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 מטרת החוזר

 

 2018ליידע הפקידים על תעריפי קצבאות נכות לחודש ינואר 
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 פתח דבר

 

לאור זאת, יעודכנו . כמו כן, עלה סכום השכר הממוצע. 2018בעקבות עדכון מדד המחירים, חל שינוי בסכום הבסיסי החל מינואר 

 קצבאות נכות כללית.

 להלן גובה ה"סכום הבסיסי" ו"השכר הממוצע".

קצבת: נכות כללית, ילד נכה ושירותים על  משפיעעד כה(  ₪  8,757במקום ) ₪ 8,783הוא  2018"סכום בסיסי"  לחודש ינואר 

 מיוחדים. 

עניין צמצום, הגדרת משפיע על עד כה (  ₪  9,673במקום )  9,906₪הוא   2018לחודש ינואר לחוק  2"שכר ממוצע " לפי סעיף 

 למאושפזים. חישוב קצבה לצורך, 17% -ו 13%נכה, מבחן הכנסות לבן/בת זוג, קצבת גזזת, קצבה לנפגעי פוליו וכן החישוב של 

 

 לחוק(   202-200שיעורי קצבאות נכות כללית ) סעיפים א. 

 

 :2018להלן שיעורי קצבאות נכות כללית בתוקף מחודש ינואר  .1
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 שינוי לוח ט'. 2

 

לחודש  )לעומת    ₪  5,646 אינן עולות על  2018( לחוק יחשב בן זוג כתלוי אם הכנסותיו החל מחודש ינואר  1)ג( ) 200לפי סעיף 

 סכום קודם(. - ₪ 5,514

 

 נקודת קצבה.   3

 . ₪ 150הוא   2018סכום נקודת הקצבה לעניין חישוב קצבה לתלויים בנכה מאושפז לחודש ינואר  

 

 חישוב קצבה למאושפזים . 4

 

מהשכר הממוצע במשק לעניין חישוב קצבה למאושפזים שיש להם  13%מסתכם סכום של   2018החל מחודש ינואר  .א
 (.₪ 1,257לעומת סכום קודם בסך   )  ₪   1,288בסכום של   -הכנסות, וכן לעניין חישוב סכום הפחתת חוב במזונות 

 

לעניין חישוב קצבה למאושפזים שיש להם תלויים  מהשכר הממוצע במשק 17%מסתכם סכום של   2018החל מחודש ינואר  .ב
 (.₪ 1,644)לעומת סכום קודם בסך   ₪ 1,684בסכום של   -והכנסות, וכן לעניין חישוב סכום הפחתת חוב במזונות 
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  מענק פטירה.  5

סכום  ₪  8,757)לעומת . ₪   8,783גובה מענק פטירה יעמוד על סך של  2018החל מחודש ינואר  -)א( לחוק  310לעניין סעיף 

 קודם(

 

 שכר מינימום. 6

 .₪   5,300הוא   2018גובה שכר מינימום לחודש ינואר 

 

 ביטוח בריאות .7

 מחודש קודם ( ללא שינוי. ) ₪  103הניכוי בגין ביטוח בריאות יעמוד על סך של    2018החל מחודש ינואר 

 

 חוק לרון .8

 ₪  5,944 מהשכר הממוצע   60%: א.  סף הכנסות

 

 לפי הרכב המשפחה: נכות ב.  נקודות יציאה מ

 

 : 1ג.   לוח ח' 
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 שירותים מיוחדים  .ב

  הם כלהלן: 2018לתקנות בדבר מתן שירותים מיוחדים  לחודש ינואר  3שיעורי הקצבה לפי תקנה 

 

   2018( החל מחודש ינואר  3)א() 10תקנה  . השכר הממוצע לעניין תשלום גמלה לשירותים מיוחדים למבוטח שאינו נכה לפי2

 ש"ח עד כה(.  9,673)לעומת    ₪  9,906הוא 

 .₪ 39,624   -שווה ל   4כפול ( השכר הממוצע 3)א( ) 10( תקנה 1 

 .₪ 49,530-שווה ל   5)ב( השכר הממוצע כפול  10( תקנה 2
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 ילד נכה  .ג

 : 2018להלן שיעורי הקצבה לחודש ינואר  

 

 גזזתפיצוי לנפגעי  .ד

 

 יסתכמו הפיצויים לנפגעי הגזזת כמפורט להלן:  2018החל מחודש ינואר 

 

 מענקים. 1

 פעמי-פיצוי חדא( 

 (.1)א() 2ע"פ  סעיף    - ₪  92,801  - 74% -ל  40%נכות רפואית בין 

 (.2)א() 2ע"פ סעיף    - ₪  185,601   - 100% -ל  75%נכות רפואית בין 

 מענק לשאיריםב(  

 ( לחוק לפיצוי נפגעי גזזת.1)10עפ"י סעיף  - ₪ 89,172שעמו ילדים   לבן זוג 

 ( לחוק לפיצוי נפגעי גזזת. 3)10( או סעיף  2)10עפ"י סעיף  - ₪  53,503  -לבן זוג שאין עמו ילדים, או לילד כשאין בן זוג זכאי 
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 קצבה חודשית. 2

 

 )א( לחוק לפיצוי נפגעי גזזת.3עפ"י סעיף   ₪ 2,477 תשולם קצבה בסכום של  -נכות רפואית  100% לו מי שנקבעו

 פיצוי לנפגעי פוליו  .ה

 

 יסתכמו הפיצויים לנפגעי הפוליו כלהלן:   2018החל מחודש ינואר  

 

 פיצוי חד פעמיא( 

 

 פעמי תשולם כלהלן:-לחוק לפיצוי נפגעי פוליו, מחצית הראשונה של הפיצוי החד 3עפ"י סעיף 

 

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

 

 ב( קצבה חודשית

 

 לחוק לפיצוי נפגעי פוליו(. 4)סעיף   ₪ 4,953, תעמוד על סך של  100%קצבה חודשית לנכה פוליו 

 

 לחזרה לתוכן העניינים
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 רשימת תפוצה

 מנהלי סניפים 

 מנהלי סניפי משנה 

  תחום גמלאותמנהלי 

 סגני מנהלי תחום גמלאות 

 ממונים, מרכזים פקידי תביעות נכות 

 לחזרה לתוכן העניינים

 

 

 ב ב ר כ ה,

 

 לימור לוריא

 מנהלת אגף א' גמלאות נכות

 

 


