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 כסלו תשע"ז ח"כ תאריך:    2059 חוזר מס':

             28.12.2016  

 הטבות מכוח הסכם הניידות נושא:

 לשוהה בחו"ל ת ניידותזכאות לגמלתנאי ההרחבת הגדרת "מורשה נהיגה" ושינוי  תת נושא:

 להסכם הניידות 25תיקון  שם החוזר:

 מטרת החוזר

י הזכאות לתשלום קצבת ניידות לשוהים בחו"ל, ועיגון בהסכם את פקידי התביעות על שינוי תנאליידע 

  .גם לגיסים"קרוב משפחה"   הרחבת המונחשל 

התיקון מרחיב את מעגל הזכאים להטבות בניידות כבעלי רכב, ומאפשר לשלם בנסיבות מיוחדות 

 בעת שהות בחו"ל.  גם קצבת ניידות 

 פתח דבר

  הגדרות

 תהליך עבודה

 

 

 

 

 

 

 נציגי שירותמידע ל

  נספחים

 פרסום ברשומות 55תיקון  – 1נספח  .1

  רשימת תפוצה

 

לגב' תודה ועל כתיבת חוזר זה. הסיוע בגיבוש תיקון החקיקה לגב' אהובה פרג על  וני להודותברצ

  .טליה ליאור על עדכון טופס התביעה ומכתב דרישת מסמכים

 ותודה לגב' אלינה מילקין קזקביץ על ניהול הפרויקט בכללותו!

 

 חריגים

 הוראות לביצוע

 אי זכאות

 קריטריונים 
 לזכאות

תהליך 

 מקוון



 
 

 
  המוסד לביטוח לאומי 

 מינהל הגמלאות
 אגף  גמלאות נכות 
 20-2029020טלפון           
 20-2001226פקס            

 

 5 

 

 ,ה כ ר ב ב

 
 לימור לוריא

 
 נכות גמלאות 'א אגף מנהלת
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 בר פתח ד

 

 הכולל את הנושאים שלהלן:להסכם הניידות,  25פורסם ברשומות תיקון  07.11.16ביום 

 

הוספו גיס וגיסה, שיוכלו אף הם  -הורחבה הגדרת "קרוב משפחה" שבהסכם הניידות  .1

 , ובכך יוגדל מעגל הזכאים.לשמש כ"מורשה נהיגה" עבור המוגבל בניידות

 

 ים בניידות השוהים בחו"ל:מוגבלתשלום קצבה לכללי הזכאות לשונו  .2

  ,חודשים כיום( 6חודשים )במקום  3תשלום קצבת הניידות יופסק לאחר ככלל 

  במקרים הבאים ,בלבד רכב קצבת חסר לםושת חודשים 3 –מעבר ל: 

 המוגבל אם  -לחו"ל חודשי קצבה בתכוף ליציאה 3וללא צבירת  ללא מגבלת זמן

בגיר הנמצא עם הורהו שמונה ורהו או הקטין הנמצא עם בניידות )או בן זוגו, או 

  .מטעם המדינהבשליחות ( נמצא בחו"ל כאפוטרופוסו

  חודשים לפי שיקול דעת המוסד, באחד מהמצבים הבאים: 24לתקופה מרבית של 

  .המוגבל בניידות יצא את ישראל לצורך טיפול רפואי .א

מצא עם הורהו , או קטין הנמצא עם הורהו או בגיר הנהמוגבל בניידות )או בן זוגו .ב

 .שמונה כאפוטרופוסו( יצא את ישראל בשליחות מעביד ישראלי

  

המוסד יהיה רשאי לדרוש החזר של ההלוואה העומדת אם המוגבל בניידות יצא את הארץ ל  .3

 חודשים כיום( 6)במקום  חודשים לפחות 3 –

 

 :תחילה ותחולה

 . 01.01.17תחילתו של התיקון ביום 

חול על מוגבל בניידות שיצא את התיקון י –חודשים של שהות בחו"ל  3שלילת קצבה בתום לעניין 

 .ואילך 01.07.17הארץ מיום 

 

וזאת בהתאם להסכמה  ,המוסד מאשר גיסים כמורשי נהיגה, 04.09.14החל מיום לעניין גיס/גיסה: 

 שהושגה בנושא זה בבית הדין.

