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 7.12.2007:תאריך 1782  :'חוזר מס

 קצבת ניידות  :נושא

 קצבת ניידות לבעלי רכב לאבזרים מיוחדים :תת נושא

תשלום קצבה למי שרכש רכב לאבזרים מיוחדים אך עדיין לא סיים את  :שם החוזר

 תהליך האבזור

 .יצאה השלמה לחוזר , 13.1.01: ביום  
 

  מטרת החוזר

ד משפטית שקבעה את הכללים המגדירים את גובה קצבת הניידות שתשתלם "הטמעת חו

מיוחדים לבין  למוגבל בניידות בתקופה שבין המועד בו רכש המוגבל בניידות רכב לאבזרים

וכיום הוא מעודכן בשינויים שבוצעו  8..2..8:החוזר יצא ב .השלמת התקנת האבזור ברכב

 .במערכת הממוכנת

 

 תקציר

 הגדרות

 

 

 ...5.2..26:עדכון אחרון 

 

 עבודה תהליך

   מקוון_ליךתה

 

 

   

 

 

   
 

 חשוב לדעת

 

 קריטריונים  הוראות לביצוע חריגים
 לזכאות

תהליך 

 מקוון

http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/השלמה%20לחוזר%201872-%20תשלום%20קצבה%20למי%20שרוכש%20רכב%20לאבזרים%20מיוחדים.doc
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  נספחים

 .נספח  ..

 2נספח  .2

 3נספח  .3

  תקציר

ידות שתשתלם למוגבל ד משפטית שקבעה את הכללים המגדירים את גובה קצבת הני"קבלנו חוו

. שבין המועד בו רכש רכב לאבזרים מיוחדים לבין השלמת התקנת האבזור ברכב: בניידות בתקופה

 ,  במהלך שביתת הנכים, חוות הדעת התקבלה בעקבות פנייה של נציגי נכים

והוא רכש רכב לאבזרים מיוחדים אותו מסר  שאין ברשותו רכב קודםלמוגבל בניידות ( .. )א

תשולם קצבת ניידות לפי רכב פרטי בכפוף לנפח המנוע  של הרכב שרכש ולא יותר מנפח ,  לאבזור

 . המנוע  של הרכב המאושר וזאת החל מהחודש בו  נרשם הרכב בבעלותו

יש להמשיך ולשלם את הקצבה שהשתלמה לו  שטרם מכר את רכבו הקודםלמוגבל בניידות ( 2)    

 :   עד כה לפי

 תו ובבעלותוהרכב שברשו         

 או          

 נפח המנוע של הרכב שנרכש לאחרונה          

 . ולא יותר מנפח המנוע של הרכב שאישר המכון: הסכום הגבוה מבין השנייםלפי 

הקצבה כמפורט לעיל תשתלם למוגבל בניידות רק עבור התקופה  בה מתקיימים בו התנאים .  ב

 :  הבאים

 .  מיוחדיםאושר לו רכב לאבזרים . .     

 (.  המכון –להלן )רכש רכב בכפוף להחלטת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים . 2     

מסר את הרכב לאבזור אך התקנת האבזרים טרם הסתיימה ורשיון הרכב עדיין לא מעודכן . 3     

 . בשינויים שנעשו ברכב

 . הרכב הנרכש מבוטח בבטוח מקיף. 4     

מהמועד בו רכש המוגבל בניידות את הרכב והתקנת האבזרים  חודשים 6משחלפו : מעקבים. ג

 . על פקיד התביעות לבדוק מהו הגורם להתמשכות ההתקנה, ברכב טרם הסתיימה

או לא הומצאה פוליסת בטוח /אם חלפה שנה ממועד רכישת הרכב וההתקנה טרם הסתיימה ו

ל יחד עם המטה האם ליצור על פקיד התביעות לשקו. מקיף לרכב ולאבזרים קצבת הניידות תופסק

