
  רק למי שיש הכנסות עבודה/משלח יד  -תוספת דחיית קצבת אזרח ותיק בגיל פרישה 

 לאומי יועצת בתחום ביטוח   גלרט,  -ורנה צח הכותבים: רו”ח א 
  ת מיסוי בע"מ פתרונו    מקייס, כהןארצי, חיבה, אל   -   חיבהמשפטן) ישי (מר חיים חיטמן, רו”ח 

 

שנה, גיל הזכאות שבו ניתן לקבל קצבת אזרח ותיק (זקנה) ללא מבחני    70למשה מלאו בשעה טובה 

) היו לו הכנסות גבוהות מאוד מדמי שכירות ולכן לא היה זכאי  67השנים שקדמו (מגיל  3 -הכנסה. ב

שנים אינה כוללת תוספת   3לקצבת אזרח ותיק. להפתעתו, התברר לו עתה שהקצבה לה המתין 

 .לכל שנת דחיית קבלת הקצבה בגיל פרישה המותנה בהכנסות)  5%( 15%יה קצבה בשיעור דחי

 עיקרי החוק 

 .הזכאות לקצבת אזרח ותיק בין גיל הפרישה לגיל הזכאות, מותנית בין השאר במבחן הכנסות

 :להלן כמה עקרונות כלליים בתמצית ליחיד ולזוג 

 יד מעבודה בלבד הכנסות יח

 .קצבה מלאה  –מהשכר הממוצע במשק)   ₪57% ( 5,856אם ההכנסה החודשית היא עד 

מההפרש (להלן: קצבה   60%מעבר לזה: על כל חריגה מהסכום האמור, תוקטן הקצבה בסכום של 

₪   1,554מהקצבה הבסיסית (שהיא כיום   10%- חלקית או יחסית). בהגיע תחשיב הקצבה היחסית ל 

 .תישלל הקצבה לחלוטין –לחודש) 

 (אין הכנסות מעבודה/משלח יד)   הכנסות יחיד שלא מעבודה בלבד 

 .קצבה מלאה –, מהשכר הממוצע במשק) 3* 57%ש"ח ( 17,568אם ההכנסה החודשית היא עד 

 .כדלעיל  –מעבר לזה: על כל חריגה מהסכום האמור, תינתן קצבה יחסית או תישלל לחלוטין הקצבה 

 הכנסות משולבות 

₪) ועוד   5,856ההכנסה המותרת מעבודה/ משלח יד היא עד פעם אחת ההכנסה הרשומה לעיל (

פעמיים ההכנסה האמורה בעבור הכנסות שאינן מעבודה, (ולא יותר משלוש פעמים ההכנסה האמורה  

 .בסך הכל), עם אפשרות לקצבת אזרח ותיק יחסית

 לאומי ) שלא מעבודה הכנסות לבני זוג (כהגדרת בן זוג תלוי בחוק הביטוח ה 

 .קצבה מלאה  –, מהשכר הממוצע במשק) 3*  ₪76% ( 23,421אם ההכנסה החודשית היא עד 

 .כדלעיל  –מעבר לזה: על כל חריגה מהסכום האמור, תינתן קצבה יחסית או תישלל לחלוטין הקצבה 

 .החוק כולל גם הגדלת ההכנסה כשיש עד שני תלויים נוספים (ילד כהגדרתו בחוק)  

 פת דחיית קצבה תוס

במקרים שבהם המבוטח לא היה זכאי לקצבת אזרח ותיק בשל הכנסות גבוהות בגיל פרישה, או שהיה  

ויש למבוטח הכנסות מעבודה/משלח יד, תהיה זכאות לתוספת   - זכאי לקצבה יחסית (והוא ויתר עליה)  

 .""דחיית קצבה 

הקצבה נדחה, כאמור, בין גיל   מהקצבה, בעבור כל שנה שתשלום  5%  - שיעור תוספת דחיית קצבה  

פרישה לגיל הזכאות שאינו מותנה בהכנסות. ייתכן מצב שבו נדחתה תביעה לאזרח ותיק בשל  

חודשים בלבד מתוך שנה, והוא יהיה זכאי לתוספת דחיית קצבה בתום   9הכנסות, כאמור, לתקופה של  

 .השנה

  –צבה נדחתה עקב הכנסות גבוהות ללא הכנסות מעבודה/משלח יד, גם אם הק  - נבהיר, נחדד ונדגיש 

 .לא תתקבל תוספת דחיית קצבה



 דוגמא לתוספת קצבה 

₪ לחודש והכנסות מעבודה   15,000ללא ילדים, יש הכנסות מדמי שכירות בסך  67למבוטח רווק בן 

. המבוטח בחר שלא לקבל קצבה יחסית ודחה את מועד קבלת  ₪70 לחודש עד גיל  5,000בסך 

 .ל הזכאות ללא מבחני הכנסה)(גי  70הקצבה לגיל 

 .לחודש, משך כל חייו  15%- תגדל ב   70הקצבה שיהא זכאי בגיל 

מהקצבה (מעל   40%למותר לציין כי לאישה יכולה להיות זכאות לתוספת דחיית קצבה בשיעור של עד 

 .₪ לחודש) 900

 י, כנזכיר 

תואר כי גם עבודה בחו"ל בגיל הפרישה עשויה לזכות בתוספת דחיית קצבה, בתנאים  , 780במבזק 

 .מסוימים 

מומלץ להגיש תביעה לקצבת אזרח ותיק כשמדובר במבחן הכנסות, כדי שפקיד התביעות יבדוק את  

הזכאות. אם מתברר שהייתה זכאות שלא נתבעה, יש תקופה רטרואקטיבית מוגבלת לזכאות לתשלום  

 .הקצבה, ולא תהיה זכאות לתוספת דחיית הקצבה

  

  


