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 פתח דבר

 

נהל המחקר והתכנון מציג בזאת חוברת נוספת בסדרת הפרסומים על מקבלי קצבאות נכות ימ

 מקבלי גמלה לילד נכה וקצבה לשירותים מיוחדים.  עלמהמוסד לביטוח לאומי, ובה מידע 

 –הקצבה לשירותים מיוחדים  אתילדים ו 73,,36הגמלה לילד נכה  קיבלו את 1023בסוף שנת 

הבחנה בין , תוך 1023את מאפייניהם של מקבלי הגמלאות הללו בשנת  מציג. פרסום זה 41,034

 .המצטרפים החדשים לבין מי שהחלו לקבל אותן בשנים קודמות

נהל המחקר והתכנון, על יתודתי נתונה לגב' רבקה פריאור, מנהלת אגף מחקרי נכויות במ

ם גמלאות נכויות קלוזנר, מנהלת תחו-לגב' אילת כהןו ,תרומתה המקצועית והסיוע במשימה

טל, ה-ומניסיונה המקצועי. כמו כן תודה לגב' מיה עורבשלה מיוחדות, אשר תרמה מהידע 

 ולגב' נירה עמיר, שנשאה בנטל ההדפסה. ,העורכת הלשונית, ששיפרה את סגנון הכתיבה

 

 

 ד"ר דניאל גוטליב

 סמנכ"ל מחקר ותכנון

 





 תמצית

 

קבוצות גיל לאנשים התלויים בעזרת  פי-עלחוק הביטוח הלאומי מגדיר שלוש קצבאות שונות 

. )ב( 21לילדים שעדיין לא הגיעו לגיל  – ילד נכהל ההזולת בביצוע פעולות היומיום: )א( גמל

שהגיעו לגיל  למי – עד גיל פרישה. )ג( גמלת סיעוד 21 לבני – קצבה לשירותים מיוחדים לנכים

קד בשתי קבוצות מקבוצה לקבוצה. בסקר זה נתמ יםמבחני הזכאות ורמות הגמלה שונ פרישה.

 ילדים המקבלים גמלה לילד נכה ומקבלי הקצבה לשירותים מיוחדים. –הזכאים הראשונות 

הגמלה לילד נכה נועדה לסייע למשפחה המטפלת בילד עם צרכים מיוחדים בהוצאות הכרוכות 

 התווכן לעודד א ו,בו או בכל טיפול אחר שנועד לשפר את תפקודבטיפול האישי והסיעודי הקשה 

לטפל בילד במסגרת הבית והקהילה. בשנתיים האחרונות אנו עדים לעלייה בקצב הגידול במספר 

הגיע  1023הגמלה, כתוצאה מהרחבת העילות המזכות בגמלה. בדצמבר  הילדים המקבלים את

מסך הילדים עם צרכים מיוחדים החיים  23%-פי הערכות כ-אלף, שהם על 31-לכ םמספר

 בישראל.

, גם לאחר םפרישה )ולעתים, לפי בחירתהעד גיל  21 ניהקצבה לשירותים מיוחדים משולמת לב

יום או שזקוקים מתלויים בעזרת הזולת בביצוע פעולות היוש מיל היא מסייעת( ופרישההגיל 

קצבה  1023-ב קיבלואלף אנשים  41-להשגחה מתמדת למניעת סכנת חיים לעצמם או לאחרים. כ

 שנים קודמות.ל בהשוואה הוסיף לגדול מספר המקבלים 1023בשנת  זו מדי חודש.

, תוך הבחנה בין המצטרפים 1023את מאפייניהם של מקבלי קצבאות אלה בשנת  זה מציגפרסום 

 שנים הקודמות.ב שהחלו לקבל אותןבין המקבלים ל 1023החדשים בשנת 
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 גמלה לילד נכה

 עיקרי החוק

הגמלה לילד נכה נועדה לסייע למשפחה המטפלת בילד עם צרכים מיוחדים בהוצאות הכרוכות 

 התובטיפול האישי והסיעודי הקשה בו או בכל טיפול אחר שנועד לשפר את תפקודו, וכן לעודד א

 לטפל בילד במסגרת הבית והקהילה. 

בשלב הראשון, פקיד התביעות מוודא שמתקיימים  :בתהליך קביעת הזכאות לגמלה שני שלבים

הוא ילדו  ;81תנאי הזכאות המקדימים: הילד, כהגדרתו בחוק הביטוח הלאומי, עדיין לא הגיע לגיל 

והוא אינו מוחזק במשפחת  ;1 (של מבוטח )או של מי שהיה מבוטח ונפטר בהיותו תושב ישראל

  .(3או במוסד )בתנאי פנימייה שבו ניתנים שירותי ריפוי, סיעוד או שיקום 2אומנה

מטעם המוסד את הילד וקובע אם מתקיים בו אחד בודק בשלב השני, רופא מומחה ברפואת ילדים 

 :אלההתנאים ה

  וכתוצאה ממחלה, תסמונת, תאונה או מום  ,שנים 3הילד תלוי בעזרת הזולת: ילד שמלאו לו

יום ממלידה הוא תלוי בעזרת הזולת באופן חריג מהמקובל בקרב בני גילו, בביצוע פעולות היו

 )לבישה, אכילה, רחצה, היגיינה אישית וניידות בבית(.

  ימים ובשל ליקוי רפואי  09הילד זקוק לנוכחות מתמדת או להשגחה קבועה: ילד שמלאו לו

מחלה כרונית קשה, הפרעת התנהגות חמורה או פיגור שכלי אי אפשר להשאירו ללא חמור, 

השגחה קבועה או שהוא זקוק לנוכחות מתמדת של הזולת, למניעת סכנת חיים לעצמו או 

 לאחרים.

  ירידה  ,זקוק לסיוע בתקשורת ,עיכוב בהתפתחות :4ליקוי מיוחד הקבוע בתקנותלילד

 תסמונת דאון.  ,או פסיכוזהאוטיזם  ,ליקוי ראייה ,בשמיעה

  ימים ובשל מחלה כרונית הוא זקוק לטיפול  09הילד זקוק לטיפול רפואי מיוחד: ילד שמלאו לו

 רפואי מיוחד.

הובילו להרחבת מספר הזכאים ש ילד נכה,ל הגמלהשינויים בתחום  כמהנעשו האחרונות  בשנים

נוי, -יישום המלצות ועדת אור הבולטים שבהם: )א(ולהגדלת הקצבה החודשית המשולמת להם. 

התוספת לדמי מחיה ועזרה בלימודים  אחדתשבעקבותיהן גדל מספר העילות המזכות בגמלה. )ב( ה

הגמלה  תהגדל)ג(  תוספת לכלל מקבלי הגמלה.ומתן ה מגובה הגמלה המלאה 09%רמה של ל

 המשולמת לילדים התלויים לחלוטין בעזרת הזולת. 

 .כאחוז מקצבת נכות מלאה ליחיד ,5לכל סוג ליקוי ,ם הגמלה נקבעכוס ,ילד נכה פי תקנות-על

ילד  .801%-ו 899%, 09%שלוש רמות זכאות בסיסיות לגמלה: כיום  התיקונים שנעשו, ישבעקבות 

                                                           
 שנים. 81לרבות ילדים חורגים או מאומצים שטרם מלאו להם  1
 משפחת אומנה המחזיקה בילד עם צרכים מיוחדים זכאית לתמיכה ממשרד הרווחה. 2
 הוצאות אחזקתו. בכלחוץ ממקרים שהילד מוחזק במוסד והוריו נושאים  3
 מיום לידתו.בליקויים אלה ילד זכאי לגמלה  4
בניגוד לקצבת נכות, המושפעת מאחוזי נכות רפואית ודרגת אי כושר, אין הבדל בין מקבלי גמלה לילד  5

 .(8נספח )אותה עילה גין נכה הזכאים ב
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. בשנת מביניהן שמתקיים בו יותר מתנאי זכאות אחד, יהיה זכאי לגמלה אחת בשיעור הגבוה ביותר

ילדים  ח."ש 0,890היה  899%סכום הגמלה החודשית הבסיסית לילד המקבל גמלה בשיעור  0983

מקצבה  81%, זכאים לקצבה חודשית נוספת )קח"ן( בשיעור או יותר 899%בשיעור המקבלים גמלה 

  . 0983-ח לחודש ב"ש 330 –מלאה ליחיד 

 09%-לה בשיעור מוגדל במשפחה שבה שני ילדים או יותר המקבלים גמלה לילד נכה זכאית לגמ

. משפחות שבהן שני ילדים עם צרכים (משיעור הגמלה המגיע לכל ילד)בעבור כל אחד מהילדים 

ועד  81-זכאי לגמלה )משום שהוא שוהה במוסד או שהוא בן יותר מאינו מיוחדים, אשר אחד מהם 

 בור הילד.שולמה בעבורו גמלה(, זכאית אף היא לגמלה בשיעור מוגדל בע 81הגיעו לגיל 

 המוסד בעבורם יוזםשר"מ, קצבת ללקצבת נכות או  ועשויים להיות זכאים 81 להם ילדים שמלאו

נמשך שלושה  לילד נכה הגמלהלצורך מיצוי זכויותיהם בגמלאות אלה. במקביל תשלום תביעה 

  לשם שמירה על רצף תשלומים למשפחה. (,81גיל  לאחר) חודשים נוספים

 

 מקבלי הגמלה

-הביטוח הלאומי וג'וינט בידי 8001-8000מחקר ארצי על ילדים עם נכויות בישראל, שנעשה בשנים 

מהילדים בישראל סובלים מבעיית תפקוד כרונית או זקוקים לטיפול  1.1%מכון ברוקדייל, העלה כי 

ם אלף ילדים ע 099-חיו בישראל כ 0983רפואי קבוע למשך שנה או יותר. לפי אומדן זה, בדצמבר 

לעומת  89%גידול של  –  (8)תרשים  קיבלו גמלה לילד נכה( 80%)הם ב 31,030צרכים מיוחדים, 

היא החזרת עילת ההשגחה לרשימת העילות המזכות בקצבה )מספר  העיקרית לגידולהסיבה  .0980

 בשנה האחרונה(.  0הילדים הזקוקים להשגחה גדל פי 

 8תרשים 
 1023-1005, הילדים עם מוגבלות כללבושיעורם מקבלי הגמלה לילד נכה 

 

 

80% 83% 83% 89% 89% 80% 83% 81%
80%
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ועל חלקה  הגמלעל העל סך ההוצאה  השפעהגובה הגמלה בלגידול במספר מקבלי הגמלה ולשינוי 

לטובת תשלומי  ח"שמיליארד  8.0שולמו  0983סך הכל בשנת  :היחסי מבין כלל גמלאות הנכות

 .(8)לוח  מסך תשלומי ענף נכות כללית 89%-קצבאות לילד נכה, שהם כ

 8לוח 
 ,וחלקם היחסי מבין כלל תשלומי ענף נכות םתשלומיה, סך מקבלי גמלה לילד נכה

 5100-3102 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חורג במידה ניכרת מהרגיל אצל בני שתפקודו ילד  לילד נכה זכאילגמלה  ,הגדרות הזכאותפי -על

רבות תביעות וזמניות  קביעות רבות הןבכל גיל מצופה מהילד לבצע פעולות שונות, ש מאחר .6גילו

להגדיל כדי  פועלהביטוח הלאומי , למרות זאת .מוגשות עם סיום תקופת הנכות הזמנית שנקבעה

הילדים להתייצב בפני על לצמצם את מספר הפעמים ש במטרהאת שיעור הקביעות הצמיתות, 

 . ועדות רפואיות

 

 80-כ .היו תביעות חוזרות בהן 01%-ו ,0980-מביותר  0%תביעות,  09,008 0983-בסך הכל טופלו ב

-התקיימו כבממוצע  י המוסד, כאשררופא בידישם נדונו וועדות הרפואיות והועברו לאלף בקשות 

  .(0)לוח  לכל בקשה דיונים 8.0

 0לוח 
 3102בקשות, דיונים וועדות רפואיות שהתקיימו בתחום ילד נכה, 

 

 

 

 

 

                                                           
כתוצאה מהתפתחותו הטבעית של הילד, השפעת המוגבלות מורגשת בעיקר בהיותו פעוט וקטנה ככל   6

 שהוא מתבגר.