 חזרה

 

 הגדרות

  המדינה: שליחות מטעם אחד ממשרדי הממשלה.שליחות מטעם 

  :המשלם עבור מעביד שהוא תושב ישראל שליחות מטעם שליחות מטעם מעביד ישראל

   כחוק. לאומידמי ביטוח  ,שהוא תושב ישראל ועובד מטעמו בחו"ל ,העובד

  :כל טיפול רפואי, למעט טיפולי ספא/מרחצאות וכדו'.טיפול רפואי 

 חזרה
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 גיס/גיסה להגדרת "קרוב משפחה": ספתלהסכם: הו 2סעיף  .1

כ"מורשה נהיגה" של המוגבל וניתן לאשר אותם גיס/גיסה להגדרת "קרוב משפחה" הוספו 

 .יתר תנאי הזכאות(בהם )בכפוף לכך שמתקיימים  בניידות

 ניידות.לרבות אחי בני הזוג של המוגבל/ת ב בכל סוג של גיס/גיסה מדובר

עוד לפני התיקון ) 04.09.14המוסד מאשר גיסים כמורשי נהיגה כבר החל מיום כידוע, 

 .עפ"י הסכמה שהושגה בנושא זה בביה"דזאת ו (להסכם

 

 )ג(: החזר הלוואה עומדת בעת יציאה לחו"ל:    12 –( ו 3)ב( ) 12סעיפים   .2

בניידות יצא את הארץ  המוסד יהיה רשאי לדרוש החזר של ההלוואה העומדת, אם המוגבל

(. המועד הקובע יהיה היום שבו עד כה חודשים לפחות )במקום שישה חודשים לשלושה

חודשים מיום שבו  שלושההמוסד דרש את החזר ההלוואה העומדת, או היום שבו מלאו 

 הם.יהמוגבל בניידות יצא את הארץ, לפי התאריך המוקדם מבינ

   

 

לחו"ל בשליחות  היוצאחסר רכב למוגבל בניידות תשלום קצבת )ד( : 15סעיף הוספת  .3

 המדינה:

, או בן זוגו, או קטין הנמצא עם הורהו, או בגיר הנמצא עם הורהו שהוא מוגבל בניידות

מתקיימים בו תנאי אשר ושאושר כאפוטרופסו, נמצא בחו"ל בשליחות מטעם המדינה, 

 צבת ניידות כחסר רכב.יהיה זכאי לקבל ק )ב( להסכם, 15)א( או  15הזכאות שבסעיף 

 במקרים אלו:

  בתכוף לפני  ישראלקצבה ב לא קיבלהמוגבל בניידות יהיה זכאי לקצבה גם אם הוא

 .יציאתו לחו"ל

 

 לכל התקופה שבה הוא שוהה בחו"ל יא תשולם תשלום הקצבה אינו מוגבל בזמן, וה

  יתר תנאי הזכאות.בו , ומתקיימים בשליחות מטעם המדינה

 

שקיבל הפסקת תשלום קצבת ניידות למוגבל בניידות )ב(: –( )א( ו 6) )א( 20סעיפים  .4

 :לחו"ל בתכוף לפני יציאתוחודשים רצופים  3קצבת ניידות בישראל 

 

  שלושה תשלום קצבת הניידות יופסק מהיום הראשון לחודש שלאחר החודש שבו מלאו

 .מיום שהמוגבל בניידות יצא לחו"ל חודשים

 

  קצבת חסר רכבולשלם  האריך את התקופה כאמורדעתו, להמוסד רשאי, לפי שיקול 

באחד מהמקרים חודשים,  24)ב(, לתקופה מרבית של 15 -ו א)א(  15לפי סעיפים 

 קריטריונים 

 לזכאות
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 הבאים:

 

 . יצא לחו"ל לצורך טיפול רפואיהמוגבל בניידות  .א

המוגבל בניידות, או בן זוגו, או קטין הנמצא עם הורהו, או בגיר הנמצא עם הורהו  .ב

 י.לטרופוסו, יצא את ישראל בשליחות מעביד ישראשמונה כאפו

 

  :24החלפת סעיף  .5

פי נוהל השיפוי החדש שבין המוסד לבין משרד -שיפוי המוסד ע"י משרד האוצר ייעשה על

  האוצר.  

   

  

 חזרה

   

 

 

 

 תוספת קצבה בגין מרחק:

טיפול רפואי, שליחות מטעם  -עת שהותו בחו"ל בשל  מוגבל בניידות הזכאי לקצבת חסר רכב ב

 14המדינה או שליחות מטעם מעסיק ישראלי, לא יהיה זכאי לתוספת קצבה בגין מרחק )סעיף 

  להסכם(

  

 חזרה

                        

 

 

 

 חסר רכב לשוהה בחו"ל:  המסמכים שעל פקיד התביעות לקבל, לצורך תשלום קצבתלהלן  .א

 יציאה לחו"ל בשליחות מטעם המדינה: .1

 המוגבל בניידות )או בן זוגו, או הורהו( נמצא אשר מטעמו ממשלתי המשרד האישור מ

 .תקופת השליחותבחו"ל, בציון בשליחות 

  עובד בחו"ל הורהו ששנמצא בחו"ל עם  בגירהמוגבל בניידות הוא כאשר  –צו אפוטרופסות

  במכתב דרישת מסמכים( 18)קוד כאפוטרופסו. נה ומונה בשליחות המדי

 

   : טיפול רפואיצורך קבלת יציאה לחו"ל ל .2

 טיפולי   הרפואיהטיפול סוג הגורם המטפל בחו"ל )רופא/ בית חולים( המפרט את אישור מ(

 אי זכאות

 

 ראות לביצועהו
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תקופת קבלת שהמוגבל בניידות מקבל, בציון מרחצאות/ספא אינם בגדר "טיפול רפואי" ( 

 . הטיפול

יש  –שפקיד התביעות מתלבט האם המסמך המפרט את הטיפול הרפואי בחו"ל מספק  מקריםב

 להתייעץ עם עובדות המשרד הראשי.

 

 לחו"ל בשליחות מעביד ישראלי: יציאה  .3

  אישור מהמעביד הישראלי אשר מטעמו המוגבל בניידות )או בן זוגו, או הורהו( נמצא

 .בחו"ל העבודהתקופת בשליחות בחו"ל, בציון 

  עובד בחו"ל הורהו ששנמצא בחו"ל עם  בגירהמוגבל בניידות הוא כאשר   -צו אפוטרופסות

 במכתב דרישת מסמכים(  18מונה כאפוטרופסו )קוד בשליחות מעביד ישראלי ו

  עבור המוגבל דמי ביטוח אישור ממחלקת הגבייה כי המעסיק הוא תושב ישראל, והוא משלם

 בניידות המועסק מטעמו בחו"ל.

 

, ודרישת החזר הלוואה עומדת בגין יציאה חודשים 3 –חלטה בדבר תשלום קצבה מעבר ל ה .ב

 : לחו"ל

 

חודשים רצופים בתכוף לפני יציאתו לחו"ל, ניתן  3שהמוגבל בניידות קיבל קצבה בישראל  בכל פעם

 בסיבה שבגללה הוא יצא לחו"ל, לרבות קצבה כבעל רכב.ללא תלות חודשי קצבה,  3לשלם לו עוד 

 

  .בהתאם לזכאותו( -)כל סוג קצבה  מזכה בקצבה לאותו חודש בארץיום בחודש שהות של 

 

לתקופה שבה מתקיימים בלבד,  חסר רכב תפקיד התביעות יאשר תשלום קצבחודשים,  3 –מעבר ל 

המסמכים התקבלו בלבד ש)ב( להסכם, ו 15)א( או  15לפי סעיף שתנאי הזכאות במוגבל בניידות 

  לעיל.א'  בסעיףכמפורט 

 

תשלום קצבת ניידות לשוהה בחו"ל מותנה בכך שהמוגבל בניידות הנו תושב ישראל גם בכל המקרים, 

 בעת שהותו בחו"ל. 

