
 המוסד לביטוח לאומי 

לפחות או לאישה  05%-קצבת נכות משולמת למי שעקב נכותו צומצם כושרו להשתכר ב 

 . 05%-עקרת בית שכושרה לתפקד במשק בית צומצם ב

 :תנאי הזכאות

 .עקרת בית נכהאו  נכה  .1

 05%לאומי קבע למבוטח נכות רפואית בשיעור של רופא מטעם הביטוח ה – נכות רפואית  .2

לפחות במקרים שלאחד הליקויים נקבעה נכות רפואית בשיעור  05%או בשיעור של ; לפחות

 .לפחות 20%של 

 05%רופא מטעם הביטוח הלאומי קבע לה נכות רפואית בשיעור של  – לעקרת בית נכה

 .לפחות

לפחות  05%ה /ת איבד/י קבע שהמבוטחפקיד התביעות של הביטוח הלאומ –כושר-דרגת אי .3

 .מהכושר להשתכר או לתפקד במשק בית

 :חוק לרון

. תוכל ליהנות גם מהכנסותיך מעבודה וגם מהמשך קבלת הקצבה: הגדלת הכנסתך השוטפת .1

 .אלא תופחת באופן הדרגתי ככול שתגדל הכנסתך מעבודה, קצבת הנכות שלך לא תופסק

לא תיבדק מחדש לא לעניין הנכות הרפואית ולא לעניין  ,עם יציאתך לעבודה: זכאותך נשמרת .2

 .דרגת אי הכושר

תוכל לחזור ולקבל את קצבת , גם אם תפסיק לעבוד או שהכנסותיך יפחתו: רשת ביטחון .3

חודשים מהמועד שבו  30ובלבד שטרם חלפו , הנכות בתנאים שהיו לך לפני שהתחלת לעבוד

 .הפסקת לקבל קצבת נכות

, הנחה בארנונה)תמשיך לקבל הטבות נלוות , עם צאתך לעבודה: לךכל ההטבות שמורות  .0

 .פי הכללים שנקבעו-על, (בתחבורה הציבורית ועוד

 העבודה או ירידה  הפסקת)הרפואי או התעסוקתי  אם תחול בעתיד החמרה במצב

 . לפנות מיד לפקיד התביעות בבקשה לבדיקה מחדשניתן , (בהכנסתך

נועד לסייע לזכאים לשיקום להשתלב בעבודה בשוק הפתוח באמצעות הכשרה  השיקום המקצועי

שוועדה רפואית קבעה לו נכות רפואית , לשיקום מקצועי זכאי נכה. מקצועית והשמה בעבודה

ובתנאי שהוא , והוא עדיין לא הגיע לגיל הפרישה, לפחות 25%משוקללת לצמיתות בשיעור של 

 :עומד גם בכל התנאים האלה



 .ליקוי הוא אינו מסוגל לחזור לעבודתו או לעבוד בעבודה מתאימה אחרתעקב ה .1

או לעבוד בעבודה שמתאימה לכישוריו , כדי לחזור לעבודתו, הוא זקוק להכשרה מקצועית .2

 .לאחר שנפגע או חלה

מסוגל לשתף פעולה בתהליך של שיקום מקצועי ולהשתלב , הוא מתאים לשיקום מקצועי .3

 (. להבדיל מעבודה מוגנת או נתמכת)הפתוח כעובד רגיל בשוק העבודה 

בן / תיבדק האפשרות להעביר את הזכאות שלו לשיקום לבת, נכה שאינו מתאים לשיקום מקצועי

ומשולמת בעדו תוספת בקצבת הנכות של , בן הזוג מתגורר באופן קבוע עם הנכה/ בתנאי שבת, זוגו

 .ועדיין לא הגיע לגיל הפרישה, הנכה

 

http://www.btl.gov.il/benefits/Vocational_Rehabilitation/Pages/default.aspx 
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