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 .1כללי
המידע המצוי במאגרי המוסד ,לגבי גמלת ילד נכה ,מאפשר יצירת תהליך שבו ייזום
המוסד בעצמו בדיקת זכאות לקצבת נכות ולקצבה לשירותים מיוחדים.
הלשכה המשפטית אישרה התהליך .האישור מתבסס על האמור בתקנה  5לתקנות
הביטוח הלאומי (הגשת תביעה לגמלה ואופן תשלומה) ,התשנ"ח – .1998
על פי תקנה זו ,רשאי המוסד לשלם גמלה על סמך מידע המצוי במאגרי המידע שלו
אף אם לא הוגשה תביעה לגמלה.
המטרה היא למצות זכויות ולהבטיח תשלום קצבת נכות וקצבה לשירותים
מיוחדים לזכאים לה ,בגיל  18ו –  90יום.
ייזום תביעה לקצבת נכות ולקצבה לשירותים מיוחדים בוצע באופן ניסיוני וידני
ובהצלחה במשרד הראשי מאז ספטמבר  2003ועד אוגוסט  .2004הייזום היה
למקבלי גמלת ילד נכה התלויים בעזרת הזולת .הניסוי לא העלה בעיות.
בחוזר זה נפרט תהליך ייזום הטיפול בזכאות לקצבת נכות ולקצבה לשירותים
מיוחדים לכלל מקבלי גמלת ילד נכה.
תהליך זה מחליף התהליך הקיים מזה שנים על פיו נשלח מכתב הסבר קצר לכל
הורה שקיבל גמלת ילד נכה בתכוף לפני הגיעו לגיל .18
בתהליך החדש ישלח מכתב הסבר בצרוף טופס השלמת פרטים מספר  7802אשר
ימוען אל הילד הנכה .דוגמת המכתב מצ"ב בנספח והטופס מצוי במאגר הטפסים.
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 .2תהליך ייזום התביעות
א .למי יוזמים?
לכל ילד ששולמה בעדו גימלת ילד נכה בתכוף לפני הגיעו לגיל .18
ב .איתור הילדים
מידי חודש יופק קובץ של ילדים אשר מקבלים גמלת ילד נכה וקצבתם
תופסק (בשל הגיעם לגיל  18ו –  90יום) בעוד שלושה חודשים.
ג .הזרמת תביעות
לכל המקרים אשר אותרו כאמור בסעיף ב' יבנה באופן אוטומטי טופס
תביעה לקצבת נכות.
הרשומה בנכות תבנה על פי מספר הזהות של הילד הנכה והנתונים
המופיעים בקובץ "אכלס".
בקובץ ילד נכה לא קיים מידע על רמת השכלת הילד ,לפיכך ,בכל המקרים
ירשם הקוד  – 08אחר( .ניתן לשנות נתון זה באמצעות טופס שינויים).
בנוסף ,בכל מקרה שבו משתלמת גמלת ילד נכה לפי מבחן תלות או
שמשולמת גימלת ילד נכה בשל טיפול בדיאליזה תיווצר באופן אוטומטי
תביעה לקצבה לשירותים מיוחדים.
פעולת יצירת הרשומות תבוצע במנה הראשונה של כל חודש.
ניתן לזהות התביעות האוטומטיות על פי :סמל הסניף  90וקוד פקיד .999
עם פתיחת הרשומה במערכת ,יופיעו התביעות כ"תביעות פתוחות"
בשאילתה  210של מערכת דוחות ניהוליים.
רשימות של המקרים בהם נוצרה תביעה אוטומטית תשלחנה לסניפים.

 .3המשך טיפול
המשך הטיפול בתביעת נכות ובתביעת שר"מ אם נוצרה אוטומטית ,יעשה על פי
הנתונים בתיק ילד הנכה הנתונים הנוספים שיומצאו ע"י הילד הנכה או הוריו.
התיק יועבר לרופא המנתב מקובל.

