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 כפל גמלה: נושא

 "מאורע אחד"עקב כות נואיבה נפגעי גמלאות כפל  מניעת תשלום: תת נושא

  הבחירהתחשבנות לאחר נוהל : שם החוזר

 :מטרת החוזר

לפי שהוכרו כנכים  ,פעולות איבה לנפגעי "מאורע אחד"ביעת קלהגדרת נוהל עבודה  .1

איבה אירוע או שנכותם בעקבות , עקב מאורע אחד ,נכותביטוח  -חוק ביטוח לאומי

 .כללית נכותבשיעור הזכאות העלתה את 

וק התגמולים לנפגעי חהגדרת דרכי הטיפול בנכה שעומדת בפניו הבחירה בין  .2

 .נכותביטוח  -פעולות איבה ובין חוק הביטוח הלאומי 

 . ואופן ההתחשבנות בין מערכות הגמלה, דרת נוהל התחשבנות לאחר בחירההג .3

 פתח דבר

 הגדרות

 מכתב בחירה

 הודעת בחירה

 ר"תט

 תגמול נכות איבה

  נכות

 מאורע אחד

 

 תקציר תהליך העבודה
 
 
 
 

 
 :חשוב לדעת

 רשימת תפוצה

 מכתב בחירה קביעה של מאורע אחד התחשבנות
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 חתומים

 נספחים

  שיקוםחוזר  .1

 מכתב בחירה .2

 :קישורים רלוונטיים

     לחוק(ג) 323סעיף  

 .לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה 16בסעיף 

 
 

 

 פתח דבר 

פגיעת האיבה שלהם הוכרה גם ש התחשבנות  למיהודרכי הטיפול חוזר זה מבהיר את 

                                                                                    לחוק(ג) 323יף עסל פי ע" אחד מאורע"עקב  ,כללית בנכות

  .לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה 16בסעיף האמור    פי לוע

  -במקרים בהם מדובר בזכאות על פי חוק נפגעי פעולות איבה ועל פי חוק הביטוח הלאומי 

עד שתתקבל הודעת , ישולם לנפגע תגמול על פי חוק נפגעי פעולות איבה, נכותביטוח 

תוך שישה חודשים מהיום שבו נמסרה לו ההודעה של החלטת בחירתו תעשה )בחירתו 

מכוח שני  ולגבי נכים גם כשלושה חודשים מהיום  שנקבעה להם נכות צמיתה, הרשות

 (.החוקים

" מאורע אחד"מתקיים כי  מאוחר יותר  ונקבעשהתחיל לקבל קצבה בנכות כללית נכה איבה 

 . נכות כללית עד הודעת הבחירה -להמשיך ולשלם קצבה מכח חוק הביטוח הלאומי  יש 

 .ההתחשבנות תיעשה לאחר הבחירה

 .יציבה נכותנקבעה בחירה תתבצע רק כאשר בשתי הגמלאות 

אותו על פי  הקצבה שיך לקבל ימ –כפי ששולמו עד הבחירה קצבהבחר נפגע להמשיך לקבל 

 .חוק 

וישולמו לו   ששולמו עד כהיופסקו התשלומים  תשלום מכוח החוק האחר בחר נפגע לקבל

שויתר  חוקהמכח כתגמול  וכהטבות בניכוי כל הסכומים ששולמו לו בחירתו על פי  גמלאות

לא ינוכו תשלומים ששולמו . )כולל תשלומים שקיבל  באמצעות השיקוםעליו בבחירתו 

 (.גמלאות בעין – כהוצאות ריפוי

  בשתי מערכותבאופן ידני תהליך ההתחשבנות מתבצע 

 חזרה 

 

http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=340585
http://www.btl.gov.il/NR/exeres/D5CE1CB2-BE5D-4434-86E0-BB504446211A.htm?lawid=291466
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=340585
http://www.btl.gov.il/NR/exeres/D5CE1CB2-BE5D-4434-86E0-BB504446211A.htm?lawid=291466
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 הגדרות