 .מועד קובע בגין הפרה

י המכון וברכב הנרכש לא "במקרים שבהם מוגבל בניידות רכש רכב שונה מהרכב שאושר לו ע. ד

יש לראות בכך הפרת ההתחייבות שעליה חתם המוגבל , ניתן להתקין את האבזרים שאושרו לו

 .יש ליצור מועד קובע. בניידות בעת הגשת התביעה
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ל "המערכת מקבלת החלטה בהתאם לכללים הנ. .": נייד"מערכת  הותאמה  9..9..6. -ב. ה

הוספו שדות לציון התאריך בו הרכב  .34 במסך. 2. ושולחת פוליסה מתאימה בעת רכישת הרכב

מעקבים אוטומטים על מנת לאפשר  נפתחים  .3. נמסר לאבזור והמועד בו בוטח הרכב בבטוח מקיף

ם לעניין קבלת החלטה בדבר היקף תשלום ינטיוואחר קבלת המסמכים הרל לפקיד התביעות לעקוב

 .הקצבה ובמקרה של הפרה ליצור מועד קובע

סיים  את התקנת האבזרים (.: )על כל מי שממועד זה ואילך 8..2.....: הוראות אלו חלות מאז. ו

. זכאים להפרשיםהמטה איתר את ה. שיון הרכב שלו מעודכן בשינויים שנעשו ברכביר( 2. )ברכבו

 .י פקידי התביעות"הרשימות טופלו ע

 חזרה

 

 

 

 

 

 

 הגדרות

שהמוגבל ,רכב מיוחד שאישר המכון הרפואי לבטיחות בדרכים –" רכב לאבזרים מיוחדים"

ול לנהוג בו תוך ישיבה בכסא בניידות יכול להיכנס לתוכו בישיבה בכסא גלגלים או שהוא יכ

 .הגלגלים

מתקנים ומכשירים המותקנים ברכב לאבזרים מיוחדים שהמכון קבע  –" אבזרים מיוחדים"

שהמוגבל בניידות זקוק להם ורשות הרישוי אישרה שהאבזרים המיוחדים במצב תקין והם 

 .הותקנו ברכב על פי הכללים והתקנים המחייבים

 חזרה

 

 

 

 

 

הכללים המגדירים את גובה קצבת הניידות שתשתלם למוגבל בניידות הזכאי לרכב לאבזרים מיוחדים 

   : הם בתקופה שבין רכישת הרכב לבין השלמת האבזור, ורכש רכב כזה

 

 הוראות לביצוע
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קצבה לפי רכב פרטי בנפח מנוע של הרכב שרכש  – שאין לו רכב קודםהרוכש רכב לאבזרים מיוחדים  ..

 .י המכון"אבזור ולא יותר מנפח המנוע שאושר עוהועבר ל

ק אותו אישר לה "סמ ..6.מפי 'רכשה רכב מסוג סיטרואן ג, שיון נהיגהיחסרת ר, מוגבלת בניידות: דוגמא

הרכב מבוטח . מיד עם רכישת הרכב היא מסרה אותו לאבזור אך אבזור הרכב טרם הסתיים. המכון

ל "הנ.ה את רכבה הקודם חודשיים לפני רכישת הרכב החדשבבירור עמה נמצא שהיא מכר. בביטוח מקיף

קצבה זו תשתלם מהמועד בו . ק"סמ ..8.שיון נהיגה לפי רכב בנפח מנוע עד יזכאית לקצבה לחסר ר

 .הרכב נכנס לאבזור והוא בוטח בבטוח מקיף

ע של קצבה לפי הרכב שברשותו או לפי נפח המנו – שיש לו רכב קודםהרוכש רכב לאבזרים מיוחדים  .2

 .י המכון"הגבוה מבין השניים ולא יותר מנפח המנוע שאושר לו ע: הרכב שרכש ומסר לאבזור 

. המכון אישר לה רכב לאבזרים מיוחדים. שנים 7למוגבלת בניידות יש רכב לאבזרים מיוחדים בן : .דוגמא 

