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 תשלום קצבת ניידות עבור רכב שאינו רשום בבעלותו הבלעדית של המוגבל בניידות: הנדון

 

 
 :תקציר

 רכב שנרכש ללא הלוואה עומדת  .1

  ניתן לשלם קצבה גם אם הוא  ללא הלוואה עומדתכאשר למוגבל בניידות רכב שנרכש

 . ומלבדו רשומים ברישיון בעלים נוספים, ים של הרכבאינו הבעלים הבלעדי

 אפוטרופוס או בן זוג ניתן לשלם קצבה גם אם שמו של , לקטין אם מדובר בהורה

 .המוגבל בניידות אינו מופיע ברישיון הרכב

 
 רכב שנרכש עם הלוואה עומדת  .2

  פיה שמו ול, עם הלוואה עומדתלאחרונה קיבלנו חוות דעת משפטית בנושא רכב שנרכש

 .אך אפשר שהבעלות לא תהיה בלעדית, של המוגבל בניידות חייב להופיע ברישיון הרכב

   וכן ניתן להוסיף כהגדרתו בהסכם הניידות " קרוב משפחה" כבעליםניתן להוסיף

שקרוב : כלומר ,קרוב משפחהבתנאי שתתקיים ההגדרה של זאת , כבעלים אפוטרופוס

תו בניין של המוגבל בניידות או בבניין שהמרחק המשפחה או האפוטרופוס יגורו באו

 .בקו אווירי' מ 500ממנו אל בית המוגבל בניידות אינו עולה על 

 
 דיווח למערכת  .3

הרכב כאילו  לעת עתה רשוםיש ל, קצבת ניידות לםתתשמנת ש לע', נייד'במערכת בהזנה  

 .בבעלותו הבלעדית של המוגבל בניידות
 

 
 

 משלמים קצבת ניידות לרכב שאינו בבעלות בלעדיתאין  :קייםהמצב ה .א

למנו קצבה רק לרכב הרשום יש ,בעבר שקיבלנו חוות דעת משפטיתפי ל ע ,לאחרונהעד  

 . בניידות של המוגבל הבלעדיתבבעלותו 

http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חווד%20-%20קצבה%20לרכב%20ללא%20הע%20לבני%20זוג.tif


רכב שנרכש ללא עבור  רק -בבעלות בלעדית לרכב שאינו  קצבה - חריגים :הקייםהמצב  .ב

 הלוואה עומדת
  

שולמה קיצבת ניידות גם  ללא הלוואה עומדתבהם נרכש רכב שבמקרים  ,למרות האמור 

 :הבאיםבמקרים 

 
 .ובן זוגוהמוגבל בניידות  םשל הלוואה עומדת והוא רשום ע רכב שנרכש ללא  .1 

 .קטין מוגבל בניידותומדת והוא רשום בבעלות הוריו של רכב שנרכש ללא הלוואה ע  .2 

 .הרכב רישיוןושמו של המוגבל בניידות אינו מופיע ב ,בן הזוג םשל הרכב רשום ע  .3 

ושמו של המוגבל בניידות אינו  ,האפוטרופוס של המוגבל בניידות םשל הרכב רשום ע .4 

 .הרכב רישיוןמופיע ב

יש ו, הבעלים של המספר למונית םשל המונית רשומה ע .מוניתיש למוגבל בניידות  .5 

חוזה המעיד שהמוגבל בניידות הוא הבעלים של המונית ונהג המונית עובד בשכירותו 

 (.יןדק הרחבה זו התקבלה בפס)של בעל המונית 

 .שם של בעלים נוספיםבו בנוסף לשמו של המוגבל בניידות רשום שכל מקרה   .6 

 

 .ללא הלוואה עומדתלגבי רכב שנרכש , כאמור, כל זאת

 

במקרה שבו מוגבל בניידות קטין רכש רכב עם הלוואה עומדת ואחד מהוריו הפך למוגבל , בנוסף

נו קצבה לפי הכללים של רכב אישרנו להוסיף את שם ההורה לרישיון הרכב ושילמ, בניידות

 .משותף

 

לום קיצבת ניידות לרכב שנרכש עם הלוואה עומדת ושאינו בבעלות תש :המצב החדש .ג

 בלעדית

שמו של המוגבל , עם הלוואה עומדתלפי חוות דעת משפטית שקיבלנו בעניין רכב שנרכש  

ניתן להוסיף ; אך אפשר שהבעלות לא תהיה בלעדית, להופיע ברישיון הרכב חייבבניידות 

שקרוב : כלומר, הניידות או של אפוטרופוסכהגדרתו בהסכם " קרוב משפחה"בעלות של 

המשפחה או האפוטרופוס יגורו באותו בניין של המוגבל בניידות או בבניין שהמרחק ממנו 

 .בקו אווירי' מ 500אל בית המוגבל בניידות אינו עולה על 

 

כאילו הרכב בבעלותו  לעת עתה רשוםיש ל ,קצבת ניידות לםתתשמנת ש לע', נייד'בהזנה במערכת 

 .הבלעדית של המוגבל בניידות

 

 

  סיכום

 

 :הלוואה עומדת ללארכב שנרכש 

  .אינו הבעלים הבלעדיים של הרכב מוגבל בניידותיתן לשלם קצבה גם אם הנ

בן זוג ניתן לשלם קצבה גם אם שמו של המוגבל באפוטרופוס או ב, לקטין אם מדובר בהורה

 .הרכב רישיוןבניידות אינו מופיע ב

 



 :הלוואה עומדת םערכב שנרכש 

ניתן  ;אך אפשר שהבעלות לא תהיה בלעדית, רכבהדות חייב להופיע ברישיון שמו של המוגבל בניי

שקרוב : כלומר, או של אפוטרופוס כהגדרתו בהסכם הניידות" קרוב משפחה"להוסיף בעלות של 

ממנו אל בית המשפחה או האפוטרופוס יגורו באותו בניין של המוגבל בניידות או בבניין שהמרחק 

 .בקו אווירי' מ 500המוגבל בניידות אינו עולה על 
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