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 כ' בשבט תשע"ג   1927נכות מס' חוזר 

 2013בינואר  31

 טיפול במלאי – 12.02.12עדכון מיום 

 תחום נכויות מיוחדות נושא:

 גמלה לשירותים מיוחדים  תת נושא:
 חקיקה ור תיקוןלא 31החל מיום  ת שירותים מיוחדיםמתן זכאות לגמל שם החוזר:

 מטרת החוזר

הקדמת תחילת זכאות לקצבת שירותים  מקרים מסוימים,, במאפשרהלידע על שינוי חקיקה 
 מיוחדים.

 להנחות את הפקידים על אופן הטיפול במקרים אלה ועל אופן ההזרמה למערכת הממוכנת.

 פתח דבר

  גלריית רכיבים

   

 

 

   

 

 
 

 מידע למזכירי ישיבות יגי שירותמידע לנצ

 חוזר(/)חוק/תקנה/חוו"ד משפטית/פס"ד קישורים רלוונטיים

 נוסח התיקוןנספח עם 
 

 רשימת תפוצה

 

על העבודה המאומצת לגיבוש הנהלים ואפיון השינוי, תודה מיוחדת לצוות נכויות מיוחדות 
 לשושנה מורד ולצוות תמ"מ על יישום הפרוייקט, ולאלינה מילקין קזקביץ, על כתיבת החוזר. 

 תודה מיוחדת לאילת כהן קלוזנר, מנהלת התחום, על ניהול הפרוייקט. 
 

 
 ב ב ר כ ה ,

 
 לימור לוריא

 אגף א' גמלאות נכות תמנהל

 

 הוראות לביצוע

 טיפול
 במלאי

 קריטריונים 
 לזכאות

 מכתבים
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 ח דבר פת

, המאפשר ,שינוי חקיקה ונכנס לתוקפ 01.02.2013 -כי החל מ אנחנו שמחים לבשר,

 .31 -בתנאים מסויימים, לשלם גמלת שירותים מיוחדים מהיום ב

 
יום.  התיקון  00זמן ההמתנה עד תחילת תשלום קצבת שירותים מיוחדים היה עד כה, 

שמתקיימים כל תנאי זכאות  ובתנאי, 31 -מאפשר להתחיל לשלם את הקצבה מהיום ה

  המפורטים בתיקון.

חדשים בכל שירותים מיוחדים מקבלי קצבת  2,500 -לכ זכאותהקדמת  יאפשר, שינוי זה

 וייתן מענה לאוכלוסייה שנקלעת למצוקה רפואית קשה.  שנה.

מדובר למעשה, ברוב המכריע של מקבלי שירותים מיוחדים, שעונים בפועל לתנאי זכאות 

 אלה.

 

הינם  ,בהתאם לתיקון ,כאים להקדמת תחילת הזכאות לקצבה לשירותים מיוחדיםהז

 :התנאים הבאים בכלמבוטחים אשר עומדים 

 ;01.00.2012לאחר הוגשה תביעה ה .1

 לפחות; 75%נקבעה למבוטח נכות רפואית בשיעור של  .2

 שישה חודשים רצופים לפחות;בעזרת הזולת  המבוטח תלוי .3

 ;בתקופה זו ד נכהאינו זכאי לגמלת ילהמבוטח  .4

 

 מיוחדיםמירותים קצבת שתחילת הזכאות לאת ים דהקבכל מקרה, לא ניתן ל -לתשומת לב

 הגשת התביעה. תאריך חודשים שלפני  6 -מעבר ל

 

תחום  .1.2.2013 -ליישום התיקון, תקופה שמסתיימת ב למוסד ניתנו חמישה חודשי הערכות

ם ניתן היה להפעיל את התיקון, ובמקרים אלה על לאיתור כל המקרים שבהונכויות מיוחדות פ

 הסבר למבוטח. שלח מכתביו באופן אוטומטיתחילת הזכאות תוקדם  

  

