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חוק הביטוח הלאומי )תיקון מס' 218 - הוראת שעה( )מענק חד־פעמי חלף 
הגדלת קצבאות הנכות לשנת 2020(, התשפ"א-2020 *

תיקוןחוקהביטוח
הלאומי-

הוראתשעה

בתקופהשמיוםתחילתושלחוקזהעדיוםכ'בתמוזהתשפ"א)30ביוני2021(,יקראו1ר
אתחוקהביטוחהלאומי]נוסחמשולב[,התשנ"ה-11995,כך:

לפניכותרתפרקי'יבוא: )1(

"סימן ח': מענק חד־פעמי חלף הגדלת קצבאות הנכות 
לשנת 2020

זכאותלמענק
חד־פעמי

מיששולמהלוגמלהאחתאויותרמהגמלאותכמפורט222דר )א(
בטורא'בלוחח'1אבעדחודשיםינוארעדדצמבר2020,כולם
אוחלקם,יהיהזכאילמענקחד־פעמיבסכוםכמפורטבטור
ב'בלוחח'1אלצדאותהגמלה,ואםהואזכאיליותרמגמלה
אחתכאמור-למענקחד־פעמישלצירוףהסכומיםכמפורט
בטורב'בלוחח'1אלצדאותןגמלאות,בעדכלחודששבו
שולמהלוגמלהכאמור,למעטחודששבוחלולגביוהוראות

סעיף307ר

המענקהחד־פעמילפיסעיףקטן)א()בסימןזה-מענק )ב(
2020 לשנת הנכות קצבאות הגדלת חלף יהיה חד־פעמי(

כאמורבסעיף220בר

מענקחד־פעמילאייחשבהכנסהלענייןחוקזהולעניין )ג(
כלדיןאחרר

מענקחד־פעמיישולםבמועדיםאלה,לפיהעניין: )ד(

בעדחודשיםינוארעדאוקטובר2020-לאיאוחר )1(
מחודשאוקטובר2020;

לא - 2020 דצמבר עד נובמבר חודשים בעד )2(
יאוחרמחודשדצמבר2020ר

אוצרהמדינהישפהאתהמוסדעלההוצאותשהוציא )ה(
לתשלוםמענקיםחד־פעמייםלפיסימןזה,עדלסכוםשל

007ר1מיליארדשקליםחדשיםר"ר

בסעיףר40,אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )2(

ההשפעות בשל 9 סעיף הוראת לפי שנערכו הסכמים לפי תשלומים ")ג(
הכלכליותשלנגיףהקורונההחדשלאייחשבוהכנסהלענייןכלדין,אלאאם

כןנקבעאחרתבהסכםכאמורר";

התקבלבכנסתביוםג'בחשווןהתשפ"א)21באוקטובר2020(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוק *
הממשלה-7ר13,מיוםכ"הבתשריהתשפ"א)13באוקטובר2020(,עמ'ר2ר

ס"חהתשנ"ה,עמ'210;התש"ף,עמ'323ר 1
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אחרילוחח'1יבוא: )3(

"לוח ח'1א

)סעיף222ד(

מענק חד־פעמי חלף הגדלת קצבאות הנכות לשנת 2020

טורא'
סוגהגמלה

טורב'
סכוםהמענק

קצבהחודשיתמלאהכמשמעותה 1ר
קצבה - זה )בלוח 200)א( בסעיף
נכות גמלת או מלאה(, חודשית
ההסכם לפי המשתלמת לעולה
בדברמתןגמלאותמיוחדותלעולים

התלוייםבעזרתהזולת2

ההפרששבין3,511שקליםחדשיםובין
קצבהחודשיתמלאה

קצבהחודשיתחלקיתכמשמעותה 2ר
בסעיף201)א(

1 בפרט כאמור להפרש שיחסו סכום
בטורב'הואכיחסשביןאחוזדרגתהאי-

כושרלהשתכרוביןמאה

גמלההמשתלמתלפיהוראותסעיף 3ר
ר20א)ב(אוגמלתשירותיםמיוחדים
ההסכם לפי המשתלמת לעולה
בדברמתןגמלאותמיוחדותלעולים
כמפורט הזולת, בעזרת התלויים

להלן:

בסיסית לגמלה לזכאי )1(
בשיעורהקבועבסעיףר20א)ב()1(

300שקליםחדשים

בסיסית לגמלה לזכאי )2(
בשיעורהקבועבסעיףר20א)ב()2(

200שקליםחדשים

בסיסית לגמלה לזכאי )3(
בשיעורהקבועבסעיףר20א)ב()3(

100שקליםחדשים

הוראות לפי נכה ילד בעד גמלה 4ר
עולה לילד גמלה או 222 סעיף
מתן בדבר ההסכם לפי נכות עם
גמלאותמיוחדותלעוליםהתלויים
בעזרתהזולת)בלוחזה-גמלתילד
נכה(,שמתקייםלגביהאחדמאלה:

