מידעון אפריל 2016

מה במידעון?

 oלאור הרצון להוביל לשינוי בתחום מיצוי הזכויות
התבקשתי להכין מסמך שירכז את מרבית הזכויות
הניתנות לילדים עם צרכים מיוחדים וכן את הקשיים
ביישומן של הזכויות השונות.
אנו מקווים כי מסמך זה יוכל להועיל להורים ולאנשי
מקצוע.

חוות דעת – זכויות לפי תחומים
הוכן ע"י עו"ד תמר שי – מנהלת יחידת מידע וייעוץ משפטי למיצוי זכויות בארגון קשר – הבית
של המשפחות המיוחדות.
אין לעשות במסמך זה כל שימוש למעט שימוש שהותר במפורש ע"י הארגון.
הטבות בדיור
– משכנתאות
משרדהשיכון

נכות פיזית ,ליקויי ראייה,
חסרי דיור שהם הורים
ליקויי שמיעה ,אוטיזם,PDD .
לילד נכה או חסר דיור
אספרגר ,מוגבלות שכלית
שהוא אדם נכה ,זכאים
להלוואה מיוחדת לרכישת התפתחותית/עיכוב התפתחותי,
מחלות כרוניות ,מערכתיות,
דירה.
נכויות רב תחומיות ,תסמונות.
תנאים מזכים :לפחות
 75%נכות יציבה או
 80%מוגבלות בניידות.
הזכאות תלויה בדרגת
הנכות ,בסוג הנכות
ובנסיבות המקרה .גובה
ההלוואה משתנה מאדם
לאדם וכל מקרה נדון
לגופו.

הנחה במס
רכישה של
דירה

הנחה במס רכישה מיועדת נכות פיזית ,ליקויי ראייה,
להורים לילדים המקבלים ליקויי שמיעה ,אוטיזם,PDD .
גמלת נכות בשיעור מלא אספרגר ,מוגבלות שכלית
של  100%ובנוסף נקבעו התפתחותית/עיכוב התפתחותי,
מחלות כרוניות ,מערכתיות,
להם אחוזי נכות במוסד
נכויות רב תחומיות ,תסמונות.
לביטוח לאומי .משפחה
הפרעות רגשיות/נפשיות,
שתוכר כזכאית ,תשלם
צרכים מיוחדים המוכרים
מס רכישה בשיעור של
כנכות (ההנחה ניתנת לזכאים
 0.5%במקום .4.5%
לגמלת ילד נכה(.





מהרבה פניות
עולה כי יש קושי
עצום למימוש
הזכות ,רוב
הבנקים
למשכנתאות כלל
לא מכירים את
ההטבה ולא
מאפשרים
מימושה.
הזכאות תלויה
בדרגת הנכות,
בסוג הנכות
ובנסיבות המקרה.
גובה ההלוואה
משתנה מאדם
לאדם וכל מקרה
נדון לגופו.
גם אם הילד מקבל
 100%גמלת ילד
נכה ,הוא לא
בהכרח זכאי ל
 100%נכות
בביטוח לאומי .לכן
יש לקבל אישור
על אחוזי נכות
מביטוח לאומי
ל 100%נכות
רפואית לצמיתות.
לכן נוצר מצב לפיו
יש לקיים ועדה
נוספת שעולה כסף
ולא מיועדת כלל
לילדים.
היה ניסיון להמיר
את אחוזי הגמלה
לאחוזי נכות.

ניסיון זה לא צלח.
פטור ממס על בעלי קרנות המעוניינים
למשוך כספים לפני מועד
פיקדונות
הפירעון זכאים לפטור
בקופת גמל
ממס ובתנאי שהנכות
התגלתה אחרי פתיחת
הקופה.
חינוך :מעונות פעוטות עד גיל  3אינם
יום שיקומיים נכללים בחוק החינוך
המיוחד ,עם זאת הורים
המעוניינים לקבל סיוע
ממשלתי בהשמת ילדם
בגילאים אלה ,יוכלו
לקבל סיוע זה דרך משרד
הרווחה באמצעות
הלשכות לשירותים
חברתיים .ילדים עם
צרכים מיוחדים בגילאים
אלו ,יכולים להשתלב
במעונות היום הרגילים
(ויצ"ו/נעמת /אמונה) או
במשפחתונים המוכרים
על ידי משרד הרווחה,
ולקבל סייעת אישית
שתלווה אותם למספר
שעות מידי יום .אפשרות
נוספת העומדת בפני חלק
מהילדים עם צרכים
מיוחדים ,הינה השמה
במעון יום שיקומי.
כל פעוט זכאי על פי החוק
חינוך –
להסעה ולליווי מבוגר
הסעות
בהסעה מביתו למעון היום
למעונות יום
השיקומי וממנו חזרה
שיקומיים
לביתו.
סייעת רפואית תלמידים בחינוך הרגיל
מגיל חוק חינוך חובה,
לילד עם
הסובלים ממצבי בריאות
צרכים
מיוחדים והינם בעלי
רפואיים
צרכים רפואיים נדרשים
לסיוע לצורך מימוש
חובתם ללמוד על פי חוק
במסגרת החינוכית
כתלמידים רגילים בני

