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 חוב מענק שהפך לקצבהניכוי הנדון:  
 
 
 

 כ     ל     ל     י .א
 

 על נושא החובות בכלל ההבאנו לידיעתכם כי בעקבות ביקורת פנים שבוצע 3.3.2015 –מ  55בחוזר 
 הן מתשלום 100%ועל חוב מענק נכות מעבודה בפרט, הוחלט במנהלה כי חוב מענק ינוכה בשיעור 

 של קצבת נכות מעבודה והן מהתשלום השוטף של הקצבה. רטרו
 

חוב מענק הוא חוב שנוצר עקב ערעור המבוטח או עקב תביעתו להחמרת מצב )זקיפת מענק( 
 שבעקבותיהן זכאי המבוטח לקצבת נכות מעבודה לאחר ששולם לא מענק בעבר.

 
שלום השוטף של גם מהת 100%בוצע ניכוי חובות מענק בשיעור  2015החל מקצבת אפריל 

 קצבאות נכות מעבודה ואין באפשרות פקיד התביעות לשנות את אחוז הניכוי.
 

הוחלט להפיץ חוזר חדש  3.3.2015מיום  55/  נפגעי עבודה עקב השינויים הרבים שבוצעו מאז חוזר
 שיבהיר שוב את הנושא.

 

בעקבות פניותיכם והתלונות של המבוטחים שמקצבתם בוצע הניכוי כאמור, 
וחלט שיש מקום לאפשר למבוטח להחזיר את חוב המענק או להגיע להסדר ה

ימים מיום ההודעה על החוב. לא הודיע המבוטח על רצונו  52תשלומים בתוך 
להחזיר את מלוא המענק או להגיע להסדר כאמור, ינוכה המענק בשיעור של 

 .מהקצבה השוטפת %100

 לחים למבוטח.כמו כן נעשה בהתאם, שינוי בנוסח המכתבים הנש
 

 חובות מענק במלאי .ב
 

ק נמבוטחים חובות מע 555נוכו מקצבאות נכות מעבודה של  2015כאמור, החל מקצבאות אפריל 
 .100%בשיעור 

 
ממבוטחים אלה הגיעו להסדר תשלומים כלשהו והקיזוז מבוצע לפי תנאי ההסדר  15% –עד כה כ 

 הגיעו ולא מהקצבה. ואלי
 

 למבוטחים שהתקשו בתחילה עם הקיזוז המלא של חוב המענק מהקצבה.כמו כן, שולמו מקדמות 



 
 
 
 
   

 חובות מענק חדשים       .ג
 

 בוצעו שינויים במכתבים הנשלחים מהמערכת למבוטח כדלקמן:      
 

 .    במכתב הנשלח על ידי פקיד תביעות, בו הוא מודיע למבוטח על חישוב ותשלום המענק, 1      
 פסקה המודיעה על אפשרות ניכוי מלא של סכום המענק מקצבה שתשולם במקרה  הוספה             
 של ערעור:             

 

  אם יוגש ערעור על החלטת הוועדה הרפואית והוועדה לעררים תפחית               

 נכותך, יהיה עליך להחזיר למוסד לביטוח לאומי את סכום החוב  דרגת את            

 הפרשי הצמדה. שיווצר, בתוספת            

 

 אם הוועדה הרפואית לעררים תקבע לך דרגת נכות המזכה בקצבה, יהיה             

 להחזיר למוסד לביטוח לאומי את סכום המענק ששולם לך בתוספת  עליך            

 מהקצבאות  011%הצמדה או שסכום זה ינוכה בשיעור  הפרשי            

 לך. שישולמו            

 

 
 במכתב הנשלח על ידי פקיד תביעות, בו הוא מודיע למבוטח על יצירת חוב זקיפת מענק, .      2      

 וספה פסקה המודיעה על קיזוז מלא מהקצבה שתשולם בעתיד:ה               
 

 לחוק הביטוח הלאומי, עלינו לנכות מן הקצבה  001על סמך סעיף                

 הסכום בו עודף המענק על סך הקצבאות שהיו  לך את המגיעה             

 כאי לראשונה למענק עד היום שבו ז בו היית זכאי משתלמות לך, מהיום             

 .ךהעליה בדרגת נכות היית זכאי לקצבה עקב             

  

 מגיעות לך הסכום המעודכן בו עודף המענק על סך הקצבאות שהיו              

 ₪. 11,,11 –מסתכם ב  101..50.1עד  101..0.1-מ             

 

 הסכום האמור ינוכה מהקצבה המגיעה לך למפרע ואם עדיין תישאר              

 מהקצבאות שישולמו לך בעתיד. 011%היא תקוזז בשיעור  חוב יתרת             

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 )פוליסה(מכתב אוטומטי למבוטח .    3
 

 בפוליסות הנשלחות למבוטח מהמערכת לאחר יצירת חוב מענק )במקרה של ערעור וגם        
 במקרה של זקיפת מענק( אנו מיידעים את המבוטח על האפשרות להגיע להסדר תשלומים,       
     יום, נחל בקיזוז מלא מקצבת נכות מעבודה. 45ואם לא ייעשה כן בתוך        

 

 

 

 

 
                
 
 

  
 ב ב ר כ ה,

 
 צביקה כהן

 מנהל אגף א' ביטוח נפגעי עבודה
 ומנהל אגף זקנה ושאירים

 
 



 
 


