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 03.10.2013 תאריך: 1996  חוזר מס':

 להסכם ניידות 24תיקון  נושא:

 מטרים 1500 –ל  וב משפחה" רבהגדרת "ק. הגדלת המרחק 1 תת נושא:

 כמשמעו בחוק בהסכם הניידות גיל פרישה עיגון . 2
 

 מטרת החוזר

 :שני תיקונים שנעשו בהסכם הניידותליידע בדבר 

במקרים שמורשה הנהיגה של המוגבל בניידות גר במרחק של  הטבות בניידותאפשרות לתשלום  .1

מטרים כפי שהיה לפני  500ירי ממקום מגוריו של המוגבל בניידות )במקום ומטרים בקו או 1500עד 

   התיקון(.

" 65ם "גיל ורשבו היה התאמת הסכם הניידות להוראות חוק גיל הפרישה, כך שבכל סעיף בהסכם . 2

 יופיע "גיל הפרישה".

 פתח דבר

 הגדרות

 תהליך עבודה

 

  

 נציגי שירותמידע ל

  נספחים

 1נספח  .1

 2נספח  .2

 רשימת תפוצה

 

 תודה לרחל רגב על הכנת החוזר.

 ב ב ר כ ה,

 
 לימור לוריא

 מנהלת אגף א' גמלאות נכות

 

 הוראות לביצוע
קריטריוני

 ם 
 לזכאות

תהליך 

 מקוון
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 פתח דבר 

 הטבות בניידותלאשר מאפשר למוסד  5.8.2013 –שנחתם ב להסכם הניידות  24תיקון  .1

בקו אווירי מביתו מטרים  1500נהיגה גר במרחק שאינו עולה על המורשה במקרים ש

 מטרים לפני התיקון. 500של המוגבל בניידות, במקום 

 

 

ולפי המידע תביעות בעבר הגישו ר שאמוגבלים בניידות  39האגף שלף רשימה של 

מטרים. הרשימה תועבר לטיפול  1500שבידינו  מורשה הנהיגה גר במרחק עד 

 :כדי הסניפים 

  לבדוק אם לא חלו שינויים בנתונים מאז ההזנה במערכת 

  ( בצרוף טופס תביעה לאלה שהתיקון רלוונטי לגביהם. 2)נספח  מכתב ולשלוח 

 

 , יום החתימה על התיקון.5.8.2013בתוקף: 

 

 ."פרישהה"גיל  –תוקן ל " 65"גיל  :בהסכם בו רשוםכל מקום  .2

לתיקון זה אין השלכה על קביעת הזכאות, היות שהוראות חוק גיל  לתשומת לב:

חוזר ב שפורסמוהפרישה יושמו בניידות מכניסת החוק לתוקפו באמצעות נוהלי עבודה 

 .(27.6.04מיום  1781מספר ניידות 

 

  

 

 חזרה
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 הגדרות

מטרים, כך  1500 –להסכם  ל  2הגדרת "קרוב משפחה" בסעיף המרחק ב הוגדלבמסגרת התיקון 

ש"קרוב משפחה" ייחשב לכזה אם מתקיים בו כל האמור בהגדרה זו והוא והמוגבל בניידות גרים 

 מטרים.  1500בקביעות בבניינים שהמרחק האווירי ביניהם אינו עולה על 

 

 התיקון: החדש לאחרלהלן נוסח ההגדרות 

 "תושב ישראל הנמצא בישראל ואשר מלאו בו שני אלה: –" מוגבל בניידות 

מגיל הפרישה הקבוע בחוק, בהתאם לחודש לידתו, בחלק מלאו לו שלוש שנים ולא יותר  (1)

 .."1ב' בלוח א'

הוועדה הרפואית או הוועדה הרפואית לעררים קבעה לו אחוזי מוגבלות בניידות על פי  (2)

 רשימת הליקויים שבתוספת א' להסכם זה.

