אגף גמלאות נכות
חוזר נכות מספר 1667

ג'/אייר/תשע"ה
 22אפריל2015 ,

נושא :נכות כללית
תת נושא :טיפול בתביעות של מבוטחים שנמצאים במאסר
שם החוזר :הנחיות בנוגע ליישום פסק דין עניין תשלום תוספת
עבור בן/ת זוגו ו/או ילדים כאשר הנכה נמצא במאסר
מטרת החוזר
ליידע את פקידי התביעות בנכות כללית בדבר פסק דין של בית הדין ארצי לעבודה לפיו יש
לשלם תוספת עבור בן/ת זוג ו/או ילדים כאשר המבוטח נמצא במאסר למרות שלא משתלמת
לו קצבת נכות.
פתח דבר
תהליך עבודה
הוראות לביצוע

נספחים
פסק דין ביה"ד הארצי לעבודה – עב"ל10501 - 06 -
מכתבים
רשימת תפוצה

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

תודה רבה לתמי תם ועינת נועם מתחום נכות ולבלה סורין וריקי ברזיל מצוות תמ"מ ולודמילה
אליאסיאן ,מנהלת תחום נכות על ניהול הפרוייקט
ב ב ר כ ה,

לימור לוריא
מנהלת אגף א' גמלאות נכות
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פתח דבר
לפי סעיף  325לחוק ,בתום  3חודשים מאסר מופסקת קצבת הנכות של הנכה ועמה תוספות עבור
בן/ת זוג ו/או ילדים.
פסק הדין שניתן ביום  30.12.14בבית הדין הארצי לעבודה ,הורה להמשיך ולשלם תוספת עבור
הילדים אם לפני המאסר חולקה הקצבה וחלקם של הילדים הועבר ישירות לבת זוגו של הנכה.
על מנת למצות זכויותיהם של בן/ת הזוג ו/או ילדים של נכה שנמצא במאסר ,הוחלט כי גם
במקרים בהם לא חולקה הקצבה לפני המאסר ,ייזום המוסד לביטוח לאומי פנייה לבן/ת הזוג
ויידע אותם על האפשרות לקבל את חלקם בקצבה ,למרות המאסר של הנכה.
המערכת הממוחשבת הותאמה להוראות פסק הדין כך שניתן יהיה להפסיק את תשלום הקצבה
לנכה ולהמשיך תשלום חלק התלויים.
חזרה
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 .1קבלת מידע אודות מאסר
בהפצת מידע אוטומטית על המאסר ,אם לפני המאסר קיימת במערכת חלוקת
קצבה פעילה לנפשות או לאחוזים (עם תלויים מזכים) ,במסך  13יופיע בעמודה של
הזכאות "זכאי – אסיר".

במסך ( 04מסך המקבלים) הפעילות של מקבל חלק המבוטח תופסק (אם משתלמת
קצבת שר"מ גם היא תופסק) ואילו מקבל חלק התלויים יישאר פעיל.

כידוע ,ניתן לעדכן מאסר באופן ידני באמצעות מסך  ,716תבוצענה בדיקות לעניין
תלויים (כמו בעדכון האוטומטי).
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 .2חידוש קצבה
לאחר שחרור מהמאסר יש לפתוח הזכאות במסך  716עם קוד חידוש (.)003
המערכת תפתח הזכאות ותחדש את תשלום חלק המבוטח (כולל השר"מ).

 .3מיצוי זכויות
על מנת למצות זכויותיהם של בן/ת זוג ו/או ילדים של מבוטחים הנמצאים
במאסר אשר לא חולקה קצבתם לפני המאסר ,יישלח מכתב שיידע אותם על
האפשרות לקבלת חלקם ,למרות מאסרו של נכה.
יש לטפל כמקובל בבקשת בן/ת הזוג לקבלת חלקו/ה ו/או חלק הילדים בעקבות
המכתב שנשלח אליו ,דהיינו:
התייעצות עם פקיד שיקום לעניין תשלום עבור תוספת הילדים;
העברת התוספת תהיה ממועד תום  3חודשים למאסר ולא יותר מ12 -
חודשים למפרע.
פקיד התביעות יבצע חלוקה לנפשות עם ציון חלק המבוטח ושיוך חלק התלויים.
כל עוד הנכה נמצא במאסר ,המערכת תשלם את חלק התלויים בלבד.
 .4מכתבים
מכתבי הפסקת קצבה עקב מאסר עודכנו באופן הבא:
 לרווקים ,גרושים ,אלמנים ,נשואים אשר אין להם תלויים מזכים (בן/ת זוג
וילדים) ונשואים שיש להם חלוקה פעילה – תשלח הודעה לכתובת הנכה
בדבר הפסקת המכתב.
 לנשואים עם בן/ת זוג ו/או ילדים שאין חלוקה במערכת – תשלח הודעה
עם הסבר על האפשרות לפנות ולקבל את התוספות.
חזרה
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נספח
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