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חוזר 63 /10
חוזר נכות1841 /

הנדון :חוזר נכות  - 1481החלטות חדשות שהתקבלו בנושא חוק לרון

רשימת הסעיפים שעודכנו בתדריכי לרון
א .הזנת הכנסות לחבר קיבוץ ( במדריך למערכת הממוחשבת) ;
ב .תוספת למבוא ;
ג .תוספות לסעיף :הגבלת בדיקה מחדש ביוזמת המוסד;
ד .תוספות לסעיף :בדיקת הכנסה מעבודה או ממשלח יד בתביעה ראשונה או בתביעה חוזרת
 לצורך קביעת תאריך קובע;ה .תוספת לסעיף :תהליך ה החלטה על דחייה בשל הכנסה העולה על הרף;
ו .תוספת לסעיף :קבלת מידע על הכנסות לצורך בדיקת הזכאות לקצבה;
ז .תוספת לסעיף :דרגת אי כושר;
ח .תוספות לסעיף :חישוב קצבה לעצמאי ;
ט .תוספת לסעיף :חזרה לקצבת עידוד;
י .תוספת סעיף :קצבת עידוד  -דרגת אי כושר;
יא .תוספות לסעיף :טיפול בתום דרגת אי כושר זמנית ;
יב .תוספת לסעיף :כפל;
יג .תוספת לסעיף :זכות בחירה בין חוק ישן לחוק חדש;
יד .הוספת סעיף :מי שקיבל קצבה לפי כללי תקופת ההערכות;
טו .תוספת לסעיף :מי שחדל להיות נכה בתקופת ההיערכות;
טז .הוספת סעיף :עדכון ודיווח הכנסות לתקופת ההיערכות ;

1

מבוא :
עם כניסת תיקון החוק לתוקפו ותחילת הטיפול בתביעות לפי התיקון ,עלה הצורך בעדכון תדריך
לרון בהתאם להחלטות שהתקבלו.
חוזר זה  ,מטרתו להציג באופן מרוכז את ההחלטות החדשות שהתקבלו.

א .הזנת הכנסות לחבר קיבוץ
כדי לאפשר הזנת הכנסות לחברי קיבוץ ,הוחלט להזין " "0הכנסות לנכים חברי קיבוצים
מסורתיים.
להלן סדר טיפול :
 .1בדיקה האם התובע מועסק בסידור העבודה בקיבוץ עד  4שעות ביום כתנאי מקדמי
לבדיקת זכאות לחבר קיבוץ מסורתי.
 .2יש לעדכן במערכת נכות כי התובע הינו חבר קיבוץ (טופס  7807או טופס .)7816
יש לציין כי לעדכון זה השפעה על ניכוי ביטוח בריאות  -אין ניכוי ביטוח בריאות מקצבת
נכות של חבר קיבוץ.
 .3לכל חברי קיבוץ במסך  775בעמודה "עיסוק" נוסף עיסוק "קיבוץ".
 .4לנכה חבר קיבוץ יש להעתיק הכנסות מ"מבוטח" ל"נכות" כרגיל .לנכות יועתק ""0
הכנסות מ"מבוטח".
 .5בודקים הכנסות של בן/בת זוג.


אם בן /בת זוגו מועסק בקיבוץ מעל  24שעות שבועיות יש להעתיק עם קוד - 9
"הכנסה לא ידועה" ולשלול בכך תוספת עבורו.



אם בן/בת זוגו מועסק בקיבוץ פחות מ  24 -שעות שבועיות יש להעתיק עם קוד 1
ויועתק "" 0

ב .תוספת למבוא
בכל תביעה שהוגשה אחרי ה  ,1.8.09-הזכאות לקצבת נכות תיבדק רק לפי כללי החוק החדש.
אם זכאי לקצבת נכות ,תשולם הקצבה על -פי כללי החוק החדש ,גם לתקופה שקדמה ל .1.8.09-
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ג .תוספות לסעיף :הגבלת בדיקה מחדש ביוזמת המוסד

אנו חוזרים ומדגישים
בסעיף (ה) להוראות המעבר נקבע כי למרות האמור בסעיף  218המוסד לא יבדוק מחדש ביוזמתו
נכים המקבלים קצבת נכות .זאת ,במהלך שנתיים מיום התחילה ועד להתקנת תקנות בנדון.
בתקנות יקבעו ה כללים על פיהם יוכל המוסד לערוך בדיקה מחדש.

.1

הגשת התביעה לשר" מ כמוה כהג שת בקשה לבדיקה מחדש ביוזמת הנכה .טופס התביעה
עודכן.

.2

כאשר הנכות הרפואית זמנית ורופא המוסד החליט שחלה החמרה לפני תום הזמניות ,לא
ניתן לשלם רטרואקטיבית אם לא נערך חידוש דיון .במקרים אלו ,נחדש דיון ,נקבל החלטה
וניידע את הנכה על החמרה .מדובר במקרים בהם זוהי טובת הנכה בצורה מובהקת.