 שנה
מקבלי 

הגמלה לילד 
 נכה

  תשלומיםסך ה

מספרים 
 מוחלטים

 )אלפי ש"ח(

חלקם היחסי 
מתשלומי ענף 

 נכות

0990 08,001    301,813 1.1% 

0993 00,398    133,900 1.1% 

0991 09,091    113,001 1.0% 

0991 00,981    193,301 1.0% 

0990 03,333    191,031 1.9% 

0989 01,983    091,001 1.0% 

0988 39,303    039,908 1.3% 

0980 33,391    8,900,011 0.0% 

0983 31,030    8,083,800 0.0% 

 ועדות דיונים בקשות דרג דיון

 88,031 03,039 81,093 סך הכל

 0,190 09,011 83,303 דרג ראשון

 8,001 0,010 0,309 עררים – דרג שני
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ילדים הזקוקים לנוכחות  ,קבוצות: ילדים התלויים בזולת לארבעחלקים נמקבלי הגמלה לילד נכה 

קבוצת הילדים הזקוקים ילדים הזקוקים לטיפול מיוחד. וילדים עם ליקוי מיוחד  ,או להשגחה

בעקבות שינוי החקיקה שהתקבל בכנסת  0983בשנת לנוכחות או להשגחה כמעט הכפילה את עצמה 

 .0980לקראת סוף 

 3לוח 
 זכאותה ועילתילד נכה לפי ותק בקצבה ל המקבלי גמל

 3102דצמבר  )מספרים מוחלטים ואחוזים(,

 

לפחות או  19%שיעור מוגבלותם בניידות הוא ו ויותר המקבלים גמלה 3ילדים בני , 8000משנת 

גם גמלת ניידות.  לקבל זכאים שוועדה רפואית קבעה שהם זקוקים לכיסא גלגלים ומשתמשים בו,

או שנקבע  לפחות מוגבלות בניידות 19%שלכל אחד מהם נקבעו  ,משפחה שבה שני ילדים או יותר

כי הם אינם מסוגלים ללכת בכוחות עצמם, והם מתגוררים באותה דירה, עשויה להיות זכאית 

 זכאותה עילת

 מצטרפים חדשים מקבלים קיימים סך הכל

מספרים 
 מוחלטים

 אחוזים
מספרים 
 מוחלטים

 אחוזים
מספרים 
 מוחלטים

 אחוזים

 899 1,010 899 39,303 899 31,030 סך הכל
ילדים 

התלויים 
 בזולת

 0.0 308 09.1 1,090 09.1 1,103 סך הכל

 3.3 030 1.1 0,319 1.9 0,303 תלות רבה בזולת

 8.3 800 83.1 0,881 83.1 0,099 תלות לחלוטין בזולת
 ילדים הזקוקים לנוכחות 

 סך הכל –או להשגחה 
3,339 83.1 3,039 83.9 0,999 38.1 

ילדים 
עם ליקוי 

 מיוחד

 30.1 3,983 91.1 89,101 91.9 81,199 סך הכל

 0.3 903 80.0 3,190 89.0 9,801 ליקוי שמיעה

 03.1 8,190 01.3 1,193 01.1 89,091 ספקטרום האוטיזם

 8.1 833 3.0 019 0.0 8,883 ליקוי ראייה

 0.9 813 9.1 080 8.8 990 סיוע בתקשורת

 9.0 313 9.1 081 8.3 009 עיכוב בהתפתחות

 8.3 00 3.3 8,999 0.0 8,900 תסמונת דאון
ילדים 

הזקוקים 
לטיפול 
רפואי 
 מיוחד

 03.9 8,131 83.0 9,899 80.0 0,110 סך הכל

 0.3 803 9.1 001 8.8 909 ליקוי בגפיים

 9.0 319 8.8 300 8.0 193 מחלה ממארת

 9.9 00 9.9 808 9.9 809 ליקוי בעצמות

 0.3 803 8.1 091 0.9 199 שלושה טיפולים

 9.0 30 8.0 313 8.8 988 תסמונת נדירה

 8.9 10 9.9 838 9.0 093 טיפול נשימתי

 0.3 809 8.3 309 8.0 019 הזנה תוך גופית
דחף בלתי נשלט 

 לאכילה
10 9.0 30 9.0 3 9.9 

 8.8 10 8.8 300 8.8 989 ליקוי בדרכי השתן
בדיקות תכופות 

 מחוץ לבית
390 8.3 911 8.3 889 8.0 

 3.0 919 3.3 8,899 9.8 8,019 סוכרת
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-כילדים ) 9,088קיבלו  0983שנים. בדצמבר  3 להםלהטבות לפי הסכם הניידות גם אם טרם מלאו 

 .(0)תרשים  זמנית-מכלל מקבלי הגמלה( שתי גמלאות בו 88%

 0תרשים 
 1023, דצמבר נכות לפי גמלהמקבלי גמלאות 

 
 

מהילדים  00%. הזכאי להלמת למי שבהחזקתו או בהשגחתו נמצא הילד והגמלה לילד נכה מש

בדרך כלל  ,הורית-משפחה חדב ילדים מהם 83%-, כלפחות של אחד מהוריהם השגחבהנמצאים 

 . (3אם יחידנית )תרשים 

 3תרשים 
 1023דצמבר ילד נכה לפי מקבל הגמלה, ל המקבלי גמל

 
 

 

ילד נכה בלבד
89%

ילד נכה 
וניידות

22%

11%, זוג הורים

,  הורה יחיד
83%

,  מוסד
8%
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בכפוף  פי תפקודו בחמישה תחומים יומיומיים-עלנקבעת  ילד בעזרת הזולתה מידת התלות של

מידת  פי-עלוכן , אישית היגיינהו ניידות בתוך הבית, הלבשה, רחצה, אכילה – (ADLלסולם של כץ )

מוגדרים הילדים הכמעט כל  הזדקקותו לנוכחות של הזולת כדי למנוע סכנת חיים לעצמו או לזולתו.

גם  19%-וכ הלבשה, רחצה, אכילה והיגיינהבפעולות תלויים לחלוטין בזולת נזקקים לעזרה בכ

 3נקודות מתוך  0בה הם מקבלים ש. יתר על כן, מלבד בפעולת האכילה )(9)תרשים  בניידות בבית

ד על הקושי דבר המלמ –אפשריות(, רובם מקבלים בסעיפים אלה את הניקוד הגבוה ביותר האפשרי 

 הוריהם. להעצום שמטיל הטיפול בילדים אלה ע

 

 9תרשים 
 שיעור הילדים התלויים בזולת הנדרשים לעזרה בכל אחת מפעולות היומיום, 

 1023דצמבר 

 
 

טיפול בילד עם צרכים מיוחדים מקשה על ההורים, וטיפול ביותר מילד נכה אחד מקשה שבעתיים. 

-ובילדים(  3,901יותר מילד אחד המקבל גמלה לילד נכה )בסך הכל  שבהן משפחות 0,080כיום יש 

עם צרכים מיוחדים. התפלגות הליקויים השכיחים אצל אותם  לפחות ילדים שלושהיש  ןמה 019

שני ילדים או יותר עם  09%-במהמשפחות הילדים סובלים מבעיות שמיעה,  00%-ילדים מעלה כי ב

הילדים תלויים בעזרת הזולת או זקוקים לנוכחות  39%-ילדים עם ליקוי ראייה וב 0%-אוטיזם, בכ

 קבועה. 
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-של מערכת הביטחון הסוציאלי בישראל למדינות ה השוואה 7הביטוח הלאומי עשה 0989בשנת 

OECD, מיוחד לילדים עם צרכים כלל תגמול  אין ארגוןבמחצית ממדינות ה וממנה עלה כי

מיוחדים. יתרה מכך, בהשוואה למדינות שמשלמות קצבה לילדים עם צרכים מיוחדים, גובה 

גבוה ממרבית , המחושב כאחוז מהתוצר השנתי לנפש, לילדים נכים בישראל הגמלה הריאלי

 .(0)תרשים  צרפת ושוודיהמ חוץהמדינות 

 

 0תרשים 
  ,וכאחוז מהתוצר לנפש ("ח)ש נומינלית המשולמת לילדים נכים, הקצבה השנתית

 1020, מדינות נבחרותישראל ו

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 OECD-מערכת הביטחון הסוציאלי במבט בינלאומי: ישראל ומדינות ה(. 0989)ז'ק בנדלק ואחרים  7

1009. 
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 נתונים נוספים

 ממספר  0פי  גבוה בנים עם אוטיזםה מספר – שליש ממקבלי הגמלה לילד נכה הם בנים

 הבנות עם אוטיזם.

  שנים. 3מלאו להם ש לפניכשליש ממקבלי הגמלה הצטרפו למערכת עוד 

 זכאים  מן המקבלים 19%-נוי, כ-לאור השינויים שהתקבלו בעקבות המלצות ועדת אור

יותר מילד נכה שבה )לא כולל התוספת המשולמת למשפחה  ויותר 899%לגמלה בשיעור של 

 אחד(.

 ות בביתם. ממקבלי הגמלה מעסיקים עובד זר אחד לפח 9%-כ 

  ,זכאים לקצבה כתלויים לחלוטין בזולת ו 01%מבין הילדים שבביתם מועסק עובד זר-

 בגלל אוטיזם. 80%

 ילדים משולמת תוספת כיוון שבמשפחתם יש יותר מילד נכה אחד. הליקויים  3,901-ל

 הבולטים של ילדים אלה הם בעיות שמיעה או אוטיזם.

 81%-הראשונה זכאות לגמלה. זכאותם של כ ממקבלי הגמלה נקבעה השנה בפעם 09%-ל 

 נוספים נבדקה השנה מחדש. 
 

