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 זכויות ילדים עם לקות ראייה ועיוורון בגיל הרך

הבסיס לעשייה שלנו היא ההבנה העמוקה כי הראייה משפיעה על כל תחומי ההתפתחות, היא החוש  

  . המארגן שדוחף אותנו לקשר עם הסביבה, מגרה את הסקרנות ודרכו אנו קולטים ומבינים את העולם

  הינם ראייה    עם עיוורון או לקותתינוקות    .יכולת מוטורית, קוגניטיבית והתנהגותיתהראייה משפיעה על  

בשל הלקות הם מראים פחות חקרנות ונוטים להיות יותר סטטיים,  , בעלי הזדמנויות מעטות יותר ללמידה

חומרת לקות    .מותאמתזמנית ולשם למידה זקוקים לסביבה  -מתקשים בהתמודדות עם מספר גירויים בו

 ות.חשובים בהשפעת לקות הראייה על ההתפתחהגורמים ההם  ,אופייהו הייהרא

שנה לקידום ילדים בגיל הרך עם לקות ראייה או    40קרוב ל  עמותת אלי"ע פועלת מאז הקמתה, כבר  

סניפים ברחבי הארץ: חיפה, פתח    5ב    6ילדים בגילאי חצי שנה ועד    140למעלה מ  -אנו מטפלים ב  ,עיוורון

 . תקווה, ירושלים, רחובות ובאר שבע

מעניקים ומשפחותיה  אנו  אלי"ע  לילדי  ההשמה   םתמיכה  בוועדות  ולאחריו  לגן  הכניסה  בתהליך 

 והזכאות וככלל, בממשק מול ביטוח לאומי משרד הרווחה, הבריאות והחינוך. 

ל הקן והוריהם וכן לואו עיוור  ראייהעם לקות  חוברת זו נכתבה במטרה לרכז את הזכויות של ילדים

 . במעט על הבנת התהליך הבירוקרטי

 אנו באלי"ע  נשמח להמשיך ולסייע לכם במיצוי הזכויות, לשאלות ניתן לפנות לעו"ס הסניף. 

 

 

   :ותחנות המידע  םהערה: סל הזכויות והשירותים מתעדכנים מעת לעת, ניתן להתעדכן ישירות באתרי

נועדו להעניק שירותי ייעוץ והכוונה לקבלת שירותים  תחנות המידע, של עמותת על"ה, ללקויי ראייה :   •

ניתן להגיש באמצעות    -בקהילה. בתחנות ניתן לקבל מידע אודות זכויות, הטבות, הנחות ועוד. בנוסף

 . 03-6393938 -תחנות המידע בקשה לתעודת עיוור. לקבלת מידע בשפות שונות ניתן להתקשר ל

 

 עיוורים ולקויי ראייה-www.kolzchut.org.il :והדרך למימושן זכויות מאגר מידע מקיף על"כל זכות"  •

 . 2016 לעיוורים בישראלמדריך זכויות ושירותים משרד הרווחה:  •

 ה יעיוורים ולקויי ראי  -משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים •

 ת לאנשים עם מוגבלות נציבות שוויון זכויו •

 ליקוי ראייה-המוסד לביטוח לאומי •

   הארגון הארצי של הורים לילדים עם עיוורון או לקות ראייה –אופק לילדינו   •

 מיוחדים  צרכים עם ובוגרים  לילדים משפחות ועם למען הפועל, חברתי לשינוי ארגון- קשר ארגון •

 

 

 

https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%99%D7%99_%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%94
https://www.molsa.gov.il/Populations/Disabilities/Blindness/Rights/documents/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A%20%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%202016.pdf
https://www.molsa.gov.il/Populations/Disabilities/Blindness/Rights/documents/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A%20%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%202016.pdf
https://www.molsa.gov.il/Populations/Disabilities/Blindness/Pages/BlindnessHomePage.aspx
https://www.gov.il/he/departments/moj_disability_rights
https://www.gov.il/he/departments/moj_disability_rights
https://www.gov.il/he/departments/moj_disability_rights
https://www.btl.gov.il/benefits/Disabled_Child/likuilist/Pages/blindness.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/Disabled_Child/likuilist/Pages/blindness.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/Disabled_Child/likuilist/Pages/blindness.aspx
https://ofekl.org.il/
https://ofekl.org.il/
https://www.kesher.org.il/
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 כניסה למעון יום שיקומי 

 , " 2000ם, התש"ס ,שיקומיי חוק מעונות יום" עמותת אלי"ע פועלת  מתוקף 

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/278_001.htm 

והחשיבות   הנחקק מתוך ההכרה בנחיצותה של התערבות טיפולית מוקדמת אצל פעוטות עם מוגבלות

עד    כאות למעון הינה לפעוטות בגילאי חצי שנההז   של הפעוט המכרעת של טיפול זה להתפתחותו בעתיד

לאומישנים  שלוש   מביטוח  נכה  ילד  גמלת  למעון .  המקבלים  הפעוט  עו"ס  ע"ינעשית    הפניית  פניה של 

להם  או באם נקבע כי יש לוועדת מוגבלויות מחוזית )במחלקה לשירותים חברתיים(  בקהילה  ,המשפחה

  .עיכוב התפתחותי כללי ברמת תפקוד נמוכה

 מי זכאי? 

 שנים, העונים על כל התנאים הבאים: 3בגילאי חצי שנה עד   ראייהילדים עיוורים ולקויי 

 בעלי תעודת עיוור / לקוי ראייה או העומדים בתנאי הזכאות לתעודה. •

 ילדים הזקוקים להתערבות רב מקצועית   •

 גרת רגילה.הראייה, יש להם קשיים תפקודיים המקשים על יכולתם להשתלב במסמלקות כתוצאה  •

 מימוש הזכאות:

 פניה אל המחלקה לשירותים חברתיים באזור המגורים •

 הכרה ע"י ביטוח לאומי  •

 

 

 הפניה לוועדת חוק במשרד הרווחה 

 קהילה( אנו נזמין אתכם לוועדת היכרות: בהעו"ס  ים או ע"כיד-לאחר יצירת קשר עם עמותת אלי"ע ) על

הילד ואת  נכיר אתכם  את המצב  ,  בה  ונבחן    הרפואינעריך  ילדכם  לקות  של  הינה  הראייה  לקות  האם 

 . בתום הועדה אנו נוציא מכתב למפקחת האזורית בדבר מידת התאמת ילדכם לעמותת אלי"ע. מרכזית

 רק לאחר אישור ועדת השמה של משרד הרווחה יוכל ילדכם להשתלב בגן.

