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   עורך דיןעורך דיןעורך דין, , , אורי דלאלאורי דלאלאורי דלאל

    4485312-054: טל, תל אביב , 8רחוב נחלת יצחק   

  com .gmail@1rashlanut:ל"דוא

  

  לקצבת ילד נכה מביטוח לאומימדריך 

  :כללי

קצבת ילד נכה הינה קצבה חודשית המשולמת לילדים עם צרכים מיוחדים באמצעות הוריהם 
  .2010-ע"התש, )ילד נכה(בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי 

יגיש את , אם הילד אינו נמצא עם הוריו (גמלה יגיש ההורה שהילד נמצא עמואת התביעה ל
התביעה תוגש בסניף המוסד לביטוח . )התביעה האפוטרופוס של הילד או מי שמחזיק בו בפועל

ניתן להוריד מהאתר של ( באמצעות טופס גמלת ילד נכה לאומי הסמוך למקום מגוריו של הילד
  ). ומיביטוח לא

מומלץ לצרף לתביעה לקצבת ילד נכה אישורים רפואיים רלוואנטיים ועדכניים בדבר מצבו של 
טיפולים רפואייים אותם הוא מקבל ולהם הוא נזקק ויזדקק , מגבלותיו וצרכיו המיוחדים, הילד
  . ועוד

גמלה לילד נכה מורכבת מגמלה לסידורים מיוחדים ומגמלה לעזרה בלימודים ולטיפול 
 ח"ש  כיום על סכום הגמלה מחושב באחוזים מקצבת נכות מלאה ליחיד העומדת .תחותיהתפ

 תוספת לגמלה 17%מקבלי הגמלה המרבית לילד נכה מקבלים גם ). 1.1.2011החל מיום ( 2,065
  . ח" ש2,416כך שהקצבה המקסימלית עומדת על סך של ) 1.1.2011החל מיום (ח " ש351בשיעור 

אם לדעתו קיימות נסיבות העשויות להשפיע על , ליתן קצבה לזמן מוגבלהביטוח הלאומי רשאי 
  . הזכאות לקצבה או על שיעורה

  

  :הזכאות לקצבת ילד נכה

  :בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי ילד נכה הזכאי לקצבה הינו אחד מאלה

)I (ילד התלוי בעזרת הזולת  

)II (הזקוק לטיפול רפואי מיוחדדיל   

)III (יוחדילד עם ליקוי מ  

מומלץ מאוד להכיר את תנאי הזכאות או להתייעץ עם גורמים המכירים היטב את תנאי הזכאות 
שכן לא אחת הרופאים בועדות דוחים תביעות לקצבת ילד נכה או קובעים זכאות חלקית בלבד על 

עם צרכים בעוד שייתכן שאותו ילד ) לדוגמא תלות רבה בעזרה הזולת(פי קריטריונים אחדים 
על פי קריטריונים אחרים שלא נבחנו על ידי הועדה גבוהה יותר יהיה זכאי לקצבה ם מיוחדי

הרפואית היות וההורים לא ידעו להסב את תשומת לב הועדה או לא סיפרו את מלוא המידע 
  .הרלוואנטי להכרה כאמור
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בוה פי הליקוי המזכה בסכום הג-עלתשולם לו הגמלה , ילד הזכאי לגמלה בגין יותר מליקוי אחד
 מקצבת 117% –סכום הקצבה לא יעלה בכל מקרה על סכום השווה ל , כאשר כאמור לעיל, ביותר

  . יחיד מלאה

פרט להלן בהרחבה את הזכאות לקצבת ילד נכה על פי תקנות הביטוח נ, נוכח חשיבות הדבריםל
  :הלאומי

)I (ילד התלוי בעזרת הזולת:  

 ,גופני מליקוי כתוצאה ואשר שנים 3 לו שמלאו ילדעל פי התקנות ילד התלוי בעזרת הזולת הינו 

