תקות הביטוח הלאומי )ביטוח כות( )מתן שירותים מיוחדים( ,התשל"ט1978-

1

בתוקף סמכותי לפי סעיפים  206ו 400-לחוק הביטוח הלאומי )וסח משולב( ,התש"ה,1995-
ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכסת ,אי מתקין תקות אלה:2
.1

הגדרות

בתקות אלה -
"כה" - 3כה המקבל קיצבת כות לפי פרק ט' לחוק;
"קיצבת יחיד מלאה" - 4כמשמעותה בסעיף )200ב( לחוק;
"פעולות יומיום" - 5פעולות לבישה ,אכילה ,שליטה בהפרשות ,רחצה ,יידות עצמית בבית והקשור
בהן;
"השגחה"  -השגחה ופיקוח על הכה למיעת סכה לעצמו ולאחרים;
"שירותים מיוחדים"  -שירותים היתים לטיפול אישי בכה ולעזרת בית לשירותו האישי ולמשק
ביתו לביצוע פעולות יומיום ולהשגחה;
"קיצבה מיוחדת"  -קיצבה לשירותים מיוחדים על פי תקות אלה.
.2

הזכאי לקיצבה
)א( 6כה התלוי בעזרת הזולת בביצוע פעולות יומיום ברוב שעות היממה עקב כותו יהיה זכאי
לקיצבה מיוחדת על פי תקות אלה אם קבע לו אחוז כות לפי סעיף  208לחוק בשיעור של
 60%לפחות והוא זקוק לשירותים מיוחדים.
)ב( לעין קביעת אחוז הכות לפי סעיף קטן )א( לא יובאו בחשבון הליקויים המפורטים
בתוספת.

.3

שיעור הקיצבה המיוחדת
)א( 7כה התלוי בעזרה רבה מהזולת בביצוע רוב פעולות היומיום ברוב שעות היממה זכאי
לקיצבה מיוחדת בסכום השווה ל 50%-מקיצבת יחיד מלאה.
)ב( 8כה התלוי בעזרה רבה מהזולת בביצוע כל פעולות היומיום ברוב שעות היממה או הזקוק
להשגחה מתמדת ,זכאי לקיצבה מיוחדת בסכום השווה ל 111.9%-מקיצבת יחיד מלאה.
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פורסם בק"ת תשל"ט ,עמ' .83
בק"ת  ,5264התש"ן ,עמ'  ,582ת"ת  ,1.3.90הוחלף שם התקות מ"תקות הביטוח הלאומי )מתן שרותים מיוחדים
לכים( ,תשל"ט "1978-לוסח דלעיל וכן בריישא לתקות אחרי " 127כה)א(ו) (3בא "ו)-ב(".
כותרת  -בק"ת  ,6021התש"ס ,עמ'  ,352ת"ת  ,1.11.99במקום " 127כה)א() (3ו)-ב( ו "242-בא " 206ו "400-ובמקום
"התשכ"ח "1968-בא "התש"ה."1995-
"כה"  -בק"ת  ,6021התש"ס ,עמ'  ,352ת"ת  ,1.11.99במקום "פרק ו' "2בא "פרק ט'".
"קיצבת יחיד מלאה"  -בק"ת  ,4665התשמ"ד ,עמ'  ,1955ת"ת  ,12.7.84מחקה הסייפא "כשהיא מעודכת לפי
סעיף קטן )ד(" .בק"ת  ,6021התש"ס ,עמ'  ,352ת"ת  ,1.11.99במקום "127לז)א(" בא ")200ב("
"פעולות יומיום"  -בק"ת  ,4665התשמ"ד ,עמ'  ,1955ת"ת  ,12.7.84במקום "הגייה אישית ורחצה ,ויידות עצמית
בבית" בא "שליטה בהפרשות ,רחצה ,יידות עצמית בבית".
ת' )2א(  -בק"ת  ,4665התשמ"ד ,עמ'  ,1955ת"ת  ,12.7.84במקום " "75%בא " ."60%בק"ת  ,6021התש"ס ,עמ ,352
ת"ת  ,1.11.99במקום " 127כז" בא "."208
ת' )3א(  -בק"ת  ,7525התשע"ה ,עמ'  ,1317ת"ת  1.4.15מחקו המילים "או הזקוק להשגחה מתמדת" אחרי
המילים "ברוב שעות היממה".
תק' )3ב( -בק"ת  ,6737התשס"ט ,עמ'  ,294ת"ת  ,1.1.09במקום הסייפא "בסכום השווה לקיצבת יחיד מלאה" באה
הסייפא המתחילה במילים "בסכום השווה ."...הוראת תחולה קובעת כי התיקון יחול על קצבאות המשתלמות בעד
התקופה שמיום התחילה ואילך.