מכתבי ו הערכת התלותטופס המערכת הממוכנת הותאמה לשינוי החקיקה. בנוסף, עודכנו 

 זכאות. האישור 

הסבר עם תונות פרסם מודעה בעייהמוסד לביטוח לאומי את ציבור המבוטחים, על מנת לידע 
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 .  החדשים והפעולות שנעשו למיצוי זכויות על תנאי הזכאות

לעניין קביעת תחילת תלות בעזרת לרופאים את הנחיותיה  פירסמההלשכה הרפואית בנוסף, 

  .הזולת

 

 .החל מפרסום חוזר זה בתוקף:

 חזרה

 

 

 

 

 

 -ועד הזכאות לקצבת שירותים מיוחדים ליום המניתן להקדים את בהתאם לתיקון התקנות, 

 : הבאיםהקריטריונים  כללמי שעונה על  נכות רפואית לשר"מ, 75%מיום שנקבעו  31

 החל מתאריךמכל סוג שהוא )תביעה ראשונה, חוזרת וכו'( הגיש תביעה  .1

01.00.2012 ; 

 מנופים לשר"מ לפחות; 75%נקבעה למבוטח נכות רפואית בשיעור של  .2

סמך קבע שהמבוטח תלוי בעזרת הזולת או זכאי בגין מחלה/טיפול למשך רופא מו .3

 תקופה של שישה חודשים רצופים לפחות;

 ;המבוטח אינו זכאי לגמלת ילד נכה .4

 המבוטח אינו זכאי לשר"מ עולים. .5

 

 חזרה

   

                      

 

 

 

 

 הגשת תביעה

ימים,  00שיחלפו זה, ניתן להגיש תביעה לשר"מ, מבלי להמתין עד  החל ממועד הוצאת חוזר

גם אם לא מדובר בנכים קשים. אם ניתן לקבל בשלב זה החלטה גם לעניין נכות כללית, יש 

 .1720חוזר נכות פעול בהתאם לל

 קריטריונים 

 לזכאות

 הוראות לביצוע

http://sp2010fe1p:2012/sites/Gimlaot/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201720-%20טיפול%20בתביעות%20של%20אנשים%20עם%20נכות%20קשה.doc
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 קביעת זכאות בגין תלות/ מחלה על ידי רופא מוסמך:

על הרופא לקבוע תאריך תחילת תלות בעזרת הזולת או  ,על מנת למצות זכויות של מבוטחים

הגשת  האפשרי, ובלי קשר למועד מהמועד המוקדם ביותרתחילת מחלה/טיפולים החל 

  .התביעה

יש לקבוע תחילת תלות, וסיומה )אם מדובר  -על הרופא להתייחס לשאלות הרפואיות בלבד

 בתקופה זמנית(. 

רק קביעה ע"י רופא מוסמך כי המבוטח תלוי בעזרת הזולת או זכאי בגין מחלה/טיפול למשך 

 .31 -תקופה של שישה חודשים רצופים לפחות, תאפשר תשלום מהיום ה

 

 יעות יקבע את מועד תחילת הזכאות, לפי כללי החוק והתקנות. פקיד תב

 

 התאמת טופס הערכת תלות

, או תאריך תחילת הזכאותעד כה, בטופס הערכת התלות, סימן הרופא את תאריך תחילת 

 המאוחר מביניהם.  -או תחילת מחלה/טיפולים התלות

לת התלות בעזרת החל מהיום, על הרופא לציין בטופס הערכת התלות את תאריך תחי

 הזולת או תחילת המחלה/הטיפולים.

 

  לרופאיםת קישור להנחיו

 טופס הערכת תלות עודכן בהתאם

 

 דוגמא:

עבר אירוע מוחי ואושפז  ,על פי מסמכים הרפואיים .01.10.2012 -מבוטח הגיש תביעה ב

 . 01.10.2012- ב ,לאלתפקוד מו. חזר לעבודתו 05.03.2012בבית חולים בתאריך 

 . 01.10.2012ועד  05.03.2012החל מתאריך  רפואיתנכות  75%נקבעו  אבחון הרפואיב

 -על הרופא בוועדה לקבוע תחילת תלות מהמועד המוקדם ביותר, דהיינו החל מ

05.03.2012 .  

