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 ' ניסן, תשע"בה תאריך:   1906נכות מס' חוזר 

 2012, מרץ 28 
 22.4.12 -1עדכון 
 18.6.12 -2עדכון 
 3.7.12 -3עדכון 
 7.10.13 -4עדכון 

 ילד נכה נושא:

 שינוי בחקיקה בעקבות המו"מ עם הנכים תת נושא:

 י שתלוי לחלוטין בעזרת הזולת.למזכאות ההגדלת  שם החוזר:

 מטרת החוזר

,אופן הטיפול  28% -עדכון בנוגע להגדלת הזכאות לילדים התלויים לחלוטין בעזרת הזולת ב

 מיצוי הזכויות.פעולות שננקטו לבאוכלוסיית הזכאים ו

 הגדרות פתח דבר

 גלריית רכיבים 

   

 

 

  

 נציגי שירותמידע ל

  תחום נכויות מיוחדות איתר וישלם לכל הילדים המופיעים במערכת כתלויים לחלוטין

התשלומים יבוצעו )לתקופות בהם יש זכאות(.  1.1.2012 -בעזרת הזולת הפרשים מ

 .1.4.2012ביום 

 .לקבוצה זו יישלח מכתב המודיע על התשלום 

  כבר כעתמופיע במערכת כתלוי לחלוטין בעזרת הזולת, יכול להגיש מי שילדו אינו 

 תביעה ומסמכים לעניין זה, והוא ייבדק לעניין התלות. 

  המעוניינים להיבדק לעניין  מקבלי קצבהנוסף טופס בקשה לבדיקה מקוצר, למקרים של

 .(7824)טופס בל/התלות 

 רופאיםוות בישי ירימידע למזכ

החל ממועד הוצאת חוזר זה, נוסף בטופס האבחון מקום לחתימת ההורים על הסכמה 

לבדיקת תלות, או ויתור על ביצוע הבדיקה, כולל הבהרה לגבי פוטנציאל התוספת הנובע 

 מבדיקה זו. 

 זכויות מיצוי
 תחילת
 תשלום

תהליך 

 מקוון
 קריטריונים
 לזכאות 
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 על הסכמה לבדיקה או ויתור על הבדיקה.יש  להחתים את ההורים בכל אבחון 

  נספחים

 פירוט תוספת אחוזים לפי התקנה החדשה -1נספח  .1

 לילדים התלויים לחלוטין מכתב  -2נספח  .2

 נוסח התיקון -3נספח  .3

 תרשים טיפול בתביעה מקוצרת -4נספח  .4

 מכתב דחיית תביעה לתלות לחלוטין בעזרת הזולת עבור ילד נכה -5נספח  .5

 מיצוי זכויות לתלות, לילדים עם נוכחות מתמדת -6נספח  .6

 ת, לילדים המרותקים לכסא גלגלים בניידותמיצוי זכויות לתלו -7 נספח .7

 רשימת תפוצה

 

לצוות נכויות מיוחדות שעשה מאמצים רבים לסיים את עדכון המערכת  מיוחדתתודה 
 ומתוך מחוייבות גדולה.חג הפסח ולצוות תמ"מ שנרתם למשימה בלחץ זמן לפני 

 
 בן ישראל אלמקיס ואילת כהן קלוזנרהחוזר נכתב על ידי סיון 

 
 
 

 ב ב ר כ ה,

 
 לימור לוריא

מנהלת אגף א' גמלאות נכות
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 פתח דבר 

בראשותה של המנהלת הכללית ובהשתתפות , משא ומתן עם נציגי ארגוני הנכיםעם סיום ה

 נציגי משרד רוה"מ ונציגי האוצר, הוחלט על שורה של הטבות לציבור הנכים. 

זאת,  ילדים התלויים לחלוטין בעזרת הזולת.הגדלת שיעור הקצבה של על  במסגרת זו סוכם
  ים לילדים אלה.ורההמוטל על הוהפיזי  עומס הטיפולי לאור ה

 

 :מהות השינוי

  28%אשר אובחן כתלוי לחלוטין בעזרת הזולת יקבל תוספת  של  3כל ילד מעל גיל 

 לקצבת ילד נכה.