 

 :השירותים הניתנים במסגרת המעון השיקומי

טיפולים רפואיים מקצועיים בתחומי שפה ותקשורת, ריפוי בעיסוק פיזיותרפיה,   ,תטיפול לפי תוכנית אישי

  .אלו ניתנים  במקום הטיפולים הניתנים בקופ"ח

יש לפנות לרשות המקומית ולעו”ס המשפחה בקהילה לצורך  - בהסעות להסעות ולווי קיימת  זכאות בנוסף

י ההורים לרשות המקומית בהתאם לדרגת התשלום עבור המעון נעשה ע" .  הסדרת הסעת הפעוט למעון

ההשתתפות הנקבעת עבורם ע"י הרשות ואשר מושפעת מגורמים שונים כגון: סטטוס אישי, מס' נפשות  

  .ומצב כלכלי  המשפחה

 

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/278_001.htm
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 ביטוח לאומי

 נכה ילד קצבת

 .  לאומי ביטוח י" ע למשפחה מוענקת נכה ילד קצבת

 מי זכאי?  

 המצבים:  2לקות ראייה התואמת את אחד מ עם  18יום ועד גיל   91ילדים מגיל  

 . בכל אחת משתי העיניים. )בבדיקות שיבוצעו עם משקפיים( 6\60חדות ראייה שווה או פחות מ .1

 מעלות בכל אחת משתי העיניים.   20מ שדה הראייה של פחות  .2

להיכנס אל במידה ואתם מוזמנים להגיע פיזית לוועדה רצוי וכדאי להגיע עם הילד, במידה והילד לא רוצה 

תכריחו, אנו ממליצים כי אחד ההורים יבקש אישור להיכנס תחילה ללא הילד בכדי לא לדבר "מעל הראש  

של הילד" ואז לקרוא לילד לבדיקה, במידה והילד מסרב להיכנס, בקשו מהרופא לצאת אל הילד ולבדוק  

 אותו בחוץ. 

חפשו: ביטוח לאומי, גמלת   לדרישותיהם  בהתאם  לאומי  ביטוח  מול  אל  ישירות  וטפסים  מסמכים  שליחת

 נכה ילד לקצבת תביעהילד נכה או לחצו על הלינק : 

 קצבאות בסיס: 2לזכאות, קיימות  קריטריונים  בדיקתה נקבע ע"י גובה הקצב

 לחודש שקלים 1,200נכות,   50א: % 

 לחודש שקלים 2,560נכות,  100ב: % 

 . 1.5%פי מתקיימת העלאת קצבה ל שיש במשפחה ילד נוסף עם מוגבלות,  ו ידהבמ -אחים

 2019הערה: הסכומים נכונים ל יולי *

 לביצוע  הזולת  בעזרת  תלויים  אשר  ילדים.  לאומי  לביטוח  המוסד  י" ע   נכות  לקצבת  הזכאות   שוב  נבדקת  3  בגיל

 .   188%  ל  הקצבה  הגדלת  לצורך  רפואית  בוועדה  יבדקו   גילם  מבני  החורג  באופן  יומיות-  היום   פעולות

ילדים  **   עיוור  אצל  אוטומטית  אינה  תעודת  התהליך  נכות  100%מקנה  את  לזרז  יכולה   ..אך 

https://www.btl.gov.il/benefits/Disabled_Child/likuilist/Pages/blindness.aspx 

 

 מעברים משמעותיים בגילאים הבאים:  3קיימים  

 . נהלות מול ביטוח לאומיהת -בדיקת זכאות חוזרת לקצבת ילד נכה – 3גיל ב .1

" הגוף הממונה על מתן השירותים ומימוש הזכויות    -מעבר לכיתה א' .2 הפיקוח על תלמידים עם  הוא 

חושים מיוחד במשרד החינוך"  לקויות  לחינוך  תיקון    .פועל במסגרת האגף  פי  לחוק החינוך    11על 

עם מוגבלות בשכיחות   מידיםשייכים לתלילדים עם עיוורון או לקות ראייה    ,)2018–התשע”ח) המיוחד

חינוך מיוחדים  זכאותם לשירותי  ואפיון הקובעת את  בוועדת זכאות  לדיון  זכאים  כן הם  ועל    . נמוכה 

 id-https://ofekl.org.il/information/rights/#toggle-1:למידע נוסף

בראייה:  לקות לו שיש לתלמיד והנגשות התאמותמידע בנושא 

https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=194    

https://www.btl.gov.il/benefits/Disabled_Child/Pages/%d7%90%d7%95%d7%a4%d7%9f%20%d7%94%d7%92%d7%a9%d7%aa%20%d7%94%d7%aa%d7%91%d7%99%d7%a2%d7%94.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/Disabled_Child/likuilist/Pages/blindness.aspx
http://meyda.education.gov.il/files/special/lows/%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F%20%D7%97%D7%95%D7%A7%20%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A%20%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93%2019.7.18.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/special/lows/%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F%20%D7%97%D7%95%D7%A7%20%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A%20%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93%2019.7.18.pdf
https://ofekl.org.il/information/rights/#toggle-id-1
https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=194
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)ולא    -בדיקת זכאות חוזרת לקצבה  - משתנההקצבה    18בגיל   .3 הבגיר הוא זה שמקבל את הקצבה 

אי היכולות שלו לעבוד. הוא יעבור ועדה רפואית ואז ועדה של אובדן כושר /ההורה( על סמך היכולות

 עבודה.  

 

 ביטוח לאומי: פנייה לעקרונות מרכזיים ב

יותר גדולה, גדל.   .1 וקצבה   ככל שהפער בין הילד לבין קבוצת השווים לו גדל, כך הסיכוי לקבל קצבה 

מבחינת ביטוח , כאשר  ולכן בגילאי לידה עד גיל שלוש הסיכוי לקבל קצבה מביטוח לאומי נמוך יותר

 כל הילדים עד גיל שלוש הם סיעודיים לכאורה.  -לאומי

 .  או – או על פי עיקרון של ל גם וגם אלא ביטוח לאומי לא עובד בעיקרון ש .2

 סעיפים:  3נתיבי כניסה לביטוח לאומי תחת  3קיימים  

 . . עיכובים התפתחותיים, מוגבלויות פיזיות, סעיף "תלות בזולת" 1

 . "השגחה", מוגבלות שכלית, אוטיזם, הפרעות קשב וריכוז רציניות.  2

 .. "ליקוי רפואי מיוחד", אפילפסיה, סכרת, אלרגיה3

לאומי   בו המוגבלות באביטוח  לסעיף  באופן  היתייחס  ביטוי  ישייך  לידי  ואליו  ה    הכי משמעותי     את 

לידי ביטוי בכל סעיף קצת, ביטוח לאומי יתקשה לקבוע קצבה וככל   ההמוגבלות באאם    נכות.    100%

 הנראה לא תתקבל כזו. 

