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 מטרת החוזר

 עקב משבר הקורונה למקבלי גמלאות יםפירוט כללי הזכאות למענק 

 תשלוםביצוע האופן פירוט מועדי התשלום ו 

 פתח דבר

, כתוצאה עולמית–כלל  מגפה כעל הקורונה מנגיף הנגרמת המחלה על העולמי הבריאות ארגון הכריז 2020בחודש מרץ 

  מהתפרצות והתפשטות נגיף הקורונה במדינות העולם, וביניהן ישראל. 

לחוק הבטוח  9בין המוסד לבין משרד האוצר )עפ"י סעיף  נחתם  פת הקורונה,יארץ עקב מגבנוצר בעקבות המשבר ש

  .מסוימות קצבאות לו שמשתלמות למי 2020 אפריל חודש בעד עמיפ-חד מענק תשלום בדבר הסכם הלאומי(

אזרח ותיק, קצבת שאירים  , קצבתנכות למיניהןקצבאות זכאים למענק מקבלי הבטחת הכנסה, דמי מזונות, , ההסכםעל פי 

 , גמלת סיעוד ועוד. מעל גיל פרישה

ומעלה, אשר עבודתם הופסקה עקב משבר הקורונה  67לתשלום מענק הסתגלות לבני  תקנות שעת חירוםכמו כן, הותקנו 

 ומפאת גילם אינם זכאים לדמי אבטלה.

 .תקנותוה הסכםהבמסגרת  יםחוזר זה יפרט את האוכלוסיות הזכאיות לתשלום מענק

 ,בברכה

 

  סמנכ"ל גמלאות
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 מענק ילדים

 מענק בגין קצבת ילדים

 למשפחה.  ₪ 2,000כלומר עד למקסימום של  –ילדים  4, עד מקסימום בעד כל ילד ₪ 500  ואסכום המענק ה

  .בלבד 2020ת ילדים בחודש אפריל אומקבלי קצבלבאופן אוטומטי שולם  מענק זה

  זכאות לקצבת ילדים בחודש אפריל, ולכן גם אינו מזכה במענק. עבורו אין – 2020באפריל  15-שנולד לאחר ה ילד

ולכן גם אין זכאות  2020זכאות לקצבת ילדים עבורו בחודש אפריל עבורו אין  – 2020שנים בחודש מרץ  18שמלאו לו  ילד

 למענק ילדים עבורו.

 גמלאות האחרות שיפורטו מטה.למענק מכוח ה בנוסףשולם מענק זה מ

  לחשבון הבנק אליו משולמת קצבת הילדים. 12.4.2020-המענק שולם ב

 .20.5.2020-המענק יצורף לקצבה החודשית ב –זכאים המקבלים את הקצבה לחשבון הקיבוץ 

 קצבאות אחרותמענק מכוח 

 הגמלאות הבאות: מ תחא 2020בחודש מרץ או אפריל  שקיבל ישראל  תושבל שולםממענק זה 

מענק בסך  – אזרח ותיק, שאירים, תלויים בנ"ע )למעט מתנדבים/חוק גורן(קצבת  יםמקבללמי שמעל גיל פרישה ו .1

500 ₪. 

ני הזוג זכאים )אם שני ב ₪ 500מענק בסך  – דמי מזונות/השלמת הכנסה או הבטחת הכנסה - קצבת קיום ילמקבל .2

 .ש"ח( 1000לה"ה יקבלו 

נכות כללית, שירותים מיוחדים, נפגעי , נכות מעבודה )כולל מתנדבים וחוק גורן( הן:יקצבאות בגין נכויות למינ ילמקבל .3

 .₪ 500מענק בסך  - אסיר ציון נכה, נכה איבה, נכה צה"ל/עירוי דם, ניידות, ילד נכה, תפוליו/גזז

 זכאות למענק קיימת גם למי שמקבל קצבה בגין נכות זמנית.