 ואילך היה תלוי לחלוטין בעזרת  1.1.12 -התוספת תינתן למי שבאחד החודשים שמ

 הזולת. 

  בחודש₪  3,072וסכום הקצבה יעמוד על ₪,  593תוספת הקצבה תהיה בסכום של 

 . )לא כולל קח"ן(

 התוספת לקצבה תינתן בשתי פעימות: 

  סך הקצבה  ₪. 487בסך  23%תעמוד התוספת על שיעור של  2012בשנת

 .₪ 2,966יעמוד על 

  והקצבה תעמוד על ₪,  106. התוספת תעמוד על 5%נו עוד יינת 2013 בינואר

 )סכומים אלו מעודכנים ליום הוצאת החוזר(. ₪  3,072סכום של 

 

 .1.1.12 -התיקון יחול מ

 את: חוזר זה מפרט

 הקריטריונים לזכאות 

 רפואי וטיפול בוועדהשינויים באבחון ה 

 תחילת תשלום לפי התיקון 

  ווןמקתהליך  

 מיצוי זכויות 

 

 זה חוזרמיום הוצאת  בתוקף:

 חזרה
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 הגדרות

 שנים ואשר  3ילד שמלאו לו " -לפי התקנות הוא לוי לחלוטין בעזרת הזולתילד הת

כתוצאה מליקוי גופני שכלי או נפשי הנובע ממחלה, תסמונת, תאונה או מום מלידה, 

תלוי בעזרת הזולת  באופן החורג במידה ניכרת מהרגיל  אצל בני גילו הוא 

או  ,אף אם תקופה זוות , ימים רצופים לפח 90ה של תקופ יומיום,בביצוע פעולות 

 ".3חלק ממנה, חלים בתכוף לפני הגיעו לגיל 

 חזרה

   

 

 

 

 הזכאות 

 1.1.12 -באחד החודשים מ ,תלוי לחלוטין בעזרת הזולתהכל ילד תוספת תינתן עבור ה

 .ואילך

 

 אופן מתן התוספת

 תינתן בשתי פעימות:התוספת 

סה"כ גובה הקצבה יעמוד ₪ ,  487בסכום של  23%תוספת של  1.1.12 -מ -פעימה ראשונה
 בחודש. ₪  2,966על 

 -המהווים השלמה ל₪,  106, בסכום של נוספים 5%תוספת של  1.1.13 -מ -פעימה שנייה

 ₪. 3,072הינו   3/2012סכום הקצבה נכון לנתוני .  28%

שיינתנו בהתאם המקסימאליים ישנה טבלה אשר מפרטת את אחוזי הזכאות  1בנספח 

 לגיל, לשנת הזכאות ולמספר האחים הנכים במשפחה.

 

 שינויים בטופס אבחון רפואי 

עד כה, לא היה צורך בבדיקת תלות במקרים בהם נקבעה זכאות מקסימאלית בשל עילה 

 אחרת. 

 הקריטריונים לזכאות
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 ו מהווה פוטנציאל לתוספת זכאות.ז,  משום שלבדיקהנוספת ות כיום, ישנה משמעואולם, 

 

הביא לידיעת ההורים ללאור זאת, החל מהיום, הינכם מתבקשים בעת ביצוע אבחון רפואי, 

 על הסכמה לבדיקה או על ויתור על הבדיקה. ולהחתימםמשמעות הבדיקה, את 

 

( המכיל הסכמה של ההורה לבחינת 12סעיף )סעיף  הוספנו בטופס האבחוןבהתאם לכך, 

וכן כדי למנוע בעתיד תלונות של הורים שבחרו תלות בעזרת הזלות על מנת למצות זכויות 

 שילדם לא ייבדק בבדיקה זו. 

