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 מנהל הגמלאות                      הלשכה הרפואית

 אגף גמלאות נכות

 

 :החוזרפרטי 

 5.7.22עדכון  202216.6. : אריךת

 2023 :'מסנכות  חוזר

  סיון אלמקיס בן ישראלכותב החוזר: 

 ילד נכה : נושא

 .100%בשיעור  תאחכל  עילות המזכות 2לילדים עם  112%זכאות בשיעור : החוזר שם

 )לא לפני( 01.05.2022  :תחולה תאריך

 

 תכני החוזר:

 

 1 .............................................................................................................................................................מטרת החוזר

 2 .................................................................................................................................................................. פתח דבר

 3 .......................................................................................................................................................... הוראות לביצוע

 3 ............................................................................................................................................................. הטבות נלוות

 3 ............................................................................................................................................................... טיפול מלאי

 5 ........................................................................................................................................................................ נספח

 5 .......................................................................................................................................................... רשימת תפוצה

 

ולאינה לרנר ואסתר אברג'יל  תודה רבה לויקטור שנדרוביץ מתמ"מ על פיתוח מהיר ואיכותי של העילה החדשה במערכת

 מתמ"מ על עדכון המכתבים ותעודות הנכה בהתאם

 ,הבברכ
 סגנית מנהלת אגף א' גמלאות נכות -לודמילה אליאסיאן

לשכה רפואית -פרופ' יעקב יהב  
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 מנהל הגמלאות                      הלשכה הרפואית

 אגף גמלאות נכות

 מטרת החוזר

עילות המזכות כל אחת בקצבה  שתינקבעו לו ילד אשר ל 112% עור יבשלידע את פקידי התביעות על קביעת זכאות 

 מורכבות הטיפול המוטל על משפחה.בשל וזאת  ,100%בשיעור 

 פתח דבר

 .100%עילות בשיעור  למספר, בוצעה חשיבה מחדש לעניין ילדים אשר זכאים 112%ור כניסת עילת התלות בשיעור לא

 112% רבשיעוקצבה לזכאות  תקבעלהקל על המשפחות,  הוחלט בישיבת מנהלה, כי על מנתאחר בחינת הנושא, ל

 - בו זמניתמתקיימות וכל עוד הן  0%10המזכות כל אחת בקצבה בשיעור מליקויים שונים עילות  שתילמי שנקבעו  

 בת של ההורים.מכיוון שמדובר בילדים עם ריבוי ליקויים, הגורמים לעומס טיפולי רב ולהתמודדות מורכ זאת

 חודש.  מידי₪  534של  תוספת קבצה תקבלנה  משפחות אלו

 חשוב לציין:

 .הקביעה להגדלת הקצבה הינה החלטת פקיד 

  מליקויים שונים ולהתקיים בו זמנית.על העילות להיות 

 המערכת הותאמה לשינויים הנדרשים. 

  ככל שניתן ללא הזמנת הילד לוועדהלילדים עם ריבוי ליקויים תקבע  112%הזכאות לקצבה בשיעור. 

 .מועד אישור המנהלה )לא לפני( 01/05/22 מתאריך  -תחולת החוזר ותחילת תשלום

 לחזרה לתוכן העניינים
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 מנהל הגמלאות                      הלשכה הרפואית

 אגף גמלאות נכות

 הוראות לביצוע

 : 100%בשיעור זכאות עילות  שתיילדים עם 

 . מחלותהעם ריבוי  התמודדות מורכבתול להורים לעומס טיפולי רבכידוע, כאשר לילד יש מספר מוגבלויות, הדבר גורם 

תינתן למשפחות , מליקויים שונים 100%עילות בשיעור  2כאשר נקבעות כי נהלת הביטוח הלאומי מסיבה זו, הוחלט ע"י מ

  .112%זכאות בשיעור  אלו 

 

 .האין צורך למילוי פרוטוקול או ציון של הרופא בוועד -החלטת פקידהינה  112%יודגש, זכאות בשיעור 

 יזין -שונים מליקוייםעילות  2ימולא בהתאם לעילות הקיימות בתקנות ובמידה והפקיד יראה כי קיימות  ההפרוטוקול בוועד

 הפקיד את הקוד החדש.

