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31חוזרבריאות                     
 

 מנהלי סניפיםאל: 
 מנהלי תחום גמלאות וסגניהם      
 מנהלי תחומי גביה וסגניהם      
 מנהלי מחלקות נפגעי עבודה      
 פקידי תביעות נפגעי עבודה       
       

 
 

נפגעיעבודהמקבליקצבתהחזרדמיביטוחבריאותלהנדון:
 

גיל מין  ו: ניכוי דמי ביטוח בריאות ממקבלי קצבאות נפגעי עבודה נקבע לפי קריטריונים רבים כגון
 וכדומה. / פנסיה מוקדמתהמבוטח, עיסוקו, האם מקבל גמלאות אחרות

כאשר   על ידי פקיד התביעות, מבוצעת אלוקצבאות ביטוח בריאות מדמי לנכות יש כיום הקביעה אם 
 ומונעת טעויות במקרים שהדבר ניתן.תומכת  הממוחשבת המערכת

 
מידע אחר כל בהתאם לדיווח המבוטח בוועדה הרפואית ו/או  ע"י פקיד התביעות מתבצעתהקביעה 

ו שהגיע לפקיד תביעות בדרך אחרת,  ולא אחת נמצא בדיעבד כי הניכוי/ אי הניכוי לא היה נכון ויצרנ
שונה מהנתונים שהיו בידי פקיד  למבוטחים שהתקבל עבורם מידע ( רטרולמפרע )חובות/ תשלומים 

 . בעת הקביעה התביעות
 

)חובת  למערכת "מבוטח"  2015מערכת נכות מעבודה עתידה להתחבר בשנת אנו שמחים להודיע כי 
 .ובאיזה סכוםעי עבודה מקצבת נפג יקבע אם יש לנכות ביטוח בריאותתשלום( ועל פי נתונים אלה 

 
לפי המידע  נכוןומדויקשהניכוי יהיה בכך  הוא למערכת "מבוטח"היתרון המשמעותי של ההתחברות 

הן ממידע פנימי )קבלת ובמוסד הן ממקורות חיצוניים )דיווח מעסיקים למשל(  קרובלזמןאמתהמצוי 
 גמלאות אחרות וכו'(.

התערבות פקיד  ניכוי דמי ביטוח בריאות יבוצע ללאקביעת שהוא האמורה  להתחברות יתרון נוסף
שפעמים רבות  ,בוועדה הרפואית בזמןאמתתביעות, למעט עדכון עיסוק המבוטח כפי שהוא מדווח 

 .עדכני יותר מהמידע המצוי במוסד
 

השינויים  בו יינתן הסבר מפורט על חוזר נפרד , כאמור, יוצאלמערכת "מבוטח"עם ההתחברות 
 בתהליכי העבודה.

 
  11411-11-11תביעה ייצוגית שהוגשה כנגד המוסד )ת"צ עקבות וב ,עד ההתחברות האמורה

בתקופה בה דמי ביטוח בריאות מנפגעי עבודה  כך שנוכועל  פרידנזון ואח' נ' המוסד לביטוח לאומי(
שנים  1) 31.12.2013עד  1.1.2001 -הוחלט להחזיר דמי ביטוח בריאות שנוכו מ ,שכיריםהם היו 

בתקופההאמורההיוומצאנו כי  ,שטרם הגיעו לגיל פרישה ,ממקבלי קצבאות נפגעי עבודהלמפרע( 
, היינו, מדובר במצב בו היה ניכוי כפול של דמי ביטוח בריאות: הן מהקצבה והן מהכנסת שכירים

 . כשכיר המבוטח
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ללא התערבות  ,1.11.14-והתשלום בפועל ב 4.11.14-במנה של ה בוצעו באופן אוטומטייההחזרים 
 ..פקיד תביעות למקום התשלום המעודכן במערכת נכות מעבודה

 
לתקופה בה נמצא כי  "תביעהייצוגית"( יישתל קוד שלילי 421במסך ניכוי לביטוח בריאות ממלכתי )
 המבוטח נרשם בעיסוק מאומת כשכיר

 

 
 :  "ביטולניכויב"ב"בסוג פעולה בכספית  511יוצג במסך התשלום 
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 בנוסח הבא:מכתב ישלח למבוטח יעם ביצוע התשלום לחשבון הבנק המעודכן במערכת 
 

  
עת הנתונים על  ,2015החזר דומה בסוף שנת יבוצע  2014עבור מקבל קצבאות נפגעי עבודה בשנת 

בשנת  לו מנוכים דמי ביטוח בריאותשכיר עיסוק המבוטח יהיו מאומתים במוסד. כמובן שאם מבוטח 
 פונה בבקשה להחזר עם תלושי שכר, יש לבצע החזר ידני לפי הנהוג כיום. 2014

 
 בריאותזר, לעובדי אגף ביטוח בנושא וכתיבת החותודות: לבני איפרגן ואיילה כהן פרח על הטיפול 

 "מבוטח" תמ"מ  לצוותאילן ישי ונפגעי עבודה בניהול מר  תמ"מ, לצוות  )תלמה פרידברג ויוסי הראל(
 .יתוח חשוב ומורכב זה בפוהממושכת על העבודה המאומצת  טובה סלומוןבניהול 

 
 

 ה, כ  ר   ב ב 
 

 

                                                                           
                                                                                      צביקה כהן

 מנהל אגף א' ביטוח נפגעי עבודה
 ומנהל אגף זקנה ושאירים

 
 
 

 למנכ"ל וסמנכ"ל גמלאות העתק: גב' אילנה שרייבמן, משנה
 מר יגאל ברזני, סמנכ"ל ביטוח גביה          
 עו"ד כרמית נאור, ס. היועץ המשפטי          
 גב' תלמה פרידברג, מנהלת תחום ביטוח בריאות          
 גב' בקי גולדמן, מנהלת תחום נכות מעבודה ותלויים          
 נכות מעבודה ותלויים מר בני איפרגן, ס' מנהל תחום           