 

 ור על הבדיקה.על הסכמה לבדיקה או וית יש  להחתים את ההורים בכל אבחון

 

 חזרה

 

 

 

 

    לפי התיקון תשלוםתחילת 

 בלבד.  1.1.12 -בהתאם להוראות התחולה לתיקון, ניתן לשלם תוספת זו החל מה

-לתקופה שמוקדמת לתשלום ה -במקרים בהם מאושרת זכאות לתקופה רטרואקטיבית

 לא יכלול תוספת זו. 1.1.12

 .בהתאם לזכאות לסה"כ הקצבה ובתוספת לימודים, שיתווספווי בתוספת קח"ן  אין שינ

 

 להלן פירוט הסבר לגבי תשלום רטרואקטיבי לפי התיקון:

 דוגמא -תחילת תשלום לפי התיקון .א

כי הוא תלוי לחלוטין בעזרת  ממועד פרסום חוזר זהתחילת תשלום למי שיקבע החל  .ב

 הזולת

תחילת תשלום למי שהיה קיים בתיק אבחון ובו נקבעה תלות לחלוטין שלא הוזרמה  .ג

 למערכת

 

 תחילת תשלום

file://MR12kdata/Btlad/Tfasim/Distribution_pdf/t7823.pdf
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 :דוגמא -תחילת תשלום לפי התיקון .א

 ור על לימודים., הומצא איש1002. יליד 1..1..-הוגשה תביעה לילד נכה ב

 בבדיקה נקבע כי הילד תלוי לחלוטין בעזרת הזולת. 

ית שנה ממועד הגשת והזכאות נקבעה רטרואקטיב 10.1התביעה אושרה במרץ 

 . ...1.. -מ התביעה,

 :הנ"ל יקבל את התשלומים באופן הבא

 תוספת לימודים 10%+ 00%הוא יקבל קצבה בשיעור   ..10דצמבר -עבור פברואר

 ₪. 1,6.4כום של  +קח"ן, בס

 11%)תוספת של  11%.)ואילך( שיעור הקצבה יהיה  10.1מרץ  -עבור ינואר

 .₪ 1,944בסכום של  והקצבה תהיה(+תוספת לימודים+קח"ן,.בפעימה 

 

 כי הוא תלוי לחלוטין החל ממועד פרסום חוזר זהתחילת תשלום למי שנקבע  .ב

בעזרת הזולת, תשולם התוספת  במקרה בו נקבע למי שמקבל קצבה כי הוא תלוי לחלוטין

 לחוק: 296מבין המועדים הבאים, בהתאם לסעיף  המאוחרמהמועד 

 1.1.2012 

 12 חודשים לפני הגשת התביעה 

 המועד ממנו נקבע כי הילד תלוי לחלוטין בעזרת הזולת 

 

 דוגמא:

בשל החמרת מצב לילד המקבל קצבה בעילת תלות  10.6.... -הוגשה תביעה ב

 ד.  חלקית. הילד לומ

 .0.10.1... -באבחון הרפואי נקבע כי הילד תלוי לחלוטין בעזרת הזולת מ

לי אפשרי, הכולל את התוספת בגין התיקון, הוא אתשלום רטרואקטיבי מקסימ

 המאוחר מביניהם :

 ....10.1- מועד תחילת התיקון לחוק 

 ....10.1-  ד(2חודשים לפני הגשת התביעה )תקנה שנים עשר 

 ...0.10.1- הזולת ממנו נקבע כי הילד תלוי לחלוטין בעזרת המועד 

חודשים מיום הגשת שנים עשר  -10.1....מבין המועדים הוא  המאוחרהמועד 

 .10%.ממועד זה, תשולם קצבה בגין תלות לחלוטין בשיעור  -התביעה
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תשלום למי שהיה קיים בתיק אבחון ובו נקבעה תלות לחלוטין שלא  תחילת .ג

 הוזרמה למערכת

הטיפול בתיק מתברר כי באבחון קודם בוצעה הערכת תלות שבה צבר הילד ניקוד אם בעת 

לשלם רטרו מעל שנה,  383חוזר מינהל הגמלאות ניתן, בהתאם ל -המזכה בתלות לחלוטין

 .1.1.2012אך בכל מקרה, לא לפני 

 

כדי שהמערכת תאפשר תשלום הפרשים אלו, יש להזרים שגוי טכני להחלטה שבה הוזרמה 

 עילת הזכאות הקיימת בקובץ, ולהוסיף את הניקוד בגין התלות. 