 טיפים להתנהלות מול ביטוח לאומי

תיק עם מסמכים וברגע שביטוח לאומי   להכיןאם לא חלה החמרה, כשהמצב סטטי, יש לחכות בחוכמה.   •

 להעבירם. מבקש את המסמכים 

כי • ויש חשש  את המסמכים הנדרשים לצורך הארכה טרם שר לשלוח  הקצבה לא תוארך אפ  במידה 

 ולא לחכות לרגע האחרון.   הפניה של ביטוח לאומי

וקי  - ילדים מאושפזים • אין תוספת על אשפבמידה    3וז אלא אם מדובר באשפוז של מעל  ימת קצבה 

 . 188%חודשים ואז ניתן להעלות את הקצבה ל 

גיל  במ • נכה עד  ילד  ולא הוגשה קצבת  החוק מאפשר  אך    ,ניתן להגיש בקשה רטרואקטיבית,  3ידה 

קיימת  כבר    אך ורק שנה אחורה, על סמך הוכחה שהבעיה הייתה  קצבת ילד נכה  לתת    יטוח לאומילב

 חודשים לאחר קבלת התשובה.  3וכוללת מסמכים רפואיים בהתאם. ערעור ניתן להגיש עד 

 

 קצבת "תלות מוחלטת בזולת"  

 קריטריונים לקצבה: 5נוספת "תלות מוחלטת בזולת",  מתווספת קצבה 18ועד  3בגיל 

 לא עצמאי בהליכה  .1

 לא עצמאי ברחצה .2

 לא עצמאי בשליטה בסוגרים/לא גמול .3
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 לא אוכל ושותה בכוחות עצמו  .4

 מתפשט בכוחות עצמו. /לא מתלבש .5

וגם" "גם  כאן  להתקיים  ויכול  בזולת  מוחלטת  בתלות  צורך  לצבור  אין  יש  בהתאם   10,  נקודות 

   נבדקים בוועדה הרפואית.אשר  המפורטים באתר ביטוח לאומי  לקריטריונים

 ( 18  עד 3 גיל) לילד רפואית בוועדה בזולת תלות  בדיקתלמידע נוסף ניתן להיכנס לאתר ביטוח לאומי: 

   4,700, נכות  188%הפנייה לקבלת הקצבה צריכה להיות יזומה ע"י ההורים והיא מגדילה את הקצבה ל 

   (.  2019י ל₪ ) נכון ליו

"   -נקודות  10צברתם   בדיקה מחודשת למקבל קצבת ילד צריך להיכנס לאינטרנט להוריד טופס שנקרא 

  , זוהי קצבה אחרת(. 18)לא קצבה שהיא עד גיל  .נכה" 

 מסמכים:   2להוריד את הטופס הנ"ל ולצרף 

רפואי1 דו"ח  הילד  -אורתופד  -נוירולוג  -.  כתוב  -התפתחות  ה  שהילד  בו  עצמאי בתפקודי  )  ADIלא   ,5  

 התפקודים הנ"ל(.

מהמסגרת2 דו"ח  חשובה.   -.  היא  כאן  אות  כל  כי  לאומי  לביטוח  מיועד  שהדו"ח  לצוות   להגיד 

 טוב!  הניסוח לא – " מתנסה באכילה עצמאית הילד"  לדוגמה:

 טוב!   ניסוחו זה -" הילד לא אוכל באופן עצמאי, מחזיק מדי פעם כפית ואנחנו הצוות עוזרים לו" 

 עושה. חשוב לכתוב לא מה הילד כן עושה, אלא מה הילד לא 

 

 משרד הרווחה והשירותים החברתיים   -תעודת עיוור/ לקוי ראייה

לקוי ראייה מאפשרת לבעליה לקבל שירותי שיקום וזכויות רבות נוספות ) כגון פטור ממס    \תעודת עיוור

ינתן לצמיתות או לתקופה מוגבלת, בהתאם למקרה., הכנסה, הנחה בארנונה, ועוד(. התעודה עשויה לה

יותר לעבור בדיקות ראייה גם במוסד לביטוח    16\ 02\2015החל מה , עיוורים לקוויי ראייה לא נדרשים 

 לאומי וגם בשירות לעיוור, אלא מספיקה אחת מהבדיקות הבאות: 

רש"ט )ראייה, שמיעה, טכנולוגיה במנהל המוגבלויות לקויי ראייה מטעם  \.בדיקות זכאות לתעודת עיוור1

 .במשרד הרווחה(

 שירותים מיוחדים(.   או מלת ילד נכה, קצבת נכות כללית )ג .בדיקת זכאות לקצבה מטעם ביטוח לאומי2

 מי זכאי?  

 : על פי הגדרת העיוורון, כפי שנקבעה בישראל ובמערב אירופהבאים,  מהמי שמתקיים לגביו אחד או יותר  

 .(NLP) היעדר ראייה מוחלט, ללא אבחנה באור •

 , גם אם נעזרים במשקפיים.בעין הבריאה יותר מטר  3/60חדות ראייה מרבית של  •

יראה רק ממרחק של    לקות ראייהאדם עם  מטר,    60מה שאדם עם ראייה תקינה רואה ממרחק של  )

 (מטר, גם בעזרת משקפיים 3המשמעות היא שהוא לא יוכל למנות אצבעות ממרחק של  .מטר 3

https://www.btl.gov.il/benefits/Disabled_Child/Pages/vaadatlut.aspx
https://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/forms/yeledNeje/Pages/tlutBazulat.aspx
https://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/forms/yeledNeje/Pages/tlutBazulat.aspx
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מעלות בעין הבריאה יותר, אף   20צמצום שדה הראייה כך שזווית הראייה המרבית אינה עולה על   •

 בעזרת משקפיים.

 

 תהליך מימוש הזכות -תהליך הגשת הבקשה לתעודת עיוור/לקויי ראייה

ולהדפיס .1 להוריד  ראייה יש  לקוי   / עיוור  לתעודת  בקשה  העבודה  טופס  משרד  של  האתר  מתוך 

:ilities/Blindness/VisionAndBlindnhttps://www.molsa.gov.il/Populations/Disab:והרווחה

ess/Pages/CertificateBlind.aspx 

טופס   " לינק:    .על הרופא למלא את הטופס  -ניים ולהביא את טופס הבקשהייש לפנות לבדיקת רופא ע .2

יש להדביק תמונה במקום המתאים על גבי טופס הבקשה שמילא הרופא, לסרוק  לאחר מכן    ."בקשה

 . t.aleh@bezeqint.net: ולשלוח בדואר אלקטרוני, לכתובת

 :לחילופין ניתן לשלוח את הטופס בדואר לכתובת הבאה

 .9124001ירושלים  ,הר הצופים ,24051ת.ד. : עבור עמותת עלה

המסמכים .3 קבלת  רש"  לאחר  שירות  של  אימון  רופא  אצל  לבדיקה  )שירותתוזמן    שמיעה ,  ראייה  ט 

 וטכנולוגיה(

 .תשובת רופא האימון מועברת לשירות רש"ט אשר קובע את זכאותך .4

 בהתאם לכתובת שמסרתם.ת, תשובה ו/או תעודת עיוור/לקוי ראייה תישלח לביתך ישירו .5

  

 הגשת ערעור

בפני ועדה עליונה של *מי שאינו שבע רצון מההחלטה של שירות רש"ט לגבי הזכאות, יכול להגיש ערעור  

בה יושבים: רופא עיניים בכיר ועו"ס מומחית בתחום השיקום. יש לנמק בכתב את הסיבה לערעור,   השירות

 .ולצרף חומר רפואי רלוונטי התומך בכך

 

 הגשת בקשה חוזרת 

במקרה שיש    .ניתן להגיש בקשה חוזרת לבדיקת הזכאות לתעודה לאחר שנה מתאריך הבדיקה האחרונה