)ג( 9כה התלוי לחלוטין בעזרת הזולת בביצוע כל פעולות היומיום בכל שעות היממה וכן כה
התלוי בעזרה רבה מהזולת בביצוע כל פעולות היום-יום ברוב שעות היממה ווסף על כך זקוק
להשגחה מתמדת ,זכאי לקיצבה מיוחדת בסכום השווה ל 188%-מקיצבת יחיד מלאה.
.4

שיעור הקיצבה המיוחדת לעקרת הבית

בוטל.10
.5

תאי למתן הקיצבה המיוחדת
)א( 11כה יהיה זכאי לקיצבה מיוחדת על פי תקות אלה ,אם הוא מצא בישראל וכל עוד הוא
מצא בישראל.
)ב( 12על אף האמור בתקת משה )א( ,אם הכה יצא את ישראל ובתכוף לפי יציאתו קיבל
קיצבה מיוחדת במשך חדשיים רצופים לפחות ,יימשך תשלום הקיצבה לתקופה וספת של 6
חדשים מהחודש שבו יצא את ישראל; המוסד רשאי ,לפי שיקול דעתו ,להאריך את התקופה
האמורה עד  24חדשים מהחודש שבו יצא הכה את ישראל ,אם מתקיים בו אחד מאלה:
) (1הוא יצא לחוץ לארץ לצורך טיפול רפואי;
) (2הוא עובד בחוץ לארץ בשליחות מטעם מעביד ישראלי או שהוא גר עם בן זוגו העובד
בחוץ לארץ בשליחות כאמור.

.6

כה המצא במוסד

כה המוחזק בדרך כלל במוסד בו יתים שירותי רפואה ,שירותי סיעוד או שירותי שיקום ,לא יהיה
זכאי לקיצבה מיוחדת.
.7

החלטה לזמן מוגבל

המוסד רשאי ליתן קיצבה מיוחדת לזמן מוגבל ,אם לדעתו קיימות סיבות העשויות להשפיע על
זכאותו של הכה לקיצבה מיוחדת או על שיעורה.
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בק"ת  ,7525התשע"ה ,עמ'  ,1317ת"ת  1.4.15הוספו המילים "או הזקוק להשגחה מתמדת" אחרי המילים "ברוב
שעות היממה" ובמקום " "105%בא " ."111.9%בהוראות התחולה קבע כי התיקון יחול על גמלאות המשתלמות
בעד יום התחילה ואילך וכי תשלומים ראשוים ישולמו ביום  1.7.15בעד התקופה שמיום  1.4.15ועד מועד
התשלום.
תק' )3ג(  -בק"ת  ,6737התשס"ט ,עמ'  ,294ת"ת  ,1.1.09במקום הסייפא "בסכום השווה ל 150%-מקצבת יחיד
מלאה" באה הסייפא המתחילה במילים "בסכום השווה ."...הוראת תחולה קובעת כי התיקון יחול על קצבאות
המשתלמות בעד התקופה שמיום התחילה ואילך .בק"ת  ,7525התשע"ה ,עמ'  ,1317ת"ת  1.4.15הוסף הקטע החל
במילים "וכן כה התלוי" עד "להשגחה מתמדת" ובמקום " "175%בא " ."188%בהוראות התחולה קבע כי התיקון
יחול על גמלאות המשתלמות בעד יום התחילה ואילך וכי תשלומים ראשוים ישולמו ביום  1.7.15בעד התקופה
שמיום  1.4.15ועד מועד התשלום.
ת'  - 4בוסח המקורי" :על אף האמור בתקה  ,3כה שהיא "עקרת בית כה" כמשמעותה בתקות הביטוח הלאומי
)ביטוח עקרת בית בביטוח כות( ,התשל"ז ,1976-זכאית לקיצבה מיוחדת בסכום השווה למחצית סכום הקיצבה
המיוחדת הקוב בתקה  3לתקות אלה לפי העין".
בק"ת  ,4665התשמ"ד ,עמ'  ,1955ת"ת  ,12.7.84במקום "כמשמעותה בתקות הביטוח הלאומי )ביטוח עקרת בית
בביטוח כות( ,התשל"ז "1976-בא "כמשמעותה בסעיף 127כא לחוק" וכן במקום "למחצית סכום הקיצבה" בא
"ל 60%-מסכום הקיצבה".
בק"ת  ,6021התש"ס ,עמ'  ,352ת"ת  1.11.99בוטלה התקה.
ת' )5א(  -בק"ת  ,5264התש"ן ,עמ'  ,582ת"ת  ,1.3.90תקה  5המקורית סומה )5א(.
ת' )5ב(  -וספה בק"ת  ,5264התש"ן ,עמ'  ,582ת"ת  ,1.3.90בוסח דלעיל.