סיום .לאיבזורק ומיד מסרה את הרכב "סמ ..24בנפח מנוע , היא רכשה את סוג הרכב שאישר לה המכון

מברור של פקיד התביעות עולה שהעיכוב נובע . האבזור מתעכב והיא ממשיכה להשתמש ברכבה הישן

הרכב החדש מבוטח . מהצורך להתאים את עיגון כסא הגלגלים ברכב לכסא גלגלים שהיא עומדת לקבל

כב פרטי בנפח היות שהקצבה לרכב לאבזרים מיוחדים גבוהה מהקצבה לר. בביטוח מקיף ממועד רכישתו

יש להמשיך ולשלם לה את הקצבה לפי רכב לאבזרים מיוחדים שקבלה בעבור , ק"סמ ...2מנוע מעל 

 . רכבה הקודם

 ...2והוא מקבל קצבה לפי רכב קובע , ק"סמ ...2למוגבל בניידות יש רכב פרטי בנפח מנוע .: 2 דוגמא

הוא לא מכר את רכבו הקודם ורכש את  .ק"סמ ..2,6אושר לו רכב לאבזרים מיוחדים בנפח מנוע . ק"סמ

יש לשנות את הקצבה לקצבה לפי רכב . הרכב נמסר לאבזור. הרכב שאושר לו ובטח אותו  בבטוח מקיף

 .ק החל מהמועד בו  הרכב החדש נמסר לאבזור והוא בוטח בביטוח מקיף"סמ ...2פרטי מעל 

. 

 חזרה

 

 

 

 

 

 

התנאים הבאים  כלעיל תשולם למוגבל בניידות בעבור התקופה שמתקיימים בה הקצבה כמפורט ל 

 :בו בזמן

 קריטריונים 

 לזכאות
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 .שבו ניתן להתקין את האבזרים שהמכון אישר לו, רכש רכב ..

 .מסר את הרכב לאבזור והמציא על כך אישור מהחברה המאבזרת .2

 .הרכב הנרכש מבוטח בבטוח מקיף .3

 *.חודשים מיום רכישת הרכב 2.טרם חלפו  .4

 

ם שבהם אבזור הרכב טרם הושלם ולא מתקיים ולו אחד מהתנאים המפורטים בחודשי♥

מבלי ' י תוספת ג"תשולם למוגבל בניידות קצבה לפי הרכב הקובע לגביו  עפ 3 -.:בסעיפים

ראה )חודשים יש להפסיק קצבה ולשקול יצירת מועד קובע  2.אם חלפו   .להתחשב בהחלטת המכון

 .)פרק העוסק בטיפול במעקבים

 חזרה

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 המכון המוגבל בניידות רכש רכב שבו לא ניתן להתקין את האבזרים שאישר לו 

 

וברכב הנרכש לא , י המכון"במקרה שבו מוגבל בניידות רכש רכב שונה מהרכב שאושר לו ע

תם בעת יש לראות בכך הפרת ההתחייבות עליה ח, ניתן להתקין את האבזרים שאושרו לו

לדרוש את החזר ההלוואה העומדת וההלוואה : כלומר. יש ליצור מועד קובע. הגשת התביעה

 ".קרן ההלוואות"מ

 חזרה

 חריגים
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 וטיפול במעקבים" נייד"מערכת 

 . 

