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 זכאות לגמלת ניידות לאחר גיל הפרישה

 מבוא .1

 . שלו ועניינו זכאות לגמלת ניידות לאחר גיל הפרישה-כ שרה מרום"מסמך זה נכתב לבקשת חה

הקובע , סד לביטוח לאומי בין משרד האוצר ובין המו"הסכם בדבר גמלת ניידות" נחתם 1977בשנת 

 ההסכם נחתם 1.תשלום גמלת ניידות והלוואה עומדת לרכישת רכב לפגועי רגליים המוגבלים בניידות

שלפיו המוסד לביטוח לאומי רשאי , 1995-ה"התשנ, ]נוסח משולב[ לחוק הביטוח הלאומי 9מתוקף סעיף 

 2.קפי חו-הטבות סוציאליות שלא על, שלא דרך קבע, לתת בשם הממשלה

 3: הוא מי שעומד בקריטריונים האלה"מוגבל בניידות"

 4;תושב ישראל הנמצא בישראל •

 67 גיל הפרישה עולה בהדרגה עד שיהיה 2004 ביולי 1מאז (מגיל שלוש שנים ועד גיל פרישה  •

  5;)לגברים ולנשים

לפי , ועדה רפואית של משרד הבריאות קבעה לו אחוזי מוגבלות בניידות עקב ליקויים ברגליו •

  6.רשימת ליקויים מוגדרת

 –ניתנות רק למוגבלים בניידות הנמנים עם קבוצת גיל מוגדרת , ובהן גמלת הניידות, ההטבות בהסכם זה

נכה שקיבל גמלת ניידות לפני הגיעו לגיל הפרישה זכאי , עם זאת. מגיל שלוש שנים ועד גיל הפרישה

 . ועל כך נרחיב בהמשך– לתנאי הסכם הניידותכפוף , להמשך תשלום גמלת הניידות לאחר גיל הפרישה

                                                 
 ביוני 14: כניסה, htm.09_1heb_rivon_/html/Rivon/il.gov.btl.www://http,  אתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי1

2006. 
, il.gov.Mevaker.www://Http/, באתר האינטרנט, 2004 ולשנת הכספים 2005לשנת ',  ב56דוח שנתי ,  משרד מבקר המדינה2

 .2006 ביוני 15: כניסה
 .2006 ביוני 14: כניסה, htm.g_naiad/code_gim/il.gov.btl.www://http,  אתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי3
 . שם4
,  גיל הפרישה לגברים ולנשים לפי תאריך הלידה מתפרסם באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי 5

 y=htm?&sFather.2B49A40EC7AD-395A-E478-3ACF-D917C7C4/exeres/NR/il.gov.btl.www://http ,כניסה :
 .2006 בנובמבר 15

 .2006 ביוני 14: כניסה, htm.g_naiad/code_gim/il.gov.btl.www://http,  אתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי6
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 נתונים .2

  7. איש26,677 קיבלו גמלת ניידות 2006באוקטובר 

 65.8היו מעל גיל ,  מכלל מקבלי קצבת הניידות15%-קרי כ,  מהם4,000 

פי - יודגש כי גובה הגמלה נקבע על9.ח" ש1,520.1 היא 2006 בנתוני ספטמבר ממוצעתגמלת ניידות חודשית 

ועל כן נתון זה אינו משקף את , אחוזי מוגבלות בניידות וכדומה, נהיגה, ובהם השתכרות, טרים שוניםפרמ

 10.יצוין כי גובה גמלת הניידות אינו משתנה לאחר גיל הפרישה. גובה הקצבאות בפועל

 הגבלת הגיל בהסכם בדבר גמלת ניידות .3

בחברה במסגרת מערכת החינוך או שוק גמלת הניידות נועדה לעודד נכים המוגבלים בניידותם להשתלב 

שמשמעותה הבחנה , הקביעה כי הזכאות לגמלת ניידות תינתן לנכים שטרם הגיעו לגיל הפרישה. העבודה

הדין לעבודה -דין של בית- למשל בפסק11.המשפט-הוכרה כלגיטימית בפסיקות בתי, בין הנכים על בסיס גיל

 :בעניין זה נכתב

משבא האוצר לקבוע סדר עדיפויות אין כל .  מכספי משלם המס–האוצר גמלת הניידות ניתנת מכספי "

