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 מטרת החוזר

מטרת החוזר לעדכן את העובדים ונותני השירותים העוסקים בנושאי אזרח ותיק בדבר השינויים שהוכנסו לאחרונה במחשבון 

 באינטרנט.בדיקת זכאות לקצבת אזרח ותיק 

 פתח דבר

. שעשוי להיות זכאי המבוטח בדבר סכום הקצבה נותן מענהמחשבון זה המחשבון המופיע באתר האינטרנט עבר שינוי ומעתה 

 ציבור המבוטחים.ל הנותן מענהלעדכן את ציבור העובדים מטרתנו לפיכך, 

 הגדרות

 שני מסלולי בדיקה: נםבמחשבון יש

ה קצבת אזרח ותיק המגיעה. סכום הקצבה יחושב בהתאם להכנסות שנרשמו ולפי הרכב ניתן לחשב את גוב -מסלול ראשון

 המשפחה.

 ניתן לבצע בדיקת זכאות וחישוב גובה קצבת אזרח ותיק. -שנימסלול 

 

 שימוש במחשבוןהוראות 

 הלידה ובוחרים את המסלול המתאים. שנת ,שהיגבר או אאת מין המבוטח, בוחרים  תחילה

 מקצר את השאלות כדי להגיע לתשובה הסופית. - מסלול הראשון

 התשובה הסופית שניתנת הוא סכום הקצבה המגיעה. 

 יש לבחור בדיקה לפי הכנסות.

,מגיעים לתוספת שעונים על הגדרת ילד)יש קישור לדף שמפרט מי הוא ילד( 24מצב משפחתי, מספר ילדים עד גיל בוחרים: 

 הותק המגיעה.

חישוב עומד לרשותו קישור למחשבון  מה גובה תוספת הותק המגיעה לו,ואם המבוטח אינו יודע  ותקה תוספתאפשר לרשום את 

 ותק.התוספת 

 ת היא על קבלת קצבת נכות.הבאה שנשאלהשאלה 

  ,תצא הודעה שזכאי לקבל קצבת זקנה בגובה הנכות. נכות כלליתאם בוחר שמקבל קצבת 

 אין מבחן הכנסות למי שקיבל נכות כללית.

 המחשבון יוביל את המבוטח לשאלות על הכנסות שלא מעבודה ועל הכנסות מעבודה. ,כללית נכותקצבת לא ציין אם 



 

 מנהל הגמלאות – המוסד לביטוח לאומי
 ותיקים, שאירים וה"האגף אזרחים 

 

3 
 

 שה.יאם כתב נשוי, המחשבון יוביל אותו לשאלות לגבי הא

חישוב ההכנסה נעשה לפי החוק ובהתאם לתקנות שנקבעו  המחשבון מחשב את הקצבה המגיעה לפי ההכנסות שרושם המבוטח.

 הכנסה לקצבת אזרח ותיק בין גיל פרישה לבין גיל הזכאות.למבחן 

 החישוב הוא לפי סכום חודשי.

 .התשלום הנוסףלעובד שכיר יש שדה נוסף לרשום את 

תצא הודעה על סכום הקצבה היחסית ועל סכום הקצבה אם מגיעה קצבה יחסית  בהודעה הסופית נרשם מה סכום הקצבה המגיעה.

  המלאה.

 

  הכנסות...וכו'. יתן לחשב זכאות לקצבת אזרח ותיק לפי כל תנאי הזכאות. מבוטח, תקופת אכשרה, הרכב משפחה,נ במסלול השני:

 לחזרה לתוכן העניינים

 

 חשוב לדעת!

 וכן מי שפטור  ,ושולמו דמי ביטוח בעדו כחוק ,ותיק חהמחשבון נועד  לשימוש על ידי תושב ישראל המבוטח בביטוח קצבת אזר

 מתשלום דמי ביטוח.

  )לחץ כאן לכניסה למחשבון: ניתן להשתמש במחשבון גם בסביבת האינטראנט )העתק אתר האינטרנט  

 לחזרה לתוכן העניינים

 קישורים רלוונטיים

 ח ותיקבנושאי אזרמחשבונים נוספים לחץ כאן ל  

 

 לחזרה לתוכן העניינים

 רשימת תפוצה

 

 ,מנהלי סניפי משנה, מנהלי אגפים, מנהלי אגפים גמלאות, מנהלי תחומים, סמנכ"ל גמלאות, מנהלי סניפיםחברי מנהלה ,

 מנהלי מחלקות, עובדי אזרח ותיק, שאירים וה"ה.

  טלפוני.נותני שרות, עובדי דלפק, עובדי מוקד 

 לחזרה לתוכן העניינים

  

http://www.btl.gov.il/benefits/old_age/Pages/BdikatZacautZikna.aspx
http://www.btl.gov.il/benefits/old_age/Pages/BdikatZacautZikna.aspx
http://www.btl.gov.il/Simulators/ziknaCalc/Pages/default.aspx
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 תודות: לגב' איריס אליסיאן, יהודית פישר ומלי דהרי על פיתוחו של חשבון זה.

 

 ,בברכה

 

 לבנה עזרא

 אגף קצבאות אזרחים ותיקים  מנהלת

 שאירים והבטחת קיום

 

 