 דוגמא:

קצבה בעילת  לילד המקבל 10.6.... -נפתח מעקב בתום זמניות למקבל קצבה ב

נקבעו  ..0.10..0.ון מיום דחף בלתי נשלט לאכילה. מבדיקת התיק עולה שבאבח

 נקודות במבחן התלות, אולם אלה לא הוזנו למערכת. 1.גם  

מדובר בילד לומד, והלימודים לא הוזרמו בעת ההחלטה, מכיוון שלא היתה להם 

 השפעה על הזכאות. 

במקרה כזה יש לבצע שגוי טכני להחלטה הקודמת, להוסיף את הניקוד בגין התלות 

 ולהזרים לימודים.

מועד תחילת התיקון לחוק, וזאת על אף  -10.1.... -רכת תשלם הפרשים  מהמע

 . חודשים ממועד פתיחת תביעה בגין תום זמניות 1. -יותר מ שחלפו

 

 חזרה

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mr1sps/Gimlaot/DocLib1/שהוי%20והתישנות%20383%202009%20doc.doc
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סיה העשויה להיות זכאית אגף גמלאות נכות  מייחס חשיבות רבה למיצוי הזכויות לאוכלו

 לתוספת בגין תיקון זה.

 קבוצות בהן ניתן לפעול למיצוי זכויות.  3זוהו 

לגבי כל קבוצה יוצג כיצד אנחנו פועלים למיצוי הזכויות ומהם ההדגשים שיש לתת בעת 

 טיפול בתיקיהם. 

 

יקבלו באופן אוטומטי את  - ם לחלוטין בעזרת הזולתילדים שנקבע כי הם תלויי .א

 התוספת. 

לילדים אלה תוזן  -ילדים שהיו תלויים לחלוטין ערב תקנות "אור נוי" ועברו לעילה אחרת .ב

  זכאות ע"י תחום נכויות מיוחדות.

תחום  -ילדים הזכאים לגמלה בגין עילות אחרות, שיש להם פוטנציאל להיות זכאים .ג

 .נכויות בוחן בימים אלה דרכי פעולה לאיתור וטיפול באוכלוסיה זו

 

במקביל לכך ועל מנת לאפשר מיצוי זכויות מיטבי, בכוונת האגף לפרסם מידע על התיקון 

השונים ולעדכן את הארגונים והעמותות המוכרים לנו, העוסקים בילדים עם בכלי התקשורת 

 מוגבלויות. 

המעוניינים להיבדק לעניין  מקבלי קצבהנוסף טופס בקשה לבדיקה מקוצר, למקרים של 

 . (7824)טופס בל/התלות 

 .על מנת לבחון תביעה מקוצרת יש לוודא כי התקבלו מסמכים המעידים על שינוי במצב

 המתאר את אופן הטיפול בתביעה מקוצרת.  תרשיםניתן לראות  4 בנספח

מכתב דחייה במידה והרופא קובע כי אין שינוי במצב )אין החמרה( יש לשלוח למבוטח 

 (5)נספח 

והוגשה תביעה  וטרם חלף מועד הגשת העררו כן במידה והילד נבדק לעניין התלות כמ

ויש לו את הזכות  Xמקוצרת, אין צורך לבדוק בשנית וניתן לדחות בנימוק שנבדק בתאריך 

 לערור.

