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סניף חיפה מחלקת אזרח ותיק
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קצבת אזרח ותיק לגברים.

 אזרח ותיק לנשיםקצבת.

 הגשת   / דרכי התקשרות עם המוסד
.מסמכים

תשובות לשאלות מקצועיות.
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דמי לידה

ילדים

שיקום מקצועי

סיעוד

שאירים

אזרח ותיק

ביטוח לאומי
במעגל החיים 

תאונות עבודה

הבטחת הכנסה

מזונות

נכות כללית

שירותים מיוחדים

ילד נכה

תאונות אישיות

תניידו

הרווחה מדיניות ליישוםהביטוח הלאומי פועל על פי חוק 
.של מדינת ישראל

אבטלה

דמי קבורה



אמהות
9.3%

אבטלה
3.9%

שירות מילואים
1.4%

סיעוד
7.7%

אזרח ותיק ושאירים
38.0%

הבטחת הכנסה
2.6%

נכות כללית
18.6%

נפגעי עבודה
6.6%

ילדים
11.9%

2017,גמלאות לפי ענפי הביטוחתשלומי 

הכלסך 

84.7
₪מיליארד 



ביטוח אזרח ותיק הוא אחד מן הענפים 
החשובים ביותר במערכת הביטוח 

.הסוציאלי של המוסד לביטוח לאומי

להבטיח לתושבי ישראל –מטרתו 
.הכנסה חודשית קבועה לעת פרישה
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מבוטח
השלים 

אכשרהתקופת 

אין לו חוב 
דמי ביטוח

ועמד במבחן 
הכנסות

הגיע לגיל המזכה 



 תושב ישראל                                                                              מבוטח
(62לארץ לפני גיל עלה -אם הוא עולה חדש)
השלמת תקופת אכשרה  :

שבו חייב אדם להיות  ,בין שהוא רציף ובין שאינו רציף,פרק הזמן
.מבוטח כאחד התנאים לקבלת קצבת אזרח ותיק

השנים שקדמו לגיל  10-חודשים רצופים או שאינם רצופים ב60. א
.הפרישה

.לא חייב שיהיו רצופים–מיום העלייה/ 18חודשים מגיל 144. ב
אין פיגור בדמי ביטוח

תקופת האכשרה כוללת את כל שנות  -גברים תושבי ישראל: דגש
.התושבות מכיוון שגבר תמיד מחויב בדמי ביטוח
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 67גיל –פרישה גיל
אזרח ותיק מותנת  שבו הזכאות לקצבת גיל 

במבחן הכנסות.

 70גיל  -זכאותגיל
במבחן  מותנת שבו הזכאות לקצבת אזרח ותיק אינה גיל 

.  הכנסות
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בת הזוג עשויה להימצא מתאימה לתוספת בקצבת המבוטח  
:כאשר היא עונה לתנאים שנקבעו בחוק

:בציבור הגרה עמו ידועה לרבות אשתו -זוג הגדרת בת 
אשתו שנה אחת לפחות או שילדה לו ילד
 (לרבות ילד חורג או מאומץ)ילד או שיש עמה 45בת
 5856הכנסה של אינה עולה על הכנסתה מכל המקורות ₪

67שהיא מעל גיל או (  2019נכון מינואר )
: דגש

.התוספת נבחנת חודש בחודשו. א
אם בת הזוג זכאית לקצבה מכוחה אין אפשרות לקבל בעדה . ב

.תוספת
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ילד עשוי להימצא מתאים לתוספת בקצבת המבוטח כאשר הוא עונה  
:על התנאים שנקבעו בחוק

:עליושל מבוטח לרבות נכד שכל פרנסתו ילד : הגדרת ילד 

 18עד גיל

 20עד גיל –תלמיד בתיכון

עתודאי

מכינה קדם צבאית

 24עד גיל –משרת בשרות לאומי

 מבניהםאו עד השחרור המוקדם 24משרת בצבא עד גיל

!שני ילדים בלבדעבור ניתן לשלם תוספת בקצבת אזרח ותיק 
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 ישראל  מבוטחת תושבת
(62לארץ לפני גיל עלתה -חדשהעולה היא אם )

 תקופת אכשרההשלמת:

השנים שקדמו  10-חודשים רצופים או שאינם רצופים ב60. א
.לגיל הזקנה

.לא חייב שיהיו רצופים–מיום העלייה /18חודשים מגיל 144. ב

אין פיגור בדמי ביטוח

תקופת האכשרה נספרת רק בחודשים בהם שולמו -נשים : דגש
.אישה נשואה עובדת, רווקה: דמי ביטוח עבורה כגון 
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גרושה

עגונה

  אישה שנשואה לגבר לא מבוטח

 (  יום30)נכות כללית בעד החודש שקיבלה ( עקרת הבית)אישה

שקדמו ליום הגיעה לגיל פרישה

 (תלויים/ שאירים )אלמנה שאינה מקבלת קצבה
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 פרישהגיל-
 זה הזכאות לקצבה מותנת במבחן  בגיל ,62גיל הפרישה הוא

. הכנסות 
(                                                                                     משתנה בהתאם לתאריך הלידה)-גיל זכאות

,                       70ואילך גיל הזכאות בעבורן הוא גיל 5/1950ילידות 
.בגיל זה הזכאות לקצבה לא מותנת במבחן הכנסות

–עקרת בית 
תהיה  -כעובדת מבוטחת שלא צברה תקופת אכשרהאישה 

.הזכאות בלבדזכאית לקצבה בגיל 
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בן הזוג עשוי להימצא מתאים לתוספת בקצבת המבוטחת במקרה 
.שעונה לתנאים שנקבעו על פי חוק הביטוח הלאומי

