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ג'אייר,תשע"ו 2893  חוזר מס':

6112מאי,11



 ילד נכה נושא:
 (2)סוג  התלויה באינסולין נעוריםגמלת ילד נכה לילדים עם סכרת  תת נושא:

נעורים, הנזקקים לבדיקות דם פעמיים  ם סכרתביעת הזכאות לילדים עקאופן  שם החוזר:
 קביעת זכאות על סמך מסמכים.ו, שיעור הזכאות ביום

 מטרת החוזר

תיקון חקיקה המגדיר זכאות לילד נכה הנזקק לבדיקות דם לידע את פקידי התביעות בדבר 
 . 29, עד גיל )סכרת( פעמיים ביום

 פתח דבר
 הגדרות

 הוראות לביצוע

 במלאי טיפול
 חריגים

 נספחים

 

 רשימת תפוצה

 נמענים לביצוע:

 מנהלי מחלקות נכות וילד נכה

 ילד נכה –פקידי תביעות 

 העתק לידיעה:

 המנהל הכללי –פ' שלמה מור יוסף פרו

 המשנה למנכ"ל וסמנכ"ל גמלאות -גב' אילנה שרייבמן

 המנהל הרפואי -ד"ר ישי אוסטפלד

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

 מנהלת אגף א ועדות -גב' ירונה שלום

 מנהלת אגף א' שירות לקוחות -גב' נחמה שפירא

 לת תחום נכויות מיוחדותמנה –גב' אילת כהן קלוזנר 

 רופא תחום ילד נכה -ד"ר דניאל ברש

 הלשכה המשפטית -עו"ד תהילה כזרי

 חזרה

 

על אפיון והתאמת המערכת  לאה מזרחי ולעינת נעם, בה לסיון בן ישראל אלמקיסתודה ר
 מממינהל תמ"וכן לעינת אלבז  ,אילנה פלג לויקטור שנדרוביץ,רבה בזמן קצר מאוד. תודה 

 ולאילת כהן קלוזנר מנהלת התחום על ניהול הפרוייקט בכללותו. על יישום השינוי
 

 
  בברכה,

 
       לימור לוריא
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 מנהלת אגף א' גמלאות נכות
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 פתח דבר 

כידוע, מדובר במחלה כרונית מורכבת, . נעורים ילדים עם סכרת אלפיבמדינת ישראל חיים 

יו הבוגרים של ישפיע על תפקוד חמושמירת איזון מתחילת גילוי המחלה,  שטיפול טוב

 החולה.

 .23עד גיל  6מגיל  01%בשיעור ו 6עד גיל  211% נקבעה זכאות בשעורעד לאחרונה, 

ולזמן שחלף  ילדהמטבולי של הנקבעה זכאות בהתאם למידת האיזון , 23לאחר גיל 

 . מהאבחנה

בדיקת  ללא, 29תיקון הקובע כי הזכאות תימשך עד גיל , נכנס לתוקפו 2.0.3126 -החל מ

  .רמת האיזון של הילד

 לאור זאת יש לקבוע זכאות לילדים עם סכרת נעורים באופן הבא:

לגמלה יהיו זכאים כל הילדים בגיל זה, , 2869חוזר נכות כאמור ב -6-1ילאים גב .א

 מכיוון שמדובר במחלה כרונית קשה,, נוכחות מתמדתבצורך  בגין, 211%בשיעור 

  .די של מבוגרהדורשים טיפול מייפואיים תכופים, עם אירועים ר

 המטבולי האיזון תמבלי לבחון את רמ , %01תקבע זכאות בשיעור   -29-6גילאים ב .ב

 .של הילד

 . 29עד גיל  בשעורים השונים, תיקבע מראש זכאות 6יודגש כי למי שאובחן לפני גיל 

ות, מעדכן על הפחתת הזכאיישלח באופן אוטומטי מכתב למשפחה, אשר  6לקראת גיל 

 בהתאם להחלטה הראשונה. במקרה שהמשפחה תבקש, ייפתח התיק לבדיקה מחדש. 

 
ללא הזמנת הילד חשוב מאוד לשים לב ולקבוע זכאות  -קביעת זכאות על פי מסמכים

 . לוועדה

 
                                                    .2.0.3126 -תחולת החוזר

 חזרה       

 

 

   

 

http://sp2010fe1p:2012/sites/Gimlaot/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%201968-%20אופן%20קביעת%20הזכאות%20לילדים%20עם%20סכרת,%20שיעור%20הזכאות%20וריענון%20לעניין%20קביעת%20זכאות%20על%20סמך%20מסמכים.pdf
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, הזקוק לבדיקות דם 23נקבעה זכאות לקצבה לילד מעל גיל בהתאם לנהלים, עד כה, 

או לילד שלא היה מאוזן  ,פעמיים ביום בשל סכרת נעורים, לילד בשנה הראשונה מהאבחון

 מטבולית. 

