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 הלשכה הרפואית         מנהל הגמלאות             

 אגף גמלאות נכות

 החוזר טרתמ

נקבעו לו שלוש עילות המזכות כל ילד אשר ל 188% עור יבשפקידי התביעות על קביעת זכאות רופאי הועדות וידע את ל

 112%ועילת תלות בשיעור  100% קצבה בשיעוראו שתי עילות המזכות כל אחת ב ,100%בקצבה בשיעור מהן אחת 

 מורכבות הטיפול המוטל על משפחה.בשל וזאת 

 תח דברפ

( אינו משקף את העומס 100%בטענה כי שיעור הזכאות הנוכחי ) 100%אחרונה פנו הורים לילדים עם ריבוי עילות של ל

עדיין זכאים לגמלה בשיעור  - 100%הטיפולי הרב המוטל עליהם, שכן ילדים עם מספר ליקויים המזכים כל אחד בשיעור 

 ס המתלווה אליהם.בלבד, למרות ההתמודדות עם ריבוי ליקויים והעומ 100%

 תהאמור לעיל, ולאחר בחינת הנושא, הוחלט  להקל על המשפחות במיצוי זכויותיהן, לצמצם את הזימונים לוועדולאור 

למי שנקבעו   188% רבשיעוקצבה לזכאות , כך שתקבע שינוי מדיניות באופן קביעת הזכאותהרפואיות  ולהחליט על 

ועילת תלות  100%או שתי עילות המזכות כל אחת ב , 100% רילות המזכות כל אחת בקצבה בשיעושלוש ע

מכיוון שמדובר בילדים עם ריבוי ליקויים, הגורמים לעומס טיפולי  זאת - בו זמניתמתקיימות עוד הן  וכל 112%בשיעור 

 בת של ההורים.רב ולהתמודדות מורכ

חלה על  ,100% -במצבים של ריבוי עילות המזכות ב הטיפול בילד במורכבותשל קביעת הצורך  מדיניותהיודגש, כי 

 מבלי לשים דגש על עילות מסוימות. כלל מקבלי קצבת ילד נכה

 חשוב לציין:

 1.11.2020בוצעו תשלומים לזכאים לכך יהמערכת הותאמה לשינויים הנדרשים, ו. 

  ככל שניתן לוועדהללא הזמנת הילד לילדים עם ריבוי ליקויים תקבע  188%הזכאות לקצבה בשיעור. 

  .בכל תביעה חדשה, יש לקבל החלטה בהתאם להנחיות חוזר זה 

 1/11/2020 מתאריך  -תחולת החוזר ותחילת תשלום

 לחזרה לתוכן העניינים
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 הלשכה הרפואית         מנהל הגמלאות             

 אגף גמלאות נכות

 וראות לביצועה

 :112%ועילת תלות בשיעור  100%, או שתי עילות זכאות בשיעור 100%בשיעור זכאות לדים עם שלוש עילות י

 בלבד.  100% ר, שולמה קצבה בשיעו100% רהמזכים כל אחד בקצבה בשיעו מספר ליקוייםהיו עד כה, כאשר לילד 

מחלות קשות, עם ריבוי  התמודדות מורכבתול, להורים מדובר בילדים עם ריבוי ליקויים, הגורמים לעומס טיפולי רבמכיוון ש

 . 188% ראלו זכאות בשיעונקבע כי יש לאשר במקרים 

 : 100% רות המזכות כל אחת בקצבה בשיעוילהע

 (.50%אשר מזכות בשיעור  כל העילות של טיפול רפואי מיוחד )להוציא את הסכרת ותפקוד לקוי בשני גפיים 

 .השגחה מלאה  

  ראיה(, אוטיזם  דציבל ומעלה, ליקוי ראיה )עיוורון וכבד 45ליקוי מיוחד )עיכוב התפתחותי, ליקוי שמיעה של

 ופסיכוזה(

  נקודות במבחן התלות )רמת  8-9צבר ו ה מאודבנקבע כי הוא תלוי בזולת במידה ר : ילד אשר112%תלות בשיעור

 (.01.2022זכאות שהתווספה מ 

 .188%שיעור זכאות  -100%עילות של  3: המכתבים הותאמו ונוספה העילה החדשה

 

 לדוגמא:

מיה יקבל וסטוכאוטר (אם מדובר בשתי מחלות 7מתוך  4או ) 7עילות מתוך  3לאה, ילד המקבל קצבה בגין: השגחה מ

