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 אגף גמלאות נכות
 

 כ' באב תשע"ה 1972  מס': נכות חוזר
 2015 אוגוסטב 5

 
 שירותים מיוחדים וילד נכה נושא:

 ותוספת למונשמים העלאת קצבאות שירותים מיוחדים וילד נכה תת נושא:
, ותוספת חדשה לקצבה לנכים העלאת קצבאות שירותים מיוחדים וילד נכה שם החוזר:

 בעקבות עדכון שכר המינימום ים, ממונש
 מטרת החוזר

 עור הזכאות לקצבת שירותים מיוחדים וילד נכה לאור עליית שכר ילעדכן על שינויים בש
 .1.4.15המינימום החל מ 

 .לעדכן על קצבה חדשה למונשמים ותנאי הזכאות לה  
 טיפול בהחלטות חדשות. אופן הלעדכן על התאמת המערכת לתשלומים לזכאים ול 

 פתח דבר .א

 כללי .ב

 בשיעור קצבאות שירותים מיוחדים וילד נכה השינויים .ג

 תוספת קצבה לנכה מונשם .ד

 אי זכאות .ה

 הזרמה למערכת הממוחשבת .ו

 הגדרות .ז

 

 נציגי שירותמידע ל

  קישורים רלוונטייםנספחים ו

 נוסח התיקון

 מכתבים לדוגמא

 נוסח ההסכם

 רשימת תפוצה

 

 

ועינת נעם על לשולמית כהן לגב' אילת כהן קלוזנר על עבודתה האינטנסיבית בנושא, תודה רבה 

, ללאה מזרחי ושי מרדכי על הגדרות ועדכוני הטפסים ולכל צוות נכויות פיון וביצוע השינויא

 מיוחדות שהיה שותף לבדיקות. 

אילנה פלג, בלה סורין, ויקטור שנדרוביץ ורבקה  -לצוות תמ"מ השותפים ליישום המהירתודה 

 מדן!

 
 

 פתח דבר  .א

הוגדלו קצבאות שירותים מיוחדים וילד שכר המינימום,  אנחנו שמחים לבשר כי בעקבות עדכון
 נכה לנכים הקשים, והתווספה קצבה חדשה לנכים מונשמים החיים בקהילה. 

לאפשר לנכים הקשים, הזקוקים לסיוע של אדם אחר, להמשיך ולהעסיק כח עזר  הגדלה זו, נועדה

http://sp2010fe1p:2012/sites/Gimlaot/GMGeneralDisability/DocLib/קובץ%20התקנות-7525.pdf
http://sp2010fe1p:2012/sites/Gimlaot/GMGeneralDisability/DocLib/קובץ%20התקנות-7525.pdf
http://sp2010fe1p:2012/sites/Gimlaot/GMGeneralDisability/DocLib/הסכם%20חתום%20שהועבר%20למשרד%20המשפטים.pdf
http://sp2010fe1p:2012/sites/Gimlaot/GMGeneralDisability/DocLib/הסכם%20חתום%20שהועבר%20למשרד%20המשפטים.pdf
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 אגף גמלאות נכות
 

 .ולאפשר להם להישאר בקהילה ובסביבת המשפחה באמצעות הקצבה

מכתבים נשלחו   12.7.15 בוצעו בתאריך להגדלת קצבהזכאים מבוטחים ה 20,000 -כתשלומים ל
 .14.7.15בתאריך אליהם 

 .ישלחו לאחר ביצוע התשלוםם מכתבי, 6.8.15בתאריך יבוצעו אנשים מונשמים תשלומים ל

 

 להלן שיעורי הקצבה החדשים:
 

 :הגבוההלמקבלי קצבת שר"מ וילד נכה ברמה ₪  588תוספת של  .א
 (.175%מקצבת יחיד מלאה )במקום  188% עוריבש הקצבה תהיה

 
 :למקבלי קצבת שר"מ ברמה הבינונית₪  487תוספת של  .ב

 (. 105%במקום מקצבת יחיד מלאה ) 112%שיעור הקצבה תהיה ב
 

 הגדלת שיעור הזכאות למקבלי קצבת שירותים מיוחדים הזקוקים להשגחה:  .ג
שעות היום, עלה חשש לפגיעה  בכלה זו, נזקקת להמצאות אדם בסביבתם יהיות שאוכלוסי

