
זכויות והטבות  

למקבלי גמלת   

ילד נכה

–מרצה 

אירית עמאר  
ילד נכה  ' מנהלת מח

וניידות

"ביטוח לאומי"



?  מה המטרה–גמלת ילד נכה 

סיוע למשפחה עם ילד בעל לקות  

.  קשה בגין העומס הטיפולי

בהתאם  חודשיתבתשלום קצבה הסיוע מתבטא 

לכל  28-במשולמת .  )לרמת הזכאות שנקבעה
(חודש

גמלת ילד נכה



( :1.2021נכון ל)נכה ישנן שלוש רמות זכאות לקצבת ילד 

ח "ש1,268סכום הקצבה הוא -50%

(.ח "ש153הסכום כולל תוספת בסך )

ח "ש2,608סכום הקצבה הוא -100%

(.ח "ש379הסכום כולל תוספת בסך )

ח "ש4,773סכום הקצבה הוא -188%

(.ח "ש582הסכום כולל תוספת בסך )

₪  1850בסך –לילד מונשם תוספת 

גמלת ילד נכה



:דוגמא למכתב החלטה

גמלת ילד נכה



תוספת בגין יותר מילד  
נכה במשפחה

המשולמת בעדם גמלת ילד נכה  , במשפחה בה יש יותר מילד אחד

.הגמלה לה זכאימשעור 50%כל ילד יהיה זכאי לתוספת של 

במקרים של אח  . )משק ביתכשהכוונה היא ששני האחים גרים באותו 

(אח חורג/למחצה

:  דוגמא

,  שני אחים המקבלים קצבת ילד נכה

לאחר  100%והשני לגמלה בשיעור 50%זכאי לגמלה בשיעור האחד 

גמלה והאח השני  75%-הראשון יהיה זכאי להאח -התוספת 

.150%-ל 



:הדגשים

אח מזכה את אחיו בתוספת גם אם שוהה במוסד  •
ותביעתו נדחתה לגמלה ובלבד  

. שנמצא זכאי עקרונית לגמלת ילד נכה

:  18אם אחד האחים הגיע לגיל 

האח שמקבל  -ניידות /מ"שר/אם אושרה לאח גמלת נכות כללית•
.  גמלת ילד נכה ימשיך להיות זכאי לתוספת

.  המקרה ייבדק לגופו–ניידות /שרמ/אם לא מקבל גמלת נכות•

תוספת בגין יותר  
מילד נכה במשפחה



הטבות בניידות  

עם ליקוי בגפים תחתונות  3ילד מעל גיל 

.  עשוי להיות זכאי לקבלת הטבות בניידות
לשני אחים או יותר גם אם " לבעל רכב"ניתן לתת הטבות 
והם  80%שלכל אחד מהם נקבעו לפחות 3טרם מלאו להם 

גרים באותה דירה

לשם בדיקת הזכאות יש להגיש בקשה לקביעת 

אחוזי מוגבלות בניידות ללשכת הבריאות  

. 8200ג טופס שמספרו "המחוזית ע



ילד נכה שנקבעה  תעודת נכה מונפקת לכל

ילד  גמלתגם אם אינו מקבל בפועללו דרגת נכות

(  למשל אומנה)נכה מסיבות שונות 

תעודת נכה תונפק בשפה עברית ואם משרד הפנים  

.  גם בשפה האנגלית, הנפיק לו דרכון 

תוקפה של התעודה ייקבע לפי המועד המאוחר של הזכאות  

.  שנים מיום תחילת הזכאות7-ולא יותר מ , ל"לקצבאות הנ
ילד באומנה שלא מקבל קצבת ילד נכה תעודה נשלחת לפי רשימות  )

