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 לליכ .1

כאשר יש צורך לקבוע את נעשה הכנסה ממוצעת לנפש במחלקות לשירותים חברתיים מבחן  1.1

 השתתפות העצמית של מקבלי השירות.גובה ה

הכנסה ממוצעת לנפש והצגת  מבחןגת השתתפות קבועה אין צורך בבמקרים בהם קיימת דר 1.2

 .מסמכים

 מטרת ההוראה .2

, לצורך חישובי גובה ההשתתפות העצמית של ותלתחשיבניהגדרת דרכי החישוב והמסמכים הנדרשים 

 מקבלי השרות במסגרת הסיוע והשירותים השונים הניתנים במחלקות לשירותים חברתיים.

 בסיס חוקי .3

 ., תקנותיו והוראותיו1958 –חוק שירותי הסעד תשי"ח  3.1

 .1959 - חוק לתיקון דיני המשפחה )מזונות(, תשי"ט 3.2

 .(8, )סעיף 2007 - תשס"זחוק הטבות לניצולי שואה,   3.3

 .נוסח משולב() 1959 –חוק הורים )תגמולים ושיקום( תשי"ט  3.4

 .(10)סעיף  – 1982תקנות הבטחת הכנסה, התשמ"ב  3.5

הוריות )התחשבות בהכנסת הורה יחיד בחישוב דמי אחזקת ילד במעון  תקנות משפחות חד 3.6

 .1998 - יום(, תשנ"ח

 הגדרות .4

 אדם עם "מוגבלות" 4.1

מהמוגבלויות שלהלן, מתמשכת או שצפוי שתהיה מתמשכת, אשר בשלה מוגבל אחת או יותר 

 :תפקודו של אדם באופן משמעותי בתחום חיים אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים

 אוטיזם; 4.1.1

  ;התפתחותית שכלית מוגבלות 4.1.2

 ;נוירופסיכולוגית מוגבלות קוגניטיבית 4.1.3

  ת;מוגבלות מוטורי 4.1.4

  ;מוגבלות ראייה 4.1.5

  ;מוגבלות שמיעה 4.1.6

 .עיכוב התפתחותי 4.1.7

 אזרח ותיק 4.2

 .2004 -כהגדרתו בחוק גיל פרישה תשס"ד 
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 בגיר 4.3

 .שנה 18אדם שמלאו לו 

 –בגיר בודד )בהוראה זו(  4.4

 .בגיר המהווה יחידה משפחתית בפני עצמו

 הכנסה 4.5

ים ההורהעומדים או או  ההורההעומד או ללת מעבודה ושלא מעבודה של הכנסה ברוטו כו

  ו.בהתאם להנחיות בהוראה זיחידה המשפחתית בראש ה

 הכנסה ממוצעת לנפש 4.6

החודשים האחרונים. מחולק במספר הנפשות  6חודשים רצופים מתוך  3סכום ההכנסה של 

 .חודשים 3הנחשבות ביחידה המשפחתית )לפי הוראה זו( ומחולק ב 

 )להוראה זו( יחידה משפחתית 4.7

 גם כאשר אלו מתחנכים במסגרת חוץ ,18ים וילדיהם עד גיל או הור משפחה הכוללת הורה

ל אזרחי )ע שירות חובה בצה"ל ובשירות לאומי המשרתים 18ביתית, וכן את ילדיהם מעל גיל 

 .אישור( או עד סיום כיתה י"ד פי

 מחלקה לשירותים חברתיים )מש"ח( 4.8

יחידה ברשות המקומית, האחראית על מתן השירותים החברתיים ללקוחות המתגוררים 

. המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות פועלות מכוח חוק שירותי באותה רשות

 .1958 - הסעד התשי"ח

  משרד 4.9

 .משרד הרווחה והביטחון החברתי

 קטין 4.10

 שנה. 18אדם שטרם מלאו לו 

 אוכלוסיית יעד .5

 .כלל מקבלי השירות במחלקות לשירותים חברתיים

 כנסות חודשיות הנלקחות בחישוב הכנסה ממוצעת לנפשה .6

עצמאי, או שהן חלף משכורת )גמלאות וקצבאות קיום וכן או  המהוות משכורת של שכיר הכנסות