 לאור זאת נקבע כי : .  משמעותית בהם, לאור העלאת שכר המינימום
 ברמה  במקום ( 112%) אדם הזקוק להשגחה יהיה זכאי לקצבה ברמה הבינונית

 .(, כפי שהיה עד כה50%)נמוכה

  ,במבחני ה, נמצא תלוי ובנוסףאדם הזקוק להשגחהADL  וה- IADL באופן שמזכה אותו ,
 (.188%צבה בשיעור המקסימאלי )ברמת הקצבה הבינונית, יהיה זכאי לק

 
  - 9מונשמים במסגרת הסכם לפי סעיף קצבה חדשה ל .ד

אנשים מונשמים החיים  350 –בקרב מקבלי קצבת שירותים מיוחדים וילד נכה ישנם כ 
 בכל שעות היום והלילה מחשש לחייהם. צמודהבקהילה, ונדרשים להשגחה 

ממשרד הרווחה ומעתה ₪  1,100 –תה זכאית אוכלוסייה זו לתוספת של כ יעד לאחרונה, הי
 .9שישולמו על ידנו, במסגרת הסכם לפי סעיף ₪  1,817תהיה זכאית לתוספת של 

פעולות למותר לציין, מדובר בנכים הקשים ביותר, התלויים לחלוטין בעזרת הזולת בביצוע 
 . שעות ביממה 24 , נזקקים למכונת הנשמהובנוסףהיום יום, 

 

 :חשוב להדגיש

 השינוי הוא  -לקצבת שירותים מיוחדים  וילד נכה אין שינוי באופן בדיקת הזכאות
 עור הקצבה.יבש

 "בחוזר זההתנאים לאישורה מפורטים  –מדובר בתוספת חדשה  -"נכה מונשם. 
  בתוקף:

 .2015מחודש יולי   -הקצבה תהגדלתחולת 
 .2015מחודש אוגוסט  -תחולת התוספת לנכה מונשם

 .1.4.15 -החל מ -תחילת תשלומים לכלל הזכאים לפי חוזר זה
 

 חזרה

 

 

 כללי .ב

 

ההחלטה על הגדלת הקצבאות התקבלה לאור עליית שכר המינימום, שכידוע, צפוי לעלות בשלוש 
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 אגף גמלאות נכות
 

 .1.4.15 -הראשונה היתה בפעימה , כשה 2017בינואר ₪  5,000פעימות, ולעמוד על סך של 

 

הגדלת הקצבאות נועדה לאפשר לנכים הקשים, הזקוקים לסיוע של אדם אחר, להמשיך ולהעסיק 

 , ולהישאר במסגרת המשפחה והקהילה.כח עזר באמצעות הקצבה

 

 ואופן יישומו: וזר  זה יפורט השינויבח

, ההתאמות שבוצעו בטפסים, במערכת ובמכתבים, ואופן הטיפול במלאי קביעת הזכאותאופן 

 הזכאים. 

 

 חזרה
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 השינויים בשיעור קצבאות שירותים מיוחדים וילד נכה .ג

 

 באופן קביעת מידת התלות בעזרת הזולת. אין שינויחשוב להדגיש כי 

הקצבה, בהתאם להערכת התלות בשירותים מיוחדים וילד נכה, לפי הפירוט  חישובהשינוי הוא ב

 הבא: 

 
 :למקבלי קצבת שר"מ וילד נכה ברמה הגבוהה₪  588תוספת של  .4

 כפי שהיה עד היום(. 175%מקצבת יחיד מלאה )במקום  188% עוריבשמעתה קצבה זו תהיה 
 

 :למקבלי קצבת שר"מ ברמה הבינונית₪  486תוספת של  .5
מקצבת יחיד מלאה )עד כה, השיעור בפועל(  112%) 111.9%של  עוריבשמעתה קצבה זו תהיה 

 (. 105%היה 
 

 הגדלת שיעור הזכאות למקבלי קצבת שירותים מיוחדים הזקוקים להשגחה:  .6
 

, היה זכאי לקצבת שירותים העד כה, מי שרופא קבע כי הוא זקוק להשגחה למניעת סכנ
   . 50%מיוחדים בשיעור 

מדובר במי שנפגעים שעות היום,  בכלה זו, נזקקת להמצאות אדם בסביבתם יהיות שאוכלוסי
 העלאת שכר המינימום. מ משמעותיבאופן 
 