 .₪ 450מענק בסך – .שר"מ עולים או נכות עולים ,סיעוד למקבלי קצבת .4

גם בנוסף וזכאי  ,מי שמעל גיל פרישה וזכאי למענק מכוח קצבת אזרח ותיק, שאירים או תלויים בנ"ע -תוספת מענק  .5

. ₪ 500בנוסף למענק של  ₪ 450בל תוספת מענק של יק – לגמלת הבטחת הכנסה, שירותים מיוחדים או סיעוד

  .₪ 950סה"כ: כלומר 

)השלמה לנכות( או במסגרת  200לעניין זה, מי שזכאי לשמירת הטבות הבטחת הכנסה בגיל פרישה במסגרת תיקון 

 זכאי גם לתוספת מענק.נחשב כזכאי להבטחת הכנסה ו –תיקון תוספת ותק 
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 הסברים והבהרות:

  בתוספת מענק ילדים אם זכאי לו. ל רק מענק אחדקיב –מי שזכאי ליותר מקצבה אחת המזכה במענק  

  זכאי למענק מכוח עצמו.כל אחד מהם  –במענק  ההמזכ הזוג זכאי לקצבהבני כל אחד מכאשר 

 מענקים. 2 בסה"כ קיבלוהם  –והשני לקצבת נכות כללית   לדוגמא: אחד מבני הזוג זכאי לקצבת אזרח ותיק

 308שארו יוכל לקבל את המענק בהתאם להוראות סעיף  – ואילך 2020במרץ  מי שהיה זכאי לתשלום מענק ונפטר 

 .לחוק הביטוח הלאומי

 בגיל פרישה ₪ 450של  תוספת מענק: 

o  בלו תוספת מענק אחת יק –בני זוג )נשואים/ידועים בציבור( ששניהם הגיעו לגיל פרישה וזכאים לתוספת מענק

  בלבד.

o  בל תוספת מענק אחת קי –זכאי לתוספת מענק המקבל גמלת סיעוד או שירותים מיוחדים וגם השלמת הכנסה

 בלבד.

o או סיעוד שהגיעו לגיל פרישה ואינם מקבלים קצבת אזרח ותיק, שאירים או  , שר"ממקבלי הבטחת הכנסה

 זכאים לתוספת מענק. אינם –תלויים בנ"ע 

   בל מענק מכוח נכות כללית.יק – 2020קבל נכות כללית באפריל שעבר ל 2020זכאי לילד נכה במרץ 

 :מענק מכוח ילד נכה  

)קצבת ילד נכה אינה זכאות של הילד  בהתאם לתקנות שעת חירום, לא ניתן לקבל כפל מענקים מכוח קצבאות נכות

 :להלן ההנחיות .אלא של ההורה/המטפל(

o  זכאי לקבל מענק ילד נכה, החל מהילד הנכה הראשון. –הבטחת הכנסה או דמי מזונות מי שזכאי למענק מכוח 

o  עבור הילד הנכה היא מענק הזכאות ל –אם שני בני הזוג זכאים למענק מכוח קצבה כלשהי למעט ה"ה/מזונות

 השני ואילך בלבד. 

o המזכות במענק, וההורה האחר אינו זכאי לקצבה  1אם ההורה המקבל זכאי בעצמו לאחת מקצבאות הנכות

 יש זכאות למענק בעד כל אחד מהילדים הנכים. –ענק )למעט ה"ה/מזונות( המזכה במ

o  זכאות למענק בעד כל אחד מהילדים הנכים, אלא אם כן ההורה  יש –אם יש יותר מילד נכה אחד במשפחה

, שאירים, תלויים בנ"ע או סיעוד, שאז הזכאות היא עבור הילד הנכה המקבל זכאי למענק מכוח גמלת אזרח ותיק

  השני ואילך בלבד.

o  בור הילד.בנוסף למענק עזכאי לא  –הורה יחיד המקבל מענק מכוח גמלה שאינה הבטחת הכנסה או מזונות 

o  מכוח ילד הזכאי לגמלת ניידות, קצבת נכות מעבודה או תגמול נכה איבה זכאי למענק  -בניגוד לקצבת ילד נכה

 בלים מכוח עצמם.עצמו והדבר אינו מהווה כפל אסור עם מענק שהוריו מק

                                                           
 עירוי דם, אסיר ציון נכה, נכה איבה, נכה צה"לנכות מעבודה/מתנדבים, נכות כללית, שירותים מיוחדים, ניידות, פוליו, גזזת,  1
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 חשוב לדעת:

  מהמענק, לרבות חוב הוצל"פ וחוב דמי ביטוח. ותאין לנכות חוב –המענק מוגן מפני קיזוזים 

 )לא תבוצע חלוקת קצבה של המענק למוסד מאשפז )רלוונטי לנכות וזו"ש 

 תשלום המענק:

 באופן אוטומטי ללא צורך בהגשת בקשה. למושוהמענקים 

תשלום המענק מועבר לחשבון הבנק של מקבל  מועדים בהתאם לגמלה מכוחה הם שולמו.במספר  שולמוהמענקים 

 הקצבה מכוחה הוא משולם. 

