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 אגף גמלאות נכות
 תחום ניידות

 

 31.12.13    תאריך:     1999 חוזר ניידות

 ד"תשעטבת  ח"כ               

 /רובוטהלוואה לרכישת מיתקן הרמה נושא:

  01.01.2014החל מיום  ולרובוט מקסימום הלוואה למיתקן הרמהעדכון  שם החוזר:

  :מטרת החוזר

, לפי שיעור סא גלגליםילכורובוט הרמה  ןתקימשלם בעבור יד הסכום המרבי שהמוסעדכון ליידע על 

 .ועד היום 01/13 עליית המדד מאז העדכון הקודם בחודש

 . 01.01.2014החל מיום השיעורים המעודכנים בתוקף 

 פתח דבר

 הגדרות

 מיתקן הרמה .1

 סכום ההלוואה לרכישת מיתקן הרמה .2

 מיתקן הרמה מייצג .3

 מיתקן גוטליב .4

 ת "תמן"רובוט של חבר .5

 תהליך עבודה

 

 

 

 

                                                                                  

  תפוצה רשימת 

  תודה לצוות תממ על עדכון המערכת, החוזר נכתב על ידי אהובה פרג

 
 בברכה,

 
 
 
 
 

 מנהלת אגף א' נכויות
 
 

 

 הוראות לביצוע
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 הגדרות

אבזר או מכשיר המותקן ברכב,  –וא להסכם הניידות, ה 2"מיתקן הרמה": כהגדרתו בסעיף  .1

עפ"י חוות דעת משפטית,  המיועד להרמת כסא גלגלים לגג הרכב או לתא המטען של הרכב.

 נכלל בהגדרה זו גם אבזר או מכשיר המיועד להרמת כסא הגלגלים לחלל הרכב.

: המוסד נותן לאנשים עם מוגבלות בניידות, הלוואה "סכום ההלוואה לרכישת מיתקן הרמה" .2

לרכישת מיתקן הרמה/רובוט, בהתאם לתנאים ולכללים המפורטים בפרק ו סימן א' להסכם 

ממחיר מיתקן ההרמה או הרובוט שהמוגבל בניידות  95%הניידות.ההלוואה היא בשיעור 

מיתקן מעלות הרכישה וההתקנה של " 95% –מסכום השווה ל  ולא יותררוכש בפועל, 

 .הרמה מייצג"

מיתקן מסוג שנקבע מזמן לזמן,  –( להסכם, כ 2ב ) 21מוגדר בסעיף "מיתקן הרמה מייצג"  .3

 בהסכמה בין הצדדים להסכם זה.

בהסכמה בין משרד האוצר לבין המוסד לביטוח לאומי, הוחלט כי המתקנים המייצגים לצורך 

 חישוב ההלוואה הם:

 מיתקן מייצג לאבזר המרים את כסא הגלגלים לגג הרכב. –מיתקן גוטליב 

רובוט מייצג לאבזר המרים את כסא הגלגלים לתא המטען או  – ל חברת "תמן"רובוט ש

  לחלל של רכב.

 חזרה

   

 פתח דבר 

 עודכן על ידי ועבור רובוט לכסא גלגלים, מהמוסד משלם עבור מיתקן הרמה הסכום המקסימאלי ש

 מדד המחירים לצרכן. תמנהל המחקר והתכנון אחת לשנה בחודש ינואר, לפי שיעור עליי

 (  11/12) מדד חודש  01/13מאז חודש י בבדיקה שנערכה על ידי מנהל המחקר והתכנון, נמצא כ

. לפיכך, בחישוב  1.9% בשיעור שלעלה לצרכן מדד המחירים , (11/13 חודש )לפי מדד ועד היום

החל  סכום ההלוואה המקסימאלייש להעלות את שנערך על ידי מנהל המחקר והתכנון נמצא כי 

 לסך: 01/14בחודש 

 ₪. 12,02, – מיתקן הרמה

  ₪. 742,63–רובוט 

 שחשבונית המס בעבור הרכישה ועל רובוטים מקסימום ההלוואה כאמור, יחול על מתקני הרמה ,

 ואילך. 106,.10.10וההתקנה שלהם, הונפקה ע"י החברה ביום 

  רובוט , והמערכת תחשב את מקסימום ההלוואה ליםבמערכת "נייד" עודכן בשינוי 670מסך

 מיתקן הרמה בהתאם.או ל

  (8265העקרוני של הלוואה למיתקן הרמה/רובוט )טופס בל/עודכן מכתב האישור.  