 משכך נקבע כי: 
ברמה נמוכה כפי שהיה  במקוםיהיה זכאי לקצבה ברמה הבינונית  ,זקוק להשגחההאדם  .א

 לעיל(. בלאור התיקון בסעיף  112%שמעתה יעמדו על   105%עד כה  )כלומר 
, באופן שמזכה IADL -וה  ADL, נמצא תלוי במבחני הובנוסףאדם שזקוק להשגחה,  .ב

 175%אותו ברמת הקצבה הבינונית, יהיה זכאי לקצבה בשיעור המקסימאלי )כלומר, 
 לעיל(. אף לאור התיקון בסעי 188%שהם 

  

מקבלי קצבאות שהיו זכאים  20,000 -ושולמו הפרשים לכ -חשוב להדגיש כי בוצע טיפול במלאי

 .14.7.15 -מכתבים המסבירים את השינוי בקצבה נשלחו ב .12.7.15להפרשים, בתאריך 

 

 חזרה
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 וספת קצבה לנכה מונשםת .ד

לקצבת השירותים  בנוסף" נכה מונשםיהיו זכאים נכים העונים להגדרת " בהתאם להסכם חדש

 . 9סעיף המיוחדים והילד הנכה,  לתוספת לקצבה, במסגרת הסכם לפי 

ם בקהילה, אנשים מונשמים החיי 300 –בקרב מקבלי קצבת שירותים מיוחדים וילד נכה ישנם כ 
 בכל שעות היום והלילה מחשש לחייהם. צמודהנדרשים להשגחה ה

 
והשירותים  ממשרד הרווחה₪  1,100 –יתה זכאית אוכלוסייה זו לתוספת של כ יעד לאחרונה, ה

  מהביטוח הלאומי. ₪ 1,817לתוספת של תשלומים אלה,  במקום יהיו זכאיםומעתה  החברתיים
 

למותר לציין, מדובר בנכים הקשים ביותר, התלויים לחלוטין בעזרת הזולת בביצוע פעולות היום 
 . שעות ביממה 24 , נזקקים למכונת הנשמהובנוסףיום, 

 
 : לסוגיות הבאות, בהתאם "מונשםבחלק זה יפורט אופן קביעת "נכה 

 
 מי זכאי לתוספת? .א

 מי עונה להגדרת "נכה מונשם"? .ב

 מי מוסמך לקבוע כי מדובר ב"נכה מונשם"? .ג

 רך בבדיקה בפועל?אילו מסמכים נדרשים כדי לקבוע שמדובר ב"נכה מונשם" והאם יש צו .ד

 האם יש לקבוע זכאות יציבה או זמנית? .ה

 היכן יתייחסו הרופא או הוועדה להגדרת "נכה מונשם"? .ו

 מה מועד תחילת הזכאות לתוספת? .ז

 כיצד טופל המלאי וכיצד  פונה אלינו מי שלא קיבל עד כה התוספת? .ח

 

 מי זכאי לתוספת? .א

 התנאים הבאים: שניהתוספת תשלום למי שעונה ל
 .100%עור י( או קצבת ילד נכה בש188%עור הגבוה )ימקבל קצבת שירותים מיוחדים הש .1

 
 חשוב להדגיש:

  היה זכאי לתוספת, ובתנאי שנקבע כי הוא י -מופחתת בשל הכנסותמי שמקבל קצבה
 תלוי לחלוטין בעזרת הזולת. 

  .התוספת משולמת גם לנכה מונשם המקבל קצבה כעולה 
 

 ". נכה מונשםנקבע כי הוא עונה להגדרת"  .2
 
  

 מי עונה להגדרת "נכה מונשם"? .ב

בכל שעות היום והלילה, לצורך  רצוףלמכונת הנשמה באופן חשוב להדגיש כי מדובר במי שזקוק 

 . הפעולה הטבעית של הנשימה החלפת

במכונת ההנשמה,  ידימהפעולה של מכונת ההנשמה, ללא טיפול  הפסקתכלומר, מדובר במי ש

 ידי.  נשימה, ותסכן אותו באופן ודאי ומתפסיק את פעולת ה
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ה למחוללי חמצן, או למכשירים שנועדו לסייע לנשימה העצמונית, אלא במכונה, הכוונאין 