ילדים מגיל שנה עד שלוש
העונה לקריטריונים הבאים :
הילד מקבל גמלת ילד נכה מן
הביטוח הלאומי .הילד אובחן
ע"י ועדת אבחון של השירות
לטיפול באדם עם מוגבלות
שכלית התפתחותית במשרד
הרווחה והשירותים
החברתיים .גורם מוסמך מטעם
משרד הבריאות ,משרד
הרווחה והשירותים החברתיים
או מטעם המכון להתפתחות
הילד קבע כי הילד זקוק למעון
יום שיקומי.



הטיפולים הפרא-
רפואיים הניתנים
במעון באים
במקום הטיפולים
בקופות החולים.
פעוטות עם בעיות
בריאותיות לעיתים
לא מקבלים אישור
של משרד
הבריאות להשמה
למעון יום שיקומי.
שעות הסייעת
הניתנות במעון
רגיל הן מעטות
מאוד (עד כ 8
שעות שבועיות).



יש מחסור רב
בסייעות.



הוועדה אינה דנה
במצבי בריאות
כגון :עזרה ב-
ADL-activity
of daily living
כגון :הלבשה,
ניידות ,שימוש
בשירותים לרבות
החלפת חיתולים,





גילם.

שילב בחינוך
הרגיל

חוק החינוך המיוחד
מאפשר לילדים עם
צרכים מיוחדים להשתלב
במסגרת החינוך הרגיל
בעזרת תוספת שעות
הוראה ,לימוד ושירותים
מיוחדים.

השמה
במסגרות
לחינוך מיוחד

ועדת ההשמה היא
הפורום הקובע את
זכאותו של ילד עם צרכים
מיוחדים לחינוך מיוחד
ואת השמתו במוסד
לחינוך מיוחד.

זכאות

על פי החוק ילד עם

ילדים שעברו ועדת שילוב
מוסדית.

תלמידים בגילאי 3-21

השגחה כללית
מהיפגעות או סיוע
ותיווך לימודי.
 ההרשמה היא
מקוונת בלבד
ונמשכת שלושה
שבועות בשנה.
 ילדים סוכרתיים
לא מקבלים סיוע
אחרי כיתה א.
 בד"כ לא ניתנים
שירותים פרא-
רפואיים בבית
הספר.
 אין תכנית חופשה
לילדים משולבים.
 אין פתרון לילדים
אלו לאחר שעות
הלימודים
ובחופשות.
 אין הקצאת הסעות
אוטומטית לילדים
משולבים.
 ההחלטה בדבר
השילוב היא של
ועדה ולא של הורי
הילד.
 הועדה היא
שקובעת את
ההשמה מבלי
להכיר את הילד.
אין התחשבות
בהורים כמומחים
לילדיהם.
 קביעת המסגרת
הספציפית אליה
ישובץ הילד
נעשית ע"י ועדת
שיבוץ ,אליה לא
מוזמנים ההורים.
 יש מעט שעות
טיפול פרא-רפואי.
אין תקנות בנוגע להסעות

