרגת אי כושר להשתכר של   

או  200על הקצבה שלה הוא זכאי לפי הוראות סעיף  לקצבה נוספת , זכאי307בסעיף 

קצבה חודשית  -בשיעורים שיחושבו מקצבת היחיד המלאה )בסימן זה  ן,ילפי העני ,201

 רט להלן:נוספת(, כמפו

 לפחות; %80, אם נקבעה לו נכות רפואית בשיעור של %20.6 %17( 1)  

-לפחות ולא יותר מ %70, אם נקבעה לו נכות רפואית בשיעור של %14( 2)  

 בוטל ;%79

לפחות ולא  %50נקבעה לו נכות רפואית בשיעור של  אם ,%16 %11.5( 3)  

לפחות  %40בשיעור של  או אם נקבעה לו נכות רפואית %79 %69-יותר מ

שבחלק א' לתוספת  91או  33 (,1א)32 בהתאם לפרטים %49 -ולא יותר מ

 .1956-קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה(, התשט"ז) לתקנות הביטוח הלאומי

 -מ רלפחות ולא יות %40אם נקבעה לו נכות רפואית בשיעור של  %9.6( 4)

  (.3של פסקה ) פהבסייא אינה נכות רפואית כאמור הו %49
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הוראות  שהיה זכאי לקצבה חודשית נוספת לפי מי)ג( על אף הוראות סעיף קטן )ב(, 

לקצבה כאמור,  אותו סעיף קטן, ושבשל הכנסתו מעבודה או ממשלח יד חדלה זכאותו

כמפורט להלן, לפי  יוסיף המוסד לשלם לו קצבה חודשית נוספת בתקופות ובשיעורים

 העניין:

 

 בשיעור -החודשים הרצופים לאחר שחדלה זכאותו כאמור  12–( ב1)

 החל לגביו לפי הוראות סעיף קטן )ב(;

 

 החודשים הרצופים לאחר שחדלה 24ועד תום  13–( החל בחודש ה2)

 מהשיעור החל לגביו לפי הוראות סעיף 75% בשיעור של -זכאותו כאמור 

 קטן )ב(;

 

 צופים לאחר שחדלההחודשים הר 36ועד תום  25–( החל בחודש ה3)

 מהשיעור החל לגביו לפי הוראות סעיף 50%בשיעור של  -זכאותו כאמור 

 ;קטן )ב(

 -זכאותו כאמור  לאחר שחדלההחודשים הרצופים  48ועד תום  37ה ( החל בחודש 4)

 ;קטן )ב( מהשיעור החל לגביו לפי הוראות סעיף 25%ל בשיעור ש

 

קצבה 

  חלקית

 לח[127]

, זכאי לקצבה 74%כושר להשתכר שאינה עולה על -נכה, שנקבעה לו דרגת אי)א(  .201

חודשית חלקית בעדו ובעד התלויים בו שהם תושבי ישראל, בסכום שיחסו לקצבה 

כושרו -)ד(, לפי הענין, הוא כיחס שבין אחוז דרגת אי-)א(, )ג( ו200כאמור בסעיף 

 להשתכר לבין מאה.

 לגבי נכה כאמור באותו סעיף קטן שיש לו הכנסה )ב( על אף הוראות סעיף קטן )א(,

, תהא הקצבה החודשית מהשכר הממוצע 21%בשיעור העולה על  מעבודה או ממשלח יד

ויים כאמור ישראל, בסכום השווה לסכום תוספת התל בעד התלויים בו שהם תושבי

 .)ד(–)ג( ו 200בסעיף 

 

 

 

  

ניכוי 

הכנסות 

 מקצבה

סכום השווה לקצבה חודשית מלאה, ואם שולמה  -"הקצבה הקובעת" )א(בסעיף זה,  .202

לנכה קצבה חודשית נוספת, סכום השווה לקצבה חודשית מלאה בצירוף הקצבה 

 החודשית הנוספת.