 את פעולת הנשימה של האדם. קבוע המחליפה באופן 

 
 מי מוסמך לקבוע כי מדובר ב"נכה מונשם"? .ג

בהתאם להחלטת הרופא  -הסמכות להחליט כי  אדם הוא נכה מונשם היא של פקיד תביעות
 שירותים מיוחדים וילד נכה.  ת עררהמוסמך, או של ועדו

 
 לבית הדין.על החלטת דרג ראשון כי אדם אינו "נכה מונשם" ניתן לערור 

 

 ם כדי לקבוע שמדובר ב"נכה מונשם" והאם יש צורך בבדיקה בפועל?אילו מסמכים נדרשי .ד

, או לשלוח ביקור בית לצורך קביעת האין צורך לזמן אדם לוועדבמקרה בו המסמכים ברורים, 
 רך והשימוש הקבוע במכונת הנשמה. הצו

 
 :מסמכים הנדרשים לצורך אישור "נכה מונשם"ה

 : מכתב מרופא מטפל )כולל רופא משפחה( ובו פירוט
 האבחנה .1
 אינדיקציה להנשמה .2
 פירוט סוג המכונה .3
 תאריך התחלת הנשמה קבועה .4

 -IADLו    ADLיש להעביר את המסמכים לרופא מוסמך לביצוע הערכת תלות ללא בדיקת 

 , יתייחס הרופא לשאלת הגדרת הנכה /הילד הנכה כ"נכה מונשם". ת התלותערכבטופס ה

 במקרים בהם המסמכים אינם ברורים או מספקים, ניתן לשלוח ביקור בית כדי לאמת הנתונים. 

 

 האם יש לקבוע זכאות יציבה או זמנית?  .ה

יציבה כ"נכה מונשם",  תיקבע זכאות -18בכל מקרה של נכה מעל גיל  -שירותים מיוחדים .1

ממכונת  ייגמליצא מבית החולים כשהוא מונשם, כיום, נדיר שמי שלאור העובדה שמי ש

 ההנשמה.

במרבית המקרים, יש לקבוע זכאות יציבה גם לילד נכה. רק במקרה בו סבור הרופא  -ילד נכה .2

תאם יש לקבוע זכאות לתקופה זמנית, שבסופה, בה -שיש סיכוי לגמילה ממכונת ההנשמה

 למסמכים עדכניים, יקבע המשך הזכאות לתוספת. 

 

 היכן יתייחסו הרופא או הוועדה להגדרת "נכה מונשם"? .ו

, התווספה ם מיוחדים, ובפרוטוקול ועדת עררבאבחון הרפואי בילד נכה, בהערכת התלות בשירותי

 הפסקה הבאה:

 מונשם

  

  לא כולל מחוללי חמצן( מונשםc-pap  ,bipap  )ודומיהם 

 סוג מכונת ההנשמה _________________________    

  לא  מונשם עד תאריך ___________  מתאריך _____________     
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 מה מועד תחילת הזכאות לתוספת? .ח

מהמועד בו נקבע כי עונה להגדרת "נכה מונשם"  או 1.4.15 -תחילת הזכאות לתוספת היא מ

או קצבת ילד נכה  188%עור ישירותים מיוחדים בשהם. ובתנאי, שמקבל קצבת מבני המאוחר

 במועד זה.  100%עור יבש

 

 כיצד טופל המלאי וכיצד  פונה אלינו מי שלא קיבל עד כה התוספת? .ט

 טיפול במלאי .1

ביולי  06ייקלטו בתאריך , בהתאם לרשימות שקיבלנו ממשרד הרווחה והשירותים החברתיים

מקבלי קצבאות שירותים מיוחדים וילד  300 -לכ מאפריל  אקטיבייםרטרו םתשלומי 2015

כדוגמת המכתב הוגדרו כ"מונשמים" וקיבלו עד כה סיוע ממשרד הרווחה.  מכתבים, נכה ש

 . לאחר קליטת התשלוםאליהם יישלחו   המצורף בנספח

ירותים מהתשלומים שיבוצעו, יקוזז תשלום חודשי שקיבלו כבר ממשרד הרווחה והש

 לחודש. ₪  1,100החברתיים, בסך 

 

 טיפול במקרים חדשים .2

 הזכאות, כולל התייחסות להגדרת "נכה כלל תיבחן  – מבוטח שאינו מקבל קצבה

 מונשם". בטופס התביעה לשירותים מיוחדים, נוספה התייחסות לצורך במכונת הנשמה.

