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 :החוזרפרטי 

 2019יוני  16 י"ג סיון תשע"ט  :תאריך

 2001 ':מס חוזר

 סיון בן ישראל כותב החוזר:

  לד נכהשירותים מיוחדים וי: נושא

 משפחתית לחולי דיסאוטונומיהילד נכה שירותים מיוחדים ו קצבת: נושא תת

 .3לחולי דיסאוטונומיה משפחתית החל מגיל  188%בשיעור מתן זכאות : החוזר שם

 1.4.19 :תחולה תאריך

 "דיסאוטונומיה לחולי זכאות קביעת" בדבר 4.5.17 מיום ההנחיה את מבטל זה חוזר

 תכני החוזר:

 

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

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

 3 ............................................................................................................................................................. נכה ילד לביצוע הוראות

 3 ............................................................................................................................................................. נכה ילד במערכת הזנה

 3 ................................................................................................................................................................ נכה ילד במלאי טיפול

 4 ............................................................................................................................................... מיוחדים שירותים לביצוע הוראות

 4 ............................................................................................................................................... מיוחדים שירותים במערכת הזנה

 4 .................................................................................................................................................. מיוחדים שירותים במלאי טיפול

 5 .......................................................................................................................................................................... תפוצה רשימת

 
 

ולמיכאלה כהן יועצת המנכ"ל על הסיוע בקידום הנושא, לפרופ' יהב על בחינת הפן  מר מאיר שפיגלראני מודה למנהל הכללי 

על גיבוש המדיניות מנהלת תחום,  –נטלי גבאי סיון בן ישראל ו -צוות נכויותצוות תמ"מ על פיתוח המערכת וללהרפואי, 

  ם וכו'טפסי ויישומה באמצעות כתיבת ההנחיות, עדכון

 על ייזום השינוי וקידומו תודה מיוחדת לנציגות עמותת דיסאוטונומיה משפחתית גב' נטע גולדמן וגב' ורד אולניק
 בשיתוף עמנו

 
 ב ב ר כ ה,

 
 לימור לוריא

 סגנית סמנכ"ל גמלאות
ויותומנהלת אגף א' נכ  
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 מטרת החוזר

 משפחתית ומחלות עם תסמינים דומים לחולי דיסאוטונומיה 188%עור ילידע את פקידי התביעות על קביעת זכאות בש

 .3החל מגיל לדיסאוטונומיה 

 דברפתח 

 לחצי של קיצוני איזון חוסר עם האוטונומית במערכת בפגיעה בעיקר מתבטאת אשר תורשתית מחלה היא משפחתית דיסאוטונומיה

 חבלות עם, קור, חום, כאב בתחושת פגיעה קיימת כן כמו ונפילות ראיה אובדן, יציבות חוסר, ופירכוסים הכרה לאובדן הגורמים דם

 .שונים גוף בחלקי קשות וכוויות

 עם בהתמודדות הכרוך הקושי את המשקפת, ן"ילד/ מ"שר גמלת משולמת לא, במחלה מהחולים לחלק כי מצאנו, שעשינו מבדיקה

 .בה בחולה היומיומי והטיפול המחלה

 כי הוחלט במהלכה הרפואית והלשכה משפחתית דיסאוטונומיה חולי עמותת בשיתוף הכללי המנהל אצל ישיבה התקיימה, משכך

 מ"בשר מקסימאלית זכאותרפואיים  מסמכים סמך על לקבוע, המחלה של הקשים מאפייניה על שלמדנו ולאחר לעיל האמור לאור

 :הבאות מהסיבות, זו במחלה לחולים 188% בשיעור ן"וילד

 ,צפויים ובלתי נשלטים בלתי הקאות התקפי 

 ,הלב וקצב הדם בלחץ קשות בעיות 

 ,גסטרוסטום יש החולים למרבית 

 (.זר עובד או הורה) אחר אדם של השגחה בפועל קיימת החולים שלכל העובדה – לכל ומעל 

 

 יודגש כי, במידה ומתקבלת תביעה לילד/בוגר עם מאפייני מחלה הדומים לדיסאוטונומיה, ניתן לשקול מתן זכאות באופן דומה.

 

 בצעד זה, נקל על אוכלוסיית חולים זו, נחסוך מהם בירוקרטיה וצורך להגיע לוועדות חוזרות ונשנות כמו גם לאחידות בהחלטות.