 

 החזר הלוואה עומדת בגין יציאה לחו"ל:

 

במדיניות האגף בנושא זה: ככל שהמוגבל בניידות יצא לחו"ל לתקופה של  אין שינוי:          לתשומת

עד שנה, והוא נתן הסבר מניח את הדעת בדבר סיבת יציאתו לחו"ל, פקיד התביעות רשאי לא ליצור 

 מועד קובע ולא לדרוש החזר של ההלוואה העומדת. 

ניתן לשקול בהתייעצות עם גם אם היציאה לחו"ל היא לתקופה של למעלה משנה,  ,במקרים חריגים

 ., לא ליצור מועד קובעמשרד הראשיעובדות ה
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 : 25לקצבה לשוהה בחו"ל לפי תיקון זכאות תקופת ה -טבלה מסכמת  .ג

 

סיבת היציאה 

 לחו"ל

צבירת חובת 

תקופת זכאות 

בתכוף לפני 

 היציאה לחו"ל

 תקופת זכאות

 מרבית

 הערות תאריך תחילה

צופים חודשים ר 3 טיפול רפואי

של קבלת קצבה 

 בארץ

טיפול רפואי לא כולל טיפולי  01.01.2017 חודשים 24

 ספא/מרחצאות וכדו'. 

קביעת הזכאות מותנית 

בקבלת מסמכים מרופא/בית 

חולים/מרפאה בחו"ל, 

סוג הטיפול  את פרטיםהמ

הרפואי ותקופת הטיפול 

 הרפואי 

 

עבודה 

בשליחות 

 מטעם המדינה

קביעת הזכאות מותנית   01.01.2017 ללא הגבלה אין 

בקבלת אישור משירות 

המעיד כי המוגבל  ,המדינה

בניידות, או בן זוגו, או הורהו, 

עובד בחו"ל בשליחות מטעם 

המדינה, בציון תקופת 

 השליחות. 

אם המוגבל בניידות הוא בגיר 

הנמצא עם הורהו שמונה 

 בנוסףכאפוטרופסו, יש לקבל 

 צו אפוטרופסות 

עבודה 

בשליחות 

 מעסיק ישראלי

חודשים רצופים  3

של קבלת קצבה 

 בארץ

קביעת הזכאות מותנית  01.01.2017 חודשים 24

בקבלת אישור ממעסיק 

ישראלי, המעיד כי המוגבל 

בניידות, או בן זוגו, או הורהו, 

עובד בחו"ל בשליחות 

המעסיק, בציון תקופת 

 העבודה בחו"ל.  

אם המוגבל בניידות הוא בגיר 

הו שמונה הנמצא עם הור

כאפוטרופסו, יש לקבל צו 

 אפוטרופסות

אישור ממחלקת  -בנוסף ו

הגבייה כי המעסיק הוא תושב 

ישראל, והוא משלם דמי ביטוח 

המועסק  עבור המוגבל בניידות

 מטעמו בחו"ל.

