חוזר נכות מס' 1940

ח' טבת ,תשע"ה
 30דצמבר2014 ,
תיקון 30/11/2014 :1
תיקון 29/12/2014 -2
נושא :נכות כללית ונכויות מיוחדות
תת נושא :תעודות נכה
שם החוזר :שדרוג בתעודות נכה

מטרת החוזר :
ליידע את פקידי התביעות  ,מקבלי הקהל ועובדי המוקד בדבר שינויים בתעודות הנכה:
 .1התאמת התעודות לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,המקנות פטור מהמתנה בתור
ו/או משתלום עבור מלווה.
 .2הנפקת התעודות בעברית ובאנגלית.
 .3הנפקת התעודות גם למקבלי גמלאות גזזת ופוליו.
פתח דבר

תהליך
מקוון
נספחים
נספח  - 1תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמת נגישות לשירות) התשע"ג – 2013
(תקנות  13ו)14 -
נספח  – 2תעודת נכה החדשה

נספח  – 3איגרת מצורפת לתעודות המקנות פטור מהמתנה בתור ו/או פטור מתשלום עבור מלווה
קישורים רלוונטיים
חוזר נכות  1703מיום 26.2.06
חוזר נכות  1788מיום 6.8.08
רשימת תפוצה  :מנהלי סניפים
מנהלי סניפי משנה
מנהלי תחום גמלאות
סגני מנהלי תחום גמלאות
ממונים ,מרכזים פקידי תביעות נכות
פקידי דלפק קדמי
פקידי מוקד טלפוני
תודה רבה לרוזי כהן מצוות נכות ,למירונה מוסאי מצוות תמ"מ ולבתיה קן דרור משירותי בקרת
הגמלאות על יישום הפרויקט!
בברכה,

1

לימור לוריא
מנהלת אגף א' גמלאות נכות

פתח דבר
אנו שמחים להודיעכם על שיפורים שנעשו בתעודות נכה.
 .1לבקשת המבוטחים התחלנו להנפיק תעודות נכה דו-לשוניות בעברית ובאנגלית.
 .2אוכלוסיית מקבלי תעודות נכה הורחבה כך שהחל מהיום גם מקבלי קצבאות גזזת ופוליו
יקבלו תעודות נכה.
 .3ב 1.10.13 -יכנסו לתוקף תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמת נגישות
לשירות) התשע"ג –  2013המקנות התאמות נגישות לקבוצות מוגדרות מקרב אנשים עם
מוגבלות לפטור מהמתנה בתור ולפטור מתשלום עבור כניסת מלווה למקומות ציבוריים
מסוימים.
תעודות הנכה הותאמו לתקנות אלו ע"י הוספת סימון מתאים.
לתשומת ליבכם:
החל מחודש יולי  ,2014גם המוסד לביטוח לאומי יהיה מחויב להעניק שירות ללא המתנה
בתור למי שזכאי לכך ע"פ התקנות .אנו נערכים לכך ועל כך תצא הודעה בהמשך.
 .4כדי לייעל תהליך משלוח תעודות נכה ,הוחלט להאריך את תוקף התעודות ל 7 -שנים לכל

מקבל קצבה שנקבעה לו זכאות יציבה.
 .5אנו מנפיקים תעודות נכה החל משנת .2006
כל מי שקיבל תעודת נכה לפני מעבר לזקנה ,ימשיך לקבל תעודת נכה גם לאחר גיל פרישה,
ובתנאי שנקבעה לו דרגת אי-כושר יציבה (ניתן לראות האם הונפקה תעודת נכה במסך 36
במערכת נכות).
כל מי שהגיע לגיל פרישה לפני שנת  2006ומבקש לקבל תעודת נכה – ניתן לפנות לגב' רוזי
כהן במערכת קש"ב בבקשה להנפקת התעודה.
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תהליך
מקוון

 החל ממשלוח התעודות הקרוב יונפקו תעודות נכה חדשות דו -לשוניות בעברית
ובאנגלית.
שמות באנגלית יופיעו בתעודות נכה לכל מי שיש לו שם באנגלית במערכת אוכלוסין ,כלומר
למבוטחים שהונפקו להם דרכונים במשרד הפנים.
את השם באנגלית ניתן לראות במסך  1במערכת אכלס ע"י הקשת האות "פ" בשדה "שמות
בלועזית".