נכה איבה ונכה , למעט מערכת גמלאות כללי ריכזה את כל הזכאים למענק והם הועברו לגמלאות השונות לביצוע התשלום

 משרד הביטחון(. הביטחון )קובץ הזכאים הועבר אלמשולמים באמצעות משרד הצה"ל 

 יתבקשו לעדכן חשבון בנק לתשלום. –ללא חשבון בנק פעיל בזו"ש ומקבלי גמלת סיעוד שלא בכסף 

 .ויטופלו בהמשך –כן, קיימים מקרים שלא ניתן היה לשלם בהם את המענק ונפלטו כשגויים  וכמ

 המזכות במענק לתקופה המזכה במענק.המענק ישולם גם למי שתקבע לו בעתיד זכאות רטרואקטיבית לאחת מהקצבאות 

 המענק ששולם. ל חשבוןלתקופה המזכה במענק, ייוצר חוב עשלל רטרואקטיבית ימענק וזכאותו לקצבה תשקיבל למי 
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 ומעלה 67מענק הסתגלות לבני 

 שנים , מאחר ואינו זכאי לדמי אבטלה. 67פורטו התנאים לתשלום מענק למי שמלאו בתקנות לשעת חירום 

 תנאי זכאות מצטברים: 

  ומעלה  67תושב ישראל בן 

  31.5.2020עד   1.3.20-יום לפחות החל מ 30-מעסיקו הוציא אותו לחל"ת לפוטר או 

  לחל"ת או פוטר שהוצאחודשים לפחות ברציפות לפני  3עבד כשכיר 

  ש"ח ברוטו בחודש 5,000הכנסתו מפנסיה אינה עולה על 

 למי שעונה על תנאי הזכאות בכל חודש. 2020אפריל ומאי  דשיםהמענק שולם ברובו וישולם  גם בחו

 חשוב לדעת:

  שולם גם למי שהוא שכיר ועצמאימהמענק  

 הכנסה. במקרים בהם המענק ישלול זכאות  שלמתהמענק אמור להילקח בחשבון לצורך התחשבנות לתוספת ה

 הזכאות להטבות הנלוות תישמר למבוטח.  –לתוספת השלמת הכנסה 

 צאו על ידי אגף אזרח ותיק ילהתחשבנות מול השלמת ההכנסה י הנחיות 

 סכום המענק:

 סכום המענק נקבע על פי הכנסות מפנסיה.

 סכום קצבת אזרח ותיק וקצבאות אחרות לא נלקחו בחשבון לחישוב המענק.

 שולם כך:  מרץ מענק חודש

 לו הכנסה מפנסיה.או אם אין  ₪ 2000-ש"ח שולם למי שהכנסתו נמוכה מ 2000מענק בסך   -

 .₪ 4000-ל ₪ 2000שולם למי שהכנסתו מפנסיה בין ש"ח  1500מענק בסך   -

 .₪ 5000-ל ₪ 4000שולם למי שהכנסתו מפנסיה בחודש בין  ₪ 1000מענק בסך  -

 שולם למי שהיה זכאי למענק בחודש מרץ ועונה על תנאי הזכאות גם בחודש אפריל: אפריל מענק חודש

 ש"ח או אם אין לו הכנסה מפנסיה. 2000-שולם למי שהכנסתו נמוכה מ  ₪ 4000מענק בסך  -

 .₪ 3000-ל ₪ 2000שולם מי שהכנסתו מפנסיה בין  ₪ 3000מענק בסך   -

 .₪ 4000-ל ₪ 3000שולם למי שהכנסתו מפנסיה בחודש בין  ₪ 2000מענק בסך  -

 .₪ 5000 -ל ₪ 4000שולם למי שהכנסתו מפנסיה בחודש בין  ₪ 1000מענק בסך  -

ועונה על תנאי הזכאות גם בחודש  אפרילשולם למי שהיה זכאי למענק בחודש זהה למענק חודש אפריל וימאי  מענק חודש

 מאי.

