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 :החוזרפרטי 

 4.12.18/ עדכון:   24.06.2018, ח"תשע תמוז א"י : תאריך

 1999 ':מס חוזר

 אתי אלאלוף כותב החוזר:

  ילד נכה: נושא

 , ולילדים עם ריבוי ליקויים(דאון תסמונתתסמונות כרומוזומליות )כגון ילד נכה לילדים עם  קצבת: נושא תת

 .50%, ולילדים עם ריבוי ליקויים המזכים כל אחד בקצבה בשיעור כרומוזומליות תוהזכאות לילדים עם תסמונ הרחבת: החוזר שם

 2018 יוניב 1 :תחולה תאריך

 תכני החוזר:

 

 2 ...................................................................................................................................................................... החוזר מטרת

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

 4 ................................................................................................................................................................... לביצוע הוראות

 5 ...................................................................................................................................................................... במלאי טיפול

 6 ............................................................................................................................................................... התאמת המערכת

 17 .................................................................................................................................................................. תפוצה רשימת

 

מנהל המרכז לתסמונת דאון  -על העלאת הנושא למודעות ולד"ר אריאל טננבאום עמותות לילדי תסמונת דאון,לתודה רבה 
 בביה"ח הדסה על הסיוע המקצועי.

ללשכה הרפואית על שיתוף הפעולה, לגב' רבקה פריאור ללשכה המשפטית ותודה למנהל הכללי על קידום העניין ואישורו, 
ואתי אלאלוף על הטיפול נכויות תחום ת כהן קלוזנר, מנהלת התכנון והמחקר. תודה מיוחדת לאיל ממנהלונטליה גיטלסון 

 הכולל בנושא.
 

 ב ב ר כ ה,

 
 לימור לוריא

 סגנית סמנכ"ל גמלאות
 ומנהלת אגף א' נכויות
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 מטרת החוזר

 במקרים הבאים: 100%עור יהמזכה בקצבה בש" השגחה מלאה"לידע את פקידי התביעות על קביעת זכאות בשל 

  6דאון עד גיל לילדים עם תסמונת. 

  50%למי שנקבעו לו שלוש עילות המזכות כל אחת בקצבה בשיעור. 
 

חוזר זה מתייחס לכלל התסמונות הכרומוזומליות, לצורך הנוחות ומכיוון שהנפוצה שבהן היא תסמונת דאון, בגוף החוזר בכל 
 . (4.12.18 )עדכון מיום מקום בו נכתב "תסמונת דאון" הכוונה לכלל התסמונות הכרומוזומליות

 פתח דבר

( 50%לאחרונה פנו הורים לילדים עם תסמונת דאון והורים לילדים עם ריבוי ליקויים למנהל הכללי בטענה כי שיעור הזכאות הנוכחי )

 אינו משקף את העומס הטיפולי הרב המוטל עליהם, שכן:

 כגון הצורך בסיוע בתקשורת, מתלווים ליקויים נוספים שאינם באים לידי ביטוי בשיעור הקצבה – לילדים עם תסמונת דאון ,

 תלות חלקית בעזרת הזולת, ליקויי שמיעה ועוד.

  בלבד, למרות ההתמודדות עם  50%עדיין זכאים לגמלה בשיעור  - 50%ילדים עם מספר ליקויים המזכים כל אחד בשיעור

 לווה אליהם.ריבוי ליקויים והעומס המת

 תלוועדוהאמור לעיל, ולאחר בחינת הנושא, ביקש המנכ"ל להקל על המשפחות במיצוי זכויותיהן, לצמצם את הזימונים לאור 

זכאות בשל הצורך , כך שתקבע שינוי מדיניות באופן קביעת הזכאותהרפואיות ולהבטיח אחידות בקבלת ההחלטות, והחליט על 

 :במקרים הבאים 100% רבשיעווקצבה  השגחה מלאהב

 

מצריך ההעומס הקיים על הורים לפעוטות עם תסמונת דאון, זאת לאור  – 6עד גיל יום  90לילדים עם תסמונת דאון מגיל  .א

 אירועים רפואיים תכופים, הדורשים טיפול וליווי צמוד של ההורה.בשל של ההורה  השגחה מלאה

זאת מכיוון שמדובר בילדים עם ריבוי ליקויים, הגורמים  - 50%יעור למי שנקבעו  שלוש עילות המזכות כל אחת בקצבה בש .ב

של ההורה איתם )מדובר במי שעד  השגחה מלאהלעומס טיפולי רב ולהתמודדות מורכבת הנובעת ממחלות קשות, המצריכות 

 (. 50%כה היו זכאים לקצבה בשיעור 

כלל מקבלי קצבת ילד , חלה על 50% -י עילות המזכות ביודגש, כי מדיניות זו של קביעת הצורך בנוכחות במצבים של ריבו

 .בגין תסמונת דאון קצבה נכה ולא רק על ילדים המקבלים
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 חשוב לציין: 

  (4.12.18ליאמס )עדכון מיום יל התסמונות הכרומוזומליות וביניהן תסמונת ווכלחוזר זה חל על. 