גם ילד שנבדק בעבר כילד התלוי לחלוטין ולא צבר ניקוד מזכה וכמו כן לא צירף מסמכים 

להפנות והמעידים על החמרה בעת הגשת התביעה המקוצרת או שאין מסמכים כלל, ניתן 

 מיצוי זכויות
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 .15, 21לועדת ערר ובתנאי שנדרשו מההורים מסמכים לפי הנוהל 

  מקדמית ולסגור הפנייה.במקרה זה על פקיד התביעות לפתוח את התיק כבדיקה 

 

 ילדים שנקבע כי הם תלויים לחלוטין .א

 2012מקרים של ילדים שזכאים כיום, או היו זכאים באחד החודשים שמינואר  4,413אותרו 

 ועד היום לקצבת ילד נכה, כילדים התלויים לחלוטין בעזרת הזולת. 

ים לקצבה בגין קבוצה זו תקבל הפרשים מתחילת החוק, בהתאם לחודשים בהם היו זכא

 תלות לחלוטין. 

  1.4.2012ביום התשלומים יועברו לחשבונות הבנק. 

 . 

ראו דוגמת  -לכל ההורים לילדים אלה, יישלח מכתב המודיע על השינוי בחוק ועל התשלום

  .2מכתב בנספח 

 

לדים לומד בפועל, ומכיוון שבקבלת , לאור העובדה כי הרוב המכריע של הילתשומת לבכם

גמלה בעילה של טיפול רפואי מיוחד, אין משמעות לרישום לימודים במערכת, הוחלט כי 

 לכולם יוזן באופן אוטומטי כי הם לומדים. 

, וכי אם 1.1.2012 -במכתב שיישלח להורי הילדים האלה, יימסר כי הוזנה תוספת לימודים מ

 ע על כך לסניף. עליהם להודי -הילד אינו לומד

 

 ילדים שהיו תלויים לחלוטין ערב "אור נוי" ועברו לעילה אחרת .ב

)תקנות "אור נוי"(, הוגדרו עילות  2010-הביטוח הלאומי )ילד נכה(, התש"עעם תיקון תקנות 

 זכאות ספציפיות לליקויים וטיפולים שונים. 

לוטין, עברו בחלק לאור זאת, ילדים שהיו זכאים לפני תחילת התיקון בעילת תלות לח

מהמקרים לעילות ספציפיות המתאימות להם )אשר זיכו אף הם בשיעור הגמלה 

 המקסימאלית(, על אף שנותרו תלויים לחלוטין בעזרת הזולת.  

ילדים שנקבעה להם זכאות לפי עילה אחרת, המזכה גם היא  20 -כ אותרה קבוצה של

 (. 100%או  80%בזכאות מקסימאלית )

יזרימו החלטה המחזירה את הניקוד שהיה בתוקף  נכויות במשרד הראשי,עובדות תחום 

כדי שגם הם יקבלו את התוספת לה הם זכאים. ישלח להורים המכתב  -ערב תחילת התיקון

 . 2נספח המופיע ב
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 .03 במסך  04/12-06יבוצע ע"י משרד ראשי. ניתן לזהות מקרים אלה במנה 

 

 ילדים שיש להם פוטנציאל להיות זכאים גם בשל תלות לחלוטין .ג

בימים אלה, נעשית בחינה של עילות הזכאות השונות לקצבת ילד נכה שיש סבירות שאילו 

 היו נבחנים גם במבחן התלות, היה נמצא כי הם תלויים לחלוטין בעזרת הזולת.

בזכאות המקסימאלית שהיתה ככל הנראה, מכיוון שהעילה שנקבעה להם, זיכתה אותם 

ו אך ההחלטה לא הוזנה לעניין התלות, או שנבחנילדים אלה קיימת עד כה, לא נבחנו 

 למערכת.

 

 מקרים אלה. תוך אופן הטיפול בקבוצה זו ייקבע לאחר בחינת מדגם מ

 

 6.10.13עדכון  -, ניידות ותלותנוכחות ותלות -מיצוי זכויות
 מתמדתילדים עם נוכחות  -מיצוי זכויות .א

במסגרת הידברות עם ארגוני הורים לילדים נכים, הוחלט לשלוח מכתב להורים של ילדים 

 להם במערכת ניקוד על תלות חלקית.  איןשנקבעה להם זכאות בגין נוכחות מתמדת, ואשר 

ייתכן מאוד שמדובר במקרים של ילדים עם פיגור קשה ועמוק, שבפועל, תלויים לחלוטין 

מקרים, בהם נשלח מכתב באמצעות המערכת, המסביר   400-בכ בעזרת הזולת. מדובר

למשפחה על מהות בדיקת התלות ועל האפשרות לבקש בדיקת תלות לצורך בחינת הזכאות 

 לתוספת. 