(  מתקבלות ממשרד הרווחה

תעודת נכה



הדואר והיא  באמצעות התעודה נשלחת ישירות לכתובת מקבל הגמלה 

חידוש  או עלאישור הקצבהעלההודעהקבלת מגיעה בתוך כחודש מיום

.הקצבה

תעודות  2ידועים בציבור /ישלחו לכל ילד נכה שהוריו נשואים1.6.2021-מ

.  נכה לכתובת מקבל הגמלה

יש לפנות  –במקרה של הורים גרושים המעוניינים לקבל תעודה נוספת 

.  אלינו באופן עצמאי ואנו נבחן האפשרות להנפיק באופן ידני

תעודת נכה



: נכהתעודות סוגי 3קיימים 

תעודת נכה רגילה. 1

–ג"התשע( התאמת נגישות לשירות)בעקבות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות 

מבוגרים )לאנשים , ופטור מתשלום עבור מלווהבתורים המקנות פטור מעמידה , 2013

הספקטרום  על או הנמצאים , שכלית או נפשיתמוגבלותנכות בשלשנקבעה ( וילדים

:תעודותסוגי 2האוטיסטי הונפקו עוד 

תעודת נכה עם סימון פטור מהמתנה מתור. 2

,  תסמונת דאון ומצב פסיכיאטרי, אוטיזם, לילדים המקבלים גמלת ילד נכה בגין פסיכוזה

והשגחה חלקית או מלאה  , י משרד הרווחה"מוגבלות  שכלית התפתחותית שאובחנו ע

.  לילד עם הפרעת התנהגות קשה

שעונים  12מעל גיל לילדים : תעודת נכה עם פטור מהמתנה בתור ופטור מתשלום מלווה. 3

.  על האמור מעלה

תעודת נכה



הבטחת הכנסה

כלומר אינו נדרש להתייצב  )הורה לילד שמקבל גמלת ילד נכה פטור ממבחן תעסוקתי 

.  לתקופת הזכאות שנקבעה בגמלת ילד נכה( בלשכת התעסוקה

בהבטחת הכנסה מדובר בבחינת זכאות של משפחות אשר אין להן דמי קיום או שיש 

לצורך בחינת זכאות מקדמית ניתן לבדוק באתר המוסד במחשבון  , דמי קיום מועטים

.  הבטחת הכנסה אם עונים על תנאי הזכאות ובהתאם להגיש תביעה להבטחת הכנסה

אגף הבטחת הכנסה במוסד יזם  

לאחרונה מבצע למיצוי זכויות בקרב  

זכאים לגמלת ילד נכה שאינם  

עובדים וקיימת זכאות פוטנציאלית  

נשלחו מכתבים  , להבטחת הכנסה

מקרים שאותרו לבחון  2000ל

.  זכאותם לגמלת הבטחת הכנסה



יד מכוונת  

בהם ניתן , (ת"גם בפ)ברחבי הארץ " יד מכוונת"המוסד הקים מרכזי 

.ייעוץ והכנה לוועדה הרפואיתללא תשלוםלקבל

ייעוץ והכוונה בשיחת וידאו  ניתן לקבוע* 2496לקביעת פגישה חייגו

.עם הרופא המומחהאונליין

:כולל" יד מכוונת"השירות במרכזי 

.סיוע בהכנת התיק הרפואי* 

.הסבר על תהליך הטיפול בוועדה הרפואית* 

.מתן הדרכה אישית על ההתנהלות וההופעה בוועדה הרפואית* 

מומחים בכירים בתחומים השירות ניתן על ידי צוות מקצועי של רופאים

,  רפואה תעסוקתית, רפואה פנימית, רפואת משפחה: שונים כגון

.אורתופדיה ופסיכיאטריה ומזכירות רפואיות

!! מוזמנים להשתמש בשירות זה 



יום ואינה לצמיתות  90-ו18גמלת ילד נכה משולמת עד גיל 