בטופס התביעה לילד נכה, נוספה התייחסות גם למסמכים הנדרשים לצורך קביעת 

 הזכאות. 

 בטופס בקשה לבדיקה מחדש ניתן לבקש בדיקת זכאות לתוספת  -מבוטח המקבל קצבה

המסמכים , או בפניה בכתב של המבטח/ ההורים ולצרף את  בשירותים מיוחדים

 . הנדרשים

 לקביעת זכאות ללא נוכחות. -את המסמכים יש להעביר לרופא מוסמך

במקרים בהם המסמכים אינם ברורים או מספקים, ניתן לשלוח ביקור בית כדי לאמת 

 הנתונים.

מכתבי אישור הקצבה עודכנו, ובעת אישור זכאות עם תוספת ל"נכה מונשם" תהיה 

 3 במכתב בנספחכפי שמוצג  -התייחסות לתוספת

 

 

 

 חזרה

file://mr12kdata/Btlad/Tfasim/Distribution_pdf/t7850.pdf
file://mr12kdata/Btlad/Tfasim/Distribution_pdf/t7850.pdf
file://mr12kdata/Btlad/Tfasim/Distribution_pdf/t7850.pdf


 

 

 

 

 

 8 

 אגף גמלאות נכות
 

 

 אי זכאות .ה

מי שנמצא  -מי שאינו מקבל קצבה, לא יהיה זכאי לתוספת לנכה מונשם. כך למשל  .1

במוסד, ובשל כך לא זכאי לקצבת שירותים מיוחדים, לא יהיה זכאי לתוספת לנכה 

 מונשם, גם אם הוא מונשם. 

נובעות העלות אחזקתו במוסד, כולל העלויות המיוחדות במקרים אלו, מדובר במי ש

 נות על ידי משרד הרווחה או משרד הבריאות. מהיותו מונשם, ממומ

 

כלומר, לא בסיוע לנשימה  -ודומיהם c-pap, bipap, מי שמשתמש במחוללי חמצן .2

  ."נכה מונשם"אינו עונה להגדרת  -עצמונית, אלא, בהחלפת נשימה עצמונית

 

 חזרה

  

 

 

 

 

 למערכת הממוחשבת הזרמה .ו

 אופן הזנת ההחלטה בשירותים מיוחדים .1

 אופן הזנת החלטה בילד נכה .2

 אופן הזנת "נכה מונשם" בשירותים מיוחדים .3

 אופן הזנת "נכה מונשם" בילד נכה .4

 

 אופן הזנת החלטה בשר"מ .4
 

 . 15באפריל  1 לפניכאשר מזינים החלטה לשר"מ, ותקופת הזכאות רטרואקטיבית היא 
 %50עור יזכאות בש .א

 אין שינוי באופן ההזנה. -קצבה 50%אם הניקוד שמוזן אינו כולל השגחה, ומזכה בשיעור 

 

 השגחה או %112עור יזכאות בש .ב

  -1.4.15 -נקודות בשל השגחה, ותחילת הזכאות מוקדמת ל 20אם הניקוד שהוזן כולל  .1
 .15באפריל  1המערכת תבקש להזין שוב את הניקוד גם לתאריך 

  

את שיעור הקצבה  15באפריל  1המערכת גם דורשת להזין ברשומת הזכאות לתאריך 
 קצבה שאושר עד אפריל(. 50%. )לעומת 112%המוגדל 
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, המערכת דורשת להזין  ברשומת הזכאות 105%אם הניקוד שמוזן מזכה בשיעור  .2

 .112%באפריל והלאה שיעור קצבה בסך  1מתאריך 

 

 
 

 והשגחה 188%עור יזכאות בש .ג

   IADL -ו ADLנקודות בשל השגחה, וסך הנקודות כולל  20אם הניקוד שהוזן כולל  .1
 . 15באפריל  1נקודות, המערכת תבקש להזין שוב את הניקוד גם לתאריך  44-59הוא 
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את שיעור הקצבה  15באפריל  1המערכת גם תדרוש להזין ברשומת הזכאות לתאריך 
 קצבה שאושר עד אפריל(. 105%. )לעומת 188%המוגדל 