בו הוא ,  משרד הראשיאגף נפגעי פעולות איבה במכתב הנשלח לנפגע מ: מכתב בחירה

על פי  גמלאותמתבקש לבחור בין קבלת תגמולים על פי חוק נפגעי פעולות איבה לבין קבלת 

יותיו על פי כדי לסייע לו בבחירתו  מפורטות במכתב זכאו. ביטוח נכות  חוק הביטוח הלאומי

 . חוקים אלו

 .בנוסף מפורטות זכויותיו על פי חוקים אלו באגף השיקום

על פי חוק הביטוח הלאומי  קצבההודעת המבוטח על בחירתו בין קבלת : הודעת בחירה

 .לבין קבלת תגמולים לפי חוק נפגעי פעולות איבהנכות ביטוח 

איבה ורופא אישר כי  עאירותשלום בעד תקופת אי כושר  המשולם למי שנפגע ב –ר "תט

התגמול משולם לפי הכנסתו של . מדובר בתגמול מחליף שכר. נמצא בתקופת אי כושר

 . הנפגע אם לא עבד ערב הפגיעה ישולם  על פי מינימום שנקבע בחוק

תגמול המשולם לפי חוק הנכים של משרד הביטחון על פי אחוזי נכות  -תגמול נכות איבה

 .ואיתשנקבעו לנכה בוועדה רפ

 נכה או עקרת בית נכה לביטוח נכות –לפי חוק ביטוח לאומי קצבה המשולמת   -נכותקצבת 

או  ,אין לו כושר להשתכר מעבודה או משלח ידהרפואית שעקב נכותו בוטח מהוא  "נכה"

 .לפחות 55%כושרו להשתכר ב צמצם 

ה כושר לבצע שעקב  נכותה הרפואית אין ל( בחוק נכות )היא מבוטחת  "עקרת בית נכה"

 לפחות   55%או שכושרה  צומצם ב ,פעולות שמקובל לבצע במשק בית רגיל

 מליקוי יחיד 25%אם נקבעו לו  45% או 65% – לנכה  סף רפואי מזכה 

 55%– נכה עקרת ביתל  סף רפואי מזכה 

  כללית באיבה ונכותמשותף קיים ליקוי רפואי אשר כ -תקיים מ איבהו  נכות "מאורע אחד"

 :התנאים הבאים אחדנה על ועו

  (גם אם  האחוזים אינם זהים) ללא הליקוי המשותף כללית סף רפואי מזכה בנכותאין 

   שגרם הליקוי המשמעותי הליקוי המשותף הוא אולם  ,כללית מזכה בנכותרפואי סף יש

 .עקרת ביתלד וכושר תפקאובדן  או, אובדן כושר ההשתכרותל

 אולם ללא הליקוי המשותף לא היה זכאי לקצבת נכות , יש סף רפואי המזכה בנכות כללית

 .כללית
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 !שים לב

שתי והתובע יהיה  זכאי ל -אין כפל מאורע אחד -התנאים הבאים על אחדאם עונה  

 :הגמלאות

  הכושר ובדןאלהליקוי המשמעותי  לאהוא כאשר הליקוי הרפואי המשותף. 

  יקבל , במקרה זה)נכות היה התובע זכאי לגמלת , גם ללא הליקוי המשותףכאשר

 (התובע קצבת נכות בהתאם לדרגת אי הכושר שנקבעה בשל הליקויים שאינם משותפים

                   

 חזרה

  

  

 :חשוב לדעת

     יקבל את הודעת הבחירה ש או פקיד שיקוםנכות פקיד תביעות , פקיד תביעות איבה .1

 :לפקידי התביעות המטפלים כמפורט  ההודעההעתק מעביר י, מהמבוטח       

            בסניף ופקידי  כללית פקיד תביעות נכות, פקידי תביעות איבה בסניף ובמשרד הראשי      

 .שיקום בסניף ובמשרד הראשי      

במקרה ונכה יעמוד לועדה רפואית לאחר הבחירה בגין  , נכה שבחר פעם בחר לתמיד .2

 .החמרת נכותו אך ורק בגמלה שבחר  החמרה תבחן

 חזרה
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אל במשרד הראשי יפנה פקיד תביעות איבה בשתי הגמלאות  יציבהנכות קביעת עם   