 :תשלום המענק

 לחשבון בנק בו משולמת קצבת אזרח ותיק. -שולם במערכת זו"ש המענק מ
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 רלוונטימידע 

 מסוימות קצבאות לו שמשתלמות למי 2020 אפריל חודש בעד פעמי–חד מענק תשלום בדבר הסכם 

 2020 – ף"התש(, ומעלה 67 לבני מיוחד הסתגלות מענק( )החדש הקורונה נגיף) חירום שעת תקנות 

 ף"התש(, תיקון( )ומעלה 67 לבני מיוחד הסתגלות מענק( )החדש הקורונה נגיף) חירום שעת תקנות הארכת 

-2020 

 

 רשימת תפוצה

 

 כלל עובדי מינהל, מ"ר וסניפים -מנהלי תחומים בגמלאות , מנהלי אגפים בגמלאות, סניפי משנהמנהלי , מנהלי סניפים

  אגף שירות לקוחות, נציגי שירות במוקדים ובסניפיםהגמלאות, 
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 נספחים

 

 לתושבים בלבד –מקבלי קצבת אזרח ותיק 

 סכום: זכאות ל:

 )אזרח ותיק( 500 מקבל אזרח ותיק 1

 450+  500יחיד ללא בן זוג:   ה"המקבל אזרח ותיק +  1

  ה"ה לבן הזוג שאינו  500)ה"ה( +  450)אזרח ותיק( +  500 –זוג(
 זכאי לאזרח ותיק(

מתייחסים לה"ה כאילו היא גמלה בפני עצמה לבן הזוג שאינו זכאי 
 לאזרח ותיק 

 )סיעוד( 450)אזרח ותיק( +  500  סיעוד 1מקבל אזרח ותיק +  1

 )סיעוד( 450)סיעוד( +  450)אזרח ותיק( +  500 סיעוד 2+ מקבל אזרח ותיק  1

 )סיעוד( 450)אזרח ותיק( +  500יחיד ללא בן זוג:    סיעוד + ה"ה 1מקבל אזרח ותיק +  1

  ה"ה לבן הזוג שאינו  500)ה"ה( +  450)אזרח ותיק( +  500 -זוג(
 זכאי לאזרח ותיק(

הזוג שאינו זכאי מתייחסים לה"ה כאילו היא גמלה בפני עצמה לבן 
 לאזרח ותיק )לא משנה מי מקבל סיעוד(

)השלמת הכנסה  500בני הזוג( +  2 -)סיעוד ל  450)אזרח ותיק( +  500 סיעוד + ה"ה 2מקבל אזרח ותיק +  1

 עבור בן הזוג שאינו זכאי לאזרח ותיק(

מתייחסים לה"ה כאילו היא גמלה בפני עצמה לבן הזוג שאינו זכאי לאזרח 

 )לא משנה מי מקבל סיעוד(ותיק 

 )אזרח ותיק( 500)אזרח ותיק( +  500  מקבלי אזרח ותיק )כל אחד בנפרד( 2

)השלמת הכנסה כזוג פעם  450)אזרח ותיק( +  500)אזרח ותיק( +  500 מקבלי אזרח ותיק )כל אחד בנפרד( + ה"ה 2

 אחת( 

 ניתן לשלם תוספת רק פעם אחת במשפחה

 )סיעוד(  450)אזרח ותיק( +  500)אזרח ותיק( +  500 סיעוד 1ל אחד בנפרד(+ מקבלי אזרח ותיק )כ 2

 )סיעוד(  450)אזרח ותיק( +  500)אזרח ותיק( +  500 סיעוד 2מקבלי אזרח ותיק )כל אחד בנפרד(+  2

 תוספת סיעוד אחת עבור שניהם כי כל אחד מקבל מענק מאזרח ותיק

 )סיעוד/הבטחת הכנסה(  450)אזרח ותיק( +  500)אזרח ותיק( +  500 סיעוד + ה"ה 1מקבלי אזרח ותיק )כל אחד בנפרד(+  2

