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 חישוב תקופת השיהוי בזכאות לקצבת נכות מעבודה: הנדון
 
 

נקבעו הנחיות לחישוב תקופת השיהוי  (199/ נע ) 2004 ביולי 11במכתבי מיום 
 .בתביעה לנכות שהוגשה בשיהוי, להפחתה ממענק נכות מעבודה

 
ממועד , כי תקופת השיהוי להפחתה תקוצר במספר החודשים, בהנחיות אלה נקבע

 .הגשת התביעה לדמי פגיעה ועד למועד מתן החלטה בה
 

הוחלט ליישם הנחיות אלה גם על מניין תקופת , לאחר מבחן נוסף של הנושא
: כאשר קיימת זכאות לקצבת נכות זמנית או צמיתה כלהלן, השיהוי

 
, יופחתו מתקופת השיהוי,  ונמצאה זכאות לקצבהשהוגשה בשיהויבתביעה לנכות 

 בחודש שבו 1 בחודש הגשת התביעה לדמי פגיעה ועד 1מספר החודשים שבין 
 .אושרה התביעה

 
אך בטרם , אם התביעה לנכות הוגשה לאחר מועד הגשת התביעה לדמי פגיעה

יופחתו מתקופת השיהוי מספר החודשים שבין מועד הגשת , אושרה תביעה זו
 .התביעה לדמי פגיעה ועד למועד הגשת התביעה לנכות

 
שהמבוטח יהיה זכאי בנוסף לקצבת הנכות המגיעה לו מכוח , משמעות האמור לעיל

 חודשים שקדמו למועד הגשת 12לתקופה רטרואקטיבית של ,  לחוק296סעיף 
במספר החודשים שממועד הגשת , גם לקצבה בעד תקופה נוספת, התביעה לנכות

 .ל"התביעה לדמי פגיעה ועד למועד אישורה כנ
 
 
 



 
 
 

 .הותאמה להפחית מתקופת השיהוי את החודשים האמורים" נתע"מערכת 
 

.  יש לציין במערכת את התאריך המקורי לקבלת התביעה לנכות
 

ובזכאות , בזכאות לקצבה,  להלן דוגמאות לחישוב תקופת ההפחתה מהשיהוי
. לקצבה זמנית ומענק

 
 

 דוגמה לחישוב קצבה. א
 

 1.4.2002            תאריך התאונה  
 

 (ללא אי כושר לעבודה) 12.5.2002            תביעה לדמי פגיעה הוגשה בתאריך 
 

  1.1.2003            התביעה אושרה בתאריך 
 

  1.12.2004            התביעה לנכות הוגשה בתאריך 
 

  2.4.2002            תחילת הנכות המזכה בקצבה נקבעה לתאריך 
 

  חודשים שקדמו למועד הגשת 12            את קצבת הנכות ניתן לשלם עבור 
 1.12.2003 –כלומר החל ב ,             התביעה לנכות

 
  חודשים8            אישור התביעה לדמי פגיעה ארך 

 
 על סמך סעיף,  חודשים שיש לשלם רטרואקטיבית12 –            לפיכך בנוסף ל 

 ממועד הגשת התביעה לדמי,  חודשים נוספים8ישולם עבור ,  לחוק296            
 .1.4.2003 –היינו הזכאות לקצבה תהיה מ ,             פגיעה ועד למועד אישורה

 
 דוגמה לחישוב קצבת נכות זמנית ומענק. ב
 

       1.1.2000            תאריך תאונה      
 

  31.3.2000 – 1.1.2000            אי כושר לעבודה  
 

  11.4.2000תאריך הגשת תביעה לדמי פגיעה   
 

 10.5.2002תאריך אישור תביעה לדמי פגיעה   
 

  21.4.2004תאריך הגשת תביעה לנכות    
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 :            ועדה רפואית קבעה

 
  31.12.2001 עד 1.4.2000-             נכות זמנית לתקופה     מ 

 
  1.1.2002            נכות  המזכה במענק     

 
 

 :זכאות לקצבת נכות זמנית            
 

 12קיימת זכאות לתשלום קצבה רטרואקטיבית עבור ,  לחוק296י סעיף "            עפ
. 1.4.2003 –היינו מ ,  בחודש הגשת התביעה לנכות1 –            חודשים שקדמו ל 

 
  בחודש הגשת התביעה לדמי פגיעה1שבין ,  חודשים25            כמו כן יש להוסיף 

 . בחודש אישור התביעה לדמי פגיעה1 –            ל 
 

 . 1.3.2001 –            לפיכך ניתן לשלם קצבה החל ב 
. 31.12.2001 עד 1.3.2001 –            נכות זמנית תשולם מ 

 
  זכאות למענק            

 
מניין התקופה לחישוב חודשי מענק נכות ,  לחוק107על פי סעיף .             א

,                        נעשה מתאריך תחילת דרגת הנכות עד מועד הגשת התביעה לנכות
 .( תקופת השיהוי–להלן ) חודשים 12                       בתוספת 

 
 תקופת השיהוי להפחתה תוקטן במספר , פ הוראות חוזר זה"ע.            ב

 .                       החודשים ממועד הגשת התביעה לדמי פגיעה ועד מועד אישורה
 

:                        בדוגמא שהובאה לעיל
 

  חודשים39     =    1.4.2004 – 1.1.2003                       תקופת השיהוי    
      חודשים25     =    1.5.2002 – 1.4.2000                       תקופה להפחתה  
                        מתקופת השיהוי

 
  חודשים14                       תקופה להפחתה מהמענק                                

 
  חודשים לפי39במקום ) חודשי קצבה 14                       מהמענק יופחתו איפוא 

 .(                       הכללים בעבר
 

(  70 – 14 ) קצבאות 56כ ישולם מענק של "                       סה
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 :                        לתשומת לב
 

 והתביעה לנכות הוגשה ,                        תביעה לדמי פגיעה שהוכרה בבית הדין
יראו במועד הגשת התביעה ,  חודשים ממועד מתן פסק הדין12                       תוך 

 .                       לדמי פגיעה כמועד הגשת התביעה לנכות
 

 את מועד הגשת התביעה" נתע"                       במקרים אלה יש להזין במערכת 
 .                       לדמי פגיעה כמועד הגשת התביעה לנכות

                
 

. חוזר זה מבטל הוראות קודמות שנקבעו בעניין זה
 
 
 

  