490שקליםחדשים

אחרילוחח'1יבוא: )3(

"לוח ח'1א

)סעיף222ד(

מענק חד־פעמי חלף הגדלת קצבאות הנכות לשנת 2020

טורא'
סוגהגמלה

טורב'
סכוםהמענק

קצבהחודשיתמלאהכמשמעותה 1ר
קצבה - זה )בלוח 200)א( בסעיף
נכות גמלת או מלאה(, חודשית
ההסכם לפי המשתלמת לעולה
בדברמתןגמלאותמיוחדותלעולים

התלוייםבעזרתהזולת2

ההפרששבין3,511שקליםחדשיםובין
קצבהחודשיתמלאה

קצבהחודשיתחלקיתכמשמעותה 2ר
בסעיף201)א(

1 בפרט כאמור להפרש שיחסו סכום
בטורב'הואכיחסשביןאחוזדרגתהאי–

כושרלהשתכרוביןמאה

גמלההמשתלמתלפיהוראותסעיף 3ר
ר20א)ב(אוגמלתשירותיםמיוחדים
ההסכם לפי המשתלמת לעולה
בדברמתןגמלאותמיוחדותלעולים
כמפורט הזולת, בעזרת התלויים

להלן:

בסיסית לגמלה לזכאי )1(
בשיעורהקבועבסעיףר20א)ב()1(

300שקליםחדשים

בסיסית לגמלה לזכאי )2(
בשיעורהקבועבסעיףר20א)ב()2(

200שקליםחדשים

בסיסית לגמלה לזכאי )3(
בשיעורהקבועבסעיףר20א)ב()3(

100שקליםחדשים

הוראות לפי נכה ילד בעד גמלה 4ר
עולה לילד גמלה או 222 סעיף
מתן בדבר ההסכם לפי נכות עם
גמלאותמיוחדותלעוליםהתלויים
בעזרתהזולת)בלוחזה-גמלתילד
נכה(,שמתקייםלגביהאחדמאלה:

490שקליםחדשים

י"פהתשנ"ג,עמ'ר133ר 2
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טורא'
סוגהגמלה

טורב'
סכוםהמענק

ילד בעד היא הגמלה )1(
רבה במידה הזולת בעזרת התלוי
להגדרה )1( בפסקה כמשמעותו
"ילדהתלויבעזרתהזולת"בתקנות
נכה(, )ילד הלאומי הביטוח
התש"ע-32010,אשרצברבבדיקת
בנקודות הנמדדת בזולת, תלות
והמתפרסמתבאתרהאינטרנטשל

המוסד,8או9נקודות

הגמלההיאבסכוםהשווה )2(
ל–188%מקצבתיחידמלאה

השווה בסכום נכה ילד גמלת 5ר
יחיד מקצבת ל–100% או ל–50%
בעד משולם שלא ובלבד מלאה,

ילדכאמורמענקלפיפרט4)1(

83שקליםחדשים

הוראות לפי לנכה נוספת גמלה רר
סעיף251המשתלמתלמישבתכוף
אזרח לקצבת זכאי שנעשה לפני
חודשית קצבה לו שולמה ותיק

מלאה

ההפרששבין3,511שקליםחדשיםובין
קצבהחודשיתמלאה

הוראות לפי לנכה נוספת גמלה 7ר
סעיף251המשתלמתלמישבתכוף
אזרח לקצבת זכאי שנעשה לפני
חודשית קצבה לו שולמה ותיק

חלקיתכמשמעותהבסעיף201)א(

ר בפרט כאמור להפרש שיחסו סכום
דרגת אחוז שבין כיחס הוא ב' בטור
האי–כושרלהשתכרבתכוףלפנישנעשה

זכאילקצבתאזרחותיקוביןמאה

תוספתהמשתלמתלפיהסכםבדבר 8ר
לקצבה לזכאים תוספת תשלום
מיוחדתולגמלתילדנכההזקוקים

למכונתהנשמהבאופןרצוף4

5,341שקליםחדשים"ר

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

י ל ו מ ש  ק י צ י א
שרהעבודה,הרווחה

והשירותיםהחברתיים

ן י ל יב ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י ו ל  יב ר י
יושבראשהכנסת

ק"תהתש"ע,עמ'810ר 3

י"פהתשע"ה,עמ'7092ר 4
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