
 1 

 א"אלול תשע ח"כ  :תאריך 423 נהל הגמלאותימ :'חוזר מס

27.9.2011 

 בחירה בין גמלאות: נושא

 שאירים ונכות כלליתנוהל בחירה בין  :שם החוזר

 מטרת החוזר

 : בין שאירים ונכות כלליתגמלאות הסדרת הליך הבחירה במקרה של כפל 

 .בכפלהפקיד האחראי לטפל  .1

 .מכתב הבחירה .2

 .לקצבאות כגורם משפיע על הבחירה הטבות הנלוותה .3

 .נוהל התשלום בטרם הודיע המבוטח על בחירתו .4

 .חידוש זכאותופקיעת זכאות הנחיות לביצוע במקרה של  .5

 פתח דבר

 עדכון אחרון

 תהליך עבודה

 

 חשוב לדעת השפעות נלוות

  נספחים

למי ידי פקיד תביעות נכות כללית -יישלח על) שאירים – מכתב בחירה נכות כללית 1נספח 

 (לקצבת נכות כללית שמקבל קצבת שאירים ונקבעה לו זכאות

למי שמקבל ידי פקיד תביעות שאירים -יישלח על) נכות כללית – מכתב בחירה שאירים 2נספח 

 מקבלי קצבת נכות כלליתהטבות ל 3נספח (קצבת נכות כללית ונקבעה לו זכאות לקצבת שאירים

 הטבות למקבלי קצבת שאירים והשלמת הכנסה 4נספח 

 בחירה בין גמלאות: 7פרק  -תדריך מנהל הגמלאות  קישורים רלוונטיים

 רשימת תפוצה

ממונים /מנהלי מחלקות, (ר וסניפים"מ) גמלאות-מנהלי תחום, גמלאות-אגפיםמנהלי : נמענים לביצוע

 .ש ונכות כללית"פקידי תביעות גמלאות זו, ש ונכות כללית"זו

עובדי , פקידי דלפק קדמי, עובדי מנהל הגמלאות, מנהלי סניפי משנה, מנהלי סניפים: העתק לידיעה

 רחובות/דימונה/מוקד טלפוני צפת

  דבורה לילך יפת :ידי-עלהוכן 

 .על הייעוץ המקצועי ועזרתן בהכנת החוזר מלי דהריול לודמילה אליאסיאןלתודה 

 ,בברכה

 
  

 חריג הוראות לביצוע
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 פתח דבר 

 אולם נוהל , לאחרונה הוחלט כי מנהלי תחום גמלאות בסניף יהיו אחראים לניסוח מכתב הבחירה

לאחר בדיקת העניין מחדש נמצא כי הדבר מסרבל ומעכב את הליך , יתירה מכך. זה לא יושם

בשינויים , התביעותלפקידי לפיכך הוחלט להשיב את אחריות הוצאת מכתב הבחירה . הבחירה

  .שיפורטו להלן

  בהטבות אשר לעיתים  ןאת מקבליה ותמזכוגמלת השלמת הכנסה בשאירים קצבת נכות כללית

לידיעת יש להביא בעת הטיפול בכפל גמלאות לפיכך . (4נספח ו 3נספח ראה ) ערכן הכלכלי רב

  .עשויה להשפיע בחירתו על הטבות אלוכיצד המבוטח 

 :בתוקף

 .ממועד פרסום החוזר
 חזרה

    

 

 

 

מבוטח הזכאי לקצבת נכות כללית וקצבת שאירים בעד פרק לחוק הביטוח הלאומי קובע כי  320סעיף 

 (.שיפורט בהמשך חריגבכפוף ל) לקבלבידו הבחירה איזו מהקצבאות ברצונו  –זמן אחד 

 נכות כללית ושאירים בין הפקיד האחראי לטיפול בכפל .1

יחליט  ,אחרתהגמלה השהוגשה בזמן שמשולמת  החדשהבתביעה המטפל פקיד התביעות 

 .יוציא את מכתב הבחירהבתביעה ו

 מכתב הבחירה .2

  למבוטח כאשר כבר משולמת , לקצבת נכות כללית המאשר זכאותפקיד תביעות נכות כללית

  .1נספח מכתב בחירה לפי הנוסח המופיע ב מבוטחישלח ל -קצבת שאירים 

  קצבת  מבוטחכאשר כבר משולמת ל, לקצבת שאירים המאשר זכאותפקיד תביעות שאירים

 . 2נספח במכתב בחירה לפי הנוסח המופיע  מבוטחישלח ל -נכות כללית 

 מקבל קצבת זכאי פירוט ההטבות הנלוות להן עשוי להיות דף מידע ובו יצורף מכתב הבחירה ל

