
  

  

  1)1977ביוי  1הסכם בדבר גימלת יידות שערך וחתם ביום ט"ו בסיון תשל"ז (
  

  בין

סיון, המהל הכללי  עמירםהממשלה) המיוצגת על ידי  - ממשלת ישראל בשם מדית ישראל (להלן
  של משרד האוצר

  מצד אחד

  לבין

י של המוסד לביטוח המוסד) המיוצג על ידי רפאל רוטר, המהל הכלל - המוסד לביטוח לאומי (להלן
  לאומי.

  מצד שי

ההטבות)  - חתם הסכם בין הצדדים למתן הטבות סוציאליות (להלן 1975בובמבר  30הואיל וביום 
  ההסכם הקודם). - לפי התאים המפורטים בו (להלן

והואיל וברצון הממשלה לשות את תאי ההסכם הקודם ולתת ההטבות בהתאם לאמור בהסכם זה 
  להלן;

והמוסד מוכן לבצע תשלומי הטבות אלו כמפורט להלן בהסכם זה במסגרת סמכויותיו,  והואיל
 (להלן 1995-לחוק הביטוח הלאומי (וסח משולב), התש"ה 9לאחר מילוי התאים האמורים בסעיף 

  ;2החוק) -

  לפיכך הגיעו הצדדים להסכם כדלהלן:

  

  3פרק א: מבוא והגדרות
  

  מבוא  . 1

  בלתי פרד מגוף ההסכם. דברי המבוא מהווים חלק 

  

  הגדרות  . 2

  תושב ישראל המצא בישראל ואשר תמלאו בו שי אלה: - 4"מוגבל ביידות"

מגיל הפרישה הקבוע בחוק, בהתאם לחודש לידתו, בחלק ב' ) מלאו לו שלוש שים ולא יותר 1(
  ;1בלוח א'

ת ביידות על פי ) הועדה הרפואית או הועדה הרפואית לעררים קבעה לו אחוזי מוגבלו2(
  הרשימה); - רשימת הליקויים שבתוספת א' להסכם זה (להלן

) לפקודת 8(2-) ו2(2), 1(2הכסה מעבודה או ממשלח יד מהמקורות המפורטים בסעיפים  - 5"הכסה"
  -מס הכסה ובלבד 

                                                            
 .1813 , תשל"ז, עמ'2340בי"פ  פורסם  . 1
 9" בא "בסעיף 1968-לחוק הביטוח הלאומי (וסח משולב) תשכ"ח 200, במקום בסעיף 26.9.97, ת"ת 16בת'  -מבוא   . 2

  ."1995-לחוק הביטוח הלאומי (וסח משולב) התש"ה
לחוק התכית להבראת כלכלת ישראל כמפורט בהערות  62, ראה הוראת שעה בסעיף 1.6.03-31.12.05תקופה ל

 מבוא.
 .1.1.98, ת"ת 17וספה בת'  -כותרת פרק א'   . 3
) בוסח המקורי: "מלאו לו שלוש שים ולא יותר מששים וחמש שים בגבר וששים 1פיסקה ( -"מוגבל ביידות"   . 4

לחוק  406ראה האמור בסעיף  - , הוחלף לוסח דלעיל. לעין תקרת הגיל המזכה 1.7.79, ת"ת 1שה באשה". בת' 
  .הביטוח הלאומי

, במקום הסייפא שוסחה היה "ולא יותר משישים וחמש שים" באה הסייפא המתחילה 5.8.13, ת"ת 24ת' ב
 במילים "ולא יותר מגיל הפרישה..."

, בוסח: "שלגבי עובד עצמאי כמשמעותו בחוק תובא בחשבון ההכסה ששימשה יסוד 2וסף בת'  -"הכסה"   . 5



  

  

) שלגבי עובד עצמאי כמשמעותו בחוק תובא בחשבון ההכסה ששימשה יסוד לחישוב דמי 1(
לחוק, או ההכסה שהיתה משמשת יסוד לחישוב דמי ביטוח  345כאמור בסעיף הביטוח 
  (ב) לחוק;348האמורה בסעיף  ההוראהאלמלא 

) שלגבי חבר קיבוץ תובא בחשבון ההכסה ששימשה בסיס לחישוב דמי ביטוח לפי האמור 2(
דה של אם שובץ בסידור העבו - 1954-בתקות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח), התשי"ד

שעות ביום תובא בחשבון  8-שעות עבודה ביום לפחות, ואם שובץ בעבודה פחות מ 8-הקיבוץ ל
  כפול במספר שעות העבודה ליום שבהם שובץ בסידור העבודה; 8-הכסה כאמור מחולקת ב

מוגבל ביידות שהכסתו, בחישובה החדשי עולה על קיצבת יחיד מלאה  - 6"מוגבל ביידות משתכר"
קיצבת יחיד מלאה), וכן מוגבל ביידות המשרת שירות  - (ב) לחוק (להלן 200ה בסעיף כמשמעות

  ;1986-סדיר במשמעותו בחוק שירות ביטחון (וסח משולב), התשמ"ו

מוגבל ביידות שהכסתו מעבודה או ממשלח יד, בחישובה החדשי,  - 7"מוגבל ביידות לא משתכר"
  איה עולה על קיצבת יחיד מלאה;

גיס או בן זוג, בן, בת ובי זוגם, אב, אם, לרבות הורה מאמץ וחורג, אח או אחות,  -  8משפחה""קרוב 
סב או סבתא, כד או כדה, שבידו רשיון היגה בר תוקף והוא והמוגבל ביידות גרים גיסה, 

מטרים, או  1,500בקביעות באותו ביין, או בבייים שהמרחק האווירי בייהם איו עולה על 
  ביותר זה לזה בתחום אותו ישוב. בבייים הקרובים

כל אחד מהמויים להלן אם בידו רשיון היגה בר תוקף, המוסד אישר כי הוא  - 9"מורשה היגה"
רשאי להוג ברכב של המוגבל ביידות ובתאי שהוא והמוגבל ביידות חתמו על כתב התחייבות 

  (א):3כאמור בסעיף 

  ) קרוב משפחה;1(

ובתאי שפקיד שיקום של המוסד קבע כי הוא סועד את המוגבל  ) מי שאיו קרוב משפחה2(
ביידות במרבית שעות היממה ועומד לרשותו וכן שהוא והמוגבל ביידות גרים באותו בין או 

  בבייים שהמרחק בייהם איו עולה על המרחק הקבוע בהגדרת קרוב משפחה.

                                                                                                                                                                              

לחוק, או ההכסה שהיתה משמשת יסוד לחישוב דמי ביטוח אלמלא  164לחישוב דמי הביטוח כאמור בסעיף 
  (ב) לחוק";167ההוראה האמורה בסעיף 

  הוחלף לוסח דלעיל. 15ת' ב
  (ב)".348(ב)" בא "167" ובמקום "345" בא "164, במקום "26.9.97, ת"ת 16בת' 

דה או ממשלח יד, בחישובה החדשי, בוסח המקורי: "מוגבל ביידות שהכסתו מעבו -"מוגבל ביידות משתכר"   . 6
קיצבת יחיד מלאה), זולת אם אין לו הכושר  -לז לחוק (להלן 127עולה על קיצבת יחיד מלאה כמשמעותה בסעיף 

  )"2תקה  -(להלן  1974-לתקות הביטוח הלאומי (ביטוח כות), תשל"ד 2להשתכר כדי מחיה כמשמעותו בתקה 
  הוחלפה הסייפא שוסחה היה: 15ת' ב

לתקות הביטוח הלאומי (ביטוח כות),  2"זולת אם אין לו הכושר להשתכר כדי מחיה כאמור בתקה 
  )", לסייפא המתחילה במילים "וכן מוגבל ביידות...".2תקה  -(להלן  1974-התשל"ד

 (ב)".200לז" בא "127, במקום "26.9.97, ת"ת 16בת' 
הסייפא שוסחה היה: "או שאין לו הכושר להשתכר כדי מחיה מחקה  15בת'  -"מוגבל ביידות לא משתכר"   . 7

 ."2כמשמעותו בתקה 
  "קרוב משפחה" בוסח המקורי:   . 8

מי שבידו רשיון היגה בר תוקף וגר בקביעות באותו בין שבו מתגורר דרך קבע המוגבל ביידות והוא אחד "
  ח, אחות, בעל או אישה".מאלה: בן, בת ובי זוגם, אב, אם, לרבות הורה מאמץ וחורג, א

  הוחלף לוסח:  31.3.91עד  15.2.90, ת"ת לתקופה מיום 7בת' 
בעל או אשה, בן, בת, ובי זוגם, אב, אם, לרבות הורה מאמץ וחורג, אח או אחות, שבידו  -"קרוב משפחה" 

רחק האווירי רשיון היגה בר תוקף והוא והמוגבל ביידות גרים בקביעות באותו ביין, או בבייים שהמ
אם אלה הבייים הקרובים  -מטרים, או בבייים שהמרחק בייהם גדול יותר  100בייהם איו עולה על 

  ביותר זה לזה בתחום אותו יישוב."
  :31.10.91, הוארך התוקף עד ליום 8בת' 
  הוחלף לוסח דלעיל. 31.3.92ועד  1.11.91, ת"ת לתקופה מיום 9בת' 
  .31.3.93עד ליום , הוארך התוקף 10בת' 
  מטרים". 500מטרים" בא " 200, בוטלה הגבלת תוקף ובמקום "14בת' 
  , במקום "בעל או אשה" בא "בן זוג" ואחרי "אח או אחות" בא "סב או סבתא". 15בת' 
  , אחרי "סב או סבתא" בא "כד או כדה".1.1.01, ת"ת 19בת' 
  מטרים". 1,500מטרים" בא " 500, במקום "5.8.13, ת"ת 24בת' 
 הוספו המילים "גיס או גיסה". 1.1.17, ת"ת 25בת' 

  , בוסח דלעיל.26.9.97, ת"ת 16וסף בת'  -"מורשה היגה"   . 9



  

  

ש רכב לכיסוי המיסים בשיעור האמור הלוואה היתת למוגבל ביידות הרוכ - 10"הלוואה עומדת"
ב' 12א' או בסעיף 12בהסכם זה מן ההלוואה העומדת המלאה והמוחזרת למוסד כאמור בסעיף 

  להסכם זה;

הלוואה עומדת במלוא שיעור המיסים החלים על פי כל דין על הרכב  -  11"הלוואה עומדת מלאה"
  שהמוגבל ביידות רוכש;

ודת התעבורה למעט רכב חשמלי כהגדרתו בתקות התעבורה, רכב מועי כהגדרתו בפק - 12"רכב"
  ;1961-התשכ"א

רכב שפח מועו קוב בתוספת ג' להסכם זה לצד אחוז המוגבלות ביידות, לפי  - 13"רכב קובע"
  העין;

הלוואה להשתתפות במימון רכישה והתקה של מיתקן הרמה,  - 14"הלוואה לרכישת מיתקן הרמה"
  ת בשיעור ולפי כללים ותאים כאמור בסימן א' בפרק ו' להסכם זה;היתת למוגבל ביידו

אבזר או מכשיר המותקן ברכב, המיועד להרמת כיסא גלגלים לגג הרכב או לתא  - 15"מיתקן הרמה"
  המטען של הרכב;

הלוואה להשתתפות במימון רכישה והתקה של אבזרים  - 16"הלוואה לרכישת אבזרים מיוחדים"
תת למוגבל ביידות, בשיעור ולפי כללים ותאים כאמור בסימן ב' בפרק ו' מיוחדים לרכב, הי

  להסכם זה;

מיתקים ומכשירים המותקים ברכב לאבזרים מיוחדים, שמתקיימים  -  17"אבזרים מיוחדים"
  לגביהם כל אלה: 

, 9) המכון קבע כי הם דרושים למוגבל ביידות, שיש לו צרכים מיוחדים כמשמעותם בסעיף 1(
  ורך ההיגה ובטיחות הסיעה והשימוש ברכב;לצ

) רשות הרישוי כהגדרתה בפקודת התעבורה, אישרה, על פי קביעת מכון המתכות הישראלי 2(
שליד מוסד הטכיון למחקר ופיתוח או מכון אחר שאישר לכך משרד התחבורה שהאבזרים 

  ייבים;המיוחדים במצב תקין והם הותקו ברכב על פי כל הכללים והתקים המח

מיתקים ומכשירים המותקים ברכב שאיו רכב לאבזרים מיוחדים, אשר  - 18"אבזרים לרכב פרטי"
) להגדרה "אבזרים מיוחדים", למעט מיתקן הרמה, תיבת הילוכים 1מתקיים בהם האמור בפסקה (

ידי  אוטומטית, הגה כוח, מזגן, חלוות חשמליים, וכל אבזר אחר המותקן באותו דגם, בדרך כלל על
  יצרן הרכב.

                                                            
  בוסח המקורי:  -"הלוואה עומדת"   . 10

הלוואה היתת למוגבל ביידות על פי הסכם זה לכיסוי המיסים, כולם או חלקם, החלים על הרכב על פי כל "
  להסכם זה" 12דין לשם רכישתו והמוחזרת למוסד כאמור בסעיף 

  לוסח:  29.7.79, ת"ת 1וחלף בת' ה
"הלוואה היתת למוגבל ביידות הרוכש רכב לכיסוי המסים בשיעור האמור בהסכם זה מן ההלוואה 

  להסכם זה." 12העומדת המלאה והמוחזרת למוסד כאמור בסעיף 
 ב".12א או בסעיף 12" בא "בסעיף 12, במקום "בסעיף 2בת' 

  המקורי: "הלוואה עומדת במלוא שיעור המיסים החלים על הרכב על פי כל דין". בוסח -"הלוואה עומדת מלאה"   . 11
 , הוחלף לוסח דלעיל.29.7.79, ת"ת 1ת' ב

 , בוסח דלעיל.1.1.01, ת"ת 19וסף בת'  -"רכב"   . 12
  בוסח המקורי:  -"רכב קובע"   . 13

  חוזי המוגבלות ביידות."רכב שפח המוע שלו איו עולה על פח המוע הקוב בתוספת ג' לצד א"
 , הוחלף לוסח דלעיל.29.7.79, ת"ת 1בת' 

 .1.1.98, ת"ת 17וסף בת'  -"הלוואה לרכישת מיתקן הרמה"   . 14
 .1.1.98, ת"ת 17וסף בת'  -"מיתקן הרמה"   . 15
 .1.1.98, ת"ת 17וסף בת'  -"הלוואה לרכישת אבזרים מיוחדים"   . 16
   1.1.98, ת"ת 17ת' וסף ב -"אבזרים מיוחדים"   . 17

 , אחרי "למחקר ופיתוח" בא "או מכון אחר...התחבורה".1.1.01, ת"ת 19ת' ב
  .18. ראה הערות מבוא לתיקון 1.11.99, ת"ת 18וסף בת'  -"אבזרים לרכב פרטי"   . 18



  

  

, שיתן להיכס לתוכו בישיבה בכיסא 9רכב מיוחד כמשמעותו בסעיף  -  19"רכב לאבזרים מיוחדים"
גלגלים או שיתן להוג בו תוך ישיבה בכיסא גלגלים כאמור, והוא הרכב הקובע לגבי המוגבל 

  ביידות;

זה כהשתתפות בהוצאות קיצבה חדשית המשתלמת למוגבל ביידות על פי הסכם  -"קיצבת יידות" 
  להסכם זה; 15הגרמות לו עקב השימוש ברכב, או היתת לפי סעיף 

ועדה רפואית וועדה רפואית לעררים שדרכי מיוין,  -"ועדה רפואית לעררים" "ועדה רפואית" ו
  סמכויותיהן ווהלי עבודתן קבעו בתוספת ב' להסכם זה;

  אגף המכס והבלו של משרד האוצר; -"האגף" 

  המכון הרפואי לבטיחות בדרכים; -מכון" "ה

  אגף הרישוי של משרד התחבורה. -"משרד הרישוי" 

  

  20פרק ב: תאים לזכאות
  

  התחיבויות  . 3

מוגבל ביידות יקבל הטבות לפי הסכם זה אם הוא מוגבל ביידות לצמיתות ומתקיימות  21(א)
אפוטרופוס שלו וכן מורשה לגביו הוראות הסכם זה וכל עוד הן מתקיימות לגביו, והוא או ה

ההיגה עבורו הכל לפי העין, מקיימים את תאי ההתחייבות אשר טלו על עצמם כלפי 
  כתב ההתחייבות).-לפי כתב התחייבות, אשר חתמו כדרישת המוסד (להלן -המוסד 

המוסד רשאי, בין היתר, לדרוש שהמוגבל ביידות שקיבל הלוואה עומדת לרכישת רכב  22(ב)
   -טרופוס שלו, לפי העין או האפו

) ישעבד את הרכב שעבוד ראשון לטובת המוסד כערובה להחזרת ההלוואה העומדת, 1(
, וכן ירשום את דבר השעבוד 1967-ירשום את השעבוד בהתאם לחוק המשכון, תשכ"ז

  במשרד הרישוי וברשיון הרכב;

  וא ערך רכבו.ימציא למוסד, לפי דרישתו, פוליסת ביטוח מקיף בר תוקף על מל 23)2(

או לא מולאו הוראות סעיף קטן (ב) לעיל,  7הג אדם ברכב שלא בהתאם להוראות סעיף  24(ג)
   -יהיה המוסד רשאי, לפי שיקול דעתו 

  א;12ועל החזר זה יחולו הוראות סעיף  -) לדרוש החזר ההלוואה העומדת 1(

  פת רכב;) לשלול את זכותו של המוגבל ביידות לקבלת הלוואה עומדת להחל2(

  ) להפסיק את תשלום קיצבת היידות היתת לבעל רכב על פי הסכם זה.3(

                                                            
 .1.1.98, ת"ת 17וסף בת'  -"רכב לאבזרים מיוחדים"   . 19
 ..1.981, ת"ת 17וספה בת'  -כותרת פרק ב'   . 20
  ."7, במקום "וכן קרוב משפחה" בא "וכן מי שהורשה להוג עבורו כאמור בסעיף 15בת'  -(א) 3ס'   . 21

  " בא "מורשה ההיגה עבורו".7, במקום "מי שהורשה להוג עבורו כאמור בסעיף 26.9.97, ת"ת 16ת' ב
  בוסח המקורי:  -(ב) 3ס'   . 22

יידות, יהיה רשאי להוג ברכב המוגבל ביידות בלבד, או מי לרכישת רכב למוגבל ב עומדתיתה הלוואה "
  שהורשה על ידי המוסד להוג בו על פי הוראות הסכם זה."

, וספה הסייפא: "ואולם מוגבל ביידות שיש בידו רשיון היגה בר תוקף רשאי להתיר לאחר להוג ברכב 1בת' 
  בתאי שהמוגבל ביידות מצא ברכב בעת ההיגה."

  וסעיף קטן (ג) המקורי סומן (ב).** 15מחק בת' הסעיף 
, מחקה הסייפא שוסחה היה "וכן אישור על ביטוח רכב במס רכוש גד פעולות 26.9.97, ת"ת 16בת'  - ) 2(ב)(3ס'   . 23

  איבה".
) וכן 1ד)((12במקום "הוראות סעיף  2בוסח המקורי הסעיף היה מסומן (ד) ובוצע בו תיקון כדלקמן: בת'  -(ג) 3ס'   . 24

  א".12) בדבר הפחת הרגיל" בא "הוראות סעיף 2(ד)(12ההוראה שבסעיף 
" ובמקום "סעיף קטן (ג) לעיל" בא 7, שוה מיספור הסעיף ל(ג) וכן במקום "סעיף קטן (ב) לעיל" בא "סעיף 15ת' ב

  "סעיף קטן (ב) לעיל."



  

  

המוסד יבטח לטובת המוגבל ביידות, אשר יתה לו הלוואה עומדת לרכישת רכב, את  25(ד)
  רכבו בביטוח שירות גרירה.

  

  אי תחולה  . 4

  - לא יהיה זכאי  כה)-(א) מי שהיו כה לפי אחד החוקים המפורטים בסעיף קטן (ב) (להלן

אם בשל היותו כה, קיים לגביו הסדר לפיו איו חייב בתשלום  -) להלוואה עומדת 1(
מסים החלים על רכב לאגף, כולם או חלקם, או זכאי לקבלת הלוואה לכיסויים שלא על פי 

  הסכם זה;

אם בשל היותו כה, קיים לגביו הסדר למתן תשלום עבור החזקת  -) לקיצבת יידות 2(
  כב או עבור השתתפות בהוצאות יידות.ר

  (ב) אלה החוקים לעין סעיף קטן (א):

  (וסח משולב); 1959-) חוק הכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט1(

  ;1955-) חוק המשטרה (כים וספים), תשט"ו2(

  ;1960-) חוק שירות בתי הסוהר (כים וספים), תש"ך3(

  ;1954-) חוק כי המלחמה באצים, תשי"ד4(

  ;1956-) חוק הגימלאות לפגעי ספר, תשי"ז5(

  .1970-) חוק התגמולים לפגעי פעולות איבה, תש"ל6(

-חוק תגמולים לחיילים ולבי משפחותיהם (חבלה שלא בעת מילוי תפקיד), התשמ"ח 26)7(
1988;  

  .1965-תגמול לחייל הפגע בהצלת חיי הזולת, התשכ"ה 27)8(

לקבל הטבות לפי הסכם זה אם וכל עוד הוא מקבל קיצבה  מוגבל ביידות לא יהא זכאי 28(ג)
מיוחדת כמשמעותה בתקות הביטוח הלאומי (ביטוח כות) (מתן שירותים מיוחדים), 

  . 1978-התשל"ט

על אף האמור בסעיף קטן (ג), מוגבל ביידות הזכאי לקצבה מיוחדת כמשמעותה בו,  29(ד)
וגבלות ביידות או שועדה רפואית קבעה כי מ 100%בשיעור קצבת יחיד מלאה או שקבעו לו 

  הוא זקוק לכיסא גלגלים ומשתמש בו, יהא זכאי לקבל הטבות לפי הסכם זה.

שים, קיבל הלוואה  18שים, ובטרם מלאו לו  18סעיף קטן (ג) לא יחול על מי שמלאו לו  30(ה)
רה או טרם עומדת לרכישת רכב משותף, וטרם חל לגביו מועד קובע לעין ההלוואה האמו

  דרש להחזיר את ההלוואה האמורה.

  

  31פרק ג: הלוואה עומדת
                                                            

  ).שוה המיספור ל(ד 15במספור (ה). בת'  1וסף בת'  -(ד) 3ס'   . 25
  ".1979במרס   ,1מחקה הסייפא שוסחה היה: "מיום 26.9.97, ת"ת 16ת' ב

  בוסח המקורי: "החוק והתקות לפיו" -) 7(ב)(4ס'   . 26
 , הוחלף לוסח דלעיל.26.9.97, ת"ת 16ת' ב

 , בוסח דלעיל.26.9.97, ת"ת 16וסף בת'  -) 8(ב)(4ס'   . 27
וסח: "מוגבל ביידות לא יהא זכאי לקבל הטבות לפי הסכם זה אם וכל עוד , ב29.7.79, ת"ת 1וסף בת'  -(ג) 4ס'   . 28

  ". 1978-הוא מקבל קיצבה מיוחדת כמשמעותה בתקות הביטוח הלאומי (מתן שירותים מיוחדים לכה), תשל"ח
, במקום הסייפא המתחילה במילים "בתקות הביטוח הלאומי..." באה הסייפא "בתקות הביטוח הלאומי 15ת' ב

, ואולם לא תישלל זכותו של מוגבל ביידות משתכר, שקבעו 1978-(ביטוח כות) (מתן שירותים מיוחדים), התשל"ט
מוגבלות ביידות, לקבל הטבות לפי הסכם זה רק מפאת העובדה שהוא מקבל קיצבה מיוחדת לפי תקה  100%לו 
  א לתקות האמורות."10

 .18ה במילים "ואולם לא תישלל זכותו...". ר' הערות מבוא לתיקון מחקה הסייפא המתחיל 1.11.99, ת"ת 18בת' 
  .18בוסח דלעיל. ר' הערות מבוא לתיקון  1.11.99, ת"ת 18וסף בת'  -(ד) 4ס'   . 29
 .18בוסח דלעיל. ר' הערות מבוא לתיקון  1.11.99, ת"ת 18וסף בת'  -(ה) 4ס'   . 30



  

  

  

  הלוואה עומדת  . 5

  הלוואה עומדת תיתן לרכישת רכב אחד בלבד. 32(א)

למוגבל ביידות שיש לו רשיון היגה בר תוקף, תיתן הלוואה עומדת לרכישת רכב, אם  33(ב)
  מוגבלות ביידות. 40%קבעו לו לפחות 

ביידות שאין לו רשיון היגה בר תוקף, תיתן הלוואה עומדת לרכישת רכב, אם למוגבל  34(ג)
  מוגבלות ביידות ומתקיימים בו שי אלה: 60%קבעו לו לפחות 

יומיים שלסיפוקם יש הכרח -) הועדה הרפואית קבעה שלמוגבל ביידות צרכים יום1(
  להסיעו באורח קבע;

מסוגל ומתחייב להסיעו באורח קבע למען צרכיו יש לו מורשה היגה הדואג לצרכיו,  35)2(
  היום יומיים.

על אף האמור בהסכם זה, רשאי המוסד, לפי שיקול דעתו, ליתן הלוואה עומדת לרכישת  36(ד)
מוגבלות ביידות, המתגוררים  80%רכב לשי אחים או יותר שלכל אחד מהם קבעו לפחות 

  באותה דירה, גם אם טרם מלאו להם שלוש שים.

קיבל המוגבל ביידות את ההלוואה העומדת על פי הוראות הסכם זה, לא יהיה זכאי  37ה)(
  להגדלתה מסיבה כלשהי.

  

  רכב משותף  . 6

להסכם זה, תיתן הלוואה עומדת לרכישת רכב משותף אחד  5(א) על אף האמור בסעיף 
  בלבד, במקרים הבאים:

(ב) או (ג) 5ה עומדת לפי סעיף לשי מוגבלים ביידות שכל אחד מהם זכאי להלווא 38)1(
להסכם זה, שהם קרובי משפחה ומתגוררים באותה דירה, לשיהם אין רשיון היגה בר 

  תוקף, אך יש להם מורשה היגה משותף;

  (ד) להסכם זה; 5לזכאים להלוואה עומדת על פי סעיף  39)2(

(ב) להסכם זה, 5 שי קרובי משפחה שכל אחד מהם זכאי להלוואה עומדת לפי תאי סעיף 40(ב)
  המתגוררים באותו בין רשאים לקבל הלוואה עומדת לרכישת רכב משותף אחד.

                                                                                                                                                                              
 ..981.1, ת"ת 17וספה בת'  -כותרת פרק ג'   . 31
  , בוסח דלעיל.15וסף בת'  -(א) 5ס'   . 32
  (ב).-שוה המיספור ל 15בוסח המקורי סומן (א). בתיקון  -(ב) 5ס'   . 33
  (ג) ובמקום סעיף קטן (ג) שוסחו היה: -שוה המיספור ל 15בוסח המקורי סומן (ב). בתיקון  -(ג) 5ס'   . 34

להסיעו באורח קבע למען צרכיו היום יומיים והמוסד  יש לו קרוב משפחה הדואג לצרכיו, המסוגל ומתחייב"
אישר כי קרוב משפחה זה יהג ברכב", בא הוסח: "למוגבל ביידות שאין לו רשיון היגה בר תוקף, תיתן 

  מוגבלות ביידות ומתקיימים בו שי אלה: 60%הלוואה עומדת לרכישת רכב, אם קבעו לו לפחות 
  יומיים שלסיפוקם יש הכרח להסיעו באורח קבע;- בל ביידות צרכים יום) הועדה הרפואית קבעה שלמוג1(

), הדואגים לצרכיו, המסוגלים 2(ב)(7) יש לו מורשה היגה קרוב משפחה או מטפל כאמור בסעיף 2(
ומתחייבים להסיעו באורח קבע למען צרכיו היום יומיים והמוסד אישר כי קרוב המשפחה או המטפל, לפי 

  כב."העיין, יהג בר
  הוחלף לוסח דלעיל. 26.9.97, ת"ת 16בת'  -) 2(ג)(5ס'   . 35
  (ד).-שוה המיספור ל 15בוסח המקורי סומן (ג). בתיקון  -(ד) 5ס'   . 36
  , בוסח דלעיל.15וסף בת'  -(ה) 5ס'   . 37
שפחה משותף" בא (ב) או (ג)" ובמקום "קרוב מ5(א) או (ב)" בא "5במקום " 26.9.97, ת"ת 16בת'  -) 1(א)(6ס'   . 38

  "מורשה היגה משותף".
, אחרי המילים 6.6.13, ועקין . שר האוצר והמוסד לביטוח לאומי, ת"ת 2021/11ערת העורך: בבג"צ ה

  "ומתגוררים באותה דירה" בוטלו המילים "אם אחד מהם בלבד הוא בעל רשיון היגה בר תוקף או אם".
  (ד)".5(ג)" בא "5קום ", במ26.9.79, ת"ת 16בת'  -) 2(א)(6ס'   . 39
 (ב)".5(א)" בא "5, במקום "26.9.97, ת"ת 16בת'  -(ב) 6ס'   . 40



  

  

  

  41והג ברכב  . 7

(א) ברכב, שלרכישתו יתה הלוואה עומדת, יהיו רשאים להוג בוסף למוגבל ביידות, כל 
  אחד מאלה: 

  ) מורשה ההיגה;1(

ביידות מצא ברכב בעת ההיגה  ) מי שבידו רשיון היגה בר תוקף, ובלבד שהמוגבל2(
  והתיר לאותו אדם להוג ברכב.

  (ב) לא יוחלף מורשה היגה, אלא באישור המוסד שיתן מראש ובכתב.

