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 הנדון: מענקים לפסיכולוגים לאחר גיל פרישה

 

זכויותיהם בעת הזו של ימי הקורונה. חוות את כשירות לחברי הפ''י אני מציע להביא לידיעתם  .1

ועתה זכויות נוספות ממוקדות למי שעבדו לאחר גיל דעת והדרכה כללית העברתי אליכם אתמול 

 פרישה.

 

 לחל"ת שהוצא מי זאת עם יחד .76 גיל עד כלומר פרישה, גיל עד למבוטחים משולמים אבטלה דמי .0

  .למענק זכאי להיות יוכל הקורונה, משבר בעקבות 1.0.03 לאחר פוטר או

 

 את לבדוק יכול הקורונה משבר בעקבות לעבוד והפסיק וגברים( )נשים 76 גיל את שעבר מי .0

 השלמת לתוספת גם בקשה יכול יגיש נמוכות, הכנסותיו ואם  ותיק אזרח לקצבת זכאותו

 .ותיק אזרח לקצבת הכנסה

 השתיים. מבין הגבוהה הקצבה -אבטלה או ותיק אזרח לקצבת זכאיות  ,76 גיל עד 76 מגיל נשים

 .ביותר הגבוהה הקצבה על יעדכן לאומי חלביטו המוסד הקצבאות, לשתי תביעות להגיש מומלץ

 :76 גיל את שעבר למי מענק

 :האלה בתנאים לעמידה בהתאם היא למענק הזכאות .4

 תושבי ישראל .1

 ומעלה 67גיל  .0

 חודשים לפני ההוצאה לחל"ת או לפני הפיטורים. 0לפחות  כשכיר עבודה .0

 .יום בעקבות משבר הקורונה 03-הפסקת עבודה לפחות ל .4

 סכום המענק

 .)קצבת אזרח ותיק לא נלקחת בחשבון לצורך חישוב המענק( מפנסיה ההמענק משולם בהתאם להכנס .5
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 מרץ חודש עבור מענק

  בעקבות משבר הקורונה, יוכל להיות זכאי למענק בחודש  1.0.03מי שהוצא לחל"ת או פוטר לאחר

 :מרץ, בהתאם להכנסתו מפנסיה

    הכנסה  או אם אין לו ש"ח 0,333-כה מלמי שהכנסתו מפנסיה נמו -₪  0,333מענק בסך 

 .מפנסיה

  ש"ח 4,333-ל ש"ח 0,333למי שהכנסתו מפנסיה בין  -₪  1,533מענק בסך. 

  ש"ח 5,333-ש"ח ל 4,333למי שהכנסתו מפנסיה בין  -₪  1,333מענק בסך. 

 אפריל חודש רעבו מענק

  מי שהוצא לחל"ת או פוטר עד , או 12.4.03מי שהיה זכאי למענק בחודש מרץ ולא חזר לעבודה עד

 :מפנסיה , יוכל להיות זכאי למענק בחודש אפריל, בהתאם להכנסתו12.4.03

 .אין לו הכנסה מפנסיה ש"ח או אם 0,333-למי שהכנסתו מפנסיה נמוכה מ -₪  4,333מענק בסך 

  ש"ח 0,333-ש"ח ל 0,333למי שהכנסתו מפנסיה בין  -₪  0,333מענק בסך. 

  ש"ח 4,333-ש"ח ל 0,333למי שהכנסתו מפנסיה בין  -₪  0,333מענק בסך 

  ש"ח 5,333-ש"ח ל 4,333למי שהכנסתו מפנסיה בין  -₪  1,333מענק בסך 

 : מקבלי קצבת אזרח ותיק עם תוספת השלמת הכנסה .6
המענק שיקבלו יילקח בחשבון בחישוב זכאות לתוספת השלמת הכנסה. עם זאת, אם לא תהיה 

 .להטבות הנלוות ממוסדות אחרים בגלל המענק, תמשיך הזכאותזכאות להשלמת הכנסה 

 המוסד לביטוח לאומי יפרסם בימים הקרובים באתר שלו את טופס הגשת הבקשה למענק. .7

 

 נקווה שהיינו לעזר לחברינו. .8
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