 
הזכאות , המערכת דורשת להזין  ברשומת 175%אם הניקוד שמוזן מזכה בשיעור  .2

 .188%באפריל והלאה שיעור קצבה בסך  1מתאריך 

 
 
 אופן הזנת החלטה בילד נכה .5

 
כאשר מזינים החלטה לילד נכה בעילת תלות בעזרת הזולת, תקופת הזכאות רטרואקטיבית 

המערכת דורשת להזין  -נק' ומעלה 10 –והניקוד שמוזן הוא מ  15באפריל  1 -כוללת תקופה שמ

 .188%באפריל והלאה שיעור קצבה של  1ך ברשומת הזכאות לתארי
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לתשומת לב: מכיוון ששדה ההשגחה ושדה האשפוז נמצאים באותה רשומה )גם בשר"מ וגם 
בילד"ן( , עקב מגבלת המערכת, אין להזין השגחה בתקופת אשפוז, יש להזין את ההשגחה רק 

 בסיום האשפוז.
 

מוכל בתוך תקופת האשפוז,  01/04/2015התאריך  01/04/2015אם הוזנה השגחה אחרי  .4
"אין להזין השגחה בתוך תקופת האשפוז: וקיים סיום האשפוז, אז מופיעה הודעה: 

 מתאריך עד תאריך"

 

מוכל בתוך תקופת האשפוז,  01/04/2015התאריך  01/04/2015אם הוזנה השגחה אחרי  .5
ה בתוך תקופת "אין להזין השגחוסיום האשפוז הוא אינסופי, אז מופיעה הודעה: 

 האשפוז: מתאריך עד סיום האשפוז"
 

מוכל בתוך תקופת האשפוז,  01/04/2015, התאריך 01/04/2015אם הוזנה השגחה לפני  .3
וקיים סיום האשפוז, המערכת מחייבת את הזנת ההשגחה החל מתאריך סיום האשפוז 

 ואילך:

 

בתוך תקופת האשפוז, מוכל  01/04/2015, התאריך 01/04/2015אם הוזנה השגחה לפני  .4
 וסיום האשפוז הוא אינסופי, המערכת אינה מחייבת את הזנת ההשגחה.

 
 
 אופן הזנת נכה מונשם בשירותים מיוחדים .6
 

את הניקוד שהנכה צבר, יש למלא בתחתית העמוד האם זקוק להשגחה או האם כאשר מזינים 

יש להזין בהשגחה "ל" ובמונשם "כ", )המערכת  - בשל אילוצי מערכתמונשם. אם הנכה מונשם, 

 נק' תלות של הצורך בהשגחה(. 20 –מחשבת את ה 
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מתווספת לתשלום של הקח"ן,  גם אצל ה"עולים" ₪  1,817התוספת המשתלמת למונשמים בסך 

 שלא זכאים לתשלום קח"ן.

 

 
 

 אופן הזנת נכה מונשם בילד נכה .7
 

 הראשון הזנת "מונשם" בליקוי המיוחד תחת השגחה.הוספנו בעמוד  722במסך 

 

 

, לא ניתן להזין זכאות בשל נוכחות או השגחה, כאשר מזינים מונשם. ע"פ בשל אילוצי המערכת

המידע שיש בידינו, לכל המונשמים יש גם זכאות בשל עילה רפואית או עילת תלות לחלוטין 

עילת הזכאות שלו היא רק נוכחות, נא להעביר לאגף בקשה בזולת. אם יהיה מקרה של ילד ש

 להזנה.
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 58, גם אם הנכה לא צבר ערכת מאפשרת הזנת נכה מונשם בשירותים מיוחדיםכי המ חשוב לציין

אך התוספת בקצבה שמשתלמת . 100%נק' תלות ובילד נכה גם אם אין זכאות בשיעור 

 במקרים אלה.לא תשולם , למונשמים

 

 התאמת מכתבים

נוספה פסקה המתייחסת לתוספת למונשם. ניתן לראות  -בוצעה התאמה במכתבי אישור זכאות

 3נספח  גמאות המכתביםוד  דוגמא בנספח

 

 

 

 חזרה

 

 

 

 נציגי שירותמידע ל

 הגדלת קצבאות 

  5,600 -מקבלי קצבת שירותים מיוחדים ולכ 20,000 -שולמו הפרשים לכ 12.7.15בתאריך 

 דים נכים, לאור השינוי בשכר המינימום.יל

   ניתן לצפות  -נשלחו מכתבים המפרטים האת תשלום ההפרשים 14.7.15בתאריך

 במכתבים במערכת מכתבים. 