 (. 3נספח )נכות כללית 

  יש לצרף למכתב הבחירה גם את  –אם המבוטח זכאי להשלמת הכנסה בקצבת השאירים

 (.4נספח )עקב כך  עשוי להיות זכאילהן הוא  פירוט ההטבות

  הגשת תביעה )לתקנות הביטוח הלאומי  8נקבע בתקנה לוח הזמנים לקבלת תשובת המבוטח

 :כדלקמן (לגמלה ואופן תשלומה

פקיד . קיד התביעות לשלוח תזכורת ראשונהעל פ - 21תוך לא נתקבלה תשובת המבוטח 

, לא השיב למכתב הבחירה מבוטחאם ה. ימים נוספים 15נוספת בתום הודעה התביעות ישלח 

והמבוטח  תידחה החדשההתביעה  ,משולמת לושכבר בחר בקצבה ש כמייש לראות אותו 

  .ימשיך לקבל את הקצבה המשולמת לו

 הוראות לביצוע
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 הטבות נלוות .3

על פקיד התביעות להסביר , ה הטובה ביותר עבורוקצבעל מנת לאפשר למבוטח לבחור ב

וכי , (3נספח )כי קבלת קצבת נכות כללית עשויה לזכותו בהטבות מגורמים שונים  למבוטח

 . בחירתו בקצבת שאירים עלולה לגרום להפסקת זכאותו להטבות אלה

על פקיד , אם המבוטח זכאי לתוספת השלמת הכנסה בקצבת השאירים !לתשומת לבך

אם יבחר בקצבת השאירים בתוספת התביעות האחראי לטיפול בכפל להודיע למבוטח כי 

אולם הוא , עלול להפסיד את ההטבות הניתנות למקבלי קצבת נכות כלליתהוא  ,השלמת הכנסה

טבלת הנחות  1478/ש"חוזר זונא ראו ) 4נספח עשוי ליהנות מהטבות אחרות המפורטות ב

 . (שאירים/למקבלי קצבת זקנה

 על בחירתו מבוטחהודיע התשלום בטרם הנוהל  .4

עד שיודיע לפקיד התביעות שבחר בקצבה , ימשיך לקבל את הקצבה המשולמת לוהמבוטח 

 (. חריגובכפוף ל לעילבכפוף ללוח הזמנים המפורט ) האחרת

גם ) בחירתו תקפה לכל תקופת הזכאות לקצבה, בחר המבוטח בקצבה החדשה !לתשומת לבך

 (.לתקופת זכאות רטרואקטיבית

  :דוגמה

הגישה והיא  1.6.2011ביום  עלה נפטרב. 2009מינואר  מקבלת קצבת נכות כלליתמבוטחת 

  . תביעתה לקצבת שאירים אושרה. 1.8.2011-ב תביעה לקצבת שאירים

עד לקבלת תשובתה למכתב (. 2נספח )פקיד תביעות שאירים ישלח אליה מכתב בחירה 

 . תמשיך לקבל קצבת נכות כלליתהיא הבחירה 

 .כי היא בוחרת בקצבת השאירים 1.9.2011המבוטחת הודיעה ביום 

קצבת הנכות . 1.6.2011בחירתה תהיה תקפה ממועד תחילת הזכאות לקצבת שאירים 

 .תקוזז מקצבת השאיריםואילך  1.6.2011ששולמה לה מיום 

 פקיעת זכאות וחידוש זכאות הנחיות לביצוע במקרה של  .5

 לקצבה האחרת זכאותומיד תתחדש , ה בה בחר המבוטחקצבפקעה הזכאות ל. 

