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 :החוזרפרטי 

 04.12.2018 :תאריך

 השגחה חלקית והשגחה מלאה - שינוי נוסח תקנות ילד נכה: החוזר שם

 2000 ':מס חוזר

 ילד נכה: נושא

 22.10.2018 :תחולה תאריך

 אוריאן כאשי כותב החוזר:

 

ייזום השינוי וקידומו. לצוות נכויות על התאמת המערכת, מכתבי תודה רבה למנהל הכללי, מר מאיר שפיגלר, על 

 התאמת השינויים במערכת.לצוות תמ"מ על והטפסים, לאור השינוי. תודה הזכאות, אתר האינטרנט, 

 מטרת החוזר

"השגחה ל "נוכחות קבועה"ומ "השגחה חלקית"ל "קבועה השגחה"תקנות מ נוסחשינויי לידע את פקידי התביעות על 

 . מלאה"

 רפתח דב

ביטוח לאומי, עלה כי קיימת אי בהירות באשר למשמעותן של ההגדרות המתייחסות ל מוסדבתקבלו מפניות ציבור שה

 להשגחה ונוכחות ולהבדל שבין "השגחה קבועה" ל"נוכחות קבועה" שעל בסיסן מוקנים שיעורי גמלה שונים.

 :האמור ולבקשת המנהל הכללי, נבחנו ההגדרות ושונו, כך שתהיה התאמה בין ההגדרה לרמת הזכאותלאור 

  50%שיעור הקצבה היה ונשאר  -"השגחה חלקית"שונה ל "קבועה השגחה"המושג . 

  100%שיעור הקצבה היה ונשאר  -"השגחה מלאהקבועה" שונה ל"נוכחות "המושג. 

 

 . להגדרות החדשות הותאמואתר האינטרנט הממוחשבת, המכתבים, הטפסים ו המערכת

 22.10.18השינוי בתוקף מיום 

 

 אין שום שינויי בתנאי הזכאות ובשיעור הזכאות., מדובר בשינוי נוסח בלבד.  יודגש
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 הגדרות

  ימים, אשר רופא  90ילד שמלאו לו  –" ילד הזקוק להשגחה חלקית של הזולת"– 1בהגדרות ילד נכה סעיף

שהמוסד הסמיכו לכך, קבע כי בשל ליקוי, מחלה כרונית, בעיית התנהגות או הבנה לקויה של הילד, הוא זקוק 

 לנוכחות של הזולת בקרבתו, כדי למנוע מצבי סיכון לעצמו או לאחרים וזאת באופן החורג במידה ניכרת מבני גילו"

 ימים, שלדעת רופא  90ילד שמלאו לו  –" ילד הזקוק להשגחה מלאה" – 2סעיף  תוספת שנייה בתקנות ילד נכה

מומחה ברפואת ילדים שהמוסד הסמיכו לכך, בשל ליקוי רפואי חמור, מחלה כרונית קשה, הפרעת התנהגות 

  ."לא ניתן להשאירו בלא השגחה אפילו לפרקי זמן קצרים..חמורה או מגבלה התפתחותית בינונית, חמורה או קשה 

 חשוב לדעת!

 :   השינויים שבוצעו

  השגחה חלקית" יהיה  "השגחה"שהמלל שיופיע במקום  כך( 7823טופס אבחון רפואי ילד נכה בל )קישור ל"

 ובמקום "נוכחות מתמדת" יופיע "השגחה מלאה". 

 (722במסכי ההזנה ) המלל 

  המלל במכתבי האישור ובכל מכתב בו מופיעה ההגדרה הקודמת )מכתבי תום זמניות, מכתבי הפחתת זכאות

 , תסמונת דאון, סכרת וכו'.(DQצפויה, במקרי 

  

file://///mr12kdata/Btlad/Tfasim/Distribution_pdf/t7823.pdf
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 נספחים 
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 רשימת תפוצה

 המנהל הכללי –מר מאיר שפיגלר  

 סמנכ"ל גמלאות -גב' אורנה וורקוביצקי 

 המנהל הרפואי -אוסטפלדד"ר ישי 

 רפואיות ועדות 'מנהלת אגף א -גב' ירונה שלום

 נכויות בכירה מנהלת תחום  –גב' אילת כהן קלוזנר 

 

 מנהלי סניפים

 מנהלי סניפי משנה

 מנהלי תחום גמלאות

 סגני מנהלי תחום גמלאות

 מונים ופקידי תביעות ילד נכהמנהלי מחלקות, מ

 מנהלי ועובדי מרכזי השירות

 

 

 ב ר כ ה, ב

 

 לימור לוריא
 סגנית סמנכ"ל גמלאות

 נכויות א' ומנהלת אגף


