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 .לתה רכבשאימבצע  רכבים שאינם פעילים לפי : הנדון
 
 
 

 :תקציר
 

רכב ה  ,עונה על תנאי ההסכם הוא: כל עודמוגבל בניידות זכאי לקצבה  .1
 .תו וברשותו והרכב עבר מבחן רישויובבעלנמצא 

ידע את המוסד על כל שינוי שחל לגבי יל בכתבהמוגבל בניידות מתחייב  .2
 .'נגנב וכו,נהרס, אם הרכב נמכר: הרכב

. תנו בשינויים שחלו לגבי הרכבידע אוילא תמיד המוגבל בניידות מ .3
 .קצבת הניידות ממשיכה להשתלם שלא כדיןבמקרים אלה 

עם  ייםהוחלט לבצע הפגשה אחת לחודש כדי להגיע למידע בזמן אמת  .4
לאתר המקרים בהם הרכב המופיע במערכת  המטרה היא . רכב תשאילת

 .שוייבבעלות המוגבל בניידות או שלא עבר מבחן ראינו  כבר ,"נייד"

 .26.11.06 –ב  ךעריתההפגשה הראשונה  .5

בהפגשה כמי שהרכב הרשום בקובץ הניידות אינו ותרו יאר שאבמקרים  .6
פורט המידע החדש יפוליסה למוגבל בנידות ובה  שלחת -ברשותם 

תבקש לשלוח צלום רישיון יהמוגבל בניידות  .והשלכותיו על זכאותו
 .תו רכב אחרברשואם נמצא אם המידע שבידנו אינו נכון או ,רכב

במסך  ופיעתאותרו יר שאת המקרים רשימ .פתח מבצעילפקידי התביעות   .7
 . 6= קוד מבצע, 480

. ובו המידע שהתקבל בעקבות ההפגשהפתח מעקב לכל מקרה י 470במסך   .8
בתום  .תוקף המעקב חודש מיום שתשלח הפוליסה למוגבלים בניידות

על , מערכת רכב שגויאם המוגבל בניידות לא הוכיח כי המידע ב,החודש 
ליצור מועד קובע  ,להפסיק קצבה :בהמשךהפקיד לטפל במעקב כמפורט 

 .או להזין רכב שנרכש ללא הלוואה עומדת לפי העניין 
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 הפגשה בין קובץ ניידות לקובץ רכב – כללי.  א
 

ר שאבבעלותו והוא רכב ברשותו ורכב הנמצא ה עבורמוגבל בניידות זכאי לקצבה 

לאתר במטרה  אשר נערכה ,רכב  תבעקבות הפגשה עם שאילת .בחן רישויעבר מ

או לא ,הורדו מהכביש  , רכבים המופיעים במערכת נייד כפעילים על אף שנמכרו 

ישנם לא מעט מקרים בהם המוגבל בניידות לא  נמצא כי   בהפגשה. עברו טסט

לקבל קצבת  ממשיך לכןו הורד מהכביש או לא עבר טסט, דווח על רכב שנמכר מ

בודדים  רכביםבו נרכשו ללא הלוואה עומדתר שאמדובר בעיקר ברכבים . ניידות

 .נרכשו עם הלוואה עומדתר שא

לרכב  י מערכת נייד משתלמת קצבה"בהפגשה בקשנו לאתר רכבים  אשר עפ

על אף שלפי  זאת, (ולא לרכבים היסטוריים ההתייחסות היא רק לרכב הפעיל היום)

 :הבאות מאחת הסיבות  נמצא שהרכב לא פעיל ,נתוני מערכת רכב

 .רכב  נמכרה .1

 .רכב הורד מהכבישה .2

שעדכון טסט במערכת רכב  ווןיכ .לפחות חודשיים רכב  אינו תקףהרישיון  .3

בקשנו לשלוף רק מי שחלפו לפחות חודשיים מאז שפג תוקף  אינו מידי 

 .הרישיון

העדכון במערכת רכב אינו וון שיכ) .רכב אינו מופיע כלל בשאילתא רכבה .  4   

מידי  בקשנו לשלוף רק מי שחלפו לפחות חודשיים מאז שנרכש הרכב 

  (ועדיין לא מופיע בשאילתא רכב

 או

 .אשר מופיע בבעלות שותף אחד בלבד,רכב של שותפים   5

 

נשלחה נכלל באחת הקטגוריות אשר לעיל למוגבלים בניידות  אשר נמצא כי רכבם 

 .(ראו נספח) פוליסה

 

a. בתוצאות ההפגשה טיפולשך ההמ 

 

כדי . אותרור שאשל המקרים רשימה תופיע לכל סניף , מסך מבצעים ,  480במסך 

הפגשה עם =  6 רהפאת הס" סוג מבצע "לקבל את הרשימה יש לציין בשדה 

 .לקבלת המקרים' ולהקיש נ. שאילתא רכב
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שה עם ין הנתון אשר עלה מההפגצוובו  מקרה שאותר לכל  מעקב נפתח 470במסך 

 . 'וכו הרכב הורד מהכביש, הרכב נמכר. )מערכת רכב

 