                                                            
  בוסח המקורי: - 7ס'   . 41

  (א) הלוואה עומדת תיתן לשם רכישת רכב אחד בלבד."
(ב) מוגבל ביידות שאין לו רשיון היגה, הזכאי להלוואה עומדת לרכישת רכב, יחולו לגביו ההוראות הוספות 

ויות להלן:המ  
  ) ההלוואה העומדת תיתן לרכישת רכב פרטי (וסעים) בלבד.1(

) קרוב משפחה אחד בלבד, אשר ייקבע על ידי המוסד יהיה רשאי להוג ברכב לשם הסעתו, אולם אם יש לו 2(
  יהיה המוסד רשאי להתיר לשיהם להוג ברכב לשם הסעתו. - שי הורים 

יידות שהוא בעל רישיון היגה, לאשר זכות היגה ברכב לבן זוגו (ג) המוסד רשאי לפי בקשת המוגבל ב
לקבוע את אחריותם של בי הזוג כלפי המוסד בכתב ההתחייבות, ובמקרה שבי הזוג או אחד  -ומשעשה כן 

  מהם לא עמדו בהתחיבויותיהם כלפי המוסד, לבטל את אישור זכות ההיגה לבן הזוג.
וואה העומדת על פי הוראות הסכם זה, לא יהיה זכאי להגדלתה מסיבה (ד) קיבל המוגבל ביידות את ההל

  כלשהי."
  ) לוסח:2, הוחלף וסח סעיף קטן (ב)(13בת' 

  "שי קרובי משפחה, אשר ייקבעו בידי המוסד יהיו רשאים להוג ברכב לשם הסעת המוגבל ביידות."
  וכן הוחלף גם סעיף קטן (ג) לוסח:

וגבל ביידות שהוא בעל רשיון היגה, לאשר זכות היגה ברכב לקרוב משפחה "המוסד רשאי, לפי בקשת המ
לקבוע את אחריותם של המוגבל ביידות ושל קרוב משפחתו כלפי המוסד  -של המוגבל ביידות, משעשה כן 

בכתב ההתחייבות, ובמקרה שהמוגבל ביידות או קרוב משפחתו לא עמדו בהתחייבויותיהם כלפי המוסד, 
  אישור זכות ההיגה לקרוב המשפחה." לבטל את

  , הוחלף הסעיף כולו לוסח:15בת' 
  "ברכב, שלרכישתו יתה הלוואה עומדת, יהיו רשאים להוג המויים להלן בלבד;

  (א) 

) אם בידי מוגבל ביידות רשיון היגה בר תוקף, יהיה רשאי להוג ברכב המוגבל ביידות או אדם 1(
 יידותהיגה;אחר אם המוגבל במצא ברכב בעת ה  

), רשאי המוסד, לפי בקשת המוגבל ביידות, להתיר לקרוב משפחה של 1) על אף האמור בפסקה (2(
המוגבל ביידות להוג ברכב ומשעשה כן יקבע בכתב ההתחייבות את אחריותם של המוגבל ביידות 

בהתחייבותם, רשאי  ושל קרוב משפחתו כלפי המוסד. לא עמדו המוגבל ביידות או קרוב משפחתו
  יהיה המוסד לבטל את ההיתר שתן לקרוב המשפחה להוג ברכב.

(ב) אם אין בידי מוגבל ביידות רשיון היגה בר תוקף יהיה המוסד רשאי, לפי בקשת המוגבל ביידות, להתיר 
   - להוג ברכב 

  ) לשי קרובי משפחה;1(

   -) למי שאיו קרוב משפחה של המוגבל ביידות 2(

  אם למוגבל ביידות אין קרוב משפחה או שיש לו רק קרוב משפחה אחד המורשה להוג עבורו; (א)
(ב) אם הוכח למוסד, כי אותו אדם והמוגבל ביידות גרים באותו בין או בבייים שהמרחק בייהם 

  איו עולה על המרחק הקבוע בהגדרת "קרוב משפחה";
עומד לרשות המוגבל ביידות וסועד אותו במרבית  (ג) פקיד שיקום של המוסד קבע כי אותו אדם

  שעות היממה;
אחת לששה חודשים לפחות יבדוק המוסד אם מתקיימים התאים האמורים בפסקה זו ואם תקיימו 

  גם בתקופה שחלפה מאז הבדיקה הקודמת.

  (ג) לא יוחלף המורשה להוג ברכב אלא באישור המוסד מראש."
 לוסח דלעיל., הוחלף 26.9.97, ת"ת 16בת' 



  

  

(ג) אחת לששה חודשים, רשאי יהיה המוסד לבדוק אם מתקיימים במורשה ההיגה שאיו 
, ואם תקיימו, 2 ) להגדרת מורשה היגה שבסעיף2קרוב משפחה, התאים האמורים בפסקה (

  תאים אלה גם בכל התקופה שחלפה מאז בדקו התאים באחרוה.

  

  רכב למוגבל ביידות שאין לו רשיון היגה  א. 7

  .42)בוטל(

  

  שיעורי ההלוואה העומדת  . 8

  (א) הלוואה עומדת תיתן בשיעורים הבאים:

תוספת ד' להסכם לפי סימן א' ל -(ב) להסכם זה 5לזכאי להלוואה עומדת לפי סעיף  43)1(
  זה;

לפי סימן ב' לתוספת ד' להסכם  - (ג) להסכם זה 5לזכאי להלוואה עומדת לפי סעיף  44)2(
  זה;

לפי סימן ג'  - 18(א) להסכם זה שטרם הגיעו לגיל 6) לזכאים להלוואה עומדת לפי סעיף 3(
  לתוספת ד' להסכם זה.

  (ב) 

) להסכם זה, שלאחד מהם 1((א)6) הרכב הקובע לזכאים להלוואה עומדת לפי סעיף 1(
לפחות מלאו שמוה עשרה שים, ולזכאים להלוואה עומדת הרוכשים רכב משותף לפי 

יהיה הרכב שלפי הסכם זה הוא הרכב הקובע לגבי אחד מהם לפי  -(ב) להסכם זה 6סעיף 
  רכב קובע משותף); - בחירתם (להלן

                                                            
  בוסח: 4וסף בת'  -א 7ס'   . 42

), תיתן הלוואה עומדת לרכישת רכב שאיו רכב פרטי (וסעים) למוגבל 1(ב)(7א) על אף האמור בסעיף (
  ביידות שאין לו רשיון היגה, אם מתקיימים בו כל אלה:

  מוגבלות ביידות;  (100%קבעו לו 1(

  לעררים קבעה כי הוא מרותק לצמיתות לכסא גלגלים; ) הועדה הרפואית או הועדה הרפואית2(

  ) המכון קבע שלא יתן להסיע אותו אלא ברכב שאיו רכב פרטי (וסעים);3(

  ) כוהג ברכב אושר על ידי המוסד בן זוגו או הורהו;4(

) הוא התחייב להתקין ברכב שעומד לרכוש את המיתקים הדרושים לבטיחות סיעתו בהתאם להחלטת 5(
  ון.המכ

(ב) סכום ההלוואה העומדת לפי סעיף קטן (א) לא יעלה על סכום ההלוואה העומדת שהיתה יתת לאותו 
  סמ"ק." 1300מוגבל ביידות אילו הרכב הקובע לגביו היה רכב פרטי (וסעים) לא אוטומטי שפח מועו 

  ). ,4מחק סעיף (א)(12.8.93, ת"ת 13בת' 
  , הוחלף לוסח:15בת' 

  ל ביידות שאין לו רשיון היגה תיתן הלוואה עומדת לרכישת רכב פרטי (וסעים) בלבד."(א) למוגב
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) תיתן הלוואה עומדת לרכישת רכב שאיו רכב פרטי (וסעים) למוגבל 

  ביידות שאין לו רשיון היגה אם מתקיימים בו כל אלה:
  מוגבלות ביידות;  (100%קבעו לו 1(

  ) הועדה הרפואית או הועדה הרפואית לעררים קבעה כי הוא מרותק לצמיתות לכסא גלגלים;2(

  ) המכון קבע שלא יתן להסיע אותו אלא ברכב שאיו רכב פרטי (וסעים);3(

) הוא התחייב להתקין ברכב שהוא עומד לרכוש את המיתקים הדרושים לבטיחות סיעתו, בהתאם 4(
  להחלטת המכון;

ין תוספת ג', יהיה הרכב הקובע, לגבי זכאי לפי סעיף קטן (ב), הרכב שקבע המכון ובלבד שמחירו (ג) לע - 
כולל מסים, לרבות מסים החלים על אבזרים מיוחדים שהמכון קבע כי הם דרושים לבטיחות סיעתו של 

  ביידות."הוא הזול ביותר ממחירי כלי הרכב שלדעת המכון הם המתאימים למוגבל  -המוגבל ביידות 
 .26.9.97, ת"ת 16בוטל בת' 

 (ב)".5(א)" בא "5, במקום "26.9.97, ת"ת 16בת'  -) 1(א)(8ס'   . 43
 (ג)".5(ב)" בא "5, במקום "26.9.97, ת"ת 16בת'  -) 2(א)(8ס'   . 44



  

  

) יהיה שווה 1יף קטן (ב)() שיעור ההלוואה העומדת לרכישת רכב לזכאים כאמור בסע2(
לצירוף האחוזים מההלוואות העומדות המלאות שהיו יתים לפי הסכם זה לכל אחד 
מהם בפרד, אילו הרכב הקובע לגבי כל אחד מהם היה הרכב הקובע המשותף, ובלבד 

  .100שהאחוז המתקבל מצירוף זה לא יעלה על 

  

  45רכב מיוחד  . 9

  (א) 

וואה עומדת, שהמכון קבע לגביו כי מטעמי בריאות או ) מוגבל ביידות הזכאי להל1(
צרכים מיוחדים), הוא זקוק לרכב  -מבחיה גופית או מפאת הגבלותיו בהיגה (להלן 

מיוחד, יהיה הרכב הקובע לגביו, לעין תוספת ג' להסכם זה, הרכב שקבע המכון בכפוף 
  ).2לאמור בפסקה (

יה הרכב שמחירו כולל מסים, לרבות המסים ) יה1) הרכב שיקבע המכון לעין פסקה (2(
  החלים על האבזרים, הוא הזול ביותר ממחירי כלי הרכב המתאימים למוגבל ביידות.

  (ב) המכון יקבע את הרכב הקובע לעין סעיף קטן (א) כדלקמן:

) רופא ומומחה טכי מטעמו של המכון, יקבעו את הצרכים המיוחדים של המוגבל 1(
  וג ודגם הרכב, הקיים בישראל, המתאים לצרכים המיוחדים האמורים;ביידות וכן את ס

) הרופא והמומחה הטכי ימקו בכתב את החלטתם ויפרטו את תכוות סוג ודגם הרכב 2(
  שקבעו המתאימות לצרכים המיוחדים.

ימים מיום שמסרה לו  60(ג) הרואה עצמו פגע מהחלטת המכון כאמור בסעיף זה רשאי, תוך 
על החלטת המכון, להשיג עליה לפי מהל המכון או לפי מי שמיה לכך מקרב ההודעה 

המויים בסעיף קטן (ד), בכתב שבו יפרט את פרטי השגתו והטעם לה; המהל ישיב למשיג 
  את החלטתו המומקת בכתב.

(ד) מהל המכון רשאי למות, לעיין השגה כאמור בסעיף קטן (ג), רופא ומומחה טכי שאים 
 רב הרופאים או המומחים האמורים בסעיף קטן (ב).מק

                                                            
  בוסח המקורי: - 9ס'   . 45

בע לגביו שהוא זקוק לרכב (א) להסכם זה, שהמכון ק5(א) מוגבל ביידות הזכאי להלוואה עומדת לפי סעיף "
  מיוחד כאמור בסעיף זה להלן, יחולו לגביו לעין תוספת ג' להסכם זה, הוראות אלה:

) קבע המכון שאיו יכול להוג אלא ברכב אשר מותקת בו תיבת הילוכים אוטומטית או ברכב עם הגה 1(
  לפי העין; יהיה הרכב הקובע רכב עם תיבת הילוכים אוטומטית או עם הגה כוח, - כוח 

) קבע המכון שמפאת הגבלותיו בהיגה איו יכול להוג אלא ברכב עם אבזרים מיוחדים שיתן להתקים 2(
  יהיה הרכב הקובע רכב שייקבע בהתאם על ידי המכון. - סמ"ק  1800רק ברכב שפח מועו עולה על 

פית איו יכול להשתמש ברכב שפח (ב) למוגבל ביידות שהמכון קבע לגביו, כי מטעמי בריאות או מבחיה גו
יהיה הרכב הקובע רכב כפי שייקבע ע"י המכון,  -סמ"ק, והוא זקוק לרכב גדול יותר  1300מועו איו עולה על 

  סמ"ק." 1800ובלבד שפח מועו לא יעלה על 
  וסף סעיף קטן (ג) בוסח: 29.7.79, ת"ת 1בת' 

מוש ברכב ללא מזגן אויר יגרום לפגיעה במצב בריאותו של "(ג) קבע המכון כי בשל מוגבלות מיוחדת, השי
המוגבל ביידות, או לסיכון בטיחות הסיעה וכי בשל כך המוגבל ביידות איו יכול להוג אלא ברכב אשר 

  יהיה הרכב הקובע רכב עם מזגן אויר." -מותקן בו מזגן אויר 
  וסף סעיף קטן (ד) בוסח: 1.8.94, ת"ת 15בת' 

כולל  -הרכב הקובע הרכב שקבע המכון ובלבד שמחירו (ג), יהיה -פים קטים (א), (ב) ואמור בסעי"(ד) חל ה
הוא הזול ביותר ממחירי כלי הרכב המתאימים לצרכיו של  -מסים, לרבות המסים החלים על האבזרים 

  המוגבל ביידות והכל כפי שקבע על ידי המכון לפי סעיף זה."
  ף הסעיף כולו בוסח דלעיל., הוחל26.9.97, ת"ת 16בת' 
, אחרי "להשיג עליה בפי מהל המכון" בא "או לפי מי שמיה לכך מקרב המויים 9.9.08, ת"ת 22בת'  - (ג) 9ס' 

  בסעיף קטן (ד)". הוראת תחולה קובעת כי התיקון יחול על כל השגה שהוגשה למהל המכון וטרם דוה.
וסח דלעיל. הוראת תחולה קובעת כי התיקון יחול על כל השגה שהוגשה , ב9.9.08, ת"ת 22וסף בת'  -(ד) 9ס' 

 למהל המכון וטרם דוה.



  

  

  

  100%46-רכב קובע למוגבל ביידות ב  א. 9

 100%(ב) להסכם זה, שקבעו לו 5מוגבל ביידות הזכאי להלוואה עומדת לפי סעיף  47(א)
מוגבלות ביידות, יהיה הרכב הקובע לגביו, לעין תוספת ג' להסכם זה, רכב שפח מועו לא 

  סמ"ק, אם תקיימו בו תאים אלה: 2000עולה על 

) הועדה הרפואית או הועדה הרפואית לעררים קבעה כי הוא מרותק לצמיתות לכיסא 1(
גלגלים או מסוגל ללכת רק בעזרת מכשירים אורטופדיים ארוכים על שתי גפיו 

  התחתוות;

 24חודשים מתוך  21הוא מוגבל ביידות משתכר והיה כזה גם במשך תקופה של  48)2(
  החודשים שבתכוף לפי יום הגשת התביעה להלוואה עומדת למוסד;

  ) לחוק;1(199הוא איו מקבל גמלה כמשמעה בסעיף  49)3(

להסכם זה, ואם קיבל  25לא קיבל הלוואה לפי הסדר ההלוואות כאמור בסעיף  50)4(
  שים או יותר מיום שקיבלה. 5חלפו  -הלוואה כאמור 

  בוטל. 51(ב)

  

                                                            
 .29.7.79, ת"ת 1וסף בת'  -א 9ס'   . 46
  (ב)" ואחרי "רכב" מחקו המילים "עם מזגן אויר".5(א)" בא "5, במקום "26.9.97, ת"ת 16בת'  -א(א)(ריישא) 9ס'   . 47
  בוסח: 29.7.79, ת"ת  1וסף בת' -) 2א(א)(9ס'   . 48

חודשים לפחות לפי יום הגשת התביעה  24הוא מוגבל ביידות משתכר והיה כזה גם במשך תקופה של "
  להלוואה עומדת למוסד".

  , במקום "לפחות לפי יום" בא "רצופים לפחות בתכוף ליום".5.11.80, ת"ת 2בת' 
החודשים  24חודשים מתוך  21בתכוף ליום" בא "חודשים רצופים לפחות  24במקום " 26.9.97, ת"ת 16בת' 

  שבתכוף לפי יום".
  לחוק" בא "בפרק ט' לחוק".  2, במקום "בפרק ו'26.9.97, ת"ת 16בת'  -) 3א(א)(9ס'   . 49

) לחוק". ר' 1(199, במקום "כה כמשמעותו בפרק ט' לחוק" בא "מקבל גמלה כמשמעה בסעיף 1.11.99ת"ת  18ת' ב
  .18הערות מבוא לת' 

  , במקום "מקרן ההלואות" בא "לפי הסדר ההלואות".26.9.97, ת"ת 16בת'  -) 4א(א)(9ס'   . 50
  בוסח: 29.7.79, ת"ת 1וסף בת'  -א(ב) 9ס'   . 51

 2000-מוגבל ביידות שמתקיימים בו התאים המפורטים בסעיף קטן (א) שבבעלותו רכב שפח מועו קטן מ"
חדשים מיום רישום הבעלות  33סמ"ק רק בתום  2000לרכב שפח מועו סמ"ק, יהיה רשאי להחליף את רכבו 

  על הרכב שבבעלותו."
  .26.9.97, ת"ת 16בוטל בת' 



  

  

  52ההלוואה העומדתהגבלת סכום   . 10

(א) סכום ההלוואה העומדת המלאה לעין חישוב ההלוואה העומדת לפי תוספת ד' להסכם זה 
, לא יעלה על המקסימום הקוב בתוספת ה' 9למעט הלוואה עומדת לרכישת רכב לפי סעיף 

  להסכם זה לצד הרכב הקובע שחל על המוגבל ביידות לפי הסכם זה.

ת ה' להסכם זה ישוו מעת לעת בהסכמה הדדית של הצדדים, (ב) הסכומים הקובים בתוספ
בהתאם לשיויים שיחולו בסכומי המיסים, החלים על רכב ורשאים הצדדים לקבוע מעת 

 - לעת, את סוג הרכב שישמש דגם מייצג בכל אחת מקבוצות רכב בעלי פח מוע זהה (להלן 
  דגם מייצג).

  

  53החלפת רכב  . 11

   54(א)

   -לפת רכב תיתן הלוואה עומדת להח

חודשים לפחות ממועד  42אם חלפו  - למוגבל ביידות שיש לו רשיון היגה בר תוקף  55)1(
 -קבלת ההלוואה העומדת שיתה לרכישת הרכב שהמוגבל ביידות מבקש להחליפו (להלן 

  הרכב הקודם);

                                                            
  בוסח המקורי: - 10ס'   . 52

(א) סכום ההלוואה העומדת לא יעלה על סכום ההלוואה העומדת שהיתה יתת למוגבל ביידות על פי "
  יצג.הסכם זה, אילו רכש רכב שהוא הדגם המי

אחד משי סוגי המכויות הפוצים בארץ, לפי פרסומי הלשכה המרכזית  -לעין זה, "הדגם המייצג" 
  לסטטיסטיקה המצויים בשוק למכירה, בכל אחת מקבוצות הגודל הבאות:

  סמ"ק; 1300) מכויות שפח מועיהן איו עולה על 1(

  סמ"ק. 1800ולה על סמ"ק, אך איו ע 1300) מכויות שפח מועיהן עולה על 2(

(ב) בכל קבוצת גודל כאמור בסעיף קטן (א), יקבע המוסד אחת לשה דגם מייצג שאין בו תיבת הילוכים 
) ייקבע גם דגם 2אוטומטית ודגם מייצג שיש בו תיבת הילוכים אוטומטית; בקבוצת הגודל שבסעיף קטן (א)(

  מייצג שיש בו הגה כח.
) להסכם זה, לא יעלה על סכום 2(א)(9רכישת רכב כאמור בסעיף (ג) סכום ההלוואה העומדת היתת ל

הוא הזול ביותר, שיתן להתקין בו את  -כולל מיסים  -ההלוואה העומדת היתת לרכישת הרכב, שמחירו 
  האביזרים הדרושים למוגבל ביידות בהתאם לקביעת המכון."

  , הוחלף לוסח דלעיל.29.7.79, ת"ת 1בת' 
ן (א) במקום המילים "לא יעלה על המקסימום" בא "למעט הלואה ... המקסימום". וכן מחק , בסעיף קט15בת' 

  סעיף קטן (ג) שוסחו היה:
סמ"ק, לא יעלה סכום  2000) שהרכב הקובע יהיה רכב שפח מועו עולה על 2(א)(9"קבע המכון כאמור בסעיף 

הוא הזול  -כולל מיסים  -שמחירו  ההלוואה העומדת על סכום ההלוואה העומדת היתת לרכישת רכב,
  ביותר שיתן להתקין בו את האביזרים הדרושים למוגבל ביידות בהתאם לקביעת המכון."

" ובסעיף קטן (ב) וספה 9" בא "לפי סעיף 9א או 7בסעיף קטן (א) במקום "לפי סעיפים  26.9.97, ת"ת 16בת' 
 הסייפא המתחילה במילים "ורשאים הצדדים...".

  , ראה הוראת שעה והוראת מעבר בהערות מבוא.25.8.87ועד ליום  26.8.86לגבי התקופה שמיום  - 11 ס'  . 53
  חדשים". 42חדשים" בא " 33, בכל מקום במקום "26.8.86, ת"ת 6ת' ב

  בוסח המקורי: -(א) 11ס'   . 54
ד רישום הבעלות חודשים לפחות ממוע 33הלוואה עומדת להחלפת רכב תיתן למוגבל ביידות רק אם חלפו "

  הרכב הקודם)." -על הרכב הקודם שלרכישתו יתה הלוואה עומדת (להלן 
  הוחלף לוסח: 29.7.79, ת"ת 1בת' 

   -"הלוואה עומדת להחלפת רכב תיתן 
חדשים לפחות ממועד רישום הבעלות על  33אם חלפו  - ) למוגבל ביידות שיש לו רשיון היגה בר תוקף 1(

  הרכב הקודם);- ו יתה הלוואה עומדת (להלןהרכב הקודם שלרכישת

חדשים לפחות ממועד רישום הבעלות על הרכב  48אם חלפו  - למוגבל ביידות שאין לו רשיון היגה בר תוקף 
  הקודם".

  , הוחלף לוסח דלעיל.2בת' 
 ".42" בא "33, במקום "26.8.86, ת"ת 6בת' 

 42אם חלפו  -ה: "למוגבל ביידות שיש לו רשיון היגה בר תוקף , הוחלף הסעיף שוסחו הי15בת'  -) 1(א)(11ס'   . 55
הרכב הקודם)  -חדשים לפחות הן ממועד רישום הבעלות על הרכב הקודם שלרכישתו יתה הלוואה עומדת (להלן 

 והן ממועד קבלת אותה הלוואה עומדת" לוסח דלעיל.



  

  

ת ממועד חדשים לפחו 48אם חלפו  -למוגבל ביידות שאין לו רשיון היגה בר תוקף  56)2(
  קבלת ההלוואה העומדת שיתה לרכישת הרכב הקודם.

חודשים  60אם חלפו  -למוגבל ביידות שקיבל הלוואה לרכישת אבזרים מיוחדים  57)3(
) 2(-) ו1לפחות ממועד קבלת ההלוואה העומדת שיתה לרכישת הרכב הקודם; ופסקאות (

  לא יחולו עליו;

מוסד רשאי ליתן הלוואה עומדת להחלפת רכב, אף על אף האמור בסעיף קטן (א) יהא ה 58(ב)
  חודשים, לפי העין בסיבות אלה: 60או  48, 42אם טרם חלפו 

) חברת הביטוח, אשר הרכב היה מבוטח בה, קבעה כי הרכב אבד או הרס ואין אפשרות 1(
  למכרו או להעבירו לשימוש הזולת;

השמאי) קבע, כי -המוסד (להלן) הרכב יזוק בתאוה ושמאי מוסמך, אשר ייקבע ע"י 2(
  הרכב איו יתן לתיקון כך שיהיה כשיר לשימושו של המוגבל ביידות;

) המכון קבע הגבלות בהיגה של המוגבל ביידות שאין מאפשרות לו המשך השימוש 3(
  ברכב הקודם;

) חלפו שישה חדשים מהיום שבו החזיר המוגבל ביידות למוסד את ההלוואה העומדת 4(
  (ב);12בות המפורטות בסעיף בסי

הלוואה עומדת להחלפת רכב תיתן בתאי שהמוגבל ביידות החזיר למוסד בהתאם  59(ג)
ב להסכם זה את ההלוואה העומדת שקיבל בגין הרכב 12א או בסעיף 12לאמור בסעיף 

  הקודם.

  

  60העילות להחזר ההלוואה העומדת  . 12

  את ההלוואה העומדת אם אירע אחד מאלה: (א) המוגבל ביידות יהיה חייב להחזיר למוסד

  );1(ב)(11) הרכב אבד או הרס כאמור בסעיף 1(

  );2(ב)(11) הרכב יזוק, כאמור בסעיף 2(

) המוסד אישר, בהסתמך על קביעת המכון, שעל המוגבל ביידות להחליף את רכבו 3(
  );3(ב)(11כאמור בסעיף 

שים מיום שיתה לו  7ת וטרם חלפו הרכב מכר ובלבד שאם פטר המוגבל ביידו 61)4(
  ההלוואה העומדת;

  שים מיום שיתה לו ההלוואה העומדת; 7המוגבל ביידות פטר וטרם חלפו  62)5(

) חדל להתקיים או לא התקיים תאי כלשהו מהתאים המזכים בהלוואה עומדת על פי 6(
  הסכם זה; 

פחה, לפי העין, הפרו את ) המוגבל ביידות או האפוטרופוס שלו או קרוב המש7(
  התחייבויותיהם כלפי המוסד.

                                                            
)" באה הסייפא המתחילה במילים "ממועד 1ים בפסקה(, במקום הסייפא "מהמועדים האמור15בת'  -) 2(א)(11ס'   . 56

  …".קבלת
  , בוסח דלעיל.1.1.98, ת"ת 17וסף בת'  -) 3(א)(11ס'   . 57
 44או  33חדשים" בא "אף אם טרם חלפו  33, במקום המילים "אף אם טרם חלפו 29.7.79, ת"ת 1בת'  -(ב) 11ס'   . 58

  חדשים לפי העין".
  ".42" בא "33", במקום 26.8.86, ת"ת 6ת' ב

  חודשים". 60או  48, 42" חודשים" בא 48או  42, במקום "1.1.98, ת"ת 17בת' 
  א' או בסעיף 12(ד)" בא "בסעיף 12במקום "בסעיף  2בת'  -(ג) 11ס'   . 59
 , הוחלפה הגדרת השוליים "החזר ההלוואה העומדת" לוסח דלעיל.2בת'  - 12ס'   . 60
, וספה הסייפא המתחילה במילים "ובלבד שאם פטר ...". ר' הערות מבוא לת' 11.991., ת"ת 18בת'  -) 4(א)(12ס'   . 61

18.  
 .18...". ר' הערות מבוא לת'  ,7וספה הסייפא המתחילה במילים "וטרם חלפו 1.11.99, ת"ת 18בת'  -) 5(א)(12ס'   . 62



  

  

  המוסד יהיה רשאי לדרוש החזר ההלוואה העומדת אם אירע אחד מאלה: 63(ב)

המוגבל ביידות אושפז ברציפות שישה חדשים, ובסיבות מיוחדות לפי שיקול דעת  64)1(
חודשים  שים עשר חדשים; מוגבל ביידות שאושפז לתקופה העולה על ששה - המוסד 

רצופים, לא יידרש להחזיר את ההלוואה העומדת רק מפאת היותו מאושפז כאמור, ובלבד 
  שמורשה ההיגה משתמש ברכב על מת לבקר את המוגבל ביידות, ווטל חלק בטיפול בו;

  ) המוגבל ביידות מצא במאסר שישה חדשים לפחות;2(

  ת.חדשים לפחו לשלושההמוגבל ביידות יצא את הארץ  65)3(

ליום שבו אירע אחד המקרים המפורטים בסעיף קטן (א) וליום שבו דרש המוסד את  66(ג)
המועד הקובע; חובת החזר  -החזר ההלוואה העומדת כאמור בסעיף קטן (ב) ייקרא להלן 

ההלוואה העומדת תחול במועד הקובע המוקדם מבין המועדים הקובעים ובלבד שבמקרה 
המועד הקובע היום שבו דרש המוסד את החזר ההלוואה ) יהא 3המפורט בסעיף קטן (ב)(

חודשים מיום שבו יצא המוגבל ביידות את הארץ, לפי  שלושההעומדת או היום שבו מלאו 
  התאריך המוקדם מבייהם.

