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 2019פברואר ירושלים, 

 לכבוד

_________ 

 

 א.ג.נ

 

 ת אזרח ותיק מהמוסד לביטוח לאומיקצב: הנדון

קיימת רשת ביטחון סוציאלי, גם בישראל קיימת קצבה  ןכמקובל במרבית מדינות העולם בה

מגיל הנחה כי החל הבוגרת, תוך יציאה מנקודת  לוסייהלאוכהמבטיחה אמצעי קיום מינימלי 

 ", )קצבת זקנה(.קצבת אזרח ותיק"הכנסותיו של האדם הולכות ופוחתות, קצבה זו מכונה  מסוים

 :במסגרת חוזר זה נסקור בהרחבה את הנושאים הבאים

 . תנאי הזכאות לקצבת אזרח ותיק.1

 . סכום קצבת אזרח ותיק וניכויים מהקצבה.2

 . ניכוי דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות מהכנסה לאחר גיל פרישה.3

 . אופן הגשת התביעה ומועד קבלת קצבת אזרח ותיק.4

 . קבלת קצבת אזרח ותיק במקביל לקבלת קצבאות נוספות.5

 .למבוטח השוהה בחו"לתשלום קצבת אזרח ותיק . 6

 זכאות לקצבת אזרח ותיקהתנאי  .1

 המבוטחים בביטוח קצבת אזרח ותיק(. 1

לום החודשי של דמי התש מתוקףומעלה מבוטח בביטוח אזרח ותיק  18כל תושב ישראל מגיל 

יהיה מבוטח בביטוח אזרח  18נעשה לראשונה תושב ישראל לאחר גיל שאדם  הביטוח הלאומי.

 בהתאם לתאריך הלידה. 60-62בין הגילאים לראשונה  תושב נעשהותיק רק אם 

 ,בתנאים מסוימים תשולם לו, ,בהתאם לתאריך הלידה 60-62מבוטח שעלה לארץ בין הגילאים 

 אזרח ותיק מיוחדת. גמלת

 מסלולי ביטוח לביטוח אזרח ותיק: 2לאישה קיימים 

 1מסלול ביטוח 

 דעונה על אח אינה עובדת לא כשכירה ולא כעצמאית ובנוסף במסלול זה מבוטחת אישה אשר

 שלהלן: תנאיםמה
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 .נשואה למבוטח בביטוח אזרח ותיק -

 מקבלת קצבת שארים או קצבת תלויים בנפגעי עבודה. -

בת בדמי ביטוח אלא פטורה מהם מכוח תשלומי ייביטוח זה מבוטחת אישה שאינה מחובמסלול 

 .בן הזוג בהווה או לפני פטירתו

 2מסלול ביטוח 

 כמפורט להלן:בת בדמי ביטוח יבמסלול זה מבוטחת אישה המחוי

 .אישה עובדת ללא קשר למצבה המשפחתי -

 .אישה שאינה נשואה או נשואה לבעל שאינו מבוטח בביטוח קצבת זקנה -

 אלמנה שאינה מקבלת קצבת שארים או קצבת תלויים. -

 .אישה עגונה כהגדרתה בחוק הביטוח הלאומי -

 .המקבלת קצבת נכות כללית אישה -

 התרחשות מאורע המזכה בקצבה(. 2

 קצבה.לבקצבת אזרח ותיק המאורע המזכה הינו הגעתו של האדם לגיל מזכה 

 קיימות שתי הגדרות לגיל מזכה בקצבת זקנה:

 גיל פרישהא. 