:עמה לרבות הידוע בציבור הגר בעלה או –זוג הגדרת בן 
בן זוגה שנה לפחות
 הכנסה  עולות על ומעלה והכנסותיו מכל המקורות אינן 50הוא בן

.70או שהוא מעל גיל ( 1.2019-נכון ל)₪ 5856של 

: דגש 
.התוספת נבחנת חודש בחודשו. א

בעדו  אין אפשרות לקבל מכוחו לקצבה בן הזוג זכאי אם . ב
.תוספת
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 1554= קצבת אזרח ותיק בסיסית ₪

781= בן זוג /תוספת בת זוג  ₪

492= תוספת עבור ילד ₪
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 לתוספת שני אחוז על ת זכאים /אכשרה המבוטחעל כל שנת
.כלל מרכיבי הקצבה

(תוספת וותק50%-לא ניתן לצבור יותר מ)

25 (ח"ש777)שנות ביטוח מזכות במקסימום תוספת וותק
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(.אין בת זוג או ילד העונים להגדרה)קצבת יחיד 

 ברוטו₪ 5856: מותרת מעבודההכנסה

 11712( :קצבת אזרח ותיקלמעט)מותרת שלא מעבודההכנסה  ₪

(.יש בת זוג או ילד העונים להגדרה)קצבה זוגית 

 ברוטו₪ 7807: מותרת מעבודההכנסה

 15614( : קצבת אזרח ותיקלמעט)שלא מעבודההכנסה מותרת  ₪

:דגשים

לבחינת זכאות ת/למבוטחהכנסה מפנסיה אינה נלקחת בחשבון . א
.לקצבת אזרח ותיק
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  כאשר ההכנסה מעבודה עולה על ההכנסה המותרת אנו
.דחיה/בודקים האם יש זכאות לקצבה יחסית

קצבה יחסית מחושבת בצורה הבאה-
מההפרש בין השכר של 60%אנו נקזז מגובה הקצבה 

.ת בפועל לבין השכר המותר/המבוטח
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שתשלום הקצבה  כל שנה מן הקצבה בעד 5%של תוספת 
ת מוותרים /או שהמבוטחגבוהות מעבודה הכנסות נדחה בגלל 

.בלבדהזכאות הפרישה עד גיל מגיל על קצבה יחסית  

:דגשים

15%כ "שנים של דחיית פרישה סה3כיום גבר יכול לצבור . א
.תוספת

כ "שנים של דחיית פרישה סה8כיום אישה יכולה לצבור . ב
.תוספת40%
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( .קצבת יחיד)₪ 199= ניכוי מס בריאות יחיד

(.קצבה זוגית)₪ 287= ניכוי מס בריאות זוגי

104= ניכוי מס בריאות בשיעור מינימום ₪                                .
השלמה לנכות בנוסף לקצבת  / מקבלי תוספת השלמת הכנסה 

.אזרח ותיק

:  דגשים

מי שמקבל קצבת אזרח ותיק וממשיך לעבוד לא ישלם מס . א
.בריאות וביטוח לאומי מתלוש השכר או מכל מקור אחר

פטורה מתשלום מס בריאות  –אישה נשואה לגבר מבוטח. ב
.מהקצבה
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 מבוטח המקבל קצבת נכות כללית יקבל את הקצבה עד לגיל
.בלבדאזרח ותיקמגיל הפרישה יתחיל לקבל קצבת, הפרישה 

נשים ששולמה להן קצבת נכות בעד החודש שקדם בתכוף ליום  
.שבו הגיעו לגיל הפרישה פטורות מתקופת אכשרה 

  אין מבחן הכנסות למי שקיבל קצבת נכות כללית בתכוף
.להגיעו לגיל הפרישה
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קצבת נכות כללית סמוך למועד שנעשו זכאים  מי שקיבלו
שלהם לא תפחת  האזרח ותיקקצבת, לקצבת אזרח ותיק

והיא  , משיעור קצבת הנכות החודשית האחרונה ששולמה להם
תעודכן בשיעורים ובמועדים שבהם מתעדכנת קצבת נכות  

.כללית



לחודש הזכאות  16-מה-ת על הזכאות/השפעת תאריך לידה של המבוטח
.קופצת חודש קדימה

נראה אותו כאילו נולד בראשון  -(00.00)תאריך לידה ללא חודש ויום
.לאפריל

מעבר לכך יש להגיש , חודשים ללא בעיה3עד –ל "המשך תשלום בחו
.בקשה למוסד לבחינת המשך תשלום ללא הגבלה

 חודשים12עד רטרוהמוסד יכול לשלם -עד לגיל הזכאותרטרותשלום.
זכאות לדמי אבטלה-

67גברים זכאים להבחן לדמי אבטלה עד לגיל . א
ותשולם להן הקצבה        67נשים זכאויות להבחן לדמי אבטלה עד לגיל . ב

.הגבוה מבין אזרח ותיק ודמי האבטלה
מבוטחת שצברה תקופת אכשרה תהיה זכאית לקצבת         -זכאות לשאירים

.מחצית שאירים ולא לגבוה מבניהם+אזרח ותיק 
מבחן ההכנסות שלו הוא תמיד בחישוב שנתי לפי שומה ולא -עצמאי

.חודשי
ישלח אליהם מכתב בחירה-ת הזכאים לקצבת נכות מעבודה/מבוטח.



6050 *המוקד הטלפוני של המוסד ביטוח לאומי.

 זמינה  )ממוקמת מחוץ למוסד לביטוח לאומי –תיבת שירות
(.ימים בשבוע7שעות 24

 8:00-12:30ימי ראשון שלישי וחמישי -קבלת קהל בסניף
בימים אלו אנו משתדלים שיהיה תרגום לרוסית וערבית  )

(.ובנוסף יש עמדות סיוע למילוי טפסים
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