 -נכה שהיתה לו הכנסה  )ב(  

 בוטל( 1)  
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ינוכה מקצבת הנכות  מעבודה או ממשלח ידהיתה לו הכנסה חודשית  (2)  

)א( הסכום המתקבל מסך המכפלות של חלקי 200המשתלמת בעדו לפי סעיף 

, בשיעורים הנקובים 1הכנסתו של המבוטח, הנקובים לגביו בטור א' של לוח ח'

נותרה יתרה לניכוי לאחר שבוצע הניכוי האמור, תנוכה היתרה לצדם בטור ב'. 

 -דרגת אי כושר בשיעור נמוך מנקבעה לנכה  מתוספת התלויים החלה לגביו;

 , תשולם קצבתו בסכום הנמוך מבין אלה :100%

)א( הסכום המתקבל מניכוי של סך המכפלות של חלקי הכנסתו של 

, בשיעורים הנקובים 1המבוטח, הנקובים לגביו בטור א' של לוח ח'

מקצבה חודשית מלאה; נותרה יתרה לניכוי לאחר , לצדם בטור ב'

ור, תנוכה היתרה מתוספת התלויים החלה לגביו.  שבוצע הניכוי האמ

 בצרוף תוספת התלויים החלה לגביו;

)ב( ולגבי מי  -א( ו)201)ב( הסכום המחושב בעדו לפי סעיף 

מהשכר הממוצע  21%מעבודה או משלח יד אינה עולה על  שהכנסתו

 ;)א( בלבד201הסכום המחושב בעדו לפי סעיף  -

שלא מעבודה או ממשלח יד תנוכה הכנסה זו  ( היתה לו הכנסה חודשית3)

 מהפרש שבין הקצבה המשולמת לו ובין הקצבה הקובעת.

למבוטח  201-ו 200לפי סעיפים  )ג( על אף האמור בסעיף קטן )ב(, לא תשולם קצבה

מהסכום הבסיסי; לעניין זה, תחושב הקצבה שמבוטח  %2.68 -אם שיעורה נמוך מ

ם החלה לגביו, בהתאם להכנסותיו ובהתאם להוראות זכאי לה, בצירוף תוספת התלויי

 וסעיף זה. 201, 200סעיפים 

 

   

 כושר-סימן ד': קביעת נכות ואי

תחילת 

  הבירור

 כב127]

 )ב(, )ג([

ימים מהיום שלפי טענת  90)א( לא ידון המוסד בתביעה לגמלה לפי פרק זה אלא בתום  .207

או יותר או שנפסקה, ובאין  50 %-צומצמה הכנסתו מעבודה או ממשלח יד בהתובע 

אין לו הכנסה בפועל מעבודה או ממשלח יד או  .שהיה לנכהמהיום  -הכנסה כאמור 

  מהשכר הממוצע. %60שהכנסתו כאמור אינה עולה על 

על  אם הכנסתו כאמור אינה עולה , אם חל צמצום בהכנסה מעבודה)ב( לענין הקביעה   

 לא יובאו בחשבון דמי מחלה המשתלמים למבוטח מאת מעבידו. מהשכר הממוצע %60

   

-דרגת אי

כושר 

  להשתכר

 כח[127]

-יחליט אם התובע הינו נכה ויקבע את דרגת אי 298)א( פקיד תביעות כאמור בסעיף  .209

 כושרו להשתכר.

