אגף גמלאות נכות
ד' כסלו ,תשע"ו
 13נובמבר2012 ,

חוזר נכות מס'1741 :

נושא :נכות כללית
תת נושא :גמלאות מחליפות שכר
שם החוזר :שינוי בהתייחסות לגמלאות מחליפות שכר
מטרת החוזר
ליידע את פקידי התביעות בנכות כללית על שינוי בהתייחסות לגמלאות מחליפות שכר
הבאות :דמי לידה ,שמירת היריון ,תגמול מילואים ודמי פגיעה ,ועל שינויים במערכת
הממוחשבת.
פתח דבר

תהליך
מקוון

חריגים

רשימת תפוצה
מנהלי הסניפים
מנהלי סניפי משנה
מנהלי תחום גמלאות
סגני מנהלי תחום גמלאות
ממונים ,מרכזים פקידי תביעות נכות
תודה רבה לדינה לוין ואבי שביט מאגף נכות על גיבוש התהליך והכנת החוזר
ולגרשון הורוביץ וויקטור שנדרוביץ' מתמ"מ על הפיתוח המחשובי!

ב ב ר כ ה,

לימור לוריא
מנהלת אגף א' גמלאות נכות
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פתח דבר
כידוע ,מזה זמן רב נשמעת ביקורת ציבורית נוקבת על התייחסות המוסד לביטוח לאומי
להכנסות מגמלאות מחליפות שכר כהכנסה שלא מעבודה ,שמופחתת שקל מול שקל
מתוספת התלויים בנכות כללית .הביקורת היא כי הכנסה זו המוגבלת בזמן ,מיועדת
להחליף שכר מעבודה בתקופה זו ולא אמורה לפגוע בסכום הקצבה של המבוטח.
מדיניות זו הייתה נהוגה בהתבסס על סעיף  172לחוק ,ואולם לאור פסיקה בבית הדין
האזורי לעבודה ,הוחלט לשנות את ההתייחסות בקצבת נכות לגמלאות מחליפות שכר
הבאות :דמי לידה ,שמירת הריון ,תגמול מילואים ודמי פגיעה ולראותן כהכנסה מעבודה.
הניכוי מקצבת יחיד יתבצע בהתאם לכללי חוק לרון (לוח ח'.)1
המערכת הממוחשבת הותאמה לשינוי ,ומעתה ההכנסות מגמלאות הללו יופיעו במערכת
כהכנסות מעבודה (במסך .)442
חשוב להדגיש :ההכנסה מהגמלאות הנ"ל לא יחשבו כהכנסה לצורך צבירת  09ימים
לקביעת תאריך קובע ,וכמובן ,לא מונעת תחילת תשלום הקצבה ביום ה.71-

חזרה
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תהליך
מקוון

 ההכנסות מדמי לידה ,שמירת הריון ,תגמול מילואים ודמי פגיעה יתקבלו
ממערכת "גמל" ויופיעו במסך  442כהכנסות מעבודה (הן לנכה והן לבן/ת זוג).
 לאחר שיופיעו בצד ימין של מסך  , 442יעודכנו הכנסות אלו במערכת נכות במסגרת
הפצת מידע אוטומטית או ע"י העתקה ידנית של פקיד התביעות.
 לתשומת לב ,מאחר והכנסות אלו אינן נלקחות בחשבון לצורך קביעת תאריך קובע
ולתחילת תשלום קצבה – סכומים אלה לא יופיעו במסך ( 777בדומה לדמי מחלה).

דוגמא – תצוגת "דמי לידה" במסך 442

חזרה
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חריגים

לעניין החובות שנוצרו לפני שהמערכת הממוחשבת הותאמה – יש לטפל בחובות
אלו במסגרת ביטול חובות באישור מנהל הסניף או במסגרת הועדה לבחינת חובות
כמקובל (בין אם המבוטחים פנו לביטול חוב ובין אם לא).
במקביל האגף פועל לקבלת שליפה מרוכזת של כל המקרים בהם נוצרו חובות
כתוצאה מעדכון של גמלאות מחליפות שכר.
חזרה

4