 .נכות כללית בסניף לבדיקת מאורע אחד פקיד תביעות

  !שים לב

על פקיד תביעות נכות , קבעה לו נכות יציבהנכה איבה שהגיש תביעה לגמלת נכות כללית ונ 

כללית בסניף לקבוע האם מדובר במאורע אחד ולהודיע החלטתו לפקיד תביעות איבה משרד 

 .ראשי

  קיד תביעות נכות  בסניףפ

  אם מדובר במאורע אחד יבדוק ויחליט  .א

 בדבר קיום מאורע אחד יודיע לפקיד תביעות איבה החלטתו .ב

  

 

 חדלאחר קביעת מאורע א

 :בסניף פקיד תביעות נכות .1

 ביטוח נכות  –יפרט את זכאותו של המבוטח על פי חוק הביטוח הלאומי  .א

 יעביר פירוט הזכאות לפקיד נפגעי פעולות איבה במשרד הראשי .ב

 : במשרד הראשי השיקום  פקיד .2

 (1כנספח  ב"המצ) 8123יפעל על פי הנחיות שיקום כמפורט בחוזר שיקום      

 ועל פי חוק נכות  יפרט זכויותיו בשיקום על פי חוק נפגעי פעולות איבה .א

 יעביר פירוט הזכאות לפקיד נפגעי פעולות איבה במשרד הראשי  .ב

 :איבה במשרד הראשי פקיד התביעות .3

 יפרט את זכאותו של המבוטח על פי חוק נפגעי פעולות איבה  .א

 ושני החוקים וזכאויותי מכח המורכב  מזכאותוישלח מכתב בחירה למבוטח  .ב

 .בשיקום 

 

 

 

 

 תהליך העבודה 

 

 ה מכתב הבחיר
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 :יבוצע תהליך ביטול הזכאות לנפגע על פי חוק נפגעי פעולות איבה

 (תגמול טיפול רפואי)ר "תטלעניין  במערכת איבה

 בשל מאורע אחדנכות לעניין כפל  מערכת משרד הבטחוןב

 .כללית נכותבמערכת יבוצע נכות  קצבת שבחר בהתשלום לנפגע 

 וסניף ירושלים משרד ראשימבוצעת בההזנה במערכת משרד הביטחון  !בשים ל

 

 הלאומי הביטוח חוק לפי נכות קצבת לקבל הנכה  בחר

 :פקיד תביעות איבה בסניף

 "איבה"ר במערכת "יבטל זכאות תט .1

 :משרד ראשי פקיד תביעות איבה

מיום  יבטל הזכאות לתגמולים ששולמו לנפגע במערכת משרד הביטחון רטרואקטיבית .1

 (.לרוב הביטול יהיה מיום הפתיחה. )הזכאות החופפת מול נכות

כגון ניכוי )שקיימות לנפגע במערכת( הטבות וניכויים)יסגור כל התנועות העתידיות  .2

 (תשלום תוספת למתבגר ועוד, ניכוי לארגון היציג, מקדמה בתשלומים

פגע בשל את גובה החוב שיש לנ( לאחר קליטת השינויים בסגירת חודש)יחשב  .3

 .התשלומים שקיבל במערכת משרד הביטחון 

 "בחר בנכות כללית"יומן תביעות  – 651יעדכן במסך  .4

  !שים לב 

גובה החוב כולל את סכום החוב שמופיע בתלוש לאחר סגירת חודש וכן חישוב ידני של 

 .שלא נוצר בגינם חוב במערכת( לשנתייםמעבר )התשלומים ששולמו לנפגע 

ט סך החובות שקיימים לנפגע במערכת וריד תביעות נכות בסניף בו פיעביר מזכר לפקי .5

 "איבה"ומערכת  משרד הביטחון

 :פקיד תביעות נכות בסניף

 ( 555על חשבון  13מוטב  – 7834טופס )ישתול החוב במערכת נכות  .1

 .יודיע לפקיד תביעות איבה במשרד הראשי על קליטת החוב בנכות כללית .2

 :פקיד תביעות נפגעי איבה

ממערכת  7 צילום מסךמזכר ויסגור החוב של הנפגע במערכת משרד הביטחון על סמך  .1

 .נכות כללית

 התחשבנות
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 .יודיע לפקיד כספים במשרד הראשי לאפס חוב במערכת הכספית איבה .2