 יחולו  -המאפשר בחירה ביניהן ה יוצר כפל עם גמלה אחרת קצבבמקרה שחידוש הזכאות ל

 . (בחירה בין גמלאות: 7פרק )הוראות תדריך מינהל הגמלאות 

 אם בתום  - שולמה לו קצבת נכות זמניתזמנית ו מבוטח הזכאי לקצבת שאירים ולקצבת נכות

תקום לו מחדש זכות הבחירה בין קצבת הנכות , צמיתה/הזמניות נקבעה לו נכות זמנית

 .חריגבכפוף לנכות כללית יוציא את מכתב הבחירה לקצבת השאירים ופקיד תביעות 

 מענק שאירים וקצבת נכות כללית 

 .מענק שאירים אינו כפל עם חידוש קצבת נכות כללית  !לתשומת לבך

 עקב או ועקב אי זכאות בגלל גיל)מענק שאירים לו  שבחר בקצבת שאירים ושולם מבוטח

מיד עם  נכות לקצבת הזכאותלו  תחודש - (גבוהות הכנסות בגלל לאלמן זכאות פקיעת

 . תשלום מענק השאירים

http://mr1sps/C10/GMZosh/DocLib1/חוזר%201478%20-%20טבלת%20הנחות%20למקבלי%20גמלאות%20זקנה%20ושאירים%20-%20מעודכן%20לחודש%20אוגוסט%202011.pdf
http://mr1sps/C10/GMZosh/DocLib1/חוזר%201478%20-%20טבלת%20הנחות%20למקבלי%20גמלאות%20זקנה%20ושאירים%20-%20מעודכן%20לחודש%20אוגוסט%202011.pdf
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 מיוחד וקצבת שאירים מ"שר 

 .מ מיוחד אינו כפל עם קצבת שאירים"שר !לתשומת לבך

עם הפסקת תשלום  -מ ובחר בקצבת שאירים "מבוטח אשר קיבל קצבת נכות כללית ושר

  .מ מיוחד"קצבת הנכות על פקיד תביעות נכות כללית לבדוק את זכאותו לשר

 :1 דוגמה

לאחר כמה שנים התאלמנה מבעלה והגישה . ₪ 1,600רפאלה מקבלת קצבת נכות כללית בסך 

פקיד . לחודש₪  2,100גובה קצבת השאירים שאושרה לה הוא . תביעה לקצבת שאירים

ורפאלה בחרה להמשיך לקבל את קצבת הנכות , תביעות שאירים שלח אליה מכתב בחירה

פקעה זכאותה לקצבת , לגיל פרישה הכשהגיע. ותהנלוות לקצבת הנכההטבות לאור הכללית 

, אם תימצא זכאית לקצבת זקנה. תקום מחדש זכאותה לקצבת שאירים, במקרה זה. נכות כללית

בחירה : 7בפרק (  1)ט ףמקצבת השאירים כמפורט בסעי 50%-היא תקבל את קצבת הזקנה ו

  .בין גמלאות

  :2 דוגמה

הגישה תביעה לקצבת שאירים  היא. התאלמנה מבעלהמ "ושרמקבלת קצבת נכות כללית 

 . ונמצאה זכאית לקצבת שאירים

עד לקבלת תשובת המבוטחת יש . (2נספח )פקיד תביעות שאירים שלח אליה מכתב בחירה 

יום הודיעה המבוטחת כי היא בוחרת  30לאחר . מ"להמשיך ולשלם לה קצבת נכות כללית ושר

פקיד תביעות נכות כללית  , מ למבוטחת"קצבת נכות ושרהפסקת תשלום עם  .בקצבת השאירים

מ מיוחד ללא צורך "המבוטחת תוכל לקבל קצבת שאירים ושר .מ מיוחד"יבדוק את זכאותה לשר

 .מאחר ולא מדובר בכפל אסור, לבחור ביניהם

 חזרה

 

 

 

ואין להפעיל את  למבוטח את הקצבה הזמניתיש לשלם  ,בהתקיים שני התנאים הבאים במצטבר

 :מאחר ומדובר בטובת המבוטח ,נוהל הבחירה

 ,בקצבת השאירים המבוטח אינו זכאי לגמלת השלמת הכנסה .א

 .זמנית לה זכאי המבוטח גבוהה יותר מקצבת השאיריםקצבת נכות כללית  .ב

אלא , פקיד התביעות המטפל בתביעה החדשה לא ישלח למבוטח מכתב בחירהבלבד במקרה זה 

לא תשולם מאחר /קצבת השאירים תופסק וכי, זמנית כללית קצבת נכות כי תשולם לויודיע לו בכתב 