כל סיבה 

 אחרת

חודשים רצופים  3

של קבלת קצבה 

 בארץ

מי שיצא לחו"ל  חודשים 3

החל מיום 

01.07.2017  
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  : 25לשוהה בחו"ל לפי תיקון סוג הקצבה  – ה מסכמתטבל .ד

 

זכאות בשלושה  סיבת היציאה לחו"ל

 חודשים ראשונים

 3זכאות לאחר 

חודשים ועד סוף 

 תקופת הזכאות

 תקופת זכאות מרבית

קצבה שקיבל טרם  טיפול רפואי

 יציאתו לחו"ל

קצבת חסר רכב 

בלבד, אם מתקיימים 

תנאי הזכאות שלפי 

ו )א( א 15סעיף 

 )ב(15

 חודשים 24

עבודה בשליחות 

 וקיבל מטעם המדינה

 3קצבה בארץ 

חודשים רצופים 

 בתכוף לפני יציאתו

 לחו"ל

קצבה שקיבל טרם 

 יציאתו לחו"ל

קצבת חסר רכב 

בלבד, אם מתקיימים 

תנאי הזכאות שלפי 

)א( או  15סעיף 

 )ב(15

 ללא הגבלה

עבודה בשליחות 

ולא  מטעם המדינה

 3קצבה בארץ קיבל 

חודשים רצופים 

 בתכוף לפני יציאתו

 לחו"ל

קצבת חסר רכב 

בלבד, אם מתקיימים 

תנאי הזכאות שלפי 

)א( או  15סעיף 

 )ב(15

קצבת חסר רכב 

בלבד, אם מתקיימים 

תנאי הזכאות שלפי 

)א( או  15סעיף 

 )ב(15

 ללא הגבלה

עבודה בשליחות 

 מעסיק ישראלי

קצבה שקיבל טרם 

 יציאתו לחו"ל

קצבת חסר רכב 

לבד, אם מתקיימים ב

תנאי הזכאות שלפי 

)א( או  15סעיף 

 )ב(15

 חודשים 24

קצבה שקיבל טרם  כל סיבה אחרת

 יציאתו לחו"ל

 חודשים 3 לא זכאי

 

       

 

     

 

 

 

 

 חזרה
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במסגרת  יטופלבכוונתנו למכן את כל נושא תשלום/שלילת קצבה ליוצא לחו"ל, והנושא 

 .      2017תכניות העבודה לשנת 

  לשינוי וקבלת החלטה באופן אוטומטי, יש לפעול כך: עד למועד התאמת המערכת

  כפי  220ע"י פקיד התביעות במסך  ידניתיוזן ייקבע ומועד שלילת הזכאות בגין יציאה לחו"ל

 שהיה עד כה.

 שיש לקבל לצורך מסמכים  סוגיל 220במסך מכתב דרישת מסמכים ב קודים חדשיםו נהוספ

 :לחו"ל סיבת היציאהפי ל, המשך תשלום קצבה לשוהה בחו"ל

 
 

לחו"ל לצורך עבודה  תועל יציאמהמוגבל בניידות מידע התקבל מקרים בהם ל - נוסח אחד

 :הנתונים , ונדרש מסמך לאימותטיפול רפואיצורך ל /מטעם מעסיק ישראלי /מטעם המדינה

 אישור רפואיעבור  – 28קוד 

 על העסקה בחו"ל מטעמוישראלי אישור מעביד עבור  – 29קוד 

 

במערכת "נייד" מידע על יציאה לחו"ל נקלט מקרים בהם ל - לצורך מיצוי זכויותנוסח שני 

, יש לבחור לתקופה של למעלה מחודשיים, ולפקיד התביעות לא ידועה סיבת היציאה לחו"ל

  :   הקודים שניאת 

 אישור רפואי עבור   – 30 קוד

 על העסקה בחו"ל מטעמוישראלי אישור מעביד עבור   – 31קוד

 

  (:451מעקבים )מסך 

עם קליטת מעקב יציאה לחו"ל של המוגבל בניידות, פקיד תביעות יאריך את תוקף המעקב 

 מיום היציאה לחו"ל.  חודשיים וחציעד לתום 

 :יך חזרה לארץ, פקיד התביעותתאר 220נקלט במסך טרם תום המעקב במועד אם 

תהליך 

 מקוון
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 3ב"אירועי תובע" שלילת זכאות לקצבה מהראשון לחודש שלאחר תום  220יזין במסך 

 מיום היציאה לחו"ל.מלאים חודשים 

 15)א( או  15סעיף עשוי להיות זכאי לקצבה כחסר רכב לפי וגבל בניידות המבדוק האם י

 )ב(.