 . 01.10.2012עד  התובע תלוי בעזרת הזולתבמקרה זה, נקבע כי 

, ניתן להקדים  לתקופה של שישה חודשים לפחותוי בעזרת הזולת מכיוון שנקבע כי הוא תל

 .04.04.2012, מתאריך 31את תחילת זכאותו לגמלת שירותים מיוחדים החל מיום 

 

http://sp2010app1p:2012/sites/Gimlaot/GMGeneralDisability/DocLib/הנחיות%20לרופאי%20וועדות%20רפואיות%20שירותים%20מיוחדים%20לרגל%20כניסת%20תיקון%20תקנות%20שירותים%20מיוחדים%20לתוקף.docx
file://mr12kdata/Btlad/Tfasim/Distribution_pdf/t3520.pdf
file://mr12kdata/Btlad/Tfasim/Distribution_pdf/t3520.pdf


 

 
 ת    אגף גמלאות נכו   מינהל הגמלאות 

 

 5 

 

 זכאות על ידי פקיד תביעות:מועד קביעת 

 תחילת הזכאותלקבל החלטה על מועד  תביעות פקידעל  ,הרפואית החלטהבהמשך ל

נכות  75%חודשי תלות/מחלה/טיפול ול 6תקופה הרצופה של לתוך התייחסות  ,לגמלה

 :רפואית לשרמ, כפי שמפורט להלן

 

 :לפחות חודשים רצופים 6ספירת תקופת תלות בעזרת הזולת/ מחלה / טיפול במשך  .1

  חודשים רצופים של תלות/מחלה/טיפול, יש לכלול רק תקופות בהם נקבע  6במניין

 .60%לפחות  -סף רפואי מזכה לשר"מ 

, החל מתאריך 01.01.2012 -החל מה 60%למבוטח נקבע אחוז רפואי בשיעור  דוגמא:

. בבדיקת תלות בעזרת 01.07.12עד יום  75%נקבע אחוז רפואי בשיעור  01.03.2012

. לצורך חישוב תקופת תלות על 01.07.2012ועד  01.01.12 -הזולת נמצא תלוי החל מ

 . 01.07.12ועד  01.01.12 -החל מפי תיקון חקיקה, יש לספור תקופת תלות 

לפחות, דהיינו  75%מהיום שבו נקבעו  31יש לשים      , כי הזכאות תינתן החל מיום 

 .01.03.2012 -יום מ 31יספרו 

  מתאריך תחילת התלות/מחלה/טיפול המדוייק ועד הסיום. אין  חודשים 6יש למנות

 קלנדריים מלאים.  חודשים 6צורך שתקופה זו תכלול 

טח תלוי כי המבו. רופא מוסמך קבע 15.06.12: מבוטח עבר תאונת דרכים ביום וגמאד

חודשים רצופים מלאים  6במקרה זה, יש . 20.12.12ועד  15.06.12 -בעזרת הזולת מ

 6(, אולם, מכיוון שיש 7/12-11/12חודשים קלנדריים מלאים ) 5של תלות. אומנם יש  רק

ומו, ולכן עונה לתנאי הנדרש לצורך תשלום חודשים מתאריך תחילת התלות ועד סי

 . 31 -מהיום ה

 

 הבאות:מהסיבות דחיות  פות לאחרוו גם תקבשובספירת תקופת תלות יח 

 ערהה קוד דחייה

  יציאה מהארץ - 42

  פטירה - 46

  מקבל ניידות – 53

  שוהה במוסד – 54

נכות רפואית  – 55

 לא מזכה

 60% -מ יותר לשר"מ הינהרפואית הנכות השבתנאי 
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  הכנסות - 56