 באופן הזולת בעזרת תלוי , מלידה מום או תאונה  ,תסמונת  ,ממחלה הנובע נפשי או שכלי
  .  יומיום פעולות בביצוע גילו בני אצל מהרגיל ניכרת במידה החורג

  :בעניין זה קיימת אבחנה בין

 במקרה זה הזכאות לקצבה הינה -)  יממהברוב שעות ה (ילד התלוי במידה רבה בעזרת הזולת
  ). לילד שאינו לומד30%( לילד לומד 50%בשיעור של 

 במקרה זה הזכאות לקצבה הינה בשיעור –) בכל שעות היממה (ילד התלוי לחלוטין בעזרת הזולת
  ).117%ולמעשה ( לילד לומד 100%של 

, רחצה, הלבשה, דות בתוך הביתניי:  פרמטרים5מידת תלותו של הילד בעזרת הזולת נבחנת על פי 
כשעל פי הניקוד המצטבר , כאשר בכל פרמטר ניתן ניקוד , )הפרשות( אישית אכילה והגיינה

או שהינו תלוי לחלוטין ) קצבה חלקית בלבד(מוחלט האם הילד זקוק לעזרה רבה בעזרת הזולת 
  ). קצבה מלאה(בעזרת הזולת 

, לשבת, ללכת, ים האם הילד מסוגל לקום לבד בוחנבניידות עצמית בתוך הביתלגבי התפקוד 
הילד מתבקש (כאשר לעיתים פעולות אלה נבחנות על ידי הרופא בפועל , האם הוא סובל מנפילות

  ).להדגים

, נעליים, שמלה/חצאית/מכנסיים,  בוחנים הלבשה והפשטה של חולצהבהלבשהלגבי התפקוד 
  .כאשר גם פעולות אלה יש לבדוק בפועל, גרביים

חיפת , ניגוב, גוף, ידיים,  נבחנת האם קיימת יכולת תפקוד לבצע רחיצת פניםברחצה התפקוד לגבי
  .האם נדרשת נוכחות זולת בעת הרחצה, ראש

, אכילת מוצקים,  נבדקת האם קיימות יכולות תפקוד לבצע אכילה בכףבאכילהלגבי התפקוד 
  ).14מגיל (הגשת אוכל וחימומו , שתיה מכוס

האם יש צורך , נבדק האם קיימות שליטה על סוגרים) הפרשות (ינה אישיתבהגילגבי התפקוד 
  . בעזרה בהלבשה והגיינה אישית ועוד

" לעמוד"בכדי להיות זכאים לקצבה מלאה בגין הצורך בעזרת הזולת יש צורך , כפי שניתן לראות
יות  את האפשרויות הבאות העשוועל כן חשוב מאוד להכיר, בקריטריונים חמורים ונוקשים

לזכאות בקצבה מלאה גם במקרים שבהם הילד אינו תלוי לחלוטין בעזרת הזולת בכל שעות 
  ). וזהו רוב המקרים(היממה 

  

)II (ילד הזקוק לטיפול רפואי מיוחד  

כלומר במקרה זה הזכאות הינה  ( ימים90ילד הזקוק לטיפול רפואי מיוחד מוגדר כילד שמלאו לו 
אשר בשל מחלה כרונית קשה הוא זקוק לטיפול רפואי , ) שנים3  ולא רק מגיל חודשים3כבר מגיל 

 מן הטיפולים המנויים לאחדילד אשר זקוק יצוין כי . מן הסעיפים הבאים שיפורטו להלן אחדלפי 
  ):117%בשיעור של  (לקצבה מלאהלהלן זכאי 



3 

 

rraasshhllaannuutt11@@ggmmaaiill..ccoomm: : לל""דואדוא, , 485312485312--05440544: : ''פלפל, , ד אורי דלאלד אורי דלאל""עועו
  

  

 

 ,דם תחליפי  ,דם מוצרי ,דם  :מאלה אחד של לעירוי  ,לפחות ,לחודש אחת הזקוק ילד .1

 .ממושך טיפול למטרות אחרים ועירויים , זיהום נוגדי תכשירים

 