נבדקת  18ילד שמקבל גמלת ילד נכה לקראת הגיעו לגיל 

זכאותו לגמלת נכות כללית  באופן אוטומטי ואין צורך  

.  בהגשת תביעה לנכות כללית

מעבר מגמלת ילד  
נכה לנכות כללית  

:יחד עם זאת דרושים לנו פרטים מסוימים

.אישורים רפואיים עדכניים. 1

.טופס יישלח אליכם הביתה ויש למלא אותו. 2

אם חל שינוי בכתובת המגורים יש להודיע לנו  . 3

.על כך

מי שלא קיבל  

ילד נכה עליו קצבת 
להגיש תביעה  

לנכות כללית



קצבת נכות כללית שונה בתכליתה מגמלת  
ילד נכה והיא משולמת למי שאינו יכול  

לעבוד ולהשתכר בשל ליקוי שנגרם כתוצאה  
תאונה או מום מלידה, ממחלה

מעבר מגמלת ילד  
נכה לנכות כללית  



זכויות והטבות מגופים  

וארגונים חיצוניים
ההחלטה למתן ההנחות היא באחריות הגופים השונים בלבד



יהיו  100%בשיעור של הורים לילד נכה המקבלים גמלה

.בבזקזכאים להנחה 

החוק לא מתייחס למי שמחובר לחברות  -יש לשים לב 

וכדומה" ן'נטוייז", "הוט: "אחרות כמו

שישלח אליו ויעבירו לאגף השיקום  , ההורה ימלא טופס

, 1260ד."ת39ירמיהו ' רח, במשרד העבודה והרווחה

.ירושלים

בזק



בזק



:  זכאים לתג נכה ממשרד התחבורה ופטור מאגרת רישוי

לפחות  60%הורים לילדים המקבלים קצבה לילד נכה בשיעור של 

בדרכים ללא רכב עלולה לסכן את בריאותו או שהוא  ושתנועתו 

.מוגבל בניידות

חדש בין ביטוח לאומי ואגף  ממשק ( 5.2021)ממש עכשיו פותח 

נכה שזכאי  ילד . זכויותהרישוי במשרד התחבורה שמטרתו מיצוי 

:  באחת מהעילות הבאות פרטיו יועברו ישירות למשרד התחבורה

תג נכה



(188%זכאות בשיעור )תלות מוחלטת בעזרת הזולת .1

השגחה מלאה  .2

עיוורון  .3

ליקוי ראיה וכבד ראיה  .4

חוסר תפקוד בשתי גפיים .5

פסיכוזה.6

דיאליזה  .7

שברים פתולוגים  .8

דחף בלתי נשלט לאכילה  .9

אורטורסטומיה.10

קולוסטומיה.11

ונוסטומיה'ג'ג.12

האכלה ממושכת.13

טיפתיתהזנה תוך ורידית וזונדה .14

טרכאוסטמיה.15

ילד הזקוק לחמצן.16

אפילפסיה לא מאוזנת.17

18.CF

אסטמה קשה.19

תג נכה



:מבחינת משרד התחבורה–לאחר קבלת המידע מהמוסד 

אין צורך בהמשך  –זכאים שקיים להם תג חניה לנכה תקין 

.  טיפול

זכאים שקיים להם תג חניה לנכה שאינו תואם את הנתונים  

תג זמני במקום לצמיתות  )הביטוח הלאומי שהועברו על ידי

משרד –( או מידע חדש על הזכאי המרותק לכיסא גלגלים/ו

התחבורה יתקן את סוג הזכאות לתג המתאים ויעדכן את  

.הזכאי

תג נכה



הביטוח הלאומי ישלח לזכאים מסרון להשלמת פרטי  –זכאים חדשים לתג חניה לנכה 

:להלן נוסח המסרון.הרכב

במקרה של זכאות  )לפי נתוני ביטוח לאומי קיבלת זכאות לתג חניה לנכה , שלום ישראל"

