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חוזר נכות מספר 1224

תת נושא :מסירת מידע
שם החוזר :מניעת כפל הכנסה מתמיכה ממשרד הדתות
מטרת החוזר
ליידע את פקידי התביעות בנכות כללית ,בדבר מסירת מידע למשרד הדתות על זכאותו של
תלמיד ישיבה ו/או של רעייתו לקצבת נכות.
פתח דבר
הוראות לביצוע

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

תודה רבה לעירית נתן על הכנת החוזר
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פתח דבר
תלמיד ישיבה נשוי הלומד בהיקף מלא ,עשוי להיות זכאי למלגה ממשרד הדתות.
המלגה מיועדת לצרכי קיום המשפחה ,ולכן טרם הענקתה מתקיים מבחן הכנסות
משפחתי.
מבחינת הזכאות לקצבת נכות כללית ,נחשבת המלגה כהכנסה שלא מעבודה הנלקחת
בחשבון לצורך זכאות לתוספת התלויים ,על פי סעיף  202ב( )3לחוק.
מבחינת משרד הדתות ,הזכאות לקצבת נכות כללית ,עשויה לשנות את הזכאות למלגה,
להפחיתה או לשלול אותה.
בשל האמור:
א .יש לוודא כי בעת הטיפול בתביעה של תלמיד ישיבה ישנו אישור מהישיבה בה
לומד לגבי היקף שעות לימודיו ולגבי סכום המלגה אותה מקבל.
ב .יש למסור מידע למשרד הדתות בדבר הזכאות של תלמיד ישיבה ו/או של רעייתו
לקצבת נכות.
חזרה
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הוראות לביצוע

טיפול בתביעות של תלמידי ישיבות ו/או רעיותיהם
 .1בעת טיפול בתביעה (תביעה ראשונה ,תום זמניות או בדיקה מחדש) של תלמיד
ישיבה יש לבקש אישור מהישיבה בה לומד ,לגבי היקף שעות לימודיו ולגבי סכום
מלגה לאברך (אם מקבל המלגה).
א .אם התובע נמצא זכאי לקצבה ,המידע על קבלת המלגה וסכומה רלוונטי
לבחינת בזכאות לתוספת תלויים לפי סעיף  202א( )3לחוק;
ב .כמו כן ,המידע על היקף לימודיו של התובע בישיבה ,יכול לסייע לנו בהחלטה
על דרגת אי-הכושר.
 .2בעת החלטה על זכאותה של רעיית תלמיד ישיבה לקצבת נכות ,יש להעביר מידע
אודות זכאותה לקצבת נכות למשרד הדתות לצורך בחינת זכאותו של האברך
למלגה ,זאת אף אם התובעת "עקרת בית".

פנייה למשרד הדתות
מידע מרוכז על תלמידי ישיבות הזכאים לקצבת נכות כללית ,מועבר למשרד הדתות אחת
לשנה באופן מרוכז על ידי המשרד הראשי.
מאחר והעברת מידע אחת לשנה יוצרת חסרים בתשלום קצבת נכות ,מחד ,וחובות
במשרד הדתות ,מאידך ,אנו פועלים להעלאת תדירות העברת המידע.
עד אז ,יש לדווח למשרד הדתות באופן פרטני ,כלהלן:
במידה ואושרה זכאות לקצבת נכות של תלמיד ישיבה המקבל מלגה ו/או רעייתו ,יש
להודיע על כך למר מאיר כהן ממשרד הדתות שמענו – בית הדפוס ( 20בית דונה),
ירושלים .25453
מכתב פניה לדוגמא בנספח.
חזרה
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נספח – פנייה למשרד הדתות
תאריך___________
לכבוד
מר מאיר כהן – משרד הדתות
רח' בית הדפוס ( 20בית דונה)
ירושלים 25453

שלום רב,
הנדון :הודעה על זכאות לקצבת נכות כללית
הריני להודיעך כי מר/גב' __________________ ת.ז_____________ .
זכאי/ת לקצבת נכות כללית שמשולמת החל מתאריך ____________
בסך ___________  ,₪לחודש.
ידוע לנו כי הנ"ל אברך/רעיית אברך המקבל מלגת קיום מהישיבה.
מאחר ובחישוב סכום הזכאות לקצבת נכות כללית סכום המלגה נלקח בחשבון לצורך
זכאות לקצבת נכות ,נבקשך להודיענו אם בעקבות הזכאות לקצבת נכות כללית חל שינוי
בזכאות למלגה.

בכבוד רב,
פקיד תביעות
נכות כללית

העתק :תיק נכות
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