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 המוסד לביטוח לאומי

 מינהל הגמלאות
 אגף גמלאות נכות

 
 

 "ה טבת, תשס"טכ 
 2009ינואר,  21 
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 אל: מנהלי הסניפים

 מנהלי סניפי משנה       
 גמלאות מנהלי תחום       
 סגני מנהלי תחום גמלאות       
 ממונים, מרכזים פקידי תביעות נכות       

 
 22/ 09חוזר 

 1809 חוזר נכות/

 
 

 1988ינואר לחודש  נכות גמלאותשיעורי  - 1081חוזר נכות   הנדון2
 

 מבוא
 

 עודכנו הגמלאות המשולמות ע"י המוסד לביטוח לאומי, וכן חושב מחדש 2009בחודש ינואר 
לחוק הביטוח  2השכר הממוצע לפי סעיף לחוק הביטוח הלאומי ו 1הסכום הבסיסי לפי סעיף 

 הלאומי.
 

 .ו"השכר הממוצע" "יהבסיסם ה"סכוגובה להלן 
 

 נכות כללית, ילד נכה ושירותים מיוחדים. :קצבתשיעורי  יןילענ ₪ 7,778"סכום בסיסי"  
  
קצבה  קצבת גזזת, מבחן הכנסות לבן/בת זוג, ,הגדרת נכה ,מצוםצ יןילענ ₪ 7,928 שכר ממוצע""

 , לעניין חישוב קצבה למאושפזים.17% -ו 13%וכן החישוב של  לנפגעי פוליו

 
 
 נכות כללית קצבאות. שיעורי א

 לחוק( 200-202)סעיפים 
 
 :2009בתוקף מחודש ינואר הלן שיעורי קצבאות נכות כללית ל
 

-דרגת אי
 כושר
 םבאחוזי

 ההרכב המשפח
 

 ת לכל תלויתוספ
 

יחיד עם  יחיד
 ילד

יחיד עם 
 ילדים 2

זוג עם  זוג
 ילד

 2זוג עם 
 ילדים

 /בתלבן
 זוג

 לילד

100%- 75% 
 

2,081 ₪ 2,913 ₪ 3,745 ₪ 3,121 ₪ 3,953 ₪ 4,785 ₪ 1,040 ₪ 832 ₪ 

74% 
 

1,540 ₪  2,156 ₪ 2,771 ₪ 2,310 ₪ 2,925 ₪ 3,541 ₪ 770 ₪ 616 ₪ 

65% 
 

1,353 ₪  1,893 ₪  2,434 ₪ 2,029 ₪ 2,569 ₪ 3,110 ₪ 676 ₪ 541 ₪ 

60% 
 

1,249 ₪  1,748  ₪ 2,247 ₪ 1,873 ₪ 2,372 ₪ 2,871 ₪ 624 ₪ 499 ₪ 
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 לפחות 75% בשיעורלנכה שנקבעה לו דרגת אי כושר  -קצבה חודשית נוספת 
 

 2009ינואר   
 קודם

(2008)  

נכה שנקבעה לו נכות רפואית 
 פחותל 80%בשיעור של 

331  ₪  316  ₪  
  -מקצבת יחיד מלאה  17%

 (1)ב()א200סעיף 

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

272  ₪  261  ₪  
  -מקצבת יחיד מלאה  14%

 (1)ב()א200סעיף 

אית ונכה שנקבעה לו נכות רפ
  69%-50%בשיעור של 

224 ₪  214 ₪  
  -מקצבת יחיד מלאה  11.5%

 (1)ב()א200סעיף 

 
 

 מהשכר הממוצע %25 -ו %21 .2
 
  2009ינואר מחודש  חישוב קצבה בתקופת ההערכותן ימהשכר הממוצע לעני 21%   
 ₪(. 1,609)לעומת סכום קודם בסך  ₪ 1,665הוא    
 
  2009 ינוארהחל מחודש )הגדרת נכה( לחוק  195ן סעיף ימהשכר הממוצע לעני 25%   
 ₪(. 1,916בסך )לעומת סכום קודם  ₪ 1,982הוא    

 
 

 תקנות בדבר ביטוח נכות. 3
ביטוח נכות )צמצום השתכרות  -לתקנות הביטוח הלאומי  6להלן הסכומים המתייחסים לתקנה 

 (.1984 - התשמ"ד
 .2009הסכומים המפורטים להלן בתוקף מחודש ינואר    
 
 (1) 6תקנה  א(   

 ₪  8,721 - מהשכר הממוצע 110% 
 ו על תיכונית עם תעודה()השכלה אקדמאית א      

 
 (2) 6תקנה  ב(   

  ₪ 7,135 - מהשכר הממוצע 90% 
 (קצועיתהשכלה תיכונית או מ)      