.8

דיון מחדש על ידי המוסד
)א( המוסד רשאי בתום שישה חדשים מיום שקבעה לאחרוה זכאותו של כה לקיצבה
מיוחדת ,לבדוק ולהחליט מחדש בדבר זכאותו של הכה לקיצבה מיוחדת או שיעורה.
)ב( התגלו עובדות שלדעת המוסד לא היו ידועות בעת מתן ההחלטה ושהיה בהן כדי להשפיע
על קביעת הזכאות לקיצבה מיוחדת ,או שיעורה ,רשאי המוסד להחליט בעין הזכאות מחדש,
אף אם טרם חלפו ששה חודשים מיום החלטת פקיד התביעות.
)ג( 13וצרו עובדות חדשות שלדעת המוסד יש בהן כדי להגדיל את שיעור הקיצבה המיוחדת,
רשאי המוסד להחליט בעין הזכאות מחדש ,אף אם טרם חלפו ששה חדשים מיום החלטת
פקיד התביעות.

.9

דיון מחדש על פי בקשת הכה

חלפו שישה חדשים מיום שדחתה תביעתו של כה לקיצבה מיוחדת ,או מיום שקבע שיעור
הקיצבה המיוחדת והכה המציא אישור רפואי כי חלה החמרה במצבו הרפואי שיש בה כדי להשפיע
על זכותו לקבלת קיצבה מיוחדת או על שיעורה ,ידון ויחליט המוסד מחדש על זכאותו של הכה
לקיצבה מיוחדת על פי בקשתו.
.10

בוטל.14

10א .קיצבה מיוחדת למבוטח שאיו כה

15

)א( 16מבוטח שקבעה לו כות רפואית לפי סעיף  208לחוק בשיעור של  75%לפחות ,אך איו
כה כהגדרתו בתקה  ,1יחולו עליו תקות אלה כאילו הוא כה ,אם מתקיימים בו כל אלה:
) 17(1עשה זכאי לקצבה מיוחדת והגיש את תביעתו לקבלה בהיותו מבוטח כהגדרתו
בסעיף  195לחוק;
) 18(2הוא איו מקבל קיצבה מיוחדת לפי סעיף  112לחוק או תשלום עבור עזרת הזולת או
עבור עזרה בבית לפי חיקוק כלשהו וכן איו מקבל הטבה לפי ההסכם בדבר גימלת יידות
)להלן  -הסכם היידות( ,ואם קיבל הטבה כאמור ,החזיר את ההלוואה העומדת שיתה לו
לרכישת הרכב שבבעלותו;
לעין פסקה זו -