 אוכלוסיית מקבלי תעודות נכה הורחבה כך שהחל מהיום גם מקבלי קצבאות גזזת
ופוליו יקבלו תעודות נכה.
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 ב 1.10.13 -יכנסו לתוקף תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמת נגישות
לשירות) התשע"ג – .2013
תקנות  13ו 14 -מקנות מתן פטור מהמתנה בתור ומתן פטור מתשלום עבור מלווה
לאוכלוסייה הבאה:
 פטור מהמתנה בתור ופטור מתשלום עבור מלווה:
 מקבלי קצבת נכות כללית ,שירותים מיוחדים ,גזזת ופוליו שנקבעו להם  50%נכות
רפואית לפחות לפי סעיפי ליקוי 32א 34 ,33 ,או ;91
 ילדים מעל גיל  12המקבלים גמלת ילד נכה בגין פסיכוזה ,אוטיזם PDD ,ומצב
פסיכיאטרי.
 ילדים מעל גיל  12עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) ,שאובחנו ע"י משרד
הרווחה -ואושרה להם זכאות לקצבת ילד נכה בשל אחת העילות הקיימות בתקנות.
 פטור מתשלום עבור מלווה:
 מקבלי קצבת שירותים מיוחדים ללא סעיפים 32א 34 ,33 ,או  91בשיעור 50%
לפחות.
 פטור מהמתנה בתור:
 ילדים מתחת לגיל  12המקבלים גמלת ילד נכה בגין פסיכוזה ,אוטיזם PDD ,ומצב
פסיכיאטרי.
 ילדים מתחת לגיל  12עם מוגבלות שכלית-התפתחותית (מש"ה) ,שאובחנו ע"י
משרד הרווחה -ואושרה להם זכאות לקצבת ילד נכה בשל אחת העילות הקיימות
בתקנות.
תעודות נכה הותאמו לתקנות אלו ע"י הוספת סימון מתאים.
המקומות הציבוריים מחויבים לכבד את התעודות ולהעניק את השירות החל מתאריך
.1.07.2014
המוסד לביטוח לאומי מחויב אף הוא להעניק שירות ללא המתנה בתור למי שזכאי לכך ע"פ
התקנות ,ואנו נערכים לכך.
ניתן להפנות את המבוטחים המבקשים לקבל הסבר אודות זכויותיהם במסגרת התקנות
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החדשות לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות:
טל' – ;02-5088021
אתר האינטרנט – .www.mugbaluyot.justice.gov.il
 תוקף התעודות הוארך ל 7 -שנים לכל מקבל קצבה שנקבעה לו זכאות יציבה .מי
שנקבעה לו זכאות זמנית – תוקף התעודה יהיה בהתאם.
 במסך  36בנכות בנושא תעודת נכה הוספנו פירוט על סוג התעודה האחרונה
שנשלחה.
יש להקיש "ס" בשורת התעודה האחרונה יפתח חלון עם סוג התעודה.

חזרה
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נספח 1
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמת נגישות לשירות) התשע"ג – 2013
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נספח 2

לתעודה מספר  1יופיע במסגרת :פטור מהמתנה בתור ופטור מתשלום עבור מלווה
לתעודה מספר  2יופיע במסגרת :פטור מתשלום עבור מלווה
לתעודה מספר  3יופיע במסגרת :פטור מהמתנה מתור
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נספח 3

מכ תב לביטוח
הלאומי -פטור מעמי דה ב תור -סופdoc.)3( 1
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