 .  ג לעיל, ר בסעיפים בלתשלום קצבה לפי האמו" נייד"הותאמה מערכת  9..9..6.ביום  .1

 :הוספו שתי רשומות   .34במסך  .2

 _____ נמסר לאבזור בתאריך  

 _______פוליסת בטוח מתאריך  

תהליך 

 מקוון
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עם קליטת הרכב מהמכס  ובצוע סוף קלט על  ידי פקיד התביעות מתקבלת החלטה   .3

במערכת לפיה משולמת למוגבל בניידות קצבה לפי הרכב הקובע בתוספת  ג להסכם 

 . בצעת הפסקת קצבה עתידית מתום שנה לרכישת הרכב ומת

פוליסה ב .עם  קליטת נתוני הרכב מהמכס (  .נספח ) למוגבל בניידות  נשלחת פוליסה. 4

זו  הוספנו הסבר על אופן תשלום הקצבה לרכב לאבזרים מיוחדים  והמוגבל בנידות נדרש 

 :להמציא 

 .אישור מהחברה המאבזרת את הרכב מתי נמסר הרכב לאבזור . א   

 .פוליסת בטוח מקיף לרכב. ב   

על , עם קבלת המסמכים המעידים כי הרכב נמסר לאבזור והרכב מבוטח בבטוח מקיף . 5

. פקיד התביעות להזין את התאריכים הרלוונטיים ברשומה החדשה ולבצע סוף קלט

ופה שבה הרכב נמסר לאבזור ובוטח בבטוח מקיף המערכת תקבל החלטה לשלם לתק

קצבה לפי נפח המנוע  של הרכב שהמכון אישר ולא יותר מנפח המנוע של הרכב שנרכש 

 . בפועל
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בטוח הרכב החדש בבטוח מקיף ומסירת )לתקופה שבה לא מתקיימים  שני התנאים . 6

מבלי ' פת גהזכאות שתיקלט בסוף קלט היא לפי הרכב הקובע שבתוס,(הרכב לאבזור

 .להתחשב בהחלטת המכון וזאת לתקופה שאינה עולה על שנה מיום רכישת הרכב

בכפוף להמצאת ,ם קבלת רישיון רכב המעודכן בתאריך התקנת האבזרים ברכב ע.7

פוליסת בטוח מקיף הכוללת בטוח האבזרים במלוא ערכם כפי שחושב לצורך מתן ההלוואה 

תאריך "תאריך בשדה  "  דגם רכב" להזין ברשומה  על פקיד התביעות , לאבזרים מיוחדים

לאחר ". מ"אבזור רכב א"ולהזין קטגוריית אבזור בשדה "  ___עדכון אבזרים ברישיון הרכב 

מתאריך רשום האבזרים ברישיון הרכב המערכת תשלם קצבה . ההזנה יש לבצע סוף קלט

 . לפי רכב לאבזרים מיוחדים ולפי קטגוריית האבזור שהוזנה

 :בים מעק .8

מעקבים  3נפתחים  באופן אוטומטי , עם קליטת  נתוני הרכב לאבזרים מיוחדים  מהמכס 

 (:  בנוסף  למעקב קליטת רכב)

לבדוק אם הרכב נמסר לאבזור והאם יש  –חודשים מיום רכישת הרכב  6מעקב לתום . א

 .פוליסת בטוח מקיף
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יש לפנות למוגבל בניידות  אם עד לתום תוקף המעקב לא הומצאו  המסמכים הנדרשים 

 .)2נספח מס )ב "באמצעות מכתב המצ

לתקופה יש להפחית את מרכיב הביטוח מקצבת הניידות ,אם לא ימציא המסמכים 

מיום  9.2.חוזר ב שיעור מרכיב הבטוח מסכום הקצבה מופיע .בה אין בטוח כאמור

...4.... 

דשים מיום רכישת הרכב  למי שהרכב נמסר לאבזור אך האבזור חו 6מעקב נוסף לתום 

 .טרם הסתיים

.