. 13
. 14

. 15
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. 17
. 18

ת' )8ג(  -וספה בק"ת  ,4665התשמ"ד ,עמ'  ,1955ת"ת .12.7.84
ת'  - 10בוסח המקורי:
")א( התובע קיצבה מיוחדת יגיש תביעתו על גבי טופס שקבע לכך ,ימסור למוסד כל ידיעה או מסמכים
שברשותו הקשורים בתביעתו וכן יעמוד לבדיקה רפואית או בדיקה אחרת לפי דרישת המוסד ,וישתף פעולה
עם כל אדם לצורך קביעת זכאותו לקיצבה מיוחדת או לצורך המשך תשלומה לרבות שיתוף פעולה בבדיקה
בביתו של התובע.
)ב( לא עשה התובע את האמור בתקת משה )א( רשאי המוסד לשלול מתן הקיצבה או להשהותה עד שיעשה
כן".
בוטל בק"ת  ,5914התש"ח ,עמ'  ,1065ת"ת .30.7.98
ר' תקות הביטוח הלאומי )הגשת תביעה לגמלה ואופן תשלומה( ,התש"ח.1998-
ת' 10א  -וספה בק"ת  ,5264התש"ן ,עמ'  ,532ת"ת  ,1.3.90בוסח דלעיל.
ת' 10א)א(  -בק"ת  ,6021התש"ס ,עמ'  ,352ת"ת  ,1.11.99במקום  127כז" בא "."208
ת' 10א)א() - (1בק"ת  ,6021התש"ס ,עמ'  ,352ת"ת  ,1.11.99במקום " 127כא" בא "."195
ת' 10א)א() - (2בק"ת  ,5668התש"ה עמ'  ,1205ת"ת  1.8.94וספה הסייפא המתחילה במילים "לעין פסקה זו…".
בק"ת  ,6021התש"ס ,עמ'  ,352ת"ת  ,1.11.99אחרי "גימלת יידות" בא ")להלן  -הסכם היידות(".
בק"ת  ,6041התש"ס ,עמ'  ,669ת"ת  ,1.11.99במקום "סעיף  "69בא "סעיף  "112ובמקום הסייפא שוסחה היה:
"לעין פסקה זו " -הטבה לפי ההסכם בדבר גימלת יידות"  -למעט הטבה היתת למוגבל ביידות משתכר שקבעו
לו  100%מוגבלות ביידות ".באה הסייפא המתחילה במילים "לעין פסקה זו…"

"הטבה לפי ההסכם בדבר גימלת היידות"  -למעט הטבה היתת למוגבל ביידות
משתכר ,אם מתקיים בו אחד מאלה:
) (1הוא זכאי לקצבה מיוחדת בסכום השווה לקצבת יחיד מלאה;
) (2קבעו לו  100%מוגבלות ביידות לפי הסכם היידות;
) (3הועדה הרפואית קבעה כי הוא זקוק לכסא גלגלים ומשתמש בו או שבשל ליקוי
בגפיו התחתוות איו מסוגל ללכת בכוחות עצמו ובשל מוגבלותו איו מסוגל להשתמש
בכיסא גלגלים.
"מוגבל ביידות משתכר"  -כהגדרתו בהסכם היידות וכן כל אחד מאלה:
) (1מי שמשתלמת לו קצבת יידות ,לפי הוראות סעיף 20א)ג() (2להסכם היידות;
) (2מי שהוא חסר רכב כמשמעותו בסעיף  15להסכם היידות ואין משתלמת לו קצבת
כות בשל כך שמתקיים בו אחד מאלה:
)א( הוא מקבל דמי מחלה כמשמעותם בסעיף  180לחוק;
)ב( אי הכושר להשתכר גרם לו כשלא היה תושב ישראל;