 ניתן להגיש בקשה חוזרת לפני תום השנה.  מסמך המעיד על החמרה במצב הראייה,

 

 072-2764078:  עיוור בתעודות לטיפול בנוגע  בירורים

 072-2764078: עיוור לתעודת בקשה טפסי לקליטת באשר בירורים

 03-6393938: חדשים ולמתעוורים לעיוורים ולשירותים לזכויות באשר בירורים

 02-5085423 בטלפון רייכמן גילה' לגב לפנות: כלליים ובירורים אישורים בנושא פניות

 

 

http://www.molsa.gov.il/MolsaForms/%D7%90%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D%20%D7%A2%D7%9D%20%D7%9E%D7%95%D7%92%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA/%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%99%D7%99%20%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%94/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1%20%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94%20%D7%9C%D7%AA%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%AA%20%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A8%20%D7%A2%D7%9D%20%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%94%20%D7%A9%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA.docx
https://www.molsa.gov.il/Populations/Disabilities/Blindness/VisionAndBlindness/Pages/CertificateBlind.aspx
https://www.molsa.gov.il/Populations/Disabilities/Blindness/VisionAndBlindness/Pages/CertificateBlind.aspx
https://www.molsa.gov.il/molsaforms/%D7%90%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D%20%D7%A2%D7%9D%20%D7%9E%D7%95%D7%92%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA/%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%99%D7%99%20%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%94/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1%20%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94%20%D7%9C%D7%AA%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%AA%20%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A8%20%D7%A2%D7%9D%20%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%94%20%D7%A9%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA.docx
https://www.molsa.gov.il/molsaforms/%D7%90%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D%20%D7%A2%D7%9D%20%D7%9E%D7%95%D7%92%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA/%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%99%D7%99%20%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%94/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1%20%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94%20%D7%9C%D7%AA%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%AA%20%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A8%20%D7%A2%D7%9D%20%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%94%20%D7%A9%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA.docx
mailto:t.aleh@bezeqint.net
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 אביזרי עזר לעיוורים/לקויי ראייה 

 לבעלי תעודת עיוור/לקויי ראייה *זכאות

אלקטרוניים  שיקומיים,  עזר אופטיים,   בעלי תעודת עיוור/לקויי ראייה זכאים לרכישת מכשירים ואביזרי   .1

למדור מוצרי עזר  . מימוש הזכאות בפנייה  בשיפור תפקודםומכניים, המסייעים לעיוורים ולקויי ראייה  

 מכשירי  ברכישת  באתר כל זכות: סיועאו    עזר  למכשירי  המדור  . למידע נוסף:של המרכז לעיוור בישראל

 . ראיה ולקויי לעיוורים  עזר

 מדידה   סרט,  ברייל  נייר  חבילת(,  ומעורר  יד  שעון)  ברייל  שעון,  ברייל  מכונת  :מכשירי בריילסבסוד   .2

והשירותים    .ברייל  וצג  ברייל  גלובוס,  ברייל  סרגל,  ברייל הרווחה  משרד  אל  בפנייה  זכאות  מימוש 

 . עזרים משרד הרווחה . למידע נוסף: החברתיים

לוגיה מסייעת ממשרד החינוך )דרך הרשות עם הכניסה למערכת החינוך זכאי התלמיד לקבל טכנו .3

תמיכה יישובי  מרכז  -המקומית ולאחר איבחון צרכים של מכון לראייה ירודה ומומחית התחום במתי"א

אזורי של משרד החינוך(. עזרים מסייעים אלו יכולים לכלול: בועה מגדלת, טמ"ס, מצלמה, מחשב  או  

 ט וכו'.  עם תוכנות הנגשה, מכונת ברייל, צג ברייל, טאבל

 

 קופת חוליםציוד שיקומי, טיפולים שיקומיים, בריאות ו

שתתפות עצמית בעת ביקור אצל רופא מומחה או מרפאות  הישנן קופות חולים אשר מעניקות פטור מ .1

על מנת לבדוק זכאותכם ולברר   ם מטופל, באזור מגוריכםכמרפאת האם בה ילדחוץ. מומלץ לפנות ל

 פרטים נוספים. 

  שתתפות עצמית בתרופות לחולים כרוניים ורכישת מזון תרופתי/ייעודי התקרת העל מנת לברר את   .2

ם מטופל, באזור מגוריכם על מנת לבדוק זכאותכם ולברר פרטים  כיש לפנות למרפאת האם בה ילד

 נוספים. 

 טיפולים שיקומיים של מקצועות הבריאות:  .3

את הכסף  ותכל עוד הילד נמצא במעון יום שיקומי קופת החולים, על פי חוק, מעביר , 3ד גיל ע .א

רפואי למעון היום השיקומי. כלומר לא תקבלו עוד טיפולים פרא רפואיים מחוץ  -הטיפולי והפרא

ן  ומימעזור ב) שיכולות ל  ..יאטי, קרן מלכיילמעון. במקרה הזה רצוי להיעזר בעמותות כגון ור

 (.  במידה ויש צורך בתוספת טיפולים פרטניים אחרי הצהריים לים נוספיםטיפו

 : גופים 2 נמצאת באחריותהזכות לקבלת טיפולים שיקומיים , 3מגיל  .ב

 חוק החינוך המיוחד  -משרד החינוך .1

 חוק סל הבריאות.  .2

וגם   זוקיימת זכאות לקבל את הטיפולים גם במסגרת  חינוכימוסד מעון/  בהילד נמצא במידה ו

 במסגרת קופת החולים.  

https://ibcu.org.il/%d7%9e%d7%9b%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%99-%d7%a2%d7%96%d7%a8-2/
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A2_%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%A9%D7%AA_%D7%9E%D7%9B%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99_%D7%A2%D7%96%D7%A8_%D7%9C%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%99%D7%99_%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%94
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A2_%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%A9%D7%AA_%D7%9E%D7%9B%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99_%D7%A2%D7%96%D7%A8_%D7%9C%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%99%D7%99_%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%94
https://www.molsa.gov.il/Populations/Disabilities/Blindness/Accessories/Pages/Braille.aspx
https://www.molsa.gov.il/Populations/Disabilities/Blindness/Accessories/Pages/AccessoriesPage.aspx
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* טיפולים הניתנים מתוקף חוק החינוך המיוחד אינם תלויים בטיפולים הניתנים בקהילה 

 מתוקף חוק סל הבריאות. הטיפולים יכולים להינתן במקביל. 