 9לוח 
 ילד נכה לפי ותק בקצבה ונפת מגוריםל המקבלי גמל

 1023דצמבר )מספרים מוחלטים ואחוזים(, 

 נפה

 מצטרפים חדשים מקבלים קיימים סך הכל

מספרים 
 מוחלטים

 אחוזים
מספרים 
 מוחלטים

 אחוזים
מספרים 
 מוחלטים

 אחוזים

 899 1,010 899 39,303 899 31,030 סך הכל

 80.0 019 89.3 9,930 89.3 0,990 ירושלים

 89.9 8,911 83.9 3,031 83.0 0,900 תל אביב

 3.9 903 0.1 8,100 0.1 0,080 חיפה

 9.9 339 3.0 8,900 3.1 8,310 אשקלון

 88.3 103 89.0 3,380 88.9 9,818 באר שבע

 9.9 01 9.9 838 9.9 801 גולן

 9.0 308 9.0 8,901 9.1 8,181 השרון

 9.0 330 9.1 8,999 9.1 8,190 חדרה
יהודה 

 ושומרון
8,018 0.0 8,001 0.8 909 0.3 

 0.1 933 0.0 8,193 0.0 0,033 יזרעאל

 8.0 889 8.0 938 8.0 018 כינרת

 3.0 003 1.1 0,393 1.3 0,133 עכו

 1.3 000 1.0 0,010 1.0 0,139 פתח תקוה

 8.0 880 8.9 909 8.9 030 צפת

 1.1 301 0.9 0,103 1.0 3,319 רחובות

 9.9 339 9.8 8,039 9.8 8,031 רמלה
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 0לוח 
 ילד נכה לפי ותק בקצבה, מין וגיל ל הגמלהמקבלי 

 3102דצמבר  )מספרים מוחלטים ואחוזים(,

 

 3לוח 
 ילד נכה לפי ותק בקצבה, מין וגיל בעת ההצטרפותל המקבלי גמל

 1023דצמבר )מספרים מוחלטים ואחוזים(, 

 

 

 

 

 גיל מין

 מצטרפים חדשים מקבלים קיימים סך הכל

מספרים 
 מוחלטים

 אחוזים
מספרים 
 מוחלטים

 אחוזים
מספרים 
 מוחלטים

 אחוזים

 899 1,010 899 39,303 899 31,030 סך הכל
 30.8 9,001 30.9 80,109 30.9 09,318 סך הכל בנים

 81.9 8,013 8.0 938 9.3 8,191 3עד גיל 

0-3 9,930 88.1 3,903 89.8 8,310 81.0 

0-3 3,081 81.0 0,009 81.3 031 80.1 

83-89 3,301 83.1 0,010 81.3 103 0.0 

81-89 0,309 89.0 0,880 83.1 090 1.0 
 39.0 0,390 30.9 89,330 30.9 83,019 סך הכל בנות

 88.9 130 8.3 313 3.0 8,081 3עד גיל 

0-3 0,009 0.0 8,319 0.0 019 1.3 

0-3 3,913 1.8 0,393 1.3 919 3.0 

83-89 3,981 0.9 3,900 89.9 310 0.8 

81-89 3,308 1.1 0,099 0.1 311 0.9 

 מין
גיל 

 הצטרפות

 מצטרפים חדשים מקבלים קיימים סך הכל

מספרים 
 מוחלטים

 אחוזים
מספרים 
 מוחלטים

 אחוזים
מספרים 
 מוחלטים

 אחוזים

 899 1,010 899 39,303 899 31,030 סך הכל
 30.8 9,001 30.9 80,109 30.9 09,318 סך הכל בנים

 01.1 0,900 31.1 88,110 33.3 83,111 3עד גיל 

0-3 0,800 83.0 9,083 83.0 080 80.9 

0-3 3,099 0.0 0,010 1.0 080 80.8 

83-89 8,333 9.3 8,998 3.3 330 1.9 

81-89 090 8.9 813 9.3 330 9.0 
 39.0 0,390 30.9 89,330 30.9 83,019 סך הכל בנות

 80.9 8,839 00.3 3,133 08.8 1,999 3עד גיל 

0-3 0,390 3.0 8,089 3.3 938 0.1 

0-3 8,339 9.3 8,810 3.0 990 0.0 

83-89 000 0.0 038 8.0 331 9.0 

81-89 313 8.9 883 9.9 033 3.0 
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 1לוח 
 מקבלי גמלה לילד נכה לפי ותק בקצבה, קבוצת זכאות וגיל בעת ההצטרפות 

 1023דצמבר )מספרים מוחלטים ואחוזים(,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קבוצת 
 זכאות

גיל 
 הצטרפות

 מצטרפים חדשים מקבלים קיימים סך הכל

מספרים 
 מוחלטים

 אחוזים
מספרים 
 מוחלטים

 אחוזים
מספרים 
 מוחלטים

 אחוזים

 899 1,010 899 39,303 899 31,030 הכלסך 

ילדים 
התלויים 

 בזולת

 0.0 308 09.1 1,090 09.1 1,103 סך הכל

 8.8 13 81.8 0,809 83.0 0,013 3עד גיל 

0-3 8,008 9.9 8,991 9.3 883 8.0 

0-3 110 0.9 310 0.3 13 8.8 

83-89 038 9.3 811 9.3 09 9.1 

81-89 03 9.3 31 9.8 01 9.1 

ילדים 
הזקוקים 
לנוכחות 

או 
 השגחה

 38.1 0,999 83.9 3,039 83.1 3,339 סך הכל

 0.8 300 0.0 8,119 3.0 0,913 3עד גיל 

0-3 8,039 9.8 8,998 3.9 003 3.0 

0-3 8,990 3.1 101 0.3 300 1.3 

83-89 300 8.1 001 8.9 301 9.1 

81-89 083 9.3 99 9.8 813 0.3 

ילדים 
 עם ליקוי

 מיוחד

 30.1 3,983 91.1 89,101 91.9 81,199 סך הכל

 00.9 8,303 39.0 0,018 01.0 89,031 3עד גיל 

0-3 3,910 0.0 0,009 0.1 900 3.3 

0-3 0,900 0.3 8,331 0.0 301 9.1 

83-89 8,983 0.1 108 0.0 030 3.0 

81-89 393 9.0 891 9.0 803 0.3 

ילדים 
הזקוקים 

לטיפול 
רפואי 
 מיוחד

 03.9 8,131 83.0 9,899 80.0 0,110 סך הכל

 89.8 130 1.0 0,999 1.3 3,830 3עד גיל 

0-3 103 0.9 311 0.3 091 0.1 

0-3 111 0.3 383 0.9 010 3.3 

83-89 339 8.1 333 8.8 309 9.3 

81-89 033 9.1 39 9.0 090 0.1 



11 

 

 1לוח 
 זכאות ה ועילתילד נכה לפי ותק בקצבה, מין ל המקבלי גמל

 1023דצמבר )מספרים מוחלטים ואחוזים(,  

 

 

 סיבת זכאות מין
 מצטרפים חדשים מקבלים קיימים סך הכל

מספרים 
 מוחלטים

 אחוזים
מספרים 
 מוחלטים

 אחוזים
מספרים 
 מוחלטים

 אחוזים

 899 1,010 899 39,303 899 31,030 סך הכל
 30.8 9,001 30.9 80,109 30.9 09,318 סך הכל בנים

בדיקות תכופות מחוץ 
 לבית

311 8.9 301 8.8 38 9.1 
 9.9 89-פחות מ 9.8 01 9.8 38 דחף בלתי נשלט לאכילה

 8.9 891 9.1 093 9.1 389 גופית-הזנה תוך
 9.3 93 9.0 13 9.3 883 טיפול נשימתי
 8.0 883 9.0 831 9.1 009 ליקוי בגפיים

 9.1 08 9.3 830 9.3 009 ליקוי בדרכי השתן
 9.0 81 9.0 00 9.0 11 ליקוי בעצמות

 8.9 19 8.0 039 8.1 331 ליקוי ראייה
 3.9 000 3.0 8,030 0.1 0,809 ליקוי שמיעה

 0.1 089 9.3 800 8.8 990 מחלה ממארת
 09.0 8,009 1.9 0,090 89.1 9,900 נוכחות או השגחה קבועה

 8.1 801 9.0 893 9.1 013 בתקשורתסיוע 
 3.8 030 8.0 010 0.8 191 סוכרת

 80.3 8,913 03.0 1,018 03.8 1,101 ספקטרום האוטיזם
 0.1 098 9.9 890 9.1 393 עיכוב בהתפתחות

 8.9 893 8.8 300 8.8 900 שלושה טיפולים
 9.0 19 0.1 0,030 1.0 3,990 תלות לחלוטין בזולת

 0.0 830 9.1 8,903 9.0 8,000 בזולתתלות רבה 
 9.1 01 8.1 093 8.0 033 תסמונת דאון

 9.3 80 9.1 801 9.3 081 תסמונת נדירה
 39.0 0,390 30.9 89,330 30.9 83,019 סך הכל בנות

בדיקות תכופות מחוץ 
 לבית

089 9.3 838 9.0 03 9.1 
 . . 9.8 98 9.8 98 דחף בלתי נשלט לאכילה

 8.8 13 9.3 819 9.1 019 גופית-תוךהזנה 
 9.9 30 9.0 01 9.0 09 טיפול נשימתי
 8.9 11 9.3 10 9.9 833 ליקוי בגפיים

 9.0 39 9.0 803 9.0 809 ליקוי בדרכי השתן
 9.0 88 9.0 30 9.0 13 ליקוי בעצמות

 9.1 00 8.9 983 8.3 910 ליקוי ראייה
 0.3 801 0.1 8,133 0.8 8,039 ליקוי שמיעה

 0.8 839 9.9 839 9.1 009 מחלה ממארת
 88.0 109 9.1 8,980 3.9 0,030 נוכחות או השגחה קבועה

 9.1 03 9.0 13 9.3 800 סיוע בתקשורת
 3.8 031 8.1 000 0.9 133 סוכרת

 9.0 383 9.1 8,930 9.3 8,108 ספקטרום האוטיזם
 0.3 810 9.9 880 9.1 019 עיכוב בהתפתחות

 8.0 03 9.1 003 9.1 380 שלושה טיפולים
 9.1 00 1.0 0,813 0.0 0,031 תלות לחלוטין בזולת

 8.3 899 3.0 001 0.1 8,901 תלות רבה בזולת
 9.3 90 8.3 909 8.9 033 תסמונת דאון

 9.0 83 9.3 811 9.0 809 תסמונת נדירה
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 0לוח 
 מקבלי גמלה לילד נכה לפי ותק בקצבה ועילת זכאות 

 1023דצמבר )מספרים מוחלטים ואחוזים(, 

 

 עילת הזכאות
 מצטרפים חדשים מקבלים קיימים סך הכל

 אחוזים מספרים אחוזים מספרים אחוזים מספרים

 899 1,010 899 39,303 899 31,030 סך הכל

P.D.D. 3,090 83.9 0,930 81.9 119 89.3 

 89.0 109 1.1 0,303 0.0 3,919 אוטיזם

 9.8 89-פחות מ 9.9 89-פחות מ 9.9 89-פחות מ אורטרוסטומיה

 9.9 89-פחות מ 9.8 99 9.8 93 מחלה משנית-אימונוסופרסיה

 9.0 89 9.8 80 9.8 33 ארבעה טיפולים משתי מחלות

 9.3 90 9.3 13 9.3 800 בדיקות דם מחוץ לבית

 9.0 88 9.8 80 9.8 39 ג'ג'ונוסטומיה

 9.1 38 9.3 819 9.3 030 גסטרוסוטומיה

 9.9 89-פחות מ 9.0 30 9.0 10 דחף בלתי נשלט לאכילה

 9.9 89-פחות מ 9.9 89-פחות מ 9.9 89-פחות מ דלקות כרוניות בעצמות

 9.0 18 9.3 00 9.9 833 האכלה ממושכת

 9.0 30 9.0 18 9.3 889 הזנה טיפתית בזונדה

 9.0 80 9.8 38 9.8 93 ורידית הזנה תוך

 9.0 30 9.3 10 9.9 899 המשך תשלום מחלה ממארת

 9.8 89-פחות מ 9.9 89 9.9 89 העדר גפיים

 9.9 33 9.0 011 9.1 309 הפרעות בכליות ובדרכי השתן

 09.9 8,193 3.8 8,101 0.1 3,193 זקוק להשגחה

 9.0 81 9.3 13 9.3 899 הגפיים שתיחוסר תפקוד ב

 9.1 330 88.1 3,000 89.9 3,009 חרשות

 9.0 39 9.0 18 9.3 890 טיפול אימונוסופרסיבי

 8.9 10 9.9 838 9.0 093 טיפול נשימתי

 9.1 08 9.0 890 9.0 803 יהיכבד רא

 9.1 38 9.9 883 9.0 819 כבד שמיעה

 8.8 10 0.1 130 0.9 081 יהיליקוי רא

 3.0 031 9.9 888 8.9 310 מחלה ממארת

 9.8 89-פחות מ 9.8 30 9.8 33 מחלה משנית לסרטן

 0.3 801 9.1 8,981 9.3 8,383 נוכחות מתמדת

 0.9 813 9.1 080 8.8 990 סיוע בתקשורת

 3.0 919 3.3 8,899 9.8 8,019 כרתוס

 9.0 313 9.1 081 8.3 009 עיכוב התפתחותי

 8.9 10 8.3 990 8.3 911 עירויים

 0.3 801 8.0 011 0.8 113 פסיכוזה

 9.8 89-פחות מ 9.9 89-פחות מ 9.9 80 ציסטסטומיה

 9.3 90 9.8 01 9.0 19 קולוסטומיה

 9.9 01 9.9 880 9.9 893 שברים פתולוגיים בעצמות

 9.0 331 8.3 999 8.0 131 שלושה טיפולים כולל השגחה

 8.1 830 8.1 080 8.1 391 שלושה טיפולים לא כולל השגחה

 9.0 81 9.0 010 9.1 393 כולל נוכחותשלושה סעיפי 

 9.3 90 9.9 80 9.0 01 שלושה סעיפים כולל אשפוז

 9.8 89-פחות מ 9.9 89-פחות מ 9.9 89-פחות מ שלושה סעיפים כולל מייצבי לחץ דם

 3.3 030 1.1 0,319 1.9 0,303 תלות במידה רבה בזולת

 8.3 800 83.1 0,881 83.1 0,099 תלות לחלוטין בזולת

 8.3 00 3.3 8,999 0.0 8,900 תסמונת דאון

 9.0 30 8.0 313 8.8 988 תסמונת נדירה

 0.3 810 9.9 839 9.1 393 תפקוד לקוי בשתי גפיים
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 89לוח 
  8ילד נכה לפי ותק בקצבה, קבוצת זכאות ושיעור גמלה בסיסיל המקבלי גמל