 

כל העילות של טיפול רפואי מיוחד )להוציא את הסכרת ותפקוד לקוי בשני הן  100% רות המזכות בקצבה בשיעוילהעכיום, 

דציבל ומעלה,  45השגחה מלאה, ליקוי מיוחד )עיכוב התפתחותי, ליקוי שמיעה של , (50%אשר מזכות בשיעור  גפיים

 .ראיה(, אוטיזם ופסיכוזה(ליקוי ראיה )עיוורון וכבד 

 

 -100%עילות של  2: שנקראת 67עם קוד  ונוספה העילה החדשה לתיקון,  המכתבים הותאמוהמערכת הממוחשבת ו

 .112%שיעור זכאות 

 

 לדוגמא:

 .112%יקבל מהיום קצבה בשיעור  וחרשות,ילד המקבל קצבה בגין: השגחה מלאה, 

 לוותנ הטבות

 טיפול רפואי מיוחד." תקנה הטבות זהות להטבות של 100עילות של  2עילת "

 לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.יונפקו בהתאם  -תעודות נכה

 מלאיטיפול 

קרים אלו יועברו לסניפים לצורך בדיקה מ, במערכת 100%עילות של  2 עם מקרים 1,240 -ונמצאו כבוצעה שליפה 

 .1.05.22.והזנה ידנית של הזכאות החל מה 

 למקרים אלה אין מקום להעלות הזכאות. -יש לשים לב כי בחלק מהמקרים העילות נובעות מאותו הליקוי
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 מנהל הגמלאות                      הלשכה הרפואית

 אגף גמלאות נכות

 -67יוזן קוד  -שוניםעילות מליקויים  2יש לבחון כל מקרה לגופו ובמידה ונמצא כי ישנה תקופה של זכאות בו זמנית בשל 

 .112%בשיעור  100%עילות של  2

 מצ"ב נוסח המכתב. -יש לשלוח מכתבכמו כן 

 

ניתן לקבוע  -מליקוי נוסף 100%במידה ויש עילה נוספת של  -50%עילות של  3במקרים של השגחה מלאה בשל יודגש 

 .112%בשיעור  100%עילות של  2

 .5יש לבחון האם מדובר בילד מעל גיל  -DQבנוסף, במקרים בהם נקבעה השגחה מלאה בשל 

בו  במכונים להתפתחות הילד ובודק "מנת תפקוד" לפעוטות, בשלב מבוצע DQ-מאחר שמבחן ה 1990וזר לחבהתאם 

או  יאובחנו כבעלי מוגבלות שכלית התפתחותיתבסופו של דבר  נמוך  DQ. נמצא כי ילדים עם לא ניתן עדיין לאבחן

לביצוע האבחון  4ולהפנות בגיל בגין התסמינים  5עד גיל  זכאות זמנית לקבועלט ולכן הוח הספקטרום האוטיסטיעל 

 במכונים להתפתחות הילד. וההכרה

  נקבעה השגחה מלאה בגיןבמקרים בהם DQ   היא נחשבת כעילה העומדת בפני עצמה של  5גיל  עדנמוך

100%. 

  אין לקבוע השגחה ו של משרד הרווחה "ה יש להתייחס רק לאבחון מש -5מעל גיל במקרים בהם הילד

 100%עילות של  2אין לקבוע  -100%עילה של  ליקוי נוסף עם כל עוד אין עוד. ולכן, DQחלקית/מלאה בגין 

 -במערכת ללא ההשגחה המלאה שניתנה בגין ה מש"ה/ויש להזין רק את העילה של אוטיזם, 112%בשיעור 

DQ אבחנה.שכאמור היווה תסמינים ל 

 

לא ניתן להזין במקביל ייתכנו מקרים בהם לא הוזנו כל העילות שמבחינה טכנית עילות  נןישלתשומת ליבכם, מאחר ו

 לא יופיעו בשליפה.ולמערכת 

 1.05.22 -ניתן יהיה לאשר זכאות החל מה -למקרים אלה באם יתגלו בסניפים בדיעבד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gimlaot/sites/Gimlaot/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201990%20אופן%20קביעת%20הזכאות%20לפעוטות%20עם%20מנת%20תפקוד%20נמוכה%20(DQ62%20%20ומטה)%20עדכון%202.2.21.pdf
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 נספח

 

 

 נוסח מכתב למקרים שנקבעה זכאות -1נספח 

 שלום רב,

 , הוחלט כי במקרים שללילדים עם ריבוי ליקויים להקל על משפחות ובמטרהי בעקבות שינוי נהלים אנו שמחים לבשר כ

בסכום של  112%ת לשיעור של , תוגדל הזכאו100% של עילות בשיעור 2ילדים אשר זכאים בביטוח לאומי בגין 

3,534₪. 

 ₪. 3,534על סכום של , הקצבה החודשית תעמוד 1.5.22 -החל מה נמצא זכאי,לפיכך, מאחר וילדך 

 רשימת תפוצה

 המנהל הכללי –מר מאיר שפיגלר  

 נכות גמלאותמנהל סמנכ"ל  - ירונה שלוםגב' 

 נהל גמלאות מחליפות שכרסמנכ"ל, מ -מר אוריאל כזום

 הלשכה הרפואית -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 -אילה כהן פרחגב' 

 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 -רוביץמר ויקטור שנד

 רופא תחום ילד נכה -ד"ר דניאל ברש

 לשכה רפואית -גב' יעל גולן

 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


