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הסדר הפיצוי לנפגעי פוליו לחברי וחברות קיבוצים
.1

בחודש מרץ  2007פורסם בספר החוקים ה"חוק פיצוי לנפגעי פוליו ,התשס"ז-
 ."2007תחולתו של החוק החל מינואר .2007

.2

מטרת החוק ,כנאמר בסעיף  1לחוק" ,לפצות את נפגעי הפוליו שלקו בישראל
במחלת שיתוק ילדים ובכך לבטא את מחויבותה של מדינת ישראל כלפיהם".
כנגזר ממטרה זו ,מדובר בפיצוי ולא בתגמול חלף אובדן כושר התפרנסות.
הקריטריון למתן הפיצוי הוא אחוזי הנכות הרפואית שנקבעו לנפגע הפוליו.

.3

הפיצוי מורכב משלושה:
3.1
3.2
3.3

פיצוי חד פעמי.
קצבה חדשית.
השתתפות המדינה במימון טיפולים רפואיים ואבזרים ומכשור רפואי
הנדרשים לנפגעי פוליו ,עקב מחלת הפוליו ואינם נכללים בסל שירותי
הבריאות .להגשמת זכות זו יתקין שר הבריאות תקנות .מאחר ואלה טרם
הותקנו ,לא ברור מה משמעות יש לזכות זו.

.4

עוד קובע סעיף  9לחוק כדלהלן:
"תשלומים המשולמים לפי חוק זה לא ייחשבו כהכנסה-
) א(
 .1לעניין פקודת מס הכנסה או לעניין תשלומי חובה או היטלים
אחרים;
 .2לעניין גמלאות לפי חוק הביטוח הלאומי;
תשלומים המשולמים לפי חוק זה אינם ניתנים להעברה ,לערבות או
) ב(
לעיקול בכל דרך שהיא ,אלא לשם תשלום מזונות ". . .

.5

לאחרונה קבעה התנועה את עמדתה לעניין ההתיחסות לתגמולים המשתלמים
לנכי צ.ה.ל ,כאשר בבסיס ההמלצה עמדה האמירה כי המדובר בפיצוי ולא
בהכנסת עבודה ,מבחינה זו ,ומבחינה זו בלבד ,דומה הדבר אף לעניין נפגעי הפוליו,
ועל כן מומלץ לנהוג בפגועי הפוליו בדומה לנכי צה"ל .כזכור ההמלצה הייתה
להותיר את התגמולים בידי הזכאי להם.

.6

מוצע להמליץ לקיבוצים כדלהלן:
) א(

התשלום נועד למילוי צרכיו של החבר פגוע הפוליו ,הנובעים ממחלת
הפוליו ממועד זה ואילך ולמטרה זו בלבד .אין מקום להתחשבן עם החבר
על הוצאות שהיו לקיבוץ בגינו בעבר.

) ב(

הפיצוי החד פעמי מקביל באופיו לפיצוי בגין כאב וסבל לו זכאי הניזוק,
ואילו הקצבה החדשית ,בדומה ,אולי ,לקצבת שירותים מיוחדים ,נועדה,
כאמור ,לעזור במילוי צרכיו של החבר הפגוע הנובעים מהנזק שנגרם על
ידי מחלת הפוליו.

)ג(

בקיבוץ השיתופי –

.i

.ii

.iii
.iv
.v

) ד(

פגוע פוליו שאינו משתכר למחייתו ,ישמשו סכומים אלה לכיסוי
הוצאות אחזקתו ,כלכלתו ושיקומו של החבר) .יתכן שניתן להציע
שסכום מסויים מתוך הקצבה יוסף לתקציבו למילוי צרכים שאינם
מכוסים על ידי הקיבוץ(.
פגוע פוליו משתכר ,הקצבה והסכום החד פעמי ישארו בידי החבר
שיעשה בהם שימוש למילוי צרכיו הנובעים מהפגיעה עקב מחלת
הפוליו והקיבוץ יהיה פטור מלמלא צרכים אלה ,ככל שיהיה די בסכום
הקצבה על מנת למלאם .יש לזכור כי גם בקיבוצים השיתופיים ,חלק
גדל והולך מצרכי החבר מסופק מתוך התקציב ואף חלק מצרכיו
המיוחדים של פגוע הפוליו.
הוחמר מצבו של החבר כתוצאה מפגיעת הפוליו ,ישלים הקיבוץ את
מילוי צרכיו ,מעבר לסכום הקצבה ,כמקובל בקיבוץ.
אין בתשלומים לפי חוק הפוליו כדי לפגוע בחובת הקיבוץ למלא צרכי
החבר ,כיתר החברים ,בעניינים שאינם נוגעים לפגיעת הפוליו.
בקיבוצים שלא נוהגים על פי המלצת התנועה ,לעניין נכי צה"ל ,מוצע
להקים קרן אישית בה ייצברו תשלומי הקצבה והתשלום החד פעמי,
כולם או חלקם .קרן זו תשמש למילוי צרכי החבר.

בקיבוץ המתחדש
ישתלמו הכספים לידי החבר פגוע הפוליו .מאחר ואין מדובר בהכנסת
עבודה ,אין להטיל עליה מס על ידי הקיבוץ ,אך ניתן לראות בה הכנסה
לצורך בקשות החבר למילוי צרכיו המיוחדים .אין בתשלום זה כדי לפגוע
בזכות החבר לפנסיה מכוח תקנות הערבות ההדדית.

הצוות להטמעת דו"ח דולב
אגף חברה

