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 תשע"זניסן  'א תאריך:   3602 חוזר מס':

              32.62.360.  

             

 גמלת ניידות נושא:

 ת ניידותקצב תת נושא:

שנרכש ללא הלוואה  תשלום קצבת ניידות מלאה למוגבל בניידות שברשותו רכב שם החוזר:

  והרכב לא מבוטח בביטוח מקיף עומדת

 מטרת החוזר

לשלם קצבת בעקבות דיון בבית הדין הארצי לעבודה, הוחלט על כך שדות די ניייפקליידע 

אם הרכב לא  גם ,ללא הלוואה עומדתשנרכש ברשותו רכב בניידות שמוגבל לניידות מלאה 

   מבוטח בביטוח מקיף.

 פתח דבר

  גלריית רכיבים

   

 

   

 
 

 מידע לנציגי שירות חשוב לדעת

 רשימת תפוצה

 
 

 תודה רבה לגב' אהובה פרג על כתיבת החוזר.
 
 
 ,ה כ ר ב ב

 
 לימור לוריא

 
 נכות גמלאות  'א אגף מנהלתסגנית סמנכ"ל ו

 קריטריונים  הוראות לביצוע
 לזכאות
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 פתח דבר 

  תכבם בביטוח מקיף, קצברלשלם למוגבלים בניידות שלא ביטחו את נהגנו עד עתה 

, ובין אם עומדת )ללא רכיב ביטוח(, בין אם הרכב נרכש עם הלוואה מופחתתניידות 

 וזאת בהסתמך על חוו"ד משפטית מיום  –הרכב נרכש ללא הלוואה עומדת 

31.6..02. 

  תשולם  .60.62.360 - החל מ ,עבודהבית הדין הארצי ללבעקבות עתירה שהוגשה

מלאה )ללא הפחתת רכיב ביטוח( למוגבלים בניידות שברשותם רכב  ת ניידותקצב

 .   , אף אם הרכב אינו מבוטח בביטוח מקיףללא הלוואה עומדתשנרכש 

  בכל הנוגע אך ורק וזאת , 0320בחוזר ניידות שהוראות אלו מחליפות את ההוראות

      . עומדת שנרכש ללא הלוואה כבר שללהעדר ביטוח מקיף 

 בתוקף:

    ..60.62.360החל מיום 

 חזרה

                       

 

 

 

  בעקבות עתירה שהוגשה לבית הדין הארצי לעבודה )גוטמן יוסף נגד המוסד לביטוח

 לאומי(,התקיים בביה"ד דיון בעניין זה, בו עלה כך4 

להסכם הניידות, קצבת הניידות משולמת בעבור החזר ההוצאות שיש  03לפי סעיף 

 ביטוח הרכב בביטוח מקיף5  –למוגבל בניידות עבור אחזקת רכבו, לרבות 

עם זאת, בעוד שלגבי מוגבל בניידות שרכש את רכבו באמצעות הלוואה עומדת, 

( (, 0))ב(  2קיימת בהסכם דרישה מפורשת לבטח את הרכב בביטוח מקיף )סעיף 

המחוקק לא עיגן בהסכם דרישה מקבילה ככל שמדובר ברכב שהמוגבל בניידות רכש 

 בכוחות עצמו וללא הלוואה עומדת. 

 משכך, במקרים אלו אין לביטוח הלאומי סמכות להפחית מסכום הקצבה החודשית

 את רכיב הביטוח.

  תשולם קצבת ניידות  .60.62.360לאור האמור, הוסכם בבית הדין כי החל מיום

ללא  מלאה )ללא הפחתת רכיב ביטוח( למוגבלים בניידות שברשותם רכב שנרכש

 קריטריונים 

 לזכאות
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    אף אם הרכב אינו מבוטח בביטוח מקיף.הלוואה עומדת, 

 

 

 

 

חל מיום הפחתת רכיב הביטוח הבשבועות הקרובים נבצע מהלך אוטומטי של סיום  

אשר משולמת להם שברשותם רכב ללא הלוואה עומדת מוגבלים בניידות ה, לכל  .60.62.0

 . אינו מבוטח בביטוח מקיףמופחתת, בשל כך שרכבם  קצבת ניידות

 הודעה על ביצוע המהלך תשלח אליכם בהתאם.

 חזרה                                                                                                    

 

 

 חשוב לדעת

 

חייב לבטח את האבזרים אבזרים מיוחדים, קיבל הלוואה לצורך רכישה של שמוגבל בניידות 

יא' להסכם. אם המוגבל בניידות לא ביטח את האבזרים  30כאמור בסעיף בביטוח מקיף, 

, וזאת אף האבזרים ביטוחת הניידות המשולמת לו את רכיב המיוחדים, יש להפחית מקצב

אם האבזרים הותקנו ברכב לאבזרים מיוחדים שהוא רכש בכוחות עצמו וללא הלוואה 

  עומדת.  

 

 חזרה

 נציגי שירותמידע ל

רכיב הביטוח הביטוח הלאומי לא יפחית מקצבת הניידות החודשית את  .60.62.0החל מיום 

המקיף, אם הרכב שעבורו משולמת הקצבה נרכש ללא הלוואה עומדת, אף אם הרכב לא 

  מבוטח בביטוח מקיף. 

 חזרה

 

 רשימת תפוצה

 מנהלי הסניפים

 הוראות לביצוע
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 מנהלי סניפי משנה

 מנהלי תחום גמלאות

 סגני מנהלי תחום הגמלאות

 מנהלי מחלקות ניידות

 ממונים ,רכזים ,פקידי תביעות ניידות

 פקידי כספים ובקרה                                                                                        

 זרהח

 

 