 רובוט שלחנו לחברות המתקינות הודעה בדבר עדכון הסכום המקסימאלי של ההלוואה ל

 מיתקן הרמה. ול

 .ואילך 01.01.2014 בתוקף:

 חזרה
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 (  8265מכתב האישור העקרוני של הלוואה לרכישת מיתקן הרמה/רובוט )טופס בל/עודכן  .1

 .קן הרמה/רובוטשל מקסימום הלוואה לרכישת מית עדכנייםורשומים בו הסכומים ה

  . 01.01.14ביום  נט-אינטראמאגר הטפסים ביוכנס לן פס המעודכוטה

 הוראת תשלום ידנית, פקיד תביעות ימלא  670לאחר הזנת הנתונים וביצוע החישוב במסך  .,

מספר התקציב שיש לרשום בהוראת התשלום הוא:  להזכירכם:ויחתום עליה.  ( 748)בל/

,217078, . 

צילום של בצירוף  מחלקת כספים ובקרה בסניףאת הוראת התשלום אל  פקיד תביעות יעביר .3

 , לצורך ביצוע התשלום בפועל באופן ידני. 670 מסך

עליכם לשלוח אל המוגבל לאחר קבלת האישור ממחלקת כספים ובקרה כי התשלום בוצע,  .4

 - 8266מכתב הודעה על ביצוע התשלום )טופס בל/בניידות, עם העתק לחברה המתקינה, 

   חל שינוי בטופס(.  לא

 חזרה

 

 

 

 

 :מקסימום ההלוואה סכומים העדכניים שלעודכן על ידינו ב 670מסך 

 ₪ 12,02,–סך  2למיתקן הרמה

 ₪. 742,63–סך  2לרובוט

 במסךלהזין פקיד תביעות עם קבלת חשבונית המס והקבלה המקוריים מהמוגבל בניידות, על . 1

 ם.נתוניהאת  670

המגיעה למוגבל בניידות בהתאם לתאריך שהוזן בשדה  מקסימום ההלוואההמערכת תחשב את 

 סוג המיתקן שהוזן בשדה "סוג מיתקן" )"מה" או "רו"(:, ובהתאם ל"תאריך הנפקה"

"מקסימום הלוואה  –ערכת תשתול בשדה המ,  401.01.201 –אם התאריך שהוזן בשדה זה קודם ל 

 :הסכם"על פי ה

 .אם הוזן סוג מיתקן "מה" ,₪ 19,841–סך 

  .אם הוזן סוג מיתקן "רו" )רובוט(₪ ,  36,258 – סך

, המערכת תשתול בשדה "מקסימום הלוואה ואילך 401.01.201אם התאריך שהוזן בשדה זה הוא 

  :על פי ההסכם"

 אם הוזן סוג מיתקן "מה".₪,  20,218–סך 

 הוראות לביצוע

תהליך 

 מקוון
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 קן "רו".אם הוזן סוג מית₪,  36,947–סך 

לתשומת        : סכום ההלוואה שהמוגבל בניידות זכאי לה הוא הסכום שהמערכת שותלת בשדה 

הסכום שחושב  אוממחיר המתקן שנרכש בפועל"  95%" –"תשלום לתובע" = הסכום שחושב בשדה 

 לפי הסכום הנמוך מבין השניים. בשדה "מקסימום הלוואה על פי ההסכם", 

 חזרה    

 

 
 

                                                      

 

 רשימת תפוצה

 מנהלי הסניפים
 נהלי סניפי משנהמ

 מנהלי תחום הגמלאות
 מנהלי תחום הגמלאותסגני 

 רכזים2 פקידי תביעות ניידות ממונים2 

 חזרה