לקבלת עוד  בקשהעל מנת להגיש  ,נוספיםרפואיים -במידה ויש המלצה בכתב לטיפולים פרא

 :ניתן לפנות בכתב לטיפולים 

 בכל קופת חולים.  -.תלונות הציבור1

 . נציבות קבילות הציבור של משרד הבריאות. 2

 . מבקר המדינה  3

   מרכיבים ביטוחים: 3לרב קיימים  קופות החולים  מסגרתב .4

 פיזיותרפיה, קלינאית תקשורת, ריפוי בעיסוק וטיפול רגשי.   -. סל הבריאות1

 טיפול באומנויות, טיפול במוזיקה, שיחה טיפולית.   -. המשלים2

 אם ההורה הצליח לבטח את הילד לפני האבחון.   -. ביטוח סיעודי3

 הקופה.  ניתן לקבל אחד מהשניים דרך -*הידרותרפיה ופיזיותרפיה הם באותו סל בריאות

לקופת יש להגיש   18במסגרת סל הבריאות לילדים עד גיל  ה: ילד לקוי ראיילזכאות למשקפיים  .5

 .המלצה של רופא עיניים מומחה ובה האבחנה העינית המדויקת והמלצה לאביזר הראיההחולים 

שנים,  במקרים בהם המשקפיים אינם מתאימים וטרם חלפו חמש  שנים, 5ניתן להחליף משקפיים כל  

   .יש לצרף מכתב מנומק מרופא עיניים מומחה

  עיניים רופא קביעת פי  על, בהם במצבים ניתנות , רגיל בקוטר מגע עדשותזכאות לעדשות מגע:  .6

  האבחנה את להכיל ההמלצות על .משקפים באמצעות סבירה ראייה לחדות להגיע ניתן לא, מומחה

 ולהגישה לקופת החולים.  היהראי לאביזר  והמלצה המדויקת העינית

 :אלה במצבים ניתנות העדשות

 ,מלאכותית עדשה השתלת ללא  ירוד להוצאת ניתוח לאחר •

 מאד ארוכה או קצרה כשהעין •

 Pellucid Marginal Cornealאו (, Keratoglobus) קרטוגלובוס(, Keratoconus) בקרטוקונוס •

Degeneration (PMCD). 

 בסטנדרט קריאה לוח לפי לפחות שורות 3 -ב להשתפר עשויה הראיה חדות שבו במקרה •

 . משקפיים בעזרת  המיטבית הראיה חדות לעומת, מקביל או ETDRS לוח דוגמת בינלאומי

 ניתן לקבל:

 . עין  לכל בשנה עדשות 10 עד לקבל ניתן - רכות עדשות

 .עין  לכל בשנה עדשות 2 עד לקבל ניתן - קשות עדשות

 האפשרות את יבחן הבריאות משרד, מומחה עיניים רופא המלצת ולפי הראיה במצב שינוי חל אם

 .לכך מעבר נוספות עדשות מתן לאשר

 להרחבה נוספת באתר משרד הבריאות

http://call.health.gov.il/infocenter/index?page=content&id=EL262&actp=search&viewlocale=he_IL&searchid=1539847181276
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 3חינוך מעל גיל  

נקבעת זכאותו אם חינוך מיוחד הוא שירות ולא מקום, ועל כן עם כניסתו של הילד למערכת החינוך ו

לשירותי חינוך מיוחדים, יכולים ההורים לבחור את המסגרת בה יקבל את שירותים אלו )"הסל האישי"  

 שנקבע לילד(. 

 

נציג ארגוני  ו  ההוריםבהשתתפות    ברשות המקומית  , מוזמנים הוריו של הילד לוועדת זכאות ואפיון3בגיל  

,  המקומית  הרשות  נציג ,  המיוחד  החינוך  מתחום(  הועדה  ר" יו)  החינוך   משרד   מנציג  מורכבת  הועדה.  הורים

 .   עצמם  וההורים הורים נציג , ח" שפ, נציגו או הרגיל  לחינוך כולל מפקח, נציגו או מיוחד לחינוך כולל מפקח

זכאותו   וועדה זו קובעת את.  (א" מהמתי  ראייה  תחום  מומחית  וביניהם  נוספים  נציגים  מוזמנים  לכך  נוסף

הועדה קובעת  כן  -כמושל התלמיד לשירותי חינוך מיוחדים, את אפיון המוגבלות שלו ואת רמת תפקודו.  

שנים או עד למעבר לכיתה א' או עד לקיומה של ועדה חדשה בפרק זמן   3למשך  סל השירותיםאת היקף 

שעות הוראה )לדוגמא: סל השירותים כולל תמיכה ב  (.בראייהבמצב בו יש החמרה    ,שנים )למשל  3-קצר מ

מורה תומכת ראייה, מורת שילוב(, תמיכה בשעות טיפול )לדוגמא: ריפוי בעיסוק, קלינאית תקשורת וכד'(  

 תמיכה מסוג סייעת.  ו

עדה ועשוי  ויום לפני מועד כינוסה ויקבלו כל מסמך שנמצא בידי הו 14 -ועדה לא יאוחר מוההורים יזומנו ל

מסר  יעדה יוועדה. פרוטוקול הוויום לפני הדיון ב  14  -לשמש אותה בדיון ובקבלת ההחלטות לא יאוחר מ

המוקדם    – מתום הדיון או המועד שבו נמסרה להורים החלטת הוועדה  יום    14-לא יאוחר מלהורים, במלואו,  

 .מבניהם

יבחרו ההורים את סוג המסגרת החינוכית שבו ילמד ילדם:  ,  לשירותי חינוך מיוחדים  קביעת הזכאותר  לאח

גן/בית ספר לחינוך מיוחד.  -גן/כיתה רגילה במוסד חינוך רגיל, כיתת חינוך מיוחד במוסד חינוך רגיל או 

. הודעת ההורים  מיום שנודע להם על קביעת הוועדה  יום  14עדה בתוך  וההורים יודיעו על החלטתם לו

 . תעשה באמצעות טופס לרישום סוג המסגרת החינוכית

 המסגרת )חינוך רגיל/מיוחד( ולא לבחירת המוסד החינוכי עצמו.   סוגהזכאות היא לבחירת  -שימו לב

עדה וועדת השגה. בסמכות הווזכותכם, כהורים, להגיש השגה )ערעור( על החלטת ועדת זכאות ואפיון ל

לקבל את ההשגה ולשנות את החלטת ועדת זכאות ואפיון, להחזיר לדיון נוסף של ועדת זכאות ואפיון או 

 לדחות את ההשגה.  

, יתקיים דיון  והחלטת הרשות המקומית על המוסד בו ילמד הילד   את סוג המסגרתלאחר בחירת ההורים  

צוות לקבוע את הרכב סל השירותים  בסמכות ה, בהשתתפות ההורים.  במוסד החינוכי  מקצועי -בצוות רב

. הצוות יקבע גם את התוכנית  )פילוח התמיכות(  בתחומי הוראה, טיפול וסיוע לילדים משולבים בחינוך רגיל

להוסיף, במידת הצורך, שעות מסל השילוב וההכלה העומד לרשות יכול  האישית של התלמיד )תח"י( וכן  

   המוסד החינוכי.
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השירותים לא ישתנה, כל עוד לא התקיימה ועדת זכאות ואפיון, אופן חלוקת התמיכות היקף סל    -שימו לב

 מקצועי. -ייבחן מדי שנה בצוות הרב

 מקצועי ניתן להגיש השגה  -גם על החלטת ועדת הצוות הרב

  

 זכויות בחינוך -אופק לילדנו :למידע מפורט על זכויות תלמידים לשירותי חינוך מיוחד

 

 הנגשה פרטנית 

נגישות לתלמידים עם  תאמות  מסדירות את ההוראות לביצוע ה פרטנית לתלמיד ולהורה  הנגשהתקנות  

ההורים, לאישור הבקשה, לפנייה    ידי-לביצוע התאמות עלוהן כוללות הנחיות להגשת הבקשה  מוגבלות  

 .לממונה במשרד החינוך ולהגשת ערר

בתחום  התקנות כוללות פירוט של כלל התאמות ההנגשה הנדרשות לתלמיד הלומד במערכת החינוך,  

 הפיזי, הפדגוגי )כולל טכנולוגיה מסייעת(, טיולים ופעילויות.  

