ביטוח לאומי – קצבאות -
החקיקה החדשה החל מ 2017 -
כנס חורשים יוני 2017

מקבלי קצבאות
החל מ 1.7.2017 -בקיבוץ המתחדש
מבחני ההכנסות יהיו בהתאם להכנסה
של חבר ולא על פי שעות העבודה.

קצבת אזרח ותיק (קצבת זקנה)
קצבת אזרח ותיק משולמת לאדם שהגיע לגיל פרישה ועומד
במבחן ההכנסות .בגיל הזכאות אדם זכאי לקצבת זקנה
ללא צורך במבחן ההכנסות.
ההכנסות שנלקחות בחשבון לשם כך הן הכנסות של חבר
בלבד מעבודה ולא מעבודה.
תוספת דחיית קצבה -אם בשל ההכנסות הגבוהות חבר לא
מקבל קצבת זקנה בין גיל הפרישה לגיל הזכאות הוא יהיה
זכאי לתוספת "דחיית קצבה" לקצבת אזרח ותיק בשיעור
של  5%עבור כל שנה של דחייה.

קצבת אזרח ותיק– המשך
גיל פרישה:
גברים – גיל 67
נשים – גיל ( 62עד  4/1947נקבע בהתאם לתאריך לידה .מתאריך
 5/1947גיל הפרישה הוא )62
גיל הזכאות (גיל הזכאות לקצבה ללא קשר להכנסה):
גברים – גיל 70
נשים – בהתאם לתאריך לידה .בתאריך לידה  12/1948גיל
פרישה  69ומתאריך זה עד תאריך לידה  5/1950גיל פרישה עולה
ל .70

קצבת אזרח ותיק– המשך
קצבת זקנה בסיסית –  1,531ש"ח (נכון לינואר )2017
תוספת ותק לקצבה היא  2%לשנה עבור כל שנת ביטוח שמעל  9שנות הביטוח
הראשונות בשנת  2017ומצטמצם בהדרגה עד שנת  2020בה התוספת היא החל
משנת ביטוח הראשונה .תוספת ותק מקסימלית היא  50%מהקצבה.

מבחן ההכנסה לחבר – בגיל המותנה כשאין בן זוג
 למי שיש הכנסות מעבודה בלבד –
 עד  5,514ש"ח (החל מ  )1.1.2017 -זכאי לקצבת אזרח ותיק מלאה מ  5,514ש"ח עד  7,810ש"ח – זכאי לקצבה חלקית או זכאי לדחיית קבלתקצבה
 מעל  7,810ש"ח לא מזכה בקצבה אבל כן מזכה בדחיית קבלת קצבה למי שיש הכנסות מעבודה וגם לא מעבודה –
 אם ההכנסות מעבודה נמוכות מ  5,514ש"ח וההכנסות שלא מעבודה נמוכותמ  11,028ש"ח (ביחד  16,542ש"ח) תהיה זכאות לקצבת אזרח ותיק מלאה.
 אם הסכומים גבוהים מאלו יתכן ותהיה זכאות לקצבת אזרח ותיק חלקית אולדחיית קצבה.

קצבת אזרח ותיק– המשך
מבחן ההכנסה לחבר – בגיל המותנה כאשר יש בן זוג
 למי שיש הכנסות מעבודה בלבד –
 עד  7,351ש"ח (החל מ )1.1.2017זכאי לקצבת אזרח ותיק מלאה מ  7,351ש"ח עד  10,932ש"ח – זכאי בקצבה חלקית או זכאילדחיית קבלת קצבה
 מעל  10,932ש"ח לא מזכה בקצבה אבל כן מזכה בדחיית קבלתקצבה
 למי שיש הכנסות מעבודה וגם לא מעבודה –
 אם הכנסות מעבודה נמוכות מ  7,351ש"ח והכנסות לא מעבודהנמוכות מ 14,702ש"ח (ביחד 22,053ש"ח) תהיה זכאות לקצבת
אזרח ותיק מלאה.
 אם הסכומים גבוהים מאלו יתכן ותהיה זכאות לקצבת אזרח ותיקחלקית או לדחיית קצבה.