)ג( הוראות סעיפים )320ג( ו 323-לחוק.
) 19(3הכסתו החדשית מעבודה או הכסתו לחודש ממשלח יד איה עולה על סכום השווה
לארבע פעמים השכר הממוצע.
)ב( 20על אף האמור בתקת משה )א() ,(3אם ההכסה עולה על סכום השווה לארבע פעמים
השכר הממוצע ,תשולם הקיצבה בשיעור של  50%מהקיצבה  -אם ההכסה לא עולה על סכום
השווה לחמש פעמים השכר הממוצע;
)ג( חלה עליה בהכסה החדשית ,שיש בה כדי להשפיע על הזכאות לקיצבה לפי תקה זו או על
שיעורה  -יימשך תשלום הקיצבה ללא שיוי בעד שלושה חדשים ,בכל שה ,שבהם היתה עליה
בהכסה כאמור ובכל מקרה לא יותר מאשר בעד שלושה חדשים רצופים אף אם אים באותה
שה.
10ב .קצבה מיוחדת למקבל הטבות לפי הסכם היידות
בוטל.21
 . 19ת' 10א)א() - (3בק"ת  ,6021התש"ס ,עמ'  ,352ת"ת  ,1.11.99במקום "לפעמים" בא "לארבע פעמים".
 . 20ת' 10א)ב(  -בק"ת  ,6021התש"ס ,עמ'  ,352ת"ת  ,1.11.99במקום "לפעמים" בא "לארבע פעמים" והסייפא
"בשיעורים אלה" מחקה.
ת' 10א)ב() - (1בק"ת  ,6021התש"ס ,עמ'  ,352ת"ת  ,1.11.99בוטל המספר ) (1לפי המילים "בשיעור של "50%
ובמקום "לשלוש" בא "לחמש".
ת' 10א)ב() - (2בוסח המקורי:
"בשיעור של  25%מהקיצבה  -אם ההכסה עולה על סכום השווה לשלוש פעמים השכר הממוצע ,אך איה
עולה על סכום השווה לארבע פעמים השכר הממוצע"
בק"ת  ,6021התש"ס ,עמ'  ,352ת"ת  ,1.11.99בוטלה תקת המשה.
 . 21ת' 10ב)א(  -וסף בק"ת  ,6021התש"ס ,עמ'  ,352ת"ת  ,1.11.99בוסח:
")א( קצבה מיוחדת המשתלמת לפי הוראות תקה  ,3תיתן בשיעור של  50%ממה למי שיתה לו הלוואה
עומדת לפי הסכם היידות ,ולא החזירה לפי הוראות הסכם היידות ,אם מתקיים בו אחד מאלה":
בוטל בק"ת  ,6110התש"ס עמ'  ,868ת"ת  ,1.1.01והתיקון חל על גימלה המשתלמת מיום התחילה ולאחריו.
ת' 10ב)א() - (1וספה בק"ת  ,6021התש"ס ,עמ'  ,352ת"ת  1.11.99בוסח (1)" :הוא זכאי לקצבה מיוחדת בסכום
השווה לקצבת יחיד מלאה;"
בוטל בק"ת  ,6110התשס"א עמ'  ,868ת"ת  -ראה האמור בהערת שוליים לת' 10ב)א(.
ת' 10ב)א() - (2וספה בק"ת  ,6021התש"ס ,עמ'  ,352ת"ת  1.11.99בוסח (2)" :קבעו לו  100%מוגבלות ביידות לפי
הסכם היידות;"
בוטל בק"ת  ,6110התשס"א עמ'  ,868ת"ת  -ראה האמור בהערת שוליים לת' 10ב)א(.
10ב)א() - (3וספה בק"ת  ,6021התש"ס ,עמ'  ,352ת"ת  1.11.99בוסח" :הועדה הרפואית קבעה ,כי הוא זקוק
לכיסא גלגלים ומשתמש בו"