  (.4.12.18)עדכון מיום המערכת הותאמה לשינויים הנדרשים, ובוצעו תשלומים לזכאים לכך 

  מעל  וככל שניתן גם  ללא הזמנת הילד לוועדה,תקבע  6לילדים עם תסמונת דאון עד גיל  100%הזכאות לקצבה בשיעור

 . , וגם לילדים עם ריבוי ליקויים6גיל 

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

  הנחיות הלשכה הרפואית לרופאים יופצו בימים הקרובים, וכך גם טופס לרופאים המטפלים, אשר יסייע בידנו לקבל החלטה

 .על סמך מסמכים

 

 

 תחולת החוזר ותחילת תשלום

 .1.6.18החל מתאריך תחולת החוזר היא 

 

 

 לחזרה לתוכן העניינים
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 הוראות לביצוע

 

 ילדים עם תסמונת דאון:

 .18עם תסמונת דאון מיום הלידה ועד גיל  יםלילד 50%עד כה, נקבעה זכאות בשיעור 

, זאת, לאור 100% רבשיעווקצבה  השגחה מלאהתקבע זכאות בשל הצורך ב 6עד גיל בחינה של הנושא, הוחלט כי לאור 

אירועים רפואיים תכופים, של ב של ההורה השגחה מלאהמצריך ההעומס הקיים על הורים לפעוטות עם תסמונת דאון, 

 הדורשים טיפול וליווי צמוד של ההורה.

 :המשמעות היא כי ילדים עם תסמונת דאון יקבלו קצבה

 יום 90מלידה ועד  50% רבשיעו ; 

 יום( 90שלום קצבה בעילת נוכחות מתאפשר רק מגיל )ת  6בשל הצורך בנוכחות עד גיל  100% רבשיעו; 

   או מסיבה אחרת, תקבע זכאות  %50 רבשיעוהמזכות בקצבה  עילות 3אם מדובר בילד שנקבעו לו  -6 לאחר גיל
 .100% רבשיעו

  .6גיל וככל שניתן גם לאחר  6עד גיל  זימון לבדיקה בוועדה וללא ע"ס מסמכיםיש לקבוע זכאות 

צום קביעות זמניות בילד נכה ולכך יש לפעול לצמ ,לפיו 70וחוזר לשכה רפואית  1916חוזר נכות קישור ללהזכיר את חשוב 

 .18פעמים עד גיל  3 -שהזכאות לא תיבדק יותר מ

 ח תחנה של תום זמניות, אלאלא תיפת ,6 שלקראת גילכך ,  (4.12.18)עדכון מיום  הותאמההמערכת  – התאמת המערכת

 . 100% רתשלום קצבה בשיעוהתנאים והמסמכים הנדרשים לבחינת המשך יישלח למשפחה מכתב המעדכן על 

 , תיפתח תביעה לבדיקה מחדש בנוהל המקובל.  תפנה עם מסמכים עדכנייםבמקרים בהם המשפחה 

, 100% רבשיעובימים הקרובים יישלח אליכם טופס לרופא המטפל שיסייע לקבוע זכאות  -טופס לרופא המטפל בקהילה

 .6גם לאחר גיל על סמך מסמכים, 

 : 50%בשיעור זכאות ילדים עם שלוש עילות 

 בלבד.  50% רבשיעו, שולמה קצבה 50% רבשיעוהמזכים כל אחד בקצבה  מספר ליקוייםהיו עד כה, כאשר לילד 

התמודדות מורכבת, הנובעת ממחלות קשות, ול, להורים מדובר בילדים עם ריבוי ליקויים, הגורמים לעומס טיפולי רבמכיוון ש

 . 100% רבשיעו השגחה מלאה, נקבע כי יש לאשר במקרים אלו זכאות בגין של ההורה איתם חה מלאההשגהמצריכות 

 

גפיים, סיוע בתקשורת,  2: תסמונת דאון, השגחה חלקית, תפקוד לקוי של 50% רבשיעוהעילות המזכות כל אחת בקצבה 

 תלות חלקית בעזרת הזולת בביצוע פעולות היום יום, כבד שמיעה, בדיקות דם פעמיים ביום )סכרת(. 

