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  זכויות הנכים בביטוח לאומי

  

, קצבת נכות כללית: במסגרת חוק ביטוח נכות כללית מוענקות לנכים הגמלאות הבאות

חוק ביטוח נכות . גמלה לילד נכה וקצבה למוגבלים בניידות, גמלה לשירותים מיוחדים

כדי שיוכלו להיכלל בשוק , וטנציאל שיקומיוזאת לנכים בעלי פ, מקנה זכות גם לשיקום

  .*ח" מיליארד ש-4.03העלות השנתית של הקצבאות לנכים הינה כ. העבודה
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  חברי צוות ההיגוי בעבר
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  ר"יו, צדוק. מר חיים י
  קצבת נכות כללית  צוות ההיגוי

, כיום. קצבה זו מיועדת להבטיח הכנסה ברמת קיום מינימלית לאוכלוסיות מעוטות יכולת

  . ח בשנה" מיליארד ש-3.3עלות הקצבה למדינה היא כ.  נכים-126,000מקבלים אותה כ

הכנסתם מעבודה (לקצבת נכות זכאים נכים שאין להם כושר להשתכר מעבודה או משלח יד 

או נכים שכושרם להשתכר פחת ) ח" ש-6,000שהוא כ,  מהשכר הממוצע25%אינה עולה על 

 -זכאותו של נכה לקבלת קצבה מותנית באחוז הנכות הרפואית . לפחות, -50%עקב הנכות ב

לאחר בדיקת אחוז הנכות הרפואית נקבעת דרגת נכותו של הנכה על פי מידת .  לפחות40%

דרגת אי כושר נקבעת לפי מידת .  המכונה דרגת אי כושר השתכרות-יכולתו להשתכר 

השפעתו של הליקוי הרפואי על כושרו של הנכה לעבוד ולהשתכר בעבודתו הקודמת או 

  .בעבודה אחרת

ועומדת על ,  מהשכר הממוצע25%קצבת הנכות המלאה ליחיד קבועה בחוק ברמה של 

 75%היא מוענקת לנכים שדרגת אי כושר ההשתכרות שלהם היא . ח בחודש" ש-1,600כ

הקצבה מחושבת בשיעור יחסי לדרגת אי , למי שדרגת אי הכושר שלו נמוכה יותר. ומעלה

סגרת במ. הקצבה מתעדכנת בכל עת שהביטוח הלאומי מעדכן את השכר הממוצע. הכושר

ובגין כל )  מהשכר הממוצע12.5%(בת זוג תלוי /קצבת הנכות מוענקת תוספת תלויים בגין בן

מותנית ' תוספת התלויים').  מהשכר הממוצע לכל ילד10%(אחד משני הילדים הראשונים 

  .אם כי מבחן ההכנסות הוא נדיב יחסית, במבחן הכנסות של הנכה

שעקב ,  לפחות50%קצבת הנכות מוענקת גם לעקרת בית נכה עם דרגת נכות רפואית של 

רמת קצבת הנכות המוענקת .  לפחות מכושרה לתפקד במשק הבית50%הליקוי אבדה 

למעט העובדה שבמסגרת הקצבה מוענקת לה רק , לעקרת בית זהה לזו של נכים רגילים

  .אך לא תוספת בעד בן זוגה, תוספת בגין ילדים

                                                           
ולקוחים מפרסומי המוסד לביטוח , 1999 העלות השנתית וגדלי הקצבאות לכל אורך המסמך נכונים ליוני *

  .לאומי

  



  גמלה לשירותים מיוחדים

. יום או הזקוקים להשגחה-תים מיוחדים מוענקת לנכים התלויים בעזרת הזולת בביצוע פעולות יוםהגמלה לשירו

  : לגמלה זו זכאים הנכים.  ח בשנה" מיליון ש-210ועלותה למדינה היא כ,  נכים מקבלים קצבה זו14,620

  . לפחות60%המקבלים קצבת נכות כללית ושנכותם הרפואית היא בת  .1

אך אחוז נכותם , או לקצבה אחרת לעזרת הזולת) כושרם לעבודה לא נפגע(נכים שאינם זכאים לקצבת נכות  .2

  .כלומר אין זכאות לכפל גמלה. -75%הרפואית גבוה מ

אך מקבל , נכה שאינו מקבל קצבת נכות, יחד עם זאת. הדברים האמורים נכונים גם כאשר הנכה זכאי לקצבת ניידות

הכנסתו ( והוא משתכר 100%ים אם נקבעה לו מוגבלות ניידות בשיעור של קצבת ניידות זכאי לקצבת שירותים מיוחד

