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חוזר נכות מס' 1947

נושא :נכות כללית ונכויות מיוחדות
תת נושא :מערכת ממוחשבת
שם החוזר :הפצת מידע על שהות בחו"ל
מטרת החוזר
ליידע את פקידי התביעות בנכות כללית ,שירותים מיוחדים ,ילד נכה וגזזת על פיתוח תהליך
אוטומטי של הפצת מידע על שהות בחו"ל והפסקת תשלום הגמלאות בהתאם לכללי החוק
והתקנות.
פתח דבר
תהליך עבודה

חריגים

תהליך
מקוון
קישורים רלוונטיים

פרק  – 17תשלום לשוהה בחו"ל ותלויים בו
נספחים
נספח  – 1טבלת סיכום זכאות להמשך קצבה לשוהה בחו"ל
רשימת תפוצה

מנהלי הסניפים
מנהלי סניפי משנה
מנהלי תחום גמלאות
סגני מנהלי תחום גמלאות
ממונים ,מרכזים פקידי תביעות נכות

תודה רבה לרוזי כהן וללאה מזרחי מאגף נכות
ולריקי ברזיל מצוות תמ"מ על יישום הפרויקט!
ב ב ר כ ה,

לימור לוריא
מנהלת אגף א' גמלאות נכות
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פתח דבר
במסגרת השיפורים במערכת הממוחשבת ולצורך מניעת חובות ,פותח תהליך אוטומטי חדש של
הפצת מידע על שהות בחו"ל והפסקת תשלום הקצבאות בהתאם לחוק ,לתקנות ולנהלים.
 .1הפסקת תשלומי הגמלאות ומשלוח מכתב למבוטחים יבוצעו אוטומטית בכל הגמלאות.
 .2עם החזרה לארץ ,תיפתח מטלה לפקיד שיבחן את המקרה ויחדש תשלום הקצבה.

המידע על שהות בחו"ל עבור כל המבוטחים יופץ למערכת נכות ממערכת מבוטח כאשר
המבוטח שוהה בחו"ל למעלה מ 3 -חודשים.
הפסקת התשלום תבוצע בהתאם לכללים הקיימים בכל גמלה.
נוספה אפשרות לציון סיבת יציאה לחו"ל המאפשרת המשך תשלום קצבה מעבר ל 3 -חודשים,
במערכת מבוטח.
במקרים אלה לא תופסק הקצבה ,בהתאם לסיבה שהוזנה ולכללים החלים בכל גמלה.

2

אגף גמלאות נכות

תהליך
מקוון

המידע על שהות בחו"ל עבור כל המבוטחים יופץ למערכת נכות ממערכת מבוטח.
בהתאם לסעיף  324לחוק ולפרשנות לגביו ,הפסקת הקצבה תהיה ב 1 -לחודש שלאחר תום
 3חודשים מלאים של שהות בחו"ל (כלומר ,בחודש בו המבוטח נמצא בארץ ,תשלום
הקצבה יהיה עבור כל החודש ,וכן ב 3 -החודשים שלאחר מכן).
לאור זאת ,המידע על יציאות לחו"ל יופץ כאשר מבוטח שוהה בחו"ל למעלה מ 3 -חודשים.
לתשומת  ,אם מופיעה זכאות עתידית במערכת ,ההפסקה בגין יציאה לחו"ל תשנה את
הזכאות להפסקה בגין שהות בחו"ל.