ראייה בדיקות  ולצרף  להתאמות  בקשה  טופס  להגיש  ההורים  ראייה    על  תחום  מומחה  של  והמלצה 

מהמתי"א המתמחה במחוז. האחריות על יידוע ההורים על זכות זו, כמו גם על ביצוע ההתאמות, לאחר 

 אישורן, היא של הרשות המקומית/בעלות על המוסד החינוכי, האחריות להגשת הבקשה היא על ההורה.  

 לאנשים עם מוגבלות.   הגוף המפקח על יישום התקנות הוא נציבות שוויון זכויות 

 זכויות בחינוך  -אופק לילדנו למידע נוסף על הנגשות פרטניות במערכת החינוך:

  

 ראייה  ת/מורה תומכ

להנגיש את ו  לוותל  שהוכשרו,  ראייהיוורון או לקות  ע עם    תלמידים   חינוך  על  הארצי  הפיקוח  מטעם   וריםמ

 .ובחברה  בכיתה  בשילובם  לסייע   במטרהאייה,  ת רלקועם עיוורון או    תלמידים עבור    ותוכן הלמידה  הסביבה

 עם עיוורון או לקות ראייה. ומעלה 3 מגיל ילדיםזכאים לכך 

במוסד החינוכי בו לומדים  ,  קטנות  בקבוצות  או  פרטני  באופן  התלמידים  את  מלמדים   התומכים   המורים

והטיפולי    ייעוץ   התומכים  המורים   מספקים,  בנוסףהתלמידים או במסגרת שעות תגבור.   לצוות החינוכי 

 .ללימודיהם  הקשורים בנושאים התלמידים ולהורי הספר-בגן/בבית

 :היהפיקוח הארצי על חינוך תלמידים עיוורים ולקויי ראי יש לפנות אללקבלת מידע נוסף 

 visually_impairment@education.gov.il     

 : עם מוגבלות ראייה לתלמידים חינוך מיוחדים למידע נוסף בנושא זכויות ושירותי

 https://katzr.net/e5c25d  פורטל ההורים של משרד החינוך:

 https://katzr.net/c9c1b9מידע על זכויות תלמידים עם לקות ראייה או עיוורון:  

 זכויות בחינוך -: אופק לילדנולמידע מפורט על זכויות תלמידים לשירותי חינוך מיוחד

 

https://ofekl.org.il/information/rights/#toggle-id-1
mailto:visually_impairment@education.gov.il
https://katzr.net/e5c25d
https://katzr.net/c9c1b9
https://ofekl.org.il/information/rights/#toggle-id-1
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 הורים  זכויות

 :שונים בתחומים, זכאים הם להם  והטבות זכויות ישנן עם מוגבלות שילדם להורים

 תעסוקה

 ימי  18  לנצל  אפשרות  קיימת  מההורים  אחד  לכל,  העבודה  במקום  שנה  לאחר:  סיוע  ושעות  היעדרות  ימי .1

ההורה   בנוסף  ,שהוגדרו בחוזה העבודה(  )בנוסף לימי המחלה  ם, על פי בחירתצבורים  חופשה  או  מחלה

וזאת ללא ניכוי    היעדרות  המחייבות  בנסיבות  הילד  לטובת  סיועבשנה לטובת    שעות   52  זכאי להיעדר עד

  מצב   על  רופא  של  כללי  אישור  להביא  יש  אלו  ימים  ניצול  לצורך  ניצול הזכאות אל מול המעסיק.  משכרו.

תשלום  או דמי מחלה במהלך ימי ההיעדרות זכאי העובד לקבל  .היעדרות  על   פרטניים  ואישורים  הילד

 .  להיעדרותו הראשוןהחל מהיום  דמי חופשה

ימי היעדרות( על חשבון ימי המחלה או   36בשנה )סה"כ    נוספיםימים    18העובד יהיה זכאי להיעדר עד  

שעות בשנה( ללא כל ניכוי מהשכר בכל אחד מהמקרים   104)סה"כ    נוספותשעות    52החופשה, ועד  

  :הבאים

עם  • האדם  של  והשגחה  ליווי  לצורך  מעבודתו  נעדר  לא  עצמאי(  או  )שכיר  העובד  של  הזוג  בן 

 .המוגבלות

הוא • יחיד( העובד  )הורה  עצמאי  ראו .הורה  נוסף  הורה   למידע  אישי של  סיוע  לצורך  ימי מחלה 

 . עצמאי )הורה יחיד( לאדם עם מוגבלות

 .האדם עם המוגבלות נמצא בחזקתו הבלעדית של העובד •

   https://katzr.net/429e46: למידע נוסף

לאומי  הכרה,  המוגבלות  סוגי  לפי  הינה  זכאות:  הכנסה  במס  הנחה .2   הכנסה   למס  לפנות  יש.  בביטוח 

 בתחילת  למעסיק  המוגש  101  בטופס  ולהצהיר  לסמן  ההורה  על.  זה  זכאות  נושא  להסדר  ולמעסיק

 .   ממס זיכוי או פטור מבקשים שבו בחלק מס  שנת כל ובתחילת העבודה

  גדיר ולכן כדאי לה  ניתן במשכורתו של אחד הורים  הזיכוי.  למשפחה  הכנסה  מס  זיכוי  נקודות  2  לקבל  ניתן

  שאינם   פרודיםגרושים/הורים שאינם נשואים או  )   .זכאות זו על ההורה שמרוויח יותר או שהוא עצמאי

 .)הזיכוי לנקודות שניהם זכאים, נכה ילד גמלת מקבל וילדם, משותף בית משק מנהלים

נקודות זיכוי    2נקודות זיכוי במס הכנסה )  4ילדים המקבלים קצבת נכות, קיימת זכאות ל    2במידה ויש   .3

 . 2:2ההורים,  2עבור כל ילד(. ניתן להגדיר את נקודות הזכיוי או להורה אחד או לחלק בין 

 ובלבד)  הבקשה  לתאריך  הקודמות  השנים  6  עבור  רטרואקטיביים  מס  החזרי  לקבלת  זכאים  הורים .4

 לקבלת  .הכנס  במס  כמקובל   והצמדה  ריבית  בתוספת(,  שנים  אותן  במהלך  קיימת  יתהיה  שהזכאות

 .סיםיהמ לרשות מס להחזר בקשה להגיש יש ההחזר

  הרעת, עבודה למקום קבלה אי .מעסיק/מוגבלויות עם אנשים זכויות שוויון  נציב מול אל- אפליה יסורא .5