(.יופיע תאריך תום הזמניות–זמנית 

למימוש זכאותך יש להזין את פרטי הרכב באתר האזור האישי 

"ביטוח לאומי ומשרד התחבורה, בריאות איתנה. הממשלתי

:חשוב לדעת

.אינו זכאי לתג חניה לנכה–מי שמאושפז תקופה ממושכת .1

התג נרשם על זהות הילד ולכן יש לבדוק מול משרד  -במקרה של ילד נכה .2

.  של הילד. ז.לתהתחבורה שיוך הרכב של ההורה 

תג נכה



אין משמעות הדבר –ל"מי שזכאותו לא נקבעה בגין אחת העילות הנ

.שאינו זכאי לתג

לבדיקת הזכאות עליו להגיש בקשה לתג חניה לנכה ישירות למשרד  

כפי שהיה בעבר טרם הממשק )התחבורה בצירוף אישורים רפואיים 

.( ניתן להגיש באמצעות האתר של משרד התחבורה –החדש 

תג נכה



עשויים להיות זכאים להנחה, הורים לילדים אשר מקבלים גמלה לילד נכה

. בהתאם לחוק העזר מטעם הרשות המקומית, במסי הארנונה

המוסד לביטוח לאומי מעביר אל הרשויות המקומיות את רשימות 

.הזכאים

הדיווח מועבר על שם הילד כזכאי ועל ההורה לפנות לרשות על מנת  

.לשייך את ההטבה להורה המשלם

אך קבלת ההטבה בפועל נתונה לבדיקת  , הדיווח מועבר מיום תחולת הזכאות

.הרשות המקומית

דגשים

(  לערךלחודש 10ה עד )דיווח מועבר אחת לחודש 

אין צורך בבקשת אישורים  , אם אין בעיה חריגה, הקבצים תואמים לזכאות

.מביטוח לאומי אודות הזכאות

הטבה ברשות המקומית



הזכאות הינה פטור מאגרות בעד שירותים רפואיים והינה לילדים הזכאים  

.לקצבת ילד נכה

ביטוח לאומי מעביר לקופת החולים רשימה של הזכאים  

ההטבה ניתנת באופן אוטומטי ואמורה להיקלט בקופות החולים 

.חודש וחצי מקביעת הזכאות/בטווח של כחודש

ניתן לפנות עם הקבלות  , טרם קליטת ההטבה, במידה ושולם עבור אגרות

לקבלת החזר, ח"לקופ

קופות החולים , יחד עם זאת, הדיווח הינו רטרואקטיבי מיום תחולת הזכאות

!  בלבדבה ניתן החזר בגין התשלומים הרטרוהן הקובעות את תקופת 

.לכל בירור נוסף לפנות לפניות הציבור של קופת החולים

קופת חולים



הורים לילדים אשר מקבלים גמלה לילד נכה יכולים לקבל זכאות להקצבת מים נוספת  

הדיווח מועבר באופן אוטומטי .מרשות המים בתעריף נמוך 

.על שם הילד כזכאי

.  יש לפנות לספק המים על פי זהות הילד, ולשם קבלת ההטבה

.ספק המים צריך לשייך את ההטבה למספר המשלם של ההורה

מקום קבלת  את אך ניתן לשנות , פ הכתובת הרשומה במשרד הפנים"הדיווח מועבר ע

.בהצגת חוזה מקום המגורים העדכני לספק המים( שכירות)ההטבה 

על פי תקנות משק המים  זכאי אשר נקבעה זכאותו בשנת מס מסוימת מועבר אליהם  

עם תאריך תחולה של אותה שנת מס ולא קודם לכן גם אם נקבעה זכאות  

.רטרואקטיבית

יועבר בטווח  דיווח . הקודםעבור החודש ,  מועבר לרשות המים בסוף כל חודשהדיווח 

.של חודשיים מקביעת הזכאות

רשות המים



לגמלת שנקבעה זכאותו פ תקנות משק החשמל ניתנת לפי מי "הזכאות להטבה זו ע

3שנבדקת מגיל בעזרת הזולת תלות או / וטיפול רפואי מיוחד ילד נכה בעילת 

.  ומעלה

(בבדיקת התלות' נ5למי שצבר לפחות –בבדיקת תלות )