 ניתן לשלם תוספת רק פעם אחת במשפחה

 )סיעוד/הבטחת הכנסה(  450)אזרח ותיק( +  500)אזרח ותיק( +  500 סיעוד + ה"ה 2מקבלי אזרח ותיק )כל אחד בנפרד(+  2

 ניתן לשלם תוספת רק פעם אחת

 

 זכאים לתוספת רק מי שמקבל אזרח ותיק, שאירים או תלויים מעל גיל פרישההערה:  
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 דלתושבים בלב –הבטחת הכנסה 

 סכום: זכאות ל:

 (500+500) 1000 זוגית  קצבה

 בכל תיק  500+500 זוגית בפיצול 

 500 ה"ה זוגית אחד מבני הזוג אינו תושב 

 המענק משולם רק לתושבים

 כל ילד נטוש )כל ילד זכאי גם למענק ילדים(עבור  ₪ 500 ילד נטוש 

אם יש קצבה אחרת )נכה איבה, נכה עבודה, ניידות( למעט ילדים לא יקבל תוספת 

 מענק בגינה

 )ה"ה( 500 ה"ה + סיעוד 

אין תוספת עבור סיעוד כי רק מי שמקבל אזרח ותיק, שאירים או תלויים מעל גיל 

 ת הכנסהפרישה זכאים לתוספת של סיעוד/שר"מ/השלמ

 )ה"ה( 500 ה"ה + שאירים מתחת לגיל פרישה 

 שאירים מתחת לגיל פרישה לא זכאים למענק

 )ה"ה( 450)אזרח ותיק( +  500  מעל גיל פרישהה"ה + אזרח ותיק /שאירים 

 

  



 

 המוסד לביטוח לאומי
  הגמלאות נהלימ

9 
 

  

 

 הערות:

 לא תושב = לא זכאי למענק 

  גם זכאים למענק –2020מקבלי נכות זמנית שהיו זכאים לקצבה במרץ או אפריל 

  

 נכויות )למעט ילד נכה(

 סכום: זכאות מצב קיים 

 נכות יחיד או עם כל גמלה נוספת אחת או יותר 

 שר"מ , פוליו , גזזת , ניידות , איידס 

 )נכות כללית( 500

 שר"מ רגיל  עם כל גמלה נוספת אחת או יותר 

 נכות ,פוליו , גזזת , ניידות , איידס

 )שר"מ( 500

שר"מ מיוחד )לפני גיל פרישה( עם כל גמלה נוספת אחת או יותר , פוליו , 

 גזזת , ניידות , איידס, נפגעי עבודה

 )שר"מ( 500

 )שר"מ( 450 שר"מ עולים )כולל נכות עולים( עד גיל פרישה

שר"מ )מעל גיל פרישה( + אזרח ותיק, עם כל גמלה נוספת אחת או יותר 

 פוליו , גזזת , ניידות , איידס,

 )שר"מ( 450)אזרח ותיק( +  500

 כל התשלום יועבר מאזרח ותיק

 )שר"מ עולים( 450)אזרח ותיק( +  500 שר"מ עולים+ אזרח ותיק עם כל גמלה נוספת 

 כל התשלום יועבר מאזרח ותיק
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 ילד נכה

 סכום זכאות מצב קיים

 תשלום למשפחה עם ילד נכה אחד או יותר שמקבלים קצבת "ילד נכה":

למעט מי  –זכאים למענק בעצמם מכוח קצבה אחרת אינם אם שני ההורים 

 שזכאי להבטחת הכנסה או מזונות

 מענק עבור כל ילד נכה - 500

 זאת בנוסף למענק מ"קצבת ילדים"

תשלום למשפחה עם ילד נכה אחד או יותר שמקבלים קצבת "ילד נכה" וגם 

  הבטחת הכנסה או מזונות

מקבל בעצמו )אם מדובר מהקצבה לה זכאי ה -500

 (  ₪ 500יקבלו כל אחד  –בזוג הזכאי לה"ה 

 מענק עבור כל ילד נכה - 500

 זאת בנוסף למענק מ"קצבת ילדים"

 תשלום למשפחה  עם ילד נכה אחד או יותר שמקבלים קצבת "ילד נכה":