 

 

אם המוגבל בניידות לא המציא רישיון שבו נרשמו ,חודשים לרכישת הרכב 6במלאת 

האם הושלמה , לברור(  3' נספח מס)האבזרים  יש לשלוח למוגבל בניידות מכתב 

 :ברה ומדוע לא המציא לנו רישיון רכב מעודכןהתקנת האבזרים בח

יש להמשיך ולשלם את הקצבה ,אם לא ימציא רישיון מעודכן בהתקנת האבזרים 

 .עד לתום שנה מרכישת הרכב, המשתלמת 
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מעקב לתום שנה מרכישת הרכב  למי שבתום שנה לא המציא רישיון רכב ובו נרשמו   .ב

 .ג הרישיון רכב האבזרים שהותקנו ברכב"ע

 
 
 
 
 
 

אם בתום שנה מרכישת הרכב לא הותקנו האבזרים ברכב ולא התקבל רישיון רכב מעודכן 

 .בהתקנת האבזרים תופסק קצבת הניידות באופן אוטומטי

ולברר מה הסיבה שהתקנת האבזרים לא  (2נספח )יש לפנות למוגבל בניידות  בכתב 

יש לשקול בהתייעצות  עם המטה יצירת ,ם לא הותקנו באשמתו אם יסתבר שהאבזרי. הסתיימה

אם קיימת סיבה שאינה באשמתו יש לשקול המשך תשלום הקצבה לתקופה עליה . מועד קובע

 .יוחלט בהתייעצות עם המטה

 חזרה
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 חשוב לדעת

 הוכיח שם מוגבל בניידות שבבעלותו רכב קודם שהוא רכב לאבזרים מיוחדי

ניתן להמשיך , שהרכב החדש נמסר לאבזור והמציא בטוח מקיף לרכב החדש

קצבה לרכב לאבזרים מיוחדים לתקופה שבה לא הסתיים אבזור הרכב לו לשלם 

 .  ולא יותר מששה חודשים החדש

 .במקרה זה יש לבקש מפקיד תביעות במשרד הראשי לבצע הזנה בכח                

 יש , א ניתן להתקין את האבזרים המיוחדים שאישר המכוןמי שרכש רכב בו ל

 .לשקול ליצור מועד קובע בגין הפרת התחייבות

 מעקבים יסגרו אוטומטית אם המוגבל בניידות המציא את המסמכים הנדרשים ה

 . ופקיד תביעות הזין את נתונים הרלוונטיים לפני תאריך תוקף המעקב

 חזרה 

 

 !ת החוזר ועל התאמת המערכת הממוחשבתביכתושרה מילר   דיצה נחמדיל ודהת

 

 בברכה

 לימור לוריא

 

 מנהלת אגף גמלאות נכות
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 פוליסת קליטת רכב – 1נספח 

 

 מיוחדים לאבזרים רכב- עומדת הלוואה באמצעות שנרכש רכב נתוני: הנידון

 

 הלוואה באמצעות רכב שחררת, מהמכס שקבלנו נתונים י"עפ כי להודיעך הרינו

 .1851552111  ביום בבעלותך נרשם הרכב.  1651552111  ביום עומדת  

 אין:  נוספת בעלות

     6666666:   הרכב מספר

 NEW TRANSPORTER גרמני פולקסווגן:       רכב דגם

 כן:   משועבד הרכב   1968:      מנוע נפח

 למחלקת הרכב שיוןיר של צילום י5שלח אנ, מדויקים אינם ל"הנ הנתונים אם

 ירושלים   בסניף ניידות

 מהמכס שהתקבלו שהנתונים אישור בכך נראה אנו, הרכב שיוןיר צילום יתקבל לא שבועיים תוך אם

 .מדויקים

 עליו ההתחייבות בכתב שהתחייבת כפי, מקיף בביטוח הרכב את לבטח ת5חייב הנך, לבך לתשומת

 .יידות פוליסת ביטוח מקיףולהמציא למחלקת נ.חתמת

 .לך אישר הרפואי המכון אשר האבזרים את בו שתתקין לחברה בהקדם הרכב את למסור עליך כן כמו

 .לאבזור הרכב מסירת תאריך על המאבזרת מהחברה אישור  ניידות למחלקת בהקדם להמציאו עליך

 הרכב של המנוע נפח לפי קצבה לך תשולם מקיף בבטוח ובוטח לאבזור נמסר שהרכב מהיום, לידיעתך