.  מקבל הגמלההדיווח לחברת החשמל מועבר על שם ההורה 

:יש לוודא מול חברת החשמל, לשם קבלת ההטבה

ההורה המקבל הוא בעל החוזה  .  1

כתובת המגורים העדכנית  .  2

מדובר בתעריף ביתי  .  3

מול , יש לבצע שינוי שם בחוזה, במידה ואין התאמה בין הדיווח מביטוח לאומי לחוזה

.  חברת חשמל

החשמל' חב



.  1.5.2012תחולת ההטבה הינה מיום 

ההטבה ניתנת רטרואקטיבית מיום תחולתה

.ראשוניםש"קוט400עבור 50%הינו , גובה ההטבה

.עבור החודש הקודם, דיווח מועבר בסוף חודש

.ההטבה ניתנת בטווח של חודשיים מקביעת הזכאות

.לפנות לחברת החשמל, כל בירור נוסף מעבר לדיווח ביטוח לאומי

החשמל' חב



:מס הכנסה

נדרשות  , המבקשות לקבל פטור ממס, משפחות לילדים עם מוגבלות, כידוע

לבדיקה בוועדות ילד נכה בנוסף וזאת " וועדות מס הכנסה"להיבדק במסלול 

.לצורך קבלת גמלת ילד נכה

מיפינו את העילות המזכות  , להקל על המשפחות ולמצות זכויותיהןבמטרה 

בילד נכה וסימנו את אלו מבניהן שיש להן סבירות

ילדים שמקבלים  . גבוהה לקבל הקלות במס לו היו מגיעים לוועדת מס הכנסה

.  גמלה בגין עילות אלו פרטיהם הועברו לרשות המיסים באופן אוטומטי

מס הכנסה



הזולת  תלות מוחלטת בעזרת . 1

(188%זכאות בשיעור )

השגחה מלאה. 2

עיוורון. 3

ליקוי ראיה וכבד ראיה. 4

חוסר תפקוד בשתי גפיים. 5

פסיכוזה. 6

דיאליזה. 7

שברים פתולוגים. 8

–דחף בלתי נשלט לאכילה . 9

"(פראדרווילי"תסמונת )

מס הכנסה

:הפרעות בדרכי העיכול . 10

אורטורסטומיה•

קולוסטומיה•

ונוסטומיה'ג'ג•

:טיפול רפואי מיוחד כגון . 11

ממושכתהאכלה •

טיפתיתתוך ורידית וזונדה הזנה •

טרכאוסטמיה•

הזקוק לחמצןילד •

מאוזנתלא אפילפסיה •

•CF

אסטמה קשה•

, התאמה מובהקת להלן עילות הזכאות עם 

:המזכים בהטבות ממסרפואיים עילת הזכאות לאחוזים בין 



בעלות  "משפחות עם ילד שאינו עונה על אחת מהעילות שזיהינו כ

יוכלו להמשיך ולהיבדק  –נכות רפואית 90%לקביעת " פוטנציאל

.  במסלול מזורז שקיים עבורם אצלנו ויגישו לשם כך בקשה בכתב

אחוזים רפואיים בהתאם  , ככל שניתן, רופא מוסמך של המוסד יקבע

.לספר הליקויים ובהתבסס על המסמכים הרפואיים שיש בידנו

מס הכנסה



-מקצבת יחיד 100%
–ילד הזקוק להשגחה קבועה של הזולת •

קבע כי בשל  ,אשר רופא שהמוסד הסמיכו לכך ,ימים90ילד שמלאו לו "   
זקוק  , בעיית התנהגות או הבנה לקויה של הילד, מחלה כרונית,ליקוי 

כדי למנוע מצבי סיכון לעצמו או לאחרים  , לנוכחות של הזולת בקרבתו
."  וזאת באופן החורג במידה ניכרת מילדים בני גילו 

ליקוי של שתי גפיים  •

ילד אשר בשל תפקוד לקוי של שתי גפיים מתקשה במידה ניכרת  "    
אחיזת חפצים  ,הליכה,מהרגיל אצל בני גילו בביצוע פעולות כגון עמידה

."ואכילה 

:הורים לילדים המקבלים קצבה לילד נכה עשויים להיות זכאים

להלוואה לרכישת דירה לחסרי דירה• 

לסיוע במימון שיפוצים בדירה• 

.  ההטבה אינה ניתנת באופן אוטומטי

לבירור הזכאות להטבה על המבוטח לפנות ישירות למשרד הבינוי  

.והשיכון

משרד הבינוי והשיכון



-מקצבת יחיד 100%
–ילד הזקוק להשגחה קבועה של הזולת •

קבע כי בשל  ,אשר רופא שהמוסד הסמיכו לכך ,ימים90ילד שמלאו לו "   
זקוק  , בעיית התנהגות או הבנה לקויה של הילד, מחלה כרונית,ליקוי 