המטבולי של לא בחינת האיזון ל, 29בכל מקרה עד גיל לאור תיקון החקיקה, הזכאות תיקבע 

בדה כי ילדים אלו נדרשים לבדיקות דם פעמיים ביום, למעקב תדיר, וזאת לאור הע, הילד

 לתזונה מאוזנת ולהשגחה וסיוע ניכר של ההורים, כדי לשמור על האיזון המטבולי. 

 

בשל הצורך  211%תקבע זכאות בשיעור  -6, אם מדובר בילד שגילו קטן מגיל בנוסף

", היות ומדובר במחלה כרונית קשה, עם אירועים רפואיים תכופים, נוכחות קבועהב"

 גדר בתקנה בנושא.וכפי שמ -די של מבוגריהדורשים טיפול מי

חשוב להדגיש כי בגיל זה, של טרום בית ספר,  המודעות של הילד לסיכון נמוכה מאוד, וקיים 

הצורך בבדיקות הדם והמעקב ום והלילה, ולכן, לא רמת בפועל ליווי של מבוגר בכל שעות הי

 הצורך והקיום של נוכחות מתמדת.גם , אלא התדיר הם שקובעים את הזכאות

 

 זכאות האופן קביעת 

 לשתי תקופות: במקביל יש לקבוע זכאות  -6ילד שאובחן ונבדק לפני גיל . 2

  6בגין נוכחות קבועה עד גיל  211%בשיעור. 

  29ן בדיקות דם  עד גיל בגי 01%בשיעור. 

 מתחילת הזכאות, גם אם הנוכחות מקנה זכאות בשיעור גבוה יותר.  84חשוב להזין קוד 

 

 , ללא צורך בבדיקה,29זכאות עד גיל נקבעת במקרה של סכרת נעורים, , היות שלידיעתכם

. 6באופן אוטומטי לקראת גיל  לא יפתחואנחנו פועלים להתאמת המערכת, כך שתיקים אלו 

יישלח למשפחה מכתב המעדכן על הפחתת הזכאות בהמשך להחלטה במקום זאת, 

 הראשונה.

תיפתח  זכאות לשיעור גבוה יותר של גמלה,במקרים בהם המשפחה תבקש לבחון  רק

 תביעה לבדיקה מחדש בנוהל המקובל.  

 

 

 

 הוראות לביצוע
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  -קביעת זכאות על סמך מסמכים

 ועדה. והזמנת הילד והמשפחה ל ללא, ש לקבוע זכאותאם צורפו המסמכים המפורטים, י

 

 :או אבחון ממרפאה מקצועית מכתב שחרור מבית חוליםלצורך קביעת זכאות יש לקבל 

 אבחון ראשוני של סכרת, מלווה  ברוב המכריע של המקרים, -אבחון בבית חולים

 ש לקבלת החלטה.באשפוז. מסמך סיכום האשפוז, מכיל בתוכו את כל המידע הנדר

 במקרה בו האבחון בוצע במרפאה אנדוקרינולוגית,  -אנדוקרינולוגית אבחון במרפאה

 מרפאה עם פירוט האבחנה .מומחה מהאשפוז, יש לצרף מסמך מרופא ללא 

 

 חזרה

 

 

 

 

 במלאי מקבלי הקצבה בגין הסכרת באופן הבא: פועל לטיפולתחום נכויות מיוחדות 

 נעורים והצורך בבדיקות דםהדים אשר מקבלים קצבה בשל סכרת ללי -הארכת זכאות  

 .92הזכאות עד גיל  תוארך

המסביר על תיקון החקיקה והארכת  -2למשפחות יישלח מכתב כדוגמת המכתב בנספח 

 הזכאות. 

 שקיבלו בעבר קצבה בשל סכרת נעורים  ילדיםזכאות ל בכוונתנו לחדש – חידוש זכאות

 . 29לגיל עדיין , ולא הגיעו 2.0.3126לפני  הופסקה (, הזכאות לקצבה84)קוד 

לחדש באופן אוטומטי את ניתן  מקרים בודדים יועבר להמשך טיפול בסניף, היות ולא

 הקצבה ללא בדיקה פרטנית. 

הם נדרש בירור תושבות של ההורים, יציאות לחו"ל, בחינת הסיבה במקרים במדובר 

הסניף, או שינוי במצב המשפחתי של ההורה לביצוע הפסקת טיפול בהחלטה קודמת ע"י 

 מקבל הקצבה לאחר הפסקת תשלום הקצבה. 

