
 

 

 2021 נובמבר

 עדכון למשפחות בדבר העלאת קצבאות הנכות

בעקבות מאבק של  נוספוש לאחר ההעלאותהעדכניים סכומי הקצבאות את  פרט בפניכםאנו שמחים ל

 המוסד לביטוח לאומי ומשרד האוצר.עם פורה אקים ישראל וארגונים נוספים, ובשת"פ 'עמותת 

 

 18לילדים עד גיל  –גמלת ילד נכה 

גמלה סכום ה אחוזי הגמלה

 כיום החודשית

ההחזר סכום 

מחודש  הרטרואקטיבי

התוספת שתינתן ויולי 

 2021עד סוף שנת 

חודשית ה גמלהסכום ה

נתן החל מינואר תיש

2022 

50% 1,268 498   1,527 

100% 2,608 498   3,000 

שמקבל קצבה  ילד) 112%

וצבר  100%או  50%בשיעור 

 (נקודות בבדיקת תלות 8לפחות 

2,608 2,940  3,534 

188% 4,773 2,940 5,641 

 (בגין מונשם )בנוסף לגמלה המוגדלת ₪ 6,612יקבל תוספת חודשית נוספת בסך  ילד נכה מונשם . 

 

 

 18מעל גיל  –קצבת נכות 

סכום הקצבה  אחוזי הקצבה

 כיום חודשיתה

סכום ההחזר 

וההשלמות 

)בגין  ותרטרואקטיביה

 נובמבר-חודשים ינואר

2021) 

 

חל ש חודשיסכום הקצבה ה

 2021מינואר 

 3,700 3,029 3,321 (75%או  100%דרגה מלאה )

 2,522 2,234 2,242 74%דרגה חלקית בשיעור 

 2,273 1,962 2,027 65%דרגה חלקית בשיעור 

 2,135 1,813 1,908 60% דרגה חלקית בשיעור

 

 



 

 

 

 18מעל גיל  –)שר"מ(קצבה לשירותים מיוחדים 

 אחוז 

 הקצבה

 סכום הקצבה 

 כיום חודשיתה

וההשלמות סכום ההחזר 

-)בגין חודשים יולי ותהרטרואקטיבי

 ( נובמבר

שחל מיולי  חודשיסכום הקצבה ה

2021 

50% 1,427 500 1,527 

112% 3,334 1,000 3,534 

188% 5,341 1,500 5,641 

  314,10 סךבמוגדלת  שר"מת יקבל קצב – %188שזכאי לקצבת שר"מ בשיעור  מונשםאדם נכה  ₪

 .(2021החל מיולי רטרואקטיבית )

 

  תוספת לקצבהילדים ובגירים שמתגוררים בדיור חוץ בייתי יקבלו קצבה 2022החל מינואר/ : 

 בחודש.₪  529יקבלו  –נכות  50%שנקבעו להם  18ים עד גיל ילד 

 חודש.ב₪  1,057 ויקבל –ומעלה נכות  100% הםל שנקבעו 18עד גיל  יםילד 

  חודש )תוספת ב ₪ 1,057 יקבל - ומתגורר בדיור חוץ בייתי נכותהזכאי לקצבת  18אדם מעל גיל

 שמקבלים כיום(₪  954לסכום ₪  103של 

 : פיםנוסעיקריים  ניםעדכו

 40%-ל 60%-מהורד  דיקת זכאות לקצבת שר"מהנדרשים לצורך באחוזי הנכות הרפואית ף ר 

 (1.1.22 –)החל מ 

  להלוואה עומדת )בהתאם לקריטריונים( ילדים ובוגרים עם מוגבלות בניידות שהיו זכאים עד כה

יהיו זכאים  -שיון נהיגה י, בשל היותם חסרי רבבלבד מהמיסים החלים על הרכ 75%בשיעור 

 . שיון נהיגהיעם מוגבלות בניידות שהינם בעלי ר, בדומה לאנשים 100%מעתה להלוואה בסך 

  אשר מעסיק שני עובדים סיעודיים יקבל 188%בשיעור  המקבל קצבת שר"מ 18מעל גיל אדם 

 .מקבל תוספת בגין מונשם( )אלא אם כן הוא 2021החל מיולי ₪  11,282קצבה חודשית בסך 

 וחודש, במקום  18( ייעשה בגיל ר"מ)קצבת נכות ושמעבר מגמלת ילד נכה לקצבאות הבגירים ה

 .ושלושה חודשים כפי שהיה עד כה 18

  'בחודש ₪  5,300אדם הזכאי לקצבת נכות ובנוסף עובד ומשתכר עד  -עדכון 'הדיסריגארד– 

 תקוזז בהדרגהשלו הקצבה  ₪ 5,300מעל החל משכר שהקצבה שלו לא תופחת בשל שכרו. 

 .ככל שיעלה השכר