    
 (3) 6תקנה  ג(   

 ₪ 5,946 - מהשכר הממוצע 75% 
 )מינימום השכר הקובע(         

 
 9תקנה     ד(    

  ₪ 23,784 - פעמים השכר הממוצע 3 
 בע()מקסימום השכר הקו      

 
 
 (2)א( ) 202חישוב קצבה יחסית לפי סעיף . 4
 
 (. ₪ 3,065)לעומת סכום קודם בסך  ₪ 3,171 -מהשכר הממוצע ב 40%יסתכמו  2009ינואר חודש ב

   זה.  מכל שקל עודף על סכום 60%אריך זה יש לנכות מהכנסה מעבודה של הנכה מת
 
 
 שינוי לוח ט'. 5
 

אינן עולות  2008ינואר ן זוג כתלוי אם הכנסותיו החל מחודש ( לחוק יחשב ב1)ג( ) 200לפי סעיף 
 .(סכום קודם - ₪ 4,368)לעומת  לחודש ₪ 4,519על 
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 האוטומטי של ההכנסות העדכון. 6
 

 אין עדכון אוטומטי של ההכנסות מעבודה.  2009 ינוארבחודש  -א( הכנסות מעבודה 
 
)שיעור עליית מדד  4.4%יעמוד על  עדכוןהשיעור  2009ינואר בחודש  -הכנסות לא מעבודה  ב(

 .(2008ר נובמבעד  2007ר נובמבהמחירים לצרכן בתקופה שבין 
 
 
 צבהנקודת ק. 7
 

 .₪ 159א וה 2009 ינוארן חישוב קצבה לתלויים בנכה מאושפז לחודש יסכום נקודת הקצבה לעני
 

 
 חישוב קיצבה למאושפזים. 8
 

ן חישוב ימהשכר הממוצע במשק לעני 13%מסתכם סכום של  2009ינואר החל מחודש  .א
 -, וכן לעניין חישוב סכום הפחתת חוב במזונות קצבה למאושפזים שיש להם הכנסות

 .₪( 996לעומת סכום קודם בסך ) ₪ 1,031בסכום של 
 

ין חישוב ימהשכר הממוצע במשק לענ 17%מסתכם סכום של  2009ינואר החל מחודש  .ב
, וכן לעניין חישוב סכום הפחתת חוב קצבה למאושפזים שיש להם תלויים והכנסות

 ₪(. 1,303)לעומת סכום קודם בסך  ₪ 1,348 בסכום של -במזונות 
 
 

 מענק פטירה. 9
 

מענק הפטירה גובה  2009ינואר חודש החל מ :גובה מענק פטירה -)א( לחוק  310ן סעיף ילעני
  .₪ 7,778 סך שליעמוד על 

 
 

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

 ועקרת בית מבוטח
50% 

 נקודות 5-8
105% 

 נקודות 9-11
175% 

 נקודות ומעלה 12
973  ₪ 2,042  ₪ 

 
3,404  ₪ 

 
 ינו נכה לפי רותים מיוחדים למבוטח שאיין תשלום גמלה לשילענ השכר הממוצע. 2
 .ברה(שעבשנה ₪  7,663)לעומת ₪  7,928הוא  2009ינואר ( החל מחודש 3()א) 10תקנה     

 
 ₪. 31,712  -שווה ל 4כפול  השכר הממוצע( 3) (א) 10( תקנה 1   
 ₪. 39,640 -שווה ל 5כפול  שכר הממוצע)ב( ה 10( תקנה 2   
 
 (:10 שיעורי הקצבה המיוחדת למבוטח שאינו נכה )תקנה   
 

 פעמים 5ועד  4הכנסה מעל  פעמים השכר הממוצע 4הכנסה עד 
50% 105% 175% 25% 52.5% 75% 

973 ₪ 2,042 ₪ 3,404 ₪ 487 ₪ 
 

1,021 ₪ 1,702 ₪ 
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 גמלה מיוחדת למי שסובל ממוגבלות קשה
  

2009 ינואר   קודם 
(2008)  

 

לזכאי לגמלה בשיעור של 
175% 

827 ₪  791 ₪  (1א)ב()206סעיף –יחיד מלאה  אחוז מקצבת 42.5% 

לזכאי לגמלה בשיעור של 
105% 

554 ₪  530 ₪  (2א)ב()206סעיף –אחוז מקצבת יחיד מלאה  28.5% 

לזכאי לגמלה בשיעור של 
50% 

272 ₪  261 ₪  (3א)ב()206סעיף -אחוז מקצבת יחיד מלאה  14% 

    
 