 1023דצמבר  )מספרים מוחלטים ואחוזים(, 

קבוצת 
 זכאות

 גמלה בסיסישיעור 

 מצטרפים חדשים מקבלים קיימים סך הכל

מספרים 
 מוחלטים

 אחוזים
מספרים 
 מוחלטים

 אחוזים
מספרים 
 מוחלטים

 אחוזים

 899 1,010 899 39,303 899 31,030 סך הכל

 98.0 3,883 00.0 3,190 03.9 0,138 סך כל 09%

 3.3 030 1.1 0,319 1.9 0,303 ילדים התלויים בעזרת הזולת

 ילדים הזקוקים לנוכחות 
 השגחה קבועהלו/או 

3,338 0.3 8,180 3.9 8,193 09.9 

 9.1 333 9.9 8,300 9.0 8,308 ילדים עם ליקוי מיוחד

ילדים הזקוקים לטיפול 
 רפואי מיוחד

8,101 9.0 8,000 9.9 330 1.9 

 01.0 9,339 38.9 81,039 39.0 00,139 סך הכל 899%

 ילדים הזקוקים לנוכחות 
 השגחה קבועהלו/או 

0,300 1.8 0,890 1.8 009 1.3 

 30.9 0,391 99.9 83,090 90.0 83,890 ילדים עם ליקוי מיוחד

ילדים הזקוקים לטיפול 
 רפואי מיוחד

9,980 89.3 0,110 0.0 8,833 80.9 

 8.3 800 83.1 0,881 83.1 0,099 ילדים התלויים בעזרת הזולת 801%
 

 
 88לוח 

 ילד נכה שפנו לרשות ההגירה לפי ותק בקצבה, שיעור הגמלה הבסיסי ל המקבלי גמל
 1023דצמבר )מספרים מוחלטים ואחוזים(,  והעסקת עובד זר

 

 

 

 

                                                           
 לא כולל תוספת בגין לימודים ותוספת משפחה. 8

שיעור 
 גמלה

 העסקת עובד זר

 מצטרפים חדשים מקבלים קיימים סך הכל

מספרים 
 מוחלטים

 אחוזים
מספרים 
 מוחלטים

 אחוזים
מספרים 
 מוחלטים

 אחוזים

 899 89-פחות מ 899 8,013 899 8,019 סך הכל
 . . 3.1 00 3.1 00 סך הכל 09%

 . . 0.0 93 0.0 93 מעסיקים עובד זר

 . . 9.1 83 9.1 83 יש היתר לעובד זר
 18.9 89-פחות מ 30.9 380 30.0 309 סך הכל 899%

 01.3 89-פחות מ 01.3 990 01.3 991 מעסיקים עובד זר

 90.0 89-פחות מ 88.8 819 88.0 811 היתר לעובד זריש 
 01.3 89-פחות מ 03.0 100 03.1 101 סך הכל 801%

 . . 90.0 330 90.3 330 מעסיקים עובד זר

 01.3 89-פחות מ 89.9 003 89.9 001 יש היתר לעובד זר
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 80לוח 
 זכאות ה ועילתילד נכה המעסיקים עובד זר לפי ותק בקצבה ל המקבלי גמל

 1023דצמבר )מספרים מוחלטים ואחוזים(, 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 עילת הזכאות

 מצטרפים חדשים מקבלים קיימים סך הכל

מספרים 
 מוחלטים

 אחוזים
מספרים 
 מוחלטים

 אחוזים
מספרים 
 מוחלטים

 אחוזים

 899 89-פחות מ 899 8,839 899 8,833 סך הכל

 09.9 89-פחות מ 9.0 89-פחות מ 9.3 89-פחות מ בדיקות תכופות מחוץ לבית

 . . 9.3 89-פחות מ 9.3 89-פחות מ דחף בלתי נשלט לאכילה

 . . 0.9 03 0.9 03 הזנה תוך גופית

 . . 9.0 89 9.0 89 טיפול נשימתי

 . . 9.3 89-פחות מ 9.3 89-פחות מ ליקוי בגפיים

 . . 8.1 08 8.1 08 ליקוי בדרכי השתן

 . . 9.8 89-פחות מ 9.8 89-פחות מ ליקוי בעצמות

 . . 8.3 80 8.3 80 ליקוי ראייה

 . . 0.0 00 0.0 00 ליקוי שמיעה

 . . 9.3 89-פחות מ 9.3 89-פחות מ מחלה ממארת

 . . 1.1 09 1.1 09 נוכחות ו/או השגחה קבועה

 . . 9.8 89-פחות מ 9.8 89-פחות מ סיוע בתקשורת

 . . 9.3 89-פחות מ 9.3 89-פחות מ כרתוס

 09.9 89-פחות מ 80.9 008 80.9 000 האוטיזםספקטרום 

 . . 8.0 89 8.0 89 שלושה טיפולים

 . . 01.1 313 01.1 313 תלות לחלוטין בזולת

 . . 8.0 81 8.0 81 תלות רבה בזולת

 . . 9.0 89-פחות מ 9.0 89-פחות מ תסמונת דאון

 . . 8.3 80 8.3 80 תסמונת נדירה
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 83לוח 
 זכאותה ועילת לפי ותק בקצבה ,ילד נכה הזכאים לתוספת משפחהל המקבלי גמל

 1023דצמבר )מספרים מוחלטים ואחוזים(,  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 עילת הזכאות

 מצטרפים חדשים מקבלים קיימים סך הכל

מספרים 
 מוחלטים

 אחוזים
מספרים 
 מוחלטים

 אחוזים
מספרים 
 מוחלטים

 אחוזים

 899 133 899 0,300 899 3,901 סך הכל

 03.0 818 00.3 8,810 00.0 8,339 ספקטרום האוטיזם

 83.1 898 03.3 8,000 00.9 8,303 ליקוי שמיעה

 33.3 091 80.0 309 89.1 101 נוכחות ו/או השגחה קבועה

 0.0 81 80.3 189 83.1 130 תלות לחלוטין בזולת

 0.3 80 1.0 310 3.3 998 תלות רבה בזולת

 3.0 03 0.8 018 9.0 001 ליקוי ראייה

 0.1 09 0.3 833 0.3 803 שלושה טיפולים

 3.9 00 0.3 803 0.9 890 כרתוס

 0.9 80 0.0 881 0.0 833 בדיקות תכופות מחוץ לבית

 8.1 83 8.3 30 8.9 10 ליקוי בעצמות

 9.8 89-פחות מ 8.9 13 8.0 19 תסמונת נדירה

 9.9 89-פחות מ 8.8 01 8.9 39 תסמונת דאון

 9.8 39 9.0 00 8.9 00 התפתחותיעיכוב 

 0.0 08 9.1 33 9.0 01 סיוע בתקשורת

 8.9 89 9.0 90 9.0 00 הזנה תוך גופית

 8.9 89-פחות מ 9.9 09 9.0 01 ליקוי בגפיים

 8.9 89-פחות מ 9.3 81 9.9 09 מחלה ממארת

 9.8 89-פחות מ 9.9 08 9.9 00 ליקוי בדרכי השתן

 9.0 89-פחות מ 9.0 83 9.3 81 טיפול נשימתי

 . . 9.8 89-פחות מ 9.8 89-פחות מ דחף בלתי נשלט לאכילה
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 89לוח 
 לפי ותק בקצבה  ,ילד נכה שזכאותם אושרה או חודשה השנהל המקבלי גמל

 1023דצמבר  )מספרים מוחלטים ואחוזים(, פלטמהסניף הו

 סניף

 מצטרפים חדשים מקבלים קיימים סך הכל

מספרים 
 מוחלטים

 אחוזים
מספרים 
 מוחלטים

 אחוזים
מספרים 
 מוחלטים

 אחוזים

 899 1,010 899 1,980 899 89,011 סך הכל

 83.0 8,903 83.0 011 83.0 0,939 ירושלים

 0.0 811 0.0 813 0.0 339 תל אביב

 3.1 011 3.3 039 3.3 008 חיפה

 3.9 003 0.1 803 0.0 900 אשדוד

 3.8 039 3.8 089 3.8 991 אשקלון

 88.0 109 88.0 130 88.0 8,310 באר שבע

 3.8 033 3.9 080 3.8 991 בני ברק

 9.0 319 9.0 399 9.0 181 חדרה

 0.1 093 0.8 890 0.9 308 חולון

 3.9 001 3.1 039 3.0 081 טבריה

 0.0 800 0.3 800 0.9 308 יפו

 3.1 019 3.0 013 3.1 003 כפר סבא

 8.0 898 8.1 809 8.1 030 כרמיאל

 3.8 030 3.0 091 3.3 910 נהריה

 0.9 318 1.0 099 3.8 110 נצרת

 9.9 390 3.0 019 9.9 010 נתניה

 0.3 809 0.3 818 0.3 310 עפולה

 0.1 901 0.3 309 0.3 181 פתח תקוה

 0.3 819 0.8 899 0.0 389 קריות

 8.0 893 0.9 819 0.0 383 ראשון לציון

 0.0 303 9.0 380 9.1 190 רחובות

 1.0 398 3.1 931 1.3 8,931 רמלה

 0.3 803 0.3 813 0.3 310 רמת גן
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 קצבה לשירותים מיוחדיםה

 עיקרי החוק

הקצבה לשירותים מיוחדים )להלן שר"מ( משולמת למבוטחים הזקוקים לעזרה של אדם אחר 

וכיו"ב(, או שהם זקוקים להשגחה מתמדת יום )לבישה, אכילה, רחצה, ניידות -בפעולות היום

 . 9למניעת סכנת חיים לעצמם או לאחרים

 לגיל פרישה לפני שהוגשה התביעה ובארץ ושלא הגיעשמתגוררים עשויים להיות זכאים מי לקצבה 

 :  לההאאם מתקיימים בהם התנאים 

 ויותר )בסעיפי הליקוי  39%הוא  שלהם נכות הרפואיתהאם שיעור  – מקבלי קצבת נכות

המוכרים לשר"מ( והם אינם מקבלים קצבה מיוחדת לנפגעי עבודה או תשלום בעד טיפול אישי 

 או עזרה בבית על פי חוק אחר.

