אגף גמלאות נכות
תאריך :ה' כסלו תשע"ג
 91בנובמבר 2192

חוזר נכות מספר 9191

נושא :נכות כללית
תת נושא :חוק לרון
שם החוזר :הטבות נלוות

מטרת החוזר
בתאריך  1.8.12חלפו  3שנים מאז כניסת חוק לרון לתוקפו .החל מתאריך זה תיתכן זכאות
להטבות חלקיות למבוטחים שאינם זכאים עוד לקצבת נכות בשל הכנסותיהם.
מטרת החוזר היא לרענן את סעיף 220א' לחוק ולידע את פקידי התביעות על התאמת מערכת
גמלאות כללי ,על קישור המידע למערכת נכות והתאמת אישור הזכאות במערכת נכות ובמערכת
דלפק הקדמי.
פתח דבר
קריטריונים
לזכאות

תהליך
מקוון

סעיף 222א' לחוק הביטוח הלאומי
רשימת תפוצה
מנהלי הסניפים
מנהלי סניפי משנה
מנהלי תחום גמלאות
סגני מנהלי תחום גמלאות
ממונים ,מרכזים פקידי תביעות נכות
פקידי דלפק קדמי
פקידי מוקד טלפוני
תודה רבה למרלית הר הציון על ביצוע השינוי ועל הכנת החוזר.
ב ב ר כ ה,

לימור לוריא
מנהלת אגף א' גמלאות נכות
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פתח דבר
על-פי סעיף 220א' לחוק ,מי שחדל לקבל קצבה חודשית לפי סעיף  )1(199כלומר :חדל לקבל
קצבת נכות ו/או קח"ן (לרבות קח"ן מדורג) עקב הכנסות (בין אם זכאי לקצבת עידוד לבין אם
לא) ,יהיה זכאי להמשך תשלום ההטבות במלואן למשך  3שנים מאז שחדל לקבל את הקצבה.
לאחר  3שנים ישולמו הטבות חלקיות לזכאים לקצבת עידוד ,בהתאם ליחס שבין קצבת העידוד
לקצבת הנכות המלאה ולהרכב המשפחה.
מערכת גמלאות כללי הותאמה לחישוב ההטבות החלקיות והן מוצגות במסך האינטגרציה .גם
מערכת דלפק הותאמה ובוצע שינוי במבנה אישור הזכאות.

חזרה
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קריטריונים
לזכאות

זכאות להטבות נלוות למי שאינו זכאי לקצבת נכות בגין הכנסות:

האם חלפו 63
חודשים מאז
היה זכאי לקצבת
נכות?

כן

כן

לא

לא

האם זכאי
לקח"ן מדורג?

זכאי להטבות
נלוות במלואן.
זכאי להטבות
נלוות חלקיות
בהתאם לסכום
קצבת העידוד לה
זכאי.

זכאי להטבות
נלוות במלואן.

כן

זכאי להטבות
נלוות חלקיות
בהתאם לסכום
קצבת העידוד לה
זכאי.

האם חלפו 63
חודשים מאז
היה זכאי
לקח"ן מדורג?

לא

זכאי להטבות
נלוות במלואן.
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לתשומת לב:


מי שהיה זכאי לקצבת נכות וקצבתו הופסקה בגין הכנסות וזכאי לקח"ן מדורג ,בין אם
זכאי לקצבת עידוד ובין אם לא ,יהיה זכאי להטבות מלאות במשך  4השנים בהם זכאי
לקח"ן מדורג  36 +חודשים מהיום בו זכאותו לקח"ן מדורג הופסקה.



מי שנדחה על-פי כללי החוק הישן בגין העדר צמצום בהכנסות בתקופת ההערכות
ובתאריך  ,1.8.09עם כניסת חוק לרון לתוקפו ,היה זכאי לקצבת עידוד ,תתחיל ספירת 36
החודשים בתאריך זה (.)1.8.09



בכל הפסקת קצבת נכות עקב הכנסות (לאחר זכאות) תתחיל הספירה מחדש.



חלוקת קצבה אינה רלוונטית לעניין ההטבות .ההטבה תחושב לפי הקצבה לפני החלוקה.



הזכאות להטבות תפסק עם ההגעה לגיל זקנה.

שיעור ההטבות:


 :011%כל עוד זכאי לקצבת נכות או קח"ן מדורג או נמצא בתקופת "הזכאות המיוחדת"
( 36חודשים כמוגדר בסעיף 220א (א) לאחר תום הזכאות לקצבת נכות או קח"ן מדורג).