 מצורפת דוגמת מכתב בנספח 

 . 901ניתן לצפות במכתבים שנשלחו במסך 

 

 ילדים המרותקים לכסא גלגלים בניידות -מיצוי זכויות .ב

שימה של ילדים נכים, שבניידות נקבע כי הם מרותקים לצמיתות לכסא גלגלים, מצורפת ר

 . 100%ולפי הנתונים הקיימים מערכת, מקבלים גמלה בשעור 

  לטפל במקרים שלו האופן הבא:כל סניף מתבקש 
להעביר לרופא הילדים את תיק ניידות ותיק ילד נכה, בשאלה האם ניתן לקבוע תלות  .א

 ע"פ המסמכים הרפואיים. 01.01.12 –לחלוטין מ 
מכיוון שמדובר במידע שהיה במוסד לביטוח לילדים שניתן לקבוע ע"פ המסמכים,  .ב

ולשלוח למשפחה  01.01.12 –ולהזין תלות מוחלטת מ לבצע שגוי טכני יש לאומי, 
 מכתב על הגדלת הזכאות.

לילדים שלא ניתן לקבוע ע"פ המסמכים הרפואיים, ורופא סבור שייתכן שיש  .ג
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נספח בהמצורף טנציאל לזכאות לתלות לחלוטין, יש לשלוח למשפחה את המכתב פו
 . בקשה לבדיקת תלות ופסטבצירוף   7

 

 

 

 חזרה

 

 

 

 

המערכת הותאמה לתשלום קצבה מעודכן לילדים שייקבע להם ממועד הוצאת חוזר זה כי 

  הם תלויים לחלוטין בעזרת הזולת.

 

 הזנת כל עילות הזכאות במערכת

למערכת וזאת לאור משמעויות שונות )מעבר  כל עילות הזכאותהחל מהיום, יש להזרים  

 השונות, ולהקלה על המבוטחים. לשיעור הזכאות( שיכולות להיות לרישום העילות 

 דוגמא:

פנייה למשרד הרווחה,  לפניוהגיש תביעה לביטוח הלאומי   PDD -ילד אשר אובחן כ

לא יידרש שוב לעבור בדיקות במשרד הרווחה, ואלה יסתמכו על אישור הזכאות שלנו 

  לצורך אישור הטבות להן יהיה זכאי.  PDDבעילת 

רת הזולת, ורק עילה זו תוזן למערכת, מתוך הנחה אם ילד זה גם תלוי לחלוטין בעז

ולמנוע בדיקה  PDDשהזכאות בגינה גבוהה יותר, לא נוכל לאתר כי זכאי גם בגין 

 נוספת שלו במשרד הרווחה. 

 

לעילת ליקוי מיוחד וטיפול במקביל הזרמת עילת תלות  מאפשרתחשוב להדגיש כי המערכת 

 רפואי. 

 

 חישוב זכאות ע"י המערכת

בגין עילת תלות לחלוטין, תחושב קצבה  722זרמת זכאות חדשה למערכת במסך עם ה

 בהתאם לכללים שפורטו לעיל.