  )מי שעובר טיפול אקטיבי במחלות אונקולוגיות  אומי שנזקק לדיאליזה )לפחות פעמיים בשבוע

שעבר השתלת  או( ו איבר )כליה, לב, לבלב, ריאה, כבדמי שהושתל בגופ אוותלוי בעזרת הזולת 

 מוח עצם עצמית או מתורם זר.

  לפחות, והם מתגוררים לבדם או עם בן זוג עיוור 09%עיוורים שנקבעה להם נכות רפואית של 

 ויותר.  09%שלהם גם חירשות בשיעור  או

 ( נקבעה א: )האלה התנאים משני אחד מתקיים בהם אםשאינם מקבלים קצבת נכות כללית,  ימ

 0-לפחות והכנסתם החודשית מעבודה איננה גבוהה מ 10%להם נכות רפואית בשיעור של 

(, ובתנאי שהם אינם מקבלים קצבה מיוחדת 0983ח בשנת "ש 99,899פעמים השכר הממוצע )

 ( עולים חדשיםבלנפגעי עבודה או תשלום בעד טיפול אישי או עזרה בבית על פי חוק אחר. )

 )המחזיקים בתעודת עולה(, שעדיין לא חלפה שנה ממועד עלייתם ארצה.

 

רק אם ועדה רפואית לשירותים מיוחדים הניידות יהיה זכאי לקצבה פי הסכם -הטבות עלמקבל 

 .וזקוק ומשתמש במרותק לכיסא גלגלים או או שהוא  899%קבעה כי הוא מוגבל בניידות בשיעור 

הגיעו לגיל זה, לבחור בין המשך קבלת קצבת זכאי בלקצבה לפני שהגיע לגיל פרישה, מי שהיה זכאי 

מי שמאושפז במוסד שניתנים בו שירותי רפואה, סיעוד או שיקום  גמלת סיעוד.קבלת בין ל שר"מ

  אינו זכאי לקצבה. 

 

ומשולמת עליה גם מהסכום הבסיסי(,  00%נקבע יחסית לקצבת נכות מלאה ליחיד ) הקצבהגובה 

 להלן קח"ן(. קצבה חודשית נוספת, )תוספת 

כל הסכומים נכונים ) לקצבה שלוש רמות, הנקבעות בהתאם למידת התלות של הנכה בעזרת הזולת

 : (309810-ל

                                                           
-לחוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, התשנ"ה 003בדומה לתנאי הזכאות לפי חוק ביטוח סיעוד סעיף  9

8000. 
מקצבת נכות מלאה  %809-ו %899, %09. עד אז שיעורי הקצבה היו 0990תקפים מינואר  םשיעוריה 10

 ליחיד.
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  מי שזקוק לעזרה רבה בעשיית רוב פעולות היומיום ברוב שעות היממה זכאי לקצבה

  .ח"ש 8,313  ך הכלס – 89%ח"ן בשיעור ולק מקצבת נכות מלאה 09%בסיסית בגובה 

  מי שזקוק לעזרה רבה בעשיית כל פעולות היומיום ברוב שעות היממה זכאי לקצבה בשיעור

 . ח"ש 0,131  סך הכל – 01.0%בשיעור  ולקח"ן 890%של 

  מי שתלוי לחלוטין באדם אחר בעשיית כל פעולות היומיום בכל שעות היממה זכאי לקצבה

 ח"ש 9,313 סך הכל – 90.0%ולקח"ן בשיעור  מקצבת נכות מלאה 810%בסיסית בשיעור 

  .בחודש

 

 מקבלי הקצבה

אחת הסיבות  .בעשור האחרון אנו עדים לגידול מואץ במספר מקבלי הקצבה לשירותים מיוחדים

טיפול הרפואי הניתן לחולים הקשים המאריך את חייהם יותר ההשיפור באיכות  איה זהלגידול 

בגידול המתמשך במספר המקבלים המוגדרים תלויים לחלוטין בעזרת  מתבטאר זה ושיפ .מבעבר

סיבה נוספת היא הקדמת תחילת התשלום . ובגידול במספר הזכאים לשר"מ קשישים הזולת

ונקבעה  10%לשר"מ הוא לפחות  ת שלהםהרפואי הנכותשיעור ש, נכים 0980מספטמבר  לקצבה:

, לעומת תחילת תשלום 38-יום הבקצבה החל להם ת חודשים לפחות, משולמ 3-להם זכאות ל

 להופעת הליקוי לפני כן. 08-מהיום ה

 0,018 ,0980יותר מאשר בדצמבר  1% ,איש קצבה לשירותים מיוחדים 90,909קיבלו  0983בדצמבר 

)תשלום קח"ן והגדלת שיעורי  גובה הגמלה המשולמתשינויים בלצד השפעת ה הראשונה. בפעםהם ב

 – (3תרשים ) תחום זההוצאה בהשפעה חזקה על ההזכאים ברמה הגבוהה בשיעור דול לגי, הגמלה(

 . מיליארד ש"ח 8.30-בעבור ביטוח שר"מ ב 0983סך הכל הסתכמה ההוצאה בשנת ב

 3תרשים 
 1023-1005השינוי במספר מקבלי הקצבה לשירותים מיוחדים ובהוצאה על שר"מ, 

100%

110%

120%

130%

140%

150%

160%

170%

180%

190%

200%

0990 0993 0991 0991 0990 0989 0988 0980 0983

מ"השינוי במספר מקבלי שר

השינוי בשיעור התלויים לחלוטין

השינוי בסך ההוצאה
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שאינם  מירבים מ. (1)תרשים  מענף נכות לפחותנוספת מקבלים גמלה אחת  לקצבה מרבית הזכאים

לקבל קצבת שר"מ ו להוסיףגיל פרישה, שבחרו  אחרלהם אנשים מקבלים גמלה נוספת מענף נכות 

 קנה.יומקבלים גם קצבת ז 11במקום גמלת סיעוד

 1תרשים 
 1023דצמבר , 12מקבלי הקצבה לשירותים מיוחדים לפי סוגי הגמלאות הנוספים

 
 

 –אחת מהעילות האוטומטיות הקבועות בתקנות גין זכאים לה בממקבלי הקצבה  89.0%-כ

, בשל תקופת הזכאות (80)לוח  לפחות נזקקים לדיאליזה פעמיים בשבועש מיהבולטים שבהם הם 

המצטרפים  שונות מאלו שלהמקבלים הקיימים  שלהזכאות עם זאת, עילות . כקבוע בתקנות

ככל  ,זקוקים לקצבה בגין טיפול אקטיבי שיעור גבוה יותר המצטרפים החדשים בקרב :החדשים

 .הנראה בשל השפעת תוחלת החיים בצל המחלה

 80לוח 
 מקבלי קצבה לשירותים מיוחדים לפי ותק בקצבה ועילת זכאות

 1023דצמבר  )מספרים מוחלטים ואחוזים(,

 עילת זכאות

 מצטרפים חדשים מקבלים קיימים סך הכל

מספרים 
 מוחלטים

 אחוזים
מספרים 
 מוחלטים

 אחוזים
מספרים 
 מוחלטים

 אחוזים

 899 0,018 899 33,913 899 90,909 סך הכל

 00.0 8,990 9.1 009 9.9 8,300 עוברים טיפול אקטיבי

 3.3 330 3.9 0,309 3.0 0,180 נזקקים לדיאליזה

 9.0 09 3.1 8,319 3.9 8,939 סובלים מעיוורון

 0.0 800 9.8 90 9.9 819 עברו השתלה

 9.9 09 03.9 0,099 00.3 0,009 זקוקים לעזרה ברוב פעולות היומיום

 03.0 8,900 00.8 89,301 01.1 80,801 זקוקים לעזרה בכל פעולות היומיום

 31.1 0,893 33.1 80,013 39.0 89,300 תלויים לחלוטין בזולת

                                                           
 בעין.בדרך כלל סיעוד גמלת  ,גמלה בכסף אשר"מ היקצבת  11
 אדם המקבל שתי גמלאות או יותר נספר יותר מפעם אחת, בהתאם למספר הגמלאות המשולמות לו. 12

, מ וזיקנה"שר
1,900

מ ונכות "שר
,  כללית

39,113

, מ וניידות"שר
88,100

מ "שר
וגמלאות 

, אחרות
8,838

, מ בלבד"שר
0,980



21 

 

נוכח , זכאים לשר"מ מיוחד 3.0%-כו ,09%זכאים לגמלה בשיעור  (00%הקצבה )כמחצית ממקבלי 

בין שר"מ לנכות  מספר ימי ההמתנה עד תחילת הזכאות לקצבהאו בשל ההבדלים בהכנסותיהם 

 . (83)לוח כללית 

 83לוח 
 מקבלי קצבה לשירותים מיוחדים לפי ותק בקצבה, שיעור הגמלה וסוג הקצבה

 1023דצמבר )מספרים מוחלטים ואחוזים(, 

 

ועדות הרפואיות של הביטוח בונדונו בקשות אלף  09-כ. קצבהתביעות ל 31,080הוגשו  0983בשנת 

דונות ונספרות בנכות ינ ןהבמקביל, , אם מבוטח הגיש תביעות לנכות ולשר"מ בדרך כללהלאומי )

 דיונים. 8.9-התקיימו בממוצע כ בקשהכל ב .0980 לעומתיותר  0% – בלבד(

 

 81לוח 
 3102בקשות, דיונים וועדות רפואיות שהתקיימו בתחום שירותים מיוחדים, 

 

 

 

 

 

 

ניידות בתוך הבית, הלבשה, רחצה, אכילה, היגיינה ונוכחות  ן:ה במבחן הזכאות הפעולות שנבדקות

 מרבית מקבלי הקצבה המוגדרים כתלויים בזולת(. ADLכפוף למבחנים הכלולים בסולם של כץ ) –

גם לעזרה  תלויים לחלוטין בזולת נדרשיםמוגדרים כש מי .זקוקים לעזרה בהלבשה, רחצה ואכילה

 . (1)תרשים  בהיגיינה ובניידות בבית

 

שיעור 
 גמלה

 קצבההסוג 

 מצטרפים חדשים מקבלים קיימים סה"כ

מספרים 
 מוחלטים

 אחוזים
מספרים 
 מוחלטים

 אחוזים
מספרים 
 מוחלטים

 אחוזים

 899 0,018 899 33,913 899 90,909 סך הכל

 19.0 3,000 90.8 81,091 08.0 08,133 סך הכל 09%

 00.1 3,889 30.9 80,093 31.8 83,983 שר"מ רגיל

 89.1 180 0.3 039 9.0 8,190 שר"מ מיוחד

 . . 88.0 9,918 0.1 9,918 שר"מ קשישים

 81.0 001 01.3 89,910 03.3 88,993 סך הכל 890%

 89.1 108 80.9 1,910 81.1 1,093 שר"מ רגיל

 0.0 831 8.8 990 8.3 030 שר"מ מיוחד

 . . 1.8 0,398 3.0 0,398 שר"מ קשישים

 80.3 319 03.3 1,908 08.1 0,810 סך הכל 810%

 88.9 389 81.1 3,900 83.1 1,933 שר"מ רגיל

 8.3 19 9.1 010 9.0 300 שר"מ מיוחד

 . . 9.1 8,109 9.0 8,109 שר"מ קשישים

 ועדות דיונים בקשות דרג דיון

 83,890 01,300 80,111 סך הכל

 88,300 09,900 81,981 דרג ראשון

 8,101 3,091 8,330 עררים –דרג שני 



21 

 

 1תרשים 
 שיעור מקבלי שר"מ התלויים בזולת הנדרשים לעזרה בכל אחת מפעולות היומיום, 

 1023דצמבר 

 

 

ברוב , העלתה כי 098913בשנת שהתפרסמה מערכת הביטחון הסוציאלי במבט בינלאומי של סקירה 

שתלויים בזולת בפעולות היומיום שהם בגיל העבודה לתלויים  אין הבחנה בין מי ,OECD-מדינות ה

תגמול לא ניתן בהן שבישראל )שר"מ וסיעוד(. יתרה מכך, ישנן מדינות  ששיפי כ בגיל הפרישה,

ייעודית למת קצבה ומש ןבהבהשוואה למדינות ש .קצבת הנכות לויים בזולת מלבדהתלנכים מיוחד 

א ילתלויים בזולת, הגמלה המרבית המשולמת בישראל, הן נומינלית והן כאחוז מהתוצר לנפש, ה

 .(0)תרשים  ביותר ההגבוה

 0תרשים 

 OECD ,1020-ישראל ומדינות ה ,המרבית המשולמת לנכים התלויים בזולת קצבהה

 

                                                           
, OECD-הביטחון הסוציאלי במבט בינלאומי: ישראל ומדינות המערכת (. 0989)ז'ק בנדלק ואחרים  13
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 נתונים נוספים

 

 אינם זכאים לקצבת נכות, בדרך כלל משום שיש וממקבלי הקצבה הם בגיל העבודה  9%-כ

 להם שכר גבוה מעבודה. 