 פעמיים השתן שלפוחית לצנתור קבוע באופן הזקוק או בדיאליזה קבוע טיפול המקבל ילד .2
 .תלפחו ביום

 

  ,עצמות מח או איבר השתלת לאחר ויומיומי קבוע אימונוסופרסיבי טיפול המקבל ילד  .3

 ממחלה הילד סובל שבה ובתקופה ההשתלה ממועד שנים 3 על תעלהא של לתקופה והכל

 .האמור מהטיפול כתוצאה וקשה ממושכת משנית

 

 טיפול המקבל או ציטוטוקסיים תכשירים של לעירוי לפחות בחודש פעם הזקוק ילד  .4

 הטיפול תקופת במשך והכל  ,ממאיר גידול בשל כירורגי טיפול אחרי או לפני מייננת בקרינה

 וקשה קבועה ממושכת ממחלה הילד סובל שבה בתקופה וכן ,חריהשלא השנה ובחצי כאמור

 .כאמור מטיפול כתוצאה שנוצרה

 

 כל חמור גופני ליקוי שבשל או  ,טיפתית בזונדה להזנה או ורידית תוך להזנה הזקוק ילד  .5

  .לפחות שעה נמשכת אחרת דרך בכל או הפהך דר שלו האכלה

 

 ,גגונוסטומיה  ,גסטרסוטומיה, טרוסטמיאור לו יש חמור גופני ליקוי בשל אשר ילד .6
 לטיפול זקוק הוא כי קבע לכך הסמיכו שהמוסד רופא ואשר ציסטסטומיהו א קולוסטומיה

 .לפחות שנה במשך כאמור

 

 מזון אחר בחיפוש ומתמיד כפייתי באופן העוסק ,לאכילה נשלט בלתי דחף לו יש אשר ילד  .7

 ,ברורה מרכזית אורגנית מהפרעה וצאהכת והכול ,האוכל לטיב התייחסות או אבחנה בלא

ווילי זכאים לקצבת - לפי סעיף זה ילדים עם תסמונת פראדר.מוכח כרומוזומלי ליקוי עם
 . נכות מלאה

 

 .מטרכאוסטומיה הסובל או היממה שעות ברוב בחמצן טיפול המקבל ילד .8

 

 :  אלה מבין לשלושה  ,לפחות שנה חצי במשך ,קבוע באופן הזקוק ילד  .9

 

 ;לפחות ביום פעמיים משאפים או באינהלציות טיפול  .א

 

 או פירכוסים-בנוגדי או במשתנים או בקרדיוטונים או באנטיביוטיקה יומיומי טיפול   .ב

 ;דם לחץ במייצבי או באימונוסופרסיה

 

 ;הרופא הוראת לפי ,גופני ליקוי בשל ,יומיומית פיזיוטרפיה   .ג

 

 במשך )הילד של הכרונית למחלתו מתאימה התמחות-תת(  מומחים במרפאת מעקב   .ד

 ;האמורה בתקופה ,לפחות אחת פעם

 

 מבקרים אחות או רופא כאשר (ת בי ואשפוז יום אשפוז לרבות רפואי במוסד אשפוז   .ה

 "אשפוז" ,זה לעניין  ;מיון בחדר אשפוז למעט והכול, גופני ליקוי של ב)יום מדי הילד את

 שלאחריה שנה חצי ובכל ההתביע להגשת שקדמה השנה בחצי לפחות ימים 30 במשך -

 ;בשנה ימים 45 במשך אשפוז או
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 כאשר לחץ בחליפת שימוש או לפחות ביום פעמיים מקומי וטיפול תחבושות החלפת   .ו

 ;הגוף משטח לפחות חמישית מהווה הפגוע השטח

 

 .מתמדת לנוכחות הזקוק ילד   .ז

 

 קשות כרוניות דלקות בשל או פתולוגיות עצמות שבירת בשל  והשגחה לטיפול הזקוק דיל .10

 .אחר שיקומי טיפול או פזיוטרפי טיפול לבצע איסור חל שבעטיין, תבעצמו

 