 (רפרנט איבה)פקיד תביעות כספים משרד ראשי 

 ר במערכת כספית איבה"יאפס חוב תט

 :פקיד תביעות נכות בסניף

במשרד הראשי שבוטלו זכאויותיו ה רק לאחר שקיבל הודעה מפקיד איבה ישלם לנפגע גמל 

 .הנפגע באיבה של   

 

 איבה פעולות לנפגעי התגמולים חוק לפי תגמולים לקבל הנכה בחר

 :בסניףפקיד תביעות נכות 

  .ישלול הזכאות במערכת נכות כללית מיום הזכאות החופפת מול נפגעי איבה.  1

    ים המערכת תחשב החוב אוטומטית מתאריך שלילת הזכאותלאחר קליטת השינוי.  2

  .(במידה וקודם קיבל בנכות כללית)     

      בו פירוט סך החובות במשרד הראשי לפקיד תביעות איבה  ( 57ומסך )יעביר מזכר  .3

 .שקיימים לנפגע במערכת נכות כללית    

 (.7847טופס )פקיד התביעות יבטל החוב במערכת נכות .  4

 

 פקיד תביעות איבה משרד ראשי 

 יבצע תשלום על פי הנכות שנקבעה .1

 ט"ישתול החוב מנכות במערכת משהב .2

 חזרה
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 :רשימת תפוצה

 :לביצוע

 א"מרכזים ופקידי תביעות נפ, ממונים
 נכות ות מרכזים ופקידי תביע, ממונים
 מרכזים ופקידי כספים ובקרה, ממונים

 מנהלי תחום שיקום
 

 :לידיעה

 מנהלי סניפים
 מנהלי סניפי משנה

 מנהלי וסגני מנהלים תחום גמלאות
 מנהלי תחום כספים ובקרה

 מפקחים ארציים שיקום משרד ראשי
 

 חזרה

 

 על החתום 

 

 

 

 אסנת כהן

 'מנהלת אגף א

 נפגעי פעולות איבה

 

 

 לימור לוריא

 ' מנהלת אגף א

 כלליתנכות 

 

 

 

 מוטי עמרן

 'גף אאמנהל 

 כספים ובקרה

 

 חזרה
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 1נספח 

 

 
 המוסד לביטוח לאומי

 משרד ראשי
 שיקוםאגף 

  70 - 76:>9:7     - טלפון  
 70 - 9;6>;86            -פקס  

 ירושלים,  36וייצמן ' שד= המען למכתבים          
 >7>3>מיקוד                         

 
  ;978077 –כללי 

  ;306'  חוזר שיקום מס
 א"ג תשרי תשע"י 
 0737ספטמבר  03 

 
 מנהלי תחום שיקום= אל

  מפקחים ארציים        
 
 

 העבודנוהל  –מאורע אחד  עקב ונכה מנכות כללית נפגע איבה  =הנדון

 

להלן נוהל לקיזוז חובות בגין תשלומי שיקום יש להתאים את המכתב לנכות כללית ואיבה   -שיקום 
בנכות  גמלאותובחרו לקבל  כנכה בנכות כלליתשהוכרו גם  ( נכים),  א"על פי חוק נפ, נפגעי איבהשקיבלו 

 :ביטוח הלאומיעל פי חוק ה כללית
 

 :פקיד שיקום בסניף
 

יסגור את תוכניות השיקום  על מנת למנוע תשלומים נוספים ויפסיק הזכאות להטבות שקיבל  .1
 .ממערכת השיקום כנפגע איבה