 . 62ולנשים הינו  67גיל הפרישה לגברים הינו 

 גיל הפרישה הינו נמוך יותר. ,1947לנשים שנולדו עד לחודש אפריל  

 ן:לכמפורט בטבלה שלהקבלת קצבה בגיל פרישה מותנית בעמידה במבחן הכנסות, 

 סוג ההכנסה
  שאינה פוגעת בקצבת אזרח ותיק רביתימ חודשית הכנסה

 2019נכון לינואר 

 מבוטח שיש לו בן זוג ללא בן זוג מבוטח 

הכנסות מעבודה )כשכיר או 

 בלבד כעצמאי(
5,856 ₪  7,807 ₪  

הכנסות שלא מעבודה )שכירות 

 בלבד או רבית השקעות וכד'(
17,568 ₪  23,421 ₪ 

 מעבודה הן הכנסות

 לא מעבודההן ו 

 מעבודה ₪ 5,856

 שלא מעבודה  ₪ 11,712

 מעבודה ₪ 7,807

 שלא מעבודה  ₪ 15,614
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  בישראל הכנסות מפנסיה או כל קצבה אחרת המשולמת ע"פ חוק, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה 

וכן הכנסות מהפרשי הצמדה על מלוות, פיקדונות ותכניות חיסכון הפטורות ממס, אינן  או בחו"ל

.נלקחות בחשבון לחישוב תקרת ההכנסות  

יפוסה.הכנסות העולות על התקרה מקטינות את קצבת אזרח ותיק עד לא  

 

 גיל הזכאות לקצבת אזרח ותיק

בגיל הזכאות לקצבה הזכאות אינה מותנית בהכנסות והקצבה אינה מושפעת מהכנסותיו של 

 הזכאי.

 .70לקצבה הינו גיל הזכאות 

 , גיל הזכאות הינו נמוך יותר.1950לנשים שנולדו עד לחודש מאי 

 כשרהאצבירת תקופות (. 3

אי תשלום דמי ביטוח לאומי כחוק עלול  על כןום שיפוי, לתשלתשלום פרמיה הינו תנאי בסיסי 

 לפגוע בזכויות לקצבה.

דמי ביטוח  חויבויש לצבור תקופות מינימליות בהם לקבל את קצבת אזרח ותיק  ל מנתע כמו כן

כלומר תקופות בהם היה האדם מבוטח  –או בהם הוענק למבוטח פטור מתשלום דמי ביטוח 

 ופה מינימלית זו נקראת תקופת אכשרה.תק –בביטוח אזרח ותיק 

 תקופת אכשרה לגבר

 צבירה של אחת מתקופות הביטוח שלהלן:

 .ותיק חהשנים שקדמו לגיל המזכה בקצבת אזר 10חודשים במהלך  60 -

 .18חודשים מעל גיל  144 -

מיום שנעשה לתושב  מבוטחתנאי שמספר החודשים בהם היה האדם בחודשים לפחות  60 -

 מבוטח. היהישראל גבוה ממספר החודשים בהם לא 

 תקופת אכשרה לאישה

אישה שהגיעה לגיל פרישה בתור אישה נשואה למבוטח בביטוח אזרח ותיק או בתור אלמנה 

המקבלת קצבת שארים / תלויים בנפגעי עבודה עשויה לקבל קצבת אזרח ותיק מגיל פרישה 

רטות בתקופות האכשרה לגבר כשהיא מבוטחת והביטוח המפ בתנאי שצברה אחת מתקופות

 .2בביטוח אזרח ותיק במסלול מס' 



 
 

4

 

אישה זכאית לקצבת אזרח ותיק בגיל הזכאות אם  ,אם לא נצברה תקופת אכשרה נדרשת לעיל

צברה את אחת מתקופות הביטוח המפורטות להלן כשהיא מבוטחת בביטוח אזרח ותיק במסלול 

 :1מס' 

 השנים שקדמו לגיל הזכאות בקצבת אזרח ותיק. 10במהלך חודשים  60 -

 .18חודשים מעל גיל  144 -

 פטור מתקופת אכשרה

אישה המגיעה לגיל המזכה בקצבת אזרח ותיק באחד המצבים המפורטים להלן עשויה להיות 

 זכאית לקצבת אזרח ותיק ללא תקופת אכשרה:

 .גרושה -

 .תלויים בנפגעי עבודהאלמנה שאינה מקבלת קצבת שארים / קצבת  -

 .עגונה -

 .נשואה לבן זוג שאינו מבוטח בביטוח אזרח ותיק -

 .מקבלת קצבת נכות כללית בחודש הקודם לחודש המזכה בקצבת זקנה -

 לפי תאריך הלידה. 55-59אישה רווקה שעלתה לארץ לראשונה בין הגילאים  -

 

 2. סכום קצבת אזרח ותיק וניכויים מהקצבה

 1. סכום הקצבה 

.₪ 541,5סכום הקצבה הבסיסי הינו:   

 מבוטח מעל גיל 80 מקבל תוספת בסך 87 ₪ כך שקצבתו הבסיסית הינה 1,641 ₪.

 התוספות שלהלן: מתוספותלסכום הקצבה 

 א. תוספת בעד תלויים

 .₪ 817 זרח ותיק מזכים בתוספת לקצבה בסךבן / בת זוג לפי הגדרתם בחוק קצבת א

 .₪ 492במקרים מסוימים מזכה בתוספת בסך  24או עד לגיל  18בחוק עד לגיל  ילד כהגדרתו

 תוספת בגין ילדים משולמת רק בעד שני ילדים לכל היותר.

( אינה זכאית 1סלול ביטוח מאישה המקבלת קצבת אזרח ותיק בתור עקרת בית )מבוטחת ב

 לתוספת בגין תלויים.

 קבל כל אחד מהם קצבה בנפרד ללא תוספת לבני זוג.אם שני בני הזוג זכאים לקצבת אזרח ותיק י



 
 

5

 

 ב. תוספת ותק

 .תוספת ותקבביטוח עד למועד קבלת קצבת אזרח ותיק תזכה  שנותצבירת 

מהקצבה, כאשר  2%,  בעד כל שנת ביטוח שנצברה משולמת תוספת ותק של 2019החל מינואר 

 .50%תוספת ותק מקסימלית הינה 

 הקצבה הבסיסי כולל תוספת בגין תלויים.מחושבת על סכום תוספת ותק 

 חודשי ביטוח בין רצופים ובין לאו. 12שנת ביטוח נחשבת כתקופה של  –צבירת שנות ביטוח 

 

 :לתוספת ותק תקופות ביטוח הנלקחות בחשבון

 תקופות בהן היה מבוטח ותושב ישראל. -תקופות ביטוח לגבר

 .2מבוטחת במסלול מס'  תקופות בהן היתה -תקופות ביטוח לאישה

 

 תוספת דחיית קצבהג. 

מבוטח שהכנסותיו עולות על ההכנסה המרבית בין גיל פרישה לגיל הזכאות לקצבת אזרח ותיק 

המבוטח  מהכנסותיו של 60%מסכום הקצבה המלא יופחתו  -יקבל קצבת אזרח ותיק חלקית 

או שהמבוטח  ₪ 155מ  אם סכום הקצבה לאחר ההפחתות נמוך העולות על ההכנסה המרבית.

 לא תשולם קצבה כלל עד לגיל הזכאות לקצבת זקנה. ,תר על הקצבה החלקיתוחר לוב

מזכה בתוספת  מעבודה בלבדבה לא נתקבלה קצבת אזרח ותיק בגין הכנסות גבוהות כל שנה  

 המחושבת על סכום הקצבה כולל תוספת ותק. 5% בשיעורדחיית קצבה 

 תוספת השלמת הכנסהד. 

תוספת השלמת קצבת אזרח ותיק אשר אין להם הכנסה נוספת יוכלו לבחון את זכאותם ל מקבלי

 .הכנסה
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 . ניכויים מהקצבה2

 מנוכים דמי בריאות בשיעורים שלהלן: אזרח ותיקמקצבת 

 ₪ 199 יחיד

זוג )כאשר משולמת תוספת בגין בת זוג או 

 כששני בני הזוג מקבלים קצבת אזרח ותיק(

287 ₪  

הניכוי לאישה נכלל בניכוי לזוג  –אין ניכוי  נשואה המקבלת קצבת זקנהאישה 

 .בקצבת בעלה

 ליחיד ולזוג. ₪ 104 מקבל תוספת השלמת הכנסה

 

 קצבת אזרח ותיק פטורה ממס הכנסה.