 שהקצבה  משום ,אין הבדלים גדולים בשיעור הגברים והנשים המקבלים קצבת שר"מ

 .פרישההלגיל לאחר  גם להוסיף ולהיות משולמתיכולה 

 03%  נמצאו  בהם רק כמחצית אךאו יותר,  00ממקבלי הגמלה לשירותים מיוחדים בני

 שנים. 00זכאים לראשונה לאחר שמלאו להם 

 ממקבלי הגמלה לשירותים מיוחדים סובלים מבעיות נוירולוגיות. שיעורם של  30%-כ

 מקבלי קצבת נכות כללית בקרבשיעורם  לעומתהסובלים מבעיה נפשית קטן במידה ניכרת 

לציין את רף הנכות הרפואית הנדרש לצורך  אפשרבין ההסברים לכך  (.33%-לעומת כ 1%)

המשמשים לקביעת הזכאות ואשר בוחנים את הקושי  ADL-הזכאות לשר"מ ואת מבחני ה

 יום בלבד.-בביצוע חמש פעולות היום

 לפחות. 09%ממקבלי הקצבה לשירותים מיוחדים נכות רפואית בשיעור של  39%-ל 

 שליש ממקבלי גמלת שר"מ תלויים לחלוטין בזולת בביצוע כל פעולות היומיום. כ 00%-כ

 מעסיקים בביתם עובד זר אחד לפחות.מהם 

 0,099 ( מעסיקים המקבלים כללמ 80.0%-)שהם כ מן המקבלים קצבת שר"מ בכל הרמות

 היתר לא ממומש להעסקת עובד זר. מהמקבלים 0%-בביתם עובד זר אחד לפחות. לעוד כ

 %03) 14ין המעסיקים עובד זר, שיעור גבוה יותר של הזכאים לתוספת בודד/בודד חריגב 

 (.09%לעומת 

 

 

 

 

 

                                                           
בחוק,  כמוגדראו עם מי שאינו בן משפחה  81הוא מבוטח הגר לבדו או עם בן משפחה מתחת לגיל בודד      14

 לרבות עקרת בית החיה לבדה בנפרד מבעלה. 
א( הוא אינו מספק למבוטח )הוא מבוטח המתגורר עם בן משפחה שמתקיים בו אחד מאלה:  בודד חריג

ב( הוא אינו מספק למבוטח )שירותי משק בית בסיסיים, בגלל נכותו, גילו או שהוא בן משפחה מתנכר. 
שירותי משק בית בסיסיים בגלל נסיבות מיוחדות כגון שירות צבאי, או שרוב זמנו מוקדש ללימוד 

בהן נמצא המבוטח שיום -יוםהבפעולות  ג( הוא אינו מסוגל בגלל נסיבות מיוחד לסייע למבוטח)מקצוע. 
, בתנאי שבפועל ניתן סיוע בפעולות אלה ע"י (אב שאינו יכול לרחוץ את בתו )לדוגמהתלוי בעזרת הזולת 

אדם שאינו מתגורר עם המבוטח באותו בית, או שקיימת הזנחה הנובעת מחוסר יכולת כלכלית לרכוש 
גר עם בן משפחה שמתקיים בו אחד התנאים שלעיל, ד( למרות האמור לעיל, מבוטח ה)שירותים אלה. 

קיבוץ בלא יוכר כבודד חריג אם בן משפחה אחר מדרגה ראשונה גר עימו באותו בניין, באותה חצר או 
 ונותן לו שירותי משק בית בסיסיים או טיפול אישי.
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 81לוח 
 מקבלי קצבה לשירותים מיוחדים לפי ותק בקצבה ונפת מגורים

 1023דצמבר )מספרים מוחלטים ואחוזים(, 

 נפה

 מצטרפים חדשים מקבלים קיימים סך הכל

מספרים 
 מוחלטים

 אחוזים
מספרים 
 מוחלטים

 אחוזים
מספרים 
 מוחלטים

 אחוזים

 899 0,018 899 33,913 899 90,909 סך הכל

 0.3 009 88.9 9,908 89.1 9,098 ירושלים

 83.1 000 83.1 3,809 83.1 1,903 תל אביב

 1.9 983 1.9 3,919 1.3 3,911 חיפה

 0.9 010 0.8 8,109 0.8 0,833 אשקלון

 1.1 909 0.9 3,011 0.9 3,131 באר שבע

 9.3 33 9.3 080 9.3 000 גולן

 0.1 380 0.3 8,009 0.3 0,030 השרון

 9.0 030 9.9 8,933 9.9 8,300 חדרה

 0.0 800 8.1 300 8.0 111 יהודה ושומרון

 3.0 313 1.8 0,393 1.8 0,010 יזרעאל

 8.3 13 8.0 310 8.1 130 כינרת

 1.0 931 1.9 0,311 1.9 3,800 עכו

 0.9 093 1.9 0,090 1.0 3,990 פתח תקוה

 8.8 33 8.3 031 8.0 339 צפת

 0.3 030 0.3 3,991 0.9 3,090 רחובות

 9.0 033 3.1 8,318 3.0 8,381 רמלה
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 80לוח 
 מקבלי קצבה לשירותים מיוחדים לפי ותק בקצבה, מין וגיל

 1023דצמבר )מספרים מוחלטים ואחוזים(, 

 

 09לוח 
 וגיל בעת ההצטרפותמקבלי קצבה לשירותים מיוחדים לפי ותק בקצבה, מין 

 1023דצמבר )מספרים מוחלטים ואחוזים(,  

 

 גיל מין

 מצטרפים חדשים מקבלים קיימים סך הכל

מספרים 
 מוחלטים

 אחוזים
מספרים 
 מוחלטים

 אחוזים
מספרים 
 מוחלטים

 אחוזים

 899 0,018 899 33,913 899 90,909 סך הכל

 00.1 0,030 03.3 80,900 03.3 00,301 סך הכל גברים

09-81 0,898 0.9 8,300 9.3 990 1.3 

39-00 0,808 0.8 0,999 0.0 891 0.3 

99-30 0,308 0.0 0,933 0.1 000 9.3 

09-90 3,981 1.8 0,088 1.9 093 0.8 

39-00 3,108 83.9 0,900 80.8 8,000 08.0 

 1.0 999 89.0 0,011 83.0 0,311 ויותר 30

 91.0 0,330 93.1 81,909 93.1 80,303 סך הכל נשים

09-81 8,099 3.1 8,090 3.9 000 0.3 

39-00 8,100 9.3 8,331 9.0 811 3.9 

99-30 0,009 3.9 0,930 0.3 911 1.1 

09-90 3,089 0.3 3,819 1.1 139 83.0 

39-00 1,911 83.0 3,830 83.0 080 83.0 

 9.8 1 1.3 0,138 3.3 0,130 ויותר 30

 מין
גיל 

 הצטרפות

 מצטרפים חדשים מקבלים קיימים סך הכל

מספרים 
 מוחלטים

 אחוזים
מספרים 
 מוחלטים

 אחוזים
מספרים 
 מוחלטים

 אחוזים

 899 0,018 899 33,913 899 90,909 סך הכל

 00.1 0,030 03.3 80,900 03.3 00,301 סך הכל גברים

09-81 9,003 89.0 9,813 88.0 989 1.9 

39-00 8,193 9.0 8,001 9.9 891 0.1 

99-30 0,309 3.9 0,933 3.1 001 9.3 

09-90 9,189 88.9 9,008 88.1 080 0.3 

39-00 1,030 81.9 3,331 81.9 8,030 00.8 

 3.1 310 8.1 388 0.3 013 ויותר 30

 91.0 0,330 93.1 81,909 93.1 80,303 סך הכל נשים

09-81 3,010 1.0 3,013 0.9 003 0.3 

39-00 0,901 9.0 8,118 0.8 811 3.9 

99-30 3,100 1.0 3,030 1.0 903 1.0 

09-90 3,901 89.0 0,339 89.1 139 83.0 

39-00 9,093 89.9 3,018 0.9 000 83.3 
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 08לוח 
 מקבלי קצבה לשירותים מיוחדים לפי ותק בקצבה וליקוי עיקרי 

 1023דצמבר )מספרים מוחלטים ואחוזים(, 

 

 ליקוי עיקרי

 מצטרפים חדשים מקבלים קיימים סך הכל

מספרים 
 מוחלטים

 אחוזים
מספרים 
 מוחלטים

 אחוזים
מספרים 
 מוחלטים

 אחוזים

 899 0,018 899 33,913 899 90,909 סך הכל

 9.0 018 1.1 0,193 1.3 3,911 הכל סך נפשי

 3.3 093 0.8 8,108 9.0 0,909 הפרעות פסיכוטיות

 8.0 31 0.3 000 0.9 8,903 הפרעות פסיכונוירוטיות

 3.0 803 0.9 3,930 1.3 3,330 פיגור שכלי

 09.1 3,909 09.0 1,911 00.8 89,031 סך הכל פנימי

 99.3 0,039 1.0 0,301 88.3 9,111 בלוטות הלימפה

 3.3 090 8.8 309 8.9 000 מחלות דם )אנמיה(

 0.9 013 0.0 8,111 0.8 0,833 סוכרת

 8.9 10 8.1 331 8.1 190 מחלות ריאה

 9.9 8 9.8 30 9.8 33 אסטמה

 8.9 13 8.0 199 8.0 119 מחלות לב

 9.1 90 9.0 819 9.0 000 מחלות כבד

 0.8 880 0.1 000 0.1 8,889 אחר-פנימי

 1.9 989 1.0 3,999 1.8 3,989 סך הכל אורוגניטלי

 1.8 303 1.0 0,181 1.9 3,889 כליות

 9.0 88 9.0 800 9.0 093 שלפוחית השתן

 9.8 3 9.3 08 9.0 01 אחר-אורוגניטלי

 81.0 8,909 31.9 83,913 39.3 89,099 סך הכל ניורולוגי

תסמונות מוחיות 
 והפרעות עצבים

83,030 30.0 80,030 39.9 8,993 81.9 

 9.1 33 0.9 133 8.1 110 הפרעות פרכוסיות

 9.3 80 9.3 081 9.3 033 אחר-ניורולוגי

 1.3 900 1.1 3,831 1.0 3,010 סך הכל לוקומוטורי

 3.3 330 3.3 0,013 3.3 0,300 מחלות עצמות ופרקים

 9.3 80 9.3 081 9.3 030 פגיעה בעמוד השדרה

 9.8 1 9.9 809 9.9 838 עליונותגפיים 

 9.3 38 8.9 093 8.3 031 גפיים תחתונות

 . . 9.9 9 9.9 9 אחר-לוקומוטורי

 0.1 800 1.3 3,988 1.0 3,833 סך הכל חושי

 0.1 809 1.0 0,118 1.0 3,938 ראייה

 9.8 0 9.9 839 9.3 830 שמיעה

 9.3 83 9.0 11 9.0 893 סך הכל אחר

 9.9 0 9.8 03 9.8 00 וגרוןאף, פה 

 . . 9.9 3 9.9 3 לסתות ושיניים

 9.9 0 9.0 00 9.8 01 צלקות ופגימות בעור

 9.0 80 9.9 3 9.9 81 אחר
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 00לוח 
 רפואיתהנכות המקבלי קצבה לשירותים מיוחדים לפי ותק בקצבה, שיעור הגמלה ואחוזי 