מוגבלות ,מגיל  3עד ,21
להסעות
זכאי להסעה ממקום
מגוריו ,או ממקום סמוך
למקום מגוריו ,אל מוסד
החינוך שאליו שובץ,
ובחזרה ,ע"פ
הקריטריונים שלהלן.
החוק מטיל את האחריות
לארגון וביצוע ההסעות
על הרשות המקומית.
חוק חינוך חינם לילדים
חינוך בזמן
חולים מטיל על הממשלה
מחלה
חובה לספק חינוך חינם
לילדים מאושפזים
ולילדים חולים .ילד חולה
כהגדרתו בחוק הוא ילד
שגילו מעל חמש שנים
השוהה בבית פרק זמן
העולה על  21ימים
רצופים על-פי הוראת
רופא ,וכן ילד החולה
במחלה מתמשכת.
פטור מלא מתשלום עבור
בריאות -
ביקור אצל רופא מקצועי,
פטור
מתשלום עבור במכונים ובמרפאות חוץ.
משפחה שהוצאותיה
אגרת רופא
במהלך רבעון (שלושה
מקצועי
ואגרת ביקור חודשים בשנה) היו
גבוהות מתקרת
במכונים
התשלומים תזוכה
ובמרפאות
בהפרש.
חוץ
קופות החולים גובות
הנחות בדמי
מהמבוטח דמי השתתפות
ההשתתפות
עצמית עבור רכישת
עצמית
תרופות וציוד מתכלה
ברכישת
תרופות עבור הכלולות בסל התרופות.
עבור חולים כרוניים
חולים
קיימת תקרת השתתפות
כרוניים
עצמית ,רבעונית או חצי
שנתית בתשלום עבור
רכישת תרופות .כלומר
ישנו סכום מירבי אותו
ניתן לגבות מחולה כרוני
עבור תרופות (קבועות

המשובצים לאחר ו .השמה
בבתי"ס רשמיים ,בתי"ס
מוכרים שאינם רשמיים וגנים
בחינוך המיוחד או בחינוך
הרגיל – מעל  2ק"מ .זכאים
גם ילדים אשר הושמה להם
השמה ללא קיום דיון בוועדה.

ולכן ישנם המון תלונות על
הסעות ,בן היתר על מספר
רב של ילדים בהסעה ,משך
זמן נסיעה ארוך ,חוסר
מומחיות של הסייעת ועוד.



יש המון תלונות
על חברת קדימה
מדע שזכתה
במכרז להפעלת
השירות .הרבה
ילדים לא מקבלים
מורים ,לא מודעים
לשירות ,אין
טיפולים פרא
רפואיים ,חש
חוסר במורים של
חינוך מיוחד.

לפנות לסניף קופת החולים
הקרוב לאזור המגורים בכדי
לוודא שהמבוטח רשום כזכאי
לפטור .מי שטרם נרשם יסדיר
זאת באמצעות הצגת האישור
על קבלת הגמלה.

מי שמוגדר בקופת החולים
כחולה כרוני.

ניתן רק על תרופות שבסל
הבריאות .יש ילדים
שנזקקים לתרופות שלא
בסל ומשלמים אלפי שקלים
בחודש.

סל השירותים
בהתפתחות
הילד

ואחרות) שהוא צורך
במשך חודש .מעבר
לסכום זה קופת החולים
תספק לחולה תרופות ללא
תשלום.
חוק ביטוח בריאות
ממלכתי קובע כי על
המדינה לספק שירותי
התפתחות הילד לילדים.

טיפולים פרא -ילדים שהוגדרו בעלי
נכות התפתחותית סומטית
רפואיים
זכאים לטיפולים פרא-
לילדים
רפואיים עד גיל , 18
סומטיים
בהתאם לצורך וללא
הגבלה .עד גיל  9יאובחנו
ויטופלו במכון או יחידה
להתפתחות הילד ,
המוכרים ע"י משרד
הבריאות בלבד.
עבור ילדים המאובחנים
זכאות
בספקטרום האוטיסטי
לשירותים
התפתחותיים קיים סל שירותים ייעודי
וייחודי מרגע האבחון ועד
של ילדים
גיל  18שנים .ילדים
בספקטרום
שאובחנו בספקטרום
האוטיסטי
האוטיסטי ,ושאינם
משתתפים בתכנית
הטיפול הבריאותי המקדם
מטעם משרד הבריאות
(במסגרת מעונות היום
השיקומיים ,גני
התקשורת או מרכזים
טיפוליים) ,זכאים ,עד
הגיעם לגיל  18שנים ,ל-
 3שעות טיפול שבועיות
במקצועות הבריאות ,
בהתאם לצורך ,מתוך סל
השירותים בהתפתחות
הילד.
טיפולי שיניים קופות החולים משתתפות

אחרי גיל  9הטיפול לא ניתן
יותר דרך המכון להתפתחות
הילד ואז קשה מאוד לקבל
טיפולים.
לילדים לא סומטיים יש
הגבלה משמעותית מאוד על
מספר הטיפולים ככל שהגיל
עולה.
ילדים שהוגדרו סומטיים ע"י
רופא נוירולוג.