, 100%או  74%, 65%, 60%( דרגת אי כושר תיקבע באחד משיעורים אלה: 1)א  

תיקבע לנכה דרגת אי כושר  74%הכושר להשתכר עלתה על -ובלבד שאם דרגת אי

 .100%להשתכר בשיעור של 
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)ב( בהחלטתו יביא פקיד התביעות בחשבון גם את השפעת ליקויו של התובע על יכולתו   

לחזור לעבודתו במלואה או בחלקה, ועל יכולתו לבצע עבודה אחרת או לרכוש מקצוע 

חדש מסוג העבודות או המקצועות שהתובע מסוגל לעסוק בהם והתואמים את כושרו 

וסמך ופקיד שיקום שהמוסד הסמיכו לכך הגופני ומצב בריאותו, וזאת לאחר שרופא מ

חיוו דעתם בכתב לענין זה; פקיד התביעות לא יביא בחשבון אם הוצעה לתובע עבודה או 

 אם לא השתלב בעבודה כאמור.

כושר -)ג( על אף הוראות סעיף קטן )ב(, רשאי פקיד תביעות לקבוע לתובע דרגת אי  

 ות דעת של פקיד שיקום., אף ללא קבלת חו75 %-להשתכר, שאינה פחותה מ

 -ו 200קצבת לפי הוראות סעיפים לו שחדלה להשתלם  שחדל להיות נכהתובע  (1) )ד(  

 הכנסה -בשל כך בלבד שהיתה לו הכנסה מעבודה או ממשלח יד )בסעיף קטן זה  201

להשתלם  חודשים רצופים מהיום שבו החלה 36ובתוך תקופה שלא עלתה על  שוללת(,

( להגדרה 3בפסקה ) לת פחתה הכנסתו כאמור מההכנסה הקבועה לגביולו ההכנסה השול

יקבע פקיד   ,הממוצעמהשכר  %60-מוהכנסתו כאמור פחתה , 195"נכה" שבסעיף 

–שיעור דרגת אימלהשתכר, מחדש, בשיעור שלא יפחת הכושר –תביעות את דרגת אי

ההכנסה  שהחלה להשתלם לו להשתכר שנקבע לגביו לאחרונה לפניהיציבה הכושר 

 .השוללת

 

( תיעשה בלא קבלת חוות 1כושר להשתכר, לפי פסקה )-( קביעה מחדש של דרגת אי2)

 דעת של רופא מומחה או פקיד שיקום.

 
   

בדיקה 

מחדש של 

-דרגת אי

כושר 

 להשתכר 

 לה[127]

שיעור נכותו הרפואית של מי שזכאי לקצבה לפי  את)א( המוסד רשאי לבדוק מחדש  .214

הכושר של נכה להשתכר או את שיעור נכותו -דרגת אי את זכאי[, וכן –סימן ז' ]להלן 

לתבוע בדיקה מחדש כאמור, הכל תוך פרקי זמן  הנכה הזכאי או הרפואית וכן רשאי

 ובתנאים שנקבעו באישור ועדת העבודה והרווחה.

הכושר להשתכר או את שיעור נכותו -וק מחדש את דרגת אי)ב( החליט המוסד לבד  

; לא עשה כן במועד 209-ו 208הרפואית, חייב הנכה לעמוד לבדיקה לענין סעיפים 

שנדרש לכך, רשאי המוסד להשהות את מתן הגמלה עד שיתייצב הנכה לבדיקה, זולת אם 

 התייצבותו.-נתן הנכה הצדק סביר לאי

רשאי השר לקבוע תקופה שבעדה תשולם הגמלה שהנכה זכאי )ג( בתקנות לפי סעיף זה   

ובלבד שלא תשולם גמלה  296לה בעקבות בדיקה מחדש, אף בשונה מהוראות סעיף 

 החודשים שבתכוף לפני הגשת הבקשה לבדיקה מחדש. 12כאמור לתקופה העולה על 

 סימן ה': שונות  

הכשרה 

מקצועית 

לבן זוג 

  של נכה

 מז127]

 ([1)א()

השר, לאחר התייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה, יקבע הוראות,  .215

תנאים ושיעורי סכומים בדבר מתן הכשרה מקצועית, דמי מחיה והוצאות אבחון לבן זוגו 

שאינו ניתן לשיקום מקצועי, ובלבד שבן הזוג טרם הגיע לגיל  שזכאי לקצבהשל נכה 

 הפרישה.
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אלמנה 

הזכאית 

רה להכש

מקצועית 

ולשירותי

  ם מיוחדים

 מז127]

 )ב([

( עד 1)132אלמנה שאינה עובדת ואינה עובדת עצמאית ומגיעה לה קצבה לפי סעיפים  .216

דינה, לענין הכשרה מקצועית, דמי מחיה, הוצאות אבחון ושירותים  252( או 5)

 .)בוטל( מיוחדים, כדין עקרת בית לפי פרק זה.