.3

כאשר הנכות הרפואית יציבה ,דרגת אי הכושר זמנית ,והתובע הגיש מסמך המעיד על
החמרה ,לא ניתן לחדש דיון כי הנכות הרפואית יציבה .במקרים אלו ,יש לידע את התובע
(לא להמליץ) שבאפשרותו להגיש תביעה לבדיקה מחדש.
אם לא יגיש  -יחליט פקי ד התביעות על סמך המידע הקיים בתיק.

.4

מי שמסר מידע כוזב והצהיר שאינו עובד בשעה שעבד ( בזמן שנקבעה לו דרגת אי כושר או
במסגרת בקרת הכנסות) ,קצבתו תישלל ויידרש להגיש תביעה מחדש.

.5

עקרת בית שהחלה לעבוד:
א .אם יש לה סף רפואי כמשתכרת  -לא יערך אבחון רפואי חדש ,כן תיקבע דרגת אי
כושר;
ב .אם אין לה סף רפואי מזכה  -נדחה תביעתה ונציע לה להגיש תביעה חדשה כמשתכרת.
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ד .תוספות לסעיף :בדיקת הכנסה מעבודה או ממשלח יד בתביעה ראשונה או
בתביעה חוזרת  -לצורך קביעת תאריך קובע
את רף ההכנסה ב  90-הימים יש לבדוק לפי הכנסה חודשית ולא לפי ממוצע רבעוני (דמי מחלה לא
נלקחים בחשבון).
ניתן להעביר לאבחון רפואי מקרה בו לא נמצאו  90ימים רצופים בהם הכנסתו של התובע היא עד
 60%מהשכר הממוצע ,אם לדעת פקיד תביעות:
 יש סבירות גבוהה שבמהלך הטיפול בתביעה יצבור התובע  90ימים רצופים (במיוחד במקרה
של נכות קשה).
 לא נתקבלו נתוני הכנסה אך מדובר באדם עם נכות קשה וסביר שבמהלך הטיפול בתביעה
יתקבלו הנתונים.

ה .תוספת לסעיף :תהליך ההחלטה על דחייה בשל הכנסה העולה על הרף
בכל מקרה בו לא מתקיים רף הכנסה ותובע נדחה כמי שאינו עונה לתנאי של רף הכנסה מזכה ,
יש לצרף לתיק הנכות תדפיס מסך  + 777חתימה ותאריך ,כפי שהיה מקובל בדחייה בשל היעדר
צמצום .המסמך לתיק נועד לסימוכין במקרה שהתיק יועבר בהמשך לערכאות משפטיות.

ו .תוספת לסעיף :קבלת מידע על הכנסות/עיסוקים לצורך בדיקת הזכאות
לקצבה
 .1הוחלט שיוזנו למערכת מבוטח אך ורק הכנסות הרלוונטיות לנכות ,אם התקבל מידע על
הכנסות שאינו רלוונטי לנכות ,המידע לא יוזן וישמר בתיק נכות.
 .2סגירת עיסוקים תתבצע כלהלן :
א .עיסוקים פתוחים בהמתנה או הצהרה מעל  30חודשים יסגרו אוטומטית ע" י מינהל
הגבייה.
ב .עיסוקים פתוחים בהמתנה או הצהרה עד  30חודשים יסגרו ע"י פקיד תביעות
בהתבסס על הצהרת התובע בטופס התביעה.

ז .תוספת לסעיף :דרגת אי כושר
טופס חוות דעת רופא מוסמך לעניין כושר השתכרות עודכן.

ח .תוספת לסעיף :חישוב קצבה לעצמאי
יש להתייחס להכנסתו של עצמאי שאינו עונה להגדרה ,כהכנסה מעבודה .שינוי בהכנסות של
עצמאי ושל עצמאי שאינו עונה להגדרה ,יבוצע רק על -ידי מחלקת הגבייה.
עקרת בית עצמאית שאינה עונה להגדרה  -ניתן להזין הכנסות .נראה בהכנסותיה כהכנסות
מעבודה.
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ט .תוספת לסעיף :חזרה לקצבת עידוד
חזרה לקצבת עידוד תוך  3חודשים נספרת מהחודש הראשון בו חלה עליה בהכנסות ועד החודש
הראשון בו חלה ירידה בהכנסות.

י .תוספת לסעיף :קצבת עידוד  -דרגת אי כושר
מי שהיה זכאי לקצבת עידוד ופג תוקפה של דרגת אי הכושר שלו – ימשיך לקבל קצבת עידוד כל
עוד הכנסתו מזכה ,גם אם אין לו דרגת אי כושר תקפה.
מי יידרש להגיש תביעה חוזרת? מי שהיה זכאי לקצבת עידוד ,ירדו הכנסותיו (הכנסות המזכות
בקצבת נכות) ואין לו דרגת אי כושר תקפה (מי שיש לו נכות רפואית יציבה ייבדק רק לעניין אי
כושר).