 .4ייזום תביעה לשר"מ במקרים שלא נוצרה תביעה אוטומטית
במקרים בהם לא נוצרה תביעה אוטומטית לשירותים מיוחדים ,יש לבקש במזכר מן
הרופא המנתב ,לקבוע אם יש מקום לייזום תביעה לשירותים מיוחדים ולפעול
בהתאם לקביעה.
חוזר נכות  -1441ייזום טיפול בבדיקת זכאות לקצבת נכות לקצבת שירותים מיוחדים לילד נכה שמלאו לו 11

3

 .5הערכת תלות
הרופא המוסמך יבצע כמקובל הערכת תלות.
למרות האמור לעיל ,במקרים בהם נערכה הערכת תלות שנה לפני גיל  18אין צורך
בהערכת תלות נוספת ,אלא אם כן עולה מהחומר הרפואי שיש החמרה במצב.

ב ב ר כ ה,
עירית פלדמן
מנהלת אגף גמלאות נכות

העתקים :ד"ר מריו סקולסקי
ד"ר דני ברש

חוזר נכות  -1441ייזום טיפול בבדיקת זכאות לקצבת נכות לקצבת שירותים מיוחדים לילד נכה שמלאו לו 11

4

נספח

המוסד לביטוח לאומי
המשרד הראשי
אגף גמלאות נכות

אל_______________ :

כ"ח אייר ,תשע"ד
 28מאי2014 ,

א.ג.נ,.
הנדון :קצבת נכות לזכאי לגימלת ילד נכה
לפי המידע שבידנו בחודש זה ימלאו לך  18שנים.
החל מגיל  18ו 3-חודשים ניתן לקבל קצבת נכות וקצבה לשירותים מיוחדים.
הכללים המזכים בקצבת נכות ובקצבה לשירותים מיוחדים שונים מאלה המזכים
בגמלת ילד נכה.
קצבת נכות
קצבת נכות משולמת למי שאינו יכול לעבוד ולהשתכר בשל ליקוי כתוצאה מתאונה,
מחלה או מום מלידה.
הקצבה משולמת מדי חודש .סכום הקצבה ליחיד ,שנקבעה לו דרגת אי כושר
המזכה בקצבה מלאה בשיעור  75%לפחות הוא  ₪ 1,937לחודש.
הסכום נכון לחודש ינואר .2007
מסכום זה מנוכים דמי ביטוח בריאות לפי כללים הקבועים בחוק.
לבעלי נכות קשה ,משולמת גם קצבה חודשית נוספת בסכום שנע בין  ₪ 208ועד
 ₪ 308הסכומים נכונים לינואר .2007
בדיקת הזכאות לקצבת נכות
לפי המידע שבידינו יתכן ותהיה זכאי לקצבת נכות .לפיכך תבדק הזכאות שלך
לקיצבת נכות ואין צורך בהגשת תביעה.
----------------------* לידיעת ההורים או למי שמחזיק בילד  -בגיל  18חדלים ההורים להיות אפוטרופסים טבעיים  -ולפיכך
המכתב ממוען לילד עצמו .אם יש בידכם צו אפוטרופסות או אם בשל אי יכולתו של הילד לטפל בענייניו
אתם מבקשים לקבל הקיצבה עבורו ,אנא הודיעו לנו על כך במכתב והנושא יבדק על ידי המוסד.
לתשומת לב  -גימלה בעד ילד נכה משולמת עד גיל  18ו –  90ימים.
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יחד עם זאת דרושים לנו פרטים מסויימים:
 אנא שלח אלינו חומר רפואי מעודכן אם הוא מצוי ברשותך.
 אנא מלא הפרטים בטופס הרצ"ב.
 אם חל שינוי בכתובת שלך או אם עברת להתגורר במוסד אנא הודע לנו על כך.

שיקום מקצועי
מי שנקבעו לו  20%נכות רפואית או יותר ,עשוי להיות זכאי לשיקום מקצועי ,הכולל
הכשרה מקצועית והוא רשאי לפנות למחלקת השיקום בסניף הביטוח הלאומי
למיצוי זכויותיו.
קיצבה לשירותים מיוחדים
על האפשרות לזכאות לקצבה לשירותים מיוחדים ,נודיע לך בהמשך הטיפול
בעניינך.

כדי שנוכל לבדוק זכויותיך אנא שלח אלינו הטופס הרצ"ב וחומר רלבנטי מיד ,ואנא
השב לכל פנייה שלנו בהקדם.
רצ"ב חוברת הסברה בנושא קצבת נכות וחוברת בנושא קצבה לשירותים מיוחדים.

בכבוד רב,
פקיד תביעות
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