 :גמלאות וקצבאות מחליפות שכר(, כמפורט

הכנסות ברוטו מעבודה של שכיר, עצמאי וחבר קיבוץ. הנחיות לחישוב הכנסות של עצמאיים  6.1

 ב'.מפורטות בנספח 

 הכנסות ברוטו שלא מעבודה 6.2

שכר וגמלאות קיום מהמוסד לביטוח לאומי, כגון: קצבת הבטחת גמלאות מחליפות  6.2.1

הכנסה, קצבת נכות + קצבה חודשית נוספת, קצבת אזרח ותיק, דמי קיום 

 .המתקבלים מהמשרד לקליטת עליה, לאחר שנת העלייה הראשונה



 

  

 

מבחן הכנסה ממוצעת    :ההוראהשם 
לנפש לצורך קביעת גובה ההשתתפות 

 העצמית

1.22 :מספר ההוראה  

 

אגף בכיר רשויות   גורם אחראי: 
 מקומיות

, 01.01.2017 תאריך הוצאה ראשוני:
06.04.2021 ,01.11.2021                       

09.202231.: ך כניסה לתוקףתארי  
 –הוראת תקנון עבודה סוציאלית סוג ההוראה: 
 תהליכי עבודה

 13 20233.026. :תאריך עדכון אחרון  מתוך 4עמוד   

 .הכנסה מדמי מזונות 6.2.2

 .הכנסות מעסקים, מרכוש, מריבית, מפנסיה, מפיצויים, מביטוח מנהלים 6.2.3

נקודות זיכוי, יש לראות סכום זה כחסכון נושא  860שר למשפחה חסכון העולה על כא 6.2.4

חודשים.  12ריבית. יש לחשב מהסכום את שיעור הריבית השנתית ולחלק אותה ב 

סעיף , 1982 –ב שיעור הריבית ייקבע על פי הגדרתה בתקנות הבטחת הכנסה, התשמ"

 .(')סכום זה יתעדכן מידי שנה בנספח ב 10

לתקנות הבטחת  'א 10ים ייעשה החישוב בכפוף לסעיף או נכס למשפחה נכס כאשר 6.2.5

 .)אשר מפורט בנספח ג'( 1982 -ב הכנסה, התשמ"

הכנסות אחרות הידועות למחלקה לשירותים חברתיים מכל גורם שהוא לרבות:  6.2.6

 .ובר ושבשפחה, הכנסות חוזרות בחשבון העתמיכה קבועה מבני מ

 הכנסות מתעסוקה נתמכת. 6.3

 דשיות שאינן נלקחות בחישוב הכנסה ממוצעת לנפשות חוהכנס .7

עצמאי, אלא הן או  ואינן מהוות חלף משכורת של שכיר עצמאיאו  הכנסות שאינן הכנסות של שכיר

משפחה בהתמודדות עם מצב המצריך הוצאות מיוחדות או  תוספת הכנסה ומיועדות לסיוע לאדם

הרשומות מטה אינן נלקחות בחשבון בחישובי  במשך תקופה ספציפית או באופן מתמשך. ההכנסות

 :המתייחסת לצורך סיוע ספציפי(תקנון העובדים הסוציאליים ות )אלא אם כן צוין בהוראת הזכא

ת ניידות, קצבת שירותים הכנסות מקצבאות המוסד לביטוח לאומי: קצבת ילדים, קצב 7.1

 .עי פעולות איבה, קצבת גזזתגמלת סיעוד, קצבת ילד נטוש, גמלת נפג ד נכה,גמלה ליל מיוחדים,

 1959 –)תגמולים ושיקום( תשי"ט  נכיםתגמולים חודשיים של נכי צה"ל הניתנים על פי חוק  7.2

 .)נוסח משולב(

בת הזוג, אשר לגביהם או  בלים אזרח ותיק ניצול שואה או בןקצבה חודשית ומענק שנתי שמק 7.3

 .)נספח ד'(, שלא ייחשבו כהכנסה 2007 - לחוק הטבות לניצולי שואה התשס"ז א' 8נקבע בסעיף 