הן בגין תשלומים, קצבאות כל חוב  מקצבת אזרח ותיק המוסד לביטוח לאומי רשאי לנכות

מבוטח אשר חובו נובע מתשלום מקדמות  .פסק דין ל פימגיעים  עששולמו ביתר ודמי מזונות ה

בין אם בגין הכנסה כעצמאי או שלא מעבודה ובין אם בגין מקדמות בסכום מינימלי למי שאינו 

עובד, לא תשולם לו כלל קצבת אזרח ותיק או שתשולם לו קצבה חלקית בלבד )בהתאם לסכום 

  חוב מול המוסד.עד להסדרת ה החוב ולזמן הפיגור בתשלום(

 

 מי בריאות מהכנסה לאחר גיל פרישה.  ניכוי דמי ביטוח לאומי וד3

 

להלן  י הביטוח מהכנסה כשכיר או כעצמאי.לאחר גיל פרישה חלים שינויים בתשלומי דמ

מפורטים השיעורים לחישוב תשלומי דמי הביטוח כאחוז מההכנסה לאחר גיל פרישה, למקבל 

היות ומקצבת אזרח ותיק מנוכים דמי ביטוח ת אזרח ותיק ולמי שטרם מקבל קצבה. קצב

 התשלום בגין הכנסה למקבל קצבה כולל תשלום בגין דמי ביטוח לאומי בלבד. ,בריאות

 הכנסות שלא מעבודה פטורות מתשלום דמי ביטוח לאחר גיל פרישה.
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 2019בשנת  דמי ביטוח לשכיר שיעורי

 ₪ 6,164חלק ההכנסה שעד  מעמד המבוטח

 )שיעור מופחת(

 ועד  ₪ 6,164חלק ההכנסה מ 

 )שיעור מלא( ₪ 43,890

 חלק המעביד חלק העובד חלק המעביד חלק העובד 

שכיר עד לגיל 

 הפרישה

3.5% 3.55% 12% 7.6% 

שכיר בין גיל 

פרישה לגיל 

הזכאות אשר 

מקבל קצבת  אינו

 אזרח ותיק

3.37% 3.25% 9.86% 6.96% 

שכיר המקבל 

קצבת אזרח 

 ותיק

 2.12% אין ניכוי לעובד 0.48% אין ניכוי לעובד

 

 שיעורי דמי ביטוח לעצמאי בשנת 2019

 ₪ 5,944חלק ההכנסה שעד  מעמד המבוטח

 )שיעור מופחת(

 ועד 5,944חלק ההכנסה מ 

 )שיעור מלא( ₪ 43,370

 עצמאי עד לגיל הפרישה

 

5.97% 17.83% 

עצמאי בין גיל הפרישה לגיל 

מקבל  אינוהזכאות אשר 

 קצבת אזרח ותיק

5.47% 15.62% 

עצמאי המקבל קצבת אזרח 

 ותיק

0.17% 0.78% 
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 . אופן הגשת התביעה ומועד קבלת קצבת אזרח ותיק4

 (480)כדי לקבל קצבת אזרח ותיק יש להגיש תביעה על גבי טופס תביעה לקבלת קצבת אזרח ותיק 

 ליום  שבו הגיע לגיל המזכה בקצבה.בסמוך 

בחודש וכן מבוטח הזכאי לתוספת השלמת הכנסה, זכאי לקצבה החל  15מבוטח שנולד עד ל

 מחודש ההגעה לגיל המזכה בקצבה.

בחודש, זכאי לקצבה החל מהחודש שלאחר חודש ההגעה לגיל המזכה  15מבוטח שנולד לאחר ה

 בקצבה. 