 . והוא זכאי לקצבת נכות זמנית גבוהה יותר

תקום לו מחדש זכות הבחירה בין  –אם לאחר מכן נקבעה למבוטח זכאות לגמלת השלמת הכנסה 

יש להמשיך  -עד לקבלת הודעתו באיזו קצבה בחר . הגמלאות ונוהל הבחירה יופעל כמפורט לעיל

 .כאמור בחריג, ולשלם לו את קצבת הנכות הזמנית

 חריג
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 :דוגמה

לאחר מספר שנים הוא חלה והגיש תביעה . לחודש₪  1,444 סךמבוטח מקבל קצבת שאירים ב

גובה קצבת נכות . חודשים 8-ל 100%זמנית בשיעור  כושר-דרגת איקבעה לו נ. תלקצבת נכות כללי

 . ₪ 2,210כללית בתקופה זו הוא 

יש לשלם למבוטח קצבת נכות כללית זמנית מאחר והוא אינו זכאי להשלמת הכנסה וקצבת הנכות 

יודיע לא לא ישלח לו מכתב בחירה אפקיד תביעות נכות כללית . הזמנית גבוהה מקצבת השאירים

 .קצבת נכות כללית זמנית וכי לא יוכל לקבל קצבת שאירים בעבור אותו פרק זמן למבוטח על תשלום

 . לצמיתות 100%בשיעור  כושר-חודשים נקבעה למבוטח דרגת אי 8בתום 

עד לקבלת הודעת . פקיד תביעות נכות כללית ישלח למבוטח מכתב בחירה בין נכות כללית ושאירים

 .ירה יש להמשיך ולשלם לו את קצבת השאיריםהמבוטח על הבח

 חזרה

 

 השפעות נלוות

 בחירה בין גמלאות: 7פרק  -תדריך מנהל הגמלאות תיקון 

 

 חשוב לדעת

 אלא עליו רק להציג , להימנע מלהנחות את המבוטח באיזו גמלה לבחור פקיד התביעות צריך

  .את העובדות שיסייעו לו לקבל את ההחלטה המבוטח בפני

  מגורמים  עשויים להיות זכאים להטבות בתוספת השלמת הכנסהמקבלי קצבת שאירים גם

  .שונים מחוץ למוסד

 חזרה
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 1ספח נ

 (ידי פקיד תביעות נכות כללית-יישלח על)נכות כללית  -מכתב בחירה שאירים 

 
 ___________תאריך        לכבוד

______________      
______________      
______________      

 
 

 , ה/גברת נכבד/ אדון 
 
 

 קצבת נכות כללית וקצבת שאירים –גמלאות כפל : הנדון
 

 3כי אישרנו את תביעתך לגמלת נכות כללית ולהלן ההחלטה, אנו מביאים לידיעתך
 

 דרגת אי כושר עד תאריך -מ
 (אחוז)

 נכות רפואית משוקללת
 (אחוז)

 קצבה חודשית נוספת
 (אחוז מקצבת יחיד מלאה)

*     
     
     
 

 . חודשים לפני הגשת התביעה 11הקביעה בעניין דרגת אי כושר לנכה היא לכל המוקדם * 
 

 .נכות רפואית 10%חודשית נוספת משולמת למי שנקבעה לו דרגת אי כושר מלאה ולפחות  קצבה
 

 .₪ 21קבלת העתק נוסף כרוכה בתשלום של . מצורף העתק מפרוטוקול האבחון הרפואי, לנוחותך
 

יום מקבלת הודעה  30לוועדה לעררים בתוך  הכושר-דרגת איועל  הנכות הרפואיתזכותך לערור על 
 .למוסד לביטוח לאומי 0110ה עליך להגיש ערר מנומק על גבי הטופס לצורך ז.זו

 

ת /ה להיות זכאי/ה עשוי/בנוסף את. _____________קביעה זו מזכה אותך בתשלום קצבת נכות כללית בסך 

 .תושבי ישראל שאינם מקבלים גמלה בזכות עצמם, בת זוג ולא יותר משני ילדים/לתשלום תוספת תלויים בגין בן

 

( החוק -להלן) 1221 -ה"התשנ, (נוסח משולב)לחוק הביטוח הלאומי  320תשלום הקצבה מותנה בהוראות סעיף 