פסול בכך שיביא בחשבון את השפעת ההוצאה על תקציב המדינה ויעדיף ציבור נזקקים יותר על ציבור 

במסגרת שיקולים אלה אין כל פסול בכך שיעדיף ציבור של מוגבלים בניידות אשר טרם . נזקקים פחות

על פני ציבור של מוגבלים בניידות אשר כבר הגיעו ,  והם במסגרת של פעילות כלכלית–הגיעו לגיל הפנסיה 

 12".לגיל הפנסיה

שאינה , ההבחנה על בסיס גיל: "ץ דחה אף הוא עתירה בנושא מגבלת הגיל בהסכם הניידות וקבע"בג

 של משאבים כמו גם הצורך לתעדף את אופן חלוקתם, שרירותית ויש לה הצדק רציונלי וטעמים ענייניים

 13".משפט זה-הוכרו בעבר בפסיקתו של בית, פי סדר קדימויות-מוגבלים על

 

 

 

                                                 
 .2006 בנובמבר 27, מכתב,  מינהל המחקר והתכנון–המוסד לביטוח לאומי  7
 .שם 8
, "קצבת ניידות חודשית ממוצעת לפי השתכרות ונהיגה במחירים שוטפים",  מינהל המחקר והתכנון–וח לאומי המוסד לביט 9

 .139' עמ, 9.4.1' לוח מס, 2006אוקטובר , 3ו " לרבעון סטטיסטי
 .2006 בנובמבר 21, שיחת טלפון, מנהלת תחום ניידות במוסד לביטוח לאומי, דיצה נחמדי' הגב 10
 .253, )1(2005אר -תק, תקוה איילון נגד המוסד לביטוח לאומי ואחרים, 1533/02ל "עב 11
 .371, 367ע י "פד, רחל פלס נגד המוסד לביטוח לאומי, 3-0/ע לט"דב 12
 .87, ג"כרך ס, עבודה עליון, ד עמוס שיאון נגד שר הבריאות ואחרים"עו, 1753/02ץ "בג 13
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 תנאים להמשך הזכאות לגמלת ניידות .4

 עניינו של ההסכם בין משרד האוצר ובין המוסד לביטוח לאומי בדבר גמלת ניידות' בפרק ה) א(21סעיף 

 כיום נכים שהמשך זכאותם לגמלת ניידות ועל כן יש, 2002סעיף זה שונה בשנת . התנאים להמשך הזכאות

 ונכים שהמשך זכאותם לגמלת ניידות 2002לאחר גיל הפרישה כפוף לתנאי הסעיף כפי שנוסח לפני שנת 

 .כפוף לתנאי הסעיף כפי שהוא מנוסח כיום

 2002עד שנת ) א(21נוסח סעיף . 4.1

 14:כדלקמן) א(21 היה נוסח סעיף 2002עד שנת 

 שנים או מי שקיבל הלוואה עומדת בתוך ארבע השנים 65לפני שמלאו לו ... דותמי שקיבל קצבת ניי"

יחולו עליו ההוראות , שקדמו להגיעו לגיל האמור או שקיבל הלוואה עומדת לרכישת הרכב שברשותו

 :המפורטות להלן

 יהיה זכאי להטבות לפי הסכם זה כל עוד הוא מסוגל לנהוג –תוקף -אם הוא בעל רשיון נהיגה בר )1(

 .ונוהג ברכב בעצמו

ואולם גבר שאינו זכאי , פי הסכם זה- לא יהיה זכאי להטבות על–תוקף -אם אין לו רשיון נהיגה בר )2(

ואשה שבגלל הכנסותיה , משום שיש לו הכנסות מעבודה או ממשלח יד, פי החוק-לקצבת זיקנה על

יהיו זכאים , ים שנ65מעבודה או ממשלח יד לא היתה זכאית לקצבת זיקנה אילו טרם מלאו לה 

כל עוד ברשותם ובבעלותם רכב ומתקיימים בהם , 70לקצבת ניידות לפי ההסכם עד הגיעם לגיל 