 :לדוגמא

 
 :ויש לטפל בו כלהלן מיום ההפגשה תוקף המבצע הוא חודש

  חלף חודש מהמועד בו נשלח המכתב למוגבל בניידות ולא נתקבלה אם

ם להסכ( א) 20לפי הוראות סעיף ניידות הקצבת את יש להפסיק ,תגובתו

 . הניידות

  יש  הרכב עדיין ברשותו והוא תקףכי אם המוגבל בניידות ימציא הוכחה

, נמצא שרישיון הרכב אינו תקףבשאילתא רכב לדוגמא  .לסגור המעקב

טרם נקלט במערכת בעת ההפגשה דבר החידוש שרק , ובפועל הרישיון תקף

 .רכב

  הלוואה  ללאבמקרים בהם המוגבל בניידות קיבל קצבה עבור רכב שנרכש

היה ברשותו אחר ש לרכבמציא רישיון רכב  ההמוגבל בניידות ו ,עומדת

ובלבד שרכב זה היה מבוטח  340יש להזין את פרטי הרכב במסך ובבעלותו 

 .בביטוח חובה לכל התקופה
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  הוא רכב שנרכש עם הלוואה עומדת " נייד"אם הרכב  המדווח במערכת

אם כן יש להפסיק קצבת . ד קובעיש לבדוק אם חל מוע  -ונמצא שאינו פעיל 

 .הרכב נמכר: לדוגמא .הניידות ולדרוש החזר הלוואה עומדת

  יש להפסיק קצבת ,רכב  ןרישיולדוגמא לא חידש , אם אין עילה למועד קובע

 .מיום שפג תוקף רישיון הרכב חודשים 3בתום הניידות 

 

לבדוק במערכת  יש, פג תוקף רישיון  הרכב  לאחרונהכי לגבי מי שנמצא בהפגשה 

 .קצבתו יופסק תשלוםרכב אם עודכן בינתיים כרכב תקף בטרם 

 

כדי לאתר מקרים חדשים של רכבים  יםיחודשל אחתמבצע רכב  יבוצע   

  .שאינם פעילים

 :לתשומת לב

אשר עבר יותר מבעלות אחת מאז שהיה ברשות המוגבל לגבי רכב 

, רכב אינו מדויק המתקבל ממערכת יתכן ותאריך מכירת הרכב ,בניידות

כוון שבמערכת רכב לא שמרו  בעבר היסטוריה ומה שקיים במערכת הוא 

כיום ). התאריך בו התקבל מידע על העברת הבעלות דהיינו, תאריך יצירה

והחלו לשמור  במערכת רכב  בו נתוניםיטוי, בעקבות ההפגשה שלנו

  .(היסטוריה

 דוגמא 

תאריך הקליטה  . 10.10.03 -הרכב נמכר על ידי המוגבל בניידות ב

 -הרכב נמכר שוב לבעלים אחרים ב.  30.10.03בשאילתא רכב היה (יצירה)

י המוגבל בניידות יצוין תאריך היצירה "כתאריך מכירת הרכב ע.  05.05.06

 .  30.10.03שהוא 

 .לא נשמר במערכת 10.10.03התאריך האמיתי 

  

 

 כתבה את החוזר שרה מילר

 

 ,בברכה

 
 עירית פלדמן

 מנהלת אגף גמלאות נכות
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 :פוליסה למוגבל בניידות -נספח

 

 

 _____רכב מס: הנידון 

 

משתלמת לך עבורו '_______________, ממשרד הרישוי  נמצא  כי רכב מס, לפי מידע  

 קצבת ניידות

 (:בפוליסה יבחר המשפט הרלוונטי)

 נמכר ביום_______ 

 הורד מהכביש ביום______ 

 ן לו טסט תקף מיוםאי______ 

 לא נמצא מס רכב זה ברשימות משרד הרישוי 

  בעל , --------הרכב מופיע בבעלות שותפך,שמך לא מצוין כבעלים  לרכב

עליך לפנות למשרד הרישוי ולהוסיף את שמך . ____________________.ז.ת' מס

 .ג רישיון הרכב ולשלוח צלום רישיון הרכב המעודכן"ע

 

נא שלח צלום  רישיון הרכב אשר בידך לסניף המוסד לבטוח , אם המידע שלעיל הינו שגוי

 .הסמוך למקום מגוריך לאומי

ובבעלותך או בבעלות בן זוגך היה  רכב אחר  , נרכש ללא הלוואה עומדתל "אם הרכב הנ

ל נא המצא צלום רישיון רכב ופוליסת בטוח חובה לכ, מהתאריך שהוזכר לעיל ואילך 

 *.התקופה שהיה בבעלותך רכב 

__________ את המסמכים המפורטים לעיל יש להמציא לסניף המוסד לבטוח לאומי

 .יום מיום קבלת מכתב זה 14תוך 

נראה בכך אשור למידע הנמצא ,אם המסמכים המפורטים לעיל  לא  יומצאו למוסד 

 .בידנו 

ן לחודש שלאחר הפסקת ראשו.)______קצבת הניידות  המשתלמת לך תופסק מתאריך 

 ('שיון וכויתוקף ר חודשים מתום  3/בעלות

ישלח אליך , אם הרכב נרכש עם הלוואה עומדת וחל מועד קובע להחזר ההלוואה עומדת

 *. בנפרד מכתב דרישת החזר

 
 .פסקאות אלו לא יצוינו לשותף שלא נרשם כבעלים על הרכב* 
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