 באופן זקוק גפיים שתי של העדר בשל או גפיים שתי של מלא תפקוד חוסר בשל אשר ילד  .11

  .עזר במכשיר לשימוש  קבוע

 

 של בתכיפות  ,בבית לבצען ניתן שלא דם לבדיקות זקוק רופא הוראת פי על אשר ילד) א( .12

 .לפחות שנה חצי במשך  לשבוע אחת

 

 -   ביום פעמיים לפחות דם לבדיקת רופא הוראת פי על קבוע באופן הנזקק ילד )ב(

  לבדיקות נזדקק הוא שבשלה המחלה אובחנה שבו מהיום הראשונה השנה במהלך )1(

 ;לטיפול בהסתגלות ולמשפחתו לילד לסייע במטרה וזאת  ,כאמור

  חוסר עקב קיצוניים סכנה למצבי נכנס הוא אם ,כאמור אשונההר השנה תום לאחר )2(
 סימני לזהות יכולתו חוסר בשל הכרה לאיבוד או לחמצת הגורם מתמשך מטבולי איזון

  .בדם הרכיבים ריכוז ברמות משינויים כתוצאה מקדימים הזהרה
  

 50%(ד  בלבד לילד לומ70%הינה בשיעור של ' קטן ב' יש לציין כי הזכאות לקצבה לפי ס
 .ולא לקצבה מלאה) לילד שאינו לומד

 

 עם בהתייעצות קבע  ,לכך הסמיכו שהוא רופא או במוסד הרפואיים השירותים שמנהל ,ילד .13

  ,וקשות נדירות תסמונות או מחלה בשל ,מיוחד לטיפול זקוק הוא כי ,בתחום מומחים

 -" הנדיר נתתסמו או חלהמ" זה לעניין ;המשפחה על ביותר כבד עומס המטילה במידה

 .חי לידות אלף מאה בכל ,היותר לכל ,אחד של ביחס הקיימות תסמונת או חלהמ
חשוב להכיר סעיף זה שכן לעיתים הועדה מטעם הביטוח הלאומי קובעת זכאות חלקית בלבד 

בעוד שבהתבסס על סעיף זה ילדים החולים , לילד על בסיס תלות רבה בעזרת הזולת
עשויים להיות ) כגון מחלות שרירים(וד או מחלות נדירות בתסמונות גנטיות נדירות מא

  . זכאים לקצבה מלאה
  
  

III (ילד עם ליקוי מיוחד  

 
 מרבית אינו מסוגל לבצע את עיכוב התפחותי חמור ילד אשר בשל – ילד עם עיכוב התפחותי .1

 90 לו שמלאו בילד והכל,  גילו בן אצל הרגילות והגו הגפיים  ,הראש ותנועותת הפעולו

  .שנים 3 לו מלאו וטרם ימים

 
). 3ולא רק בגיל ( חודשים 3לפי סעיף ליקוי זה הזכאות עשויה להתחיל כבר בגיל , כלומר

 לילד לומד או ילד המקבל טיפול התפחותי 100% או 80%שיעור הקצבה הינו בשיעור של 
  ). לאה מקצבת יחיד מ117%כ ניתן להגיע לשיעור של "סה( מקצבת יחיד מלאה 17%ובצירוף 
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 ילדים ברפואת מומחה רופא שלדעת  ,ימים 90 לו שמלאו ילד - קבועה לנוכחות הזקוק ילד .2

 התנהגות הפרעת  ,קשה כרונית חלה מ ,חמור רפואי ליקוי בשל ,לכך הסמיכו שהמוסד

 :אלה כל בו מתקיימים - קשה או ,חמור ,בינוני שכלי פיגור או חמורה

 

 לנוכחות זקוק והוא קצרים זמן פרקי ואפיל השגחה בלא להשאירו ניתן לא   .א
 אדם של מיידי טיפול הדורשים תכופים רפואיים אירועים בשל הזולת של מתמדת

