אגף גמלאות נכות
חוזר נכות מס'1550 :

א' ניסן תשע"ד
 1אפריל 2014
עדכון אחרון30/11/14 :
נושא :נכות כללית
תת נושא :תיקוני חקיקה

שם החוזר :תשלום קח"נ לנכים בעלי ליקוי שכלי ו/או נפשי בשיעור 40%-45%

מטרת החוזר
ליידע את פקידי התביעות על תיקון חקיקה בדבר תשלום קח"נ (קצבה חודשית נוספת) לנכים
בעלי ליקוי שכלי ו/או נפשי ,שעד עתה לא נכללו בין מקבלי הקח"נ.
פתח דבר

תהליך
מקוון

מידע לנציגי שירות
נספחים
נספח  - 1פרסום נוסח תיקון החוק
נספח  – 2מכתב שישלח למבוטחים
רשימת תפוצה
מנהלי סניפים
מנהלי סניפי משנה
מנהלי תחום גמלאות
סגני מנהלי תחום גמלאות
מנהלי מחלקות ,ממונים ופקידי תביעות בנכות כללית
פקידי דלפק קדמי
פקידי מוקד טלפוני

תודה רבה לתמי תם ולמיכל אלנתן מצוות נכות
ולרותלי וילנר ולריקי ברזיל מצוות תמ"מ על יישום הפרויקט!
ב ב ר כ ה,

לימור לוריא

אגף גמלאות נכות
מנהלת אגף א' גמלאות נכות
פתח דבר

אנו שמחים לבשר כי בתאריך  12.2.14פורסם תיקון מס'  150לחוק הביטוח הלאומי
המקנה קצבה חודשית נוספת (קח"נ) למקבלי קצבת נכות בעלי מוגבלות שכלית ו/או
נפשית בשיעור  ,40%-45%שנקבעה להם דרגת אי-כושר מלאה.
התיקון נכנס לתוקפו מ.1.03.14 -
מדובר באחת האוכלוסיות היותר קשות מבין מקבלי קצבת נכות שאינה זכאית לשום קצבה
נוספת ,כגון שר"מ או ניידות .תיקון זה הוצע ע"י המוסד במסגרת המשא ומתן שנעשה
בשנת  2012עם נציגי הנכים.
האגף ,יחד עם מינהל תמ"מ ,עשה מאמצים כדי ליישם את התיקון לפני חג הפסח.
הקצבה לחודש מרץ תועבר לחשבון הבנק של המבוטחים בתשלום נפרד בימים הקרובים,
ותשלח להם על כך הודעה.
החל מחודש אפריל תשולם הקח"נ במסגרת התשלום החודשי כמקובל.

חזרה

אגף גמלאות נכות

תהליך
מקוון

 .1מקבלי קצבת נכות שנקבעה להם דרגת אי-כושר מלאה ,יתחילו לקבל תוספת קח"נ
אם הם עונים לאחד מן התנאים הבאים (וכל עוד הם אינם מאושפזים):
 בעלי ליקוי נפשי (סעיף ליקוי 32א( )1או סעיף ליקוי  )33בשיעור ;40%-45%
 בעלי מוגבלות שכלית (סעיף ליקוי  )51בשיעור ;40%-45%
 צירוף משוקלל של שני סעיפי הליקוי בשיעור .40%-45%
קבוצה זו תהיה זכאית לקצבה חודשית נוספת בשיעור .11.5%
נכון למרץ  ,2014הקח"נ עומד על .₪ 252

 .2תשלום הקח"נ במקרים אלו יבוצע באופן אוטומטי.
התשלום עבור חודש מרץ יועבר לחשבון הבנק בנפרד לפני חג הפסח
לכל אחד מהזכאים יישלח מכתב באופן אוטומטי (נוסח המכתב מצ"ב – בנספח .)2
החל מחודש אפריל  2014תשלום הקח"נ יצורף לתשלום החודשי.
לתשומת  ,אם למבוטח קיימים חובות ,הקח"נ תועבר לקיזוז החוב במלואה או
חלקית.

חזרה

אגף גמלאות נכות

מידע לנציגי שירות
 .1החל מחודש מרץ מקבלי קצבת נכות בעלי מוגבלות שכלית ו/או נפשית בשיעור
 40%-45%ושנקבעה להם דרגת אי-כושר מלאה זכאים לתוספת קח"נ.
לתשומת :
 .2התשלום עבור חודש מרץ יועבר לחשבון הבנק בנפרד בימים הקרובים.
 .3במידה שנמצא כי למבוטח יש חוב ,הקח"נ תועבר לקיזוז החוב במלואה או חלקית
(תלוי בגובה החוב).
חזרה
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נספח 1

\
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נספח 2