   -(ג) -על אף האמור בסעיפים קטים (א), (ב) ו 67(ד)

יידרש  אם חדל להתקיים תאי כלשהו מהתאים המזכים בהלוואה עומדת, לא 68)1(
המוגבל ביידות להחזיר את ההלוואה העומדת אלא בתום שים עשר חודשים מהיום שבו 
חדל להתקיים תאי מהתאים המזכים כאמור, והמועד הקובע יחול ביום תום שים עשר 
החודשים כאמור; חזרו להתקיים במוגבל ביידות כל התאים המזכים בהלוואה עומדת 

ם, לא יידרש המוגבל ביידות להחזיר את ההלוואה בטרם חלפו שים עשר החודשי
  העומדת רק בשל ההפסקה שחלה בזכאותו;

) מוגבל ביידות היוצא את ישראל רשאי ליטול עימו את הרכב שלרכישתו יתה 2(
ההלוואה העומדת ולא יידרש להחזיר את ההלוואה העומדת אם קיבל לכך אישור, מראש 

  אחד מאלה: ובכתב, מאת המוסד ובלבד שמתקיים

המוגבל ביידות יצא את ישראל לתקופה שאיה עולה על שים עשר חודשים והוא  69(א)
תן למוסד ערבות בקאית בלתי מותית, בסכום השווה לסכום ההלוואה העומדת 
המחושב לפי חלק ב' בתוספת ו' להסכם זה, כאילו המועד הקובע הוא יום יציאתו את 

  ישראל;

                                                            
סר או יצא את הארץ כאמור בסעיף קטן(ב) במקום הסייפא "וליום שבו המוגבל ביידות אושפז, א 2בת'  -(ב) 12ס'   . 63

המועד הקובע" באה הסייפא שוסחה היה: "ליום בו ארע אחד המקרים המפורטים בסעיפים קטים  -ייקרא להלן 
המועד הקובע, ובלבד  -(א) וליום שבו המוסד דרש החזר ההלוואה העומדת כאמור בסעיף קטן (ב) ייקרא להלן 

שבסעיף קטן (ב) יהא המועד הקובע היום שבו דרש המוסד החזר ההלוואה  )3שבמקרים המפורטים בפיסקה (
  חדשים מיום שבו יצא המוגבל ביידות את הארץ, לפי התאריך המוקדם מבייהם." 6העומדת או היום שבו מלאו 

 , מחקה הסייפא.15ת' ב
  פז..."., וספה הסייפא המתחילה במילים "מוגבל ביידות שאוש15בת'  -) 1(ב)(12ס'   . 64

 , במקום "אם הוהג עבורו" בא "רק מפאת היותו מאושפז כאמור, ובלבד שמורשה ההיגה".**26.9.97, ת"ת 16ת' ב
 , הוחלפו המילים "לשישה חודשים" במילים: "לשלושה חודשים".1.1.17, ת"ת 25בת'   . 65
  בוסח המקורי: -(ג) 12ס'   . 66

חובת החזר ההלוואה העומדת תחול במועד הקובע המוקדם מבין המועדים הקובעים אולם, במקרה "
ההלוואה העומדת על יורשיו ביום קבלת צו הירושה או צו קיום  שהמוגבל ביידות פטר, תחול חובת החזר

יום קבלת  -צוואה, אך לא יאוחר משים עשר חדשים מיום פטירת המוגבל ביידות (לכל אלה ייקרא להלן 
  הצו).".

, הוחלף לוסח: "חובת החזר ההלוואה העומדת תחול במועד הקובע המוקדם מבין המועדים הקובעים". בת' 2בת' 
  , הוחלף לוסח דלעיל.15

  , במקום "שבמקרים המפורטים" בא "שבמקרה המפורט".26.9.97, ת"ת 16בת' 
 חודשים" במילים: "שלושה חודשים". 6הוחלפו המילים " 1.1.17, ת"ת 25בת' 

  בוסח דלעיל. 15וסף בת'  -(ד) 12ס'   . 67
)" בא "אם חדל להתקיים תאי 6, במקום "אם אירע האמור בסעיף קטן (א)(26.9.97, ת"ת 16בת'  -) 1(ד)(12ס'   . 68

)" בא "שבו חדל 6ה עומדת" ובמקום "שבו אירע האמור בסעיף קטן (א)(כלשהו מהתאים המזכים בהלווא
  להתקיים תאי מהתאים המזכים כאמור".

, סכום הערבות הבקאית יהיה כמפורט בסעיף 19היות שחלק ב' של תוספת ו' בוטל בתיקון מס'  -)(א) 2(ד)(12ס'   . 69
  ) להסכם.2א(ב)(12



  

  

צא את ישראל לתקופה שאיה עולה על ארבע שים ומתקיימים (ב) המוגבל ביידות י
  לגביו כל אלה:

  מוגבלות ביידות ויש לו הגבלה תיפקודית גם בגפיים העליוות;  (100%קבעו לו 1(

) הוא יצא את ישראל בשליחות מעבידו הישראלי על פי חוזה עבודה שחתם 2(
  בישראל;

  סד, להחזר ההלוואה העומדת.) הוא תן למוסד בטוחה, לפי דרישת המו3(

) או בסעיף קטן 6(-) ו4), (2), (1אירע אחד המקרים המפורטים בסעיף קטן (א), פסקאות ( 70(ה)
  ), חייב המוגבל ביידות להודיע על כך מיד למוסד.3(-) ו2), (1(ב), פסקאות (

  

                                                            
  ווסחו היה: (ד)-במקור סומן הסעיף כ -(ה) 12ס'   . 70

) ההלוואה העומדת תוחזר למוסד בסכום המתקבל ממכפלת סכום מלוא המיסים החלים על הרכב 1("
הקודם על פי כל דין ביום החזרת ההלוואה העומדת כאילו היה חדש, באחוז שכוסה ע"י ההלוואה העומדת 

  מסך כל המיסים שחלו על אותו רכב בעת רכישתו;
) יופחת באחוז שקבע בסימן א' לתוספת ד' להסכם זה, בהתאם לתקופת 1() הסכום המחושב לפי פסקה 2(

הפחת הרגיל), ואם למוגבל ביידות אושרה הלוואה עומדת להחלפת  -השימוש ברכב עד למועד הקובע (להלן 
ביכוי פחת וסף בשיעור כפי שקבע בסימן ב' לתוספת  -(ב) הוא רוכש רכב חדש -)(א) ו11רכב כאמור בסעיף (

  ' להסכם זה;ד
משיעור הפחת הרגיל בעד התקופה שמיום פטירת המוגבל ביידות ועד   (50%פטר המוגבל ביידות, יוכו 3(

  לפי המוקדם; -יום החזרת ההלוואה העומדת או יום קבלת הצו 
חדשים ממועד רישום הבעלות על הרכב, יופחת  33) להסכם זה תוך 2(ב) (11)יזוק הרכב כאמור בסעיף 4(

  ) בגין ירידת ערך הרכב עקב התאוה בשיעור שיקבע השמאי".2(-) ו1כום המחושב לפי פסקאות (הס
במקום "יופחת באחוז שקבע בסימן א' לתוספת ד' להסכם זה", בא "יופחת באחוז  2, בפסקה 29.7.79, ת"ת 1בת' 

ב' לתוספת ד' להסכם זה",  שקבע בתוספת ו' להסכם זה"; ובמקום "ביכוי פחת וסף בשיעור כפי שקבע בסימן
בא "ביכוי פחת וסף בשיעור זהה לשיעור הפחת הוסף היתן לפי הסדרים החלים על כים כמשמעותם בחוק 

  (וסח משולב), שברשותם רכב קודם מאותו סוג". 1959-הכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט
) או בסעיף קטן (ב), 6(- ) ו4), (2), (1פסקאות ( , הוחלף לוסח: "אירע אחד המקרים המפורטים בסעיף קטן (א)2בת' 

  ), חייב המוגבל ביידות להודיע על כך מיד למוסד" וסעיף קטן (ה) שוסחו היה:3(-) ו2), (1פסקאות (
-"סכום ההלוואה העומדת המוחזר למוסד ישא ריבית בשיעור המלא שקבע לפי חוק פסיקת ריבית, תשכ"א

מועד החזרת ההלוואה בפועל, אולם הריבית לא תחול לגבי תקופה בעדה , החל מהמועד הקובע ועד ל1961
  ) לסעיף זה".3יתן פחת לפי סעיף קטן (ד)(

  .2הסעיף בוטל בת' 
 (ה).-, סומן סעיף קטן (ד) כ15בת' 



  

  

  71החזר ההלוואה העומדת  א. 12

  ב' להלן: 12בסעיף זה ובסעיף  72(א)

פרסום מחירי מכויות משומשות המוצא מעת לעת ואשר יוסכם עליו  -ים" "חוברת המחיר
  בין הצדדים; המוסד יודיע לציבור באמצעות העתוות היומית את שם חוברת המחירים;

המחיר הקוב בחוברת המחירים, שתפרסמה לאחרוה לפי המועד  -"בסיס החישוב" 
הרכב שבידי המוגבל ביידות ולגבי  הקובע, בהתאם לדגם ולשת הייצור הרשומים ברשיון

ממחיר הרכב לגבי  19%ביכוי פחת בשיעור של  -רכב קובע שהוא רכב לאבזרים מיוחדים 
ממחיר הרכב לגבי מוגבל ביידות שאיו והג  10%מוגבל ביידות הוהג בעצמו ובשיעור של 

  בעצמו;

ך כל המסים שחלו על האחוז שכוסה על ידי סכום ההלוואה העומדת מס -"אחוז הכיסוי" 
  הרכב, שבידי המוגבל ביידות, בעת רכישתו.

  (ב) 

                                                            
  בוסח: 2הוסף בת'  -א 12ס'   . 71

  ב' להלן:12(א) בסעיף זה ובסעיף "
  שומשות המוצא מעת לעת ואשר יוסכם עליו בין הצדדים;פרסום מחירי מכויות המ -"חוברת המחירים" 

  המוסד יודיע לציבור באמצעות העתוות היומית את שם חוברת המחירים;
מהמחיר הקוב בחוברת המחירים, שתפרסמה לאחרוה לפי המועד הקובע,  70% -"בסיס החישוב" 

  ידותבהתאם לדגם ולשת הייצור הרשומים ברשיון הרכב שבידי המוגבל בי
האחוז שכוסה על ידי סכום ההלוואה העומדת מסך כל המסים שחלו על הרכב, שבידי  -"אחוז הכיסוי" 

  המוגבל ביידות, בעת רכישתו.
  (ב) 
  ) ההלוואה העומדת תוחזר למוסד בסכום המתקבל ממכפלת בסיס החישוב במועד הקובע, באחוז הכיסוי.1(

ה לפי המועד הקובע מחיר לדגם ולשת הייצור של הרכב ) לא כללה חוברת המחירים שתפרסמה לאחרו2(
מהמחיר הקוב בחוברת המחירים לגבי  70%שבידי המוגבל ביידות, יהא בסיס החישוב לעין סעיף זה 

  הדגם הדומה לו ביותר בהתאם לקביעת המוסד.

ין סעיף (ג) סכום ההלוואה העומדת המוחזר למוסד כאמור בסעיף קטן (ב) ישא ריבית בשיעור ש4קבע לע 
, מתום ששים יום מהמועד הקובע ועד ליום פרעון הסכום, 1961-לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א

ובלבד שבמין ששים הימים מהמועד הקובע או במין התקופה שבגיה תחושב הריבית לא יובאו בחשבון 
  תקופות אלה:

  ) להסכם זה;1(א)(12ר בסעיף ) תקופה של שלושה חדשים מהמועד הקובע, אם אירע האמו1(

) התקופה שחלפה מהמועד הקובע עד תום שלושה חדשים ממועד זה או עד ליום שבו הרכב מכר, לפי 2(
  ) להסכם זה;2(א)(12המוקדם מבייהם, אם אירע האמור בסעיף 

ה ) התקופה שחלפה מיום הגשת הבקשה להחזר ההלוואה העומדת ועד ליום מתן האישור להחזר ההלווא3(
  העומדת.

  (ד) 
  ) פטר מוגבל ביידות, יהא המועד הקובע לעין סעיף זה היום שבו מלאו שים עשר חדשים מיום הפטירה.1(

), אם הוגשה בקשה להחזר ההלוואה העומדת לפי תום שים עשר החדשים 1) על אף האמור בפסקה (2(
רכב תוך ששים יום מיום הוצאת האמורים לעיל, יהא המועד הקובע יום הגשת הבקשה ואם לא מכר ה

היום שבו הוגשה בקשה חוזרת ובלבד שהוגשה לפי תום שים עשר  - האישור להחזר ההלוואה העומדת 
  החדשים האמורים לעיל.

חדשים ממועד רישום הבעלות על הרכב  33) להסכם זה תוך 2(ב)(11(ה) יזוק הרכב בתאוה כאמור בסעיף 
י סעיף קטן (ב) בגין ירידת ערך הרכב עקב התאוה בשיעור שיקבע הקודם, יופחת הסכום המחושב לפ

  השמאי".
  ר' הוראת מעבר בהערות מבוא.

 , הוחלף לוסח דלעיל. ר' הוראת תחולה בהערות מבוא.3בת' 
, וספה הסייפא המתחילה במילים "ולגבי רכב...". ר' הערות 1.11.99, ת"ת 18בת'  -"בסיס החישוב"  -א(א) 12ס'   . 72

  .18וא לת' מב
  .19". ר' הערות מבוא לת' 19%" בא "15%, במקום "1.1.01, ת"ת 19ת' ב



  

  

(ב) להסכם, תוחזר 11אושרה הלוואה עומדת להחלפת רכב בסיבות האמורות בסעיף  73)1(
ההלוואה העומדת למוסד בסכום המתקבל ממכפלת בסיס החישוב במועד הקובע באחוז 

  הכיסוי ובאחוז הקוב בתוספת ו'. 

(ב) להסכם, 11הלוואה עומדת להחלפת רכב בסיבות האמורות בסעיף  לא אושרה 74)2(
תוחזר ההלוואה העומדת למוסד בסכום המתקבל ממכפלת בסיס החישוב במועד הקובע 

לא יותר מהסכום  -כפול האחוז מערך הרכב אשר כוסה במועד הרכישה, ובכל מקרה 
  ששולם למוגבל ביידות בפועל, כשהוא מעודכן למועד ההחזר.

לא כללה חוברת המחירים שתפרסמה לאחרוה לפי המועד הקובע מחיר לדגם  75)3(
ולשת הייצור של הרכב שבידי המוגבל ביידות, יהא בסיס החישוב לעין סעיף זה המחיר 

  הקוב בחוברת המחירים לגבי הדגם הדומה לו ביותר בהתאם לקביעת המוסד.

 12%ור בסעיף קטן (ב) ישא ריבית בשיעור (ג) סכום ההלוואה העומדת המוחזר למוסד כאמ
, לפי 1961-לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א 4לשה או בשיעור שקבע לעין סעיף 

המוך מבייהם מתום חודשיים מהמועד הקובע ועד ליום פרעון הסכום, ובלבד שבמין 
בחשבון החודשיים מהמועד הקובע או במין התקופה שבגיה תחושב הריבית לא יובאו 

  תקופות אלה:

) להסכם 1(א)(12) תקופה של שלושה חודשים מהמועד הקובע, אם אירע האמור בסעיף 1(
  זה;

) התקופה שחלפה מהמועד הקובע עד תום שלושה חודשים ממועד זה או עד ליום שבו 2(
  ) להסכם זה;2(א)(12הרכב מכר, לפי המוקדם מבייהם, אם אירע האמור בסעיף 

פה מיום הגשת הבקשה להחזר ההלוואה העומדת ועד ליום מתן האישור ) התקופה שחל3(
  להחזר ההלוואה העומדת.

  (ד) 

) פטר מוגבל ביידות, יהא המועד הקובע לעין סעיף זה היום שבו מלאו שים עשר 1(
  חדשים מיום הפטירה;

ים ), אם הוגשה בקשה להחזר ההלוואה העומדת לפי תום ש1) על אף האמור בפסקה (2(
אם הרכב מכר תוך  - עשר החדשים האמורים לעיל, יהא המועד הקובע יום הגשת הבקשה 

חודשיים מיום הוצאת האישור להחזר ההלוואה העומדת, ואם הרכב לא מכר תוך 
היום שבו הוגשה בקשה חוזרת, ובלבד שהוגשה לפי תום שים עשר  -התקופה האמורה 

  החדשים האמורים לעיל.

) להסכם זה, יופחת הסכום המחושב לפי סעיף 2(ב)(11בתאוה כאמור בסעיף  (ה) יזוק הרכב
  קטן (ב) בגין ירידת ערך הרכב עקב התאוה בשיעור שיקבע השמאי.

הצדדים יהיו רשאים לשות את שיעורי הפחת הקובים בסעיף קטן (א) ואת השיעורים  76(ו)
החלים על רכב; כל שיוי  הקובים בתוספת ו', בהתאם לתודות במחירי הרכב ובמסים

שיוסכם עליו יפורסם בשי עיתוים יומיים ויחול על הלוואות עומדות שיוחזרו החל ביום 
  השביעי שאחרי הפרסום או ממועד מאוחר יותר שיוסכם ויפורסם כאמור.

  

                                                            
, במקום הריישא "ההלוואה העומדת תוחזר" באה הריישא המסתיימת במילים 1.1.01, ת"ת 19בת'  -) 1א(ב)(12ס'   . 73

  .19"...ההלוואה העומדת". ר' הערות מבוא לת' 
  .19, בוסח דלעיל. ר' הערות מבוא לת' 1.1.01, ת"ת 19וסף בת'  -) 2א(ב)(12ס'   . 74
  בוסח המקורי:  -) 3א(ב)(12ס'   . 75

) הצדדים יהיו רשאים לשות את השיעורים הקובים בתוספת ו' בהתאם לתודות במחירי הרכב ובמסים 3("
מדות החלים על רכב. כל שיוי שיוסכם עליו יפורסם בשי עיתוים יומיים לפחות ויחול על הלוואות עו

  שיוחזרו החל ביום השביעי שאחרי הפרסום או ממועד מאוחר יותר שיוסכם ושיפורסם כאמור."
  .18, בוטלה תקת המשה. ר' הערות מבוא לת' 1.11.99, ת"ת 18בת' 
  ).3(-) המקורי שוה ל2, סימון סעיף קטן (1.1.01, ת"ת 19בת' 

  .18יל. ר' הערות מבוא לת' , בוסח דלע1.11.99, ת"ת 18וסף בת'  -א(ו) 12ס'   . 76



  

  

  77החזר ההלוואה העומדת ביכוי פחת  ב. 12

שאושרה לו הלוואה עומדת א להסכם זה, מוגבל ביידות 12על אף האמור בסעיף  78(א)
להחלפת רכב יחזיר למוסד את ההלוואה, העומדת שיתה לרכישת הרכב הקודם, בסכום 
המתקבל ממכפלת אחוז הכיסוי בסכום מלוא המסים החלים על הרכב הקודם ביום ההחזר, 
על פי כל דין, כאילו היה חדש; הוראה זו תחול אם ממועד קבלת ההלוואה העומדת לרכישת 

חודשים אם למוגבל ביידות רשיון היגה בר תוקף  42 -הקודם ועד למועד הקובע חלפו הרכב 
  חודשים אם למוגבל ביידות אין רשיון היגה בר תוקף.  48או 

  הסכום המחושב לפי סעיף קטן (א) לעיל יופחת: 79(ב)

) באחוז שקבע בתוספת ז' להסכם זה, בהתאם לתקופת השימוש ברכב עד למועד 1(
  או עד ליום החזרת ההלוואה העומדת, לפי המוקדם מבייהם; הקובע

באחוז המחושב בהתאם לכללים לפיהם קבע אחוז הפחת הוסף היתן ביום החזרת  80)2(
 1969-ההלוואה העומדת לכים כמשמעותם בחוק הכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט

לרכב הקודם (וסח משולב) ובהתאם לרכב המשמש כדגם מייצג, במועד האמור, 
  ).1(א)(11כמשמעותו בסעיף 

  

  81חובת החזר הפרשים  ג. 12

   -ה' 12-ד' ו12בסעיף זה ובסעיפים  82(א)

שיעור ההחזר של ההלוואה העומדת שקבע בחלק א' לתוספת ו' או בסעיף  -"שיעור מופחת" 
  ב(ב), לפי העין, למוגבל ביידות שרוכש רכב חדש;12

  ההלוואה העומדת שקבע בחלק ב' לתוספת ו'; שיעור ההחזר של -"שיעור רגיל" 

                                                            
  בוסח: 2הוסף בת'  -ב 12ס'   . 77

א להסכם זה, מוגבל ביידות שאושרה לו הלוואה עומדת להחלפת רכב לאחר 12(א) על אף האמור בסעיף "
חדשים ממועד רישום הבעלות על הרכב הקודם עד למועד הקובע והוא רוכש רכב חדש, יחזיר  33שחלפו 

דת בסכום המתקבל ממכפלת סכום מלוא המסים, החלים על הרכב הקודם על פי למוסד את ההלוואה העומ
  כל דין ביום החזרת ההלוואה העומדת כאילו היה חדש, באחוז הכיסוי.

  (ב) הסכום המחושב לפי סעיף קטן (א) לעיל יופחת:
  ) באחוז שקבע בתוספת ו' להסכם זה, בהתאם לתקופת השימוש ברכב עד למועד הקובע;1(

אחוז הזהה לאחוז הפחת הוסף היתן ביום החזרת ההלוואה העומדת לכים כמשמעותם בחוק הכים ) ב2(
  (וסח משולב), שברשותם רכב קודם מאותו סוג. 1969- (תגמולים ושיקום), התשי"ט

) שבסעיף קטן (ב) ולא רכש רכב תוך ששה חדשים 2(ג) זוכה המוגבל ביידות בפחת וסף כאמור בפסקה (
א להסכם זה, והמועד 12בל מהמוסד אישור להלוואה עומדת להחלפת רכב, יחולו הוראות סעיף מיום שקי

 א יהא היום שבו מלאו ששה חדשים מיום מתן האישור להלוואה עומדת להחלפת רכב."12הקובע לעין סעיף 
  הוחלף לוסח: 3בת'  -ב(א) 12ס'   . 78

אושרה לו הלוואה עומדת להחלפת רכב לאחר א להסכם זה, מוגבל ביידות ש12על אף האמור בסעיף "
חודשים עד למועד הקובע הן ממועד רישום הבעלות על הרכב הקודם והן ממועד קבלת הלוואה  33שחלפו 

עומדת לרכישת אותו רכב, והוא רוכש רכב חדש, יחזיר למוסד את ההלוואה העומדת בסכום המתקבל 
ל פי כל דין ביום החזרת ההלוואה העומדת כאילו ממכפלת סכום מלוא המסים החלים על הרכב הקודם ע

  היה חדש, באחוז הכיסוי."
  ר' הערת תחולה בהערות מבוא.

חדשים עד למועד הקובע אם הוא בעל רשיון היגה בר תוקף  42חדשים עד למועד הקובע" בא " 33, במקום "6בת' 
  "חדשים עד למועד הקובע אם אין לו רשיון היגה בר תוקף. 48או שחלפו 

  , הוחלף לוסח דלעיל.15בת' 
  הוחלף לוסח דלעיל. ר' הוראת תחילה בהערות מבוא. 3בת'  -ב(ב) 12ס'   . 79
, במקום "באחוז הזהה לאחוז" בא "באחוז המחושב בהתאם לכללים לפיהם 26.9.97, ת"ת 16בת'  -) 2ב(ב)(12ס'   . 80

הסייפא המתחילה במילים "ובהתאם לרכב  קבע אחוז" ובמקום הסייפא "שברשותם רכב קודם מאותו סוג" באה
 המשמש...".

 .3הוסף בת'  -ג 12ס'   . 81
  ה". 12-ד ו 12ד" בא "ובסעיפים  12בריישא, במקום "ובסעיף  1.1.93, ת"ת 10בת'  -ג(א) 12ס'   . 82



  

  

היום שבו החזיר המוגבל ביידות למוסד את ההלוואה העומדת שקיבל בגין  - "יום ההחזר" 
  הרכב הקודם.

  -"יום אישור ההלוואה העומדת להחלפת רכב" 

יום הוצאתו של האישור שהיה בתוקף  -(א) 11) אם ההלוואה העומדת אושרה לפי סעיף 1(
  יום הוצאתו של האישור הראשון שלא מומש; -ד 12חזר, ולעין סעיף ביום הה

יום הוצאתו של האישור הראשון שלא  -(ב) 11) אם ההלוואה העומדת אושרה לפי סעיף 2(
  מומש.

החזיר המוגבל ביידות את ההלוואה העומדת שקיבל בגין הרכב הקודם בשיעור מופחת,  83(ב)
ם מיום אישור ההלוואה העומדת להחלפת רכב, יחולו חודשי 24אולם לא רכש רכב חדש תוך 

א 12לגבי החזר ההלוואה העומדת שקיבל בגין הרכב הקודם השיעור הרגיל וכן הוראות סעיף 
  להסכם זה.

הוראה זו לא תחול כל עוד המוגבל ביידות לא מכר את הרכב הקודם ולא חל מועד קובע 
  החודשים ממועד קובע זה. 24אחרי יום ההחזר: חל מועד קובע כאמור, יימו 

  (ג) 

) בסיבות האמורות בסעיף קטן (ב), יחוייב המוגבל ביידות להחזיר למוסד את ההפרש 1(
שבין סכום ההלוואה העומדת שהיה צריך להחזיר למוסד ביום ההחזר לפי השיעור הרגיל 

  א, לבין סכום ההלוואה העומדת שהחזיר למעשה.12ובהתאם להוראות סעיף 

יר מוגבל ביידות את ההלוואה העומדת שקיבל בגין הרכב הקודם לפי שחל מועד ) החז2(
קובע לגביו, ישמש יום ההחזר כמועד קובע לעין חישוב סכום ההלוואה העומדת שהיה 

  ).1צריך להחזיר ביום ההחזר כאמור בפסקה (

) להסכם א(ג12סכום ההפרש האמור בסעיף קטן (ג) ישא ריבית בשיעור שקבע בסעיף  84(ד)
  זה, מיום ההחזר עד ליום שבו מוחזר ההפרש.

(ה) לא יתן למוגבל ביידות אישור חדש להלוואה עומדת, כל עוד לא החזיר למוסד את 
ההלוואה העומדת שקיבל בגין הרכב הקודם כדרש בסעיף זה, כולל ההפרש לפי סעיפים 

  (ד).-קטים (ג) ו

  

  85שלילת פחת וסף  ד. 12

יחולו, בשיויים המחויבים, גם לגבי מוגבל ביידות שחל לגביו מועד קובע ושלא  ג'12הוראות סעיף 
חדשים מיום אישור ההלוואה העומדת להחלפת רכב, אף אם טרם החזיר את  12רכש רכב חדש תוך 

  ההלוואה העומדת שקיבל בגין הרכב הקודם.

  

  86החזר הלוואה עומדת שפרעה  ה. 12

ההלוואה שפרעה)  -הלוואה העומדת בשיעור מופחת (להלן (א) החזיר המוגבל ביידות את ה
וביקש לבטל את ההחזר, ישלם לו המוסד את הסכום שהוחזר בצירוף תוספת לפי שיעור 
עליית המדד שפורסם לאחרוה לפי יום התשלום על ידי המוסד לעומת המדד שפורסם 

  לאחרוה לפי יום ההחזר.

  קיימים כל אלה:(ב) הוראות סעיף קטן (א) תחול אם מת

                                                            
  , וספה הסייפא המתחילה במילים "הוראה זו לא תחול...".1.1.93, ת"ת 10בת'  -ג(ב) 12ס'   . 83

  חדשים". 24חדשים" בא " 12בכל מקום במקום " ,15ת' ב
" בא "בסעיף 1961-לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א 4, במקום "לעין סעיף 26.9.97, ת"ת 16בת'  -ג(ד) 12ס'   . 84

 א(ג) להסכם זה".12
  .3הוסף בת'  -ד 12ס'   . 85
  .11' , בוסח דלעיל. ר' הערת מבוא לת1.1.93, ת"ת 11הוסף בת'  -ה 12ס'   . 86



  

  

  ) לא חל מועד קובע להחזר ההלוואה שפרעה, בין לפי יום ההחזר ובין לאחריו;1(

  חודשים מיום ההחזר; 6) הבקשה לביטול החזר ההלוואה שפרעה הוגשה למוסד תוך 2(

) הרכב הקודם משועבד שעבוד ראשון לטובת המוסד, כערובה להחזרת ההלוואה 3(
, וכן רשם במשרד 1967-בהתאם לחוק המשכון, התשכ"זהעומדת ודבר השעבוד רשם 

  הרישוי וברשיון הרכב.

  (ג) לא יבוטל החזר הלוואה עומדת אלא פעם אחת בלבד לגבי אותו רכב.

חודשים  3(ד) בוטל החזר ההלוואה שפרעה לא תאושר הלוואה עומדת חדשה אלא בתום 
  מיום הגשת הבקשה לביטול.

  

  87פרק ד': קצבת יידות
  

  88שיעורי קיצבת יידות לבעלי רכב  . 13

להסכם  7-ו 5(א) למוגבל ביידות אשר ברשותו ובבעלותו רכב, ומתקיימים לגביו תאי סעיף 
זה, תשולם קיצבת יידות בשיעורים הפורטים בתוספת ח' להסכם זה, בהתאם לגודל הרכב 

לגביו, תשולם לו שברשותו ובבעלותו, ובלבד שאם ברשותו ובבעלותו רכב גדול מהרכב הקובע 
  קיצבת יידות בהתאם לגודל הרכב הקובע לגביו.

להסכם זה, תשולם  6(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), למוגבלים ביידות כאמור בסעיף 
קיצבת יידות בשיעור השווה לשיעור הגבוה ביותר של קיצבת היידות שהיתה משתלמת 

מקיצבת  35%-, בתוספת סכום השווה ללאחד מהם, אילו רכש רכב שהוא הרכב הקובע לגביו
  היידות שהיתה משתלמת לשי מבייהם, אילו רכש רכב שהוא הרכב הקובע לגביו.

על אף האמור בסעיף קטן (א), לעין קצבת היידות יראו מוגבלים ביידות כאמור  89)1(ב
 שים, כאילו הרכב הקובע 18להסכם זה, שרכשו רכב משותף בטרם מלאו להם  6בסעיף 

  לגביהם הוא רכב כאמור בסימן ג' לתוספת ג', כל עוד הרכב האמור בבעלותם וברשותם.