תהליך 

 מקוון

file://mr12kdata/Btlad/Tfasim/Distribution_pdf/t7824.pdf
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 -לילד התלוי לחלוטין בעזרת הזולת ולומד, ו 123%ניתן לראות במסך תשלום בשיעור 

 בתקופה בה לא לומד.  103%

 

 
 

 שיעורי זכאות -27עדכון מסך 

 עודכנים.עודכן בשיעורי הקצבה המ 27מסך 

 הסכומים במסך אינם כוללים תוספת לימודים. 
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 חזרה
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 רשימת תפוצה

 :נמענים לביצוע

 וילד נכה מנהלי מחלקת נכות

  ילד נכהפקידי תביעות 

 

 :העתק לידיעה

 מנהלי הסניפים

 מנהלי תחום גמלאות

 סגני מנהלי תחום גמלאות

 י שירות לקוחותמנהל

 מנהלי מחלקת ועדות

 חזרה
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 :לפי התקנה החדשהתוספת אחוזים פירוט  -1נספח 

סוג 

 העילה

תאור 

 העילה

מקרה 

 ילד

 זכאות תאריך

)ילד 

לא 

 לומד(

תוספת 

 לימודים

סה"כ 

 ללא)

 קחן(

תוספת  

קח"ן 

17% 

ילדים  2

 –נכים 

א ילד ל

 לומד

ילדים  2

נכים 

)ללא 

 קח"ן(

תלות  תלות

 מוחלטת

 

 

 

 רגיל

2011 

 ולפני

80% 20% 100% 117% 120% 150% 

תלות  תלות

 מוחלטת

2012 103% 20% 123% 140% 155% 185% 

תלות  תלות

 מוחלטת

2013 108% 20% 128% 145% 162% 192% 

תלות  תלות

 מוחלטת

 

 

 14בן 

לפני 

אור 

 נוי

2011 

 ולפני

80% 40% 120% 137% 120% 180% 

תלות  תלות

 מוחלטת

2012 103% 40% 143% 160% 155% 215% 

תלות  תלות

 מוחלטת

2013 108% 40% 148% 165% 162% 222% 
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 דוגמא למכתב -2נספח 
 
 
 

 הגדלת שיעור הגמלה לילד התלוי לחלוטין בעזרת הזולת הנדון :
 

מו"מ עם נציגי ארגוני הנכים , אושרה תוספת לקצבה לילד אנו מביאים לידיעתך, כי בעקבות 
  .התלוי לחלוטין בעזרת הזולת

 
 .לקצבה 28%הזולת, יקבל תוספת של  ,התלוי לחלוטין בעזרת 18עד גיל  3ילד מגיל 

 
 :והיא תבוצע בשני שלבים 1.1.12-התוספת תשולם החל מ

 
  .ח בחודש"ש 487התוספת תהיה בסכום של  2012בשנת 

 ₪. 593סכום של , כך שתעמוד על  ש"ח 106בסכום של התוספת תהיה  2013ת בשנ
 

 מבדיקה שערכנו מצאנו כי ילדכם תלוי לחלוטין בעזרת הזולת .
עד  1.1.12לאור זאת בתאריך _____ ישולם לכם סכום של __________לתקופה מ 

 ( 6)נלקח ממסך   31.3.12
 וב במערכת, החוב קוזז מתשלום זה.אם היה ח

 
משולמת  1.2012 -אין בידינו מידע על מסגרת לימודית בה שוהה ילדכם. עם זאת, החל מ

במסגרת, נא הודיעו על כך למחלקת ילד  אינו נמצאאם ילדכם  לכם תוספת בגין לימודים. 
 (.)משפט זה יופיע רק למי ששונה מלא לומד ללומד נכה בסניף

 
 ( 5)נלקח ממסך __________ יהיה _____ 1.4.12 -סכום הקצבה החודשית החל מ

 

 בברכת חג שמח,
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 נוסח התיקון -3נספח  
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 תרשים טיפול בתביעה מקוצרת -4נספח 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 לא                                                        כן 
 
 
 
 
 
 
 

 יש שינוי במצב               אין שינוי במצב                                                                          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מקוצרתהגשת תביעה 

 בדיקה האם קיימת באבחון הרפואי תלות שלא הוזנה

הזנת התלות 

 במערכת
 העברה לרופא מנתב

העברה  דחייה

לאבחון 

 מחדש
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 דחיית תביעה לתלות לחלוטין בעזרת הזולת עבור ילד נכה -5נספח 

 
 
 

 דחיית תביעה לתלות לחלוטין בעזרת הזולת עבור ילד נכה  :הנדון
 

 שלום רב,

 

גמלה בגין תלות לחלוטין עבור  לתוספתם, כי נדחתה תביעתכם אנו מביאים לידיעתכ

 ילדכם.