 1023דצמבר )מספרים מוחלטים ואחוזים(,  

 

 

 03לוח 
ד חריג בודד/בודלשירותים מיוחדים לפי העסקת עובד זר וזכאות לתוספת למקבלי קצבה 

 1023דצמבר )מספרים מוחלטים ואחוזים(, 

 

 

 

 

שיעור 
 גמלה

אחוזי 
נכות 

 רפואית

 מצטרפים חדשים מקבלים קיימים סך הכל

מספרים 
 מוחלטים

 אחוזים
מספרים 
 מוחלטים

 אחוזים
מספרים 
 מוחלטים

 אחוזים

 899 0,018 899 33,913 899 90,909 סך הכל

 19.0 3,000 90.8 81,091 08.0 08,133 סך הכל 09%

30-39 0,183 3.1 0,093 1.9 031 9.1 

10-19 3,380 1.0 3,991 1.0 391 0.0 

10-19 3,910 1.3 3,803 1.1 303 0.1 

899-09 80,000 00.8 0,801 00.0 3,930 09.9 

 81.0 001 01.3 89,910 03.3 88,993 סך הכל 890%

30-39 8,981 0.9 000 0.3 33 8.8 

10-19 8,109 9.0 8,391 9.0 890 8.1 

10-19 0,901 0.1 0,019 3.3 891 0.1 

899-09 0,191 83.0 0,090 89.3 390 88.3 

 80.3 319 03.3 1,908 08.1 0,810 סך הכל 810%

30-39 033 9.3 030 9.1 09 9.9 

10-19 110 8.0 198 0.9 99 9.1 

10-19 8,083 0.0 8,833 3.0 09 9.0 

899-09 3,089 83.9 3,391 81.9 033 89.0 

העסקת 
 עובד זר

תוספת 
 בודדל

 מצטרפים חדשים מקבלים קיימים סך הכל

מספרים 
 מוחלטים

 אחוזים
מספרים 
 מוחלטים

 אחוזים
מספרים 
 מוחלטים

 אחוזים

 899 0,018 899 33,913 899 90,909 סך הכל

מעסיק 
 עובד זר

 0.9 883 89.8 0,838 80.0 0,099 סך הכל

 8.0 893 89.3 3,131 0.0 3,119 לא

 9.8 3 0.0 188 8.0 189 בודד

 9.8 9 8.0 000 8.3 003 חריג בודד

 01.9 0,901 10.0 38,300 11.0 33,189 סך הכל לא

 13.9 9,183 31.0 09,113 19.9 00,003 לא

 1.3 908 89.3 3,119 89.0 9,000 בודד

 9.9 009 1.9 0,300 3.0 0,080 חריג בודד
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 09לוח 
לפי ותק בקצבה, שיעור הגמלה  ,מקבלי קצבה לשירותים מיוחדים שפנו לרשות ההגירה

 1023דצמבר )מספרים מוחלטים ואחוזים(,  והעסקת עובד זר

 

 

 00לוח 
 מקבלי קצבה לשירותים מיוחדים שפנו לרשות ההגירה לפי ותק בקצבה, סוג הקצבה

 1023דצמבר  )מספרים מוחלטים ואחוזים(, והעסקת עובד זר

 

 
 

 

 

 

 

שיעור 
 גמלה

העסקת עובד 
 זר

 מצטרפים חדשים קיימיםמקבלים  סך הכל

מספרים 
 מוחלטים

 אחוזים
מספרים 
 מוחלטים

 אחוזים
מספרים 
 מוחלטים

 אחוזים

 899 833 899 1,910 899 1,031 סך הכל

 1.3 89 83.3 8,813 83.9 8,809 סך הכל 09%

 9.3 1 89.1 130 89.1 110 מעסיק עובד זר

 9.3 1 0.1 988 0.1 981 היתר לעובד זר

 01.1 91 00.0 0,931 00.0 0,880 הכלסך  890%

 80.3 30 09.0 8,938 09.0 8,933 מעסיק עובד זר

 0.0 80 0.9 331 0.9 300 היתר לעובד זר

 30.3 890 09.0 3,138 09.3 3,033 סך הכל 810%

 90.9 19 98.0 0,030 98.3 3,990 מעסיק עובד זר

 81.0 01 80.1 103 80.1 009 היתר לעובד זר

סוג 
 קצבה

 העסקת עובד זר

 מצטרפים חדשים מקבלים קיימים סך הכל

מספרים 
 מוחלטים

 אחוזים
מספרים 
 מוחלטים

 אחוזים
מספרים 
 מוחלטים

 אחוזים

 899 833 899 1,910 899 1,031 סך הכל

שר"מ 
 רגיל

 03.0 803 33.0 9,310 33.1 9,131 סך הכל

 39.9 890 91.1 3,318 91.0 3,913 מעסיק עובד זר

 00.0 91 81.3 8,389 81.1 8,330 היתר לעובד זר

שר"מ 
 מיוחד

 3.8 89 9.1 333 9.1 393 סך הכל

 9.0 1 3.0 093 3.0 009 מעסיק עובד זר

 8.0 0 8.3 09 8.3 00 היתר לעובד זר

שר"מ 
 קשישים

 . . 00.9 0,909 01.3 0,909 סך הכל

 . . 08.9 8,089 08.9 8,089 מעסיק עובד זר

 . . 1.3 099 1.0 099 היתר לעובד זר
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 03לוח 
 שיעורי הגמלה של המצטרפים חדשים לפי סניף ראשי

 1023דצמבר )מספרים מוחלטים ואחוזים(, 

 סך הכל סניף
 שיעור גמלה

09 890 810 

 80.3 81.0 19.0 899 0,018 סך הכל

 0.1 88.9 10.9 899 813 ירושלים

 89.0 80.1 30.9 899 803 תל אביב

 0.1 81.3 13.9 899 399 חיפה

 80.3 80.8 10.3 899 030 אשדוד

 0.1 89.0 10.3 899 809 אשקלון

 89.0 83.9 13.0 899 001 באר שבע

 88.3 89.9 11.9 899 839 בני ברק

 80.1 81.3 30.1 899 033 חדרה

 89.0 80.3 33.3 899 003 חולון

 89.0 80.1 30.3 899 393 טבריה

 89.9 80.0 13.9 899 303 יפו

 88.9 08.9 31.3 899 381 כפר סבא

 88.1 09.9 31.1 899 010 כרמיאל

 83.0 81.1 31.3 899 819 נהריה

 1.8 80.8 13.0 899 813 נצרת

 83.9 00.0 39.0 899 810 נתניה

 0.0 80.3 11.1 899 093 עפולה

 89.3 83.0 31.0 899 10 פתח תקוה

 83.9 80.1 39.0 899 18 קריות

ראשון 
 לציון

833 899 19.1 81.0 1.9 

 80.0 89.9 10.1 899 090 רחובות

 81.0 81.1 39.1 899 083 רמלה

 83.9 80.8 31.1 899 908 רמת גן
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 המקבלים גמלה לילד נכה עם אוטיזםילדים  – נושא לדיון

 

 Autism spectrumאוטיזם היא הפרעה התפתחותית מקבוצת תסמונות הרצף האוטיסטי )

disorder - ASD כיום מקובל לראות בהפרעה זו אחת מהפרעות התפתחותיות נרחבות .)

(Pervasive Developmental Disorders – PDD)  הבאות לידי ביטוי כמעט בכל ממדי

ההתפתחות של הילד: עיכובים וקשיים באינטראקציה חברתית ובשפה, ובשיעור גבוה גם ביכולות 

קוגניטיביות, מוטוריות וחושיות, ועיכובים וקשיים ביכולות הרגשיות של הילד ובתבניות התנהגות 

גנטיים, מטבוליים וסביבתיים  שלו המתבטאות במשחק ובשפה. הרפואה מניחה כיום כי גורמים

 . 15גורמים להופעת האוטיזם

 

 התפתחות הזכאים לגמלה בגין אוטיזם

רק אם הוכח כי הם תלויים בעזרת ילד נכה לגמלה קיבלו  חלק מהילדים עם אוטיזם, 0993עד שנת 

האגודה הלאומית לילדים אוטיסטים בידי  0993בספטמבר בעתירה לבג"ץ, שהוגשה  הזולת.

המוסד להעניק גמלה נדרש לאומי, הביטוח ה ( נגד1110/93 בג"ץ))אלו"ט( והעמותה לילדים בסיכון 

לכלל הילדים עם אוטיזם, בטענה כי תקנות הביטוח הלאומי אינן מבחינות בין  899%בשיעור 

כי לא כל הילדים  ה,בתגוב. הביטוח הלאומי טען 16זם ברמת תפקוד שונהאוטיילדים עם 

ולכן הכרה אוטומטית , הרצף האוטיסטי הם בעלי נכות דומהעל המאובחנים כלוקים בליקוי 

לפיו כל ילד שאובחן כסובל שניתן צו ביניים,  0993בשנת  אינה במקומה. הםבזכאות לגמלה של

טוח המוענקת מתוקף תקנות הבי 899%בשיעור אוטיסטי יהיה זכאי לגמלה הרצף על המליקוי 

 הלאומי. 

לדון  ,אברהם שטינברג 'מינה שר הרווחה, יצחק הרצוג, ועדת מומחים בראשות הפרופ 0991במאי 

 ,בפן המקצועי של הסוגיות המועלות בעתירה. כתב המינוי הסמיך את הוועדה לבחון את השאלה

 PDD NOS17, לרבות ASDאו  PDD) רצף האוטיסטיבמלקות ילדים הסובלים ה כל האם

 בנוגעהתבקשה לחוות דעתה  הוועדה גם .התנהגותי דומה-פסיכיאטריה מצבם ,ותסמונת אספרגר(

לאפשרות להעניק להם  ובנוגעילדים הסובלים מליקויים כאמור  כדי לאבחןלמבחנים שיש לערוך 

 גמלה באופן מדורג, בהתאם לממצאים שייקבעו באותם מבחנים.

 PDDת בצורה ברורה את כל הרצף האוטיסטי, לרבות וכי התקנות "כולל קבעהועדת שטינברג 

NOS  ."תוענק  כאוטיסטיםשאובחנו  1ילדים עד גיל כלל ההמליצה, כי ל היאותסמונת אספרגר

ה להעניק גמלה באופן מדורג, בהתאם לחומר ץמלוה ויותר 1 בנידים , לילםגמלה מלאה. לעומת

 0990בשנת וללא קשר לאבחנה הספציפית בתוך הרצף האוטיסטי.  שלהםהתפקוד  תהפרע של

                                                           
 אוטיזם. – http://www.wikirefua.org.ilמתוך:     15
     ילד הסובל: 8001-, התשנ"חתקנות הביטוח הלאומי )דמי מחיה, עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה(    16

 .התנהגותי דומה לליקויים האמורים-סיכיאטרימאוטיזם או מפסיכוזה וכן ילד במצב פ      
 הפרעה התפתחותית נרחבת לא משויכת.     17
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בדבר האופן הנכון והראוי  קביעתה, לרבות הומסקנותי הוועדהאת דוח  ילאומהטוח יבאימץ ה

כדי להבחין בין  שיטות האבחוןום לא הוסכם על למרות זאת, עד הי. עם אוטיזםלאבחן ילדים 

 . 18בתוך הרצף האוטיסטיילדים 

 

 הגידול במספר הילדים עם אוטיזם

בשנים האחרונות קיימות עדויות אפידמיולוגיות לגידול טבעי במספר הילדים עם אוטיזם. כמה 

 סיבות לכך:

כחלק מהתגברות המודעות לבעיות רפואיות ולחשיבות הטיפול המוקדם בהן, עולה  .8

, המתבטאת במספר האבחנות הגדל לאוטיזם קל בתוך הרצף האוטיסטיהמודעות ללקות 

 )בעיקר בקרב בנים(.