  בוטל. 90(ג)

  

                                                            
 .1.1.98, ת"ת 17וסף בת'  -כותרת פרק ד'   . 87
  בוסח המקורי:  -(ב) - (א) ו13ס'   . 88

להסכם זה, תשולם קיצבת  5(א) למוגבל ביידות אשר ברשותו ובבעלותו רכב, ומתקיימים לגביו תאי סעיף "
תו, ובלבד שאם יידות בשיעורים הפורטים בתוספת ה' להסכם זה, בהתאם לגודל הרכב שברשותו ובבעלו

  ברשותו ובבעלותו רכב גדול מהרכב הקובע לגביו, תשולם לו קיצבת יידות בהתאם לגודל הרכב הקובע לגביו.
להסכם זה, תשולם קיצבת יידות  6(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), למוגבלים ביידות כאמור בסעיף 

משתלמת לאחד מהם, אילו רכש רכב שהוא בשיעור השווה לשיעור הגבוה ביותר של קיצבת היידות שהיתה 
מקיצבת היידות שהיתה משתלמת לשי מבייהם, אילו  35%-הרכב הקובע לגביו, בתוספת סכום השווה ל

  רכש רכב שהוא הרכב הקובע לגביו."
  , במקום "בתוספת ה" בא "בתוספת ז".29.7.79, ת"ת 1בת'  -(א) 13ס' 

  , במקום "תוספת ז" בא "תוספת ח".3בת' 
  ".7-ו 5" בא "סעיף 5, במקום "סעיף 15בת' 

  , בוסח: 1.11.99, ת"ת 18וסף בת'  -) 1(ב13ת'   . 89
להסכם זה,  6) על אף האמור בסעיף קטן (א), לעין קצבת היידות יראו מוגבלים ביידות כאמור בסעיף 1(ב"

ב כאמור בסימן ג' שים, כאילו הרכב הקובע לגביהם הוא רכ 18שרכשו רכב משותף בטרם מלאו להם 
  לתוספת ג', כל עוד הרכב האמור בבעלותם וברשותם." 

  .18ר' הערות מבוא לת' 
  , בוסח:1.7.79, ת"ת 1וסף בת'  -(ג) 13ת'   . 90

(ד) להסכם זה תשולם קיצבת 21(ג) על אף האמור בסעיף קטן (א), לזכאי לקיצבת זיקה כמשמעותה בסעיף "
  ידות לא משתכר."יידות בשיעור היתן למוגבל בי

  .20. ר' הוראות תחולה בהערות מבוא לת' 1.1.02, ת"ת 20הסעיף בוטל בת' 



  

  

  תוספת לקיצבת יידות  . 14

מוגבל ביידות משתכר הזכאי לקיצבת יידות, שברשותו ובבעלותו רכב, יהיה זכאי  91(א)
ם תקיימו בו תוספת קיצבה) לפי תוספת ח' להסכם זה א -לתוספת קיצבת יידות (להלן 

  תאים אלה:

  ק"מ לפחות;  40המרחק בין מקום מגוריו לבין מקום עבודתו וחזרה הוא  92)1(

) הוכיח, להחת דעתו של המוסד, שהוא עובד ברציפות ששה חדשים לפחות בתכוף לפי 2(
הגשת הבקשה לקבלת תוספת הקיצבה ומשתמש ברכבו בקביעות לצורך סיעה למקום 

  עבודתו.

ה תוספת קיצבה כאמור בסעיף קטן (א) רשאי המוסד, לבדוק ולהחליט מחדש, אושר 93(ב)
  מעת לעת, אם מתקיימים במוגבל ביידות התאים המזכים בתוספת הקיצבה.

  

  קיצבת יידות לחסרי רכב  . 15

מוגבלות  80%מוגבל ביידות משתכר בן שמוה עשרה ומעלה, שקבעו לו לפחות  94(א)
) לחוק, יהיה זכאי לקיצבת יידות כל עוד 1(199ה כמשמעה בסעיף ביידות, איו מקבל גמל

  מתקיימים בו התאים האמורים לעיל:

בשיעור השווה לקיצבת היידות אשר היתה משתלמת לו על פי סימן א' לתוספת ח' להסכם 
מוגבלות ביידות ובעל רכב שפח  100%זה, אילו היה מוגבל ביידות משתכר שקבעו לו 

ועו איסמ"ק; 1800ו עולה על מ  

                                                            
  , במקום "לפי תוספת ה'" בא "לפי תוספת ז".29.7.79, ת"ת 1בת'  -(א) 14ס'   . 91

  , במקום "תוספת ז" בא "תוספת ח".3ת' ב
 ק"מ". 40ק"מ" בא " 20תו וחזרה" ובמקום ", במקום "עבודתו" בא "עבוד26.9.97, ת"ת 16בת'  -) 1(א)(14ס'   . 92
  בוסח המקורי: -(ב) 14ס'   . 93

  חודשים." 6התקיימו התאים כאמור בסעיף קטן (א), תאושר תוספת הקיצבה כל פעם לתקופה של "
 , הוחלף לוסח דלעיל.26.9.97, ת"ת 16בת' 

  בוסח המקורי: -(א) 15ס'   . 94
מוגבלות ביידות, שאיו זכאי  80%ומעלה, שקבעו לו לפחות  מוגבל ביידות, משתכר בן שמוה עשרה"

להסכם זה, יהיה זכאי לקיצבת יידות כל עוד הוא מוגבל ביידות  13לקיצבת יידות על פי תאי סעיף 
משתכר בשיעור השווה למחצית קיצבת היידות שהיתה משתלמת לו על פי הסכם זה, אילו היה בעל רכב 

  סמ"ק." 1300על  שפח מועו איו עולה
  . לוסח:1.7.79, ת"ת 1הוחלף בת' 

מוגבלות ביידות, שאיו זכאי  80%"מוגבל ביידות, משתכר בן שמוה עשרה ומעלה, שקבעו לו לפחות 
כא לחוק, ואיו זכאי 127להסכם זה, איו "כה" כמשמעותו בסעיף  13לקיצבת יידות על פי תאי סעיף 
(ד) להסכם זה, יהיה זכאי לקיצבת יידות כל עוד מתקיימים בו התאים 21ף לקיצבת זקה כמשמעותה בסעי
  האמורים לעיל, בשיעורים אלה:

בשיעור השווה לקיצבת היידות אשר היתה משתלמת לו על פי  - מוגבלות ביידות  100%) אם קבעו לו 1(
מוגבלות ביידות ובעל  100%סימן ב' לתוספת ז' להסכם זה, אילו היה מוגבל ביידות משתכר שקבעו לו 

  סמ"ק; 1300רכב שפח מועו איו עולה על 

מקצבת היידות האמורה  75%- בשיעור השווה ל - מוגבלות ביידות  99%ועד  80%- ) אם קבעו לו מ2(
  ) לעיל."1בפיסקה (

  , במקום "תוספת ז" בא "תוספת ח".3בת' 
  ".195כא" בא "127, במקום "26.9.97, ת"ת 16בת' 
) 1(199לחוק" בא "מקבל גמלה כמשמעה בסעיף  195, במקום ""כה" כמשמעותו בסעיף 1.11.99, ת"ת 18בת' 

סמ"ק" וכן סומן הסעיף  1,800סמ"ק" בא " 1,300) במקום "סימן ב'" בא "סימן א'" ובמקום "1לחוק" ובפיסקה (
  (א).15 -כ 15המקורי שסימוו היה 

  .18ר' הערות מבוא לת' 
מוגבלות ביידות" מחקו המילים "אשר איו זכאי לקיצבת  80%, בריישא אחרי המילים "1.1.01, ת"ת 19בת' 

  להסכם זה". כן מחקה הסייפא "בשיעורים אלה". 13יידות על פי סעיף 
 100%) אם קבעו לו 1בפיסקה המתחילה במילים "בשיעור השווה לקיצבת..." מחקה הריישא שוסחה היה "(

  ).2ובפיסקה המתחילה במילים "אם קבעו לו..." מחק הסימון ( "-מוגבלות ביידות 
) לחוק" מחקו המילים "ואיו זכאי לקיצבת זיקה כמשמעותה בסעיף 1(199, אחרי "בסעיף 1.1.02, ת"ת 20בת' 

  (ד) להסכם זה".21
 .20ר' הוראות תחולה בהערות מבוא לת' 



  

  

מקצבת היידות  75%-בשיעור השווה ל -מוגבלות ביידות  99%ועד  80%-אם קבעו לו מ
  ) לעיל.1האמורה בפיסקה (

מוגבל ביידות אשר אין משתלמת לו קצבת יידות על פי סעיף קטן (א), יהיה זכאי  95(ב)
  ו אחד מאלה:לקצבת יידות בשיעור הקוב בסעיף קטן (א) ובלבד שמתקיים ב

הוא מקבל קצבה מיוחדת כמשמעותה בתקות הביטוח הלאומי (ביטוח כות) (מתן ) 1(
תקות שר"מ), או לפי ההסכם בדבר מתן  -(להלן  1978-שירותים מיוחדים), התשל"ט

שים,  18הסכם שר"מ עולים), מלאו לו  -גמלאות לעולים התלויים בעזרת הזולת (להלן 
מוגבלות ביידות או שועדה רפואית קבעה כי הוא זקוק לכיסא  100%ובלבד שקבעו לו 

  גלגלים ומשתמש בו;

משתלמת לו גמלת ילד כה על פי תקות הביטוח הלאומי (דמי מחיה, עזרה בלימודים ) 2(
 80%תקות ילד כה), ובלבד שקבעו לו  -(להלן  1998-וסידורים לילד כה), התש"ח

ה רפואית קבעה כי הוא זקוק לכיסא גלגלים ומשתמש מוגבלות ביידות לפחות או שועד
  בו.

), לעין סעיף קטן (ב) יראו כמקבל קצבה מיוחדת גם את מי 1(א)(20על אף האמור בסעיף  96(ג)
(ב) 7לתקות שר"מ או הוראות סעיף  6שאיו מקבל קצבה מיוחדת רק בשל הוראת תקה 

כה גם את מי שאין משתלמת לו  להסכם שר"מ עולים, ויראו כמי שמשתלמת לו גמלת ילד
(א) לתקות ילד כה, והכל בלבד שהוא יוצא את 4הגמלה האמורה רק בשל הוראת תקה 

פעמים בחודש, למטרות עבודה, לימודים,  6חצרי המוסד שבו הוא שוהה ברכב, לפחות 
א לחוק הוש 307פעילות חברתית, שיקומית או התדבותית ואין גוף ציבורי כמשמעו בסעיף 

  בהוצאות יציאותיו האמורות.

בידו הברירה לבחור אחת מהן ובלבד  - 13מי שזכאי לקצבה לפי סעיף זה ולפי סעיף  97)1(ג
  עומדת והחזירה לפי הוראות הסכם זה. שלא קיבל הלוואה עומדת או שקיבל הלוואה

(ב), יראו כאילו בהגדרת "מוגבל ביידות", אחרי -סעיפים קטים (א) ויין הוראות לע 98(ד)
בא "או המצא מחוץ לישראל בשליחות מטעם המדיה, לרבות קטין  ""המצא בישראל

המצא עם הורהו, בגיר המצא עם הורהו כאמור ואשר הורהו מוה כאפוטרופסו או מי 
  .".ם בן זוגו, במסגרת שליחות כאמורשמצא ע

  

  99תחילת תשלום קיצבת היידות  . 16

ון לחודש שבו הוגשה לועדה הרפואית קיצבת היידות תשולם בעד התקופה המתחילה בראש
הבקשה, לפיה קבעו אחוזי מוגבלות ביידות, ובלבד שהתביעה לקיצבת יידות הוגשה למוסד תוך 
חודשיים מהיום שבו שלחה למוגבל ביידות הודעה על החלטת הועדה הרפואית או הועדה 

  הרפואית לעררים לפי העין.

                                                            
  .18דלעיל. ר' הערות מבוא לת' , בוסח 1.11.99, ת"ת 18וסף בת'  -(ב) 15ס'   . 95

  , הריישא שוסחה היה:1.1.01, ת"ת 19ת' ב
להסכם זה, יהיה  13"מוגבל ביידות אשר לא משתלמת לו קצבת יידות על פי סעיף קטן (א) או על פי סעיף 

) ובלבד שתקיים בו אחד 1זכאי לקצבת יידות בשיעור השווה למחצית השיעור הקוב בסעיף קטן (א)(
  " הוחלפה לריישא בוסח דלעיל.מאלה

שים" מחקו המילים "הוא איו זכאי לקצבת זיקה כמשמעותה בסעיף  18, אחרי "מלאו לו 1.1.02, ת"ת 20בת' 
  (ד) להסכם זה".21

  .20ר' הוראות תחולה בהערות מבוא לת' 
  .18, בוסח דלעיל. ר' הערות מבוא לת' 1.11.99, ת"ת 18וסף בת'  -(ג) 15ס'   . 96

)" ואחרי המילים "שבו הוא שוהה" וסף 1(א)( ,20וספה הריישא "על אף האמור בסעיף 1.1.01, ת"ת 19ת' ב
  "ברכב".

  .19, בוסח דלעיל. ר' הערת מבוא לת' 1.1.01, ת"ת 19וסף בת'  -) 1(ג15ס'   . 97
  .1.1.17, ת"ת 25(ד) הוסף בת' 15ס"ק   . 98
החלטת הועדה הרפואית או , במקום "על החלטת הועדה הרפואית לעררים" בא "על 26.9.97, ת"ת 16בת'  - 16ס'   . 99

  הועדה הרפואית לעררים לפי העין" ובמקום "מלמפרע" בא "למפרע".
  .18' הערות מבוא לת' ר



  

  

לקיצבת יידות לאחר תום חדשיים מהיום שבו שלחה לו  הגיש המוגבל ביידות למוסד את התביעה
ההודעה כאמור, תשלום לו הקיצבה למפרע בעד תקופה של חדשיים שקדמו לחודש שבו הגיש את 
התביעה לקיצבת יידות למוסד. לא תשולם קיצבת יידות אלא בעד תקופה שמתקיימים בה 

  התאים המזכים על פי הסכם זה בקיצבת יידות.

  

  100תחילת תשלום של תוספת הקיצבה  . 17

להסכם זה, תשולם תוספת הקיצבה עבור  14תקיימו התאים המזכים בתוספת קיצבה לפי סעיף 
התקופה המתחילה בראשון לחודש שבו התחיל המוגבל ביידות לעבוד. בכל מקרה לא תשולם 

אים המזכים תוספת הקיצבה, אלא עבור התקופה בעדה משתלמת קיצבת יידות, ומתקיימים הת
  בתוספת הקיצבה.

  

  101שיויים בקיצבת יידות  . 18

הוכיח המוגבל ביידות כי חל שיוי בתאים המזכים אותו בקיצבת יידות, ובעקבות שיוי זה הוא 
זכאי לקיצבת יידות גדולה או קטה מזו המשולמת לו, תוגדל או תוקטן הקיצבה בהתאם לשיוי 

  לתקופה שהוא חל.האמור מהמועד שבו חל השיוי ו

  

  שיערוך  . 19

  (א) קיצבת היידות ותוספת הקיצבה יעודכו לפי שיעור ההתייקרות במועדים הבאים:

  בשיעור ההתייקרות שחלה מאז העידכון הקודם; -באחד ביואר של כל שה  102)1(

  לפחות לעומת העידכון הקודם. 4%- בכל פעם ששיעור ההתייקרות מגיע ל 103)2(

יקרות לעין סעיף זה יחושב בהתאם לכללים שייקבעו בין הצדדים שיעור ההתי 104(ב)
בהתחשב בהתייקרות של דמי ביטוח, של הוצאות דלק והוצאות תיקוים והחזקה. לעין זה, 

דמי ביטוח רכב, ולגבי מוגבל ביידות שקיבל הלוואה לרכישת אבזרים  -"דמי ביטוח" 
ל האבזרים המיוחדים, כשהם מחושבים מיוחדים גם בהתחשב בהתייקרות של דמי הביטוח ש

לפי ערכם במועד מתן ההלוואה. ואם לא קיבל הלוואה מיוחדת לרכישת האבזרים המיוחדים 
  כשהם מחושבים לפי ערכם של האבזרים האמורים, ביום שבו הותקו ברכב. -

  

                                                            
, אחרי המילים "התחיל המוגבל ביידות לעבוד" מחקו המילים "ובלבד שלא תיתן 1.1.01, ת"ת 19בת'  - 17ס'   . 100

 שבו הוגשה הבקשה לתוספת קיצבה למוסד". חדשים לפי היום 6תוספת קיצבה בעד תקופה העולה על 
בוסח המקורי: "הוכיח המוגבל ביידות למוסד שחל שיוי בתאים המזכים אותו בקיצבת יידות,  - 18ס'   . 101

ובעקבות שיוי זה הוא זכאי לקיצבת יידות גדולה יותר, תוגדל הקיצבה מהיום הראשון לחודש שבו הגיש למוסד 
  ."את ההוכחה בדבר השיוי

  , הוחלף לוסח דלעיל.15ת' ב
  .15ר' הערות תחילה ותחולה בהערות מבוא לת' 

 , תוקן הסעיף בהתאם לאמור בהערת העורך).1.1.98, ת"ת 17(בת'  15ראה הערת העורך בהערות מבוא לתיקון 
 , במקום "בראשון לאפריל" בא "באחד ביואר".1.1.01, ת"ת 19בת'  -) 1(א)(19ס'   . 102
  לפחות". 4%לפחות" בא " 12%, במקום "1.1.01, ת"ת 19בת'  -) 2)((א19ס'   . 103
  בוסח המקורי: -(ב) 19ס'   . 104

שיעור ההתייקרות לעיין סעיף זה יחושב בהתאם לכללים שייקבעו בין הצדדים בהתחשב בהתייקרות של "
  דמי ביטוח רכב".

  כן וספה הסייפא:, אחרי המילים "דמי ביטוח" מחקה המילה רכב ו1.1.98, ת"ת 17בת' 
דמי ביטוח רכב, ולגבי מוגבל ביידות שקיבל הלוואה לרכישת אבזרים מיוחדים או  -"לעין זה, "דמי ביטוח" 

הלוואה לרכישת מתקן הרמה, גם בהתחשב בהתייקרות של דמי הביטוח של האבזרים המיוחדים או של 
חדים ומתקן ההרמה במועד מתן מתקן ההרמה, לפי העין, המחושבים לפי ערכם של האבזרים המיו

ההלוואה לרכישת אבזרים או ההלוואה לרכישת מתקן ההרמה, לפי העין, ואם לא קיבל הלוואה מיוחדת 
המחושבים לפי ערכם של האבזרים או המיתקן האמורים,  -לרכישת האבזרים המיוחדים או מיתקן ההרמה 

  ביום שבו הותקו ברכב."
 .19וסח דלעיל. ר' הערות מבוא לת' , ל1.1.01, ת"ת 19הוחלף בת' 



  

  

  הפסקת תשלום  . 20

   -שבו  תשלום קיצבת היידות יופסק מהיום הראשון לחודש שלאחר החודש 105(א)

) מלאו שלושה חדשים רצופים מיום אישפוזו של המוגבל ביידות, לרבות אישפוז לפי 1(
  ;1969-חוק הסעד (טיפול במפגרים), תשכ"ט

  ) מלאו שלושה חדשים מהיום בו חדל המוגבל ביידות להשתמש ברכב;2(

  ) חדל להתקיים תאי כלשהו מהתאים המזכים בקיצבת יידות;3(

  ה חודשים מיום שאירע אחד מאלה:מלאו שלוש 106)4(

(א) הרכב אבד או הרס וחברת הביטוח, אשר הרכב היה מבוטח בה, קבעה כי הרכב 
  אבד או הרס ואין אפשרות למכרו או להעבירו לשימוש הזולת;

(ב), קבע כי הרכב איו יתן 11(ב) הרכב יזוק בתאוה ושמאי, כמשמעותו בסעיף 
  ו של המוגבל ביידות. לתיקון כך שיהיה כשיר לשימוש

) 7) או (6) או (5) או (4) או (3(א)(12חל אחד מהמועדים הקובעים כאמור בסעיף  107)5(
  להסכם זה;

)6(108   

חודשים רצופים מיום שהמוגבל ביידות יצא את ישראל, ובלבד  שלושהמלאו  109(א)
חודשים רצופים  3שבתכוף לפי יציאתו מישראל קיבל קיצבה בישראל תקופה של 

  לפחות.

המוסד רשאי,  -(ב) -(א) ו15על אף האמור בסעיף קטן (א), לעיין הוראות סעיף  110(ב)
חודשים מהחודש שבו יצא  24לפי שיקול דעתו, להאריך את התקופה האמורה עד 

  יידות את ישראל, אם מתקיים בו אחד מאלה:המוגבל ב

  ) הוא יצא את ישראל לצורך טיפול רפואי;1(

) הוא יצא את ישראל בשליחות מעביד ישראלי, לרבות קטין המצא עם הורהו, 2(
הורהו מוה כאפוטרופוסו או מי שמצא עם בן  בגיר המצא עם הורהו כאמור ואשר

  זוגו, במסגרת שליחות כאמור.

), בתקופה שבעדה לא 2הופסק תשלום קיצבת היידות בהתאם לאמור בסעיף קטן (א)( 111(ב)
משתלמת למוגבל ביידות קיצבת יידות, יהיה המוגבל ביידות זכאי לקיצבה לפי הוראות 

  . 15להסכם זה, בשיויים המחוייבים, ובתאי שמתקיים לגביו האמור בסעיף  15סעיף 

  

  תשלום קצבההוראות מיוחדות בדבר   א. 20

  -  20על אף האמור בסעיף  112(א)

                                                            
  (א).20-המקורי כ 20, סומן סעיף 15בת'  -(א) 20ס'   . 105
  (א) להסכם זה".12בוסח המקורי: "חל אחד המועדים הקובעים כאמור בסעיף  -) 4(א)(20ס'   . 106

ר בסעיף , הוחלף לוסח: "מלאו שלושה חודשים מיום שחל אחד המועדים הקובעים כאמו26.1.97, ת"ת 16ת' ב
  ) להסכם זה".2) או (1(א)(12

  , לוסח דלעיל.1.1.98, ת"ת 17הוחלף בת' 
 , בפסקה (א) במקום "חברת הביטוח" בא "הרכב אבד ... הביטוח".1.1.01, ת"ת 19בת' 

  , בוסח דלעיל.26.1.97, ת"ת 16וסף בת'  -) 5(א)(20ס'   . 107
 דלעיל. , בוסח26.1.97, ת"ת 16וסף בת'  -) 6(א)(20ס'   . 108
חודשים" במילים: "שלושה חודשים"  6) המקורי כס"ק (א). בוסף, הוחלפו בו המילים "6(א)(20ומן סעיף ס, 25בת'   . 109

ת הארץ בתום שישה , הוסח המתוקן יחול על מי שיצא א) )1.1.17קבע כי על אף תאריך התחילה שקבעאך 
  חודשים מיום התחילה.

  .1.1.17, ת"ת 25)(ב) הוסף בת' 6(א)(20"ק ס  . 110
  , בוסח דלעיל.15וסף בת'  -(ב) 20ס'   . 111
  בוסח דלעיל. 1.8.94, ת"ת 15וסף בתיקון  -א(א) 20ס'   . 112



  

  

) קבע המכון כי למוגבל ביידות הגבלות בהיגה שאין מאפשרות לו המשך השימוש 1(
 1-ברכב שברשותו, יופסק תשלום הקיצבה שהשתלמה לו בתכוף לפי החלטת המכון, ב

ש בחוד 1-בחודש שלאחר החודש שבו החליף המוגבל ביידות את הרכב שברשותו או ב
  חודשים מיום שתן המכון את החלטתו כאמור, לפי המוקדם שבייהם; 6החל בתום 

 - ) קבע המכון למוגבל ביידות רכב קובע קטן מהרכב שלפיו משולמת לו קיצבת היידות 2(
בחודש שלאחר  1-יופסק תשלום הקיצבה, שהשתלמה לו בתכוף לפי החלטת המכון, ב

בחודש שלאחר  1-תו של המוגבל ביידות או בהחודש שבו יצא הרכב מרשותו ומבעלו
  החודש בו קיבל המוגבל ביידות הלוואה עומדת להחלפת הרכב שברשותו.

סמ"ק או יותר, אך קיצבת  2000מוגבל ביידות שברשותו ובבעלותו רכב שפח מועו  113(ב)
ובע שפח היידות משולמת לו לפי רכב קובע קטן יותר, יהיה זכאי לקיצבת יידות לפי רכב ק

בחודש  1-א(א) וזאת החל ב9סמ"ק, אם תקיימו לגביו התאים האמורים בסעיף  2000מועו 
  שלאחר החודש שבו תקיימו לגביו התאים כאמור וכל עוד הם מתקיימים. 

  (ג) 

מוגבל ביידות שמשתלמת לו קיצבת יידות לפי רכב קובע שקבע בהתאם להוראות  114)1(
) לחוק, 1(199ת משתכר או שהחל לקבל גמלה כמשמעה בסעיף א(א), שחדל להיו9סעיף 

  תשולם לו קיצבת יידות בשיעור שקבע למוגבל ביידות לא משתכר;

מוגבל ביידות כאמור, יהיה זכאי לקיצבת יידות בהתאם לרכב שברשותו ובלבד שפח 
היות לחודש שלאחר החודש שבו חדל ל 1-סמ"ק, וזאת החל ב 2000-מועו איו פחות מ

) לחוק ובלבד שלא קיבל הלוואה 1(199שהחל לקבל גמלה כמשמעה בסעיף  משתכר או
  עומדת להחלפת הרכב שברשותו;

)2 (  

משולמת למוגבל ביידות קיצבת יידות בשיעור שקבע למוגבל ביידות משתכר,  115(א)
יימשך תשלום הקיצבה גם בתקופה שבעדה משולמים לו דמי פגיעה, גמלה לשמירת 

ן או דמי לידה לפי החוק או בתקופה שבה הוא מצא בישראל בהשתלמות שבעדה הריו
משולמים לו תשלומים מקרן השתלמות כמשמעותה בפקודת מס הכסה, ובלבד 

 13שמתקיימים בו התאים האחרים לזכאות ובהתאם לשיעור החל עליו לפי סעיפים 
  , לפי העין, באותו מועד.15או 

ידות דמי אבטלה לפי החוק, תשולם לו קיצבת היידות משולמים למוגבל בי 116(ב)
, לפי העין, בעד 15היתת למוגבל ביידות משתכר לפי תוספת ח' או לפי סעיף 

  התקופה שעבורה משולמים לו דמי אבטלה כאמור, ובלבד שמתקיים בו אחד מאלה:

) הכסתו בחודש אחד לפחות, מהחודשים בתקופה שלפיה חושב השכר היומי 1(
  לחוק, עלתה על קיצבת יחיד מלאה; 170ממוצע כמשמעותו לפי סעיף ה

  ) הוא מקבל דמי אבטלה כחייל.2(

                                                            
  בוסח דלעיל. 1.8.94, ת"ת 15וסף בתיקון  -(ב) 20ס'   . 113
  בוסח דלעיל.  1.8.94, ת"ת 15וסף בתיקון  -) 1א(ג)(20ס'   . 114

  ) לחוק". 1(199כר" בא "או שהחל לקבל גמלה כמשמעה בסעיף , אחרי "להיות משת1.11.99, ת"ת 18ת' ב
  .18ר' הערות מבוא לת' 

  בוסח:  1.8.94, ת"ת 15וסף בתיקון  -)(א) 2א(ג)(20ס'   . 115
) משולמת למוגבל ביידות קיצבת יידות בשיעור שקבע למוגבל ביידות משתכר, יימשך תשלום הקיצבה 2("

י פגיעה, דמי לידה או דמי אבטלה לפי החוק או בתקופה שבה הוא מצא גם בתקופה שבעדה משולמים לו דמ
בישראל בהשתלמות שבעדה משולמים לו תשלומים מקרן השתלמות כמשמעותה בפקודת מס הכסה, ובלבד 

  שמתקיימים בו התאים האחרים לזכאות."
  לה" בא "או דמי לידה". )(א) ובמקום "דמי לידה או דמי אבט2) סומן (2סעיף ( 26.9.97, ת"ת 16בתיקון 

, אחרי "דמי פגיעה" בא "גמלה לשמירת הריון" וכן וספה הסייפא המתחילה במילים 1.11.99, ת"ת 18בת' 
  "ובהתאם לשיעור החל...". 

 .18ר' הערות מבוא לת' 
  בוסח דלעיל.  26.9.97, ת"ת 16וסף בתיקון  -)(ב) 2א(ג)(20ס'   . 116

  .18, לפי העין". ר' הערות מבוא לת' 15ספת ח'" בא "או לפי סעיף , אחרי "תו1.11.99, ת"ת 18ת' ב



  

  

  

  117פרק ה': הטבות בגיל זקה
  

  תאים להמשך זכאות   . 21

לאחר שהגיע לגיל הפרישה הקבוע בחוק, בהתאם מי שקיבל קיצבת יידות בתכוף  118(א)
הלוואה עומדת בתוך ארבע השים שקדמו או מי שקיבל  1לחודש לידתו, בחלק ב' בלוח א'

להגיעו לגיל האמור או שקיבל הלוואה עומדת לרכישת הרכב שברשותו יהיה זכאי, על אף 
  , להטבות לפי הסכם זה.2) להגדרת "מוגבל ביידות" שבסעיף 1האמור בפסקה (

                                                            
 .1.1.98, ת"ת 17וספה בת'  -כותרת פרק ה'   . 117
(ריישא) בוסח המקורי: "מי שקיבל הלוואה עומדת לפי הסכם זה ומלאו לו ששים וחמש בגבר וששים  -(א) 21ס'   . 118

  באשה יחולו עליו ההוראות המפורטות להלן: "
  במקום "ומלאו לו ששים... באשה" בא "ומלאו לו ששים וחמש שים". ,1ת' ב

  , במקום "מי שקיבל...שישים וחמש שים" בא הריישא "מי שקיבל קיצבת יידות...הרכב שברשותו." 15בת' 
  .15ר' הערת תחילה ותחולה בהערות מבוא לת' 

ת להלן:" באה הסייפא המתחילה במילים , במקום הסייפא "יחולו עליו ההוראות המפורטו1.1.02, ת"ת 20בת' 
  "יהיה זכאי..".

