המוסד לביטוח לאומי -תלות בעזרת הזולת
מה ההבדל בין שירותים מיוחדים לנכות כללית? קיבלתי  100%קצבה לילד ,מה זה אומר ?188%

הורים רבים פונים לקשר לעניין קצבאות המוסד לביטוח לאומי הנוגעות לעזרת הזולת.
מדובר בנושא מבלבל ,משום שבגילאים שונים גם שם הקצבה משתנה וגם הקריטריונים לקבלת
הקצבה משתנים .ננסה לעשות סדר:
בכל הגילאים המוסד לביטוח לאומי בודק את המצב התפקודי לפי טבלאות המחולקות לפי גיל
וקריטריונים שנותנים ניקוד .בשביל לעמוד בתנאים צריך מספר נקודות.
גיל  3חודשים עד  3שנים:
בקבוצת הגיל הזו ניתן לקבל קצבת ילד נכה מלאה ( )100%בגלל "עיכוב התפתחותי" -זה השם
שמתאר את התלות בזולת עד גיל  .3אצל ילדים אין קצבה נפרדת לתלות בזולת.
חשוב לדעת -תלות בזולת (=עיכוב התפתחותי) איננה הקריטריון היחידי לקבלת קצבת ילד נכה
וחשוב לבדוק את כל הקריטריונים ולציין אותם בתביעה יחד עם מסמכים רפואיים בשביל להגדיל
את הסיכויים לקבלה.
לאופן הניקוד לגיל  3חודשים עד  3שנים לחץ כאן
גיל  3שנים עד :18
גם בקבוצת הגיל הזאת אין מדובר בקצבה נפרדת אלא כחלק מקצבת ילד נכה .אז מה משתנה? שם
הקריטריון הוא "תלות בעזרת הזולת" ,וקיימת טבלה שונה של ניקוד לפי קריטריונים וגילאים שונים.
כמו כן אם צוברים  10נקודות ויותר אפשר לקבל קצבת ילד נכה מוגדלת .כך שבמקום קצבה מלאה
( )100%מקבלים  88%יותר -כלומר קצבה בגובה .188%
גם כאן חשוב לזכור שתלות בזולת הוא לא הקריטריון היחידי לקבלת קצבת ילד נכה וחשוב לבדוק
את כל הקריטריונים ולציין אותם בתביעה בשביל להגדיל את הסיכויים לקבלה.
לאופן הניקוד לגיל  3עד  18לחץ כאן

גיל  18עד גיל :67
בגיל  18ושלושה חודשים מפסיקה קצבת ילד נכה וצריך להגיש תביעה מחדש לאדם כבגיר.
כאן כבר לא מדובר בקצבה אחת (רגילה או מוגדלת) אלא כמה קצבאות .קודם כל עוברים וועדה
רפואית שקובעת אחוזי נכות רפואית  .אם אחוזי הנכות הרפואית מספיקים אפשר לבדוק אם
מקבלים קצבאות שונות (כמו קצבת נכות כללית למקרים שאין כושר עבודה) ,ולעניין שלנו  :קצבת
תלות בזולת שנקראת "שירותים מיוחדים".
בשביל לקבל את קצבת שירותים מיוחדים (=תלות בזולת) צריך להגיש תביעה מיוחדת שבודקת שני
סוגים של קריטריונים :פעולות היום יום ( )ADLוצורך בעזרה במשק הבית ( .)IADLגם במקרים
מסוימים של ליקוי ראייה ,אונקולוגיה והשתלות ניתן לקבל.

שימו לב שהיום האחוזים הם  112% ,50%ו  - 188%לחץ כאן
לטבלת ניקוד על פי ( ADLפעולות היום יום)– לחץ כאן
לטבלת ניקוד על פי ( IADLעזרה במשק הבית)– לחץ כאן
לחוזר המלא של המוסד לביטוח לאומי -לחץ כאן
שימו לב! פעמים רבות המוסד לביטוח לאומי בודק את קצבת נכות כללית וקצבת שירותים מיוחדים
ביחד בלי להסביר שמדובר בקריטריונים שונים .לכן חשוב להכיר את הקריטריונים של קצבת
שירותים מיוחדים ,לציין איך הם באים לידי ביטוי באופן פרטני בתביעה ולצרף מסמכים רפואיים
ורשמיים המעידים על כך לתביעה.

משפחות מיוחדות! אל תהססו לפנות לצוות המקצועי שלנו במרכז המידע ומיצוי הזכויות!
בטלפון  1-700-501-601ובמיילcontact@kesher.org.il :