קצבת , חלה על כלל מקבלי 50% -יודגש, כי מדיניות זו של קביעת הצורך בנוכחות במצבים של ריבוי עילות המזכות ב

 בגין תסמונת דאון.  קצבה ילד נכה ולא רק על ילדים המקבלים

 תחולת החוזר ותחילת תשלום

 .1.6.18תחולת החוזר היא מיום 

 לחזרה לתוכן העניינים

http://sp2010fe1p:2012/sites/Gimlaot/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%20(ילד%20נכה)%20מספר%201916-%20בדיקה%20ללא%20נוכחות%20לילד%20נכה.pdf
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 (4.12.18)עדכון מיום  –מקבלי קצבה טיפול במלאי 

 

 ילדים עם תסמונת דאון:

 

 טיפול במלאי:

  והארכת הזכאות תשלומיםוה להגדלת הקצבה נכויות פעל בשיתוף עם צוות תמ"מתחום 

 6 תסמונת דאון עד גיל

 באופן הבא:לילדים עם תסמונת דאון זכאויות ודכנו ע 18/08 -01במנה 

 הפרשים בהתאם.  כמו כן שולמו , 6עד גיל ו 06/2018החל  100% קצבה בשיעור לילדים  479  -ל  הוגדלה הקצבה  -הגדלת הזכאות

 בנוסח הבא:מסרונים נשלחו למשפחות 

 -החל מ ₪ 2,569בסכום  100%"אנו שמחים לבשר כי קצבת ילד נכה המשולמת לך עלתה בעקבות נהלים חדשים ותהיה בשיעור 

 "6ועד גיל  01/06/16

 

 שולמו בהתאם לשינוי כאמור. 08/2018יצוין, כי תשלומי קצבה לחודש 

 

ואלום עילת הזכאות  100%בשיעור לקצבה כיום זכאים ילדים אשר  115 -ל  6עד גיל  קצבההזכאות להוארכה  -הארכת הקצבה

  . 6הקיימת מסתיימת לפני גיל 

 מסרונים נשלחו למשפחות כדלקמן:

 ."6תימשך עד גיל  100%"אנו שמחים לבשר לך שבעקבות שינוי נהלים קצבת ילד נכה המשולמת לך בשיעור 

 

 :50%בשיעור  עילותשלוש 

 באופן הבא: , 50%המזכות כל אחת בפני עצמה בקצבה בשיעור  עודכנו זכאויות לילדים עם שלוש עילות 10/18-02במנה 

 .ועד סיום העילה הראשונה שמסתיימת 06/2018 -החל מילדים  237-הוגדלה הקצבה ל -הגדלת הזכאות

 מסרונים נשלחו למשפחות כדלקמן:

 

 -החל מ ₪ 2,569בסכום  100%כי קצבת ילד נכה המשולמת לך עלתה בעקבות נהלים חדשים ותהיה בשיעור "אנו שמחים לבשר 

 _______ועד ________"

 

להם קיימות  עם תסמונת דאון  6מעל גיל  ילדים 26-הזכאות להוארכה  10/18-01במנה -6ילדים עם דאון וריבוי ליקויים מעל גיל 

 .50%לפחות שלוש עילות בשיעור 

 שולמו בהתאם לשינוי כאמור. 10/2018יצוין, כי תשלומי קצבה לחודש 

 לחזרה לתוכן העניינים 
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 רשימת תפוצה

 המנהל הכללי –מר מאיר שפיגלר  

 סמנכ"ל גמלאות -גב' אורנה וורקוביצקי 

 המנהל הרפואי -ד"ר ישי אוסטפלד

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

 מינהל התכנון והמחקר 'מנהלת אגף א –גב' רבקה פריאור 

 רפואיות ועדות 'מנהלת אגף א -גב' ירונה שלום

 מנהלת אגף א' שירות לקוחות -גב' נחמה שפירא

 יישומי גמלאות 'מנהלת אגף א –גב' שרה גרינצייג 

 נכויות בכירה מנהלת תחום  –גב' אילת כהן קלוזנר 

 מנהלת תחום מינהל התכנון והמחקר –לסון גב' נטליה גיט

 מינהל תמ"מ –מר צביקה גוזלן 

 רופא תחום ילד נכה -ד"ר דניאל ברש

 הלשכה המשפטית -עו"ד תהילה כזרי

 

 מנהלי סניפים

 מנהלי סניפי משנה

 מנהלי תחום גמלאות

 סגני מנהלי תחום גמלאות

 מונים ופקידי תביעות ילד נכהמנהלי מחלקות, מ

 ועובדי מרכזי השירותמנהלי 

 

 לחזרה לתוכן העניינים

 


