זכויות נלוות לקצבת נכות
בשעה טובה קיבלת קצבת נכות!
זה הזמן לדעת מהן הזכויות העיקריות שיתכן ומגיעות לך מתוקף ההכרה בנכות

זכאות תלויה באחוזי הנכות ודרגת אי כושר השתכרות
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הוכן על ידי צוות מערך עו"ס טרנס בעמותת מעברים לקשת הטרנסית

לשאלות בנושא זכאות או עזרה במיצוי זכויות ,פנו אלינו!

052-4776707

info@maavarim.org

www.maavarim.org

זכויות נלוות לקצבת נכות  -קריטריונים
סל שיקום למתמודדי נפש
במשרד הבריאות

שיקום מקצועי בביטוח לאומי
ליווי תעסוקתי ואפשרויות מימון לימודים
של ביטוח לאומי .קריטריוני זכאות20% :
ומעלה נכות רפואית ויכולת השתלבות
בשוק העבודה .מומלץ להגיש בקשה דרך
האתר של ביטוח לאומי

סל מענים ושירותים מטעם משרד
הבריאות ,כולל דיור ,ליווי ,תעסוקה,
השכלה ,ועוד .קריטריון זכאות :לפחות 40%
נכות נפשית .בקשה ניתן להגיש עצמאית או
עם עו"ס ,ומחייבת דו"ח עדכני מגורם
פסיכיאטרי

סיוע בשכר דירה ממשרד השיכון
לרוב עד  770ש"ח .קריטריוני זכאות:
קצבת נכות כללית ,לפחות  75%אי כושר
השתכרות .הבקשה מוגשת לחברות הדיור
בהסכם עם משרד השיכון ,ותקפה לשנה

הנחות והטבות בארנונה ובמים
גובה ההנחה בארנונה משתנה בהתאם
לאחוזי הנכות ,יש לבדוק ישירות מול
הרשות המקומית .הטבה בתעריף המים
קריטריון זכאות :מעל  70%נכות .ניתן
רטרואקטיבית ממועד תחילת הזכאות.

הנחות בעמלות בבנקים
 4פעולות בחודש שבוצעו על ידי הפקיד.ה
יחושבו כמו פעולות בערוץ ישיר .קריטריון
זכאות 40% :ומעלה נכות .לקבלת
ההטבה ,יש להציג אישור נכות בבנק

פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי
קריטריוני זכאות :לפחות  75%אי כושר
לתקופה רצופה של שנה לפחות,
מתחת ל 75% -וללא הכנסה נוספת

הקלות במס הכנסה
הנחות בתחבורה ציבורית
הנחה של  33%בערך הצבור לנסיעה
בתחבורה ציבורית .קריטריון זכאות :תעודת
נכה .יש לעדכן את הסטטוס ברב קו
באמצעות מרכזי השירות או באתר
האינטרנט של רב קו

פטור מאגרה על שירותים רפואיים
קריטריוני זכאות :קצבת נכות כללית ומי
שמקבל.ת דמי שיקום דרך שיקום מקצועי.
הפטור אמור להיות אוטומטי ,יש לפנות
לקופת החולים לבירורים
052-4776707

פטור או הקלות בתשלום מס הכנסה למי
שיש להם גם הכנסה משכר .קריטריון
זכאות 90% :ומעלה נכות לצמיתות .יש
למלא טופס בקשה לפטור ממס עם
פרוטוקול הועדה ולהגיש למשרד השומה
באזור המגורים

הנחות באתרי בילוי ומוזיאונים
קריטריון זכאות :תעודת נכה .בידקו
עם המקום אם יש הנחה!
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