 

עפ"י בדיקת רופא מוסמך של המוסד לביטוח הלאומי, לא נמצא כי ילדכם סיבת הדחייה: 

בעזרת הזולת באופן החורג במידה ניכרת מהרגיל אצל בני גילו,  בביצוע  לחלוטיןתלוי 

לתקנות הביטוח הלאומי )ילד נכה(  1תקנה , עפ"י בכל שעות היממהפעולות היום   יום 

 .0212התש"ע 

   

יום מיום קבלת הודעה זו,  09על החלטה זו זכותכם לערור בפני ועדה רפואית לעררים תוך 

 הועדה לעררים רשאית לאשר או לשנות החלטה זו.

 יש להגיש לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריך. מנומק בכתבערר 

 

 מצבו של הילד, מוצע לפנות בבקשה לבדיקה מחדש.אם תחול החמרה ב
 

לאור זאת, ילדכם ימשיך לקבל קצבה בהתאם לזכאות שנקבעה לו בעבר בגין 
 _____________ בשיעור_________.

 

 

 

  52מצורף פרוטוקול האבחון הרפואי, קבלת העתק נוסף כרוכה בתשלום של .₪ 
 
 

       
 

 בברכה,
 

 פקיד תביעות
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 לילדים עם נוכחות מתמדתתלות לחלוטין יצוי זכויות למ -6נספח 
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 לילדים המרותקים לכסא גלגלים בניידותתלות לחלוטין מיצוי זכויות ל -7נספח 
 

 

 לכבוד: 
 

 שלום רב,
 

בדיקה לצורך קביעת תוספת זכאות לילדים התלויים לחלוטין  -קצבת ילד נכההנדון: 
 בעזרת הזולת

 מ.ז. _________________ שם הילד_______________  
 

 
, שרופא מוסמך של המוסד לביטוח לאומי קבע כי 3, ילד נכה מעל גיל 1.1.2012 -החל מ

בעזרת הזולת בביצוע פעולות היום יום, בכל שעות היממה, זכאי להגדלת  לחלוטיןהוא תלוי 
ה ל₪  2,514בחודש )וזאת בנוסף  לקצבת ילד נכה בסכום של ₪  602הקצבה בסכום של 
 אתם זכאים בגינו(. 

מבדיקה שערכנו עולה, כי במסגרת קביעת הזכאות של ילדכם לגמלת ניידות, נקבע כי הוא 
 מרותק לכסא גלגלים, ולא נבדקה עד כה זכאותו לעניין התוספת לקצבת ילד נכה. 

לאור זאת, מצאנו לנכון ליידע אתכם כי אם אתם סבורים שילדכם תלוי לחלוטין בעזרת הזולת 
יום  30ור, אתם יכולים לבקש בדיקה של זכאותו לתוספת זו. אם בקשה זו תוגש בתוך כאמ

במשלוח מכתב זה, ויקבע כי ילדכם תלוי לחלוטין בעזרת הזולת, תיבדק זכאותכם לתשלום, 
 (. 1.1.2012מתחילת החוק )

 לנוחותכם, מצורף טופס אותו יש למלא ולהגיש לצורך בדיקת הזכאות לתוספת.  יש לשלוח
 את התביעה לסניף הביטוח הלאומי בו אתם מטופלים. 

הבודקת את התלות של הילד בעזרת הזולת בביצוע  פיזיתחשוב להדגיש כי מדובר בבדיקה 
כל פעולות היום יום: הלבשה, אכילה, רחצה, היגיינה אישית וניידות עצמית בתוך הבית. 

 הבדיקה נעשית ביחס לביצוע פעולות אלה בקרב בני גילו. 
 
 
 

 בברכה,
 

 פקיד תביעות
 


