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תאריך3.4.2013 :

חוזר מס'2044 :

נושא :מחירון לוי יצחק – הוספת מחיר רכב נכה
תת נושא:
שם החוזר :חישוב מחיר רכב נכים לפי מחירון לוי יצחק
מטרת החוזר:
להנחות את פקידי התביעות בניידות בדבר אופן קביעת מחיר רכב נכה עפ"י מחירון לוי יצחק
כאשר יש תמחור נפרד לרכבי נכים.
פתח דבר
עדכון אחרון

גלריית רכיבים

הוראות לביצוע

קישורים רלוונטיים (חוק/תקנה/חוו"ד משפטית/פס"ד/חוזר)
 .1חוות דעת משפטית – מחיר רכב נכים

 .2פסק דין – הפחתת  % 10/11גם בעת חישוב החזר קרן הלוואות
רשימת תפוצה

תודה רבה לגב' אלינה מילקין קזקביץ' ולגב' רחל רגב על גיבוש הנוהל
וכתיבת חוזר זה.
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פתח דבר
בהתאם להוראות הסכם הניידות ,בחישובים בהם נכלל מרכיב של רכב משומש ,יש להפחית ממחיר
הרכב המשומש שהוא רכב לאבזרים מיוחדים:


פחת של  10%ממחיר רכב של מוגבל בניידות שהותקנו בו אבזרים מיוחדים לחסר רישיון
נהיגה.



פחת של  11%ממחיר רכב של מוגבל בניידות עם אבזרים לבעל רישיון נהיגה.

מחירון הרכב של השמאי לוי יצחק הוא הבסיס לקביעת מחיר רכב של מוגבלים בניידות בכל
החישובים הנדרשים על פי ההסכם.
לאחרונה נכלל במחירון לוי יצחק טור נפרד לתמחור רכבי נכים שמשמשים כרכב לאבזרים מיוחדים
ובבדיקה נמצא שמחירם נמוך משמעותית ממחיר רכב זהה שאינו רכב נכים.
בברור שנערך עם השמאי לוי יצחק הובהר על ידו כי המחיר שנקבע לרכב נכים נמוך משתי סיבות:
 .1הרכב החדש נמכר לנכים במחיר מבצע נמוך ממחיר רכב דומה שנמכר לאוכלוסייה הרגילה.
הנחה זו מגולמת גם במחיר הרכב כמשומש.
 .2מחיר הרכב כמשומש כולל פחת בגין ירידת ערך הרכב בו הותקנו אבזרים מיוחדים.
לאחר התייעצות עם הלשכה המשפטית הוחלט לקבוע כללים לגבי קביעת מחיר רכב נכה בחישובים
השונים .הקווים המנחים הם:
 .1המחיר הנקוב בטור של רכב נכים יילקח בלי הפחתה של  10%או .11%
 .2תערך השוואה בין מחיר רכב רגיל בניכוי פחת של  10/11אחוז לבין מחירו כרכב נכה ללא
הפחתות והבסיס לחישוב יהיה המחיר הנמוך ביניהם.

בתוקף3.4.2013 :

חזרה
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הוראות לביצוע
להלן הוראות לקביעת מחיר רכב של מוגבל בניידות בחישובים השונים למתן הלוואה מקרן
הלוואות או בחישובי החזר הלוואה עומדת והחזר הלוואה מקרן הלוואות:
לתשומת לב:
 בכל מקרה בו יילקח ממחירון לוי יצחק מחיר רכב נכים ,המחיר יהיה ללא הפחתה של 10%
או  11%בהתאמה.
 אם הרכב הוא של מוגבל בניידות חסר רישיון נהיגה ,יש להוסיף  10%למחיר רכב נכים
במחירון לוי יצחק( .כאמור בסעיף  23להנחיות בתחילת המחירון של לוי יצחק)
 .1חישוב מתן הלוואה מקרן הלוואות:
מחיר רכב חדש נרכש או קובע – אם מחירו כלול במחירון הדגמים לקרן הלוואות במסך
 ,413יש לקחת את המחיר הנקוב במחירון הנ"ל.
אם הדגם לא כלול במסך  413ואילו במחירון לוי יצחק יש מחיר רגיל ומחיר כרכב נכים ,יש
לקחת את המחיר כרכב נכים.
 .2מחיר רכב קובע קודם בחישוב הלוואה מקרן הלוואות למחליף – יש לערוך השוואה בין
מחיר הרכב הרגיל לאחר הפחתה של  10%או  11%לפי העניין ,לבין מחיר הרכב כרכב
נכים ללא הפחתות .הבסיס לחישוב יהיה המחיר הנמוך בין השניים.
 .3מחיר רכב בחישוב החזר הלוואה מקרן הלוואות – לפי האמור בסעיף  14להסדר בדבר
מתן הלוואה מקרן הלוואות ,בנסיבות בהם חלה חובת החזר ,המוסד רשאי לדרוש את כל
סכום ההלוואה מקרן הלוואות שניתנה לרכישת הרכב .בהתייעצות עם הלשכה המשפטית
שנערכה בעבר ולפיה אנו פועלים ,הוחלט להחיל על החזר הלוואה מקרן הלוואות את נוסחת
החישוב של החזר הלוואה עומדת כאמור בסעיף 12א(ב)( )2להסכם (החזר למי שאינו זכאי
להמשך הטבות).עם זאת נקבע שבחישוב החזר זה בקרן הלוואות אין להפחית ממחיר הרכב
במועד הקובע  10%או  11%בשל התקנת אבזרים מיוחדים ברכב.
לאחרונה התקבל פסק דין של בית הדין האזורי לעבודה בחיפה אשר קבע שגם בחישוב
החזר הלוואה מקרן הלוואות יש לבצע הפחתה ממחיר הרכב המשומש כמו בחישוב החזר
הלוואה עומדת .בהתייעצות עם הלשכה המשפטית הוחלט להחיל הוראה זו על כל חישובי
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החזר הלוואה מקרן הלוואות שיתבצעו מיום הפצת חוזר זה ואילך.
הזנה במערכת נייד:
בשלב זה ועד להתאמת המערכת ,יש להזין במועד הקובע במסך  330בשדה של מחיר
בסיס לקרן הלוואות את המחיר שהוזן בשדה של מחיר בסיס להלוואה עומדת.
 .4מחיר הרכב לחישוב החזר הלוואה עומדת –
מחיר הרכב כחדש במועד הרכישה  -כאמור בסעיף  1למעלה.
מחיר הרכב במועד הקובע – כאמור בסעיף  2למעלה.

חזרה

רשימת תפוצה
מנהלי הסניפים
מנהלים  -סניפי משנה
מנהלי תחום ִ -מנהל הגמלאות
סגני מנהלים ִ -מנהל הגמלאות
ממונים ,מרכזים ,פקידי תביעות ניידות
מנהלי כספים ובקרה

חזרה
בברכה,

לימור לוריא
מנהלת אגף א' גמלאות נכות
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