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                                                                                                                                                       2020 נובמבר
 

 , שלום רב ללקוחותינו

 

 דון: תשלום מענק למקבלי קצבאות נכות הנ

 מקבלי קצבאות נכות: ל 2020י לשנת לאומי אישר תשלום מענק חד פעמביטוח  המוסד ל

 : המענק ישולם למי שמקבל אחת מהקצבאות האלה   .1

 .קצבת נכות כללית •

 .קצבת שירותים מיוחדים •

 .קצבת ילד נכה •

 כללית. קצבת אזרח ותיק )זקנה( עם השלמה לקצבת נכות  •
 

 הבהרה:     

 .יקבלו כמה מענקים )בהתאם לכמות הקצבאות(  –מקבלי יותר מקצבה אחת  •

מי  :גמהלדו  או  מיוחדים  שירותים  וקצבת  כללית  נכות  קצבת  שמקבל    מי 

  יקבל   –שמקבל קצבת אזרח ותיק עם השלמה לנכות וקצבת שירותים מיוחדים  

 .שני מענקים, אחד עבור כל קצבה

עבורו   • הקצבה  והמוסד מקבל את  במוסד,  עבור    –נכה השוהה  מענק  יקבל  לא 

 .החודשים שבהם שהה במוסד

 : המענקתשלום  .2

 בשתי פעימות:  באופן אוטומטי המענק ישולם

   2020פעימה ראשונה שולמה בחודש אוקטובר  •

 .2020פעימה שנייה תשולם בחודש דצמבר  •

 

 : סכום המענק .3

ל המשולמות  הנכות  קצבאות  מספר  לפי  יחושב  המענק  שנת  סכום  עבור  מבוטח 
   .ודרגת הנכות  2020
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 : מענק למקבלי קצבת נכות כללית .א

 :כושר( שנקבעה-כות )אישב לפי דרגת הנסכום המענק מחו

) דרגת נכות כושר -אי ) 
סכום המענק  

 לחודש 

סכום המענק  
 שישולם

סכום המענק  
 שישולם

 2020 בדצמבר 2020 באוקטובר

( חודשים 10עבור   (עבור חודשיים) (

100% 190 ₪ 1,900 ₪ 380 ₪ 

74% 141  ₪ 1,410 ₪ 282 ₪ 

65% 124 ₪ 1,240 ₪ 248 ₪ 

60% 114  ₪ 1,140 ₪ 228 ₪ 

 

 :מענק למקבלי קצבת אזרח ותיק עם השלמה לקצבת נכות כללית .ב

נכות כללית   ותיק עם השלמה לקצבת  יקבלו מענק כמו   -מקבלי קצבת אזרח 

 .קודם(המקבלי קצבת נכות כללית )ראו טבלה בסעיף  

קי   שהמבוטח  נכות  לקצבת  ההשלמות  מספר  לפי  מחושב  המענק  בל  סכום 

 .בשנת ודרגת הנכות

 : מענק למקבלי קצבת שירותים מיוחדים   .ג

  :אחוז הקצבה סכום המענק למקבלי קצבה לשירותים מיוחדים לפי 

 שיעור הקצבה 
סכום המענק  

 לחודש 

סכום המענק   סכום המענק שישולם
 שישולם

 2020 בדצמבר 2020באוקטובר 

( חודשים 10עבור   (עבור חודשיים) (

50% 100 ₪ 1,000 ₪ 200 ₪ 

112% 200 ₪ 2,000 ₪ 400 ₪ 

188% 300 ₪ 3,000 ₪ 600 ₪ 

 הבהרה: 

  –מקבלי קצבת נכות כללית וקצבה לשירותים מיוחדים יקבלו שני מענקים   •

 .אחד עבור כל קצבה

נוסף   • מענק  יקבלו  מיוחדים  שירותים  לקצבת  תוספת  המקבלים  מונשמים 

 .2020יבלו את התוספת לקצבה בשנת ש"ח עבור כל חודש שבו ק 5,341בסך 
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ינואר  : לדוגמה מחודש  למונשם  תוספת  לו  שמשולמת  בחודש    2020מי  יקבל 

 .ש"ח 10,682ש"ח ובחודש דצמבר מענק בסך  53,410אוקטובר מענק נוסף בסך 

 : מענק למקבלי קצבת ילד נכה .ד

לפי נכה  ילד  קצבת  למקבלי  המענק  והניקוד     שיעור סכום  הקצבה 

  :יקת התלות בזולתבבד  שנצבר

 שיעור הקצבה 
סכום המענק  

 לחודש 

סכום המענק  
 שישולם

ום המענק  סכ
 שישולם

 2020 בדצמבר 2020באוקטובר 

( חודשים 10עבור   (עבור חודשיים) (

50%* 83 ₪ 830 ₪ 166 ₪ 

100%* 83 ₪ 830 ₪ 166 ₪ 

188% 490 ₪ 4,900 ₪ 980 ₪ 

 

נקודות ויותר בבדיקת תלות    8  וצבר ו  100%  ו א  50%מקבלי קצבה בשיעור של   •

 .(188%ש"ח לחודש )כמו מי שמקבל קצבה בשיעור   490יקבלו מענק בסך  –

נכה   • ילד  נוסף בסך    –מונשמים המקבלים תוספת לקצבת    5,341יקבלו מענק 

 .2020ש"ח על כל חודש שבו קיבלו את התוספת לקצבה בשנת  

 

 ימוש בתוכן חוזר זה מבלי לקבל יעוץ ספציפי. בד. אין לעשות שידע בלהנו למחוזר זה  

 

 

 בברכה, 

 הרשקו פרקש ושות'                                                                           

 חשבוןרואי 

 41.20חוזר 

 