 "בן זוג, בן, בת ובני זוגם, אב, אם לרבות הורה מאמץ וחורג, אח או אחות,  –" שפחהקרוב מ

תוקף והוא והמוגבל בניידות גרים  –סב או סבתא, נכד או נכדה שבידו רישיון נהיגה בר 

מטרים, או  1500בקביעות באותו בניין, או בבניינים שהמרחק האווירי ביניהם אינו עולה על 

 יותר זה לזה בתחום אותו ישוב.בבניינים הקרובים ב

 "כל אחד מהמנויים להלן אם בידו רישיון נהיגה בר תוקף, המוסד אישר כי  –" מורשה נהיגה

הוא רשאי לנהוג ברכב של המוגבל בניידות ובתנאי שהוא והמוגבל בניידות חתמו על כתב 

 )א(: 3התחייבות כאמור בסעיף 

 קרוב משפחה; (1)

שפקיד שיקום של המוסד קבע כי הוא סועד את המוגבל מי שאינו קרוב משפחה ובתנאי  (2)

בניידות במרבית שעות היממה ועומד לרשותו וכן שהוא והמוגבל בניידות גרים באותו 

בניין או בבניינים שהמרחק ביניהם אינו עולה על המרחק הקבוע בהגדרת קרוב 

 משפחה.

 חזרה
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שר מורשה נהיגה שהוא להסכם, ניתן לא 24תאריך התחילה של תיקון , 5.8.2013 – החל מ .1

אם "מטפל" כאמור בהגדרת מורשה נהיגה  להסכם או 2" כהגדרתו בסעיף "קרוב משפחה

הוא גר ובידיו רישיון נהיגה בר תוקף, הוא והמוגבל בניידות חתמו על כתב התחייבות כנדרש, 

 בקביעות בבניין בו גר המוגבל בניידות או בבניינים שהמרחק האווירי ביניהם אינו עולה על 

 מטרים.  0011

על הסכם הניידות חל השלכות מעשיות כיוון שגיל הפרישה כאמור גיל הפרישה אין לעיגון  .2

 ומיושם מאז. 2004בשנת  נומתאריך תיקו החל

והוא עומד  זההשל נשים וגברים הוא  גיל הפרישהיש להדגיש שלעניין הסכם הניידות 

 .ואילך 0.0.05.1 –אלה שתאריך לידתם ב  לכל 76היום על גיל 

 

לתאריך  כפוףנקבע בבניידות גיל הפרישה משפטית,  חוות דעתבהתאם ל :לתשומת ליבכם

, למרות הנוסח בתיקון להסכם בו עד כה כפי שפעלנו ,כולל היום בחודש הלידה המדויק

 .."בהתאם לחודש לידתוולא יותר מגיל הפרישה הקבוע בחוק, ... "  :נאמר

 .5.5.2013, גיל הפרישה שלו הוא 5.5.1946: מוגבל בניידות יליד לדוגמא

 חזרה

   

                      

 

 

 כל מי שיבקש לקבל הטבות בעקבות תיקון המרחק של מורשה הנהיגה יגיש תביעה לגמלת ניידות. 

 לתשומת לב: 
 . 01.08.13להסכם הניידות ולא לפני  16סעיף הוראות הזכאות לקצבת ניידות תקבע לפי 

 

של כל המקרים הרשומים במערכת נייד בהם המרחק של מורשה הנהיגה הוא מעל שליפה בוצעה  

 רשימת המוגבלים בניידות אשר הוזן להם מרחק בטווח זה תישלח. מ' 1500 מטרים ועד  500

 : בנפרד לסניפים

 בעבר וטרם נדחתה, תיבחן עפ"י ההוראה החדשה שהוגשה תביעה. 