א .נכות כללית
 .1הפצת מידע עבור נכה השוהה בחו"ל
תשלום קצבאות נכות ,עידוד או קח"נ יופסק באופן אוטומטי ,עם קבלת מידע על נכה
השוהה בחו"ל לתקופה העולה על  3חודשים.
הפסקה בגין שהות בחו"ל תיקלט במערכת נכות (במסך  )13גם למבוטחים שלא מקבלים
קצבת נכות בגין הכנסות גבוהות או שלא צברו  12ח' זכאות לנכות (הסיבות
ה"לרוניות")  ,כדי למנוע פתיחת זכאות אוטומטית בגין ירידה/איפוס הכנסות שחלו בשל
השהות בחו"ל.
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להלן דוגמא למכתב שישלח למבוטח באופן אוטומטי עם הפסקת תשלום הגמלה:

 .2הפצת מידע לבן/ת זוג ו/או ילדם של הנכה השוהים בחו"ל
המידע יופץ כאשר בן/ת זוג ו/או ילדים שוהים בחו"ל למעלה מ 24 -חודשים.
תשלום התוספת עבורם יופסק באופן אוטומטי.
המידע יופץ כאשר:
א.

ישנה זכאות לקצבת נכות של הנכה;

ב.

הילדים מופיעים כמזכים או ממתינים במסך ;8

ג.

בן/ת זוג מופיע/ה כזכאי/ת או לא זכאי/ת בגין הכנסות במסך .8

להזכירכם ,ספירת  24חודשים תתחיל מה 1 -לחודש לאחר היציאה לחו"ל ותשלום
התוספת יופסק ב 1 -לחודש לאחר  24חודשים בהם התלוי שוהה בחו"ל.
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להלן דוגמא למכתב שישלח למבוטח באופן אוטומטי עם הפסקת תשלום התוספת עבור
בן/ת זוג ו/או ילדים:

 .3חזרה מחו"ל
עם חזרה לארץ ,תיפתח מטלה לפקיד שיבחן את המקרה ויחדש תשלום הקצבה לנכה או
לתלויים בו ,על פי הכללים מה 1 -לחודש בו חזר ארצה.
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ב .שירותים מיוחדים וילד נכה
 .1הכללים לזכאות להמשך תשלום קצבה ל 3 -חודשים
ע"פ תקנות 5ב ו4 -ב בתקנות שירותים מיוחדים וילד נכה ,תנאי להמשך תשלום קצבה
ל 3 -חודשים לשוהה בחו"ל הוא כי בתכוף ליציאתם היו זכאים לקצבה לתקופה של
חודשיים רצופים לפחות.
 2חודשי זכאות נחשבים גם כשהם כלולים בתשלום הרטרואקטיבי.
זכאות של יום בחודש ,נחשבת כזכאות לעניין מניין  2חודשי זכאות רצופים.
דוגמא:
הוגשה תביעה לילד בתאריך 01.0.04
הילד נמצא זכאי החל מ 31.02.03
יצא מהארץ עם הוריו בתאריך 01.0.04
זכאותו תופסק בתאריך  – 0.5.04הראשון לחודש שלאחר תום  3חודשים מלאים של
שהות בחו"ל.

 .2הפצת מידע והפקת מכתב
המידע על הפסקת הקצבה בשל שהות בחו"ל תיקלט במסכים  2בילד נכה ו 9 -בשירותים
מיוחדים.
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א .במקרים בהם מופסקת קצבת נכות כללית ושירותים מיוחדים ,יופק מכתב אחד משותף
לשתי הגמלאות:

.
ב .במקרים בהם ישנה זכאות לגמלת שירותים מיוחדים בלבד ,יופק מכתב לעניין שירותים
מיוחדים:
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ג .במקרים בהם לא שולמה קצבה במשך חודשיים רצופים לפני היציאה לחו"ל ,יישלח
מכתב המודיע על הפסקת קצבה מהראשון לחודש שלאחר חודש היציאה:
להלן דוגמא למכתב שישלח עם הפסקת תשלום אוטומטי לילד נכה:

 .3חזרה מחו"ל
עם חזרה לארץ ,תיפתח מטלה לפקיד שיבחן את המקרה ויחדש תשלום הקצבה

חזרה
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חריגים

א .שהות "מאושרת" בחו"ל
כידוע ,קיימים מקרים מיוחדים בהם אנו מאפשרים למבוטחים להמשיך לקבל גמלה ,למרות
שהם שוהים בחו"ל מעל ל 3 -חודשים (ראה סעיף  17.2.1.1בתדריך נכות (פרק  – 17תשלום
לשוהה בחו"ל ותלויים בו) והנחיות לעניין ילד נכה ושירותים מיוחדים  -להלן).
לאחר קבלת ההחלטה לעניין אישור תשלום גמלה לשוהה בחו"ל למעלה מ 3 -חודשים ,יש
לעדכן את הסיבה לשהות ה"מאושרת" במערכת מבוטח .במקרים אלו תשלום הגמלה לא
יופסק.
עדכון שהות "מאושרת" לנכה או לילד הנכה ,במסך  781תחת נושא  24במערכת נכות.
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יש לעבור למערכת מבוטח ע"י לחיצה על  – F11יופיע מסך יציאות לחו"ל של המבוטח.

יש להקיש האות "פ" ליד התקופה בה ניתנה החלטה לשהות "מאושרת".
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במסך עדכון מטרת השהות ,ניתן להקיש  F1במטרת השהיה לבחירת הסיבה המתאימה.

יש לסמן את הסיבת המתאימה ולהקיש  F12לעדכון.

כאמור ,במקרים אלו לא יופסק תשלום הגמלה באופן אוטומטי ,בהתאם לכללים לעניין
הגמלה.
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ב .שהות מאושרת בשירותים מיוחדים ובילד נכה
 .1יציאה לטיפול רפואי או בשליחות מעביד ישראלי
ע"פ סעיפים (5ב)( )1ו )2( -לתקנות שירותים מיוחדים וסעיפים ( 4ב) ( )1ו )2( -בתקנות
ילד נכה ילד נכה ,אם היציאה היא לצורך טיפול רפואי או שליחות מטעם מעביד
ישראלי והייתה זכאות לחודשיים רצופים בתכוף ליציאה ,ישולמו קצבאות עד 24
חודשים נוספים לאחר חודש היציאה.
פקיד תביעות יכול לאשר המשך תשלום קצבת ילד נכה עד  24חודש ,ללא התייעצות
נוספת ,לילד שעובר ניתוח בבית חולים בחו"ל ,או לילד אשר מקבל טיפול רפואי
בבית חולים בחו"ל (לדוגמא טיפול אונקולוגי) וזכאי בשל עילת "טיפול רפואי מיוחד"
בתוספת הראשונה לתקנות ילד נכה.
יודגש כי ,אין הכוונה לטיפול תרופתי הניתן בבית .
כמו כן ,יכול פקיד תביעות לאשר המשך תשלום קצבת שר"מ עד  24חודש ,ללא
התייעצות נוספת ,למבוטח שעובר ניתוח בבית חולים בחו"ל או טיפול רפואי בבית
חולים בחו"ל.
בכל מקרה אחר ,יש להתייעץ עם רופא בסניף ובמידה ולא אושר המשך תשלום
בחו"ל – ניתן להעביר להתייעצות נוספת עם תחום נכויות מיוחדות.
ניתן לחדש קצבה בהתאם לפרשנות זו החל מ ( 8.15שנה רטרואקטיבית)
לאחר  24חודשים ,לא ניתן להמשיך לשלם קצבה בחו"ל ,גם אם מדובר בסיבה
מוצדקת לעניין נכות כללית ,וזאת לאור ההגבלה בתקנות לעניין זה.
במקרים של זכאות לשר"מ רגיל – הפצת המידע על היציאה תפסיק את קצבת
השר"מ ואילו קצבת נכות כללית תמשיך להשתלם .
בהתאם לכך ,תשלח הודעה למבוטח על הפסקת קצבת שירותים מיוחדים בלבד.
 .2שליחות מטעם המדינה בילד נכה
ע"פ סעיף (4א)( )1לתקנות ילד נכה ,ילד ,השוהה עם הוריו בשליחות מטעם המדינה,
זכאי להמשך תשלום קצבה ,ללא הגבלת זמן .לאור זאת ,במקרה בו תוזן שהות
מאושרת בעילת שליחות מטעם המדינה ,לא תופסק קצבת הילד הנכה.
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לתשומת לב :במקרים מיוחדים בהם העובד נשלח מטעם המדינה  ,נאפשר המשך
תשלום קצבה לפי סעיף זה ללא הגבלת זמן  ,גם כאשר השכר משולם בפועל ע"י
גורם אחר .
לדוגמא  :עובד בנק ישראל שנשלח לייצג את מדינת ישראל בבנק העולמי ומשכורתו
משולמת ע"י הבנק העולמי  ,ניתן לאשר שהות בחו"ל כאשר מתקבל אישור של בנק
ישראל .
במקרים אלו נדרשת בדיקה לעומק של הסכם ההעסקה ותנאי השליחות.
 .3שירותים מיוחדים לעולים
נכה המקבל שר"מ עולים ,אינו זכאי כלל לתשלום קצבה בעת שהות בחו"ל .במקרים
אלה ,תופסק הקצבה מיד עם היציאה לחו"ל.
חודש היציאה ישולם ובחודש אחריו תופסק הקצבה.
 .4שהות בחו"ל למקבלי פוליו
סעיף  324לא חל על חוק פיצוי לנפגעי פוליו ,ולכן אין הפצת מידע על יציאות לחו"ל
ואין הפסקת תשלום קצבה למי ששוהה בחו"ל כל עוד הוא תושב.