 

בתביעות לנכות כללית, שירותים  והערכת תלות על סמך מסמכים וללא זימון התובע לוועדה רפואיתאבחון "חוזר מנכ"ל בנושא 

 עודכן בהתאם להחלטה.  -"מיוחדים וילד נכה

  

  1.4.19  :תחולת החוזר ותחילת תשלום

 

 לחזרה לתוכן העניינים
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 ילד נכה הוראות לביצוע

 :בדיסאוטונומיה משפחתית לגמלת ילד נכה לילד החולהבעת קבלת תביעה 

 3בעילת  100%)לרוב זכאים בשיעור  כפי שהיה עד היוםיש לקבוע זכאות לפי עילות הזכאות בילד נכה  -3ילדים מתחת לגיל 

 .בשים לב לעילת טיפול רפואי קשה בתקופות של אישפוזים תכופים ו/או ממושכים (7מתוך 

 

 על סמך מסמכים רפואיים המעידים על המחלה. יש לקיים ועדה ללא נוכחות ולקבוע זכאות -3ילדים מעל גיל 

  תלות לחלוטין בעזרת הזולת. 188%הרופא יציין כי מדובר באבחנה של דיסאוטונומיה משפחתית ויקבע זכאות בשיעור 

( ונוספה אפשרות 3521מיוחדים )ב"ל ,  עודכן בדומה לטופס המקוצר של שירותים 7823טופס האבחון הרפואי ילד נכה ב"ל 

 לקביעת זכאות ללא נוכחות בעילת "זכאות לגמלה כתלוי לחלוטין בעזרת הזולות" עם נימוק הרופא להחלטה.

 

 לחזרה לתוכן העניינים

 

 ההזנה במערכת ילד נכ

ד זכאות , יזרים הפקיאבחון ללא נוכחות, לאחר ביצוע ללא נוכחות 188%נוספה אפשרות לקביעת זכאות בשיעור  722במסך 

 ללא נוכחות. 188%בשיעור 

 

 לחזרה לתוכן העניינים

 טיפול במלאי ילד נכה

 

 .188%ם שאינם זכאים לגמלה בשיעור ילדי 11 -כיום ישנם כ

 .1.4.19 -החל מה 188%להגדלת שיעור הזכאות לשיעור  אלהבימים תחום נכויות בשיתוף עם תמ"מ פועל 

 בסיום התהליך יישלחו מסרונים למשפחות בנוסח הבא:

 

בשיעור  ₪ 4,757 של  סכוםותעמוד על "אנו שמחים לבשר כי קצבת ילד נכה המשולמת לך עלתה בעקבות נהלים חדשים 

 "18ועד גיל  01/04/19 -החל מ 188%

 

 

 לחזרה לתוכן העניינים
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 שירותים מיוחדים הוראות לביצוע

על  ולקבוע זכאות ועדה ללא נוכחותבעת קבלת תביעה לקצבת שירותים מיוחדים למי שחולה בדיסאוטונומיה משפחתית, יש לקיים 

  סמך מסמכים רפואיים המעידים על המחלה.

"זכאות לגמלה כתלוי לחלוטין בעזרת הזולות" אפשרות לקביעה  6סעיף  נוסף 3251לטופס האבחון הרפואי ב"ל 

 "אחר:_______________" עם נימוק הרופא להחלטה.

 
 

 לחזרה לתוכן העניינים

 

 הזנה במערכת שירותים מיוחדים

ביצוע אבחון ללא נוכחות, יזרים הפקיד זכאות , לאחר ללא נוכחות 188%נוספה אפשרות לקביעת זכאות בשיעור  751במסך 

 ללא נוכחות, תחת עילת "תלות לחלוטין ללא נוכחות" 188%בשיעור 

 

 לחזרה לתוכן העניינים

 

 

 שירותים מיוחדים טיפול במלאי

 .188%בוגרים שלא מקבלים זכאות בשיעור  30 -כיום ישנם כ

  1.4.19 -החל מה 188%כאות לשיעור להגדלת שיעור הז אלהבימים תמ"מ פועל תחום נכויות בשיתוף עם 

 בסיום התהליך יישלחו מסרונים למשפחות בנוסח הבא:

 

 

 ₪ 5,324 של המשולמת לך עלתה בעקבות נהלים חדשים ותהיה בסכום שירותים מיוחדים"אנו שמחים לבשר כי קצבת 

 "ואילך 9/1401/0 -החל מ %188בשיעור 

 לחזרה לתוכן העניינים
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 צהרשימת תפו

 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

 יועץ הלשכה הרפואית -פרופ' יהב

 רפואיות ועדות 'מנהלת אגף א -שלום גב' ירונה

 יישומי גמלאות 'מנהלת אגף א –גב' שרה גרינצייג 

 רופא תחום ילד נכה -ד"ר דניאל ברש

 הלשכה המשפטית -הילה שורעו"ד 

 

 מנהלי סניפים

 מנהלי סניפי משנה

 מנהלי תחום גמלאות

 סגני מנהלי תחום גמלאות

 מונים ופקידי תביעות ילד נכהמנהלי מחלקות, מ

 מנהלי ועובדי מרכזי השירות

 מנהלי המוקד הטלפוני

 מנהלי דלפק

 

 לחזרה לתוכן העניינים

 