יא .תוספות לסעיף :טיפול בתום דרגת אי כושר זמנית
בתום דרגת אי כושר זמנית ,נכה שנמצא זכאי לקצבת נכות ,יקבל קצבה לפי  :חוק ישן  -אם הוא
בעל זכות בחירה .או ,חוק חדש  -אם אינו בעל זכות בחירה.
מי שנקבעה לו דרגת אי כושר זמנית לצורך שיקום לפני ה  ,1.8.09-נמשיך בתשלום הקצבה עד
לסיום השיקום ,ובלבד שמשתף פעולה.
מי שהיה זכאי לקצבת עידוד ופג תוקפה של דרגת אי הכושר שלו – ימשיך לקבל קצבת עידוד כל
עוד הכנסתו מזכה ,גם אם אין לו דרגת אי כושר תקפה.

יב .תוספת לסעיף :כפל
כפל עם אבטלה  -בעקבות ביטול דרגת אי הכושר בשיעור  ,75%הוחלט ,יחד עם אבטלה ,שנכה
בעל נכות רפואית בשיעור  100%ודרגת אי כושר בשיעור  100%יוכל לקבל גם קצבת נכות וגם דמי
אבטלה וזה לא יחשב ככפל.

יג .תוספת לסעיף :זכות בחירה בין חוק ישן לחוק חדש
אם התובע בחר עד ה  - 31.7.10 -הבחירה מה  .1.8.09 -אם בחר אחרי  - 1.8.10מחודש הבחירה.
ומה אם לא בחר? ימשיך לקבל קצבה לפי חוק ישן.

יד .הוספת סעיף :מי שקיבל קצבה לפי כללי תקופת ההערכות
מי שקיבל קצבה לפי כללי תקופת ההערכות:
 יקבל קצבה לפי חוק ישן החל מה .1.8.09-
 תעמוד בפניו זכות בחירה בין חוק ישן לחוק חדש.

טו .תוספת לסעיף :מי שחדל להיות נכה בתקופת ההיערכות
.1

מי שנדחה על העדר צמצום בתקופת ההערכות נדרש להמצאת תלושי שכר ,וזכאותו תיבדק
לפי חוק לרון ללא בדיקה מחדש החל ב  .1.8.09-אם התובע סבור שזכאי לקצבה לפני מועד
זה ,באפשרותו להגיש תביעה חוזרת ולעבור בדיקה מחדש על כל המשתמע מכך.

.2

מי ידרש להגיש תביעה חוזרת ? כל מי שאין לו דרגת אי כושר תקפה  :מי שנדחה בגין העדר
צמצום בתקופת ההערכות ופג תוקפה של דרגת אי הכושר שלו.
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טז .הוספת סעיף :עדכון ודיווח הכנסות לתקופת ההיערכות
הנחיות אלה נועדו לתביעות מלאי שטרם טופלו  ,למקרים בהם תקופת ההסתגלות גלשה מעבר
ל  1.8.09-ולמקרים בהם נוצרו חובות לתקופת ההסתגלות ל אחר דיווח הכנסות למערכת נכות.
מועד דיווח הכנסה מעבודה למשתכר לראשונה מעל  25%שכ"מ החל מ 1.8.09-
החל מ  1.8.09-מדווחות הכנסות מעבודה לנכות בהעתקה ממערכת מבוטח בלבד ,ולכן לא ניתן
לבצע הזרמת הכנסה מעבודה בסכום של  ₪10לתקופת ההסתגלות כאמור בחוזר .1791
מעתה ,למשתכר לראשונה מעל  25%מהשכ" מ הזכאי לתקופת הסתגלות בתקופת ההערכות ,יש
להזין הכנסה מעבודה למערכת מבוטח .אולם ,הדיווח לנכות יעשה רק מתום תקופת ההסתגלות
המגיעה לו.
דוגמא :
למשה נקבעה נכות רפואית בשיעור  60%בגין ליקוי אורטופדי ,מקבל קצבת נכות מזה שנים .
משה החל לעבוד בחודש .1.09
החל מ  2.09 -משתכר  ₪ 2000ברוטו  -ממועד זה משתכר לראשונה מעל  25%שכ"מ.
על פי חוזר  ,1791זכאי לתקופת הסתגלות ל  3חודשים בלבד.
במערכת מבוטח יש לעדכן הכנסות מ . 1.09 -
בנכות יש לדווח הכנסות רק מתום תקופת ההסתגלות לגביו בחודש .5.09
תקופת הסתגלות הגולשת מעבר ל 1.8.09-
היעדר דיווח הכנסה מעבודה עלול לפגוע בזכות בחירה בין חוק ישן לחוק חדש המחייבת קיום
הכנסה מעבודה באחד מחודשים  :מאי ,יוני ,יולי  .2009לפיכך ,כאשר תקופת ההסתגלות כוללת
בתוכה את החודשים הנ"ל יש לבצע בחירה חריגה החל מ . 1.8.09
ב מקרים אלה יש להודיע לרפרנט הסניף באילו חודשים לא דווחו הכנסות למערכת נכות לצורך
מניעת חוב בתקופת היערכות ויבוטל כפל ניכוי ביטוח בריאות לחודשים אלה.

החוזר הוכן ע" י מרלית הר -ציון

ב ב ר כ ה,
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לימור לוריא
מנהלת אגף א' גמלאות נכות
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