 3 לפיו

- לא יינתנו לאדם אם אין כוונה אחרת משתמעת( ג")

 קצבאות שונות לפי חוק זה בעד פרק זמן אחד

 ".לקבל אחת מהןהברירה בידו , ליותר מגמלה אחת, לולא הוראות סעיף זה, היה אדם זכאי( ד)

 

  .לחודש__________ בסך  (בתוספת השלמת הכנסה) משתלמת לך קצבה שאירים, נויי הנתונים המצויים ביד"עפ

 

המציין באיזו קצבה , אבקשך להמציא לידינו מכתב, ת לקבלת שתי הקצבאות בתקופה מקבילה/הואיל ואינך זכאי

 . שאיריםכמי שבחר בקצבת  נראה אותך, אם לא יתקבל מכתב הבחירה. ברצונך לבחור

 .הבחירה ב מכתב"לנוחותך רצ

 

 או. המפורטות בדף המידע המצורף למכתב זה ,קצבת נכות כללית מזכה בהטבות נוספות3 לתשומת לבך

במוסדות  נוספות  הטבותת ל/ה זכאי/ייתכן כי את, לתוספת השלמת הכנסה בקצבת השאירים ת/ה זכאי/אתאם 

, לזכותך בהטבות אחרותעשויה בחירה בקצבת נכות כללית עלולה להפסיק את זכאותך להטבות אלה ו. שונים

 .המפורטות בדף המידע המצורף למכתב זה
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 12בתוך ____________ -בבית הדין האזורי לעבודה ב החלטה זועל ( להגיש תובענה)זכותך לערער 
-תובענה לבית הדין תוכל  להיעזר בלשכה לסיוע משפטי ב לשם הגשת. 1חודשים מקבלת הודעה זו

, שדחה המוסד לביטוח לאומי, הלשכה לסיוע משפטי תבדוק אם יש לתביעתך.  ________________
  .2ותחליט לפי כך בדבר מתן סיוע, העובדות או הראיות, סיכוי סביר מבחינת הדין

 

 
 

 
 ,בברכה

 

 פקיד תביעות

 נכות כללית 

  

                                                 
1
 .הסניף המטפל ומספר התיק, הסיבה לתובענה, כתובת ומיקוד, מספר זהות, שם3 בפנייתך לבית הדין הואל  נא לציין 

2
בקשה לסיוע משפטי יש להגיש בטופס מיוחד שאפשר לקבל . הסיוע המשפטי כולל ייעוץ משפטי וייצוג בפני בית הדין לעבודה  

 . במזכירות בית הדין האזורי לעבודה ובלשכה  לסיוע משפטי
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 לכבוד

 המוסד לביטוח לאומי

 ___________סניף 

 מחלקת נכות כללית

 

 
 ___________3 מאת

 
 ___________.3ז.ת
 
 

 קצבת נכות כללית וקצבת שאירים –גמלאות כפל  :הנדון
 
 

 (V3-יש לסמן ב) -ת לבחור ב/אני מעוניין
 

 4קצבת נכות כללית 

  4ים/קצבת שאירים בתוספת עבור ילד/ קצבת שאירים 

 ים מכוח קצבת שאירים/קצבת נכות עבורי ותוספת עבור ילד . 

 
 
 

 ___________3 תאריך________________  3חתימה________________  3 שם

 
  



 9 

 2נספח 

 (יישלח על ידי פקיד תביעות שאירים) שאירים -מכתב בחירה נכות כללית 

 ___________תאריך        לכבוד
______________      
______________      
______________      

 רשום        
 

 , ה/גברת נכבד/ אדון 
 
 

 גמלאות כפל -קצבת שאירים וקצבת נכות : הנדון

 . ל"ז......... קבלו את תנחומינו והשתתפותנו בצערכם עם פטירת 

₪ _______ בסך  ___________ת לקצבת שאירים מיום /לחוק הביטוח הלאומי הינך זכאי____ על פי סעיף 

 .₪_______ ים בסך /ותוספת עבור ילד

 3 קצבת שאירים עשויה לזכות אותך בתשלומים נוספים כמפורט להלןב הבחירה

  ח לחודש לילדים הנמצאים במסגרת לימודים על יסודיים או "ש_______ תוספת תשלום דמי מחיה בסך

 . בהכשרה מקצועית

 שנה 12שנה ולילדה בהגיעה לגיל  13הגיעו לגיל ח לילד ב"ש_______ מצווה בסך -מענק בר. 