10ג .הוראת שעה
בוטל.22
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)א( הזכאות לקיצבה מיוחדת תתחיל ב 1-בחודש שבו הוגשה הבקשה לקיצבה מיוחדת ,אולם
לא לפי שחלפו  90ימים מהתאריך הקובע .ואם הזכאות לקיצבה היא לפי תקה 10א  -לא
לפי שחלפו  90ימים ממועד תחילתה של הכות הרפואית בשיעור של  75%לפחות.
)ב( על אף האמור בתקת משה )א( ,ראה המוסד
) (1כי תקיימו במבוטח התאים המזכים בגמלה בתקופה שקדמה להגשת התביעה,
תשולם הגמלה בעד התקופה האמורה ,ובלבד שלא תשולם גמלה בעד תקופה העולה על 6
חודשים שבתכוף להגשת התביעה.

בק"ת  ,6041התש"ס ,עמ'  ,670ת"ת  ,1.11.99וספה הסייפא" :או קבעה כי בשל ליקוי בגפיו התחתוות איו מסוגל
ללכת בכוחות עצמו ובשל מוגבלותו איו מסוגל להשתמש בכיסא גלגלים".
בוטל בק"ת  ,6110התשס"א עמ'  ,868ת"ת  -ראה האמור בהערת שוליים לת' 10ב)א(.
ת' 10ב)א - (1וספה בק"ת  ,6041התש"ס ,עמ'  ,352ת"ת  ,1.11.99בוסח:
")א (1הוראות תקת משה )א( יחולו גם על מי שמשתלמת לו קצבה מיוחדת לפי הוראות תקה 10א ,אם אין
משתלמת לו קצבת כות בשל כך שמתקיים בו אחד מהתאים שבפסקה ) (2להגדרה "מוגבל ביידות
משתכר" ,בתקה 10א)א(".
בוטל בק"ת  ,6110התשס"א עמ'  ,868ת"ת  -ראה האמור בהערת שוליים לת' 10ב)א(.
ת' 10ב)ב(  -וספה בק"ת  ,6021התש"ס ,עמ'  ,352ת"ת  1.11.99בוסח:
")ב( תקת משה )א( לא תחול על מי שמלאו לו  18שים ,ובטרם מלאו לו  18שים ,קיבל הלוואה עומדת
לרכישת רכב משותף לפי הסכם היידות".
בוטל בק"ת  ,6110התשס"א עמ'  ,868ת"ת  -ראה האמור בהערת שוליים לת' 10ב)א(.
ת' 10ב)ג(  -וספה בק"ת  ,6021התש"ס ,עמ'  ,352ת"ת  1.11.99בוסח:
")ג( תקת משה )ב( תחול רק לגבי אחד מבין המוגבלים ביידות אשר רכשו רכב משותף ,כאמור".
בוטל בק"ת  ,6110התשס"א עמ'  ,868ת"ת  -ראה האמור בהערת שוליים לת' 10ב)א(.
ת' 10ב)ד(  -וספה בק"ת  ,6021התש"ס ,עמ'  ,352ת"ת  1.11.99בוסח)" :ד( בסעיף זה" ,ועדה רפואית" ו"רכב
משותף"  -כמשמעם בהסכם היידות".
בוטלה בק"ת  ,6110התשס"א עמ'  ,868ת"ת  -ראה הערת שוליים לת'  10ב)א(.
 . 22ת' 10ג  -הוראת שעה שהתפרסמה בק"ת  ,6041התש"ס ,עמ'  ,670קובעת:
" .3לגבי התקופה שעד יום ג' בתשרי התשס"א ) 2באוקטובר  (2000יראו כאילו אחרי תקה 10ב לתקות
העיקריות אמר:
10ג .הוראת שעה
קביעה שלפיה זקוק אדם לכיסא גלגלים ומשתמש בו כאמור בהגדרה "הטבה לפי הסכם היידות" שבתקה
10א)א( ובתקה 10ב)א() ,(3יכול שתיעשה בידי רופא מוסמך כמשמעו בסעיף  208לחוק )להלן  -רופא
מוסמך( ,ולעין תשלום מקדמה לפי הוראות תקות הביטוח הלאומי )תשלום מקדמות של גמלה( ,התשל"ט-
 ,1979יכול שתיעשה בידי פקיד תביעות כמשמעו בסעיף  298לחוק )להלן  -קביעה זמית(; קבע פקיד תביעות
קביעה זמית כאמור ,וועדה רפואית כמשמעה בהסכם או רופא מוסמך קבעו כי האדם איו זקוק לכיסא
גלגלים ואיו משתמש בו  -תישלל הזכות לגמלה ששולמה לפי הקביעה הזמית ,מיום תחילת תשלומה".
 . 23ת'  - 11בק"ת  4665התשמ"ד ,עמ'  ,1955ת"ת  ,12.7.84במקום המילים "בתום תשעים יום מיום הגשת" בא "ב1-
בחודש שבו הוגשה" וכן מחקו המילים "כמשמעותו בסעיף 127כא לחוק" שבסייפא.
בק"ת  ,5264התש"ן ,עמ'  ,582ת"ת  ,1.3.90במקום "ששה חדשים" בא " 90ימים" ווספה הסייפא המתחילה
במילים "ואם הזכאות ."...הוראת תחולה ותחילה קובעת כי תיקון זה יחול גם על כה שהגיש תביעה לקיצבה
מיוחדת לפי יום התחילה ועד ליום זה טרם חלפו ששה חדשים מהתאריך הקובע ,ובלבד שלא תשולם קיצבה בעד
תקופה שקדמה ליום התחילה.
בק"ת  ,6456התשס"ו ,עמ'  ,289ת"ת  ,1.1.06סומה תקה  11המקורית כ)11-א( ואחריה בא )11ב( בוסח דלעיל.
הוראת תחולה קובעת כי התיקון יחול על תביעה לגמלה שהוגשה ביום התחילה ולאחריו.
ת' )11ב(  -בק"ת  ,7149התשע"ב ,עמ'  ,1553ת"ת  ,1.9.12האמור בסייפא המתחילה במילים "כי תקיימו
במבוטח "...סומן ) (1וכן וסף סעיף קטן ) (2בוסח דלעיל .הוראת תחולה קובעת כי התיקון יחול על מי שהגיש את
תביעתו לקצבת שירותים מיוחדים ביום התחילה או לאחריו וכי תשלומים ראשוים לפי תקות אלה ישולמו בתום
חמישה חודשים מיום התחילה בעד התקופה שמיום התחילה ועד מועד התשלום.