  מקבל עזרה – 74

  מקבל סיעוד – 75

 60% -מ יותר לשר"מ הינהרפואית הנכות השבתנאי  לא מקבל נכות – 83

  כפל גימלה – 87

 

אין עילה מזכה,  – 60אין ניקוד מזכה,  – 50עצמאי בתפקוד רופא,  – 57בכל שאר הדחיות ) 

 . הרצופים חודשי התלותהפסקת טיפול( תופסק ספירת  – 70

ללא סיום  01.10.2012 -: בבדיקת תלות בעזרת הזולת המבוטח נמצא תלוי החל מדוגמא

נכנס למוסד. לצורך חישוב תקופת תלות על פי תיקון חקיקה,  01.02.2013תקופה. בתאריך 

 יש לספור תקופת תלות גם לאחר כניסתו למוסד. 

בתאריך בו הזכאות תפסק בכל מקרה, אין שינוי בתקנות האחרות, ויש לשים      , כי 

 . 6, לפי תקנה המבוטח נכנס למוסד

 

 לשר"מ לפחות: מנופהנכות רפואית  %57 .2

 75%יש לבדוק שקיימת נכות רפואית מעל  ,על פי התיקון 31 -לצורך מתן זכאות מיום ה

 לפחות 01-לבין היום ה  31 -בתקופה שבין היום ה

. החל מתאריך 01.12.2011 -החל מה 60%מבוטח נקבע אחוז רפואי בשיעור : לדוגמא

נקבעו  01.04.12 –. החל מ 01.04.12עד יום  75%נקבע אחוז רפואי בשיעור  01.01.2012

. 31.01.12 -לצמיתות. בבדיקת תלות בעזרת הזולת המבוטח נמצא תלוי החל מ 60%

יש אחוז רפואי  (01.04.12) 01עד יום ( ו31.01.12)  31במקרה הנ"ל בתקופה שבין יום 

נכות רפואית  75%מיום שנקבעו  31לכן ניתן לקבוע תחילת זכאות מהיום  75%בשיעור 

 על התיקון. לשר"מ

 

 

 חזרה
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 .עודכנו מכתבי אישור זכאות הן בשר"מ רגיל והן בשר"מ מיוחד תקנותבבהתאם לשינוי 

 

 י אישור שר"מ מיוחדמכתב

 מכתבי שר"מ מיוחד מופקים באמצעות המערכת. 

, עד הפקת לכל התקופה: ניתן להפיק מכתבים אלה, רק כאשר הזכאות     לתשומת לב

אין להפיק , החל לקבל קצבת נכותהאישור, היא לשר"מ מיוחד. כאשר מדובר במי שכבר 

 קת אישורים לשר"מ רגיל. באמצעות המערכת, וזאת, עד להתאמת המערכת להפ מכתב

 

א לכל המוקדם יבכל מכתב, תופיע פיסקה קבועה המודיעה על כך שתחילת תשלום הקצבה ה

 חודשים שלפני הגשת התביעה.  6לתקופה של 

 החודשים שלפני הגשת התביעה,  6 -במקרים בהם תחילת התשלום היא במועד מאוחר מ

 פשרי לאור התיקון ולתקנות הקיימות:תופיע פיסקה המסבירה את מועד תחילת התשלום הא

 נכות רפואית  75%מהיום שנקבעו למבוטח לפחות  31יום הבמקרים בהם ניתנה זכאות מ

יום מהיום שבו נקבעו לך לפחות  31הקצבה משולמת ממועד בו מלאו  :"משפט ה יופיע

 (1 בנספח)ראה דוגמא  נכות רפואית לשירותים מיוחדים". %75

 נכות רפואית  57%מהיום שנקבעו למבוטח לפחות  19יום הבמקרים בהם ניתנה זכאות מ

יום מהיום שבו נקבעו לך לפחות  01הקצבה משולמת ממועד בו מלאו : " יופיע משפט

 (2בנספח )ראה דוגמא  נכות רפואית לשירותים מיוחדים". %75

 מהיום שנקבעו  19או מהיום  19שונה מהיום יך ים בהם ניתנה זכאות מתאררבמק

:" הקצבה משולמת ממועד בו נקבע כי  נכות רפואית יופיע משפט 57%למבוטח לפחות 

 (3נספח )ראה דוגמא ב זולת בביצוע פעולות היומיום".ההנך תלוי בעזרת 

המכיל את כל האפשרויות לשר"מ מיוחד הוכנס לפורטל נכות, תחת האייקון  מכתבנוסח 

 מכתבים.