את סך התשלומים  ששולמו לו על ידי ( רפרנט הסניף)ידווח לפקיד תביעות שיקום במשרד הראשי  .2
 .כנפגע איבה( לפי מטרה)הסניף 

 .על זכאותו לשיקום מקצועי, כנכה כללייע למי שבחר לקבל תגמולים יוד .3
 

 :משרד הראשיפקיד תביעות שיקום ב
 

על , יחשב את גובה החוב שיש לנפגע כתוצאה מההטבות שניתנו לו  על פי חוק נפגעי פעולות איבה .1
 .סמך מידע שיקבל מפקיד שיקום בסניף

 .נכות כלליתם החוב לשתילה במערכת את סכו, יר מזכר לפקיד כספים במשרד ראשי יעב .2
 

 :חשוב לדעת
 

והביצוע הינו באחריות פקיד תביעות שיקום , האחריות של עובד השיקום בסניף הינה בגדר דיווח בלבד
 .במשרד הראשי
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 ,ה כ ר ב ב

 
 ברוריה סלפון

 ףמנהלת האג

 

 

 2נספח 

 
 

 המוסד לביטוח לאומי
 משרד ראשי

 נפגעי פעולות איבה אגף
 

 פינת ירמיהו  –הצבי ' רח
  70 - 9796006          - טלפון  

 70 - :073;86            -פקס 
 ירושלים,  36וייצמן ' שד= המען למכתבים      

 >7>3>מיקוד             
 : תאריך

 
 

 / ז "ת
 
 

 לכבוד
 
 
 

 כלליתבחירה בין תגמול נכות איבה ובין גימלת נכות :  הנדון
 

 –ל "התש, י חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה"עפ הוכרה __________ מיום  פגיעתך, כפי הידוע לך
 .על פי חוק הביטוח הלאומי, כמאורע אחד בנכות כללית כמו כן הוכרה פגיעתך זו גם . 1970

 
 :מכתבים 3ב "נכות כללית  מצכדי להקל על בחירתך בין קבלת תגמולי איבה לגמלת 

 
 .בו פירוט זכויותיך על פי  חוק נפגעי פעולות איבהמכתב מאגף נפגעי פעולות איבה ו .1
 
 .מכתב ממחלקת נכות כללית  ובו פירוט זכויותיך  על פי  חוק הביטוח הלאומי .2

 
 .ל"מכתב מאגף השיקום ובו פירוט זכויותיך על פי כל אחד מהחוקים הנ .3
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 .חודשים מיום בו הודענו לך על החלטת הועדה 6הבחירה צריכה להעשות תוך 

 
לכן אנו מציעים לך לשקול היטב ולבחון , הבחירה הינה אקט חד פעמי ואין אפשרות לשנותו, יעתךליד

 .ביסודיות את הזכויות מכח חוק הביטוח הלאומי ומכח חוק נפגעי פעולות איבה
 

והסכומים , פגיעתך או תגמול איבה הוא ישולם לך מיום כללית לידיעתך אם תבחר לקבל קיצבת נכות 
 .כולל הצמדה, תרת ינוכו במלואםיכח החוק עליו וששולמו לך מ

 
, נפגעי פעולות איבה)י לקבלו בכל אחד מהאגפים המוזכרים לעיל /תוכלהסבר נוסף נשמח  י/אם תרצה

 (.נכות כללית  ושיקום
 
 

 ,בברכה
 

 פקיד תביעות
 נפגעי פעולות איבה

 
 פקיד תביעות איבה סניף :העתקים

 פקיד נכות כללית  משרד ראשי  
 פקיד תביעות נכות כללית  סניף  

 פקיד שיקום משרד ראשי
 פקיד שיקום סניף  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 המוסד לביטוח לאומי
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 משרד ראשי
 נפגעי פעולות איבה אגף