כדי למנוע מצבי סיכון לעצמו או לאחרים  , לנוכחות של הזולת בקרבתו
."  וזאת באופן החורג במידה ניכרת מילדים בני גילו 

ליקוי של שתי גפיים  •

ילד אשר בשל תפקוד לקוי של שתי גפיים מתקשה במידה ניכרת  "    
אחיזת חפצים  ,הליכה,מהרגיל אצל בני גילו בביצוע פעולות כגון עמידה

."ואכילה 

מקבלי גמלת ילד נכה מגיל שלוש ומעלה  

.זכאים למימון סייעת לגן ולבית הספר

לבירורים יש לפנות למשרד החינוך 

משרד החינוך



-מקצבת יחיד 100%
–ילד הזקוק להשגחה קבועה של הזולת •

קבע כי בשל  ,אשר רופא שהמוסד הסמיכו לכך ,ימים90ילד שמלאו לו "   
זקוק  , בעיית התנהגות או הבנה לקויה של הילד, מחלה כרונית,ליקוי 

כדי למנוע מצבי סיכון לעצמו או לאחרים  , לנוכחות של הזולת בקרבתו
."  וזאת באופן החורג במידה ניכרת מילדים בני גילו 

ליקוי של שתי גפיים  •

ילד אשר בשל תפקוד לקוי של שתי גפיים מתקשה במידה ניכרת  "    
אחיזת חפצים  ,הליכה,מהרגיל אצל בני גילו בביצוע פעולות כגון עמידה

."ואכילה 

משרד הבריאות  

הליכונים , כסאות גלגלים, תותבות שונות)סיוע במימון מכשירי שיקום וניידות 

( עדשות מגע מיוחדות לילדים ועוד, מכשירי שמיעה לילדים ונוער, מיוחדים

תושבים בעלי נכות קבועה השוהים בקהילה וזקוקים למכשירי שיקום וניידות  

.  עשויים להיות זכאים לסיוע במימון המכשירים

.  את הבקשה לסיוע יש להגיש לפני ביצוע רכישת המכשיר

.  יש לפנות לרופא המשפחה בקופת החולים בה חבר המבקש

לאזור  נוספים ניתן לפנות גם ללשכת הבריאות המחוזית הקרובה לפרטים 

של המבקש מגוריו 



-מקצבת יחיד 100%
–ילד הזקוק להשגחה קבועה של הזולת •

קבע כי בשל  ,אשר רופא שהמוסד הסמיכו לכך ,ימים90ילד שמלאו לו "   
זקוק  , בעיית התנהגות או הבנה לקויה של הילד, מחלה כרונית,ליקוי 

כדי למנוע מצבי סיכון לעצמו או לאחרים  , לנוכחות של הזולת בקרבתו
."  וזאת באופן החורג במידה ניכרת מילדים בני גילו 

ליקוי של שתי גפיים  •

ילד אשר בשל תפקוד לקוי של שתי גפיים מתקשה במידה ניכרת  "    
אחיזת חפצים  ,הליכה,מהרגיל אצל בני גילו בביצוע פעולות כגון עמידה

."ואכילה 

–ולסיום 
לך ילדכשנולד "

:נולדים לך בעצם שניים
האמיתיהילד שדמיינת והילד 

...ובאיזו נקודה בחיים
.."צריך לבחור בין השניים

אבי נשר/סיפור אחר: מתוך



תודה על ההקשבה-מקצבת יחיד 100%

!  נשמח לעמוד לרשותכם בכל עת

:ניתן ליצור קשר באמצעות

* 6050מוקד טלפוני •

באמצעות האתר•

03-9114902: או בפקס•

ת  "סניף פ–ילד נכה ' מח