 .תמיכת הורים הניתנת מצה"ל 7.4

 הכנסות הנובעות מעבודה מוגנת במפעלי שיקום. 7.5

 מצבים ייחודים .8

ביתי,  ו יותר מילדיה מושמים בסידור חוץכאשר למשפחה משולמת קצבת שארים, ואחד א 8.1

 .תחושב הכנסה זו ללא הסכום בקצבה המיועד לילדים המושמים בסידור חוץ ביתי

פסק דין או בכפוף להסכם גירושין  ל פיהיחידה המשפחתית משלם מזונות ע במקרה שראש 8.2

 .תקף, המלווה בהצהרת המשלם על תשלום בפועל, יופחת סכום המזונות מחישוב ההכנסה

במקרה של גירושין ויש הסכם של משמורת משותפת תחושב ההכנסה הממוצעת לנפש בהתאם  8.3

 ם.מספר הנפשות יכללו שני ההורים וילדיהלהכנסות שני ההורים. בחישוב 
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הוריות )התחשבות  יחיד יהיה על פי תקנת משפחות חד חישוב השתתפות עבור ילד של הורה 8.4

 :1998 - בהכנסת הורה יחיד בחישוב דמי אחזקת ילד במעון יום(, תשנ"ח

 .תובא בחשבון רק מחצית סכום ההכנסה של ההורה היחיד -לעניין הכנסת ההורים  8.4.1

הורית ככוללת  יראו את המשפחה החד -בות במשפחה ן מניין הנפשות הנחשלעניי 8.4.2

 .ילד נוסף

בת זוגו, אינו חייב במזונותיו של או  ים של בןאו ילד אינו ביולוגי, שלא אימץ כחוק ילדהורה ש 8.5

אין להביא בחשבון את ההכנסה של הורה שאינו ביולוגי ואין לספור אותו , ו שלו. לכןילד שאינ

 .בת הזוגאו  בן םיאו ילד חשבת לצורך חישובי הזכאות של ילדכנפש נ

האומנה ואין לקחת אין לקחת בחשבון הכנסות הקשורות בשירות  -משפחת אומנה  עבור 8.6

 .ים של האומנה במניין הנפשות הנחשבות לצורך חישוב הזכאותאו הילד בחשבון את הילד

ות שתמציא ם לאסמכתאכאשר משפחה נקלעה למשבר כלכלי ואין לה הכנסות )בהתא 8.7

למחשבון  קישור) ( תחושב הכנסתה על פי קצבת הבטחת הכנסהבר ושבפלטי עו המשפחה, כגון

 (.א"הבטל הבטחת הכנסה של

, אשר הכנסתם היחידה היא מקצבת נכות 18מקבלי קצבת זקנה ואנשים עם מוגבלות מעל גיל  8.8

בלבד או ההשתתפות העצמית  10%או קצבת זקנה והשלמת הכנסה, תיגבה השתתפות של עד 

 .הנמוך מבין שתיהן -הנמוכה ביותר

השתתפות ברמה יחידה משפחתית אשר כלל הכנסותיה הנן מהבטחת הכנסה תיגבה ממנה  8.9

 .הנמוכה ביותר שנקבעה

כאשר מקבל השירות מסרב להמציא אישורי הכנסה, אך הסיוע לו הוא נזקק הינו חיוני, יחויב  8.10

 .מקבל השירות בהשתתפות בדרגת המקסימום שנקבעה עבור אותו שירות

ות שבוע 4 יש להכפיל ב .על מנת לתרגמן להכנסה חודשית -מקבל שרות שהכנסותיו הן שבועיות  8.11

 .שבחוד

 למבחן הכנסה המסמכים הנדרשים .9

של השנה  106חודשים רצופים מתוך החצי השנה האחרונה, או דו"ח  3תלושי שכר של  -שכיר  9.1

 .החולפת

אישור הכנסות מפקיד שומה על הרבעון האחרון  –שומת מס שנתית. כאשר אין שומה  - עצמאי 9.2