  .20ר' הוראות תחולה בהערות מבוא לת' 
  לחוק הביטוח הלאומי. 406ראה האמור בסעיף  -לעין תקרת הגיל המזכה 

שים" בא "לאחר שהגיע לגיל הפרישה הקבוע בחוק, בהתאם לחודש  65, במקום "שמלאו לו 5.8.13, ת"ת 24בת' 
  ".1ק ב' בלוח א'לידתו, בחל

  בוסח המקורי:  -) 1(א)(21ס' 
יהיה זכאי להטבות על פי הסכם זה כל עוד הוא מסוגל להוג ברכב  -"אם הוא בעל רשיון היגה בר תוקף 

בעצמו ובלבד שאם הוא זכאי לקיצבת זקה על פי החוק יהיה זכאי לקיצבת יידות בשיעור היתן לפי הסכם 
  כר;זה למוגבל ביידות לא משת

, מחקה הסייפא: "ובלבד שאם הוא זכאי לקיצבת זקה על פי החוק יהיה זכאי לקיצבת יידות 1.7.79, ת"ת 1בת' 
  בשיעור היתן לפי הסכם זה למוגבל ביידות לא משתכר".

  .20, בוטל הסעיף ר' הוראות תחולה בהערות מבוא לת' 1.1.02, ת"ת 20בת' 
  בוסח המקורי:  -) 2(א)(21ס' 

לא יהיה זכאי להטבות על פי הסכם זה, ואולם אם איו זכאי לקיצבת  -ין לו רשיון היגה בר תוקף "אם א
זקה על פי החוק משום שיש לו הכסות מעבודה או ממשלח יד, יהיה זכאי לקיצבת יידות לפי הסכם זה עד 

קיימים בו תאי הסכם באישה כל עוד ברשותו ובבעלותו רכב ומת -בגבר וששים וחמש  -הגיעו לגיל שבעים 
  זה".

  , הוחלף לוסח:1.7.79, ת"ת 1בת' 
לא יהיה זכאי להטבות על פי הסכם זה, ואולם גבר שאיו זכאי  -) אם אין לו רשיון היגה בר תוקף 2"(

לקיצבת זקה על פי החוק משום שיש לו הכסות מעבודה או ממשלח יד, ואישה שבגלל הכסותיה מעבודה 
יתה זכאית לקיצבת זקה אילו טרם מלאו לה ששים וחמש שים, יהיו זכאים לקיצבת או ממשלח יד לא ה

  יידות לפי הסכם עד הגיעם לגיל שבעים, כל עוד ברשותם ובבעלותם רכב ומתקיימים בהם תאי הסכם זה;"
  .1.1.02, ת"ת 20הסעיף בוטל בת' 

  .20ר' הוראות תחולה בהערות מבוא לת' 
  : בוסח המקורי -(ב) 21ס' 

) ימשיך לקבל קיצבת יידות בשיעור שיתן לו 2"מי שחדל להיות זכאי להטבות לפי האמור בסעיף קטן (א)(
, ולא יידרש להחזיר את ההלוואה 1977בספטמבר  30יום החתימה) עד ליום -ערב יום חתימת הסכם זה (להלן

  באשה בלבד." -בגבר וששים  -העומדת מפאת העובדה שהגיע לגיל ששים וחמש 
  , הוחלף לוסח:1.7.79, ת"ת 1בת' 

) לא יידרש להחזיר את ההלוואה העומדת 2"(ב) מי שחדל להיות זכאי להטבות לפי האמור בסעיף קטן (א)(
  מפאת העובדה שהגיע לגיל ששים וחמש בלבד."

  .20. ר' הוראות תחולה בהערות מבוא לת' 1.1.02, ת"ת 20הסעיף בוטל בת' 
"הוראות סעיף קטן (א) יחולו גם על מי שערב יום החתימה היה ברשותו ובבעלותו רכב  בוסח המקורי: -(ג) 21ס' 

  באשה." -בגבר וששים  -שלשם רכישתו יתה לו הלוואה עומדת לפי ההסכם הקודם ומלאו לו ששים וחמש 
  , הוחלף לוסח:1.7.79, ת"ת 1בת' 

יום החתימה) היה ברשותו  -סכם זה (להלן "(ג) הוראות סעיף קטן (א) יחולו גם על מי שערב יום חתימת ה
  ובבעלותו רכב שלשם רכישתו יתה לו הלוואה עומדת לפי ההסכם הקודם."

  .20. ר' הוראות תחולה בהערות מבוא לת' 1.1.02, ת"ת 20הסעיף בוטל בת' 
  בוסח המקורי:  -(ד) 21ס' 

לחוק וכן העקה  200כח הסכם לפי סעיף לרבות גימלת מיוחדת זקה מ -"(ד) לעין סעיף זה, "קיצבת זקה" 
  אא לחוק."198המשתלמת במקום קיצבת זקה מכוח סעיף 

" 9" בא "סעיף 200, במקום "גימלת מיוחדת זקה" בא "גימלת זקה מיוחדת", במקום "סעיף 26.9.97, ת"ת 16בת' 
  ".387אא" בא "סעיף 198ובמקום "סעיף 

  .20אות תחולה בהערות מבוא לת' . ר' הור1.1.02, ת"ת 20הסעיף בוטל בת' 



  

  

  

  119פרק ו': סיוע מיוחד
  

  סימן א': הלוואה לרכישת מיתקן הרמה

  

  לוואה לרכישת מיתקן הרמהתאים למתן ה  א. 21

המוסד רשאי לתת למוגבל ביידות המקבל קצבת יידות וכן למי שזכאי להלוואה  120(א)
לאחר שהגיע לגיל הפרישה הקבוע בחוק, בהתאם לחודש לידתו, בחלק ב' עומדת לרכישת רכב 

אף אם איו מקבל קצבת יידות, הלוואה לרכישת מיתקן הרמה, ובלבד  1בלוח א'
  ם באותו אדם כל אלה:שמתקיימי

) הועדה הרפואית או הועדה הרפואית לעררים, לפי העין, קבעה שהוא זקוק לכיסא 1(
  גלגלים ומשתמש בו ;

) ברשותו ובבעלותו רכב המתאים להתקת מיתקן הרמה והוא רכש מיתקן הרמה העוה 2(
  לצרכיו ומתאים להתקה ברכב האמור;

הסדר אחר, מיתקן הרמה או מעק לרכישה או  הוא איו זכאי לקבל לפי חוק או 121)3(
סיוע אחר לרכישת מיתקן הרמה) ואולם מי  -להתקה של מיתקן הרמה (להלן 

שמתקיימים בו התאים המויים בסעיף זה הוא זכאי לסיוע ברכישת מיתקן הרמה לפי 
, בידו 1965-תקות הביטוח הלאומי (מעק מיוחד וקצבה מיוחדת לכים), התשכ"ה

  ה לקבל סיוע ברכישת מיתקן הרמה לפי התקות האמורות או לפי הסכם זה;הבריר

שים לפחות מיום שקיבל הלוואה לרכישת מיתקן או סיוע אחר לרכישת  5) חלפו 4(
  מיתקן הרמה;

  , לגבי מיתקן ההרמה.3) הוא חתם על כתב התחייבות כאמור בסעיף 5(

תת הלוואה לרכישת מיתקן אף אם טרם ), רשאי המוסד ל4(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א)(
שים מיום שהמוגבל ביידות קיבל הלוואה לרכישת מיתקן הרמה או סיוע אחר  5חלפו 

), 1לרכישת מיתקן ההרמה, אם מתקיימים במוגבל ביידות התאים האמורים בסעיף קטן א(
  ) וכן מתקיים בו אחד מאלה:5(-) ו3), (2(

וואה לרכישת מיתקן ההרמה בשל סיבות כאמור ) המוגבל ביידות החזיר את ההל1(
) או שהחזיר את ההלוואה למיתקן ההרמה בסיבות האמורות בסעיף 3ג(ב)(21בסעיף 

  ) וחלפו שישה חודשים לפחות מיום שהחזיר את ההלוואה כאמור;7ג(ב)(21

 220) המוגבל ביידות קיבל מהמוסד מיתקן הרמה במסגרת פעולות כאמור בסעיף 2(
הוכיח, להחת דעתו של המוסד, שמיתקן ההרמה התקלקל או שאיו מתאים עוד לחוק, ו
  לצרכיו.

  מיתקן ההרמה אבד או הרס. 122)3(

  בוטל. 123(ג)

                                                            
 , בוסח דלעיל.1.1.98, ת"ת 17וסף בת'  -פרק ו'   . 119
שים" בא "לאחר שהגיע לגיל הפרישה הקבוע בחוק,  65, במקום "לאחר שמלאו לו 5.8.13, ת"ת 24בת'  -א(א) 21ס'   . 120

 ".1בהתאם לחודש לידתו, בחלק ב' בלוח א'
, וספה הסייפא המתחילה במילים "ואולם מי שמתקיימים...". ר' הערות מבוא 1.011., ת"ת 19בת'  -) 3א(א)(21ס'   . 121

  .19לת' 
  מקור שמטה בטעות האות ו' שלפי המילים "הוא זכאי לסיוע...".ב

 .19, בוסח דלעיל. ר' הערות מבוא לת' 1.1.01, ת"ת 19וסף בת'  -) 3א(ב)(21ס'   . 122
  בוסח המקורי: -א(ג) 21ס'   . 123

"ית יידות קיבלהרס והמוגבל ב יידות הלוואה לרכישת מיתקן הרמה ומיתקן ההרמה אבד אוה למוגבל ב
), את המועד שבו תקבל 4יראו לעין סעיף קטן (א)( -החזר מחברת ביטוח שביטחה את מיתקן ההרמה 

  ת מיתקן".ההחזר כאמור, כמועד שבו קיבל המוגבל ביידות הלוואה לרכישת מיתקן או סיוע אחר לרכיש



  

  

  

  סכום ההלוואה לרכישת מיתקן הרמה  ב. 21

  הלוואה לרכישת מיתקן הרמה תיתן בסכום השווה למוך מבין אלה:

רכישת מיתקן ההרמה והתקתו, כולל מהסכום הכולל של עלות  95%-סכום השווה ל 124)1(
  המסים החלים על הרכישה וההתקה כאמור;

מהסכום הכולל של עלות הרכישה וההתקה של מיתקן הרמה  95%-סכום השווה ל 125)2(
 - מייצג, כולל המסים החלים על הרכישה וההתקה כאמור; לעין זה, "מיתקן הרמה מייצג" 

  בין הצדדים להסכם זה.מיתקן מסוג שקבע מזמן לזמן, בהסכמה 

  

  העילות להחזר ההלוואה לרכישת מיתקן  ג. 21

שים מיום שיתה למוגבל ביידות  5(א) הלוואה לרכישת מיתקן הרמה תהפוך למעק בתום 
ובתאי שלפי המועד האמור, לא דרש המוסד את החזר ההלוואה לרכישת מיתקן ההרמה, 

  בסיבות האמורות בסעיף קטן (ב).

 5ד רשאי לדרוש כי ההלוואה לרכישת מיתקן ההרמה תוחזר לו, אם בטרם חלפו (ב) המוס
  שים מיום שיתה, אירע אחד מאלה:

) המוגבל ביידות, אפוטרופסו או המורשה להוג עבורו, הפרו התחייבות 1(
  מהתחייבויותיהם כלפי המוסד;

  ) מיתקן ההרמה מכר;2(

רכב שבו מותקן מיתקן ההרמה איו מתאים ) המוסד אישר, על פי החלטת המכון, כי ה3(
עוד לשימושו של המוגבל ביידות וזאת בגלל הגבלותיו בהיגה או בשל מצבו הגופי או 

  מטעמי בריאות, וכי אישר המוסד כי החלפת הרכב מחייבת גם החלפת מיתקן ההרמה;

  חודשים מיום הפטירה; 12) המוגבל ביידות פטר וחלפו 4(

בקשה להלוואה לרכישת מיתקן הרמה, לא התקיים במוגבל ביידות ) במועד הגשת ה5(
תאי מהתאים המזכים בהלוואה עומדת לפי הסכם זה, או שלא התקיים בו תאי 

  מהתאים המזכים בהלוואה לרכישת מיתקן ההרמה;

חודשים מיום שחדל להתקיים במוגבל ביידות תאי מהתאים המזכים  12) חלפו 6(
פי הסכם זה, או תאי מהתאים המזכים בהלוואה לרכישת מיתקן בהלוואה עומדת ל

  הרמה;

חודשים  6) המוגבל ביידות אסר, אושפז או יצא את הארץ, לתקופה העולה על 7(
  רצופים.

  

  החזר ההלוואה לרכישת מיתקן הרמה  ד. 21

(ב) ג21היום שבו וצרו העובדות שבהתאם להוראות סעיף  -(א) בסעיף זה, "המועד להחזר" 
  מהוות עילה להחזר ההלוואה לרכישת מתקן ההרמה.

  (ב) הלוואה לרכישת מיתקן הרמה תוחזר למוסד בשיעורים האלה:

   -) מלוא סכום ההלוואה 1(

  חודשים מיום שיתה ההלוואה למיתקן ההרמה עד למועד להחזר; 6אם טרם חלפו 

   -מסכום ההלוואה  75%) 2(

                                                                                                                                                                              

 .1.1.01ת"ת  19בוטל בת'  -א(ג) 21ס'  
 .18". ר' הערות מבוא לת' 95%" בא "80%, במקום "1.11.99, ת"ת 18בת'  -) 1ב(21ס'   . 124
  .18". ר' הערות מבוא לת' 95%" בא "80%, במקום "1.11.99, ת"ת 18בת'  -) 2ב(21ס'   . 125



  

  

דשים מיום שיתה ההלוואה למיתקן ההרמה עד חו 24חודשים וטרם חלפו  6אם חלפו 
  למועד ההחזר;

  מסכום ההלוואה: 50%) 3(

חודשים מיום שיתה ההלוואה למיתקן ההרמה עד  36חודשים וטרם חלפו  24אם חלפו 
  למועד להחזר;

   -מסכום ההלוואה  25%) 4(

רמה או חודשים מיום שיתה ההלוואה למיתקן הה 48חודשים וטרם חלפו  36אם חלפו 
  עד למועד להחזר;

   -מסכום ההלוואה  20%) 5(

חודשים מיום שיתה ההלוואה למיתקן ההרמה עד  60חודשים וטרם חלפו  48אם חלפו 
  למועד להחזר.

(ג) המוסד רשאי, על פי שיקול דעתו, לדרוש כי סכום ההלוואה המוחזר כאמור בסעיף זה 
רסם לאחרוה לפי היום שבו מוחזרת ישולם בצירוף תוספת לפי שיעור עליית המדד שפו

  הרמה, לעומת המדד שפורסם לאחרוה לפי המועד להחזר. בפועל ההלוואה לרכישת מיתקן

  

  סימן ב': הלוואה מיוחדת לרכישה ולהתקה של אבזרים מיוחדים

  

  תאים למתן הלוואה לרכישת אבזרים מיוחדים  ה. 21

צבת יידות לפי הסכם זה, וכן למי שזכאי המוסד רשאי לתת למוגבל ביידות המקבל ק 126(א)
לאחר שהגיע לגיל הפרישה הקבוע בחוק, בהתאם לחודש להלוואה עומדת לרכישת רכב 

אף אם איו מקבל קצבת יידות, הלוואה לרכישת אבזרים  ,1לידתו, בחלק ב' בלוח א'
יימים מיוחדים, אם הוא רוכש אבזרים מיוחדים חדשים ומתקין אותם ברכב, ובתאי שמתק

  במוגבל ביידות כל אלה:

) הועדה הרפואית או הועדה הרפואית לעררים, לפי העין, קבעה שהוא זקוק לכיסא 1(
  גלגלים ומשתמש בו;

  הרכב הקובע לגביו הוא רכב לאבזרים מיוחדים;   127)2(

) הוא איו זכאי, לפי חוק או הסדר אחר, לקבל אבזרים מסוג האבזרים המיוחדים או 3(
סיוע אחר לרכישת אבזרים  -ישת אבזרים כאמור ולהתקתם ברכב (להלן מעק לרכ
  מיוחדים);

שים לפחות מיום שקיבל לאחרוה הלוואה לרכישת אבזרים מיוחדים או סיוע  5) חלפו 4(
  אחר לרכישת אבזרים מיוחדים;

) במועד הגשת הבקשה להלוואה לרכישת אבזרים מיוחדים, הוא התחייב, בכתב, לרכוש 5(
כל האבזרים המיוחדים ולהתקים ברכב לאבזרים מיוחדים שברשותו ובבעלותו או את 

ברכב כאמור שהוא עומד לרכוש בהלוואה העומדת שהוא זכאי לה במועד הגשת הבקשה 
  להלוואה לרכישת אבזרים מיוחדים;

  .128) בוטל6(
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חדים אף ) רשאי המוסד לתת הלוואה לרכישת אבזרים מיו4(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א)(
שים מיום שהמוגבל ביידות קיבל לראשוה הלוואה לרכישת האבזרים  5אם טרם חלפו 

המיוחדים המותקים ברכב שברשותו, אם מיום שקיבל לראשוה סיוע אחר לרכישת 
סיוע קודם), אם מתקיימים במוגבל ביידות התאים  -האבזרים המיוחדים כאמור (להלן 

  ) וכן מתקיים בו אחד מאלה:6(-) ו5), (3), (2(), 1האמורים בסעיף קטן (א)(

שים לפחות מיום שיתן למוגבל ביידות סיוע קודם והוא זכאי להלוואה  4) חלפו 1(
עומדת להחלפת הרכב שבו הותקו האבזרים המיוחדים, בסיבות האמורות בסעיף 

  );3(א)(11

)2 יתן הסיוע הקודם, אבדו או הרסו וחברת הביטוח ) האבזרים המיוחדים שלרכישתם
אישרה כי אין אפשרות למכרם או להעבירם לשימוש הזולת, או שהאבזרים המיוחדים 
יזוקו בתאוה ושמאי מוסמך שקבע המוסד אישר כי לא יתן לתקם כך שיהיו כשירים 

  לשימושו של המוגבל ביידות;

יוחדים איו ) המוסד אישר, על פי החלטת המכון, כי הרכב שבו הותקו האבזרים המ3(
מתאים עוד לצרכיו המיוחדים של המוגבל ביידות, וכן אישר המוסד כי החלפת הרכב 

  מחייבת גם החלפת האבזרים המיוחדים;

) המכון קבע כי למוגבל ביידות דרושים אבזרים מיוחדים וספים או אחרים מאלה 4(
  שלרכישתם יתן סיוע קודם;

ביידות החזיר את ההלוואה לרכישת אבזרים  חודשים לפחות מיום שהמוגבל 6) חלפו 5(
  (ב).12מיוחדים שיתה לו בשל סיבות כאמור בסעיף 

  

  סכום ההלוואה לרכישת אבזרים מיוחדים  ו. 21

  (א) ההלוואה לרכישת אבזרים מיוחדים תיתן בסכום השווה למוך מבין אלה:

ם והתקתם ברכב מהסכום הכולל של עלות האבזרים המיוחדי 95%-סכום השווה ל 129)1(
  כולל המסים החלים על הרכישה וההתקה כאמור;

מהסכום הכולל של עלות האבזרים המיוחדים לפי המחירון  95%-סכום השווה ל 130)2(
המייצג, והתקתם ברכב כולל המסים החלים על הרכישה וההתקה כאמור; לעין זה, 

צעים בשוק אבזרי הרכב, פירוט של אבזרים מיוחדים ומחיריהם הממו -"מחירון מייצג" 
  חודשים. 6-כפי שקבע המוסד, שהמוסד מעדכו אחת ל

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) למוגבל ביידות הזכאי להלוואה לרכישת אבזרים מיוחדים 
), תיתן הלוואה לרכישת אבזרים מיוחדים בסכום השווה 2ה(ב)(21בסיבות האמורות בסעיף 

ף קטן (א) לבין סכום ההחזר שקיבל המוגבל ביידות מאת להפרש שבין הסכום האמור בסעי
חברת הביטוח אשר ביטחה את האבזרים המיוחדים, בגין האבזרים המיוחדים שאבדו, 
הרסו או יזוקו; הוראה זו תחול גם על מוגבל ביידות שקיבל החזר מחברת הביטוח, אף אם 

שים מיום שיתה ההלוואה  5האבזרים המיוחדים אבדו, הרסו או יזוקו לאחר שחלפו 
  לרכישתם.

  

                                                                                                                                                                              

לגבי האבזרים  3הוא או אפוטרופסו או המורשה להוג בעבורו, חתם על כתב התחייבות כאמור בסעיף "
  המיוחדים"
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  העילות להחזר הלוואה לרכישת אבזרים מיוחדים  ז. 21

שים מיום שיתה למוגבל  5(א) הלוואה לרכישת אבזרים מיוחדים תהפוך למעק בתום 
ביידות ובתאי שלפי המועד האמור, לא אירע אחד מהמקרים המחייבים על פי סעיף קטן 

  ה לרכישת האבזרים המיוחדים.(ב) את החזר ההלווא

 5(ב) המוסד רשאי לדרוש כי ההלוואה לרכישת אבזרים מיוחדים תוחזר, אם בטרם חלפו 
  שים מיום שיתה, אירע אחד מאלה:

) המוגבל ביידות דרש להחזיר את ההלוואה העומדת שיתה לרכישת הרכב שבו 1(
  ) או (ב);7), (3(א)(12ות בסעיף הותקו האבזרים המיוחדים, בשל אחת מהסיבות המפורט

  ) האבזרים המיוחדים מכרו;2(

  ) במוגבל ביידות מתקיים אחד מאלה:3(

 298חודשים מיום הפטירה ופקיד תביעות כמשמעותו בסעיף  12הוא פטר, חלפו  131(א)
  לחוק קבע כי יתן למכור את האבזרים המיוחדים;

  דים;(ב) המכון קבע שעליו להחליף את האבזרים המיוח

חודשים מיום שחדל להתקיים בו תאי מהתאים המזכים בהלוואה  12(ג) חלפו 
  לרכישת אבזרים מיוחדים;

  חודשים רצופים לפחות; 6(ד) הוא אסר, אושפז או יצא את הארץ לתקופה העולה על 

(ה) הוא או אפוטרופסו או מורשה ההיגה בעבורו, הפרו התחייבות מהתחייבויותיהם 
  כלפי המוסד;

) במועד מתן ההלוואה לרכישת אבזרים מיוחדים, לא התקיים במוגבל ביידות תאי 4(
  מהתאים המזכים בהלוואה לרכישת אבזרים מיוחדים.

  

  החזר ההלוואה לרכישת אבזרים מיוחדים  ח. 21

(א) דרש המוסד את החזר ההלוואה לרכישת האבזרים המיוחדים בסיבות האמורות בסעיף 
), יקבע את הסכום להחזר על פי שוויים של האבזרים המיוחדים ביום 3ו () א2), (1ז'(ב)(21

ההחזר, כפי שקבע שמאי מוסמך שמיה המוסד, ובהתחשב בגובה ההלוואה לרכישת אבזרים 
  מיוחדים שיתה למוגבל ביידות ובעלות האבזרים המיוחדים בעת רכישתם.

ים בסיבות האמורות בסעיף (ב) דרש המוסד את החזר ההלוואה לרכישת אבזרים מיוחד
), תוחזר ההלוואה האמורה בצירוף תוספת לפי שיעור עליית המדד שפורסם 4ז'(ב)(21

לאחרוה לפי היום שבו הוחזרה, לעומת המדד שפורסם לאחרוה לפי היום שבו יתה 
  למוגבל ביידות.

יפים קטים (ג) הלוואה לרכישת אבזרים מיוחדים המוחזרת למוסד בסיבות האמורות בסע
א(ג), החל בתום חודשיים מהיום שבו וצרה 12(א) או (ב) תישא ריבית בשיעור האמור בסעיף 

  העילה להחזר.

  

  132: החזר הוצאות רכישה והתקה של אבזרים ברכב פרטי1סימן ב
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  133החזר הוצאות ברכישת אבזרים לרכב פרטי  .1ח21

ת לפי הסכם זה, החזר הוצאות (א) המוסד רשאי לתת למוגבל ביידות המקבל קצבת יידו
לרכישת אבזרים לרכב פרטי, אם הוא רוכש אבזרים לרכב פרטי שהם חדשים ומתקין אותם 

  ברכב, ובתאי שמתקיימים בו כל אלה:

  ) הוא בעל רישיון היגה בר תוקף;1(

הוא איו זכאי, לפי חוק או הסדר אחר, לקבל אבזרים לרכב פרטי, או למעק  134)2(
סיוע אחר לרכישת אבזרים לרכב פרטי); ואולם מי  -קתם ברכב (להלן לרכישתם ולהת

שמתקיימים בו התאים המויים בסעיף זה והוא זכאי לסיוע אחר לרכישת אבזרים לרכב 
, 1965-פרטי לפי תקות הביטוח הלאומי (מעק מיוחד וקצבה מיוחדת לכים), התשכ"ה

טי לפי התקות האמורות או לפי בידו הברירה לקבל סיוע ברכישת אבזרים לרכב פר
  הסכם זה.

) במועד הגשת הבקשה להחזר הוא הציג חשבוית מס כמשמעה בפקודת מס הכסה, 3(
בגין רכישת האבזרים לרכב פרטי והתקתם ברכב, והכל אם הגיש את הבקשה והחשבוית 

  חודשים ממועד התקתם כאמור; 6בתוך 

חרוה החזר הוצאות לרכישת אבזרים לרכב חודשים לפחות מיום שקיבל לא 42) חלפו 4(
  פרטי, או סיוע אחר לרכישת אבזרים לרכב פרטי.

), מוגבל ביידות יהיה זכאי להחזר הוצאות לרכישת אבזרים 4(ב) על אף האמור בסעיף (א)(
  חודשים כאמור, אם מתקיימים בו אחד מאלה: 42לרכב פרטי אף אם טרם חלפו 

המכון, כי הרכב שבו הותקו האבזרים המיוחדים איו ) המוסד אישר, על פי החלטת 1(
מתאים עוד לצרכיו המיוחדים של המוגבל ביידות, והמוגבל ביידות החליף את רכבו על 

  פי קביעת המכון;

) המכון קבע כי למוגבל ביידות דרושים אבזרים וספים או אחרים מאלה שקבעו בעת 2(
אבזרים ברכב פרטי לאחרוה; מוגבל ביידות  שיתן לו החזר הוצאות רכישה והתקה של

החודשים הדרשים לקבלת סיוע וסף,  42המקבל החזר הוצאות על פי סעיף זה, יחל מין 
  ביום שיתן החזר ההוצאות הראשון לאותו רכב;

) להסכם; 4(ב)(11) חלו במוגבל ביידות הסיבות המזכות בהלוואה עומדת על פי סעיף 3(
  אף אם הרכב שברשותו של המוגבל ביידות רכש בלא הלוואה עומדת.האמור לעיל יחול 

  (ג) הלוואה לרכישת אבזרים לרכב פרטי תיתן בסכום השווה למוך מבין אלה:

מהסכום הכולל של עלות האבזרים לרכב פרטי והתקתם ברכב,  95%-) סכום השווה ל1(
  כולל המסים החלים על הרכישה וההתקה כאמור;

מהסכום הכולל של עלות האבזרים לרכב פרטי לפי המחירון  95%-ווה ל) סכום הש2(
המייצג, והתקתם ברכב כולל המסים החלים על הרכישה וההתקה כאמור; לעין זה, 

פירוט של אבזרים ומחיריהם הממוצעים בשוק אבזרי הרכב, כפי שקבע  -"מחירון מייצג" 
  המוסד.

  

  סימן ג': הוראות שוות
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  135שה לסיוע מיוחדהחלטה בבק  ט.21

לחוק, יחליט בבקשה להלוואה לרכישת מיתקן הרמה או  298פקיד תביעות כמשמעותו בסעיף 
הלוואה);  -להלוואה לרכישת אבזרים מיוחדים או להחזר בעד אבזרים לרכב פרטי (להלן ביחד 

ר על כך; החליט פקיד התביעות כי המוגבל ביידות זכאי להלוואה כאמור ייתן למוגבל ביידות אישו
  חודשים מיום הוצאתו. 6תוקף האישור לתקופה של 

  

  דחיית בקשה לסיוע מיוחד  י.21

, לפי העין, אם 1המוסד רשאי, לפי שיקול דעתו, לדחות בקשה להלוואה לפי סימן א, ב או ב
  :136מתקיים אחד מאלה

ם המוגבל ביידות רכש את מיתקן ההרמה או את האבזרים המיוחדים או את האבזרי 137)1(
  .1לרכב פרטי, לפי העין, בטרם הגיש את הבקשה להלוואה לפי סימן א, ב או ב

המוגבל ביידות דרש להחזיר את ההלוואה העומדת שיתה לרכישת הרכב שבו ביקש  138)2(
להתקין את מיתקן ההרמה או את האבזרים המיוחדים או את האבזרים לרכב פרטי, לפי 

  העין;

טרופסו או המורשה להוג בעבורו, הפרו את התחייבויותיהם שעל ) המוגבל ביידות או אפו3(
פי הסכם זה, אף אם המוגבל ביידות לא דרש להחזיר את ההלוואה העומדת בשל ההפרה 

  כאמור;

, וברכב האמור 6ברשותו ובבעלותו של המוגבל ביידות רכב משותף כמשמעותו בסעיף  139)4(
  או אבזרים לרכב פרטי;מותקים מיתקן הרמה או אבזרים מיוחדים 

תקיימו סיבות כאמור, יחולו על בקשה להלוואה לרכישת מיתקן הרמה או על הלוואה לרכישת 
(ב), 1ח21ה(ב) או סעיף 21א(ב) או סעיף 21אבזרים מיוחדים או אבזרים לרכב פרטי הוראות סעיף 

  .140לפי העין, בשיויים המחויבים

  

  141חובת ביטוח  יא.21

בל הלוואה לרכישת אבזרים מיוחדים יבטח את האבזרים המיוחדים לפי ערכם מוגבל ביידות שקי
  במועד מתן ההלוואה כאמור.

  

  שלילת קצבת יידות  יב.21

יתה למוגבל ביידות הלוואה לפי סימן א' או לפי סימן ב', ולאחר שיתה הפרו, הוא או 
הסכם זה, רשאי המוסד, לפי אפוטרופסו או המורשה להוג בעבורו, את התחייבויותיהם שעל פי 

שיקול דעתו, לשלול זכותו של המוגבל ביידות לתוספת לקצבה היתת בגין מיתקן הרמה או את 
הקצבה היתת בגין רכב עם אבזרים מיוחדים, והכל לתקופה שבה משכה ההפרה, כולה או 

  מקצתה.