התפתחות הרפואה הובילה לירידה בגיל שבו אפשר לאבחן לקות של אוטיזם: בעבר היה  .0

)עובדה זו משפיעה  3, כיום ילדים רבים מאובחנים כבר בגיל 1 מקובל לאבחן בערך בגיל

 על משך שהותם במערכת הביטוח הלאומי(.

גיל הילודה הממוצע, גם בקרב נשים וגם בקרב גברים, עולה עם השנים. בספרות הרפואית  .3

יש עדויות להשפעת גיל הילודה על איכות הביצית והזרע ועקב כך גם על גידול בהסתברות 

 בריאות. לבעיות

לידות חי היא של ילד עם אוטיזם. בדצמבר  099מנתוני הביטוח הלאומי עולה כי לידה אחת מתוך 

-מכלל הילדים מקבלי הגמלה וכ 01%-ילדים כאלה גמלה חודשית, שהם כ 89,019קיבלו  0983

 מכלל הילדים בישראל. 9.9%

 

 הגידול במספר הילדים עם אוטיזם הזכאים לגמלה

בעי במספר הילדים עם אוטיזם, אפשר לזהות את השפעתם הישירה של צו מלבד הגידול הט

-ו 8הביניים ומסקנות ועדת שטינברג על מספר הילדים המקבלים גמלה בגין אוטיזם )תרשימים 

, וההתייצבות בשיעורם בכלל הילדים 0(. מאז ניתן הצו, גדל קצב הגידול השנתי במספרם פי 0

נוי, שבעקבותיהן גדל מספרם של כלל הזכאים -שום תקנות אורנזקפת ליי 0983-המקבלים גמלה ב

 לגמלה לילד נכה. 

 

 

 

 
  

                                                           
 היסטוריה של אוטיזם בישראל ובעולם. - http://www.abiliko.co.ilמתוך:  18

http://www.abiliko.co.il/index2.php?id=1408&lang=HEB
http://www.wikirefua.org.il/
http://www.abiliko.co.il/index2.php?id=2129&lang=HEB
http://www.abiliko.co.il/index2.php?id=2129&lang=HEB
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ילדים עם אוטיזם  
המקבלים גמלה

מקבלי גמלה לילד נכה

ילדים בישראל

ץ  "בג
1110/

93

תקנות  
-אור
נוי

מסקנו
ת  

ועדת 
שטינב

רג

8,380
0,910

0,980
0,101

3,090

9,030

0,900

0,090

1,000

1,131

89,019

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

0993 0999 0990 0993 0991 0991 0990 0989 0988 0980 0983

ילדים עם אוטיזם המקבלים גמלה

חלקם בכלל הילדים מקבלי הגמלה

 89תרשים 
 ילדים עם אוטיזם המקבלים הגמלה לילד נכה 

 1023-1003וחלקם בכלל מקבלי הגמלה, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 88תרשים 
 שיעור השינוי במספר מקבלי הגמלה לילד נכה, מספר הילדים עם אוטיזם 

 1023-1003ומספר הילדים בישראל,  המקבלים גמלה
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מאפיינים נבחרים של ילדים עם אוטיזם

 19%בקרב הילדים עם אוטיזם קיים שיעור גבוה של בנים בהשוואה לחלקם באוכלוסיית הילדים )

 (.  3תופעה מוכרת שעדיין לא נמצאה הסיבה לקיומה )תרשים  –( 08%לעומת 

http://www.abiliko.co.il/
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19%

00%

03%03%
08%

19%

30%

91%

-מחוז מגורים יהודיםבנים
מרכז

-אשכול כלכלי
חברתי ממוצע

ילדים עם אוטיזם

כלל הילדים

אוטיזם יש גם בקרב ילדים יהודים, ילדים המתגוררים במרכז שיעורים גבוהים של ילדים עם 

כלכלי גבוה יותר. שיעור נמוך נמצא -הארץ )מחוז תל אביב ומרכז( וילדים השייכים  למעמד חברתי

. ייתכן שההבדלים בין האזורים קשורים לכך שהמודעות ללקות  19בצפון הארץ ובאזור ירושלים

 בישראל.זו אינה זהה בכלל חלקי האוכלוסייה 

בימים אלה מינהל המחקר של הביטוח הלאומי שותף ומסייע לשלושה מחקרים על ילדים עם 

. )ב( השפעת זיהום האוויר על 0990-8000אוטיזם בישראל: )א( אוטיזם בילדים שנולדו בשנים 

. )ג( ההסתברות לאוטיזם בקרב משפחות עם ילד 0990-0999אוטיזם בקרב ילדים שנולדו בשנים 

ן באוטיזם. מחקרים אלה ואחרים בתחום, נועדו להרחיב את הידע לגבי תופעה זו המאובח

 שהיקפיה גדלו בשנים האחרונות.

 80תרשים 
 1023מאפיינים נבחרים של ילדים עם אוטיזם וילדים בישראל, דצמבר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ייתכן שמקום המגורים של הילדים עם אוטיזם מושפע מהפיזור הגיאוגרפי  –לא ברור מה קדם למה   19

של מרכזי הטיפול באותם ילדים, אך אולי דווקא הפיזור של מרכזי הטיפל מושפע ממקום מגוריהם 
 של הילדים.
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 נספחים

 8נספח 
 פי התקנות-הגמלה לילד נכה עלשיעורי 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שיעור  הזכאותעילת  הגדרה
 גמלה

תוספת 
 גמלה

ילד התלוי 
בעזרת 
 הזולת

   09% . במידה רבה8

 81% 801% . לחלוטין0 

ילד הזקוק 
לטיפול 
רפואי 
 מיוחד

 81% 899% . זקוק לעירוי8

 81% 899% . מקבל דיאליזה או צנתור פעמיים ביום0

 . מקבל טיפול אימונוסופרסיבי 3
 לאחר השתלה

899% 81% 

. מחלה ממושכת וקשה כתוצאה מטיפול 9
 אימונוספרסיבי

899% 81% 

 81% 899% תכשירים ציטוטוקסייםב. מטופל 0
. אורטרוסטמיה, גסטרוטומיה, 3

 גגונוסטומיה, קולוסטומיה או ציסטוסטומיה
899% 81% 

 81% 899% . דחף בלתי נשלט לאכילה1

 81% 899% . הזנה תוך ורידית1

 81% 899% בחמצן טרכאוסטומיה. טיפול 0

. טיפולים קבועים למשך חצי שנה, טיפול 89
במייצבי  לחץ דם, אשפוז בית או אשפוז 

 יום 90במשך 
899% 81% 

 81% 899% . שבירות עצמות דלקות כרוניות88

 81% 899% .חוסר תפקוד מלא של שתי גפיים80

 81% 899% . בדיקות דם מחוץ לבית83

 . בדיקות דם פעמיים ביום בתוך הבית 89
 פי הוראת רופא(-)על

09%  

 81% 899% . תסמונת נדירה וקשה80

ילד עם 
ליקוי 
 מיוחד

  09% . תסמונת דאון8

 81% 19% . ירידה בשמיעה0

 לפחות  בליםידצ 99. ירידה בשמיעה של 3
 באוזן הטובה

09%   

 81% 19% . ליקוי ראייה9

  09% בהתפתחותעיכוב . 0

 81% 19% . אוטיזם3

 81% 19% מתמדת. נוכחות 1

  09% . השגחה קבועה 1

  09% . סיוע בתקשורת0
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 0נספח 
 אופן קביעת הזכאות לקצבה לשירותים מיוחדים, ישראל ומדינות נבחרות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מבחן הערכת התלות מדינה

 )הסולם של כץ(: לבישה, אכילה, רחצה, ניידות בבית ושליטה על הפרשות ADL ישראל

 )הסולם של כץ(: לבישה, אכילה, רחצה, ניידות בבית ושליטה על הפרשות ADL אוסטריה

 )הסולם של כץ(: לבישה, אכילה, רחצה, ניידות בבית ושליטה על הפרשות ADL איטליה

 )הסולם של כץ(: לבישה, אכילה, רחצה, ניידות בבית ושליטה על הפרשות ADL איסלנד

 הסביבה, האוריינטציה הסביבתית והיכולת הקוגנטיבית+ בחינת היכולת לתקשר עם  ADL אירלנד

 )הסולם של כץ(: לבישה, אכילה, רחצה, ניידות בבית ושליטה על הפרשות ADL בלגיה

 בהתאם להערכת העובד בריטניה

 + בחינת היכולת לנקות את הבית והתנהלות פיננסית עצמאית ADL דנמרק

 הונגריה
ADL  בחינת כישורים אישיים )ניהול פיננסי(, ניהול רפואי )עצמאי בלקיחת תרופות(, תפקוד +

אקונומי )מצב -שכלי, אוריינטציה עם הסביבה, אוריינטציה בזמן, שמיעה, ראייה, מצב סוציו
 פיננסי, דיור, קשרים אישיים( 

 בהתאם להערכת הרופא יוון

 בהתאם להערכת הרופא נורווגיה

 + שימוש עצמי בתרופות ואוריינטציה סביבתית ADL סלובקיה

 + בחינת היכולת לערוך קניות באופן עצמאי וניהול כספים עצמאי ADL פולין

: אכילה, לבישה, ניידות בבית, ביצוע פעולות BARTHEL-ו ADLשילוב בין שני מבחנים:  פורטוגל
 ה וירידה במדרגות.עצמאיות בשירותים )כולל רחצה וגילוח(, שליטה בסוגרים ועליי

 אין מידע פינלנד

 )הסולם של כץ(: לבישה, אכילה, רחצה, ניידות בבית ושליטה על הפרשות ADL שוודיה
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 3נספח 
 חלוקת מדינת ישראל למחוזות ולנפות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה



Abstract 
 
 

The National Insurance Law defines three different types of benefits for persons 

dependent on the help of others, by age group: a) the benefit for disabled child for 

children under the age of 18; b) the attendance allowance for those from age 18 up 

to retirement age, and c) the long-term care benefit paid to those who have reached 

retirement age. The conditions of entitlement and the benefit levels vary with the 

different age groups. This survey will focus on the first two types of benefit: benefit 

for disabled child and attendance allowance.  

 

The benefit for disabled child is meant to assist families caring for a child with special 

needs, in covering the expenses entailed in the difficult personal, nursing and all 

other treatments aimed at improving his functioning. It is also meant to encourage 

the family to care for their child at home and the community.  

 

In the past two years, there has been a steady increase in the number of children 

receiving the benefit for disabled child, as a result of the expansion in the definition 

of disabled child eligible for this benefit. In December 2013 there were about 38,000 

children receiving the benefit, who constitute approximately 15% of all children with 

special needs in Israel.  

 

The attendance allowance is paid to those aged 18 and over and up to retirement 

age (sometimes, if they so choose, also after retirement age). This benefit aims to 

assist those who are dependent on the help of others to carry out everyday tasks 

(ADL) as well as those who are in need of constant supervision, in order to prevent 

danger to themselves or others. About 42,000 persons receive this benefit monthly in 

2013. In this year there was an increase in the number of recipients relative to the 

previous year.  

 

This survey presents the characteristics of these benefit recipients in 2013, 

distinguishing between those who began receiving benefits before 2013 and those 

who began receiving benefits in that year.  
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