 השלמת הכנסה בכפוף להכנסות.  

  לתשומת . ה/ת קצבת שאירים שנישא/ה המקבל/לאלמן, קצבאות חודשיות 33מענק נישואין בשיעור של

 . בתקנותאלא במקרים המפורטים , ה אינם זכאים יותר לקצבת שאירים/ה שנישא/אלמן -לבך 

  

 3 לחוק הביטוח הלאומי לפיו 320תשלום קצבת שאירים מותנה בהוראות סעיף 

– לא יינתנו לאדם אם אין כוונה אחרת משתמעת ( ג")

 4 קצבאות שונות לפי חוק זה בעד פרק זמן אחד

 ".הברירה בידו לקבל אחת מהן, ליותר מגמלה אחת, לולא הוראות סעיף זה, היה אדם זכאי( ד)

 

 .ח לחודש"ש_______ משתלמת לך קצבת נכות כללית בסך , צויים בידינועל פי הנתונים המ

באיזו קצבה נבקשך להמציא לידינו מכתב המציין , ת לקבל את שתי הקצבאות בתקופה מקבילה/הואיל ואינך זכאי

 . נראה אותך כמי שבחר בקצבת נכות כללית, יתקבל ממך מכתב הבחירהאם לא . ברצונך לבחור

 3 לתשומת לבך

 בחירה בקצבת . המפורטות בדף המידע המצורף למכתב זה קצבת נכות כללית מזכה בהטבות נוספות

   .אלה שאירים תגרום להפסקת זכאותך להטבות

ת /ה להיות זכאי/ה עשוי/את, ת לתוספת השלמת הכנסה בקצבת השאירים/ה זכאי/אם את, עם זאת

 .אל פקיד תביעות זקנה ושאיריםעליך לפנות , לקבלת מידע על הטבות אלה. להטבות אחרות

 

 לקצבת הנכות זכאותך  – תופסק שאירים לקצבת זכאותך מכן ולאחר, שאיריםהתבחר בקצבת  אם

 .גם אם קיבלת מענק שאירים עקב פקיעת זכאותך, מיד תתחדש

 

 .ב מכתב בחירה"לנוחותך רצ

 3 להלן פירוט הקצבאות ביניהן עליך לבחור
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 4ח"ש_____ קצבת נכות כללית בסך  .1

עבור ₪ ______ בתוספת ₪ _______ קצבת שאירים בסך / ח "ש_______ קצבת שאירים בסך  .2

 (. כמפורט לעיל, מצווה-ובתוספת דמי מחיה ומענק בר)ים /ילד

₪ _______ ים מכוח קצבת השאירים בסך /ותוספת עבור ילד₪ _______ קצבת נכות בעדך בסך  .3

 (.רט לעילכמפו, מצווה-ובתוספת דמי מחיה ומענק בר)

 

 

חודשים  21בתוך ____________ -על החלטה זו בבית הדין האזורי לעבודה ב( להגיש תובענה)זכותך לערער 

 .3מקבלת הודעה זו

 . ________________-לשם הגשת תובענה לבית הדין תוכל להיעזר בלשכה לסיוע משפטי ב

, סיכוי סביר מבחינת הדין, לאומישדחה המוסד לביטוח , הלשכה לסיוע משפטי תבדוק אם יש לתביעתך

 .4ותחליט לפי כך בדבר מתן סיוע, העובדות או הראיות

 

 

 

 ,בברכה        

 פקיד תביעות         

 זקנה שאירים        

  

                                                 
 .ספר התיקהסניף המטפל ומ, הסיבה לתובענה, כתובת ומיקוד, מספר זהות, שם3 בפנייתך לבית הדין הואל נא לציין 3
בקשה לסיוע משפטי יש להגיש בטופס מיוחד שאפשר לקבל . הסיוע המשפטי כולל ייעוץ משפטי וייצוג בפני בית הדין לעבודה 4

 . במזכירות בית הדין האזורי לעבודה ובלשכה לסיוע משפטי, בסניפי המוסד
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 לכבוד
 המוסד לביטוח לאומי

 מחלקת זקנה ושאירים 

   ___________סניף 

 

 ___________3 שם פרטי ומשפחה

 _______________ 3 תעודת זהות

 

 

 גמלאות כפל -קצבת נכות כללית וקצבת שאירים  :הנדון

 

 (V3-יש לסמן ב) -ת לבחור ב/אני מעוניין

 

 4קצבת נכות כללית 

  4ים/קצבת שאירים בתוספת עבור ילד/ קצבת שאירים 

 ים מכוח קצבת שאירים/קצבת נכות עבורי ותשלום תוספת עבור ילד . 