                                                            
  הלוואה)".  -, אחרי "אבזרים מיוחדים" בא "או להחזר בעד..." (להלן ביחד 1.11.99, ת"ת 18בת'  -ט 21ס'   . 135

 .18' הערות מבוא לת' ר
  .18". ר' הערות מבוא לת' 1, במקום "א' או ב'" בא "א, ב או ב1.11.99, ת"ת 18בת'  -י (ריישא) 21ס'   . 136
" וכן אחרי "המיוחדים" בא "או את האבזרים 1, במקום "א' או ב'" בא "א, ב או ב1.11.99, ת"ת 18בת'  -) 1י(21 ס'  . 137

  18לרכב פרטי". ר' הערות מבוא לת' 
   18, אחרי "המיוחדים" בא "או את האבזרים לרכב פרטי". ר' הערות מבוא לת' 1.11.99, ת"ת 18בת'  -) 2י(21ס'   . 138
   18, אחרי "המיוחדים" בא "או את האבזרים לרכב פרטי". ר' הערות מבוא לת' 1.11.99, ת"ת 18בת'  -) 4י(21ס'   . 139
, אחרי "המיוחדים" בא "או את האבזרים לרכב פרטי" וכן אחרי "סעיף 1.11.99, ת"ת 18בת'  - י (סייפא) 21ס'   . 140

 ** 18(ב)". ר' הערות מבוא לת' 1ח21ה(ב)" בא "או סעיף 21
  , בוסח:1.1.98, ת"ת 17וסף בת'  -א י21ס'   . 141

מוגבל ביידות שקיבל הלוואה לרכישת מיתקן הרמה או הלוואה לרכישת אבזרים מיוחדים, יבטח את "
  מיתקן ההרמה או את האבזרים המיוחדים, לפי העין, לפי ערכם במועד מתן ההלוואה כאמור."

  .19א לת' , הוחלף לוסח דלעיל. ר' הערות מבו1.1.01, ת"ת 19בת' 



  

  

  

  142פרק ז': הוראות כלליות
  

  הגופים המבצעים  . 22

על החלטת הועדה הרפואית או הועדה הרפואית לעררים או המכון,  (א) המוסד, בהסתמך
הכל לפי העין, יקבע אם קיימת זכאות לפי הסכם זה ואת היקפה ויבצע את התשלום בהתאם 

  לאמור בהסכם זה;

(ב) האגף יטפל בכל הקשור בביצוע מתן הלוואה העומדת והחזרתה למוסד לפי הסדרים 
  שייערכו בין המוסד ובין האגף;

(ג) המכון יבדוק את המוגבלים ביידות שיופו אליו על ידי המוסד לעין הסכם זה, לפי 
  הסדרים שייערכו בין המוסד לבין המכון;

(ד) משרד הרישוי יטפל בכל הושאים הקשורים ברשיוות היגה ורכב, כולל בדיקות כשרות 
המוסד לבין משרד  היגה לפי בקשת המוסד, לעין הסכם זה, לפי הסדרים שייערכו בין

  הרישוי.

  

  והלים  . 23

  (א) 

התובע הטבה לפי הסכם זה יגיש בקשה לועדה הרפואית לשם קביעת אחוזי  143)1(
  מוגבלותו ביידות.

תביעה להטבה לפי הסכם זה תוגש למוסד לאחר שהועדה הרפואית או הועדה הרפואית 
י הסכם זה על גבי טופס לעררים קבעה את אחוזי המוגבלות ביידות המזכים בהטבה על פ

  שאפשר להשיגו בכל אחד מסיפי המוסד.

בטרם הגיע התובע לגיל הפרישה הקבוע בחוק, הוגשה הבקשה לועדה הרפואית  144)2(
, יראוהו לעין קבלת התביעה כמי שטרם הגיע 1בהתאם לחודש לידתו, בחלק ב' בלוח א'

ש למוסד את התביעה במועד שבו תקבלה התביעה, במוסד ובלבד שהגילגיל האמור 
להטבות בתוך חודשיים מיום שתקבלה החלטת הועדה הרפואית או הועדה הרפואית 

  לעררים, לפי העין.

(ב) כל תביעה לקבלת הטבה לפי הסכם זה שהוגשה למוסד תתברר על ידי עובד המוסד 
פקיד תביעות), והוא -שהוסמך לכך על ידי מיהלת המוסד או מי שהוסמך על ידה (להלן

יחליט אם תיתן הטבה לפי הסכם זה ובאיזו מידה תיתן. המוסד יקבע בהוראות לעובדים 
  באילו עיים יחליט פקיד התביעות על דעת עצמו ובאילו יזדקק לאישור הממוים עליו.

(ג) לצורך בירור התביעה, קביעת שיעור ההטבה והמשך קבלתה, ימסור המוגבל ביידות או 
ן, למוסד, לפי דרישתו, כל מידע ומסמכים שברשותו או שבאפשרותו קרוב המשפחה, לפי העי

  לקבלם וכן תצהירים;

המוגבל ביידות או קרוב המשפחה חייבים להופיע בפי מי שהמוסד קבע לכך על מת לתת לו 
  כל מידע ולהיבדק על ידו לעין הזכויות להטבה לפי הסכם זה.

                                                            
 .1.1.98, ת"ת 17וספה בת'  -פרק ז'   . 142
  ).1(א)(23-(א) כ23, סומן סעיף 15בת'  -) 1(א)(23ס'   . 143
  , בוסח דלעיל.15וסף בת'  -) 2(א)(23ס'   . 144

לחוק הביטוח  406ראה האמור בסעיף  -. לעין תקרת הגיל המזכה 15' הערת תחילה ותחולה בהערות מבוא לת' ר
  הלאומי.

 65שים, יראוהו לעין קבלת התביעה כמי שטרם מלאו לו  65, במקום "בטרם מלאו לתובע 5.8.13, ת"ת 24בת' 
, יראוהו לעין 1שים" בא "בטרם הגיע התובע לגיל פרישה הקבוע בחוק, בהתאם לחודש לידתו, בחלק ב' בלוח א'

  קבלת התביעה כמי שטרם הגיע לגיל האמור".



  

  

ההטבה עד לבירור ולאימות כל הפרטים המוסד רשאי לעכב מתן החלטתו או להפסיק מתן 
  הוגעים למתן הטבה על פי הסכם זה.

(ד) החליט פקיד התביעות כי המוגבל ביידות זכאי לקבלת הלוואה עומדת, יתן לו אישור על 
  כך שיוגש לאגף; אישור זה יהיה בתוקף ששה חדשים בלבד מיום הוצאתו.

  

  145שיפוי ע"י האוצר  . 24

הממשלה, באמצעות משרד האוצר, תשפה את המוסד, לפי חשבוות שימציא המוסד, על  (א)
ומים לפי הסכם זה לרבות על כל הוצאה שהוציא לצורך כל הוראה שהוציא למתן תשל

החזקת רכב מיוחד ללימודי היגה, בהתאם לוהל השתתפות אוצר המדיה בתשלומי המוסד 
  . הוהל) -(להלן 

הממשלה, באמצעות משרד האוצר, תשפה את המוסד בגין החלק היחסי מההוצאות  (ב)
  התחשבות ייעשו בהתאם לוהל.המיהליות של המוסד הובע מביצוע הסכם זה; התשלום וה

  

  146הסדר הלוואות  . 25

המוסד רשאי לתת למוגבלים ביידות הלוואות לרכישה ולהחלפה של רכב, בהתחשב בצרכים 
שיקומיים של המוגבל ביידות, לפי כללים, מבחים ותאים שקבעו הצדדים בהסדר מיוחד לעין 

  זה.

  

  147החזר הוצאות סיעה  א.25

פואית או לשם עריכת בדיקות אחרות לפי הסכם זה, הוכח למוסד כי לשם התייצבות בפי הועדה הר
דרש התובע לסוע ולא יכול היה, בשל מצב בריאותו ומקום מגוריו, להשתמש באמצעי תחבורה 
ציבוריים, ישלם המוסד לתובע, לכיסוי הוצאות הסיעה, סכום השווה להוצאות סיעה כאמור לפי 

החזר), ובלבד  -אים בסיבות אלה (להלן התעריף המקובל באמצעי התחבורה הזול ביותר והמת
שהתובע לא קיבל קצבת יידות במועד שבו ערכה בדיקה כאמור; קבע המוסד, לאחר הבדיקה 
שבגיה תבע ההחזר, כי התובע זכאי לקצבת יידות בעד המועד שבו ערכה בדיקה כאמור, יקוזז 

  יות.למעט מו -ההחזר מסכום הקצבה; בסעיף זה, "תחבורה ציבורית" 

  

  תחילה וביטול  . 26

במרס  31והוא יעמוד בתקפו עד ליום  1977ביואר  15(א) תחילתו של הסכם זה הוא מיום 
  , ומתחילתו לא תיתן הטבה אלא בהתאם לאמור בהסכם זה.1978

                                                            
  (א).24המקורי סומן  24, סעיף 1.11.99ת , ת"18בת'  -(א) 24ס'   . 145

  .18, בוסח דלעיל. ר' הערות מבוא לת' 1.11.99, ת"ת 18וסף בת'  -(ב) 24ס' 
  לוסח דלעיל. ערב ההחלפה היה הוסח כדלקמן: 24הוחלף וסח ס'  1.1.17, ת"ת 25בת' 

את המוסד, לפי חשבוות שימציא המוסד, על כל הוצאה שהוציא למתן תשלומים אוצר המדיה ישפה  (א)
  לפי הסכם זה וכן על החלק היחסי מההוצאות המהליות של המוסד הובע מביצוע הסכם זה. 

אוצר המדיה ישפה את המוסד, לפי חשבוות שימציא המוסד, על כל הוצאה שהוציא לצורך החזקת רכב  (ב)
 היגה.מיוחד ללימודי 

  בוסח המקורי:  - 25ס'   . 146
המוסד רשאי לתת למוגבלים ביידות הלוואות מקרן שתוקם לרכישת והחלפת רכב בהתחשב בצרכים "

  כללים, מבחים ובתאים שייקבעו בין הצדדים."  השיקומיים של המוגבל ביידות לפי
  , הוחלף לוסח:26.9.97, ת"ת 16בת' 

"המוסד רשאי לתת למוגבלים ביידות הלוואה לרכישת רכב או החלפתו וכן לרכישה, החלפה והתקה של 
מיתקן המיועד להרמת כסא גלגלים לרכב, הכל לפי הכללים, מבחים והתאים שקבעו בהסדר שבין 

  דים."הצד
 הוחלף לוסח דלעיל. 1.1.98, ת"ת 17בת' 

 .19, בוסח דלעיל. ר' הערות מבוא לת' 1.1.01, ת"ת 19וסף בת'  -א 25ס'   . 147



  

  

  (ב) ההסכם הקודם בטל מתחילתו של הסכם זה.

תום תקפו של ההסכם על לא הודיע צד אחד להסכם למשהו שלושה חדשים לפחות לפי  148(ג)
הפסקת הסכם זה או שיויו, יימשך תקפו של ההסכם באותם תאים למשך תקופה וספת של 

  שה אחת בכל פעם.

  

  הוראות מעבר ושמירת זכויות  . 27

 20(א) מי שערב יום תחילתו של הסכם זה קיבל מהמוסד תשלום קודם כמשמעותו בסעיף 
 -בגבר וששים  -קודם עד הגיעו לגיל ששים וחמש להסכם הקודם ימשיך לקבל את התשלום ה

  באשה, כל עוד יש רכב בבעלותו וברשותו.

להסכם זה יחולו על מי שקיבל הלוואה עומדת על פי ההסכם הקודם  12(ב) הוראות סעיף 
  וטרם החזירה למוסד ערב יום החתימה.

בו התאים  (ג) מי שהגיש למוסד תביעה להלוואה עומדת לפי יום החתימה ומתקיימים
המזכים בהלוואה עומדת על פי ההסכם הקודם, ייתן לו אישור לקבלת ההלוואה העומדת 

  ;1977ביולי  31ואישור זה יהיה בתוקף עד ליום 

 -ומלאו לו ששים וחמש בגבר וששים  1977ביולי  31קיבל את ההלוואה העומדת עד ליום 
  להסכם זה; 21באשה, יחולו לגביו הוראות סעיף 

, לא יהיה זכאי לקבלה אלא אם 1977ביולי  31בל את ההלוואה העומדת עד ליום לא קי
  מתקיימים לגביו התאים המזכים בהלוואה עומדת לפי הסכם זה.

(ד) מוגבל ביידות המקבל קיצבת יידות לפי תאי ההסכם הקודם, אשר קרוב המשפחה שלו 
היידות מפאת עובדה זו בלבד, כל  איו מתגורר עמו באותו בין, לא יופסק לו תשלום קיצבת

עוד בבעלותו וברשותו הרכב שלרכישתו יתה ההלוואה העומדת וקרוב המשפחה ממשיך 
  להיות "קרוב משפחה" כמשמעותו בהסכם הקודם.

  

  סייג לתחילת תוספת ב'  . 28

ה לתוספת ב' ייכס לתקפו במועד שייקבע על ידי שר הבריאות ושר העבודה; עד למועד ז 1סעיף 
  שבה, בשיויים הבאים: 1תחול תוספת ב' להסכם זה, למעט סעיף 

"הועדה הרפואית" או "ועדה רפואית לעררים" יבוא "ועדה  -(א) בכל מקום שבו אמר 
  רפואית כמשמעותה בהסכם הקודם";

(ב) בכל מקום שבו אמר "רופא מוסמך" יבוא "רופא מחוזי כמשמעותו בפקודת בריאות 
  ".1940העם, 

  

  149בוטל  . 29

  

  תוספות

  

                                                            
  , במקום "חודש ימים" בא "שלושה חדשים".2בת'  -(ג) 26ס'   . 148
  בוסח המקורי:  - 29ס'   . 149

ולומד באופן סדיר מחוץ לביתו  18ם הגיע לגיל מוגבלות ביידות וטר 80%מוגבל ביידות שקבעה לו לפחות "
להסכם זה, יהיה זכאי לסיוע ביידות לפי כללים ובהיקף  13ושאיו זכאי לקיצבת יידות על פי תאי סעיף 

  יום מיום חתימת ההסכם והחל במועד שייקבע ע"י הצדדים." 90שייקבעו ע"י הצדדים להסכם, תוך 
 , בוטל הסעיף.15בת' 



  

  

  תוספת א': רשימת ליקויים

  

  שיתוקים  א. 

הסעיפים מתייחסים לשיתוקים שגרמו בעקבות מאורע שאירע ששה חדשים לפחות לפי הגשת 
  הבקשה.

 אחוז מוגבלות ביידות 
שיתוק מלא למעשה של שי השוקיים המלווה שיתוק בגפה תחתוה אחת 150)1(

 ,m.glutaeus maximusרים הבאים: לפחות של שיים מבין שלושת השרי
m.quadriceps, m.ileopsoas 

100% 

שיתוק מלא של גפה תחתוה אחת, מלווה שיתוק של קבוצות שרירים או  )2(
 בשוק או בירך בגפה השיה

80% 

שיתוק מלא למעשה של אחת מהשוקיים מלווה שיתוק של שיים לפחות  )3(
 דלעיל 1מבין שלושת השרירים המפורטים בסעיף 

80% 

 80% שיתוק מלא למעשה של שתי השוקיים )4(
שיתוק מלא למעשה של שוק אחת, מלווה שיתוק של אחד השרירים  )5(

 דלעיל 1המפורטים בסעיף 
50% 

שיתוק חלקי של שרירי גפה תחתוה אחת הגורם להגבלה יכרת בהפעלת  )6(
 ל המפרק)מפרק הירך או הברך (לא מדובר בטווח התועתיות הפסיבית ש

50% 

שיתוק ספסטי בדרגה ביוית לפחות או אטכסיה או תועות בלתי   (א) 151)7(
  עם הפרעה ביוית בהליכה. - רצויות בשרירי גפה תחתוה אחת 

40%  
  

  ) שיתוק ספסטי בדרגה ביוית לפחות או אטכסיה או 1(  (ב) 
  עם  - תועות בלתי רצויות בשרירי שתי הגפיים התחתוות

  - ביוית בהליכה, או הפרעה 
  ) שיתוק ספסטי בדרגה ביוית לפחות או אטכסיה או 2( 
  שעה  - תועות בלתי רצויות בשרירי גפה תחתוה אחת 
  שהליכה אפשרית בעזרת מכשיר הליכה ארוך בלבד. 

60%  
  

                                                            
  השוקיים המלווה...". שתיצ"ל: "שיתוק מלא למעשה של  -) 1פריט א(  . 150
  בוסח המקורי:  -)7פריט א(  . 151

חוסר מלא של כושר תועה בשתי הגפיים התחתוות כתוצאה מליקויים במערכת העצבים המרכזים בליווי "
  "100% -של אטכסיה או תועות בלתי רצויות 

  . הוחלף לוסח:12.7.07, ת"ת 21בת' 
שיתוק ספסטי בדרגה ביוית לפחות או אטכסיה או תועות בלתי רצויות   (א)  )7(

  עם הפרעה ביוית בהליכה. -בשרירי שתי הגפיים התחתוות 
40%  

  
  ) שיתוק ספסטי בדרגה ביוית לפחות או אטכסיה או 1(  (ב) 

  עם  -תועות בלתי רצויות בשרירי שתי הגפיים התחתוות
  - והפרעה ביוית בהליכה, א 
  ) שיתוק ספסטי בדרגה ביוית לפחות או אטכסיה או 2( 
  שעה  - תועות בלתי רצויות בשרירי גפה תחתוה אחת  
  שהליכה אפשרית בעזרת מכשיר הליכה ארוך בלבד. 

60%  
  

  ) שיתוק ספסטי בדרגה ביוית לפחות או אטכסיה או 1(  (ג) 
  עם  תועות בלתי רצויות בשרירי שתי הגפיים התחתוות 
  - מכשיר ארוך אחד הלבש על הגפה, או  
  ) שיתוק ספסטי בדרגה קשה בשרירי גפה תחתוה אחת, 2( 
  שעה שהליכה אפשרית רק בעזרת תמיכה או עזרה של אדם  
  וסף. 

80%  
  

חוסר מלא של כושר תועה בשתי הגפיים התחתוות כתוצאה מליקויים   (ד) 
סיה או תועות בלתי במערכת העצבים המרכזית, בליווי של אטכ

  רצויות.

100%  

הוראת תחולה קובעת כי התיקון יחול לגבי החלטת הועדה הרפואית בדבר מוגבלות ביידות שיתה בתקופה 
  חודשים מיום התחילה. 30שמיום התחילה עד תום 

ועדה רפואית , לוסח דלעייל. הוראת תחולה קובעת כי התיקון יחול לגבי החלטת 29.11.10, ת"ת 23הוחלף בת' 
 בדבר המוגבלות ביידות שיתה ביום התחילה ואילך.



  

  

 אחוז מוגבלות ביידות 
  ) שיתוק ספסטי בדרגה ביוית לפחות או אטכסיה או 1(  (ג) 

  י הגפיים התחתוות עם תועות בלתי רצויות בשרירי שת 
  -  מכשיר ארוך אחד הלבש על הגפה, או 
  ) שיתוק ספסטי בדרגה קשה בשרירי גפה תחתוה אחת, 2( 
  שעה שהליכה אפשרית רק בעזרת תמיכה או עזרה של אדם  
  וסף. 

80%  
  

חוסר מלא של כושר תועה בשתי הגפיים התחתוות כתוצאה   (ד) 
ית, בליווי של אטכסיה או מליקויים במערכת העצבים המרכז

  תועות בלתי רצויות.

100%  

  

  ב. קטיעות

 אחוז מוגבלות ביידות 
 80% קטיעה מעל לברך בגפה אחת )1(
 100% קטיעה מעל לברך בשתי הגפיים )2(
קטיעה מעל לברך בקרבת פרק הירך עם חוסר אפשרות להתקת פרותזה,  )3(

 או קטיעת הגפה דרך מפרק הירך
100% 

 40% קטיעה בשוק )4(
 80% קטיעה בשתי השוקיים גם יחד )5(
קטיעת השוק בקרבת הברך ובחוסר אפשרות להתקת פרותזה להפעלת  )6(

 מפרק הברך
80% 

 PIROGOFF 40%קטיעת כף הרגל לפי שיטת  )7(
 PIROGOFF  80%קטיעת שתי כפות הרגליים לפי שיטת  )8(
 TARSUS 40%- ת הקטיעה בשתי כפות הרגליים דרך עצמו )9(

  

  קשיוות  ג. 

 אחוז מוגבלות ביידות 
 80% קשיון מוחלט של מפרק הירך )1(
 100% קשיון דו צדדי של מפרקי הירכיים )2(
 50% 0180 -  0170קשיון הברך במצב של  )3(
 80% צדדי של מפרקי הברכיים- קשיון דו )4(
 70% יה לצדדיםקשיון מפרק הברך במצב של כיפוף גדול יותר או סט )5(
 100% קשיון שי מפרקי הברכיים במצב של כיפוף גדול יותר או סטיה לצדדים )6(
 40% קשיון פרקי הקרסול של שתי הגפיים  )7(

  

  קיעות  ד. 

 אחוז מוגבלות ביידות 
  50%קע מלידה במפרק הירך )1(
 80% צדדי במפרקי הירך- קע מלידה דו )2(
 50% של שתי רצועות לפחותקע הברך מלווה קרע  )3(

  

  מפרקים מדומים  ה. 

 אחוז מוגבלות ביידות 
מפרק מדומה בעצם הירך מתחת לאיזור צואר הירך המאפשר הליכה  )1(

 בעזרת מכשיר הליכה בלבד
80% 

 50% מפרק מדומה באזור צואר הירך )2(
 50% מפרק מדומה בעצם הירך )3(
 40% מפרק מדומה בעצם השוק )4(

  



  

  

  הגבלת כושר תועת המפרקים בגפיים התחתוות או החלפתם.  ו. 

כאשר מתקיים בבדק יותר מפסקת משה אחת מבין אלה המויות בפסקאות (א) או (ב) שלהלן, 
  .152ייקבע האחוז הגבוה מבין האחוזים הקבועים בצד פסקאות המשה המתקיימות בבדק

 אחוז מוגבלות ביידות 
  פרקיםהגבלות בכושר תועת המ153(א)

הגבלה בכושר תועת מפרק הירך מלווה כוויצה כיפופית (הגבלה  )1( 
והתועתיות במפרק הירך (אבוקציה או  030באכסטזיה) העולה על 

 020- אדוקציה או רוטציה) היה פחות מ

50% 

 80% צדדי- דלעיל דו 1סעיף  )2( 
פחות  ויישור 0135- הגבלה בכושר תועת הברך מלווה כיפוף פחות מ )3( 

 0160- מ
60% 

 80% צדדי- דלעיל דו 3סעיף  )4( 
 pes varus maximusדריכה על הצד החיצוי של כפות הרגליים )5( 

bilateralis  
40% 

 )6( pes equino varus bilateralis  40% 
 pes valgus maximusדריכה על הצד הפימי של כפות הרגליים  )7( 

bilateralis  
40% 

  בברך פרקים בירך אוהחלפת מ 154(ב)
מצב אחרי החלפת מפרק אחד, כאשר קיימים סימים קלייים,  )1(  

 רטגיים או הדמייתים אחרים, להתרופפות המפרק
60% 

 50% מצב אחרי החלפה חוזרת של מפרק אחד )2(  
 70% מצב אחרי החלפת שי מפרקים  )3(  
 80% מצב אחרי החלפת שלושה מפרקים  )4(  
 100% רי החלפת ארבעה מפרקיםמצב אח  )5(  
  

  קיצור גפה  ז. 

 אחוז מוגבלות ביידות 
ס"מ או יותר לעומת הגפה השיה שאיו תוצאה של  15- קיצור בגפה התחתוה ב

 אחת הכויות ה"ל
40%  

  

                                                            
  , בוסח דלעיל.26.9.97, ת"ת 16וסף בת'  - פריט ו' (ריישא)   . 152
  , פריט ו' המקורי סומן ו' (א).26.9.97, ת"ת 16בת'  -פריט ו' (א)   . 153
 , בוסח דלעיל.26.9.97, ת"ת 16וסף בת'  -פריט ו' (ב)   . 154



  

  

  155תהליך אי ספיקה היקפית בעורקי הגפיים התחתוות  ח. 

 אחוז מוגבלות ביידות 
   א
  ם האלה במצטבר:מלווה בכל הממצאי )1( 
מטרים במישור, בקצב  50- צליעה סירוגית בפחות מ (א)  

 הליכה ביוי
 

 Tibialis - וDorsalis Pedis העדר דפקים בעורכי  156(ב)  
Posterior;  

 

   0.6- זרוע פחות מ - אידקס לחץ דופלר קרסול   (ג)  
, וכחות של Vessels  Non Compressible - כאשר קיים חשד ל )2( 

 חד או יותר מהממצאים האלה:א
 

- בקרסול בגובה פחות מ Pulse Volume Recorderעקומת   (א)   
  מ"מ. 10

 

  בכף הרגל. 8- פחות מ Pulsatility Index  (ב)   
  פזי בכף הרגל;- גל דופלר בי  (ג)   
   .0.5- זרוע פחות מ - אידקס לחץ בוהן  -  Toe Pressure  (ד)   
 - איה באה לידי ביטוי במוחה כאשר קיים חשד שההפרעה  )3( 

, על ידי חסימה קריבית Reactive Hyperemiaביצוע מבחן 
 Tip Toeingלשלוש דקות בלחץ על סיסטולי או מבחן 

  ובעקבותיהם רישום של אחד הממצאים ה"ל לפחות

40% 

   ב
  כל הממצאים האלה במצטבר: )1( 
בקצב מטרים במישור,  50- צליעה סירוגית בפחות מ  (א)   

 הליכה ביוי;
 

                                                            
  בוסח המקורי:  -פריט ח   . 155

  תהליך אי ספיקה היקפית בעורקי הגפיים התחתוות מלווה כל הממצאים הבאים:"
 אחוז מוגבלות ביידות 
  A. Dorsalis Pedis & A.Tibialis Posteriorהעדר דופקי  (א) )1(

ערכים אוסצילומטריים במדידה לפי אוסצילומטר קוליס פחות  (ב) 
 מיחידה אחת מעל הקרסול.

 

מ'  50-) פחות מClaudication Distanceצליעה סירוגית קשה ( (ג) 
 במישור ובקצב הליכה ביוי

70% 

   A. Dorsalis Pedis & A.Tibialis Posteriorהעדר דופקי  (א) )2(
ערכים אוסצילומטריים במדידה לפי אוסצילומטר קוליס פחות  (ב) 

 מיחידה אחת מעל הקרסול
 

מ'  50-) פחות מClaudication Distanceקשה(צליעה סירוגית  (ג) 
 במישור ובקצב הליכה ביוי

 

 100% מימצאים של שיויים טרופיים יכרים (ד) 
  , הוחלף לוסח:15בת' 

  "תהליך אי ספיקה היקפית בעורקי הגפיים התחתוות:
 אחוז מוגבלות ביידות 
  מלווה בכל הממצאים הבאים: )1(

   A. Dorsalis Pedis & A.Tibialis Posteriorהעדר דופקי  (א) 
או אם קיים חשד  0.4אידקס לחץ דופלר קרסול זרוע שאיו עולה על  (ב) 

וכחות של לפחות אחד  -Non Compressible Vessels -ל
 - מהממצאים הבאים 

 

 5-בקרסול בגובה פחות מ Pulse Volume Recorderעקומת  א  
 מ"מ.

 

  בכף הרגל. 5-פחות מ Pulsatility Index ב  
  גל דופלר מוופאזי או שטוח בכף הרגל ג  
  0.3-פחות מ Toe/Arm Pressure Index ד  
מ'  50-) פחות מDistance Claudicationצליעה סירוגית קשה ( (ג) 

 במישור ובקצב הליכה ביוי
70% 

 100%  רים ) עם שיויים טרופיים, יכ1מלווה בכל הממצאים האמורים בפסקה (  )2(
  .15ר' הוראות תחילה ותחולה בהערות מבוא לת' 

  ".5-)(ב)ב במקום "שווה או מעל" בא "פחות מ1, בפריט ח(26.9.97, ת"ת 16בת' 
  .19, לוסח דלעיל. ר' הערות מבוא לת' 1.1.01, ת"ת 19הוחלף בת' 

  בל" בא "שבהן ייבדק המוגבל"., תוקה טעות בסעיף משה (ג) במקום "שבן ייבדק המו31.1.02, ת"ת 5050בי"פ 
  צ"ל "העדר דפקים בעורקי" ולא "בעורכי". - )(ב) 1פריט ח(א)(  . 156



  

  

 אחוז מוגבלות ביידות 
  ;Tibialis Posterior- ו Dorsalis Pedisהעדר דפקים בעורקי   (ב)   
  .0.4- זרוע פחות מ - אידקס לחץ דופלר קרסול   (ג)   
, וכחות של Vessels  Non Compressible - כאשר קיים חשד ל )2( 

 אחד או יותר מהממצאים האלה:
 

בקרסול בגובה פחות   Volume Recorder Pulseעקומת   (ד)   
 מ"מ. 5- מ

 

  בכף הרגל. 5- פחות מ Pulsatility Index  (ה)   
  גל דופלר מוופזי בכף הרגל;  (ו)   
   .0.3- זרוע פחות מ - אידקס לחץ בוהן  -  Toe Pressure  (ז)   
 - כאשר קיים חשד שההפרעה איה באה לידי ביטוי במוחה  )3( 

ל ידי חסימה קריבית , עReactive Hyperemiaביצוע מבחן 
 Tip Toeingלשלוש דקות בלחץ על סיסטולי או מבחן 

  ובעקבותיהם רישום של אחד הממצאים ה"ל לפחות

70% 

כמפורט לעיל בתוספת כיבים  70%כל הממצאים המתאימים לכות של  ג
  איסכמים או מק

  
קבעה הועדה כי על המוגבל ביידות להיבדק במעבדת כלי דם לעין 

, תקבע את המעבדה או המעבדות שבהן ייבדק המוגבל סעיף זה
 ביידות.