 הוא גילו לבני שבהשוואה כך בשל או , מהליקוי או הקשה מהמחלה הנובעים ,אחר

  ;לזולתו או לו מיידיים סיכון בגורמי להבחין מסוגל אינו

  

 השהייה בעת - והלילה היום שעות בכל מתמדת ונוכחות השגחה בפועל קיימת  .ב

 זכאות שקיימת או  ,עצמה החינוכית ובמסגרת החינוכית למסגרת בדרך  ,בבית

 .כאמור לנוכחות או להשגחה דין לפי שנקבעה
  

 כאשר שיעור הקצבה לילד לומד הינה  יום90מגיל גם לפי סעיף זה הזכאות מתחילה כבר 
  ).חיד מלאה מקצבת י117% (בשיעור המקסימלי

  
לפי סעיף זה גם ילדים אשר אינם תלויים לחלוטין בעזרת הזולת היות והם מסוגלים 

אך הם זקוקים להשגחה ונוכחות מתמדת , לבצע חלק מפעולות היומיום באופן עצמאי
מומלץ לתמוך את הטענות בדבר הצורך . כאמור בסעיף יהיו זכאים לקצבה מלאה
 ומסמכים רפואיים ממומחים מתאימיםבהשגחה ונוכחות מתמדת באישורים 

  . רלוואנטים
  

 לתקשורת הקשור בכל לסיוע הזקוק, שנים 3 לו שמלאו ילד - בתקשורת לסיוע הזקוק ילד .3

  .גילו בני בקרב המקובלת מילולית לתקשורת יכולת של מוחלט העדר בשלת הזול עם
  ).לילד שאינו לומד 30%( לילד לומד 50%הזכאות לקצבה על פי סעיף זה הינה בשיעור של 

  

  – בשמיעה ירידה עם ילד  .4

 

 דציבלים 45 לפחות של מאוזניו אחת בכל בשמיעה קבועה ירידה עם ילד   .א

 . לקצבה מקסימליתילד לומד זכאי לפי סעיף זה . )תיקון בלא( הדיבור בתדירויות

 

 הזקוק  ,מאוזניו אחת בכל דציבלים 40 לפחות של בשמיעה ירידה עם לדי  .ב
 –הזכאות לפי סעיף זה הינה ל  .האבחון ממועד והכל קבוע באופן עהשמי למכשירי

 ).  לילד שאינו לומד30%( מקצבת יחיד מלאה עבור ילד לומד 50%

 

 או שווה מעיניו אחת בכל הראייה שחדות  ,ימים 90 לו מלאוש ילד - ראייה ליקוי עם ילד .5

) ןתיקו עם הכל(-20° מ פחות הוא מעיניו אחת בכל הראייה ששדה או -6/60 מ פחותה

 חדות את יראו זה לעניין. )בראייה קבוע ירידה עם ילד - הלןל(  האבחון מרגע והכל

 -  של אבדן שבה בעין הראייה

 מחדות דרגות -2 ב נמוכה היא כאילו - יותר או ,הראייה שדה של עליונים רבעים שני   .א

 ;עין באותה שנמדדההראייה

 הראייה מחדות דרגות -3 ב נמוכה היא כאילו - יותר או הראייה שדה של תחתון רבע   .ב

 ;עין באותהשנמדדה

 מחדות דרגות -6 ב נמוכה היא כאילו - יותר או הראייה שדה של תחתונים רבעים 2   .ג

 ;עין באותה שנמדדההראייה
  

  . לקצבה מקסימליתילד לומד עם ליקוי ראיה כאמור לעיל זכאי 
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 הרצף על כלשהו מליקוי הסובל  ,ימים90  לו שמלאו ילד - פסיכוזה או אוטיזם עם ילד .6

 וכן מפסיכוזה או  ,אספרגר ותסמונת PDD NOS לרבות ASD או PDD היינו ,האוטיסטי

 הזכאת לקצבה על פי סעיף זה .האמורים לליקויים דומה התנהגותי פסיכיאטרי במצב ילד
  . עבור ילד לומדבשיעור המקסימליהינה 