לא ברורה ההבחנה בין
ילדים אוטיסטים לילדים עם
יתר הלקויות .יש להסתכל
על הצורך של הילד ולא על
הלקות.

ישנם ילדים שיכולים לקבל

לילדים.

מימון מכשירי
ניידות

רווחה -
מועדוניות
שיקומיות
רווחה -
מרכזי נוער

רווחה –
מטפחים
לילדים ובני

רק במימון ההרדמה
לילדים להם אחת
מהלקויות הבאות :שיתוק
מוחין ( ,)CPאוטיזם,
מוגבלות שכלית
התפתחותית ,תסמונת
דאון ,מחלת  ,ATחולי
נפש וחולי לב קשים.
חוק ביטוח בריאות קובע
סל שירותי בריאות הכולל
מכשירי שיקום וניידות
במימון חלקי של משרד
הבריאות באמצעות
לשכות הבריאות
האזוריות.

צהרון – יום ארוך לילדים
עם מוגבלות שכלית
התפתחותית בינונית
ומעלה ולילדים על
הספקטרום האוטיסטי.
השירות ניתן למתבגרים
עם מוגבלות בני  15שנים
ומעלה ,במטרה להקנות
להם כישורי חיים,
להוביל אותם לעצמאות
תפקודית ,לשפר את
כישורי התקשורת
ולאפשר התנסות
תעסוקתית.

טיפולים דרך הקופה אבל
הקופה עדיין בוחרת להפנות
למרפאות מיוחדות למרות
שאין צורך כזה.

 לכל מכשיר יש
הליך מסורבל
לבקשה.
 ישנן דרישות לא
הגיוניות ,למשל
לצורך קבלת
עמידון נדרש
שהילד לא יוכל
לעמוד בכוחות
עצמו למרות שיש
ילדים שעומדים
לבד אבל מצבם
הבריאותי מחייב
עמידון .או למשל
לצורך קבלת סדים
צריך שהילד ילך
אבל יש ילדים
שזקוקים לסדים
כדי להתחיל ללכת.
מצריך ועדת אבחון.



רק לילדים על
הספקטרום
האוטיסטי.

נוער
רווחה –
נופשון הקלה

נופשון לילדים ובני נוער
עם צרכים מיוחדים ,בחיק
משפחות מארחות

נופשונים  -מסגרת נופש
רווחה -
במתכונת פנימייה בה
נופשונים
מתקיימות פעילויות
חינוכיות ופעילויות בילוי
ונופש .הנופשון מאפשר
לילדים ליהנות ממסגרת
חברתית שיקומית
ולהורים לצאת לחופשה
או למלא כל צורך
משפחתי אחר (משברים
אישיים משפחתיים).
הורים לילדים עם נכות
קבלת היתר
העסקה לעובד קשה הזכאים לקצבת ילד
נכה וזקוקים במידה רבה
זר.
לסיוע בביצוע פעולות
בסיסיות יום יומיות (כגון
ניידות ,שליטה על
סוגרים ,אכילה ,רחצה,
הלבשה וכדו') או הורים
לילדים הזקוקים להשגחה
צמודה ,זכאים להגיש
בקשה להיתר העסקת
עובד זר לטיפול בילד.




תלוי בתקציב
תלוי תקציבי
רווחה.



רוב האנשים לא
מודעים להטבה.
מספר מקומות
מוגבל.
תלוי תקציבי
רווחה.
רוב האנשים לא
מודעים להטבה





אין השתתפות של המדינה
הילד נמצא במסגרת לימודים
המתנה את הימצאותו במסגרת ,מעבר לגמלת ילד נכה.
בסיוע וליווי צמוד של מטפל
לצורך מתן עזרה פיזית לילד.
הילד זקוק לליווי והשגחה
מתמדת במשך רוב שעות היום
מפאת נכותו ,והוא אינו יכול
להשתתף במסגרת
לימודית/טיפולית/צהרון .הילד
זקוק לטיפול יומיומי צמוד
במשך השעות בהן הוא נמצא
בביתו ,בשל נסיבות רפואיות
מיוחדות .לפי סעיף זה נקבעת
הזכאות למשפחות עם ילדים
על רצף האוטיזם