 

. רק במקרים יוצאי באמצעות המערכת בלבדככלל, יש להפיק מכתב  -לתשומת לב        

, להפיק מכתב ממערכת מכתבים, ניתן יוצאות דופן ניותדופן, בהם לא ניתן, מסיבות טכ

 להשתמש במכתב זה, תוך מחיקת הפסקאות המיותרות, והדפסה של כל המלל בקובץ. 

 כזכור, אין לשלוח מכתבים הכוללים תוספות בכתב יד. 

 שינוי מכתבים

http://sp2010app1p:2012/sites/Gimlaot/GMGeneralDisability/Letters_List/אישור%20זכאות%20שרם%20מיוחד.docx
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 מכתבי אישור שר"מ רגיל

עד תחילת ( עודכן, והוא כולל כיום התייחסות למו3523מכתב אישור שרמ רגיל )בל/

 התשלום, וכן אפשרות להגיש ערר על מועד תחילת התלות.

 בנוסף, הוספנו למכתב זה את הזכויות הנלוות למקבלי שר"מ, ואת סכום הקצבה.

יום, או שלא נקבע  00למשך  75%למי  שלא נקבע לו סף רפואי של  רקמכתבים אלה ישמשו 

 חודשים רצופים.  6כי הוא תלוי בעזרת הזולת למשך 

 

 זה נוסף לאייקון המכתבים בפורטל נכויות.  מכתב

 

יש להשלים במכתב את פרטי המבוטח ופרטי ההחלטה, ולמחוק את השורות  -לתשומת לב        

 ונטיות למכתב. אין להשלים פרטים במכתב בכתב יד. שאינן רלו

 חזרה

 

 

 

 

http://sp2010app1p:2012/sites/Gimlaot/GMGeneralDisability/Letters_List/אישור%20זכאות%20שרם%20מיוחד.docx
http://sp2010app1p:2012/sites/Gimlaot/GMGeneralDisability/Letters_List/אישור%20זכאות%20שרם%20מיוחד.docx
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 על מנת למצות את זכויותיהם של כל מקבלי שר"מ הוחלט:

 .  01.00.2012 -לראות בהם, כאילו הגישו בפועל תביעה ב .1

ך   , למי שתחילת זכאותו מאוחרת לתארי31 -להקדים את התשלום ליום ה .2

מועד התשלום המקסימלי  -01.00.2012 -חודשים שקדמו ל 6)  01.03.2012

 האפשרי לפי התקנות(. 

 

 הקדמת תשלום באופן  "אוטומטי":

מקרים בהם נקבעה זכאות לפני הוצאת חוזר זה, 1,400  -בוצעה שליפה של כ .1

 ;01.03.2012 -ותחילת תשלום הקצבה מאוחר ל

עם שגוי טכני על החלטת  02\10-13במנה  במקרים  אלו יוזרם טופס אוטומטי .2

 הזכאות הראשונה. 

נכות רפואית  75%מיום שנקבעו   31 –בכל המקרים, הוקדמה הזכאות ליום ה  .3

 לשר"מ.