 .)אין לקבל דו"חות של רואה חשבון(

כאשר החבר מקבל קצבה מהביטוח לאומי ו/או הכנסה אחרת לחשבון  -חבר קיבוץ מופרט  9.3

אישור אשר יכלול את חישוב "הוצאה לנפש" : בוץימזכיר הקאו  גזבר ל ידיהאישי, יוגש ע הבנק

הכנסה לחשבונו. חישוב הזכאות יעשה על או  ידע כי החבר מקבל בנוסף את הקצבהוכן יצוין מ

 .כנסותבסיס סה"כ חישוב "הוצאה לנפש" והה

https://www.btl.gov.il/Simulators/Pages/IncomeSupportCalc.aspx
https://www.btl.gov.il/Simulators/Pages/IncomeSupportCalc.aspx
https://www.btl.gov.il/Simulators/Pages/IncomeSupportCalc.aspx
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כאשר החבר מעביר את הקצבה ו/או ההכנסה האחרת לחשבון הקיבוץ,  -בוץ לא מופרט יחבר ק 9.4

האישור יכלול בנוסף למידע של חישוב "הוצאה לנפש" גם את המידע כי כל ההכנסות מועברות 

 .לחשבון הקיבוץ. חישוב הזכאות ייעשה על בסיס "הוצאה לנפש" בלבד

 :חבר קיבוץו א עצמאיאו  שכיראו  מקבל קצבה 9.5

 .אישור מכל גורם על קצבאות, גמלאות, פנסיה, ביטוח מנהלים וכדומה 9.5.1

החודשים האחרונים.  6תדפיסי בנק של חשבון עובר ושב, חסכונות ופיקדונות של  9.5.2

 .החודשים האחרונים 12מומלץ להפיק תדפיסי עובר ושב של 

כרטיס אשראי המונפק מקבלי שירות שקצבאות הביטוח הלאומי משולמות להן באמצעות  9.6

להם מטעם המוסד לביטוח לאומי, החישוב יעשה על בסיס סכומי הקצבאות הספציפיות אותן 

 .מקבלים מקבלי השרות, לפי פרסומי הבטוח הלאומי

עליהם  –מבקשים להציג מסמכים שמקורם מחוץ לארץ הזכאים לפנסיה מחוץ לארץ ו/או ה 9.7

 .המסמכים המדובריםלצרף תרגום נוטריוני לתלושי הפנסיה ו/או 

מסמכים המעידים על כל הכנסה כדי שהמחלקה תקבל מידע העל מקבל השירות למסור את כל  9.8

 שלם על מצבה הכלכלי של היחידה המשפחתית.

 ביצוע חישוב הזכאות .10

 המחלקה. ביצוע החישוב יבוצע על ידי תחשיבנית

 תוקף חישוב הזכאות .11

תוקף החישוב יהיה עד שנה. לאחר שנה יידרש מקבל השירות להמציא אישורים עדכניים ויערך  11.1

 לו חישוב חדש. 

 תוקף החישוב יהיה עד שנתיים. 18בור אזרחים וותיקים ואנשים עם מוגבלות מעל גיל ע 11.2

אשר כל הכנסותיהם מקצבאות ביטוח  18ותיקים ואנשים עם מוגבלות מעל גיל  עבור אזרחים 11.3

 תוקף החישוב יהיה לחמש שנים.  –י בלבד לאומ

מקבל השירות, מכל מקור ת ומחלקה לשירותים חברתיים על שינוי בהכנסצוות בכאשר נודע ל 11.4

 לערוך חישוב חדש והסיוע יינתן בהתאם. הםשהוא, עלי

כל שינוי בהכנסות, במספר הנפשות, בסטטוס האישי או כל שינוי אחר המהווה בסיס לחישוב,  11.5

 ן חישוב מידית.מחייב עדכו

 אחריות מקצועית .12

 מנהל תחום בכיר רשויות מקומיות.

 פיקוח ובקרה .13

משרד הרווחה והביטחון החברתי מפעיל פיקוח ובקרה שוטפת באמצעות מפקחיו במחוזות ועובדי 

 האגף לביקורת פנימית.

