
 קצבאות המוסד לביטוח לאומי

 במסגרת ביטוח נכות כללית

 ) 1.1.2020( נכון ליום 

שנה ועד גיל זקנה, היא תוכנית ביטוח נכות כללית. במסגרת תוכנית זו ניתן  18התוכנית המבטחת חולי הנטינגטון שהם בגיל 
 לקבל  אחת או יותר מהקצבאות הבאות:

 קצבת נכות כללית

מסלולים. הראשון הוא תהליך שקשור לקביעת אחוז הליקוי הרפואי והשני הוא קביעת  2קצבת נכות כללית כוללת למעשה 
ליקוי רפואי  50המידה של אובדן הכושר להשתכרות. הדיון בקבלת קצבה ובגובהה מתקיים רק לגבי מי שנקבעו לו לפחות % 

ליקוי רפואי.  %25  -יקויים ובאחד מהם לפחות נקבעו לו לא פחות מליקוי רפואי אם הוכר בגין מספר ל 60 או לפחות %
הקביעה בדבר אחוזי הנכות הרפואית נעשית ע"י ועדה רפואית. הדיון לגבי אובדן כושר השתכרות נעשה בצוות של רופא, 

 ייך.באזור מגורלביטוח לאומי פקידת תביעות נכות כללית ועובדת סוציאלית מהמחלקה לשיקום בסניף המוסד 

ושעור אובדן הכושר להשתכר. בכל מקרה, ( הנכות הרפואית) לא תמיד יש הלימה או זהות מלאה בין אחוזי הליקוי הרפואי 
בגין אי כושר השתכרות. גובהה של קצבה זו לאדם יחיד עומד היום על  75קצבת נכות מלאה תינתן למי שנקבעו לו לפחות % 

 לחודש.₪  459שערכה המרבי עומד על קצבת נכות מיוחדת ( קח"ן )  תוספת של בתוך הקצבה מגולמת ₪.   3321

בת זוג ששכרה מעבודה  אינו עולה בן/אם מדובר באדם נשוי הוא יכול לבדוק  קבלת תוספת תלויים. תוספת זו מתייחסת ל
 מהשכר הממוצע במשק. כמו כן ניתנת תוספת בגין ילדים.  57על % 

ניתנת לאישה נשואה שאינה עובדת שכירה ואינה עצמאית ובעלה מבוטח בביטוח לאומי. הזכאות  -קצבת עקרת בית נכה
ליקוי  50תפקודי משק הבית ונקבעו לה לפחות %  מותנית בכך , שעקב ליקוי גופני או נפשי, נפגעה יכולתה למלא את לקצבה

ינת גובה הקצבה זה זהה לנכות כללית, אולם חנכות רפואית אם יש לה יותר משני סעיפי ליקוי. מב 60רפואי או לפחות % 
 מגובה קצבת 40ר תלויים % גובה תוספת עבו תוספת תלויים לא תשולם בגין בן הזוג ותשולם רק לשני הילדים הראשונים.

 עקרת הבית הנכה.

ליקוי רפואי יכול להגיש תביעה לקבלת שרותי שיקום מקצועי. התביעה תוגש  20כל מי שנקבעו לו לפחות %  -שיקום מקצועי
למחלקת השיקום בסניף. מטרת שרותי השיקום להביא את האדם לעבודה בשוק הפתוח. תהליך השיקום יכול לכלול אבחון 

 לימוד מקצוע ושרותי השמה.תחום של הכשרה מקצועית,כלה, קורס בוקתי, השלמת השתעס

כאשר אדם מגיע לגיל זקנה אמור להתבצע מעבר מקצבת נכות כללית לקצבת זקנה. בעקבות שביתות הנכים הגדולות סוכם 
 שיישמר הכלל שהאדם יישאר עם הקצבה הגבוהה מבין השתיים.

 

 קצבת שירותים מיוחדים ( שר"מ )

יום, זכאי -ליקוי רפואי ועקב מחלתו או נכותו נזקק לעזרה של אדם אחר בביצוע פעולות היום 60מי שנקבעו  לו לפחות % 
 רמות: 3 -לקצבת נכות כללית. הקצבה מתחלקת ל בנוסףלהגיש תביעה לקבלת קצבת שר"מ. קצבה זו אם תאושר, היא 

 קצבה חודשית בש"ח גובה הקצבה
 %50 1427 
 %112 3334 
 %188 5431 

 



רמת התפקוד והתלות  שעות היממה.בכל יום -פעולות היוםכל לחלוטין באדם אחר, בעשיית הקצבה המרבית ניתנת למי שתלוי 
בזולת נבדקת לגבי היכולת של האדם בתחומי חיים כמו הלבשה, אכילה, רחצה, ניידות בבית ושליטה על הפרשות. אם עקב 

 את עצמו או אחרים בסביבתו  ניתן לבקש את הקצבה בגלל הצורך בהשגחה מתמדת.המחלה או הנכות האדם מסכן 

 שימו לב! אם האדם החולה עובר מהבית למוסד סיעודי יש לדווח על כך למוסד לביטוח לאומי מאחר והזכאות לחלק 
 מהקצבאות מסתיימת. מי שלא ידווח והדבר יתגלה עלול להיתבע לדין.

 

 קצבת ניידות

 מסלולים הנוגעים להגשת תביעה לקבלת קצבת ניידות:יש שני 

 מי שברשותו ובבעלותו ( או בבעלות משפחתו) רכב. .1
 מי שאין ברשותו ובבעלותו רכב. .2

בשני המקרים, התביעה לקבלת הקצבה תוגש למחלקת הניידות בסניף ביטוח לאומי במקום מגוריך. בשני המקרים, 
 ניידות, היא ועדה רפואית של משרד הבריאות.מי שיקבע אם יש לך אחוזי ליקוי המזכים ב

 לצורך שר"מ, או  %100  -א פחות מקבלת קצבת ניידות למי שנחשב לחסר רכב מותנית בכך שנקבעו לאדם ל
מוגבלות בניידות וכן נקבע שהוא זקוק לכיסא  100עדה רפואית של משרד הבריאות קבעה שלאדם לפחות % ווש

 גלגלים ומשתמש בו.
 ₪ . 2364החודשית לחסרי רכב הוא סכום הקצבה 

 
קצבת הניידות לבעלי רכב אינה אחידה. גובהה קשור לכך אם האדם עובד ומשתכר, האם הוא זקוק לכיסא גלגלים 

. בנוסף נלקח בחשבון גודל הרכב פי שקבעה הועדה במשרד הבריאותלצורך ניידות כומה גובה אחוזי הליקוי הרפואי 
קן הרמה לכיסא גלגלים. פרטים מלאים יותר ניתן לראות באתר הבית של המוסד ( בסמ"ק ) והאם יש לאוטו מת

 .לביטוח לאומי
 

לבעלי רכב יש מספר הטבות נוספות כמו לימוד נהיגה ברכב עם אביזרים מיוחדים, החזר הוצאות רכישה והתקנה 
רכב, והלוואה מקרן  של אביזרים ברכב או של מתקן הרמה, הלוואה עומדת לקניית רכב ראשון או בעת החלפת

 הלוואות לרוכש רכב חדש.
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