  02\21-13 עלבמנה יישלח מכתב המודיע ( למעט מקרים שנפטרו)למקרים אלו  .4

 ניתן לאחזר מכתבים במערכת.  –הקדמת תשלום הקצבה 

 ים יישלח מכתב ידני על ידי משרד ראשי.למקרים של נפטר .5

 

 חזרה

 

 

 נציגי שירותמידע ל

 מתאריך הקובע או מיום  01 -עד כה, הזכאות לקצבת שירותים מיוחדים ניתנה מיום ה

 לפחות.  75%שנקבעה למבוטח נכות רפואית בשיעור של 

 31 -צבת שירותים מיוחדים ליום ההתיקון עתה מקדים את המועד תחילת הזכאות לק 

 ובתנאי שמתקיימים כל תנאי זכאות המפורטים בתיקון.

  הזכאים להקדמת תחילת הזכאות לקצבה לשירותים מיוחדים בהתאם לתיקון הינם

 התנאים הבאים: בכלמבוטחים אשר עומדים 

 טיפול 
 במלאי
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 ;01.00.2012הוגשה תביעה לאחר  .1

 ת;לפחו 75%נקבעה למבוטח נכות רפואית בשיעור של  .2

 המבוטח תלוי בעזרת הזולת לשישה חודשים רצופים לפחות; .3

 המבוטח אינו זכאי לגמלת ילד נכה בתקופה זו; .4

ים תחילת הזכאות לקצבת שירותים ממיוחדים דבכל מקרה, לא ניתן להק -לתשומת לב

 חודשים שלפני תאריך הגשת התביעה.  6 -מעבר ל

תקופת המתנה, גם אם לא מדובר בנכים לאור התיקון, יש לקבל תביעות לשר"מ, ללא צורך ב

 . 1720חוזר נכות קשים העונים להגדרות 

 

מקרים שאותרו, הזכאים להקדמת תחילת  1,300 -שלחו מכתבים לכבימים הקרובים, י

תשלום הקצבה, בהתאם לתיקון החוק. במקרה בו קיים חוב במערכת, החוב יקוזז מתשלום 

 זה. 

 חזרה

 

  למזכירי ישיבותמידע 

כה תקנות שירותים מיוחדים תוקנו כך שבמקרים מסוימים, ניתן לשלם קצבה לתקופה ארו

 יותר מזו שניתן היה עד כה.

 6תנאי לקביעת זכאות זו, הוא כי המבוטח תלוי בעזרת הזולת/זכאי בשל עילה אחרת למשך 

 חודשים רצופים לפחות.  

למועד לאור זאת, החל ממועד פרסום מסמך זה, על הרופאים להתייחס בעת בדיקת התלות, 

למועד תחילת הזכאות, כפי  ולא(, )אם מדובר בקביעה זמנית תחילת התלות/העילה ולסיומה

 שהיה עד כה. 

 טופס הערכת התלות עודכן בהתאם: 

  לקצבה, כאשר המועד המקסימלי  הזכאותעד כה, רופא שר"מ ציין את מועד תחילת

 חודשים לפני הגשת התביעה.  6לתחילת הזכאות, היה 

 אוטומטית, לאור השינוי בחוק, על הרופא לקבוע את מועד תחילת התלות, או העילה ה

ואת מועד סיומה )אם מדובר בקביעה זמנית( ופקיד תביעות, יקבע, בהתאם לכללי החוק 

 והתקנות, את מועד תחילת הזכאות. 

 

 חזרה

 

 

http://sp2010fe1p:2012/sites/Gimlaot/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201720-%20טיפול%20בתביעות%20של%20אנשים%20עם%20נכות%20קשה.doc
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 רשימת תפוצה

 :העתק לידיעה

 סמנכ"ל גמלאות -גב' אילנה שרייבמן

 המנהל הרפואי -ד"ר מריו סקולסקי

 מנהלת אגף א' ועדות -רונה שלוםגב' י

 מנהלת אגף א' שירות לקוחות -גב' נחמה שפירא

 סגני מנהלי תחום גמלאות , מנהלי תחום גמלאות,מנהלי הסניפים

 :נמענים לביצוע

  , ילד נכה ושר"מפקידי תביעות נכות, ילד נכה ושר"מ, מנהלי מחלקת נכות

 

 זרהח
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