   

   

"שמירת 

 הזכאות

להטבות 

לפי כל 

 דין
 

הכושר –והיה זכאי בשל דרגת אי ,כושר להשתכר–)א( נכה שנקבעה לגביו דרגת אי  .א220

)בסעיף זה אחר  להטבה לפי כל דיןאו  351לפטור מתשלום דמי ביטוח לפי סעיף כאמור 

(, תוסיף 1)199ואשר חדלה להשתלם לו קצבה חודשית כאמור בסעיף  זכאי להטבה(, -

חדלה  חודשים נוספים, אלא אם כן 36להינתן לו ההטבה כאמור במשך תקופה של 

תקופת הזכאות -)בסעיף זה לפי הוראות הדין שמכוחו ניתנהכאמור להטבה  הזכאות

 . המיוחדת(

סימן ז', תוסיף להינתן לו  זכאי להטבה שמשתלמת לו קצבה לפי הוראות בוטל)ב( 

ההטבה כאמור בסעיף קטן )א( גם לאחר תום הזכאות המיוחדת, בסכום שיחסו להטבה 

הוא כיחס שבין שיעור הקצבה כאמור החל לגביו לבין קצבה חודשית מלאה בצירוף 

אות להטבה לפי הוראות הדין תוספת התלויים החלה לגביו, אלא אם כן חדלה הזכ

 ל. בוטניתנה שמכוחו

 

 

 

  
  קצבת עידוד השתלבות בשוק העבודה טלבו ':זסימן 

 

קצבת 

 עידוד

השתלבו

 ת בשוק

 העבודה
 

לקצבה חודשית כאמור בסעיף  מבוטח, שהיה זכאי -)א( בסימן זה, "מבוטח בעל ותק"  .ג222

 החודשים הרצופים שקדמו בתכוף לפני שזכאותו לקצבה 12(, במשך תקופה של 1)199

 .הכנסתו מעבודה או ממשלח ידכאמור חדלה בשל 

 

 )ב( מבוטח בעל ותק זכאי לקצבה חודשית לפי סימן זה, כל

 .עוד יש לו הכנסה מעבודה או ממשלח יד
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 בסכום הנמוך מבין אלה :תשולם למבוטח בעל ותק  )ג( הקצבה  

 

תו של המבוטח, המכפלות של חלקי הכנסמניכוי של סך הסכום המתקבל  (1)

 הנקובים לצדם בטור ב' , בשיעורים1לוח ח'ל א' ש טורהנקובים לגביו ב

 בצרוף תוספת התלויים החלה לגביו;   מקצבה חודשית מלאה,

, בתכוף לפני שהיה למבוטח בעל 201הסכום שחושב בעדו לאחרונה לפי סעיף  (2)

 ותק, בצרוף תוספת התלויים החלה לגביו.