 

 

 

 ___________3 תאריך________________  3חתימה________________  3 שם
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 3נספח 

 זכויותיהם של מקבלי קצבת נכות כללית במוסדות שונים

 רשויות מקומיות
את הבקשה להנחה יש להגיש לרשות . מקבלי קצבת נכות כללית עשויים להיות זכאים להנחה במסי ארנונה

 .אין צורך לפנות לביטוח הלאומי. לאומי ישירות לרשויות המקומיות האישורים מועברים מביטוח. המקומית
  

 משרד התחבורה
 33.3%בשיעור ( אוטובוסים)עשויים להיות זכאים להנחה בתחבורה הציבורית  מקבלי קצבת נכות כללית

המוסד לביטוח לאומי מעביר את רשימת . יש קווים שבהם אין הנחה. ההנחה היא רק ברכישת כרטיסיות
ידי משרד התחבורה פעם בשנתיים באופן -תעודת הזכאות להנחה מונפקת על. הזכאים למשרד התחבורה

יכול לפנות בכתב  ,מי שלא קיבל את התעודה. אין צורך לפנות למשרד התחבורה או לביטוח לאומי. אוטומטי
 . 61570תל אביב  57109ד "ת, 8המלאכה ' רח, אגף תחבורה ציבורית: אל

 בתחבורה הציבורית 50%זכאים להנחה של עשויים להיות  65וגברים מעל גיל  60 נשים מעל גיל
ההנחה ניתנת בעת מעמד התשלום כנגד הצגת תעודת זהות . ללא קשר לקבלת קצבה כלשהי( אוטובוסים)

אין צורך לפנות . יה זו תעודת זכאות להנחהימשרד התחבורה אינו מנפיק לאוכלוס. או תעודת אזרח ותיק
 .התחבורה או לביטוח לאומילמשרד 

 
 משרד הבינוי והשיכון

עשויים להיות זכאים לסיוע בשכר דירה  100%כושר בשיעור של –מקבלי קצבת נכות כללית בעלי דרגת אי
 .או ברכישת דירת קבע מאחת החברות הציבוריות( ציבורי או פרטי)
 

 משרד הרווחה
עשויים , ומעלה 80%י נכות רפואית בשיעור של בעל 100%כושר –מקבלי קצבת נכות כללית בעלי דרגת אי

ב הפניה "לעונים על תנאי זה מצ)דמי שימוש ודמי התקנת טלפון , להיות זכאים להנחה בפעימות מונה
יד ' רח, את הבקשה להנחה יש להפנות לאגף השיקום במשרד העבודה והרווחה. למשרד הרווחה בעניין

 (.ירושלים, 10חרוצים 
 

 קופות חולים
בעד התחייבות בבית , מקבלי קצבת נכות כללית זכאים לפטור מתשלום בעד ביקור אצל רופא פנימי ומקצועי

ידי –הפטור ניתן באופן אוטומטי בהתאם לרשימות המועברות על. חולים ובעד ביקור במכונים ומרפאות חוץ
 02 -6462000: 'בטל, מילבירורים ניתן לפנות לתחום רישום והקצאה בביטוח הלאו. המוסד לביטוח לאומי

  
 מס הכנסה/ משרד האוצר 

 90%וכן בעלי נכות רפואית בשיעור של , 100%כושר בשיעור של –מקבלי קצבת נכות כללית בעלי דרגת אי
בהתאם לכללים , (לפקודת מס הכנסה( 5) 9סעיף )ומעלה עשויים להיות זכאים לפטור מתשלום מס הכנסה 

 .יש לפקיד השומה במקום המגוריםאת הבקשה לפטור יש להג. שנקבעו
  

 מס רכישה/ משרד האוצר 
וכן בעלי נכות רפואית בשיעור של , 100%כושר יציבה בשיעור של –מקבלי קצבת נכות כללית בעלי דרגת אי