 ודש בעד אותו החודש.לכל ח 28קצבת אזרח ותיק משולמת ב

הגשת התביעה  םעשלא להתמהמה להקפיד  ע לגיל מזכה בקצבת אזרח ותיק, מבוטח המגיעל 

 .כמפורט להלן קצבה רטרואקטיבית מוגבל שכן תשלום

 מבוטח התובע קצבת אזרח ותיק בגיל פרישהא. 

 .חודש מיום הגשת התביעה 12קצבת אזרח ותיק תשולם רטרואקטיבית עד 

 התובע קצבת אזרח ותיק בגיל הזכאותמבוטח ב. 

 חודשים מיום הגשת התביעה. 48קצבת אזרח ותיק תשולם רטרואקטיבית עד 

תשולם עבור תקופה החודשים נכללת גם תקופה שבין גיל הפרישה לגיל הזכאות  48אם בתקופת 

 חודשים. 12 עבורקצבה רטרואקטיבית רק  זו

 

 5. קבלת קצבת אזרח ותיק במקביל לקבלת קצבאות נוספות

מבוטח הזכאי לקצבת אזרח ותיק ולקצבה נוספת יקבל קצבה אחת בלבד או את שתי הקצבאות 

 לפי המפורט להלן:

 קצבת שאיריםא. 

מבוטח הזכאי לשתי הקצבאות תשולם לו קצבת אזרח ותיק מלאה ובנוסף מחצית מקצבת 

 עקרת בית תקבל קצבת אזרח ותיק בלבד. השאירים.
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 בנפגעי עבודהקצבת תלויים ב. 

 .ובנוסף תתקבל מחצית מהקצבה הנוספת השתייםניתן לבחור בין הקצבה הגבוהה מבין 

 קצבת נכות מעבודה לצמיתותג. 

אם נבחרה קצבת נכות סכום הקצבה לא יפחת מסכום יש לבחור בקצבה אחת מבין השתיים. 

יבוצע היוון  מסוימיםאם נבחרה קצבת אזרח ותיק בתנאים  קצבת אזרח ותיק לה זכאי המבוטח.

 לקצבת הנכות ולאחריו תשולם קצבת אזרח ותיק.

 נכות כלליתד. 

מבוטח שקיבל קצבת נכות סמוך למועד הגעתו לגיל פרישה, עם הגיעו לגיל פרישה תשולם לו 

קצבת אזרח ותיק בלבד אולם סכום קצבת אזרח ותיק לא יפחת מסכום קצבת הנכות האחרונה 

 יעורים ובמועדים בהם מתעדכנת קצבת נכות כללית.שנתקבלה והיא תעודכן בש

 הבטחת הכנסהה. 

 .מגיל פרישה תשולם קצבת אזרח ותיק בלבד

 ו. אבטלה

אשר זכאיות  62-67החל מגיל פרישה תשולם קצבת אזרח ותיק בלבד, עם זאת, נשים בגילאי 

 לשתי הקצבאות, תקבלנה את סכום הקצבה הגבוה מבין השתיים.

 גמלת ניידותז. 

המקבלת קצבת אזרח ותיק זכאית לקבל גם גמלת  62-67בוטחת המוגבלת בניידות בין הגילאים מ

 ניידות.

 . תשלום קצבת אזרח ותיק למבוטח השוהה בחו"ל6

 . קצבת אזרח ותיק1

קצבת אזרח ותיק בחודש היציאה  לו באופן זמני, תשולםמקבל קצבת אזרח ותיק השוהה בחו"ל 

 נוספים.ובמשך שלושה חודשים לחו"ל 
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 במקרים המפורטים להלן ימשיך המבוטח לקבל קצבת אזרח ותיק בזמן שהותו בחול, גם לאחר

 שלושה חודשים:

 לביטוח סוציאלי אמנה עמהשהות במדינה שיש . א

מבוטח שקיבל קצבה בארץ ויצא למדינה שנכרתה בינה ובין ישראל אמנה ימשיך לקבל קצבת 

 ישראל.אזרח ותיק גם אם חדל להיות תושב 

מבוטח שטרם קיבל קצבה בארץ וכן מבוטחת שקיבלה קצבה כעקרת בית או שהיתה פטורה 

להיות זכאים לקצבת אזרח ותיק  בהתאם לכללים הקבועים בחוק  עשוייםמתקופת אכשרה, 

  .באמנהו

 לביטוח סוציאלי עמה אמנה איןשהות במדינה ש .ב

אזרח ותיק גם במדינה שאין עמה  מבוטח העומד בתנאים הבאים יוכל להמשיך לקבל קצבת

 אמנה:

 .א. המבוטח קיבל קצבת אזרח ותיק לראשונה בהיותו תושב ישראל

 המבוטח השלים תקופת אכשרה כנדרש.ב. 

חודשי ביטוח מלאים בשהותו בישראל,  144היה מבוטח  אושנה  30ג. המבוטח שהה בישראל 

הקצבה או בתקופה שלאחר מועד  חודשים חלו בתקופה שקדמה למועד קבלת 12שמתוכם לפחות 

 (.2חודשי ביטוח בהם היתה מבוטחת במסלול מס'  –קבלת הקצבה לראשונה. )לאישה 

 , מעבר לשלושתאינה זכאית לקצבה בתקופת שהותה בחו"ל במדינה שאין עמה אמנה ,עקרת בית

 ראשונים.החודשים ה

 . שהות בארצות הבריתג

ותיק גם אם חדל ימשיך לקבל קצבת אזרח  יתלארצות הברמבוטח שקיבל קצבה בארץ ויצא 

 להיות תושב ישראל, בתנאי שהיה תושב ישראל טרם צאתו לארצות הברית.

 להמשיך ולקבל קצבת זקנה. עשויהאישה שקיבלה קצבה והייתה פטורה מתקופת אכשרה 

חודשים ה ת שהותה בארצות הברית מעבר לשלושתעקרת בית אינה זכאית לקצבה בתקופ

 ראשונים.ה
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 .תוספת השלמת הכנסה2

ימי שהיה בחו"ל בשנה קלנדרית, )ינואר  72תוספת השלמת הכנסה משולמת עד למקסימום של 

 עד דצמבר(.

או יציאה מהארץ בפעם החמישית  במשך אותה שנה קלנדרית ימים ויותר 100שהיה בחו"ל במשך 

בחו"ל שבאותה  כל תקופות השהייהשוללת את תשלום התוספת למשך  באותה שנה קלנדרית,

בשנה שבה נשללה  ,אם שולמה תוספת השלמת הכנסה עבור תקופת שהייה בחו"ל .שנהה

 התוספת, המבוטח יידרש להחזירה למוסד לביטוח לאומי.

 . גמלת זקנה מיוחדת3

תשולם לו גמלה בחודש היציאה ובמשך  ,מקבל גמלת זקנה מיוחדת השוהה בחו"ל באופן זמני

 בחודש חזרתו לארץ בהתאם לשיקול המוסד לביטוח לאומי. תחודש גמלהחודש נוסף, ה

תשולם לו גמלה בחודש היציאה בלבד,  ,מקבל גמלת זקנה מיוחדת השוהה בחו"ל לזמן ממושך

 עם שובו לארץ רק אם יוכר כתושב ישראל.תחודש  גמלהה

 

 

לקריאת חומר מקצועי נוסף רב ומגוון הנכם מוזמנים להיכנס לאתר האינטרנט של משרדנו, 

 WWW.AMOSKATZ.CO.ILבכתובת: 

 

 אנו עומדים לרשותכם לסיוע ויעוץ בכל הנושאים הנוגעים לחוזר זה ובנושאים נוספים.

 

                                                                                מור לעיל, ככל שנידרש.הננו עומדים לרשותכם להבהרת הא

 

 

 בכבוד רב,

 עמוס כץ ושות'

 רואי חשבון
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