דוגמה 1
בני זוג עם תינוקת .הגבר בן  42ונמצא בהכשרה מקצועית ששירות התעסוקה הפנה אותו אליה.
האישה בת  ,42מטפלת בבתם התינוקת ,אינה עובדת מחוץ לבית ולא קיבלה דמי לידה היות ולא
עבדה לפני הלידה .לבני הזוג אין דירה או רכב בבעלותם .הם זכאים לפי מחשבון המוסד לביטוח
לאומי לקצבה בגובה .₪ 2,546
להלן הצעדים במילוי השאלות שמציג המחשבון על מנת לקבל הערכה לגובה הקצבה:

צעד שני
מספר ילדים
מספר ילדים שלא
מספר ילדים
שמתגוררים איתך מתגוררים איתך
עד גיל 11
מגיל  11עד גיל  ,02שלומדים
0
בתיכון
מגיל  11עד גיל  , 02המשרתים
0
בצבא (סדיר)
מגיל  11עד גיל  ,00המשרתים
0
בשירות לאומי ,בעתודה או
בהתנדבות
האם בבעלותך או ברשותך רכב מנועי (כולל אופנוע):
1

0
0

0

0

כן
לא
האם בבעלותו או ברשותו של בן/בת הזוג רכב מנועי (כולל אופנוע):
כן
לא
האם בבעלותו או ברשותו של אחד מילדיך רכב מנועי (כולל אופנוע):
כן
לא

חזרה

צעד שלישי
האם אתה זכאי לגמלה בשיעור המוגדל ועדיין לא חלפה חצי שנה ממועד הפסקת
תשלום הגמלה (ניתן לבדוק בדף אישור הגמלה):
כן
לא
לא יודע
סכום הכנסה חודשית ברוטו:
מקור הכנסה
הכנסה ברוטו מעבודה
דמי הבראה וביגוד לשנה
האחרונה
פנסיה ותגמולים
תשלום מזונות
קצבאות :נכות ,נכות מעבודה,
אבטלה ,דמי שיקום ,שאירים
דמי לידה ,דמי פגיעה ,מילואים
חסכונות ופיקדונות בבנק

סכום הכנסת
התובע

סכום הכנסת
בן/בת הזוג

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

האם אתה משכיר את דירתך ו/או שוכר במקומה דירה אחרת?
כן.
לא
חזרה

סיום
חישוב לפי הנתונים:
גיל ותעסוקה של התובע :מגיל  42עד גיל  42ודורש עבודה בשירות התעסוקה או
עובד או לומד בהכשרה מקצועית
מצב משפחתי של התובע :נשוי/אה
גיל בן/בת הזוג :מגיל  42עד גיל  42ואינו דורש עבודה בשירות התעסוקה ואינו עובד ואינו
לומד בהכשרה מקצועית

מספר ילדים שמתגוררים איתך 1 :
האם אתה זכאי לגמלה בשיעור המוגדל ועדיין לא חלפה חצי שנה ממועד הפסקת
תשלום הגמלה (ניתן לבדוק בדף אישור הגמלה) :לא
אין הכנסות
תוצאות החישוב
גובה הקצבה שחושבה:

 4,222ש"ח

החישוב הוא כללי בלבד וכל מקרה ייבדק לגופו על-ידי פקיד התביעות בסניף.
חזרה