 ,מביניהם הנמוך לפי שרכשת הרכב לפי או לך שאושר

 .הרכב רכישת מיום שנה על עולה שאינה לתקופה וזאת

 ופוליסת ברכב שהותקנו האבזרים ברישום המעודכן רכב רישיון להמציא עליך הרכב אבזור סיום לאחר

 .ברכב שהותקנו לאביזרים ביטוח הכוללת מקיף ביטוח

 לפי קצבה לך תשולם מקיף בבטוח יבוטחו והאבזרים האבזרים בהתקנת יעודכן הרכב שרישיון יךמהתאר

 .מיוחדים לאבזרים לרכב הזכאות

, האבזרים בהתקנת המעודכן רכב רישיון י5תמציא ולא הרכב את רכשת בו מהמועד שנה תחלוף אם

 .ההלוואות מקרן הוהלווא העומדת ההלוואה בהחזר י5שתחויב ויתכן הניידות קצבת תופסק

 .יותר נמוך בסכום קצבה י5תקבל ל"הנ התנאים ימולאו שלא לתקופה, לידיעתך

 ,רב בכבוד

 

 

 .ניידות תביעות פקיד
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 :שם הסניף

 :כתובת

 : תאריך

 :מספר פקס

 

 

 לכבוד

 ___________מר / ' גב

 

 

 ,שלום רב

 

 תזכורת  –תשלום קצבה לרכב שרכשת : הנדון

 _________:היום לא קבלנו מענה למכתבנו אליך מיום הריני להודיעך כי עד

, כדי לבדוק מהו גובה הקצבה לה הנך זכאי. יתכן שאתה זכאי לקצבה גבוהה מזו המשולמת לך כעת

 :יום מיום קבלת מכתבי זה 21תוך , עליך להמציא לנו את המסמכים הבאים

 .אישור מחברת האבזור המאשר שמסרת את הרכב לאבזור] [ 

 .יסת בטוח מקיף לרכב שרכשתפול] [ 

 לא] [ כן   ] [ האם הרכב הקודם עדיין ברשותך : למחליף רכב] [ 

 

 .תופחת קצבת הניידות בגין אי בטוח הרכב, אם לא תמציא את החומר המבוקש: לידיעתך

 .' _____________________________ב גם בפקס מס"ניתן להעביר את החומר המצ

 

 

 בכבוד רב

 

 ---------------------

 שם פקיד תביעות

 :שם הסניף

 :כתובת
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 : תאריך

 :מספר פקס

 

 

 לכבוד

  ___________מר / ' גב

 

 

 ,שלום רב

 

 תשלום קצבה : הנדון

 

רכשת רכב  שאותו התחייבת לאבזר באבזרים מיוחדים על פי המלצת ____________ בתאריך 

 .המכון הרפואי לבטיחות בדרכים

 .רכב מעודכן באבזרים שאותם התחייבת להתקין ברכבך עד היום לא המצאת לנו רשיון

הנך נדרש להמציא לנו רשיון רכב מעודכן ופוליסת בטוח מקיף , אם בינתיים אבזרת את רכבך

זאת כדי לאפשר לנו לשלם לך את קצבת , הכוללת את בטוח האבזרים שאושרו לך במלוא ערכם

 .הניידות לה הנך זכאי

 .הרכב אנא הסברך מדוע ומתי להערכתך אבזור הרכב יסתייםאם עדיין לא סיימת לאבזר את 

או הסבר מדוע טרם הסתיים אבזור הרכב ,אם לא נקבל רישיון רכב מעודכן בהתקנת האבזרים 

 נשקול לדרוש החזר ההלוואה עומדת וההלוואה שנתנה לך , יום ממועד שליחת מכתב זה  30תוך 

 .לרכישת הרכב

 בכבוד רב

 

_____________ 

 תביעות פקיד

 

 

 

 