100% 

  

  הפרעות במערכות כלי הלימפה  ט. 

 אחוז מוגבלות ביידות 
הפרעות במערכת כלי הלימפה בגף תחתון אחד הגורמות לאלפטיאזיס  )1(

 המגבילה במידה יכרת את התועתיות במפרק הברך או הירך
40% 

 80% דדיצ- דלעיל דו 1סעיף  )2(
  

  מומים מלידה  י. 

מומים מלידה שמימצאיהם הרפואיים מקבילים מבחיה אטומית לאחד הליקויים המפורטים 
  לעיל, ייחשבו לעין זה כליקוי עצמו. 

  

  157קומה מוכה  יא. 

 אחוז מוגבלות ביידות 
 80% ס"מ  61שים ואורך גפיו התחתוות, איו עולה על  18מי שמלאו לו  )1(
 50% ס"מ 72שים ואורך גפיו התחתוות, איו עולה על  18י שמלאו לו מ )2(
 אחוז המוגבלות ביידות יהיה האחוז הקוב בטבלה הזו: - שים  18לגבי מי שטרם מלאו לו  )3(

 אורך גפה תחתוה בס"מ, ואחוז הליקוי המתאים  
 50% - רמה ב'  80% - רמה א'  גיל

6 40 48 
6.5 41 49 

7 42 50 
7.5 43 51 

8 44 52 
8.5  45  53  

 9  46  54  
9.5 47 55 
10 48 56 

10.5 49 57 
11 50 58 

11.5 51 60 

                                                            
  .19, בוסח דלעיל. ר' הערות מבוא לת' 1.1.01, ת"ת 19וסף בת'  -פריט י"א   . 157

 .Ant. Superior IIeac Spine to Med]“, תוקה טעות באופן שוספה הסייפא: 31.1.02, ת"ת 5050י"פ ב
Malleolous]” 



  

  

 אחוז מוגבלות ביידות 
12 52 61 

12.5 53 62 
13 54 64 

13.5 55 65 
14 56 66 

14.5 57 68 
15  58  69  

15.5  59  70  
16  60  71  

16.5  60  71  
17  61  72  

17.5  61  72  
18  61  72  

לעין זה, אורך הגפה יימדד מהבליטה הקדמית העליוה של עצם הכסל ועד לפטישון הפימי של 
 אותה הרגל.

[Ant. Superior IIeac Spine to Med. Malleolous] 
  

  תוספת ב': הועדות הרפואיות

  בספח זה:   . 1

  רופא אשר המוסד מיה אותו להיות רופא מוסמך לעין הסכם זה; -"רופא מוסמך" 

רופא אשר שמו כלול ברשימת הפוסקים הרפואיים לעין הסכם זה שקבעה על יד  -"פוסק רפואי" 
  שר העבודה ופורסמה ברשומות;

  ועדה של שלושה פוסקים אשר תיבחר על ידי הרופא המוסמך לעין הסכם זה; -"ועדה רפואית" 

ופא מוסמך מבין הרופאים ועדה של שלושה רופאים אשר ייבחרו על ידי ר -"ועדה רפואית לעררים" 
אשר שמותיהם כלולים ברשימת חברי ועדות רפואיות לעררים שקבעה על ידי שר העבודה ופורסמה 

  ברשומות;

  מי שהגיש בקשה לקביעת אחוזי מוגבלותו ביידות לפי הסכם זה; -"בדק" 

ת לפי תוספת עובד המוסד אשר תמה על ידי מהל המוסד או מטעמו להיות מזכיר ועדו -"מזכיר" 
  זו.

  

2.158   

  (א) הועדה הרפואית תקבע:

) את אחוז מוגבלותו ביידות של הבדק בהתאם לאמור בהסכם זה ובהתאם לרשימת 1(
  המוגבלות ביידות); -הליקויים בתוספת א' להסכם זה בלבד (להלן 

  ) לעיל;1) את המועד אשר בו הפך הבדק למוגבל ביידות כאמור בפסקה (2(

  גבלות ביידות היא לצמיתות או לזמן מוגבל;) אם המו3(

                                                            
  בוסח המקורי:  - 2ס'   . 158

  הועדה הרפואית תקבע:"
(א) את אחוז מוגבלותו ביידות של הבדק בהתאם לאמור בהסכם זה ובהתאם לרשימת הליקויים בתוספת 

  המוגבלות ביידות); - א' להסכם זה בלבד (להלן 

  לעיל; (ב) את המועד אשר בו הפך הבדק למוגבל ביידות כאמור בסעיף קטן (א)

  יומיים שלסיפוקם יש הכרח להסיעו באורח קבע;- (ג) אם למוגבל ביידות צרכים יום

  (ד) אם המוגבלות ביידות היא לצמיתות או לזמן מוגבל."
  , הוחלף לוסח דלעיל.26.9.97, ת"ת 16בת' 



  

  

  ) אם במוגבל ביידות מתקיים אחד מאלה:4(

  (א) הוא זקוק לכסא גלגלים ומשתמש בו;

(ב) הוא מרותק לצמיתות לכסא גלגלים או מסוגל ללכת רק בעזרת מכשירים 
  אורטופדיים ארוכים על שתי גפיו התחתוות;

מור בסעיף קטן (א) לאחר שבדקה את הבדק (ב) הועדה הרפואית תקבע את ממצאיה כא
ורשאית היא, בסיבות מיוחדות שירשמו, לקבוע ממצאיה על סמך מסמכים רפואיים 

  עדכיים בלבד.

  

הרופא המוסמך רשאי מיוזמתו הוא או לפי בקשת הועדה הרפואית למות יועצים רפואיים   . 3
וצעו על ידם, או על סמך מסמכים אשר יגישו לועדה את חוות דעתם על סמך בדיקות הבדק שב

  ותוצאות בדיקות שהובאו בפיהם.

  

המזכיר יזמין את הבדק להתייצב בפי הועדה הרפואית במועד ובמקום הקובים בהזמה,   . 4
  ההזמה תישלח לפחות שבעה ימים לפי המועד האמור, אלא אם הסכים הבדק לזמן קצר מזה.

  

לתוספת זו, או  4רפואית במועד הקוב בהזמה לפי סעיף לא התייצב הבדק בפי הועדה ה  . 5
במועד אחר שקבע על ידה, מבלי שהודיע למזכיר על כך בכתב לפי המועד כאמור לעיל, או מבלי 
שתן סיבה מתקבלת על דעת הועדה לאי התייצבותו, או לא מילא אחרי הוראות הועדה שיתו 

  הבקשה כאילו לא הוגשה.לעין קביעת מוגבלותו ביידות, רואים את 

  

הועדה הרפואית תבדוק את הבדק ביחידות, אך רשאית היא להתיר לזולת להיות וכח בשעת   . 6
  הבדיקה.

  

 3הועדה הרפואית רשאית לדרוש מהבדק להיבדק גם על ידי יועץ רפואי כאמור בסעיף   . 7
ות לדעתה לצורך קבלת לתוספת זו או על ידי מומחה אחר ולעבור בדיקות וספות אחרות הדרוש

  החלטה. הבדק חייב למלא אחרי הדרישות האמורות. 

  

8 .  

(א) מוגבלות ביידות של בדק תיקבע באחוז הקוב לצד כל אחד מהליקויים, אשר ברשימת 
  הליקויים אשר בתוספת א' להסכם זה.

(ב) כאשר לבדק מס' ליקויים המפורטים ברשימה, תקבע הועדה הרפואית את אחוז 
וגבלות ביידות לכל ליקוי בפרד ואחוז מוגבלותו ביידות יהיה שווה לגבוה מבין אחוזי המ

האחוז הראשון במעלה) בתוספת אחוזים כמפורט  -המוגבלות ביידות שקבעו לו (להלן 
  להלן:

) אחוז המוגבלות ביידות השי במעלה כפול ביתרת האחוזים המתקבלת לאחר הפחתת 1(
  ;100%-מ האחוז הראשון במעלה

) אחוז המוגבלות ביידות השלישי במעלה כפול ביתרת האחוזים המתקבלת לאחר 2(
וכן  100%-) לעיל מ1הפחתת האחוז הראשון במעלה. והתוספת שחושבה לפי פסקה (

  הלאה.

 - (ג) בקביעת אחוז המוגבלות של בדק שלקה בקשיון או בהגבלת תועה של פרק גדול אחד 
  גרם לשרירים הפועלים באותו פרק.לא יובא בחשבון הזק ש



  

  

(ד) אחוז המוגבלות ביידות של בדק שלקה בכמה ליקויים באותו פרק לא יעלה על אחוזי 
  המוגבלות ביידות שקבעו לקשיון של אותו פרק.

  

  החלטת הועדה הרפואית תיתן פה אחד או ברוב דעות חברי הועדה.  . 9

  

10 .  

  פרוטוקול אשר ייחתם על ידי חברי הועדה.(א) דיוי הועדה הרפואית יירשמו ב

(ב) החלטת הועדה הרפואית הקובעת את המוגבלות ביידות תהיה בכתב ויצורפו אליה 
  המימצאים והימוקים.

  (ג) ההחלטה תימסר למזכיר.

  

המזכיר ימסור לבדק העתק החלטת הועדה הרפואית ולפי בקשת הבדק גם העתק   . 11
  המימצאים והימוקים.

  

12 .  

הרואה עצמו פגע ע"י החלטת הועדה הרפואית או על ידי החלטת רופא מוסמך לפי  159(א)
(ה)(ב) לתקות הביטוח הלאומי (דמי מחיה, עזרה בלימודים וסידורים 12הסכם זה, לפי תקה 
ב לתקות הביטוח הלאומי (ביטוח כות) (מתן 10, או לפי תקה 1998-לילד כה), התש"ח

, רשאי לערור עליה בפי הועדה הרפואית לעררים, תוך 1978-התשל"טשירותים מיוחדים), 
ששים יום מתאריך בו מסרה לו ההחלטה. המוסד רשאי לערור כאמור תוך ששים יום מהיום 

  בו הגיש המוגבל ביידות למוסד תביעה להטבות על סמך החלטת הועדה;

ההחלטה ושא הערר; הוראה הוגש ערר על החלטת ועדה רפואית, לא ייתו הטבות לפי  160(ב)
זו לא תחול לעין קיצבת יידות, למי שהיה זכאי לקיצבת יידות לפי שיתה ההחלטה ושא 

  הערר.

  

13 .  

  (א) ערר יוגש למזכיר ויצוייו בו ימוקי הערר.

  (ב) המזכיר יעביר את הערר לרופא המוסמך.

  

ית, לבטלה או לשותה בין ועדה רפואית לעררים רשאית לאשר החלטת הועדה הרפוא  . 14
  שתבקשה לעשות זאת ובין שלא תבקשה, בין שהעורר הוא הבדק ובין שהוא המוסד.

  

   161א.14

                                                            
מחקו המילים: "וכל  (א), אחרי המילים "מסרה לו החלטה"12-ל 12-, שוה מיספור הסעיף מ15בת'  -(א) 12ס'   . 159

עוד לא קיבל הטבות בהתאם להסכם זה או לאחר שהחזירן אם קבלן" וכן אחרי המילים "על סמך החלטת הועדה" 
מחקו המילים "הגיש המוסד ערר כאמור, לא יתו לבדק הטבות כאמור בהסכם זה כל עוד לא יתה החלטת 

  הועדה הרפואית לעררים."
  ". 1978-י "החלטת הועדה הרפואית" בא "או על ידי החלטת רופא...התשל"ט, אחר1.11.99, ת"ת 18ת' ב

 .18ר' הערות מבוא לת' 
  , בוסח דלעיל.15וסף בת'  -(ב) 12ס'   . 160
  , בוסח דלעיל.26.9.97, ת"ת 16וסף בת'  -א 14ס'   . 161



  

  

(א) הרופא המוסמך, מיזמתו הוא או לפי בקשת הועדה הרפואית, וכן הועדה הרפואית 
 לעררים, רשאים לדרוש מהמוסד ביצוע כל חקירה לאימות תוים ועובדות הדרושים לועדה
הרפואית או לועדה הרפואית לעררים, לפי העין, לצורך החלטה בושאים המפורטים בסעיף 

2 .  

(ב) הועדה הרפואית או הועדה הרפואית לעררים, לפי העין, רשאית להשתמש בכל חומר 
חקירה או מידע אחר שהעביר לה המוסד ביזמתו הוא או על פי בקשה כאמור בסעיף קטן (א), 

  רה או המידע האחר שהעביר המוסד לועדה יועברו אף לעורר.ובלבד שחומר החקי

  

לתוספת זו יחולו על ערר בפי הועדה הרפואית לעררים,  11-ו 10, 8, 7, 6, 4, 3, 2סעיפים   . 15
  בשיויים שהעין מחייב.

  

16 .  

  (א) חברי הועדה הרפואית לעררים הדה בעררים יבחרו מביהם יושב ראש.

אית לעררים תיתן פה אחד או ברוב דעות ובאין רוב דעות, יכריע (ב) החלטת הועדה הרפו
  היושב ראש.

  

ערר הבדק ולא התייצב לפי הועדה הרפואית לעררים במועד ובמקום שקבעו בהזמה   . 17
רשאית הועדה הרפואית לעררים לדון, ולהחליט בערר שלא בפיו. אולם אם בצר ממה להחליט 

דה הרפואית לעררים לאחר הזמה וספת, יידחה הערר. אולם, אם הודיע ולא הופיע העורר בפי הוע
העורר לפי המועד שקבע לדון בערר שאיו יכול להתייצב מסיבה שתפורט על ידיו, רשאי יושב ראש 

  הועדה לקבוע מועד אחר לדיון.

  

מקום ערר המוסד ובא כוחו של המוסד לא הופיע בפי הועדה הרפואית לעררים במועד וב  . 18
שקבעו בהזמה, או שהבדק לא התייצב במועד שקבע בהזמה ולא תן סיבה סבירה לאי 
התייצבותו, רשאית הועדה לדון ולהחליט לפי החומר אשר ברשותה. לא התייצב הבדק גם לאחר 

  שהוזמן פעם וספת להופיע בפי הועדה הרפואית לעררים, תחליט הועדה לפי החומר שברשותה.

  

כים הרפואיים אשר בידי הועדה הרפואית או בידי הועדה הרפואית לעררים הם המסמ  . 19
סודיים, אך מותר להביאם לידיעת אדם אשר לעזרתו או לשירותו זקקות הועדות כאמור בקשר 

  לקביעת דרגת המוגבלות ביידות, וכן לידיעת המוסד, המכון ומשרד הרישוי.

  

20 .  

מוגבל ביידות לבדיקה מחודשת בפי הועדה (א) המוסד רשאי בכל עת להפות את ה
  הרפואית, והוראות תוספות זו יחולו.

בדק רשאי לבקש בדיקה מחודשת בפי הועדה הרפואית אם הוכיח, להחת דעתו של  162(ב)
הרופא המוסמך, כי חלה החמרה במוגבלותו ביידות, ובלבד שחלפו שים עשר חדשים מיום 

  ית או של הועדה הרפואית לעררים.הקביעה האחרוה של הועדה הרפוא

  

                                                            
 , במקום "מוגבל ביידות" בא "בדק".26.9.97, ת"ת 16בת'  -(ב) 20ס'   . 162



  

  

(א) לתוספת זו מבלי שתן 20לא התייצב המוגבל ביידות לבדיקה מחודשת בהתאם לסעיף   . 21
סיבה מתקבלת על דעת המוסד לאי התיצבותו, רשאי המוסד להפסיק תשלום הטבות על פי הסכם 

  זה עד למועד בו התייצב לבדיקה מחודשת.

  

  163תוספת ג': הרכב הקובע

 הרכב הקובע (פח המוע) אחוז המוגבלות ביידות לפי הרשימה טפר
  סימן א':  

 164(א))5תוקף (סעיף - בעל רשיון היגה בר
 סמ"ק 1800 ויותר 80% 1
 סמ"ק 1300 79%עד  40%- מ 2
  סימן ב':  

 165(ב))5תוקף (סעיף - מי שאין לו רשיון היגה בר
 סמ"ק 1300 100%עד  60%- מ 3
  סימן ג':  

 (א))6(סעיף  18ם לרכב משותף בלבד שטרם הגיעו לגיל לזכאי
 סמ"ק 1800   4
  

הערה: בעל רשיון היגה בר תוקף שרכש רכב שמותקת בו תיבת הילוכים אוטומטית, יהיה הרכב 
  הקובע לגביו רכב כאמור בסימן א' לתוספת זו שמותקת בו תיבת הילוכים אוטומטית.

  

                                                            
  ספת ג' בוסח המקורי:תו  . 163

  וספת ג'ת
  )8(סעיף 

  שיעורי ההלוואה העומדת
  ))1(א)(8סימן א': בעל רשיון היגה בר תוקף (סעיף 

אחוז המוגבלות ביידות לפי  פרט
 הרשימה

הרכב הקובע המובא בחישוב 
 ההלוואה העומדת

שיעור ההלוואה העומדת 
באחוז מההלוואה העומדת 

 המלאה
 100% מ"'קס 1800עד  ויותר 80% 1
באחוז השווה לאחוז  סמ"ק 1300עד  79%עד  40%-מ 2

 המוגבלות ביידות
 ))2(א)(8תוקף (סעיף -סימן ב': מי שאין לו רשיון היגה בר

 75% סמ"ק 1300עד  ויותר 80%-מ 3
כפול באחוז השווה  75% סמ"ק 1300עד  79%עד  60%-מ 4

 לאחוז המוגבלות ביידות
 ))3(א)(8(סעיף  18משותף בלבד שטרם הגיעו לגיל  סימן ג': לזכאים לרכב

 100% סמ"ק 1800עד   5
  הערה:

  הרכב הקובע לעין תוספת זו הוא רכב שלא מותקת בו תיבת הילוכים אוטומטית או הגה כח.
 , הוחלף לוסח דלעיל. 29.7.79, ת"ת 1בת' 

  (ב).5-(א) בטעות, לא תוקן ל5הערת העורך: במקור מופיע   . 164
  (ג).5-(ב) בטעות, לא תוקן ל5הערת העורך: במקור מופיע   . 165



  

  

  166תוספת ד': שיעורי ההלוואה העומדת

  )8(סעיף 

  

שיעור ההלוואה העומדת באחוז  אחוז המוגבלות ביידות לפי הרשימהפרט
 מההלוואה העומדת המלאה

  סימן א':
 ))1(א)(8תוקף (סעיף - בעל רשיון היגה בר

 100% ויותר 80% .1
 באחוז השווה לאחוז המוגבלות ביידות 79%עד  40%- מ .2

  סימן ב':
 ))2(א)(8ף (סעיף תוק- מי שאין לו רשיון היגה בר

 75% ויותר 80% .3
כפול באחוז השווה לאחוז המוגבלות  75% 79%עד  60%- מ .4

 ביידות
  סימן ג':

 ))3(א)(8(סעיף  18לזכאים לרכב משותף בלבד שטרם הגיעו לגיל 
5.   100% 
  

                                                            
  תוספת ד' בוסח המקורי:  . 166

  וספת ד'ת
  (ד))12(סעיף 

  שיעורי ההפחתה
  סימן א': הפחתה בגין שימוש ברכב (פחת רגיל)

תקופת השימוש ברכב 
ובלבד שמלאה מלוא 

התקופה המפורטת 
 למטה

אחוז ההפחתה מהסכום 
המוחזר של ההלוואה 

המחושב לפי העומדת 
 )1(ד)(12סעיף 

תקופת השימוש ברכב 
ובלבד שמלאה מלוא 

התקופה המפורטת 
 למטה

אחוז ההפחתה מהסכום 
המוחזר של ההלוואה 
העומדת המחושב לפי 

 )1(ד)(12סעיף 
 57½  שים 5 20 שה אחת

 60 חדשים 64 30 שים 2
 62½  חדשים 68 32½  חדשים 27
 65 שים 6  35 חודש 30
 67½  חדשים 76 37½  םחדשי 33

 70 חדשים 80 40 שים 3
 72½  שים 7 42½  חדשים  39
 75 חדשים 88 45 חדשים 42
 77½  חדשים 92 47½  חדשים 45

 80 שים 8 50  שים 4
 85 שים 9 52½   חדשים 52
 90 שים ויותר 10 55  חדשים 56

  סימן ב': הפחת הוסף בעת החלפת רכב
 7½  שה אחת

 חדשים 12- בתוספת אחוז אחד עבור כל חודש שמעבר ל 7½  חדשים 32דשים עד ח 13-מ
  סמ"ק 1800לגבי רכב עד  - 33 חדשים ויותר 33

 סמ"ק 1800לגבי רכב מעל  - 35
  הערות:

התקופה שחלפה מיום רישום הבעלות על הרכב שלרכישתו יתה ההלוואה העומדת ועד  -תקופת השימוש ברכב 
חדשי  33להסכם. שיעור הפחת הוסף עבור  12ם מבין המועדים הקובעים כאמור בסעיף למועד הקובע המוקד

  שימוש ברכב (סימן ב' לתוספת זו) ייקבע בהתאם לגודל הרכב הקובע.
 , הוחלף לוסח דלעיל.29.7.79, ת"ת 1בת' 



  

  

תוספת ה': מקסימום ההלוואה העומדת המלאה המובאת בחשבון לעין חישוב 
   167פי תוספת ד' להסכםההלוואה העומדת ל

  )10(סעיף 

  

 מזגן המקסימום בש"ח הרכב הקובע 
 4000 28,700 סמ"ק לא אוטומטי 1300 1
 4000 31,100 סמ"ק אוטומטי   1300 2
  33,400 סמ"ק לא אוטומטי 1600 3
  38,300 סמ"ק אוטומטי 1600 4
  39,500 הגה כח   + סמ"ק אוטומטי 1600 5
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  בוסח המקורי: -תוספת ה' 
  וספת ה'ת

  )14-ו 13(סעיפים 
  שיעורי קיצבת היידות ותוספות הקיצבה לבעלי רכב

גודל הרכב 
שברשותו 

ובבעלותו של 
 המוגבל ביידות

אחוזי המוגבלות 
 ביידות

שיעורי קיצבת היידות בלירות לחודש למוגבל 
 ביידות

שיעורי תוספת 
הקיצבה לפי סעיף 

 לא משתכר משתכר לירות לחודשב 14

 186 461 922 80-100 סמ"ק 1300עד 
70-79 645 323 131 
60-69 554 277 111 
50-59 461 231 93 
40-49 369 185 75 

סמ"ק  1300מעל 
 סמ"ק 1800ועד 

80-100 1,222 611 237 
70-79 856 428 166 
60-69 734 367 142 
50-59 611 306 119 
40-49 489 245 95 

סמ"ק  1800מעל 
 סמ"ק 2000ועד 

80-100 1,436 718 278 
70-79 1,006 503 194 
60-69 862 431 167 
50-59 718 359 139 
40-49 575 288 111 

  535  840  1,680  80-100 סמ"ק 2000מעל 
70-79  1,176  588  235  
60-69  1,008  504  201  
50-59  840  420  168  
40-49  672  336  134  

  , הוחלף לוסח:29.7.79, ת"ת 1בת' 
"תוספת ה': מקסימום ההלוואה העומדת המלאה המובאת בחשבון לעין חישוב ההלוואה העומדת לפי תוספת ד' 

  )10להסכם (סעיף 
 המקסימום בלירות הרכב הקובע 
 206,000 סמ"ק לא אוטומטי 1300 1
 226,000 סמ"ק אוטומטי   1300 2
 334,000 "ק לא אוטומטיסמ 1600 3
 362,000 סמ"ק אוטומטי 1600 4
 306,000 סמ"ק לא אוטומטי 1800 6
 338,000 סמ"ק אוטומטי 1800 7
 434,000 סמ"ק אוטומטי+הגה כח 1800 8
 455,000 סמ"ק אוטומטי 2000 9

 470,000  סמ"ק אוטומטי+הגה כח 2000 10
י מוגבל ביידות שהרכב הקובע לגביו הוא רכב עם מזגן אויר הערה: המקסימום בלירות הקבוע בתוספת זו לגב

  א', להסכם זה, יוגדל בסכום מלוא המסים החלים על מזגן האויר שהותקן ברכב."9-ו 9כאמור בסעיף 
  , הוחלף לוסח דלעיל.15בת' 
 חדים".רכב שאיו פרטי" בא "רכב לאבזרים מיו -סמ"ק  2000במקום "מעל  13, בפרט 1.1.98, ת"ת 17בת' 



  

  

 מזגן המקסימום בש"ח הרכב הקובע 
  42,000 יסמ"ק לא אוטומט 1800 6
  45,800 סמ"ק אוטומטי 1800 7
  47,400 הגה כח + סמ"ק אוטומטי 1800 8
  62,500 סמ"ק אוטומטי 2000 9

  65,500  הגה כח + סמ"ק אוטומטי 2000 10
  59,300  רכב פרטי (וסעים) -  סמ"ק אוטומטי 2000מעל  11
  62,300  הגה כח (רכב פרטי וסעים) סמ"ק אוטומטי + 2000מעל  12
  68,400  רכב לאבזרים מיוחדים 13
  

הערה: המקסימום הקבוע בתוספת זו לגבי מוגבל ביידות שהרכב הקובע לגביו הוא רכב שפח 
א', יוגדל בסכום 9-ו 9סמ"ק או רכב עם מזגן אויר כאמור בסעיף  1600-המוע שלו איו פחות מ

  מלוא המסים החלים על מזגן האויר שהותקן ברכב.

  

   168': שיעורי ההחזר של ההלוואה העומדתתוספת ו
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  ערת העורך: השיעורים המופיעים בתוספת זו כוים ליום התיקון ומשתים מעת לעת.ה
  . ר' הערה לתוספת ז'3הוסף בת'  -תוספת ו' 
  בוסח: 3חלק א', הוסף בת'  -תוספת ו' 

גודל הרכב שבבעלותו של המוגבל 
 ביידות

 בתום תקופת שימוש ברכב (לפי מספר חדשים) -באחוזים השיעורים 

 6מעל   6עד  
 12ועד 

ועד  12מעל 
18 

ועד  18מעל 
24  

ולפי  24מעל 
 33מלאת 

 35 39 42 44 46 סמ"ק 1300עד 
 46 48 50 52 55 סמ"ק 1800סמ"ק ועד  1300מעל 
 48 51 56 59 62 סמ"ק 1800מעל 

  בוסח:, תוקה הטבלה 26.8.87, ת"ת 6בת' 
  תוספת ו': שיעורי ההחזר של ההלוואה עומדת

  ))1א'(ב)(12(סעיף 
א. שיעורי ההחזר של ההלוואה העומדת למוגבלים ביידות שאושרה להם הלוואה עומדת להחלפת רכב בסיבות 

  (ב) להסכם11האמורות בסעיף 
גודל הרכב 

שבבעלותו של 
 המוגבל ביידות

 ש ברכב (לפי מספר חדשים)בתום תקופת שימו -השיעורים באחוזים 

 6מעל   6עד  
 12ועד 

 12מעל 
 18ועד 

 18מעל 
  24ועד 

 24מעל 
 33ועד 

 33מעל 
 42ועד 

ולפי  42מעל 
 48מלאת 

 34 40 35 39 42 44 46 סמ"ק 1300עד 
סמ"ק  1300מעל 
 סמ"ק 1800ועד 

55 52 50 48 46 47 42 

 49 56 48 51 56 59 62 סמ"ק 1800מעל 
החזר של ההלוואה העומדת למוגבלים ביידות שלא אושרה להם הלוואה עומדת להחלפת רכב בסיבות ב. שיעורי ה

  (ב) להסכם11האמורות בסעיף 
 שיעור ההחזר באחוזים גודל הרכב שבבעלותו וברשותו של המוגבל ביידות

 60 סמ"ק 1300עד 
 67 סמ"ק 1800סמ"ק ועד  1300מעל 
 70 סמ"ק 1800מעל 

התקופה שחלפה מיום רישום הבעלות על הרכב שלרכישתו יתה  -לעין תוספת זו  -וש ברכב" "תקופת השימ
להסכם, ובלבד שאם  12ההלוואה העומדת ועד למועד הקובע המוקדם מבין המועדים הקובעים כאמור בסעיף 

חודשים  6על חדשים, לא יובא בחשבון פרק הזמן העולה  6המוגבל ביידות לא השתמש ברכב תקופה העולה על 
  שבו לא השתמש ברכב.