 

גובה הקצבה .  מלידהה לילדים עם תסמונת דאון הינה הזכאות לקצב.דאון תסמונת עם ילד  .7
אם מצבו של הילד מתאים לאחד מן הסעיפים האמורים .  לילד לומד%50בשיעור של הינו 

 . לעיל ייתכן והוא יהיה זכאי לקצבה בשיעור גבוה יותר כמפורט באותו סעיף ליקוי מתאים
  

   תחולה רטרואקטיבית–תקופת הזכאות לתשלום קצבה 
  

 ניתן לקבלאולם . ) בחודש1- החל מ(  התביעהמהחודש שבו הוגשה  לילד נכה משולמתלה גמ
פי המסמכים הרפואיים -אם על, בעד התקופה שקדמה להגשת התביעהגם  רטרואקטיביתשלום 
  :ואלה הכללים לתשלום רטרואקטיבי .התקיימו התנאים המזכים בגמלה, שהוגשו

  
 ניתן לשלם גמלה לתקופה רטרואקטיבית לכל -) 3יל עד ג(בעבור ילד הסובל מעיכוב התפתחותי 

  . שקדמו להגשת התביעה חודשים6היותר בעד 
  

או זקוק לטיפול רפואי , מתמדת  לנוכחות  ילד התלוי בעזרת הזולת או הזקוק(כל ילד אחר בעבור 
ליקוי , ירידה בשמיעה, תסמונת דאון: מיוחד שהוא אחד מאלה וכן בעבור ילד עם ליקוי, מיוחד
לתקופה רטרואקטיבית קצבה ניתן לשלם ) אוטיזם או פסיכוזה ודומיהם, ליקוי בתקשורת, ראייה

  .שקדמו להגשת התביעה,  חודשים12בעד לכל היותר 
  
  

  :ערעור על החלטות הועדות
  

 : אפשר להגיש במקרים הבאיםלוועדת העררים לילד נכהערעור 
  

  . קצבהלא אושרה 
  

  . חלקיתקצבה אושרה 
  

   .לתקופה זמניתה קצבאושרה 
  

  .לא אושר תשלום רטרואקטבי בעד התקופה המרבית
  

 בלבד                     משפטיותות בשאל לבית הדין לעבודהעל ועדת העררים לילד נכה ניתן להגיש ערעור 
  ). לא ניתן להגיש ערעור לבית הדין לעבודה בגין טענות רפואיות(
  
  

  : תביעה להחמרת מצב–תביעה חוזרת 
  

בעבור ילד שתביעה קודמת בגינו נדחתה או בעבור ילד המקבל לבדיקה מחדש ניתן להגיש תביעה 
ממועד ההודעה על   הדחייה או ממועד חודשים6לאחר שחלפו וזאת ,  חלקיתקצבה

   . לתביעה זו יש להמציא אישור מרופא כי חלה החמרה במצבו של הילד .הקצבה

 
 עובדות חדשותאו נתגלו לדעת רופא המוסד נוצרו  ,לאחר קבלת המסמכים הרפואייםבמידה ו

רשאי הוא לדון בבקשה לבדיקה , שלא היו ידועות בעת מתן ההחלטה שלפיה משתלמת הקצבה
  . חודשים מיום ההחלטה הקודמת6גם אם לא עברו ש מחד
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ד אורי דלאל מייצג ילדים עם צרכים מיוחדים בתביעות לקצבאות ילד נכה מהביטוח הלאומי ד אורי דלאל מייצג ילדים עם צרכים מיוחדים בתביעות לקצבאות ילד נכה מהביטוח הלאומי ""עועו
                                        אי גילוי מומים מולדים אי גילוי מומים מולדים ((וכן בתביעות בגין רשלנות רפואית בלידה ובמעקב ההריון וכן בתביעות בגין רשלנות רפואית בלידה ובמעקב ההריון 

  ..))ותסמונות גנטיותותסמונות גנטיות
  
  
  

  .ינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטנימסמך זה א** 