 .5שהות בחו"ל למקבלי גזזת
סעיף  324לחוק חל על הגזזת ,ולכן ,כל האמור לגבי נכות כללית חל גם לגבי גזזת.
ג .טיפול במלאי בכל הגמלאות
נכון להיום קיימים במערכת נכות כ 300 -מבוטחים השוהים בחו"ל מעל  3חודשים על-פי
מידע במערכת מבוטח ומשולמת להם קצבה.
רשימת המקרים תועבר לבדיקת הסניפים.
במקרים בהם הוחלט לאשר למבוטח תשלום הקצבה למרות שהותו בחו"ל ,יש לעדכן
סיבה במסך  781בהתאם.
לאחר הבדיקה ,תשלומי הקצבאות יופסקו באופן אוטומטי למי שלא עודכנה לו זכאות
"מאושרת".
ד .בקשות לאישורי חיים
בקשות לאישורי חיים יישלחו באופן ידני בשלב זה.
חזרה

13

אגף גמלאות נכות
נספח  - 1טבלת סיכום זכאות להמשך קצבה לשוהה בחו"ל
סוג

תנאי מקדים

סיבת יציאה

גמלה

מקבל

להמשך תשלום
בחו"ל

לחו"ל

נכות כללית

הנכה

אין

טיפול רפואי

נכות כללית

תלויים

אין

הגבלת משך תשלום

אין

ביקור קרובים
מעביד ישראלי
לימודים
מטעם המדינה
מדינת אמנה
ללא סיבה/אחר

 3חודשים מלאים
לאחר חודש היציאה
 24חודשים

ילד נכה

אין

בשליחות
המדינה

אין

ילד נכה

חודשיים

טיפול רפואי

 24חודשים

ושירותים
מיוחדים

רצופים של
קצבה בארץ

מעביד ישראלי

חודשיים

ללא סיבה/אחר

רצופים של
קצבה בארץ

שר"מ עולים
פוליו

לאחר חודש היציאה

אין חודשיים
רצופים של

טיפול רפואי
מעביד ישראלי

קצבה בישראל

ללא סיבה/אחר

נכה
ותלויים
אין

 3חודשים מלאים

ה 1 -לחודש שלאחר
היציאה

כל סיבה

ה 1 -לחודש שלאחר
היציאה

אין

המשך תשלום כל
עוד תושב
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