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 המוסד לביטוח לאומי

 אגף השיקום
  משרד ראשי

 31שדרות   וייצמן    
  >9>5>ירושלים       

 76:>90-9:9טל'=   

 9;6>;90-86פקס=                                       

 כ"ט תשרי תשס"ח   

 :099אוקטובר  55 

 מנהלי תחום שיקום=  אל

 עובדי שיקום       

 

 זכאות לשיקום לנכים אנשי צד"להנדון= 

 
כושר להשתכר נגרם לנכה בהיותו תושב )א( לחוק מקנה זכאות לגמלת נכות כללית אם אי ה 191כידוע, פרק ט' סעיף 

 ישראל.

 דן בהוראות מיוחדות לעניין עולים.  191על אף זאת, סעיף 

ש"בידו אשרה ורישיון לישיבת קבע או בהגדרת "עולים" נכללים גם תושב ישראל  שלא מכוח חוק השבות אלא 

 , לפי חוק הכניסה לישראל, וניתן לו סל קליטה מהמשרד לקליטת עלייה".5אשרה ורישיון לישיבת ארעי מסוג א/

1 

 לחוק. 203על בסיס הזכאות מכוח ביטוח נכות, מוקנית גם הזכאות לשיקום, כפי שמופיע בפרק ט' סעיף 

 .בחו"ל נכותם נוצרהיש לנהוג בנכים אנשי צד"ל אשר בשנים האחרונות עלתה השאלה כיצד 

לאחר בירור עם הלשכה המשפטית ואגף נכות כללית, נקבע כי הזכאות לשיקום מקצועי באמצעותנו לאנשי צד"ל 

 הינה בתנאים הבאים: שנכותם נוצרה בחו"ל

 

 קיבלו סל קליטה 

 .בעלי אשרת ישיבה בישראל 
 

הינם בטפול משרד הביטחון אשר התחייב גם לאשר   -ך לא קיבלו סל קליטהאנשי צד"ל אשר נכותם נוצרה בחו"ל  א

 להם שיקום.

 

במידה ויפנה איש צד"ל אשר: נכותו נוצרה בחו"ל, טופל ע"י משרד הביטחון והוא חדל לטפל בו ולכן יש פנייה אלינו 

 אין לדחותו על הסף אלא לפנות לאגף השיקום במשרד הראשי להתייעצות. –לשיקום 

 יש להם זכאות רגילה לשיקום בהתאם לכללים בהיותם תושבי ישראל. – נכותם נוצרה בארץי אנשי צד"ל אשר לגב

 

 .לידיעתכם

 

 ,ה כ ר ב ב

 
 ברוריה סלפון

 מנהלת אגף השיקום

 

 מנהלת אגף נכויות -העתק: גב' עירית פלדמן

 הלשכה המשפטית –עו"ד רועי קרת            

 שיקום –מפקחים            






