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ביטוח לאומי
מאמרים

תוספת תלויים לנכה יכולה להשתלם בנפרד לבת הזוג
רו"ח אורנה צח-גלרט, מר חיים חיטמן ורו"ח )משפטן( ישי חיבה

 הכותבים - אורנה צח-גלרט, רואת חשבון, יועצת ומרצה לענייני הביטוח הלאומי
 ;ornazachcpa@gmail.com 

חיים חיטמן ורו"ח )משפטן( ישי חיבה - ממשרד ארצי, חיבה, אלמקייס, כהן - פתרונות מיסוי בע"מ 
www.ahec-tax.co.il

האזורי  הדין  בית  דחה   2016 במאי   2 ביום 
של  תביעתו  את   )59103-07-14 )ב"ל  לעבודה 
להחזרת  "המבוטח"(  )להלן:  פאקירי  אברהם 
תוספת התלויים לקצבת הנכות הכללית לאחר 

ששולמה בנפרד לבת הזוג.

רקע חוקי
)נוסח  ● הלאומי  הביטוח  לחוק  200)ג(  סעיף 

"החוק"(  )להלן:  התשנ"ה-1995  משולב(, 
תושבי  שהם  תלויים  לנכה  היו  שאם  קובע 
קצבה  על  נוסף  בעדם,  לו  תשולם  ישראל, 
תוספת  תלויים.  תוספת  מלאה,  חודשית 
התלויים תשולם בעד בן זוג שהכנסתו אינה 
ט'  שבלוח   1 בפרט  הנקוב  הסכום  על  עולה 

5,514 ש"ח לחודש ב-2017(.

אדם  ● זכאי  שאם  קובע  לחוק   305 סעיף 
לתוספת תלויים בעד בן זוגו, רשאי המוסד 
לביטוח לאומי )להלן: "המל"ל"( לשלם את 
הזוג  בן  אם  הזוג,  לבן  במישרין  התוספת 

ביקש זאת ולתקופה שביקש.

הזכות  ● את  למל"ל  מקנה  לחוק   304 סעיף 
באופן  גמלה  כמקבל  אחר  אדם  למנות 
יש חשש מבוסס  באופן חלקי, אם  או  מלא 

שהמבוטח לא ישתמש בגמלה לטובתו.

תמצית עובדתית
כללית  ● נכות  לקצבת  תביעה  הגיש  המבוטח 

ונקבעה לו דרגת אי כושר יציבה בשיעור של 
בשל  ותוספת  יחיד  קצבת  קיבל  הוא   .75%

בת זוג.

בת הזוג של המבוטח הגישה תביעה לתשלום  ●
תוספת התלויים ישירות אליה.

קצבת  ● הופחתה  תביעתה  שאושרה  לאחר 
הנכות ששולמה למבוטח, ותוספת התלויים 
הועברה  מהקצבה,  חלק  כה  עד  שהייתה 

ישירות לבת הזוג.

לבית  ● תביעה  הוגשה  המל"ל  החלטת  כנגד 
הדין. 

דיון והכרעה
נכה  ● מוגדר  הארצי  הדין  בית  פסיקות  לפי 

ולפרנס  לעבוד  מסוגל  שאינו  כמבוטח  כללי 
המבחנים  פי  על  משפחתו  ואת  עצמו  את 
כללית חודשית  נכות  בחוק. קצבת  שנקבעו 
מינימלית,  פרנסה  תחליף  לנכה  מקנה 

שהנכה היה משתכר לו היה יכול לעבוד.  

תחליף  ● להיות  מיועדת  התלויים  תוספת 
לפרנסה שהנכה היה מביא לתלויים אילולא 

נכותו.

בתוספת  ● להשתמש  שלא  עלול  הנכה  אם 
החוק  מצוות  התלויים,  לטובת  התלויים 
עבור  )גם  הזוג  לבת  אותה  להעביר  היא 

הילדים(.