 סיגל מורן

  מנכ"לית המשרד
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  לנפשחישוב הכנסה ממוצעת עדכון סכומים משתנים לצורך  –' אנספח 

  
בקשה לקביעת גובה השתתפות 

 של מקבל שירות

 המצאת המסמכים הנדרשים

 ביצוע החישוב

 מחודשת: עריכת בדיקה

 לאחר שנה, או‐

אדם עם מוגבלות מעל גיל או  לאזרח ותיק -לאחר שנתיים ‐
 , או18

אדם עם מוגבלות מעל גיל או  לאזרח ותיק -שנים  5לאחר ‐
  שכל הכנסותיו מקצבת ביטוח לאומי, או 18

שינוי  עלבמחלקה לשירותים חברתיים נודע  בכל עת, כאשר ‐

 .בהכנסות מקבל השירות

 קביעת דרגת ההשתתפות
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 עדכון סכומים משתנים לצורך חישוב הכנסה ממוצעת לנפש –' בנספח 

לצורך חישוב הכנסה מנכס לשנת  1982 -ב הבטחת הכנסה, התשמ"שיעור הריבית בהתאם לתקנות  .1

2023 :0.85%. 

 ₪ 235: 2023ערך נקודת זיכוי לשנת  .2

 :חישוב ההכנסה הממוצעת לנפש לעובדים עצמאיים .3

בחישוב ההכנסה הממוצעת לנפש לעובדים עצמאיים תובא בחשבון ההכנסה של שנת המס  3.1

 .חלקההאחרונה או זו שקדמה לה, בהתאם לשיקול המ

ההכנסה הממוצעת לנפש תחושב באופן הבא: ההכנסה הכוללת השנתית תוכפל במקדם  3.2

 .חודשים ותחולק במספר הנפשות במשפחה 12 -בהתאם למופיע בטבלה מטה, תחולק ב

 נוסחה לחישוב הכנסה הממוצעת החודשית שנת שומה

 9201ההכנסה בשנת  X  771.0 2019שומה משנת  .א
12 

 2020ההכנסה בשנת  X 841.0 2020שומה משנת  .ב
12 

 2021שומה משנת  .ג

 

 2022שומה משנת  .ד

8601. X   2021ההכנסה בשנת 
12 

3021. X 2202בשנת  ההכנסה 

12 

במקרים בהם אין בידי הנישום את מסמך השומה, מנפיק פקיד השומה  –שומת מס לחסרי  3.3

 .הרבעון האחרון"אישור על הכנסות".  מחובת מקבל השירות להמציא  את האישור העדכני של 

 :להלן פירוט לקריאת שומת מס לעצמאים .4

 .הן ההכנסות הקובעות לצורך חישוב הזכאות –סה"כ ההכנסות החייבות במס ברוטו" " 4.1

 .ההכנסות של בן הזוג –טור ראשון מימין הן ההכנסות של בת הזוג, טור שני מימין  4.2

ימין אחד הקודים האלה: שומת המס מתחלקות לסוגים שונים, בראש דף השומה מצוין בצד  4.3

00  ,01  ,02  ,03  ,04  ,05  ,07  ,09  ,11.   
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 :הסבר הקודים )לכל נישום נשלח הקוד המתאים( 4.4

 סוג השומה הקוד

 .הצהרת נישום - שומה זמנית 00

 .בהתאם לשומה זמנית 01

 .שומה סופית לאחר הסכמה 02

 .לפי מיטב השפיטה הוספה על שומה זמנית 03

 .מיטב השפיטה של מס הכנסה ללא הגשת דו"חלפי  04

( שהוחלט לא להעביר לבית משפט נציבות 09לאחר הסכמה )במקרה של  05

 .מס הכנסה הסכימה לתקן את השומה לאחר הצגת נתונים

 .(04או  03הסכמה לאחר שלב השגה )על  07

 .ללא הסכמה )חד צדדית על ידי מס הכנסה( ניתן לערער בפני בית משפט 09

 .שומה לפי החלטת בית משפט 11

 :מדד המחירים לצרכן וערך נקודות זיכוי )מתעדכן אחת לשנה( .5

 ערך נקודת זיכוי )בש"ח( שינוי במדד המחירים לצרכן שנה

2018 0.8% 216 

2019 0.6% 218 

2020 0.7%- 219 

2021 2.8% 218 
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 10סעיף  – 1982-תקנות הבטחת הכנסה, התשמ"ב -נספח ג' 