את הבקשה להנחה יש להפנות לפקיד משרד האוצר . ומעלה עשויים להיות זכאים להנחה במס רכישה 90%
 .במקום המגורים

  
 ל מקרקעי ישראלמינה

עשויים להיות זכאים , לפחות 80%מקבלי קצבת נכות כללית שנקבע להם אחוז נכות רפואית בשיעור של 
את הבקשה לפטור או להנחה יש   .לפטור או הנחה בדמי הסכמה המשולמים למינהל מקרקעי ישראל

 .למינהל מקרקעי ישראל במקום המגורים  להפנות
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 ידי הגורמים המצויינים לעיל ובאחריותם-המידע ניתן על

 4נספח 

 במוסדות שונים בתוספת השלמת הכנסה שאיריםזכויותיהם של מקבלי קצבת 

 רשויות מקומיות
את הבקשה . עשויים להיות זכאים להנחה במסי ארנונהתוספת השלמת הכנסה ב שאיריםמקבלי קצבת 

אין צורך . האישורים מועברים מביטוח לאומי ישירות לרשויות המקומיות. להנחה יש להגיש לרשות המקומית
 .לפנות לביטוח הלאומי

  
 משרד התחבורה

עשויים להיות זכאים שאירים בתוספת השלמת הכנסה קצבת  םמקבליה 65גיל  עדוגברים  60גיל  עדנשים 
יש קווים . ההנחה היא רק ברכישת כרטיסיות .33.3%בשיעור ( אוטובוסים)להנחה בתחבורה הציבורית 

תעודת הזכאות . המוסד לביטוח לאומי מעביר את רשימת הזכאים למשרד התחבורה. שבהם אין הנחה
אין צורך לפנות למשרד התחבורה או . ידי משרד התחבורה פעם בשנתיים באופן אוטומטי-להנחה מונפקת על

, 8המלאכה ' רח, אגף תחבורה ציבורית: ל לפנות בכתב אליכו ,מי שלא קיבל את התעודה. לביטוח לאומי
 . 61570תל אביב  57109ד "ת

ללא קשר  בתחבורה הציבורית 50%זכאים להנחה של  65גיל  מעלוגברים  60גיל  מעלנשים  -לתשומת לב 
ההנחה ניתנת בעת . יה זו תעודת זכאות להנחהימשרד התחבורה אינו מנפיק לאוכלוס. לקבלת קצבה כלשהי

 . מעמד התשלום כנגד הצגת תעודת זהות או תעודת אזרח ותיק
 

 בזק
על דמי שימוש  50%מקבלי קצבת שאירים בתוספת השלמת הכנסה עשויים להיות זכאים להנחה של 

להיות בדירה  לצורך קבלת ההנחה קו הטלפון של בזק צריך להיות על שמם והקו צריך. קבועים לבזק
ההנחה ניתנת באופן . המוסד לביטוח לאומי מעביר את רשימת הזכאים לחברת בזק. המשמשת למגוריהם
 .אוטומטי בחשבון בזק

 
 רשות השידור

 50%מקבלי קצבת שאירים בתוספת השלמת הכנסה לפני גיל פרישה עשויים להיות זכאים להנחה בשיעור 
ולא היתה הפסקה  12/2002אים לתוספת השלמת הכנסה בחודש בתשלום אגרת טלוויזיה ובתנאי שהיו זכ

 . 5/2004חודשים רצופים בזכאותם להשלמת הכנסה מחודש  6של  
אין צורך . ההנחה ניתנת באופן אוטומטי. המוסד לביטוח לאומי מעביר את רשימת הזכאים לרשות השידור

  .לפנות לביטוח לאומי
 

 משרד הבינוי והשיכון
או ( ציבורי או פרטי)עשויים להיות זכאים לסיוע בשכר דירה  ים בתוספת השלמת הכנסהשאירמקבלי קצבת 

בקשה . רשימות מועברות על ידי המוסד אל משרד השיכון .ברכישת דירת קבע מאחת החברות הציבוריות
 .לסיוע ברכישת דירה יש להעביר אל אחד מהבנקים למשכנתאות

 
 

 
 

 המצויינים לעיל ובאחריותםידי הגורמים -המידע ניתן על

 