 שינוי חללבדוק  אם  בהם התביעה נדחתה בגין המרחק של מורשה הנהיגה, יש  במקרים 

 עדיין נהיגההלבדוק במערכת אוכלוסין אם מורשה  יש: לדוגמא .המרחק הוזן מאז בנתונים

קריטריוני
 ם 

 לזכאות

 הוראות לביצוע
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מכתב המודיע על תיקון ההסכם ועל   לשלוח שדווחה. לאחר הבדיקה  יש  בתובכת גר

 (.2)נספח לאור התיקון האמור חדשהזכותם להגיש תביעה 

  תביעה לגמלת ניידות. יש לצרףלמכתב 

לעניין הגדלת המרחק ובמודעה  בעיתונות היומיתפורסמה מודעה  07.10.13 ביום :לתשומת לב

 .על המרחק החדש העונקיים מורשה נהיגה ה קריאה להגשת תביעה במקרים בהם

 חזרה

 

 

 

 

 

 עולה נייד הותאמה לאישור זכאות במקרים בהם מורשה הנהיגה גר במרחק שאינו  מערכת

 מטרים מביתו של המוגבל בניידות. 1500על  

 01.08.13-ניתן לשלם קצבה מ 13למי שהגיש תביעה אשר לא נדחתה והוא עונה על סעיף 

  ומערכת גיל פרישהלעניין גיל פרישה, כאמור ההוראות מיושמות בפועל מתאריך תחילת תיקון חוק 

 .הותאמה כבר אז נייד

 חזרה

 

 נציגי שירותמידע ל

 נדרש בין ביתו של  האווירי שתוקן בהגדרת "קרוב משפחה " המרחק  5.8.2013  -החל מ

לפיכך ניתן לאשר מורשה  מ' 1500 -מ' ל 500 -של המוגבל בניידות מ קרוב המשפחה לביתו

  .נהיגה שגר בטווח האמור

 חזרה

 רשימת תפוצה

 מנהלי הסניפים

 מנהלי סניפי משנה

 מנהלי תחום הגמלאות

 ממונים, רכזים, פקידי תביעות ניידות

 ורד ברקובי, לשכה משפטית משרד ראשי :לידיעה העתק

 זרהח

תהליך 

 מקוון
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 0 נספח
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 1נספח 

 ח לאומיהמוסד לביטו
 מנהל הגמלאות

 תחום ניידות
 סניף______________

 
 ______________ לכבוד                                                                                תאריך 

 ______________  מר/גב' _____________                                                    ת.ז.   

__________________ 

__________________ 

 

 שלום רב,

 תיקון להסכם הניידות המגדיל את מרחק המגורים של מורשה הנהיגה  הנדון:

 

המוסד רשאי לאשר מורשה  ומעתההסכם הניידות תוקן  5.8.2013הרינו שמחים לבשר לך כי ביום 

המרחק בין ביתו של המוגבל בניידות לבין ביתו של מורשה הנהיגה אינו  אםנהיגה של מוגבל בניידות 

 (מטרים עד לתיקון. 500במקום ) מטרים בקו אווירי 0011עולה על 

ועד מטרים  500העולה על על מורשה נהיגה שגר בטווח  דיווחת על פי המידע המצוי ברשותנו, בעבר

  מטרים ותביעתך נדחתה כי המרחק עלה על הנדרש בהסכם. 1500

גר במרחק שבעל רישיון נהיגה  אחר יש לך מורשה נהיגהש ואאם לא חל שינוי במידע שמסרת בעבר 

להטבות חדשה ש תביעה אווירי מהבית בו הינך גר, מוצע לך להגי  מטרים בקו 1500שאינו עולה על 

  וזכאותך תיבדק בהתאם להוראות החדשותבסניף המוסד לביטוח לאומי באזור מגוריך בניידות 

 .צ"ב טופס תביעה(מ)

 :לתשומת ליבך

על אף האמור במכתב זה, עם קבלת תביעה חדשה ייבדקו כל תנאי הזכאות להטבות  .1

הנדרשים על פי לקיומם של כל תנאי הזכאות  כפוףבניידות והתביעה תאושר או תידחה ב

 .ההסכם

לתאריך הגשת התביעה יש השלכה על תשלום קצבת הניידות, ניתן לשלם קצבה רק  .2

ואקטיבית  ליום הגשת התביעה למי שימצא זכאי. לכן מוצע לך להגיש את רחודשיים רט

 התביעה בהקדם.

 

 בכבוד רב,

___________ 
 פקיד תביעות ניידות

 ניידותהעתק: תיק 