קצבת אזרח ותיק– המשך
הגדרה של בן זוג לצורך מבחן ההכנסה (בין גיל פרישה לגיל הזכאות)
 בן  70או יותר בן  50-70והכנסתו החודשית אינה עולה על ₪ 5,514הגדרה של בת זוג לצורך מבחן ההכנסה (בין גיל פרישה לגיל הזכאות)
 בת  45ומעלה והכנסתה החודשית אינה עולה על ₪ 5,514 -או היא בת  67ויותר

קצבת אזרח ותיק– המשך
הכנסות שנכללות בחשבון לצורך מבחן ההכנסות לחבר קיבוץ:
הכנסות מעבודה:
 עובדי חוץ – ברוטו לפי תלוש שכר עובדי פנים – תקציב מגולם כולל שווי הטבות שניתנה בשל עבודתו חלוקת רווחים שקיבל חבר עובד (יתרת רווח משולמת)הכנסות שלא מעבודה:
 הכנסות מהשכרות הכנסות מריביות חלוקת רווחים לחבר שלא עובד השלמת פנסיה ע"י הקיבוץהכנסות שאינן נלקחות בחשבון:
 הכנסות חיצונית מקצבה – פנסיה ממקום עבודה ורנטה מגרמניה-הפרשי הצמדה פקדונות  ,תוכניות חיסכון ומלוות אם פטורים ממס

קצבת שאירים
לאלמן עם ילדים (עד גיל  24בשרות סדיר/לאומי) ולאלמנה
 אין מבחן הכנסה.אלמן ללא ילדים יהיה זכאי לקצבת שאירים אם עומד במבחן
ההכנסה – הכנסותיו מכל המקורות אינן עולות על  5,514ש"ח
לחודש.
מהכנסות עבודה ומפנסיה יופחתו  ₪ 1,470לצורך מבחן
ההכנסה.

קצבת שאירים
ההכנסות שנלקחות בחשבון לצורך חישוב הזכאות הן:
הכנסות מעבודה:
עובד חוץ – ברוטו לפי התלוש
עובד פנים – תקציב מגולם
רווחים שחולקו בפועל
הכנסות שאנין מעבודה:
פנסיה חיצונית
השלמת פנסיה מהקיבוץ
קצבת זקנה
רשת בטחון
הכנסות שאינן נלקחות בחשבון:
אלמן שעובד ומקבל תגמול לנפגעי פעולות איבה וכן נפגעי נאצים.

קצבת שאירים
סכום הקצבה נקבע לפי גיל האלמן/ה ולפי מספר הילדים .הסכומים נכון ליום
: 1.1.2017
מקבל קצב 
ה
לאלמן/ה בגיל  50-40בלי ילדים

סכום הקצבה לחודש
 1,150ש"ח

לאלמן/ה בגיל  50ומעלה בלי ילדים

 1,531ש"ח

לאלמן/ה בגיל  80ומעלה

 1,617ש"ח

לאלמן/ה עם ילד אחד

 2,249ש"ח

לאלמן/ה עם שני ילדים

 2,967ש"ח

לכל ילד נוסף

 718ש"ח

ולזה תתווסף תוספת ותק של  2%בגין כל שנת ביטוח של המנוח
מעל  10השנים הראשונות ועד למקסימום של .50%

קצבת סיעוד
חמישה תנאים קובעים את הזכאות לגמלת סיעוד:
 .1תושב/ת ישראל שהגיע לגיל פרישה.
 .2מבחן ההכנסות (הכנסות של החבר ושל בן הזוג).
 .3לא מקבל קצבה לשירותים מיוחדים לנכים קשים.
 .4לא נמצא במוסד סיעודי במחלקה לתשושי נפש או שרוב
הוצאות אחזקתו במוסד ממומנות על חשבון גוף ציבורי
(משרדי ממשלה ,רשויות מקומיות ועוד).
 .5זקוק במידה רבה לעזרת הזולת בביצוע פעולות היום –
יום או הוא זקוק להשגחה בבית למען בטיחותו
והסובבים אותו.