  !בחוק אסורה אפליה  הינם מוגבלות עם בילד טיפול משל פיטורין או תנאים

https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%93%D7%9E%D7%99_%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%94
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%AA%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D_%D7%93%D7%9E%D7%99_%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9%D7%94
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%AA%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D_%D7%93%D7%9E%D7%99_%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9%D7%94
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%99_(%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93)
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%99%D7%9E%D7%99_%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%94_%D7%9C%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%9A_%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A2_%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%99_(%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93)_%D7%9C%D7%90%D7%93%D7%9D_%D7%A2%D7%9D_%D7%9E%D7%95%D7%92%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%AA
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%99%D7%9E%D7%99_%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%94_%D7%9C%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%9A_%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A2_%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%99_(%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93)_%D7%9C%D7%90%D7%93%D7%9D_%D7%A2%D7%9D_%D7%9E%D7%95%D7%92%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%AA
https://katzr.net/429e46


 

12 
 

  גיל   עד   לילד  ההורים   מן  לאחד  הכנסה  הבטחת  קבלת  לטובת  התעסוקה  בלשכת  מהתייצבות  פטור .6

 התעסוקה  לשכת מול אל רלוונטיים  רפואיים לאישורים בהתאם שנתיים

 

 הטבות

 ולביטוח  הרלוונטי למוסד ישירות לפנות יש להטבה לזכאות רלוונטיות ובדיקת ל" הנ ההטבות הסדר לצורך*

 .לאומי

העונים לקריטריונים, זכאים לתוספת חודשית  .  זכאות לצריכת מים נוספת בתעריף נמוך  -  מים  תשלום .1

  המים   חברת  מול  בדיקה  .מ"ק בתעריף נמוך עבור צריכה ביתית בבית בו מתגורר הזכאי  3.5בשיעור של  

   https://katzr.net/979153למידע נוסף:  המקומית. ברשות

 חשמל  חברת  מול בדיקה- חשמל תשלום .2

 עבור   חודשית  הנחה  ניתנת  מיוחד  רפואי  טיפול  בשל   או  בזולת  לתלות  נכה  גמלת   המקבל  לילד  להורים

 בשימוש ,  חודש  מדי  שנצרכו   הראשונים  ש" הקוט  400  בעד,  הביתי  מהתעריף  50%  של  בשיעור  צריכה

   https://katzr.net/9c0719. למידע נוסף:  בלבד ביתי

זכאים גם הורים    .זכאים להנחה בתשלומי הארנונה גמלת ילד נכה הורים לילד המקבל  -  בארנונה  הנחה .3

 .בתנאי שקיבל בעבר גמלת ילד נכה ,קצבת נכות לבוגר המתגורר בבית ומקבל

 .פי החלטת הרשות המקומית ומשתנה מרשות לרשות-גובה ההנחה ניתן על

 .מ"ר 100עבור שטח של   33%ההנחה המקסימלית בגין ילד עם מוגבלות היא בגובה של 

 שימוש   דמיקיימת הנחה עבור     100%  של  בשיעור  נכה  ילד  גמלת  מקבל  שילדם  להורים  -  בבזק  הנחה .4

 . לחודש מונה בפעימות והנחה  טלפון קו והתקנת העתקת דמי, קבועים

   https://katzr.net/650a95למידע נוסף: 

לילדגמל:    קופת  של  מוקדם  פדיון  על  ממס  פטור .5 של    הורה  בשיעור  נכות  לו  לפחות    75%שנקבעה 

הזכאות מותנית .  לצמיתות, פטורים מתשלום מס הכנסה במשיכת כספי קופת גמל לפני מועד הפרעון

אם הילד מקבל .  בכך שהפגיעה שגרמה לנכות אצל הילד אירעה לאחר פתיחת החשבון בקופת הגמל

ת  ועדה רפואי , ניתן לעבור75% -מוך מ, או שנקבעה לו נכות בשיעור הנ188% -גמלה בשיעור נמוך מ

 . שתיקבע אם קיימת זכאות לפטור לפטור ממס הכנסה

   https://katzr.net/1d8957למידע נוסף: 

יוכלו    -"  ילד  לכל  חיסכון"   תוכנית  של  מוקדם   פדיון  .6 הורים לילד שנמצא במצב רפואי שמסכן את חייו, 

, לצורך מימון צרכיו הרפואיים ובאישור רופא  18ד לגיל  למשוך את כספי החיסכון לפני הגיעו של היל

(,  18)במקום בגיל   ש"ח 510 מענק בסך לאחר אישור הרופא, יופקד בחיסכון  .מטעם הביטוח הלאומי

לחיסכון   לאחר המשיכה ימשיך הביטוח הלאומי להפקיד כסף .וההורה יוכל למשוך את כספי החיסכון

)בגלל שהוא כבר שולם במועד   ש"ח 510 לא יופקד מענק בסך 18  בגיל .18עבור הילד, עד שיגיע לגיל  

https://katzr.net/979153
https://katzr.net/9c0719
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%92%D7%9E%D7%9C%D7%AA_%D7%99%D7%9C%D7%93_%D7%A0%D7%9B%D7%94
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A7%D7%A6%D7%91%D7%AA_%D7%A0%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%AA
https://katzr.net/650a95
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%94_%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99%D7%AA_%D7%9C%D7%A4%D7%98%D7%95%D7%A8_%D7%9E%D7%9E%D7%A1_%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%94
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%94_%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99%D7%AA_%D7%9C%D7%A4%D7%98%D7%95%D7%A8_%D7%9E%D7%9E%D7%A1_%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%94
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%94_%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99%D7%AA_%D7%9C%D7%A4%D7%98%D7%95%D7%A8_%D7%9E%D7%9E%D7%A1_%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%94
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%94_%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99%D7%AA_%D7%9C%D7%A4%D7%98%D7%95%D7%A8_%D7%9E%D7%9E%D7%A1_%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%94
https://katzr.net/1d8957


 

13 
 

שמשולם  ש"ח 510 בסך הוא יקבל את המענק הנוסף  21המשיכה(, אך אם הילד ימשיך לחסוך עד גיל  

   https://katzr.net/d79c4eלמידע נוסף:   .21בגיל 

זו זכות נדירה   .דירה  ברכישת  מיוחדת  להלוואה  זכאים  המקבל קצבת נכות  דללי  הורים  שהם  דיור  חסרי .7

של הילד ונדרשת חוות    3ב כאשר יש מוגבלות בניידות. הגשת בקשה אפשרית רק לאחר גיל  ו, לר ויקרה

   https://katzr.net/ddcd37דעת סוציואקונומית מהרווחה. למידע נוסף:  

בדיור .8 וזקוקים להתאמות   :סיוע  פגיעה  או  מוגבלים בשל מחלה  או תפקודם  לילדים שניידותם  הורים 

 .סיוע כספי להתאמת הדירה בדירתם, יכולים לקבל ממשרד הבינוי והשיכון

ב הסוציאלית  העובדת  באמצעות  מגישים  לסיוע  הבקשה  במשרד את  ממושכות  למחלות  מחלקה 

   https://katzr.net/773eb1למידע נוסף:  .הבריאות

עשויים להיות זכאים לתשלום   100%הורים לילד המקבל גמלת ילד נכה בשיעור של  הנחה במס רכישה:   .9

בנוסף על הזכאות לגמלה, יש לקבוע לילד  .בד( בקניית דירה למגורי הילדבל  0.5%מס רכישה מופחת )

  100%)    .ידי ועדה מיוחדת של המוסד לביטוח לאומי -על  100%נכות רפואית לצמיתות בשיעור של  

 .   https://katzr.net/bf94a9נכות רפואית( למידע נוסף:   100%גמלה זה לא 

 

 קצבת ניידות 

הליכון או מסיבה  /או רתוקים לכיסא גלגלים, או נעזרים בכיסא גלגלים -"ניידות"= ילדים שמוגבלים בניידות*

 נוירולוגית או מסיבה אורתופדית.  

