
 

 

 ד' בחשוון התשפ"א, 

 2020אוקטובר ב 22

 

 2020 לשנת העלאת קצבאותחלף מענק עדכון למשפחות בדבר 

למקבלי  , הוחלט להעניק מענקים חד פעמיים2018בהמשך לתיקון חוק הביטוח הלאומי והעלאת הקצבאות בשנת 

 בעת רק להתבצע כלוי הקצבאות של קבוע שינוי) 2020, המחליפים את העלאת הקצבאות בשנת קצבאות הנכות

 המענקים ניתנים רק למי שמתגורר בבית, ולא במסגרת דיור חוץ ביתי. (.התקציב חוק של אישור

)יש כתובים בצידם  לחודש והמענקים, 2020מעודכנים נכון לשנת המפורטים מטה הסכומים המקוריים של הקצבאות 

 חודשים כדי להגיע לסכום הכולל(. 12 -להכפילם ב

 .אוקטובר בגין חודשים ינואר עד –אוקטובר חודש תשלום ראשון של המענקים יועבר ב

 דצמבר.נובמבר ובגין חודשים  –דצמבר חודש תשלום שני של המענקים יועבר ב

 

 18עד גיל  –גמלת ילד נכה 

 50% -  83 יקבל מענק חודשי בסך ₪. 1,268 כיום הואסכום הקצבה .₪  

 %100- 83 יקבל מענק חודשי בסך ₪. 2,608 הוא כיום סכום הקצבה .₪ 

  יקבל מענק חודשי בסך -תלות נקודות בבדיקת 8וצבר לפחות  100%או  50%שמקבל קצבה בשיעור ילד 

490   ₪ 

 188% - 490  יקבל מענק חודשי בסך  ₪. 4,773 אהו כיום סכום הקצבה ₪ 

 ₪ 5,341  יקבל מענק חודשי בסך    ₪. 1,850  בסך כיום הוא קצבהסכום ה – תוספת לילד מונשם

 

 18מעל גיל  –קצבת נכות 

 ( %75או  %100דרגה מלאה )- 190בסך יקבל מענק חודשי  ₪. 3,321 קצבה חודשית מלאה בסך ₪ 

  141יקבל מענק חודשי בסך  ₪. 2,242ך קצבה חודשית חלקית בס - 74%דרגה חלקית בשיעור ₪ 

  124  יקבל מענק חודשי בסך ₪. 2,027ך חודשית חלקית בס קצבה - 65%דרגה חלקית בשיעור ₪ 

  114  יקבל מענק חודשי בסך ₪. 1,908ך קצבה חודשית חלקית בס - 60%דרגה חלקית בשיעור ₪ 

 

 18מעל גיל  –קצבה לשירותים מיוחדים 

 100  יקבל מענק חודשי בסך₪.  1,427הוא  סכום הקצבה - %50 בשיעור קצבה ₪ 

 200  יקבל מענק חודשי בסך ₪. 3,334 הוא הקצבה סכום  - %112 בשיעור קצבה ₪ 

 300  יקבל מענק חודשי בסך ₪. 5,341 הוא הקצבה סכום  - %188 בשיעור קצבה ₪ 

 ₪ 5,341  יקבל מענק חודשי בסך ₪. 1,850  בסך קצבהה סכום – נכה מונשםאדם תוספת ל

 

 קצבת אזרח ותיק

ימשיך לקבל את אותו הסכום, ויקבל גם  -אדם שקיבל קצבת נכות סמוך לזמן שנעשה זכאי לקצבת אזרח ותיק 

 ₪. 190-114בין בסך ש של קצבת נכות. דהיינו מענק חודשיענק בהתאם לדרגות המצוינות למעלה את המ