קצבת סיעוד – בדיקת ההכנסות
ההכנסות (של שני בני הזוג) שנלקחות בחשבון:
 הכנסות מעבודה – שכיר או עצמאי
 הכנסות מקצבאות –זקנה ,שאירים ,נכות וכו'
 הכנסה מנכס
 כל הכנסה אחרת -פנסיה חיצונית ,השלמת פנסיה מהקיבוץ וכו'.
הכנסות מקצבאות לנפגעי רדיפות הנאצים וניצולי שואה אינן
נלקחות בחשבון .לא נלקחות בחשבון גם הכנסות מביטוח סיעודי
פרטי.
סכומי ההכנסות שמזכות בגמלה מלאה או מופחתת:
סכום הגמלה

סכום ההכנסה מעודכן ל01.01.2017 -

יחיד

גמלה מלאה

עד  9,673ש"ח

יחיד

גמלה מופחתת בשיעור של 50%

מעל  9,673ש"ח עד  14,510ש"ח

זוג

גמלה מלאה

עד  14,510ש"ח

זוג

גמלה מופחתת בשיעור של 50%

מעל  14,510ש"ח עד  21,765ש"ח

קצבת סיעוד
החל מ  1.7.2016מחושבת גמלת סיעוד לפי יחידות השירות.
יחידת שירות אחת שווה לשעת טיפול .לגמלת סיעוד נקבעו
שלוש רמות לפי מידת התלות של המבוטח בעזרת הזולת או
ההשגחה שהוא זקוק לה.
מי שמעסיק מטפל צמוד יוכל לקבל באופן משולב גמלה
בכסף וגם שירותי סיעוד אחרים הקיימים בסל השירותים
(מוצרי ספיגה ,משדר מצוקה ועוד).

קצבת נכות כללית
קצבת נכות משולמת למי שעקב נכותו נקבע שאינו מסוגל לעבוד או
יכולתו להשתכר פחתה לפחות ב .50% -
תנאים לקבלת קצבת נכות:
 .1גיל ותושבות – תושב ישראל מעל גיל  18ועדיין לא הגיע לגיל
פרישה.
 .2הכנסות  -הכנסות כשכיר או עצמאי נמוכות מ  60%מהשכר
הממוצע במשק .5,804
 .3נכות רפואית –נקבע  65%לפחות.
 .4דרגת אי כושר עבודה – לא מסוגל לעבוד או יכולת השתכרות
ירדה ב 50%לפחות ונקבעה לו דרגת אי כושר בשיעורים
 74% ,65%,60%או .100%

קצבת נכות
סכום קצבת הנכות החודשית הוא בהתאם לדרגת אי-כושר שנקבעה.
לדרגה מלאה ( 100%או  )75%קצבה חודשית היא .2,342
קצבה חודשית נוספת תשולם אם נקבע דרגת אי כושר מלאה ונכות
רפואית נקבעה ל 40%לפחות ונכה אינו שוהה במוסד .קבצה נוספת
היא בהתאם לאחוז הנכות הרפואית .מ 80%ומעלה סכום התוספת
הוא  451ש"ח.
תוספת תלויים עבור ילד – בהתאם לדרגת אי כושר בדרגה מלאה
( 100%או  )75%סכום התוספת הוא  40%( ₪ 937מהקצבה המלאה).
תוספת עבור בן/בת זוג – בתנאי שסכומי ההכנסות של בן הזוג הם
עד  5,514ש"ח והוא אינו מקבל קצבה אחרת – בהתאם לדרגת אי
כושר בדרגה מלאה ( 100%או  )75%סכום התוספת הוא 1,172ש"ח
( 50%מקצבה מלאה)

קצבת נכות
בעקבות "ועדת לרון" תוקן חוק הביטוח הלאומי על מנת לעודד
מקבלי קצבאות נכות לצאת לעבוד ,ומאפשר להם להגדיל את
ההכנסה מעבודה אשר תקטין בהדרגה את הקצבה כך שבסה"כ
ההכנסה מעבודה ומקצבה תהיה תמיד גבוהה יותר מסכום הקצבה
בלבד.
הכנסות מעבודה שנלקחות בחשבון לצורך מבחן ההכנסה:
עובד חוץ – ברוטו לפי התלוש
עובד פנים – תקציב מגולם
רווחים שחולקו בפועל
הכנסות שונות שפוגעות בתוספת תלויים:
פנסיה מוקדמת חיצונית  +השלמה
חלוקת רווחים למי שלאינו עובד
רשת בטחון/ערבות הדדית