 ".תנאי ההסכם

 :2002סיכום התנאים עד שנת 

תוקף המסוגל לנהוג והוא עצמו נוהג ברכב ימשיך לקבל את -נכה בעל רשיון נהיגה בר •

 לסייע לנכה בהמשך תפקודו החלטה זו התקבלה כדי. 65קצבת הניידות לאחר גיל 

 .ופעילותו כל עוד הוא מסוגל להשתמש ברכב

אולם , 65תוקף לא ימשיך לקבל את גמלת הניידות לאחר גיל -נכה שאין לו רשיון נהיגה בר •

בשל היותו בעל הכנסות , פי חוק הביטוח הלאומי-נכה שאינו זכאי לקצבת זיקנה על

 כל עוד יש רכב בבעלותו 70הניידות עד גיל ימשיך לקבל את קצבת , מעבודה או ממשלח יד

 .וברשותו

 .2001 בדצמבר 31 עד 65תחולת סעיף זה היא על מוגבלים בניידות שהגיעו לגיל 

                                                 
מנהלת תחום , דיצה נחמדי' הגב: וגם, 253, )1(2005אר -תק, מי ואחריםתקוה איילון נגד המוסד לביטוח לאו, 1533/02ל "עב 14

 .2006 בנובמבר 21, שיחת טלפון, ניידות במוסד לביטוח לאומי
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  והלאה2002משנת ) א(21נוסח סעיף . 4.2

 15:ולהלן נוסחו כיום, )א(21 תוקן סעיף 2002בשנת 

 שקיבל הלוואה עומדת בתוך ארבע השנים  שנים או מי65לפני שמלאו לו ... מי שקיבל קצבת ניידות"

על אף האמור , שקדמו להגיעו לגיל האמור או שקיבל הלוואה עומדת לרכישת הרכב שברשותו יהיה זכאי

 ". להטבות לפי הסכם זה, 2שבסעיף " מוגבל בניידות"להגדרת ) 1(בפסקה 

והיה זכאי לגמלת ניידות לפני ,  ואילך2002 מינואר 65משמעות השינוי היא שמוגבל בניידות שהגיע לגיל 

 .65ימשיך לקבל את הקצבה גם לאחר הגיעו לגיל , הגיעו לגיל זה

על נכים  – 2004 ביולי 1-ומ,  ואילך2002 בינואר 1- מ65תחולת תיקון זה היא על נכים שהגיעו לגיל 

 .שהגיעו לגיל הפרישה החדש

משך קבלת גמלת ניידות לאחר גיל הפרישה עוסק בתנאים לה, בשתי גרסותיו, )א(21חשוב לציין כי סעיף 

 אדם שהפך מוגבל בניידות לאחר גיל הפרישה אינו .לפני הגיעו לגיל הפרישה רק לנכה שקיבל גמלת ניידות

זכאי לגמלאות הביטוח הלאומי  אולם כשאר בני גילו הוא, פי תנאי ההסכם-זכאי לקצבת ניידות על

 .בת סיעודכגון קצבת זיקנה וקצ, המשולמות מעצם הגיל

מוגבל בניידות " הצעת חוק שנועדה לקבוע כי 2006נציין כי חבר הכנסת חיים אורון הגיש בחודש יוני 

,  שנים65 שנה יהיה זכאי להטבה סוציאלית בשיעורים הקבועים לגבי מי שטרם מלאו לו 65שמלאו לו 

אנשים שהפכו "כי בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב ". כהשתתפות בהוצאות ניידות עקב מוגבלותו

 אין ,אשר מבקשים להמשיך באורח חיים עצמאי למרות כל הבעיות,  65למוגבלים בניידותם לאחר גיל 

ההצעה הונחה על   16". והם נופלים כנטל על החברה במקום לזכות אף הם בהטבה סוציאלית,להם מושיע

 .שולחן הכנסת

 

 

 

 

 שלי לוי: כתיבה

                                                 
, ההסכם בדבר גמלת ניידות מתפרסם באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי 15

#112782=htm?lawid.A150444621BB-0E86-4434-D5BE-2CB1CE5D/exeres/NR/il.gov.btl.www://http ,
 .2006 בנובמבר 19: כניסה

 .2006 ביוני 26,  74317/פ, 2006-ו"התשס, ) גמלת ניידות–תיקון (הצעת חוק הביטוח הלאומי ,  כ חיים אורון"חה 16
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 ראש צוות, שרון סופר: אישור

 "דברי הכנסת"מערכת :  לשוניתעריכה