 .(31+  30מסמכים )קודים  תמכתב דריש המוגבל בניידות שלח אלי -אם כן 

     .את זכאותו לקצבת חסר רכב בעת שהותו בחו"ל בהתאם למסמכים שיומצאו, יבחן

 

  בכל מקרה שהמוגבל בניידות נמצא זכאי להמשך תשלום קצבה מעבר ל :  452הזנה במסך

את סיבת הזכאות  452חודשים מיום יציאתו לחו"ל, על פקיד התביעות להזין במסך  3 –

  שליחות מטעם המדינה/שליחות מטעם מעסיק ישראלי/טיפול רפואי. - םלתשלו

במקרים בהם מי שנשלח מטעם המדינה/מטעם מעסיק ישראלי, הוא לא המוגבל בניידות 

 גם זאת. במסך אלא בן/בת זוג או הורה, פקיד התביעות יציין 

 

 טופסי התביעה לגמלת ניידות:  עדכון 

פירוט המסמכים שיש לצרף לטופס, הוספה התייחסות בעמוד הראשון של טופס התביעה, ב

למסמכים המעידים על עבודה בחו"ל בשליחות המדינה/בשליחות מעביד ישראלי/טיפול 

 רפואי. 

 חזרה

 

 

 

 

 עילות להחזר הלוואה למיתקן הרמה: 

ההלוואה למיתקן הרמה, אם המוגבל  לדרוש החזר שלרשאי (, הקובע כי המוסד 7ג )ב( ) 21סעיף 

שנים מיום שניתנה לו  5בטרם חלפו )  רצופיםחודשים  6בניידות יצא את הארץ לתקופה העולה על 

חודשים בדומה להלוואה  3 –להסכם ) ל  25ולא תוקן במסגרת תיקון  (, נשאר כפי שהואההלוואה

 עומדת (. 

 חזרה        

 

 

 נציגי שירותידע למ

 

הוספו גיס וגיסה, שיוכלו אף הם לשמש  -הורחבה הגדרת "קרוב משפחה" שבהסכם הניידות  .1

 , ובכך יוגדל מעגל הזכאים.כ"מורשה נהיגה" עבור המוגבל בניידות

 

 שונו כללי הזכאות לתשלום קצבה למוגבלים בניידות השוהים בחו"ל: .2

  ,חודשים כיום( 6ודשים )במקום ח 3תשלום קצבת הניידות יופסק לאחר ככלל 

 חריגים
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  במקרים הבאים:בלבד רכב תשולם קצבת חסר חודשים 3 –מעבר ל , 

 אם המוגבל  -לחו"ל חודשי קצבה בתכוף ליציאה 3וללא צבירת  ללא מגבלת זמן

בניידות )או בן זוגו, או קטין הנמצא עם הורהו או בגיר הנמצא עם הורהו שמונה 

 ת מטעם המדינה. כאפוטרופוסו( נמצא בחו"ל בשליחו

  חודשים לפי שיקול דעת המוסד, באחד מהמצבים הבאים: 24לתקופה מרבית של 

 המוגבל בניידות יצא את ישראל לצורך טיפול רפואי.  .ג

המוגבל בניידות )או בן זוגו, או קטין הנמצא עם הורהו או בגיר הנמצא עם הורהו  .ד

 י.שמונה כאפוטרופוסו( יצא את ישראל בשליחות מעביד ישראל

  

  

 חזרה

 

 רשימת תפוצה

 מנהלי הסניפים

 מנהלי סניפי משנה

 מנהלי תחום גמלאות

 סגני מנהלי תחום הגמלאות

 מנהלי מחלקות ניידות

 ממונים ,רכזים ,פקידי תביעות ניידות

                                           פקידי כספים ובקרה                                              

 זרהח
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 1נספח 
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