 .188%מהיום קצבה בשיעור 

 100%עילות המזכות בשיעור תת 

שעור זכאות  תוקף בתקנות קוד עילה עילת זכאות

 נוכחי

 מגבלת גיל

 יום 91 100  42 םשברים פוטולוגי

 100  43 דלקות כרוניות

 100  80 דיאליזה

 100  81 צנטור

 100  82 אורטוסטמיה

 100  83 קולוסטומיה

 100  84 ציסטוסטומיה

 100  86 גגונוסטומיה
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 אגף גמלאות נכות

 100  85 עירויים

 100  87 אמונוסופרסיה

 100  88 מ. משנית

 100  38 ממארת

 100  25 גפיים 2העדר 

 100  26 גפיים 2אי תפקוד של 

, 48,49 סעיפים 3

51,54,5

5 

 100 

סעיפים משתי מחלות  4

 1.11.12 ומעלה

 100 אשפוז נפשי -1.8.12 57

 100  50 מחלה/ תסמונת

 100  46 ציטוטוקסים

 100  47 קרינה מייננת

 100  64 חמצן

 100  65 טראכוסטומיה

 100  75 ורידית

 100  76 בזונדה

 100  77 האכלה

 100  78 גסטרוסטומיה

 100  79 בלתי נשלטדחף 

 100  92 בד' דם חוץ

עד סוף  –יום  91 100  52 עיכוב התפתחותי

החודש שלפני הגיעו 

 שנים 3לגיל 

עד סוף  –יום  91 100  53 פג 

החודש שלפני הגיעו 

 שנים 3לגיל 

 יום 91 100  8 השגחה מלאה

 הגבלת גיל אין 100  1  45ירידה בשמיעה 
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 הלשכה הרפואית         מנהל הגמלאות             

 אגף גמלאות נכות

 יום 91 100  6 וןעיוור

 יום 91 100  12  כבד ראיה

 יום 91 100  14 אוטיזם

PDD 34  100 91 יום 

 יום 91 100  4 פסיכוזה

 יום 91 100  24 מצב פסיכיאטרי

 שנים 3מגיל  112% 1.1.22החל מ  11 112%במידה רבה  תלות

 נלוות טבותה

 .188%תלות בזולת בשיעור " תקנה הטבות זהות להטבות של 100עילות של  3ילת "ע

" לכן יש חשיבות בהזנה מדויקת של 100עילות של  3יונפקו בהתאם לתת העילה שתוזן בתוך עילת " -תעודות נכה

 התת עילה.

 מלאייפול ט

קרים אלו יועברו לסניפים לצורך בדיקה והזנה ידנית של מ, 100%עילות של  3להם יש במערכת  מקרים 20 -מצאו כנ

 01/11/2020הזכאות החל מה 

לא ולא ניתן להזין במקביל ולכן ייתכנו מקרים בהם לא הוזנו כל העילות למערכת שמבחינה טכנית עילות  נןכי יש יודגש

 יופיעו בשליפה.

 11/2020 -ניתן יהיה לאשר זכאות החל מה -למקרים אלה באם יתגלו בסניפים בדיעבד

 שימת תפוצהר

 המנהל הכללי –ר מאיר שפיגלר  מ

 סמנכ"ל גמלאות - גב' אורנה וורקוביצקי

 הלשכה הרפואית -סגן המנהל הרפואי -ד"ר מרק טרגין

 לשכה רפואית -פרופ' יעקב יהב

 מנהלת אגף א' מינהל התכנון והמחקר – גבריאלה היילברון גב' 

 רפואיות ועדות 'מנהלת אגף א -גב' ירונה שלום

 מנהלת אגף א' שירות לקוחות -גב' נחמה שפירא

 מנהלת אגף א' יישומי גמלאות –גב' שרה גרינצייג 

 מנהלת תחום נכויות  – נטלי גבאי לויגב' 

 מנהלת תחום מינהל התכנון והמחקר –גב' נטליה גיטלסון 

 מינהל תמ"מ –מר צביקה גוזלן 

 מינהל תמ"מ -מר ויקטור שנדרוביץ
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 רופא תחום ילד נכה -ד"ר דניאל ברש

 לשכה רפואית -גב' יעל גולן

 המשפטית הלשכה -הילה שורעו"ד 

 לשכה רפואית -גב' ציפה פינקל

 מנהלי סניפים

 מנהלי סניפי משנה

 מנהלי תחום גמלאות

 סגני מנהלי תחום גמלאות

 מנהלי מחלקות, ממונים ופקידי תביעות ילד נכה

 מנהלי ועובדי מרכזי השירות

 

 לחזרה לתוכן העניינים