  ). מהשכר הממוצע25%מעבודה עולה על 

שלוש רמות . בהתאם למידת תלותו של הנכה בעזרה מהזולת, לקצבת השירותים המיוחדים נקבעו בחוק שלוש רמות

. ח" ש-1,600עומדת על כ, שכאמור,  מקצבת הנכות המלאה ליחיד-150% ו100%, 50%: הזכאות של נכים מבוטחים הן

  . מקצבת הנכות המלאה ליחיד-90% ו60%, 30%: ואילו כשמדובר בעקרות בית רמות הזכאות הן

  

  גמלה לילד נכה

קצבת ילד נכה מיועדת לסייע למשפחה המטפלת בילדה הנכה לשאת בנטל הטיפול האישי והסיעודי הקשה או בכל 

בכוונת המחוקק היה גם לעודד את המשפחה לטפל בילד . ושר התפקודי של הילדשמטרתו לשפר את הכ, טיפול אחר

  . במסגרת הבית והקהילה ככל האפשר

  .ח" מיליון ש-246ועלותה השנתית הינה כ,  ילדים נכים מקבלים קצבה זו14,100

ביניהם ילדים הסובלים , הוגדרו חמש קבוצות של ילדים הזכאים לקצבת ילד נכה, -1997שהותקנו ב, לפי תקנות חדשות

  . ילדים שנשקפת סכנה לחייהם וילדים אוטיסטיים, מעיכוב התפתחותי

כלולות בקצבה זו גמלה לסידורים מיוחדים . סכום הקצבה לילד נכה הוא אחוז משתנה מקצבת נכות מלאה ליחיד

.  ההשגחה שהוא מקבלאו/המשתנה לפי גיל הילד ולפי סוג הטיפול ו, וגמלה לעזרה בלימודים או לטיפול התפתחותי

  .ח לחודש" ש-1,920ח לחודש ל" ש480כלומר בין ,  מקצבת הנכות המלאה ליחיד-120% ל30%הקצבה נעה בין 

  

  קצבה למוגבלים בניידות

 -233ועלותו השנתית למדינה הינה כ,  נכים מקבלים את הסיוע הזה14,300.  הסיוע הניתן לנכים המוגבלים בניידותם

  :סיוע זה ניתן בשני אופנים . ח"מיליון ש

  .כהשתתפות בהוצאות הנסיעה שלהם, או לנכים חסרי רכב, קצבת ניידות הניתנת לנכים בעלי רכב .1

לרוכש רכב לראשונה ניתן סיוע נוסף . שרוכש הנכה, הלוואה עומדת הניתנת כדי לנכות את המסים על כלי רכב .2

  .ההכנסותבכפוף למבחן , כהלוואה או מענק למימון חלקי של קניית הרכב

הזכאות , בהיעדר רשיון נהיגה. וזאת אם יש בידו רשיון נהיגה,  לפחות40%להלוואה עומדת זכאי מוגבל בניידות בשיעור 

  .ובתנאי שיש מורשה נהיגה ברכב,  לפחות60%ניתנת למוגבלים בשיעור של 

בעלות , בעלות על הרכב, אחוז המוגבלות בניידות, קצבת הניידות משתלמת מדי חודש ושיעורה משתנה לפי גודל הרכב

גם תנאי הזכאות משתנים בהתאם לבעלות על הרכב . על רשיון נהיגה ולפי מעמדו של הנכה כמשתכר או כלא משתכר

יש לציין ששני ההבדלים המרכזיים הם , אין כאן המקום לציין את כל הפרטים של החוק המורכב. ובהתאם להשתכרות

  .ם רכבבעלי רכב לעומת נכים שאין בבעלות

  

כיסוי הוצאות , תשלום דמי שיקום בתקופת הלימודים, ולבסוף נציין שהנכים זכאים לסיוע באבחון ובהכוונה מקצועית

במקרים מיוחדים ניתן גם מענק לרכישת מכשירי , שכר לימוד וחומרי לימוד, נסיעות: כגון, שונות הקשורות בלימודים

 .עבודה



  

  

   מספר מקבלים ועלות שנתית-קצבאות ביטוח לאומי לנכים 

  

מספר מקבלי   

  הקצבה

 *עלות שנתית

   )ח"אלפי ש(

  3,283,600  126,070  קצבת נכות כללית

  209,640  14,620  קצבת שירותים מיוחדים

  246,480  14,120  קצבה לילד נכה

  233,360  14,300  קצבת ניידות

  58,680  -  קרן לפיתוח שירותים לנכים

  4,031,760  -  כ"סה

  