 

 תחולת החוזר ותחילת תשלום

 .2.0.3126תחולת החוזר היא מיום 

שהיו עד כה, ולתקנות , תהיה בהתאם לנהלים  2.0.26 -ל החלטה לתקופות קודמות

 .ובהתאם לשיקול הדעת של רופא בדרג ראשון או ועדת העררים

 חזרה

טיפול 

 במלאי
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 כם,לתשומת לב

או  ,ולהחלטת הרופא בחוזר, בהתאם למצב הילד מהמצויןניתן לקבוע זכאות בשעור גבוה 

 בהתאם להחלטת וועדת העררים. 

וסכרת, שרופא סבור שלאור מצבו עם מוגבלות שכלית התפתחותית קלה  9לדוגמא: ילד בן 

מבוגר בסביבתו וזו קיימת  מצבי הסיכון, זקוק לנוכחות מתמדת שלב ההתמודדות שלוויכולת 

, גם מעל נוכחות קבועהבגין הצורך ב 211%לקצבה בשיעור  יש לבחון את זכאותו -בפועל

 .6גיל 

 חזרה

 

 

 הגדרות

 

  -(33 קוד' )ה סעיף – חדמיו רפואי טיפול  -ילד עם סכרת
 

 ""ילד הנזקק באופן קבוע על פי הוראת רופא לבדיקת דם לפחות פעמיים ביום

 

ברפואת ילדים  ימים, שלדעת רופא מומחה 81ילד שמלאו לו  –ילד הזקוק לנוכחות קבועה 

שהמוסד הסמיכו לכך, בשל ליקוי רפואי חמור, מחלה כרונית קשה, הפרעת התנהגות חמורה 

 מתקיימים בו כל אלה: -ור שכלי בינוני, חמור או קשהאו פיג

 )א( לא ניתן להשאירו בלא השגחה אפילו פרקי זמן קצרים והוא זקוק לנוכחות מתמדת

 של הזולת בשל אירועים רפואיים תכופים הדורשים טיפול מיידי של אדם אחר, הנובעים

 אינו מסוגל להבחין מהמחלה הקשה או מהליקוי, או בשל כך שבהשוואה לבני גילו הוא

 בגורמי סיכון מיידיים לו או לזולתו;

 בעת השהייה בבית, -)ב( קיימת בפועל השגחה ונוכחות מתמדת בכל שעות היום והלילה 

 בדרך למסגרת החינוכית ובמסגרת החינוכית עצמה, או שקיימת זכאות שנקבעה לפי דין

  להשגחה או לנוכחות כאמור.

 חזרה                                
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 מכתב המשך זכאות לילדי סכרת נעורים   -1נספח 

 

 

 
 11הנדון: המשך זכאות לילדי סכרת נעורים עד גיל 

 

 עבור )שם הילד : ______ ת"ז : __________(
 

 

 שלום רב,
 
 

,  הוחלט להאריך 2.0.26 -אנו שמחים להביא  לידיעתכם  כי בעקבות תיקון חקיקה שנכנס לתוקפו ב

 .29את זכאותם של ילדים הנזקקים לבדיקת דם פעמיים ביום )סכרת נעורים( עד לגיל 

 , לפיכך, 29מבדיקה שערכנו עולה כי לילדכם ______, נקבעה זכאות עד מועד מוקדם מגיל 

 )בניגוד להודעות קודמות שנשלחו(. 29הוארכה הזכאות, והקצבה תשולם לכם עד גיל 

 
 כה,בבר

 
 שם מנהל מחלקת נכויות

 סניף_______
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  זכאות לילדי סכרת נעוריםחידוש  -2נספח 



 11הנדון: חידוש זכאות לילדי סכרת נעורים עד גיל  

 

 עבור )שם הילד : ______ ת"ז : __________(
 

 שלום רב,
 
 

הוחלט לחדש   ,2.0.26 -אנו שמחים להביא  לידיעתכם  כי בעקבות תיקון חקיקה שנכנס לתוקפו ב

 .29את זכאותם של ילדים הנזקקים לבדיקת דם פעמיים ביום )סכרת נעורים( עד לגיל 

 , 29מבדיקה שערכנו עולה כי לילדכם _______ נקבעה בעבר זכאות עד מועד מוקדם מגיל 

 )בניגוד להודעות קודמות שנשלחו(. 29לפיכך, חודשה הזכאות,  והקצבה תשולם לכם עד גיל 

)מועד תחולת החוק(, אושרה  לכם קצבה בשיעור _____ עד גיל  2.0.26 -ר, החל מהלאור האמו

29. 

 

 _______ .עד  ______בתאריך ______ יועבר לחשבון הבנק סכום של __________ לתקופה מ

 . ___________תשולם לכם גמלה חודשית בסכום של  _______ מתאריך 

 ____ . _______הסכום לתשלום יועבר לחשבון מספר 

 

 לחודש. 39לידיעתך, הגמלה החודשית משולמת כל 

 
 בברכה,

 
 שם מנהל מחלקת נכויות

 סניף_______