 
 פינת ירמיהו  –הצבי ' רח

  70 - 9796006          - טלפון  
 70 - :073;86            -פקס 

 ירושלים,  36וייצמן ' דש= המען למכתבים       
 >7>3>מיקוד             

 : תאריך
 

 :א"נפ
 

 לכבוד
 
 

 זכויותיך על פי חוק התגמולים לנפגעי איבהפירוט 
 ______פגיעת איבה מיום 

 
 _______הסכומים מעודכנים ליום 

 
  תגמול חודשי .1
 

 .___ועד___ החל מיום_____ בגין נכות בשיעור  ₪ _____ תגמול חודשי  בסך 
 

 ____בהגיעך  לגיל זקנה תוספת גיל  לתגמול בשיעור
 

 ______ תוספת למתבגר לתגמול בשיעור 
 
 הטבות חודשיות .2

 
 (.משקולות__ )לחודש ₪ _  בשיעור( עזרה למימון צרכים מיוחדים) עזרת הזולת

 
 .₪ -  נסיעות/  דמי ניידות

 
 דמי שימוש בטלפון לעיורים 

 
 הטבות שנתיות .3

 
 .שקלים_____________ ימים בשנה בסך _____ ____ -: מענק הבראה

 
שלום מיוחד מסוג דמי ת מקבל בתנאי שלא )ח "ש_______בסך  -: מענק מס הכנסה

 .(נצרכות או חוסר פרנסה, ר"תט, מחייה
 

 ח"ש     -טלפון מענק 
 
 .₪_________ בסך  ציוד ביתי ענק מ
 

 .ח"ש_______________ דמי חימום בסך 
 

 .ח"ש______________  __דמי קירור בסך
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 .ח"ש_____________   מענק נעליים בסך 
 

 .ח"ש_____________    מענק ביגוד בסך  
 

 פטורים והנחות .4
 

 .פטור מאגרת טלויזיה -
 

 .הנחה בתשלום ארנונה -
 

פעמים ' הזכות לפטור או הנחה מוגבל למס, פטור או הנחות בעת רכישת דירה -
פטור חלקי / חוק מס שבח מקרקעין הנחה בתשלום מס רכישה על פי )בלבד 

פטור לנכים בדרגת נכות / מאגרת רישום משכנתא בלשכת רישום מקרקעין 
ומעלה מתשלום דמי הסכמה להעברת מקרקעין בשבבעלות מנהל  50%בשיעור 

 (.מקרקעי ישראל המוחזקים בחכירה
 

 (.יבדק לגבי כל נכה) הטבות נוספות .5
 

 ים/וד ששולם בפועל עבור ילדמשכר הלימ 40%מקסימום  –ל "מענק שכ -
 .משך שלוש שניםלהלומדים במוסד להשכלה גבוהה , 30עד גיל 

 
 .פוי הקשורות לפגיעהיכסוי כל הוצאות הר –הוצאות רפוי  -

 

 .סוג הפגימהסידור המגורים ו, בהתאם לחומרת הנכות –מענק מעלית  -
 

 .ימהבהתאם לחומרת הנכות וסוג הפג –מענק להחזקת כלב נחייה לעיוורים  -
 

 .בהתאם לחומרת הנכות וסוג הפגימה –מענק לציוד משתחק  -
 

  -חמי מרפא   -

 

 תגמולים מיוחדים .6
 

ניתנים במצבים מיוחדים לאחר הנצרך /תגמול מחוסר פרנסה: תגמולים מיוחדים כגון
 .מצב תעסוקתי ומצב שיקומי, הכנסות, אחוזי נכות: בדיקת קריטריונים

 
 :על פי חוק נפגעי פעולות איבה__ ____תשלומים ששולמו לך עד ליום  .7

 
 .__לתקופה₪  --_שולם לך תגמול טיפול רפואי על פי חוק נפגעי איבה בסך כולל של 

 
כולל של איבה בסך ים והטבות חודשיות ושנתיות על פי חוק נפגעי שולם לך תגמול

 .__________לתקופה _______________ 
 

  
 ,בברכה

 
 