( להלן לפי העניין, מחולקים 3) ( ו2כהכנסה חודשית מנכס יראו את השיעורים הנקובים בפסקאות ) )א(. 10

לפי הסכום  -, אף אם אין מופקת ממנו הכנסה, או את סכום ההכנסה החודשית המופקת ממנו בפועל 12 -ב

 :הגבוה יותר

 - לעניין תקנת משנה זו( 1)

 ;בתכנית הייעוד שנקבע לנכס -” הייעוד התכנוני"

 -הייעוד התכנוני, ולגבי נכס שהשימוש שנעשה בו בפועל, אינו תואם את הייעוד התכנוני שלו  -” ייעוד הנכס"

 ;הייעוד שנעשה בפועל

, שיתרת תקופתו 1984 - ד”מילווה קצר מועד, שהוצא לפי חוק מילווה קצר מועד, התשמ -” מילווה קצר מועד"

 ;חודשים 12למסחר היא 

 ;ים חדשיםשקל -” ח”ש”

ממוצע של התשואות היומיות שפרסם בנק ישראל לגבי מילווה קצר מועד, במהלך השנתיים  -” שיעור הריבית"

 ;בנובמבר של כל שנה 30 שקדמו ל

 ;1965 - ה”לחוק התכנון והבנייה, התשכ 1כהגדרתה בסעיף  -” תכנית"

 :הנכס כהכנסה מנכס מקרקעין, יראו את השיעורים האלה לפי ייעודו של (2)

שיעורים ייווספו ה ש"ח 250,000על חלק הנכס העולה על ; 0% -א( לגבי נכס המשמש לצורכי חקלאות )

 (;5בפסקה )שבתוספת, לפי האמור 

ספו ייוו ש"ח 250,000משוויו; על חלק הנכס העולה על  3%–סכום השווה ל -ב( לגבי נכס המשמש למגורים )

 (;5בפסקה ) השיעורים שבתוספת, לפי האמור

ש"ח  250,000משוויו; על חלק הנכס העולה על  5%–סכום השווה ל -לגבי נכס המשמש לצורכי מסחר ג( )

 (;5בפסקה )ייווספו השיעורים שבתוספת, לפי האמור 

כהכנסה מנכס שאינו נכס מקרקעין יראו סכום השווה לשיעור הריבית משוויו של הנכס; על חלק הנכס ( 3)

 (;5בפסקה )ייווספו השיעורים שבתוספת, לפי האמור  ש"ח 100,000העולה על 

הודעה על שיעור הריבית המעודכן תפורסם ברשומות ובאתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי ( 4)

 ;www.btl.gov.ilו שכתובת

ווסף השיעור הנקוב בתוספת, לפי שווי הנכס, (, ובכפוף לאמור בהן, יי3)  ( ו2לשיעורים הקבועים בפסקאות )( 5)

 ;12 מחולק ב

( ובתוספת יעודכנו בשיעורים ובמועדים שבהם מעודכן הסכום שאינו מובא 2הסכומים האמורים בפסקה )( 6)

 .בחשבון

http://www.btl.gov.il/
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משנה )א( ייקבע בהתאם לשומה או לקביעה האחרונה שנעשתה לפי חוק מס רכוש  ן תקנתיב( שווי הנכס לעני)

גם לפי הצהרת התובע  -, או בהתאם להערכה של שמאי מוסמך, ובמיטלטלין 1961 - ויים, התשכ"אוקרן פיצ

 .הכל לפי בחירת המוסד לביטוח לאומי -בכתב, הנתמכת בתעודות עם פירוט הנתונים הדרושים לקביעת השווי 

 .2020 –הודעה תש"פ  2012 –( תשע"ג 2תק' )מס' 

  :הנכס רכב, ינוכה מהגמלה סכום חודשי השווה לאחד מאלהעל אף האמור בתקנה זו, היה ג( )

