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משתלם מאוד
לצאת לעבוד

הביטוח הלאומי מעודד מקבלי קצבת נכות לצאת 
לעבוד, ומאפשר להם להגדיל את סכום ההכנסה 
מעבודה שמותר להם להרוויח ולהמשיך לקבל 

קצבה.
אם בעבר הכנסה של 2,500 ₪ שללה זכאות לקצבה, 
ולא השתלם לצאת לעבוד, נכון להיום, אם תצא לעבוד 
ותרוויח סכום כזה, קצבתך לא תישלל! היא אמנם 
תופחת בהדרגה בסכומים נמוכים, אך עדיין הכנסתך 
הכוללת מעבודה ומקצבה תהיה תמיד גבוהה יותר 
מסכום הקצבה בלבד, לפיכך משתלם לך מאוד 

לצאת לעבוד!
בטבלה המופיעה מאחור תקבל מידע על סכום ההכנסה 
מעבודה שמותר לך להרוויח ולהמשיך לקבל קצבה. 

מידע על השפעת הכנסות שלא מעבודה על סכום הקצבה, 
וכן מחשבון לחישוב משוער של סכום קצבת נכות/ עידוד 
שמגיעה לך, תוכל למצוא באתר הביטוח הלאומי –
והטבות/נכות קצבאות   /www.btl.gov.il

מקבל קצבת נכות
בשיעור 65%

אנו מקווים שהשינוי שמאפשר לך להרוויח יותר, יעזור 
הכנסותיך! את  ולהגדיל  לעבוד  מיכולתך  ליהנות  לך 
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חשוב לנו שתדע!
אם תרוויח עד 4,924 ₪ -קצבתך לא תופחת.	 

אם תרוויח 1,945 ₪ ויותר- תשולם לך תוספת מוגדלת עבור בת זוג וילדים.	 
קצבת עידוד משולמת רק למי שקיבל קצבת נכות במשך 12 חודשים לפחות.	 

סכומי הקצבה לפי הכנסות מעבודה

סכום 
הכנסה 

מעבודה 
בש"ח

הפחתה 
מהקצבה 

בש"ח

סכום הקצבה בחישוב סופי )נכון לפברואר 2015(

ליחיד + ליחיד 
ילד 

ליחיד + 
2 ילדים 

ויותר

ליחיד + 
בת זוג* 

ליחיד + 
בת זוג* 

וילד

ליחיד + בת 
זוג* ו-2 ילדים 

ויותר
סוג הקצבה

נכות01,5232,1322,7412,2842,8933,502עד 1,945

נכות1,94601,5232,4603,3972,6943,6314,568  - 4,166

קבוצה א** - נכות 4,16701,5232,4603,3972,6943,6314,568 -4,924 
קבוצה ב- עידוד

קבוצה א ** - נכות 4,92511,5222,4593,3962,6933,6304,567
קבוצה ב - עידוד

עידוד5,5571901,3332,2703,2072,5073,4414,378

עידוד6,0003231,2002,1373,0742,3713,3084,245

עידוד6,5004931,0301,9672,9042,2022,5904,076

עידוד7,0006938301,7672,7042,0022,3903,876

עידוד7,5008936301,5672,5041,8022,7393,676

עידוד8,0001,0934301,3672,3041,6022,5393,476

עידוד8,5001,29301,1672,1041,4022,3393,276

עידוד9,0001,57108891,8261,1242,0612,998

עידוד9,5001,87105891,5268241,7612,698

עידוד10,3002,352001,0453431,2802,217

עידוד10,5002,4710092601,1612,798

עידוד11,0002,7710062608611,798

עידוד11,7003,19100004401,377

 *    התוספת עבור בן/בת זוג משולמת אם הכנסות בן/בת הזוג נמוכות מ- 5,278 ₪. עקרת בית המקבלת קצבה אינה זכאית
לתוספת עבור בן זוג.

 **  קבוצה א’ -       מי שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 70% לפחות, או נכות רפואית בשיעור 40% עקב מוגבלות נפשית
   )לפי סעיף 33 במבחנים הרפואיים(, או עקב פיגור שכלי )לפי סעיף 91(.

                                 מי שהיה זכאי לקצבה במשך חמש שנים )60 חודשים( לפחות מ- 1.8.2002 ועד 31.7.2009.
      קבוצה ב’ -   כל השאר.

לבעלי
דרגת

אי-כושר
65%