 קצבה נוספת למונשמים
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 אגף גמלאות נכות
 

  מקבלי  300 -ת חדשה לקצבה לכים בגין תוספהפרש ביולי ייקלט תשלום 6בתאריך

 .נשמים. מכתבים יישלחו למשפחותקצבאות ילד נכה ושירותים מיוחדים מו

  .מהתשלומים הרטרואקטיביים קוזזו חובות 

  ,מקבל קצבת שירותים מיוחדים או ילד נכה, המעוניין לבחון הזכאות לתוספת כמונשם

 : משפחה( ובו פירוטצריך לפנות לסניף בצירוף מכתב מרופא מטפל )כולל רופא 

o האבחנה 
o אינדיקציה להנשמה 
o פירוט סוג המכונה 
o תאריך התחלת הנשמה קבועה 

 

  רצוףלמכונת הנשמה באופן למי שזקוק רק חשוב להדגיש כי התוספת למונשם משולמת 

ולא למי שמשתמש  הפעולה הטבעית של הנשימה החלפתבכל שעות היום והלילה, לצורך 

 בחמצן כדי לסייע לפעולת הנשימה הטבעית שלו. 

 

 

 חזרה

 

 

 הגדרות

 "נכה או ילד נכה הזקוקים למכונת הנשמה באופן רצוף בכל שעות היום  -""נכה מונשם

 והלילה, לצורך החלפת הפעולה הטבעית של הנשימה"

   לפי הנוסח העדכני - 3תקנה 

  הטבות סוציאליות -לחוק הביטוח הלאומי 9סעיף 

הסכם בינו ")א( המוסד, לאחר התייעצות עם ועדת העבודה והרווחה ועם המועצה ועל פי 

הממשלה או לבין גוף ציבורי שבע השר על דעת הממשלה, רשאי ליתן בשם הממשלה לבין 

או הגוף הציבורי, שלא בדרך קבע, לכלל תושבי המדינה או לסוגים מהם, הטבות 

 סוציאליות שאינן ניתנות לפי חוק זה או לפי חיקוק אחר.

ההטבות  )ב( אוצר המדינה או הגוף הציבורי יחזירו למוסד כל סכום שהוציא למתן

 ל כפי שנקבע בהסכם כאמור בסעיף קטן )א(."והאמורות, הכ

 חזרה

  

 רשימת תפוצה

 מנהלי הסניפים
 מנהלי סניפי משנה

 ִמנהל הגמלאות -מנהלי תחום 
 ִמנהל הגמלאות -סגני מנהלים 

 ממונים, מרכזים, פקידי תביעות שירותים מיוחדים וילד נכה

 ועדות רפואיותמזכירי 

http://sp2010fe1p:2012/sites/Gimlaot/GMGeneralDisability/DocLib/קובץ%20התקנות-7525.pdf
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 המנהל הכללי   -שלמה מור יוסף 'פרופ: העתקים
 סמנכ"ל גמלאותהמשנה למנכ"ל ו –גב' אילנה שרייבמן 

 המנהל הרפואי -ד"ר ישי אוסטפלד
 סגן מנהל העניינים הרפואיים -ד"ר מרק טרגין
 מנהלת אגף א' וועדות   –גב' ירונה שלום 

 ותמנהלת אגף א' שירות לקוח -גב' נחמה שפירא
 מנהלת תחום נכויות מיוחדות -גב' אילת כהן קלוזנר

 

 זרהח

 

 

 

 ב ב ר כ ה,

 

 לימור לוריא

מנהלת אגף א' גמלאות נכות
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 4 נספח

 

 

 דוגמא למכתב  הגדלת קצבה לנכה שקיבל הפרשי קצבה
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 5נספח 

 למכתב  הגדלת קצבה לנכה הזקוק להשגחה.דוגמא 
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 6נספח 

 דוגמא למכתב שוטף לנכה הזקוק למכונת הנשמה
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  4נספח 

 דוגמא למכתב של הטיפול במלאי לנכה הזקוק למכונת הנשמה

 

 

 