  , הוחלף לוסח דלעיל.26.1.92, ת"ת 9בת' 
, הוחלפה לוסח דלעיל הגדרת "תקופת השימוש ברכב" שוסחה היה: ""תקופת השימוש ברכב", לעין 15בת' 

בע התקופה שחלפה מיום רישום הבעלות על הרכב שלרכישתו יתה ההלוואה העומדת ועד למועד הקו -תוספת זו 
להסכם, ובלבד שאם המוגבל ביידות לא השתמש ברכב תקופה  12המוקדם מבין המועדים הקובעים כאמור בסעיף 

  חודשים שבו לא השתמש ברכב". 6חודשים, לא יובא בחשבון פרק הזמן העולה על  6העולה על 
  עם מעלית" בא "רכב לאבזרים מיוחדים". VANבכל מקום במקום " 1.1.98, ת"ת 17בת' 
  , מחק סעיף ב' לתוספת שוסחו היה:1.1.01, ת"ת 19' בת



  

  

  ))1א'(ב)(12(סעיף 

  

שיעורי ההחזר של ההלוואה העומדת למוגבלים ביידות שאושרה להם הלוואה עומדת   א. 
  (ב) להסכם11להחלפת רכב בסיבות האמורות בסעיף 

מקום 
ייצור הרכב

 השיעורים באחוזים בתום תקופת שימוש ברכב (לפי מספר חדשים) סוג הרכב

 6מעל  6עד   
 12ועד 

 12מעל 
 18ועד 

 18מעל 
 24ועד 

 24מעל 
 33ועד 

 33מעל 
 42ועד 

 42מעל 
ועד 

 48מלאת 
שוק 

משותף או 
 ארה"ב

 10 22 33 37 40 43 51 פרטי
 12 15 28 32 36 40 48 מסחרי

רכב 
לאבזרים 
 מיוחדים

40 34 30 25 17 12 5 

     0 10 15 מוית
 19 31 38 39 46 47 52 פרטי אחר

 15 24 28 36 40 44 49 מסחרי
רכב 

לאבזרים 
 מיוחדים

40 34 30 25 17 12 5 

     0 10 15 מוית
  

התקופה שחלפה מיום רישום הבעלות על הרכב שלרכישתו יתה  -"תקופת השימוש ברכב" 
ם להסכ 12ההלוואה העומדת ועד למועד הקובע המוקדם מבין המועדים הקובעים כאמור בסעיף 

  ) להסכם.2(ד)(12זה, לרבות תקופה שהמוגבל ביידות שהה עם הרכב מחוץ לישראל כאמור בסעיף 

חודשים שבה המוגבל ביידות  6בחישוב תקופת השימוש ברכב לא תובא בחשבון תקופה העולה על 
  ) להסכם זה.6(א)(12לא השתמש ברכב או השתמש ברכב לאחר שארע האמור בסעיף 

  

                                                                                                                                                                              

"ב. שיעורי ההחזר של ההלוואה העומדת למוגבלים ביידות שלא אושרה להם הלוואה עומדת להחלפת רכב 
  (ב) להסכם:11בסיבות האמורות בסעיף 

 שיעורי ההחזר באחוזים סוג הרכב מקום ייצור הרכב
 54 פרטי שוק משותף או ארה"ב

 50 מסחרי
 17 מוית

 57 פרטי אחר
 52 מסחרי
 17 מוית

 .19ר' הערות מבוא לת' 



  

  

  169ההפחתהתוספת ז': שיעורי 

  ב(ב))12(סעיף 

  

תקופת השימוש ברכב 
ובלבד שמלאה מלוא 

התקופה המפורטת 
 למטה

אחוז ההפחתה 
מהסכום המוחזר של 

ההלוואה העומדת 
המחושב לפי סעיף 

 ב(ב)12

תקופת השימוש ברכב 
ובלבד שמלאה מלוא 

התקופה המפורטת 
 למטה

אחוז ההפחתה מהסכום 
המוחזר של ההלוואה 
העומדת המחושב לפי 

 ב(ב)12עיף ס

 57.5 חדשים 60 20 חדשים 12
 60 חדשים 64 30 חדשים 24
 62.5 חדשים 68 32.5 חדשים 27
 65 חדשים 72  35 חדשים 30
 67.5 חדשים 76 37.5 חדשים 33
 70 חדשים 80 40 חדשים 36
 72.5 חדשים 84 42.5 חדשים 39
 75 חדשים 88 45 חדשים 42
 77.5 חדשים 92 47.5 חדשים 45
  80  שים 8  50  חדשים 48
  85  שים 9  52.5  חדשים 52
  90  שים ויותר 10  55  חדשים 56
  

התקופה שחלפה מיום רישום הבעלות על הרכב שלרכישתו יתה  -הערה: "תקופת השימוש ברכב" 
להסכם,  12ההלוואה העומדת ועד למועד הקובע, המוקדם מבין המועדים הקובעים כאמור בסעיף 

  ) להסכם.2(ד)(12המוגבל ביידות שהה עם הרכב מחוץ לישראל כאמור בסעיף לרבות תקופה ש
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  וספת ו'ת
  שיעורי ההפחתה

  (ד))12(סעיף 
תקופת השימוש ברכב 

ובלבד שמלאה מלוא 
התקופה המפורטת 

 למטה

אחוז ההפחתה מהסכום 
המוחזר של ההלוואה 

מחושב לפי העומדת ה
 )1ד(12סעיף 

תקופת השימוש ברכב 
ובלבד שמלאה מלוא 

התקופה המפורטת 
 למטה

אחוז ההפחתה מהסכום 
המוחזר של ההלוואה 
העומדת המחושב לפי 

 )1ד(12סעיף 
 57.5 חדשים 60 20 חדשים 12
 60 חדשים 64 30 חדשים 24
 62.5 חדשים 68 32.5 חדשים 27
 65 חדשים 72  35 חדשים 30
 67.5 חדשים 76 37.5 דשיםח 33
 70 חדשים 80 40 חדשים 36
 72.5 חדשים 84 42.5 חדשים 39
 75 חדשים 88 45 חדשים 42
 77.5 חדשים 92 47.5 חדשים 45
  80  שים 8  50  חדשים 48
  85  שים 9  52.5  חדשים 52
  90  שים ויותר 10  55  חדשים 56

  הערה: 
רישום הבעלות על הרכב שלרכישתו יתה ההלוואה העומדת ועד התקופה שחלפה מיום  -תקופת השימוש ברכב 

  להסכם. 12למועד הקובע המוקדם מבין המועדים הקובעים כאמור בסעיף 
  ב(ב)".12)", בכל מקום בא "סעיף 1(ד)(12(ד)" ובמקום "סעיף 12, במקום "סעיף 2בת' 
ה במילים "ובלבד שאם...". ר' הערה , שוה סימון התוספת ל"תוספת ז" ווספה הסייפא להערה המתחיל3בת' 

  לתוספת ח'.
התקופה שחלפה מיום רישום  -הוחלפה, לוסח דלעיל, ההערה שוסחה היה: ""תקופת השימוש ברכב"  15בת' 

הבעלות על הרכב שלרכישתו יתה ההלוואה העומדת ועד למועד הקובע המוקדם מבין המועדים הקובעים כאמור 
חדשים יופחת אחוז  6ם המוגבל ביידות לא השתמש ברכב תקופה העולה על להסכם, ובלבד שא 12בסעיף 

 החדשים האמורים." 6-בעד כל חודש שבו לא השתמש ברכב מעבר ל 0.8%-ההפחתה ב



  

  

חודשים, שבו המוגבל ביידות לא השתמש  6-בעד כל חודש שמעבר ל 0.8%-שיעור ההפחתה יוקטן ב
  ) להסכם זה.6(א)(12ברכב או השתמש ברכב לאחר שארע האמור בסעיף 
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  . בכותרת של חלק ב', לצד המילים: "לא משתכר ואיו משתמש" פורסמו בטעות גם המילים: "זקוק לכיסא".1
  הקטגוריה לרכב עם אבזרים מיוחדים שמטה בטעות מן הפרסום. -. בחלק ב' 2
. ההערה הלווית אחרי חלק ב' לתוספת זו שמטה בפרסום ותתווסף שוב בתיקון הבא, אך יש להתייחס אליה 3

  :18כלשוה בתיקון מס' 
  -"לעיין תוספת זו 

לעלותם הכוללת כפי שחושבה לצורך מתן  שוויים של האבזרים המיוחדים המותקים ברכב ייקבע בהתאם
בהתאם  -ההלוואה לפי סימן ב' לפרק ו', ואם לרכישת האבזרים המיוחדים לא יתה הלוואה כאמור 

  לעלותם הכוללת של האבזרים המיוחדים במועד התקתם ברכב".
  . הסכומים המופיעים בתוספת זו כוים ליום התיקון, ומשתים מעת לעת. 4

  , כתוספת ז', בוסח:29.7.79, ת"ת 1וסף בת'  -תוספת ח' 
  תוספת ז': שיעורי קיצבת היידות ותוספת הקיצבה לבעלי רכב

  )13-14(סעיפים
גודל הרכב שברשותו 
ובבעלותו של המוגבל 

 ביידות

אחוזי 
המוגבלות 
 ביידות

שיעורי קיצבת היידות בלירות 
 לחודש למוגבל ביידות

שיעורי תוספת 
 14ף הקיצבה לפי סעי
 בלירות לחודש

 לא משתכר משתכר
 תוקף הוהג בעצמו-סימן א': בעל רשיון היגה בר                          

 599 1573 3146 80-100 סמ"ק 1300עד 
70-79 2203 1102 419 
60-69 1888 944 359 
50-59 1573 787 300 
40-49 1259 630 239 

סמ"ק ועד  1300מעל 
 סמ"ק 1800

80-100 3993 1997 762 
70-79 2796 1398 533 
60-69 2396 1198 457 
50-59 1997 999 381 
40-49 1598 799 304 

סמ"ק ועד  1300מעל 
סמ"ק עם הגה  1800
  כוח

80-100 4044 2022 763 
70-79 2831 1416 534 
60-69 2427 1214 458 
50-59 2022 1011 382 
40-49 1618 809 305 

סמ"ק עד  1800מעל 
  סמ"ק 2000

80-100 4627 2314 895 
70-79 3239 1620 627 
60-69 2777 1389 537 
50-59 2314 1157 447 
40-49 1851 926 358 

 1053 2594 5187 80-100  סמ"ק 2000מעל 
70-79 3631 1816 737 
60-69 3113 1557 631 
50-59 2594 1297 526 
40-49 2075 1038 421 

 סימן ב': בעל רכב שאיו והג בעצמו                            
 598 1413 2825 80-100  סמ"ק 1300עד 

70-79 1978 989 419 
60-69 1695 848 359 

סמ"ק ועד  1300מעל 
  סמ"ק 1800

80-100 3832 1916 763 
70-79 2683 1342 534 
60-69 2300 1150 457 

  ה סימון התוספת ל"תוספת ח'".  , שו3בת' 
  הוחלף לוסח: 15בת' 

  "תוספת ח'
  שיעורי קיצבת היידות ותוספת הקיצבה לבעלי רכב

  )14-ו 13(סעיפים 



  

  

                                                                                                                                                                              

גודל הרכב 
שברשותו 

ובבעלותו של 
המוגבל 
 ביידות

אחוזי 
המוגבלות 
 ביידות

קצבת יידות בשקלים 
חדשים לחודש למוגבל 

 ביידות

תוספת 
הקצבה לפי 

 14 סעיף
בשקלים 

חדשים 
 לחודש

 תוספת בגין מיתקן הרמה
לא  משתכר

 משתכר
הזכאי גם  לא משתכר משתכר

לתוספת לפי 
 14סעיף 

 אחר

 סימן א': בעל רשיון היגה בר תוקף הוהג בעצמו                               
 1300עד 

 סמ"ק
80-100 668 334 114 845 744 372 
70-79 468 234 79 606 521 261 
60-69 401 200 68 519 446 223 
50-59 334 167 57 433 372 186 
40-49 267 134 46 346 298 149 

 1300מעל 
סמ"ק ועד 

 סמ"ק 1800

80-100 887 444 149 1127 969 485 
70-79 621 311 104 789 678 339 
60-69 532 266 90 676 581 291 
50-59 444 222 74 564 485 243 
40-49 355 178 59 451 388 194 

 1300מעל 
סמ"ק ועד 

סמ"ק  1800
  עם הגה כוח

80-100 902 451 149 1142 984 492 
70-79 631 316 105 799 689 345 
60-69 541 271 90 685 590 295 
50-59 451 226 75 571 492 246 
40-49 361 180 59 457 394 197 

 1800מעל 
סמ"ק ועד 

  סמ"ק 2000

80-100 1067 534 164 1305 1168 584 
70-79 747 374 115 914 818 409 
60-69 640 320 99 783 701 351 
50-59 534 267 82 653 584 292 
40-49 427 214 65 522 467 234 

 2000מעל 
  סמ"ק

80-100 1405 703 161 1671 1510 755 
70-79 984 492 113 1170 1057 529 
60-69 843 422 97 1003 906 453 
50-59 703 352 81 836 755 378 
40-49 562 281 64 668 604 302 

רכב שאיו 
רכב פרטי 

  (וסעים)

80-100  1441  721  207        

 סימן ב': בעל רכב שאיו והג בעצמו                                                     
 1300עד 

  סמ"ק
80-100 656 328 114 731 852 366 
70-79 459 230 80 512 596 256 
60-69 394 197 68 439 511 220 

 1800עד 
  סמ"ק

80-100 877 439 149 958 1116 479 
70-79 614 307 104 671 781 336 
60-69 526 263 90 575 670 288 

רכב שאיו 
רכב פרטי 

  (וסעים)

100  1324  662  207        

  , הוחלף לוסח:26.9.97, ת"ת 16בת' 
  "תוספת ח': שיעורי קיצבת היידות ותוספת הקיצבה לבעלי רכב

  )13-14(סעיפים 
גודל הרכב 
שברשותו 

ובבעלותו של 
המוגבל 
 ביידות

אחוזי 
המוגבלות 
 ביידות

קיצבת יידות בש"ח 
 לחודש למוגבל ביידות

תוספת 
הקצבה לפי 

 14סעיף 
בש"ח 
 לחודש

 תוספת בגין מיתקן הרמה
לא  שתכרמ

הזכאי גם  לא משתכר משתכר משתכר
לתוספת לפי 

 14סעיף 

 אחר

 סימן א': בעל רשיון היגה בר תוקף הוהג בעצמו                               
 1300עד 

 סמ"ק
80-100 1153 577 175 276 93 46 
70-79 807 404 123 193 65 32 
60-69 692 346 105 165 56 28 
50-59 577 289 87 138 46 23 
40-49 461 231 70 111 37 18 



  

  

                                                                                                                                                                              

 1300מעל 
סמ"ק ועד 

 סמ"ק 1800

80-100 1397 696 227 234 97 48 
70-79 974 487 159 234 68 34 
60-69 835 418 136 200 58 29 
50-59 696 348 113 167 48 24 
40-49 556 278 91 134 39 20 

 1300מעל 
סמ"ק ועד 

סמ"ק  1800
  עם הגה כוח

80-100 1,395 698 227 333 96 48 
70-79 977 489 158 233 67 33 
60-69 837 419 136 200 58 29 
50-59 698 349 113 166 48 24 
40-49 558 279 91 133 38 19 

 1800מעל 
סמ"ק ועד 

  סמ"ק 2000

80-100 1,592 796 265 438 161 81 
70-79 1,114 557 186 307 113 57 
60-69 955 478 159 263 97 48 
50-59 796 398 133 219 81 41 
40-49 637 318 106 175 64 33 

 2000מעל 
  סמ"ק

80-100 1,927 964 306 531 184 92 
70-79 1,349 675 214 372 129 64 
60-69 1156 578 184 319 111 56 
50-59 964 482 153 265 92 46 
40-49 771 386 122 212 73 36 

רכב שאיו 
רכב פרטי 

  (וסעים)

80-100 2440 1220 306    
70-79 1708 354 314    
60-69 1464 732 184    
50-59 1220 610 153    
40-49 976 488 122    

 סימן ב': בעל רכב שאיו והג בעצמו                                                     
 1300עד 

  סמ"ק
80-100 1138 569 175 274 91 46 
70-79 797 398 122 191 63 32 
60-69 683 341 105 164 54 28 

 1300מעל 
סמ"ק עד 

  סמ"ק 1800

80-100 1376 688 227 334 97 49 
70-79 963 482 159 234 68 34 
60-69 826 413 136 200 58 29 

 1800מעל 
סמ"ק עד 

  סמ"ק 2000

80-100 1554 777 265 438 161 81 
70-79 1,088 544 185 306 113 57 
60-69 932 466 159 263 97 48 

 2000מעל 
  סמ"ק

80-100 1,651 826 306 531 184 92 
70-79 1,156 578 214 371 129 64 
60-69 991 496 183 318 110 55 

רכב שאיו 
רכב פרטי 

  (וסעים)

80-100 2074 1037 306    
70-79 963 482 159    
60-69 826 413 136    

  , הוחלף לוסח :1.1.98, ת"ת 17בת' 
  )13-14תוספת ח': שיעורי קיצבת היידות ותוספת הקיצבה לבעלי רכב (סעיפים 

גודל הרכב 
שברשותו 

ובבעלותו של 
המוגבל 
 ביידות

אחוזי 
המוגבלות 
 ביידות

קצבת יידות בשקלים 
חדשים לחודש למוגבל 

 ביידות

תוספת 
ה לפי הקצב
 14סעיף 

בשקלים 
חדשים 
 לחודש

 תוספת בגין מיתקן הרמה
לא  משתכר

 משתכר
הזכאי גם  לא משתכר משתכר

לתוספת לפי 
 14סעיף 

 אחר

 סימן א': בעל רשיון היגה בר תוקף הוהג בעצמו                               
 1300עד 

 סמ"ק
80-100 1,156 578 177 1,453 1,264 632 
70-79 809 405 124 1,017 885 443 
60-69 694 347 106 872 758 379 
50-59 578 289 89 727 632 316 
40-49 462 231 71 581 506 253 

 1300מעל 
סמ"ק ועד 

80-100 1,391 696 227 1,741 1,496 748 
70-79 974 487 159 1,219 1,047 524 



  

  

                                                                                                                                                                              

 449 898 1,045 136 418 835 60-69 סמ"ק 1800
50-59 696 348 113 871 748 374 
40-49 556 278 91 696 598 299 

 1300מעל 
סמ"ק ועד 

סמ"ק  1800
  עם הגה כוח

80-100 1,395 698 227 1,744 1,499 750 
70-79 977 489 158 1,221 1,049 525 
60-69 837 419 136 1,046 899 450 
50-59 698 349 113 872 750 375 
40-49 558 279 91 698 600 300 

 1800מעל 
סמ"ק ועד 

  סמ"ק 2000

80-100 1,592 796 265 2,049 1,763 882 
70-79 1,114 557 186 1,434 1,234 617 
60-69 955 478 159 1,229 1,058 529 
50-59 796 398 133 1,025 882 441 
40-49 637 318 106 820 705 353 

 2000מעל 
  סמ"ק

80-100 1,927 964 306 2,446 2,114 1,057 
70-79 1,349 675 214 1,726 1,480 740 
60-69 1,156 578 184 1,480 1,268 634 
50-59 964 482 153 1,233 1,057 529 
40-49 771 386 122 986 846 423 

רכב עם 
אבזרים 

מיוחדים 
ששוויים עד 

  ש"ח 100,000

80-100 2,652 1,326 311    
70-79 1,856 928 218    
60-69 1,591 796 187    
50-59 1,326 663 156    
40-49 1,061 531 124    

רכב עם 
אבזרים 

מיוחדים 
ששוויים מעל 

  ש"ח 100,000

80-100 2,836 1,418 311    
70-79 1,985 993 218    
60-69 1,702 851 186    
50-59 1,418 709 156    
40-49 1,134 567 125    

רכב עם 
אבזרים 

מיוחדים 
ששוויים מעל 

ש"ח  100,000
ווסף עליהם 

 JOYגם 
STICK  

80-100 3,831 1,916 311    
70-79 2,682 1,341 217    
60-69 2,299 1,150 186    
50-59 1,916 958 155    
40-49 1,532 766 125    

 סימן ב': בעל רכב שאיו והג בעצמו                                                     
 1300עד 

  סמ"ק
80-100 1,142 571 177 1,435 1,246 623 
70-79 799 400 124 1,005 872 436 
60-69 685 343 106 861 748 374 

 1300מעל 
סמ"ק עד 

  סמ"ק 1800

80-100 1,376 688 227 1,726 1,481 741 
70-79 963 482 159 1,208 1,037 519 
60-69 826 413 136 1,036 889 445 

 1800מעל 
סמ"ק עד 

  סמ"ק 2000

80-100 1,554 777 265 1,992 1,715 858 
70-79 1,088 544 185 1,394 1,201 601 
60-69 932 466 159 1,195 1,029 515 

 2000מעל 
  סמ"ק

80-100 1,651 826 306 2,182 1,835 918 
70-79 1,156 578 214 1,527 1,285 643 
60-69 991 496 183 1,309 1,101 551 

רכב עם 
אבזרים 
  מיוחדים

80-100 2,127 1,064 311    
70-79 1,489 745 218    
60-69 1,276 638 187    

  
   -הערה: לעין תוספת זו 

 שוויים של האבזרים המיוחדים המותקים ברכב ייקבע בהתאם לעלותם הכוללת כפי שחושבה לצורך מתן
בהתאם לעלותם  -ההלוואה לפי סימן ב' לפרק ו', ואם לרכישת האבזרים המיוחדים לא יתה הלוואה כאמור 

  הכוללת של האבזרים המיוחדים במועד התקתם ברכב.
  , הוחלף לוסח:1.11.99, ת"ת 18בת' 

  תוספת ח': שיעורי קצבת יידות ותוספת הקצבה לבעלי רכב



  

  

                                                                                                                                                                              

  )13-14(סעיפים 
גודל הרכב 

ותו שברש
ובבעלותו של 

המוגבל 
 ביידות

אחוזי 
המוגבלות 
 ביידות

קצבת יידות בשקלים חדשים לחודש 
 למוגבל ביידות

תוספת 
הקצבה לפי 

 14סעיף 
בשקלים 

חדשים 
 לחודש

 תוספת בגין מיתקן הרמה
לא  משתכר

הזכאי גם  לא משתכר משתכר משתכר
לתוספת 

 14לפי סעיף 

 אחר
 80%עד 

מוגבלות 
 ביידות

80% 
מוגבלות 
ביידות 

ומעלה, או 
מי שועדה 

רפואית 
קבעה כי 

הוא זקוק 
לכיסא 
גלגלים 

 ומשתמש בו
 סימן א': בעל רשיון היגה בר תוקף הוהג בעצמו                               

 1300עד 
 סמ"ק

80-100 1,156  867 177 1,478 1,269 952 
70-79 809 405 607 124 1,035 888 666 
60-69 694 347 521 106 887 761 571 
50-59 578 289 434 89 739 635 476 
40-49 462 231 347 71 591 508 381 

 1300מעל 
סמ"ק ועד 

 סמ"ק 1800

80-100 1,391  1,043 227 1,769 1,498 1,124 
70-79 974 487 731 159 1,238 1,049 787 
60-69 835 418 626 136 1,061 899 674 
50-59 696 348 522 113 885 749 562 
40-49 556 278 417 91 708 599 449 

 1300מעל 
סמ"ק ועד 

סמ"ק  1800
 עם הגה כוח

80-100 1,395  1,046 227 1,773 1,502 1,127 
70-79 977 489 733 158 1,241 1,051 788 
60-69 837 419 628 136 1,064 901 676 
50-59 698 349 524 113 887 751 563 
40-49 558 279 416 91 709 601 451 

 1800מעל 
סמ"ק ועד 

 סמ"ק 2000

80-100 1,592  1,194 265 2,049 1,763 1,322 
70-79 1,114 557 836 186 1,434 1,234 926 
60-69 955 478 716 159 1,229 1,058 794 
50-59 796 398 597 133 1,025 882 662 
40-49 637 318 478 106 820 705 529 

 2000מעל 
 סמ"ק

80-100 1,927  1,445 306 2,505 2,115 1,586 
70-79 1,349 675 1,012 214 1,754 1,481 1,111 
60-69 1,156 578 867 184 1,503 1,269 952 
50-59 964 482 723 153 1,253 1,058 794 
40-49 771 386 578 122 1,002 846 635 

רכב עם 
אבזרים 

מיוחדים 
ששוויים עד 

100,000 
 ש"ח

80-100 2,652  1,989 311    
70-79 1,856 928 1,392 218    
60-69 1,591 796 1,193 187    
50-59 1,326 663 995 156    
40-49 1,061 531 796 124    

רכב עם 
אבזרים 

מיוחדים 
ששוויים 

 100,000מעל 

80-100 2,836  2,127 311    
70-79 1,985 993 1,489 218    
60-69 1,702 851 1,277 186    
50-59 1,418 709 1,064 156    
40-49 1,134 567 851 125    

רכב עם 
אבזרים 

מיוחדים 
ששוויים 

 100,000מעל 
ש"ח ווסף 
עליהם גם 

JOY 
STICK 

80-100 3,831  2,873 311    
70-79 2,682 1,341 2,012 217    
60-69 2,299 1,150 1,724 186    
50-59 1,916 958 1,437 155    
40-49 1,532 966 1,149 125    



  

  

  )13-14(סעיפים 

  למוגבלים ביידות בעלי רישיון היגה בר תוקף  א. 

אחוז  גודל רכב
 המוגבלות

משתכר או מי שהוועדה 
הרפואית קבעה כי הוא זקוק 
לכסא גלגלים ומשתמש בו 

משתמש בכסא  - (להלן 
 גלגלים)

לא משתכר 
ואיו 

משתמש 
בכסא 
 גלגלים

 כולל תוספת מתקן

קיצבה 
 רגילה

תוספת 
לקיצבה לפי 

 14סעיף 

קצבה 
 רגילה

תוספת 
 לקצבה

 1721 1484 1356 1578 1356 80-100 סמ"ק 1300עד 
70-79 949 1105 475 1039 1205 
60-69 814 947 407 890 1033 
50-59 678 789 339 742 861 
40-49 542 631 271 594 688 

 2075 1768 1629 1917 1629 80-100 סמ"ק 1800עד 
70-79 1140 1342 570 1238 1453 
60-69 977 1150 489 1061 1245 
50-59  815  959  408  884  1038  
40-49  652  767  326  707  830  

  2941  2583  2359  2697  2359  80-100 סמ"ק 2000עד 
  70-79  1651  1888  826  1808  2059  
  60-69  1415  1618  708  1550  1765  
  50-59  1180  1349  590  1292  1471  
  40-49  944  1079  472  1033  1176  

  3004  2563  2312  2701  2312  80-100  סמ"ק 2000מעל 
70-79  1618  1891  809  1794  2103  
60-69  1387  1621  694  1538  1802  

                                                                                                                                                                              

 סימן ב': בעל רכב שאיו והג בעצמו                                                     
 1300עד 

 סמ"ק
80-100 1,142  857 177 1,435 1,246 935 
70-79 799 400 599 124 1,005 872 654 
60-69 685 343 514 106 861 748 561 

 1300מעל 
סמ"ק ועד 

 סמ"ק 1800

80-100 1,376  1,032 227 1,726 1,481 1,111 
70-79 963 482 722 159 1,208 1,037 778 
60-69 826 413 620 136 1,036 889 667 

 1800מעל 
סמ"ק ועד 

 סמ"ק 2000

80-100 1,554  1,166 265 1,992 1,715 1,286 
70-79 1,088 544 816 185 1,394 1,201 901 
60-69 932 466 699 159 1,195 1,029 772 

 2000מעל 
 סמ"ק

80-100 1,651  1,238 306 2,182 1,835 1,376 
70-79 1,156 578 867 214 1,527 1,285 964 
60-69 991 496 743 183 1,309 1,101 826 

רכב עם 
אבזרים 
 םמיוחדי

80-100 2,127  1,595 311    
70-79 1,489 745 1,117 218    
60-69 1,276 638 957 187    

  - הערה: לעין תוספת זו 
שוויים של האבזרים המיוחדים המותקים ברכב ייקבע בהתאם לעלותם הכוללת כפי שחושבה לצורך מתן 

בהתאם לעלותם  -ם לא יתה הלוואה כאמור ההלוואה לפי סימן ב' לפרק ו', ואם לרכישת האבזרים המיוחדי
  הכוללת של האבזרים המיוחדים במועד התקתם ברכב.

  .18ר' הערות מבוא לת' 
 .19, לוסח דלעיל. ר' הערות מבוא לת' 1.1.01, ת"ת 19הוחלף בת' 

  , תוקה טעות באופן שוספה הסייפא:31.1.02, ת"ת 5050בי"פ 
רכב עם אבזרים 

  מיוחדים
80-100  2488  2871        
70-79  1742  2010        
60-69  1493  1723        

  
 



  

  

אחוז  גודל רכב
 המוגבלות

משתכר או מי שהוועדה 
הרפואית קבעה כי הוא זקוק 
לכסא גלגלים ומשתמש בו 

משתמש בכסא  - (להלן 
 גלגלים)

לא משתכר 
ואיו 

משתמש 
בכסא 
 גלגלים

 כולל תוספת מתקן

קיצבה 
 רגילה

תוספת 
לקיצבה לפי 

 14סעיף 

קצבה 
 רגילה

תוספת 
 לקצבה

50-59  1156  1351  578  1282  1502  
40-49  925  1080  463  1025  1202  

רכב עם אבזרים 
מיוחדים 

ששוויים עד 
  חש" 100,000

80-100  2702  3001        
70-79  1891  2101        
60-69  1621  1801        
50-59  1351  1501        
40-49  1081  1200        

רכב עם אבזרים 
מיוחדים 

ששוויים מעל 
  ש"ח 100,000

80-100  3854  4153        
70-79  2698  2907        
60-69  2312  2492        
50-59  1927  2077        
40-49  1542  1661        

רכב עם אבזרים 
מיוחדים 

ששוויים מעל 
ש"ח  100,000

ווסף עליהם גם 
JOY STICK  או
  הגה חשמלי

80-100  6253  6552        
70-79  4377  4586        
60-69  3752  3931        
50-59  3127  3276        
40-49  2501  2621        

  

  למוגבלים ביידות חסרי רישיון היגה בר תוקף  ב. 

אחוז  גודל רכב
 גבלותהמו

משתכר או מי שהוועדה 
הרפואית קבעה כי הוא זקוק 
לכסא גלגלים ומשתמש בו 

משתמש בכסא  - (להלן 
 גלגלים)

לא משתכר 
ואיו 

משתמש 
בכסא 
 גלגלים

 כולל תוספת מתקן

קיצבה 
 רגילה

תוספת 
לקיצבה לפי 

 14סעיף 

קצבה 
 רגילה

תוספת 
 לקצבה

 1721 1484 1356 1578 1356 80-100 סמ"ק 1300עד 
70-79 949 1105 475 1039 1205 
60-69 814 947 407 890 1033 

 2075 1768 1629 1917 1629 80-100 סמ"ק 1800עד 
70-79 1140 1342 570 1238 1453 
60-69 977 1150 489 1061 1245 

  2211  1853  1665  2006  1665  80-100 סמ"ק 2000עד 
70-79  1166  1404  583  1297  1548  
60-69  999  1204  500  1112  1327  

  2692  2251  2081  2476  2081  80-100  סמ"ק 2000מעל 
70-79  1457  1733  729  1576  1884  
60-69  1249  1486  625  1351  1615  

רכב עם אבזרים 
  מיוחדים

80-100  2488  2871        
70-79  1742  2010        
60-69  1493  1723        

  
  

  