אם מקבל הקצבה עבור הילד, זכאי למענק בעצמו מכוח קצבת אזרח ותיק, 

ללא השלמת  –יים בנ"ע או סיעוד/שר"מ עולים/נכות עולים שאירים או תלו

 הכנסה

בלבד  450מהקצבה לה זכאי המקבל בעצמו ) -500

 אם זכאי רק לסיעוד/שר"מ עולים/נכות עולים(

 מענק עבור הילד הנכה השני ואילך – 500

 זאת בנוסף למענק מ"קצבת ילדים"

 ת "ילד נכה":תשלום למשפחה עם ילד נכה אחד או יותר שמקבלים קצב

אם מקבל הקצבה עבור הילד, זכאי למענק בעצמו מכוח קצבת אזרח ותיק, 

עם השלמת   –שאירים או תלויים בנ"ע או סיעוד/שר"מ עולים/נכות עולים 

 הכנסה

מהקצבה לה זכאי המקבל בעצמו )מענק  500+450

 +תוספת מענק(

 מענק עבור כל ילד נכה  – 500

 ילדים"זאת בנוסף למענק מ"קצבת 

 תשלום לבני זוג עם ילד נכה אחד או יותר שמקבלים קצבת "ילד נכה":

זכאי למענק בעצמו מכוח קצבת נכות כללית/ שר"מ/   רק אחד ההוריםאם 

נכה עבודה/ מתנדבים/ נכה איבה/ פוליו/ גזזת/ עירוי דם/ ניידות/ אסיר ציון 

 נכה/ נכה צה"ל

 כלשהי + ההורה השני אינו זכאי למענק מכוח קצבה

 מהקצבה לה זכאי המקבל בעצמו -500

 מענק עבור כל ילד נכה   – 500

 זאת בנוסף למענק מ"קצבת ילדים"

 תשלום למשפחה עם ילד נכה אחד או יותר שמקבלים קצבת "ילד נכה":

זכאים למענק בעצמם מכוח  קצבת נכות כללית/ שר"מ/ נכה  שני ההוריםאם 

עבודה/ מתנדבים/ נכה איבה/ פוליו/ גזזת/ עירוי דם/ ניידות/ אסיר ציון נכה/ 

 נכה צה"ל

 כל הורה יקבל מענק מכוח עצמו – 500+500

 עבור הילד הנכה השני ואילך – 500

 זאת בנוסף למענק מ"קצבת ילדים" 

 לד נכה אחד או יותר שמקבל קצבת "לד נכה":תשלום להורה יחיד עם י

אם ההורה זכאי  למענק בעצמו מכוח קצבה כלשהי + אינו זכאי להבטחת 

 הכנסה או מזונות

 מהקצבה לה זכאי ההורה בעצמו – 500

 עבור הילד הנכה השני ואילך – 500

 זאת בנוסף למענק מ"קצבת ילדים"

 שמקבל קצבת "לד נכה":תשלום להורה יחיד עם ילד נכה אחד או יותר 

 אם ההורה זכאי להבטחת הכנסה או מזונות

 מהקצבה לה זכאי ההורה בעצמו – 500

 עבור כל ילד נכה – 500

 זאת בנוסף למענק מ"קצבת ילדים"
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 ₪ 500בסך של – 2020הערה:  מענקים אלו ישולמו בנוסף למענק ילדים שישולם למי שזכאי לקצבת ילדים בחודש אפריל 

 ילדים 4עד  –בעבור כל ילד 

  

ים קצבת "ילד נכה" + תשלום למשפחה עם ילד נכה אחד או יותר שמקבל

המזכה במענק  עבור עצמם קצבה אינם מקבליםני ההורים , ושניידות לילד

 או זכאים לה"ה או מזונות

 500+500אם זכאים למענק מכוח מזונות,  – 500

 אם זכאי למענק מכוח ה"ה

עבור כל ילד הזכאי לניידות )לא משנה אם  – 500

 זכאי בנוסף לילד נכה(

 עבור כל ילד הזכאי לילד נכה ולא לניידות – 500

 זאת בנוסף למענק מ"קצבת ילדים"