מההפרש שבין שווי  3% סכום השווה ל -שקלים חדשים  17,583לגבי עובד שהוא בעל רכב ששוויו עולה על ( 1)

 ;שקלים חדשים 17,5830 הרכב ל

מהפרש  3% ה לסכום השוו -שקלים חדשים  9,309לגבי מי שאינו עובד שהוא בעל רכב ששוויו עולה על ( 2)

 ;שקלים חדשים 9,309 שבין שווי הרכב ל

  - בתקנת משנה זו

 :(, למשך התקופות הנקובות בהן3) ( ו2אחד מאלה, ולגבי פסקאות ) -” עובד"

הכנסה  -( לפקודה )בהגדרה זו 2( או )1)2מי שיש לו הכנסה חודשית מהמקורות המפורטים בסעיף ( 1)

מהשכר הממוצע אם הוא או בן  17%ר הממוצע, או בסכום העולה על מהשכ 25%מעבודה(, בסכום העולה על 

  ;זוגו הגיעו לגיל פרישה

תובע גמלה שפוטר מעבודתו ואין לו הכנסה מעבודה ובלבד שבשלושת החודשים שקדמו לפיטורים ( 2)

מועד בשלושת החודשים שלאחר  -( 1השתלמה לו גמלה, הוא היה בעל רכב והוא היה עובד כאמור בפסקה )

הימים  90לרבות התפטרות בנסיבות שהיו מזכות אותו בדמי אבטלה בעד  -” הפיטורים; לעניין זה, "פוטר

  ;)ב( לחוק הביטוח166הראשונים מיום הפסקת העבודה, לפי סעיף 

(, לפי העניין, ובלבד שבשלושת 1תובע גמלה שהכנסתו מעבודה פחותה מן ההכנסה האמורה בפסקה )( 3)

( 1ו לירידה בהכנסה, השתלמה לו גמלה, הוא היה בעל רכב, והוא היה עובד כאמור בפסקה )החודשים שקדמ

 ;בחודש שבו חלה הירידה בהכנסה ובחודשיים שלאחר החודש האמור -

בינואר  1 לפי קביעת המוסד בהתחשב בשווי הנקוב במחירון רכב מקובל בשוק אשר פורסם ב -” שווי הרכב"

 .י המאוחר ביניהם, ותוך התחשבות במשתנים המופיעים ברישיון הרכב בלבדביולי של כל שנה, לפ 1 וב

  :יעודכנו לפי הוראות אלה הסכומים האמורים בתקנת משנה )ג( ד()

יום העדכון( לפי שיעור עליית  -בינואר של כל שנה )להלן  1 הסכומים האמורים בתקנת משנה )ג( יעודכנו ב (1) 

בתוספת נקודת האחוז, ולא יותר משיעור עליית מדד המחירים לצרכן המדד החדש לעומת המדד היסודי, 

 ;בתקופה האמורה; פסקת משנה זו תחול גם אם המדד החדש זהה למדד היסודי

 (;1פסקה ), לא יעודכנו הסכומים כאמור בהיה המדד החדש נמוך מהמדד היסודי  (2)

 ;שהשתנתה עקב האמור בתקנת משנה זוהשר יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח תקנת משנה )ג( כפי   (3)

 - בתקנת משנה זו

 ;המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון -” המדד החדש"
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המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הקודם, ולעניין יום העדכון הראשון שלאחר  -” המדד היסודי"

 ;2012ורסם בחודש נובמבר , המדד שפ2012 - ג”( התשע2 פרתחילתן של תקנות הבטחת הכנסה )תיקון מס

 ;מכוניות( שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה -מדד המחירים לצרכן )תחבורה  -” מדד"

 .מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה -” מדד המחירים לצרכן”

 2003 -תק' תשס"ד רכב לצורך קבלת טיפול רפואי  

מנועי יצרף לתביעתו, אישור רפואי המעיד כי הוא או בן משפחתו זקוקים א. )א( תובע העושה שימוש ברכב 10

לרכב לצורך קבלת טיפול רפואי במיתקן רפואי לפי תכנית טיפול שנקבעה מראש או שש פעמים בחודש לפחות 