 פקיד תביעות
 הנפגעי פעולות איב
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 פקיד תביעות איבה סניף :העתקים

 משרד ראשי נכות כלליתפקיד   
 סניף נכות כלליתפקיד תביעות   

 פקיד שיקום משרד ראשי
 פקיד שיקום סניף  
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 המוסד לביטוח לאומי

 משרד ראשי
 נכות כללית אגף                 

 
 
  

                                                                         
  : צייןל ישבתשובה          

 
    רשום                 לכבוד

     
 
 
 
 
 

 , ה/גברת נכבד/אדון
 

  נכות כלליתתביעתך ל:  הנדון
 

ושיעור  ובהתאם לדרגת אי הכושר להשתכר הביטוח הלאומי  חוקל' פרק טי "עפהריני להודיעך כי  .1

 אי הנך זכ  ,לך ושנקבעהנכות הרפואית 

 ................. .  -החל מ .................. לקצבת נכות כללית בשיעור של  

 .................  . -החל מ.................  לקצבה חודשית נוספת בשיעור   

 –ה "התשנ, (נוסח משולב) לחוק הביטוח הלאומי (2) (ג) 323תשלום הקצבה מותנה בהוראות סעיף  .2

 :הקובע  בדבר גמלאות בחירה, (קהחו –להלן ) 1995

ולתגמול או לקצבה לפי אחד החוקים המפורטים ' לגמלה לפי פרק ט מאורע אחדהזכאי עקב "

 " .........:הברירה בידו לבחור באחד מהם, להלן

 .  ..................................על פי חוק  תגמולהנך מקבל  ,בידינוהמצויים הנתונים  לפי  .3

מכוח הטבות ה תאינך זכאי לקבל ,ממאורע אחדוקצבת נכות כללית נובעים  ..............מול אחר ותגמ  

 או קצבת נכות כללית  ................ לפי חוק  תגמולשני החוקים והברירה בידך לבחור ב

 .לפי חוק הביטוח הלאומי

 .לחודש₪ ........... : .......עומדת על סך ...............קצבת נכות כללית לחודש , לידיעתך .4

ברצונך גמלה  ובאיזהמציין  ,מכתב זהקבלת מ מיםי 30תוך , מכתב בחירהלידנו אבקשך להמציא  .5

 .לבחור

  .הבחירה הינה חד פעמית ובשום תנאי לא תוכל לחזור בך ולבחור מחדש, לתשומת לבך .6

 



 
 המוסד לביטוח לאומי

 משרד ראשי
 אגף נפגעי פעולות איבה

 נכות כללית

 

 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ית הדין האזורי לעבודה בל, בענין גמלאות בחירה, כנגד החלטתנו ת להגיש תובענה/נך רשאיה .7

 .תוך ששה חודשים מיום קבלת הודעה זו, ................................................

אשר תבדוק  ........................מהלשכה לסיוע משפטי באפשרותך לבדוק זכאותך לקבלת סיוע משפטי  .8

ביר ותחליט בהתאם בדבר מתן סיכוי ס, י המוסד לביטוח לאומי"אשר נדחתה ע, אם יש לתביעתך

 .  הסיוע

 הנך רשאי לערור, אי כושרך להשתכר/ שנקבעו לך  אחוזי הנכות הרפואיתאם יש לך השגות בעניין  .9

  .קבלת הודעה זומ מיםי 30תוך ב ,ועדה לעררים/ ועדה רפואית לעררים לפני 

    . ויצוינו בו נימוקי הערר, הערר יוגש בכתב באמצעות המוסד      

 .לבטל או לשנות החלטה זו, רשאית לאשר ועדה   לעררים/  לערריםהרפואית וועדה ה 

 
 
 
 

 בכבוד רב
 

 ת תביעות /פקיד
 נכות כללית

 
 
 
 

 פקיד תביעות איבה סניף :העתקים
 פקיד נכות כללית  משרד ראשי  
 פקיד תביעות נכות כללית  סניף  

 פקיד שיקום משרד ראשי
 פקיד שיקום סניף  
 

 