המבוטח טען כי הוא נזקק לתוספת הכספית  ●
בקצבה, בין היתר משום שקיבל צו הרחקה 
מהבית, ולכן עליו לשלם שכר דירה בנפרד. 

נשא  ● המבוטח  כי  שוכנע  לא  הדין  בית 
שבה  הדירה  של  המגורים  בהוצאות 

התגוררה בת הזוג.
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זוג  ● בן/בת  אם  כי  הדין  בית  קובע  ככלל 
התלויים  תוספת  תשלום  את  מבקשים 
ישירות אליהם - למל"ל נתון שיקול הדעת 
בחן  זה  במקרה  לתביעה.  להיענות  אם 
הזוג  בת  כי  והשתכנע  הנסיבות  את  המל"ל 

בקצבת  בגינה  והתוספת  בגפה  מתגוררת 
הנכות צריכה להשתלם ישירות אליה.

בהפעלת  ● פגם  נפל  לא  כי  קובע  הדין  בית 
שיקול הדעת על ידי המל"ל ולכן אין מקום 

לבית הדין להתערב בהחלטת המל"ל.

דמי הבראה שולמו באיחור של חודש - העובדת אינה 
זכאית להפרשי דמי לידה

רו"ח אורנה צח-גלרט, מר חיים חיטמן ורו"ח )משפטן( ישי כהן

 הכותבים - אורנה צח-גלרט, רואת חשבון, יועצת ומרצה לענייני הביטוח הלאומי
 ;ornazachcpa@gmail.com 

חיים חיטמן ורו"ח )משפטן( ישי כהן - ממשרד ארצי, חיבה, אלמקייס, כהן - פתרונות מיסוי בע"מ 
www.ahec-tax.co.il

האזורי  הדין  בית  דחה   29.11.2016 ביום 
של  תביעתה  את   )7597-12-14 )ב"ל  לעבודה 
לתשלום  "המבוטחת"(  )להלן:  לבקוביץ  מרים 
הבראה  דמי  תשלום  עקב  לידה  דמי  הפרשי 
של  באיחור  הלידה  חופשת  לאחר  לה  ששולמו 

חודש.

רקע חוקי
)תשלום  ● הלאומי  הביטוח  תקנות  פי  על 

ופטור מתשלום דמי ביטוח(, התשנ"ה-1995 
)להלן: "התקנות"(, תשלום נוסף הוא שכר 
שניתן לעובד נוסף על השכר החודשי הרגיל, 
למעט הפרשי שכר ולרבות דמי הבראה. שכר 
נוסף פורסים אחורנית, בחלקים שווים, עד 
12 חודשים שבהם עבד העובד, אם התשלום 
או  המינימום  משכר   25% על  עולה  הנוסף 

שווה לו.

12 חודשים  ● ניתן לתבוע הפרשי גמלה בתוך 
מיום תשלום השכר הנוסף.

תמצית עובדתית
המבוטחת עבדה כגננת במוסד חינוכי מיום  ●

.1.9.2010

)ככל  ● היריון  לשמירת  יצאה   7.8.2013 ביום 
ילדה   10.3.2014 ביום  הלידה(.  עד  הנראה 

ויצאה לחופשת לידה עד ליום 7.7.2014.

שאושרה  ● היריון  לשמירת  לגמלה  התביעה 
)להלן:  לאומי  לביטוח  המוסד  ידי  על 
המבוטחת  שכר  לפי  חושבה  "המל"ל"(, 

לתקופה 5-7/2013.

תביעה  ● המבוטחת  הגישה   16.9.2014 ביום 
דמי  תשלום  בעקבות  לידה  דמי  להפרשי 
 2014 הבראה ששולמו לה בשכר חודש יולי 

)לאחר ששבה לעבודה(.

המל"ל דחה את תביעתה בטענה כי פריסת  ●
חודשים אחורנית  ל-12  מבוצעת  נוסף  שכר 

ובמקרה דנן, עד 8/2013, ולא עד 7/2013.