 .ימים רצופים 90בפרק זמן העולה על 

( לתקנות 4) ( ו1)ג()11רפואי בתקנה  ייתן מי שהוסמך ליתן אישור ור רפואי, כאמור בתקנת משנה )א(,ב( איש)

 .יןי, לפי הענ1982 - הבטחת הכנסה )כללי הזכאות והוראות ביצוע(, התשמ"ב

לחוק, אם התובע או בן משפחתו זקוקים לרכב לצורך  13בהחלטתו יבדוק עובד המוסד, כמשמעותו בסעיף  ג()

בתקנת משנה )א(, וזאת לאחר שרופא  קבלת טיפול רפואי בהתאם לתכנית הטיפול או הטיפול הרפואי כאמור

 .ן זהימוסמך חיווה את דעתו בכתב בעני

 2020 -הודעה תש"ף  2012 – תשע"גתק'  סייג לזכאות 

א)ב( לחוק; 9שקלים חדשים, לא זכאי לגמלה, כאמור בסעיף  41,373ב. תובע שהוא בעל רכב ששוויו עולה על 10

  .)ג(10כהגדרתו בתקנה  -” "שווי הרכב)ד(; בתקנה זו, 10על הסכום האמור תחול תקנה 
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 8, סעיף 2007 - חוק הטבות לניצולי שואה, תשס"ז -נספח ד' 

זכות להטבה אינה ניתנת להעברה, לערבות או לעיקול בכל דרך שהיא, אלא לשם תשלום מזונות לפי )א(  8

מענק רבעוני או מענק שנתי לפי חוק זה.  –פסק דין של בית משפט או בית דין מסומך; בסעיף זה "הטבה" 

 2012( תשע"ב 3)תיקון מס'  2008 –( תשס"ח 2)תיקון מס' 

)ב( הוראות סעיף קטן )א( יחולו גם על הטבה ששולמה באמצעות תאגיד בנקאי כהגדרתו בחוק הבנקאות 

א לחוק 88עיף , או באמצעות חברת דואר ישראל בע"מ, בנותנה שירותים לפי ס1981 –)רישוי(, התשמ"א 

החברה(, , במשך שלושה ימים מיום ששולמה, ואולם רשאים התאגיד  –)בסעיף זה  1986 –הדואר, התשמ"ו 

 הבנקאי או החברה, לפני הענין, לנכות מן ההטבה כל סכום שנתנו לזכאי לה על חשבון ההטבה.

( 5)תיקון מס'  2008 –שס"ח ( ת2)תיקון מס'  2007 –( תשס"ז 1הוראות מיוחדות לענין תשלום )תיקון מס' 

  2018 -( תשע"ה 11)תיקון מס'  2014 –תשע"ד 

 -א. )א( קצבה חודשית לפי ההסכם עם גרמניה, או מענק רבעוני ומענק שנתי לפי חוק זה, לא ייחשבו כהכנסה8

 ;ין תשלומי חובה או היטלים אחרים, לפי כל דיןיין פקודת מס הכנסה, או לעניענל( 1)

, או לפי חוק הבטחת הכנסה, 1995 - גמלאות לפי חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"הין ילענ( 2)

 ;1980 - התשמ"א

 ;ין שכר דירה בהשכרה ציבוריתילענ( 3)

 2018 – ( תשע"ח11 פרתיקון מס)

המלחמה לעניין תגמול לפי הכנסה ותגמול מוגדל לפי הכנסה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים או לפי חוק נכי ( 4)

 .1954 - בנאצים, התשי"ד

 2014 – ( תשע"ד5תיקון מס' )

  -ההטבות כהטבה באותו עניין שבתחומי מענק שנתי לפי חוק זה לא ייחשב ב( )

 ;1992 - ה לחוק התגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, התשנ"ב17לעניין סעיף  (1) 

 ;2000 - יה, התש"סלחוק מעמד ותיקי מלחמת העולם השני 8לעניין סעיף  (2)

 .2001 –צ'רנוביל, התשס"א וק המסייעים לנטרול תוצאות אסון לח 10לעניין סעיף  (3)