) (2כי מבוטח ,שמתקיימים בו התאים המפורטים להלן ,איו זכאי לקצבה רק משום
שטרם חלפו  90ימים כאמור בתקת משה )א( ,תשולם לו הקצבה בעד היום ה 31-ואילך:
)א( קבעה לו כות רפואית לפי סעיף  208לחוק בשיעור של  75%לפחות;
)ב( הוא תלוי בעזרת הזולת ,כאמור בתקה )3א() ,ב( או )ג( ,למשך תקופה של שישה
חודשים רצופים לפחות;
)ג( הוא איו זכאי לגמלה לפי תקה )5ד( לתקות הביטוח הלאומי )ילד כה( ,התש"ע-
 ,2010בעד התקופה שמהיום ה 31-כאמור.
.12

מעקב

המוסד יקיים מעקב מזמן לזמן על השימוש בקיצבה המיוחדת.
.13

הוראות מעבר

על אף האמור בתקות אלה יוחל בהפעלתן בהדרגה והן יחולו -
) (1על כים שמלאו להם  40שים  -מיום תחילתן של תקות אלה;
) (2על כים שמלאו להם  30שים  -מיום ט"ו ביסן תש"ם ) 1באפריל ;(1980
) 24(3על כים שמלאו להם  18שים  -מיום כ"א בתשרי תשמ"א ) 1באוקטובר .(1980
.14

תחילה

תחילתן של תקות אלה ביום ד' ביסן תשל"ט ) 1באפריל  (1979אולם כה יהיה רשאי להגיש את
תביעתו למן יום פרסומן.

תוספת
)תקה )2ב((
רשימת סעיפי הליקויים שבתוספת לתקות הביטוח הלאומי )קביעת דרגת כות לפגעי עבודה(,
תשט"ז:1956-
(1

4א; 4ב.

(2

(3)9ב(3)9 ,Iג(4)9 ,Iא(4)9 ,Iב.I

(3

(1)11ב(1)11 ,ג(1)11 ,ד(1)11 ,ה(2)11 ,ב(2)11 ,ג(2)11 ,ד(3)11 ,א(3)11 ,ב(3)11 ,ג(5)11 ,א(5)11 ,ב,
.(6)11

(4

(3)12א(3)12 ,Iא(3)12 ,IIב(3)12 ,IIב.III

(5

.(1)13

(6

(1)14ב.

(7

(7)15ב.

 . 24ת'  - (3)13בתקה המקורית שוסחה היה:
"על אף האמור בתקות אלה ,יוחל בהפעלתן בהדרגה ,והן תחולה:
) (1על כים שולדו עד י"א ביסן תרצ"ט ) 31במרס  - (1939מיום תחילתן של תקות אלה;
) (2על כים שולדו לאחר י"א ביסן תרצ"ט ) 31במרס  - (1939מיום ט"ו ביסן תש"ם ) 1באפריל ".(1980
התקה הוחלפה לוסח דלעיל בק"ת תש"ם ,עמ'  ,1315ת"ת .1.4.79

(8

(1)16א(1)16 ,ב(6)16 ,ב(6)16 ,ג(7)16 ,ב(7)16 ,ג.

(9

17ב.

(10

(1)18ב(1)18 ,ג.

(11

.19

(12

20ב20 ,ג20 ,ו.

(13

(4)22 ,(3)22א(7)22 ,(6)22 ,(5)22 ,א(7)22 ,ב(9)22 ,א(9)22 ,ב(9)22 ,ג(9)22 ,ד(10)22 ,ב(10)22 ,ג,
.(11)22

(14

.24

(15

(1)25ב.(4)25 ,(3)25 ,(2)25 ,

(16

.27

(17

.28

(18

(7)29 ,II(6)29 ,I(6)29 ,(5)29א(7)29 ,Iא.II

(19

 :(2)52-(1)52כאשר אחוז הכות מכל סעיף בפרד או מצרוף שי הסעיפים איו עולה על .50%

(20

53א.

(21

.55

(22

.56

(23

.57

(24

.58

(25

.59

(26

.60

(27

.62

(28

.64

(29

.65

(30

.66

(31

.67

(32

.68

(33

.69

(34

.(1)71

(35

.(2)71

(36

 (1)72כאשר אחוז הכות איו עולה על .(3)72 ,(2)72 ;45%

(37

.74

(38

.75

(39

.76

(40

.77

(41

.78

(42

.79

.(3)80 ,(2)80 ,(1)80

(43

.81

(44

.82

(45

.83

(46

.84

(47

.85

(48

.88

(49

.90

(50