חלקיות קטנה מ :011% -אם זכאי לקצבת עידוד והוא לאחר תום "הזכאות המיוחדת"
( 36חודשים כמוגדר בסעיף 220א (א) לאחר תום הזכאות לקצבת נכות או קח"ן מדורג) יש
לחשב "חלקיות" לפי היחס שבין קצבת עידוד לבין קצבה חודשית מלאה בצירוף תוספת
תלויים החלה לגביו.



 :1%למי שאינו זכאי לאף קצבה ולאחר תום תקופת "הזכאות המיוחדת".
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נוסחה לחישוב שיעור חלקיות ההטבות (באחוזים):
קצבת עידוד 100% X
______________________________________________
קצבה  + 100%מס' ב"ז  Xתוספת ב"ז  +מס' ילדים  Xתוספת ילד

=

שיעור חלקיות ההטבות

לתשומת לב :אחוזים מעוגלים כלפי מטה או כלפי מעלה כמקובל.

דוגמה:
יעקב ,גרוש ,2+בני  5ו ,7-זכאי לקצבת עידוד בסך .₪ 2,782
חישוב שיעור ההטבות:
100% X 2,782
____________
907 X 2 + 2267

=

68%

חזרה
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תהליך
מקוון

מערכת גמלאות כללי הותאמה לחישוב ההטבות החלקיות ומוצג במסך האינטגרציה (מסך .)31
את המידע לגבי הזכאות להטבות ניתן לראות באופן הבא:
יש להיכנס למסך  31ממערכת נכות כללית:
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במקרה זה המבוטח זכאי להטבות.

יש להקליד פ' בראש השורה ולהקיש .ENTER
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בחלונית שתיפתח יופיע תאריך שינוי שיעור הזכאות להטבות.
תאריך סיום הזכאות יהיה גיל זקנה וישתנה בהתאם לשינויים שיחולו בעתיד בשיעור הזכאות
להטבות.
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יש להקליד פ' בראש השורה ולהקיש .ENTER
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בחלונית שתיפתח יופיע שיעור הזכאות להטבות באחוזים.
גם מערכת דלפק קדמי הותאמה ובוצע שינוי במבנה אישור הזכאות.


עמודת הזכות להטבות שהופיעה בעבר באישור הזכאות תופיע רק אם קיימת
זכאות חלקית להטבות (על פי המידע הקיים במערכת  -כל אחוז בין .)1%-99%



עמודת הזכות להטבות לא תופיע במרבית האישורים  -דהיינו ,העמודה לא תופיע
למי שיש זכות להטבות בשיעור  100%או למי שאין זכות להטבות.



נוספה הערה באישור הזכאות:
"ההטבות הניתנות לנכים הן באחריות המוסדות והגופים השונים.
הטבות חלקיות ינתנו למי שהיה זכאי להטבות בעבר".
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אישור זכאות לזכאי להטבות חלקיות:

אישור זכאות לזכאי להטבות מלאות (טור הזכאות אינו מופיע באישור):

חזרה
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סעיף 222א' לחוק הביטוח הלאומי
"(א) נכה שנקבעה לגביו דרגת אי כושר להשתכר ,והיה זכאי בשל דרגת אי הכושר כאמור לפטור
מתשלום דמי ביטוח לפי סעיף  351או להטבה לפי כל דין אחר (בסעיף זה  -זכאי להטבה) ,ואשר
חדלה להשתלם לו קצבה חודשית כאמור בסעיף  ,)1(199תוסיף להינתן לו ההטבה כאמור במשך
תקופה של  36חודשים נוספים ,אלא אם כן חדלה הזכאות להטבה כאמור לפי הוראות הדין
שמכוחו ניתנה (בסעיף זה  -תקופת הזכאות המיוחדת) ".
(ב) זכאי להטבה שמשתלמת לו קצבה לפי הוראות סימן ז' ,תוסיף להינתן לו ההטבה כאמור
בסעיף קטן (א) גם לאחר תום הזכאות המיוחדת ,בסכום שיחסו להטבה הוא כיחס שבין שיעור
הקצבה כאמור החל לגביו לבין קצבה חודשית מלאה בצירוף תוספת התלויים החלה לגביו ,אלא
אם כן חדלה הזכאות להטבה לפי הוראות הדין שמכוחה ניתנה".

חזרה
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