 אוטומטית קצבת ניידות.   מקנהתעודת עיוור לא * *

,  היתר  בין,  הכוללת  ניידות  לגמלת  זכאים  להיות  עשויים  בניידות  ומוגבלים  התחתונות  בגפיים  הפגועים  ילדים

  לביטוח  המוסד ידי-על המוענקות הטבות של שורה היא ניידות גמלת. לרכב שונות והלוואות  חודשית קצבה

את המוגבלות בניידות קובעות    חשוב לדעת, .בניידות  ומוגבל  התחתונות  בגפיים  פגוע   לילד  להורים  לאומי

  גלגלים   לכיסא  הזדקקות  ישנה  ואם,  מוגדרת  ליקויים  לרשימת בהתאם    ועדות רפואיות של משרד הבריאות

. לכן לפני שאתם מגישים בקשה לצמיתות  נקבע  שהוא  או  להשתנות  עשוי  שנקבע  הליקוי   ואם ,  בו  ושימוש

להיבדק בוועדות הרפואיות של  עליכם לפנות תחילה בבקשה ניידות,לביטוח הלאומי לקבל את ההטבות ב

 .משרד הבריאות

    https://katzr.net/bbeea0למידע נוסף לגבי הועדה הרפואית לבדיקת זכאות לניידות : 

 .  https://katzr.net/fd4e2eלמידע נוסף מאתר משרד הבריאות: 

 https://katzr.net/1bb0cf למידע כללי בנושא גמלת ניידות עבור ילד: 

 

, גם אם הילד הולך אבל הוא לא עצמאי בכל 5בגיל     -של "תלות מוחלטת בזולת"  במידה וקימת גם תוספת  

שוב    7הקריטריונים יותר קלים, בגיל    5אפשר לחזור ולתבוע את הקצבה , כי גיל   (ADLשאר התפקודים )

 . )כי הקריטריונים מתרחבים מעט(.   14אפשר לנסות לתבוע את הקצבה ושוב בגיל 

https://katzr.net/d79c4e
https://katzr.net/ddcd37
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A2_%D7%91%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%9E%D7%AA_%D7%AA%D7%A0%D7%90%D7%99_%D7%93%D7%99%D7%95%D7%A8_%D7%9C%D7%90%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%92%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA
http://www.health.gov.il/Subjects/Geriatrics/GeriatricHospitalization/Pages/departments_chron_ill.aspx
http://www.health.gov.il/Subjects/Geriatrics/GeriatricHospitalization/Pages/departments_chron_ill.aspx
https://katzr.net/773eb1%209
https://katzr.net/773eb1%209
https://katzr.net/bf94a9
https://www.btl.gov.il/benefits/Mobility/LikuyList/Pages/default.aspx
https://katzr.net/bbeea0
https://katzr.net/fd4e2e
https://katzr.net/1bb0cf
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רי שעוברים ועדת ניידות, עוברים לוועדה הבאה שהיא "ועדת גודל רכב". ) ועדת אח   -*בהקשר לרכב מותאם

ניידות היא לקצבה עצמה, ואם עוברים אותה אפשר לפנות שוב לביטוח לאומי בנוגע לרכב(. צריך לחדד  

מהמיסים.    75%מ"הפח" ו  80%שלא מקבלים רכב אלא מקבלים הלוואה עומדת מהמדינה, ומקבלים רק  

 ,  מדובר ברכב הזול ביותר ובגיר ידני ולא אוטומטי.  20-25%ם צריך להשלי

 

 :   3ניתנים מגיל -קצבה והטבות ניידות 

 יש לעבור וועדה נפרדת של משרד הבריאות וועדה נפרדת להתאמת רכב. 

   https://katzr.net/1bb0cfלמידע והטבות נוספות באתר כל זכות: 

 

 

 אביזרי שיקום וניידות:  

סל הבריאות מעניק אביזרי שיקום וניידות )לדוגמא: עמידון, הליכון, מתקן רחצה, טיולון( באמצעות ספקים  

סיעודי למכשירי    –מידע רפואי    טופסיש לפנות לפיזיותרפיסטית המעון לצורך מילוי טופס  .  המורשים מטעמו

 . לחצו להורדת הטופס. שיקום וניידות

 

 תו נכה:

מי שסובל ממחלה או מספר מחלות שבגינן הוא מתקשה  חניה לנכה יכול להגיש  ואת הבקשה לקבלת ת

בהתאם לדוחות  בעל תעודת עיוור/לקויי ראייה,  בהליכה, תנועותיו מסוכנות לבריאותו או שהוא מרותק לביתו

 או מי שהרופא שהוסמך לכך אישר כי עונה על אחד מאלה:  רפואיים עדכניים

 לפחות ותנועתו ללא רבב עלולה לערער את מצב בריאותו.  60%. נכותו הרפואית היא שיעור של 1

 . הוא מוגבל בהליכה וזקוק לכיסא גלגלים לצורך ניידותו. 2

 הזקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות. . הוא נכה3

 

לצורך קבלת התו יש להכין את כל המסמכים הבאים: טופס בקשה לתו נכה ופטור מאגרת רישוי, צילום  

המציין את מספרי הרכב    חתום ע"י ההורים צילום רישיונות רכב, מכתב  האדם עם הנכות,  של    + ספח  ת.ז.

 צילום ת.ז. של ההורה בעל הרכב. + כלי רכב( המבוקשים על התג 2) עד 

הבריאות. משרד  של  האישור  את  יצרפו  הבריאות  משרד  ע"י  נבדקה  שניידותם  ניידות   מוגבלי 

התייחסות   שיכללו  הקשה  מוגשת  שבגינה  המחלה  בתחום  המומחה  מרופא  עדכניים  מסמכים  לצרף  יש 

 ליכולת התנועה של מגיש הקשה. 

 1-222-56-78\  5678טלפון לבירורים *  הזכאות יש לפנות למשרד הרישוי לבדיקת ומימוש

   https://katzr.net/d32e43למידע נוסף: 

https://katzr.net/1bb0cf
https://katzr.net/df1d31
https://katzr.net/d32e43