 

ם או בשיעור הנמוך מהסכום )ד( על אף האמור בסעיף קטן )ג(, קצבה לפי סימן זה, בסכו

 או מהשיעור המפורטים להלן, לפי העניין, לא תשולם:

 

 

ילדים אשר משתלמת בעדם תוספת  לגבי מבוטח בעל ותק שיש לו בן זוג ושני (1)

 מהסכום הבסיסי; %15.5 –)ד( –)ג( ו200 תלויים לפי סעיף

 

 שקלים חדשים. 200 –לגבי כל מבוטח בעל ותק אחר  (2)

 

ובשיעורי העדכון של הסכום  במועדים ן( יעודכ2()דהאמור בסעיף קטן )ם ו( הסכה)  

 הבסיסי "

 

)ב( יחולו על גמלה לפי סעיף זה. נותרה יתרה לניכוי לאחר 201)ו( הוראות סעיף   

שבוצע ניכוי, כאמור בסעיף קטן )ג(, מהקצבה המשתלמת בעד מבוטח לפי סעיף זה, 

 תנוכה היתרה מתוספת התלויים.

   

 

  



 
 
 
 

 אגף גמלאות נכות
 

 

  1ח' לוח 

 (ג222 -ו 202פים )סעי

 שיעורי הניכוי מקצבה חודשית מלאה

 

 טור א'

 חלקי ההכנסה

 טור ב'

 שיעור הניכוי מהקצבה, באחוזים

מהשכר  %29 %21חלק ההכנסה שעד 

 הממוצע

0 

מהשכר  %25ועד  %21חלק ההכנסה שמעל 

 הממוצע

10 

 %68ועד   %29 %25חלק ההכנסה שמעל 

 מהשכר הממוצע

30 

מהשכר  93%ועד  68%חלק ההכנסה שמעל 

 הממוצע

40 

 60 93%חלק ההכנסה שמעל 

 

 

 

 הוראות כלליות –גמלאות : י"דפרק   

 סימן ב': ייעוד הגמלה  

משתלמת לו קצבת זקנה, קצבת שאירים, קצבה לפי פרק ה' או  ( נפטר אדם שהיתה1) )א( 310

לפחות, קצבת תלויים לפי פרק ה' או פרק י"ג או  50פרק י"ג בשל נכות שדרגתה % 

לפי פרק ט', או הענקה לפי פרק  או קצבת עידוד השתלבות בשוק העבודה קצבת נכות

ישולם למי שהיה בן  המנוח( -י"ז הניתנת במקום הקצבאות האמורות, )בסעיף קטן זה 

, מענק בסכום השווה לסכום 238לילדו כהגדרתו בסעיף  -זוגו בשעת מותו, ובאין בן זוג 

בינואר שקדם ליום הפטירה; חל פיצוי לאחר מכן, יוגדל המענק  1-הבסיסי, כפי שהיה ב

 בשיעור הפיצוי.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 אגף גמלאות נכות
 

 

 2 נספח
 

           

 
 
 

 נכות בדיקה מחדש של זכאותך לקצבתהנדון: 
 
 
 

 שלום,

 
 
 

 
ניתן לשלם קצבת נכות   01/2017אנו שמחים להודיע לך, שעל פי תיקון בחוק, החל החל מחודש 

 למי שמקבל דמי מחלה מהמעסיק.
 בהתאם לכך, יתכן ותמצא/י זכאי לקבלת קצבת נכות.

 
 לצורך בדיקה מחדש של זכאותך, אתה מתבקש להעביר אלינו מידע עדכני על הכנסתך מעבודה.

 לאחר קבלת המידע ובדיקתו, נודיע לך אם אתה זכאי לקצבה. 
 

את המסמכים על הכנסתך מעבודה תוכל לשלוח לנו באמצעות אתר הביטוח הלאומי/משלוח 
 מסמכים, בדואר, בפקס או למסור בתיבת השירות בסניף.

 
 

 

 

 

 רוצה לדעת כמה מותר לך להרוויח ועדיין לקבל קצבה?
נסה" באתר הביטוח הלאומי, ותוכל לבדוק איך הכנסותיך משפיעות היכנס למחשבון "חישוב הכ

 על סכום הקצבה שמגיעה לך.
 

 

 

 
 

מידע על כל השינויים במסגרת חוק ההסדרים ניתן למצוא באתר האינטרנט של הביטוח  
 הלאומי.

 
 

 
 

 בברכה,