עם ילד נכה אחד או יותר שמקבלים קצבת "ילד נכה"+ תשלום למשפחה 

 ניידות לילד

אם מקבל הקצבה עבור הילד, זכאי  למענק בעצמו מכוח קצבת זו"ש, תלויים 

 בנ"ע או סיעוד/שר"מ עולים/נכות עולים

אם שני ההורים זכאים למענק בעצמם מכוח  קצבת נכות כללית/ שר"מ/ או 

וליו/ גזזת/ עירוי דם/ ניידות/ אסיר ציון נכה עבודה/ מתנדבים/ נכה איבה/ פ

 נכה/ נכה צה"ל

 מהקצבה לה זכאי בעצמו – 500/450

עבור כל ילד שזכאי לניידות )לא משנה אם  – 500

 זכאי בנוסף לילד נכה(

 רק ל"ילד נכה"עבור הילד הראשון שזכאי  – 0

כי זה כפל עם המענק מקצבה  –)ואינו זכאי לניידות( 

 הקצבה עבור הילדאחרת ששולם למקבל 

רק ל"ילד שזכאי  מהילד השניעבור כל ילד,  – 500

 )ואינו זכאי לניידות(  נכה"

 זאת בנוסף למענק מ"קצבת ילדים"

תשלום להורה יחיד עם ילד נכה אחד או יותר שמקבל קצבת "ילד נכה" + 

 ניידות לילד

אם ההורה זכאי  למענק בעצמו מכוח קצבה כלשהי + אינו זכאי להבטחת 

 הכנסה או מזונות

 מהקצבה לה זכאי בעצמו – 500/450

עבור כל ילד שזכאי לניידות )לא משנה אם  – 500

 זכאי בנוסף לילד נכה(

 רק ל"ילד נכה"עבור הילד הראשון שזכאי  – 0

כי זה כפל עם המענק מקצבה  –)ואינו זכאי לניידות( 

 אחרת ששולם למקבל הקצבה עבור הילד

רק ל"ילד שזכאי  לד השנימהיעבור כל ילד,  – 500

 )ואינו זכאי לניידות(  נכה"

 זאת בנוסף למענק מ"קצבת ילדים"

תשלום להורה יחיד עם ילד נכה אחד או יותר שמקבל קצבת "ילד נכה" + 

 ניידות לילד

 אם ההורה זכאי להבטחת הכנסה או מזונות

 מהקצבה לה זכאי בעצמו – 500

משנה אם עבור כל ילד שזכאי לניידות )לא  – 500

 זכאי בנוסף לילד נכה(

רק ל"ילד שזכאי  מהילד השניעבור כל ילד,  – 500

 )ואינו זכאי לניידות(  נכה"

 זאת בנוסף למענק מ"קצבת ילדים"
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 לתושבים בלבד –נפגעי עבודה 

 סכום מענק: מקבל קצבת נכות/תלויים

 בכל גילנכה עבודה/מתנדב/ כוחות הביטחון )גורן( 

 

 )נכות עבודה( 500

נכה עבודה/ מתנדב/כוחות הביטחון )גורן( בכל גיל + מקבל קצבה אחרת 

 שמזכה במענק

 

 )נכות עבודה/קצבה אחרת לה זכאי(  500

 יקבל רק מענק אחד 

לגיל פרישה + אין קצבה אחרת המזכה  מתחתתלויים בנפגעי עבודה 

 במענק

 לא זכאים

לגיל פרישה + יש קצבה אחרת המזכה  מתחתתלויים בנפגעי עבודה 

 במענק

מהקצבה האחרת שמזכה במענק )לא זכאים  500

 בנפגעי עבודה(

 )נכות מעבודה( 500 גיל פרישה  מעלתלויים בנ"ע )לא כולל מתנדבים( 

גיל פרישה + זכאים  מעלתלויים בנ"ע )לא כולל מתנדבים(  

 לה"ה/שר"מ/סיעוד

 )ה"ה/שר"מ/סיעוד( 450)נכות עבודה( +  500

 הכל ישולם דרך נכות מעבודה

גיל פרישה + זכאים גם לקצבת  מעלתלויים בנ"ע )לא כולל מתנדבים(  

 לה"ה/שר"מ/סיעודאזרח ותיק )או מחצית אזרח ותיק( + זכאים 

 )ה"ה/שר"מ/סיעוד( 450)אזרח ותיק( +  500

 הכל ישולם דרך זו"ש

 

 לא זכאים תלויים במתנדבים בכל גיל