 

יצבה לשירותים מיוחדים + גמלה למי שסובל ממוגבלות סה"כ 
 הקש

 ועקרת בית מבוטח
50% 
 נקודות 5-8

105% 
 נקודות 9-11

175% 
 נקודות ומעלה 12

1,245 ₪ 2,596 ₪ 
 

4,231 ₪ 

 
 

 ג. ילד נכה
 

 : 2009ינואר להלן שיעורי הקצבה לחודש 
 

 30% ילד נכה במשפחה
 

50% 
 

60% 70% 
 

100% 
 

120% 

 584  ₪ 973  ₪ 1,167  ₪ 1,362  ₪ 1,945  ₪ 2,334  ₪ 
 

דים נכים שני יל
 במשפחה

45% 75% 90% 105% 150% 180% 
 

 876  ₪ 1,460  ₪ 1,751  ₪ 2,043  ₪ 2,918  ₪ 3,501  ₪ 
  

 
 

 מודים או טיפול התפתחותי:יתוספת עבור ל
20% - 389  ₪, 
40% - 778  ₪. 

 
 .(מקצבת יחיד מלאה 17%)₪  331 –קצבה חודשית מיוחדת תוספת 

  
 תוספת קצבה חודשית מיוחדתסה"כ קצבת ילד נכה + 

60% 90% 100% 120% 150% 180% 
1,498 ₪ 2,082 ₪ 

 
2,276 ₪ 

 
2,665 ₪  3,415 ₪  3,998 ₪  

 

 ד. ביטוח בריאות
 

 ₪. 92 יעמוד על סך של הניכוי בגין ביטוח בריאות ,2009החל מחודש ינואר 
 
 
 

 ה. הוצאת נסיעה וקצובת אש"ל
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 האש"ל. לא חל שינוי בהוצאות הנסיעה וקצובת

 נכות  - 5אות הנסיעה ישולמו על פי הוראות התדריך המופיעות בפרק צהו
 החזר הוצאות. -הליכים הקשורים בקביעת אחוז הנכות הרפואית  - 5.9.3 רפואית

 
 )למי שמוזמן לועדה( קצובת אש"ל
 ₪, 14.60 -ארוחת בוקר   

 ₪, 41.50 -ארוחת צהרים  
 .₪ 18.60 -ארוחת ערב    

 
 לנפגעי גזזת: ו. פיצוי

 
 יסתכמו הפיצויים לנפגעי הגזזת כמפורט להלן: 2009החל מחודש ינואר 

 
 מענקים. 1
 
 פעמי-פיצוי חדא(   
 

 (.1)א() 2סעיף   פ"ע   - ₪ 82,872 - 74% -ל  40%נכות רפואית בין      
 (.2)א() 2סעיף  ע"פ   - ₪ 165,744 - 100% -ל  75%נכות רפואית בין      

 
 ק לשאיריםמענב(   
 

 .לחוק לפיצוי נפגעי גזזת (1)10 עפ"י סעיף - ₪ 71,352לבן זוג שעמו ילדים 
 ( או סעיף 2)10עפ"י סעיף  - ₪ 42,811  -לבן זוג שאין עמו ילדים, או לילד כשאין בן זוג זכאי 

 . לחוק לפיצוי נפגעי גזזת (3)10
 
 קיצבה חודשית. 2
 

לחוק  א()3עפ"י סעיף  ₪ 1,982 קצבה בסכום שלתשולם   -נכות רפואית  100% למי שנקבעו
 לפיצוי נפגעי גזזת.

 

 ז. פיצוי לנפגעי פוליו
 יסתכמו הפיצויים לנפגעי הפוליו כלהלן: 2009החל מחודש ינואר 

 
 פיצוי חד פעמיא( 

 כלהלן:תשולם פעמי -חדהפיצוי מחצית הראשונה של הלחוק לפיצוי נפגעי פוליו,  3עפ"י סעיף 
   

 סכום הפיצוי רפואית / אחוזי מוגבלות בניידות אחוזי נכות
 ₪ 53,713 74%עד 
75%  -  94% 107,426 ₪ 
 ₪ 128,911 ומעלה 95%

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

 
 ב( קצבה חודשית

 .יצוי נפגעי פוליו(לחוק לפ 4)סעיף  ₪ 3,964, תעמוד על סך של 100%קצבה חודשית לנכה פוליו 
 
 

 ב ב ר כ ה,

 
 עירית פלדמן

 מנהלת אגף גמלאות נכות


