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   1 מתוך 1 עמוד

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 ,7/בנושא תיקון סעיף אה והבריאות של הכנסת חהרוו, בוועדת העבודהמסמך זה נכתב לקראת דיון 

 הבעייתיות העולה ;7/ף א סעי:ו במסמך זה יוצג.בהסכם בדבר גמלת ניידות, העוסק בשיתוק ספסטי

 שנקבעה להם קצבת  מוגבלי ניידותפראודות מס-עלנתונים  ;סעיף זההתיקון המוצע ל ;מהניסוח הנוכחי

 . הנוגעים בדברהם של הגורמים השוניםעמדותי ;7/ אלפי סעיףניידות 

 הסכם בדבר גמלת ניידות .1

הקובע  , בין משרד האוצר לבין המוסד לביטוח לאומי"הסכם בדבר גמלת ניידות" נחתם 1977בשנת 

 ההסכם הינו 1.ים המוגבלים בניידותתשלום גמלת ניידות והלוואה עומדת לרכישת רכב לפגועי רגלי

לפיו רשאי המוסד לביטוח לאומי ש ,1995-ה"התשנ, )נוסח משולב( הלאומי ח לחוק הביטו9מתוקף סעיף 

 2.פי חוק-שלא עלו  שלא בדרך קבע, בשם הממשלההטבות סוציאליות ת לת

 3: מבקש העומד בקריטריונים הבאיםאו ה"מוגבל בניידות"

 4.תושב ישראל הנמצא בישראל •

  5.שלוש שנים ועד גיל פרישהמ וגיל •

 לפי, ויועדה רפואית של משרד הבריאות קבעה לו אחוזי מוגבלות בניידות עקב ליקויים ברגל •

 ולצד כל סעיף ליקוי נקוב שיעור , סוגי ליקוי55- הרשימה כוללת כ6.רשימת ליקויים מוגדרת

 7.המוגבלות שעל הוועדה לקבוע בגינו

ולמוגבל , תוקף-שיון נהיגה בר והוא בעל ר40%-ההסכם מקנה לנכה רגליים שאחוז מוגבלותו גבוה מ

זכות לקצבת ניידות חודשית , תוקף-שיון נהיגה בר ואינו בעל ר60%-שאחוז מוגבלותו גבוה מ, בניידות

 8.או להלוואה עומדת לתשלום המסים החלים על הרכב ועל אביזרים מיוחדים לרכב/ו

בלשכת , ידי ועדה רפואית-אדם המעוניין לקבל קצבת ניידות נדרש להגיש בקשה לבדיקות רפואיות על

 על , לאחר קבלת האישור מלשכת הבריאות המחוזית על קביעת מוגבלות בניידות.הבריאות המחוזית

 9.במוסד לביטוח לאומיהמבקש להגיש תביעה לגמלת ניידות 

גובה . ת שנועדה לסייע למוגבל בניידות לשאת בהוצאות הניידות שלו קצבה חודשיא היקצבת ניידות

שיון קיומו או העדרו של ר, גודל הרכב והאביזרים המותקנים בו, הקצבה מחושב לפי אחוז המוגבלות

כיסוי מלא לצורך  הלוואה עומדתניתנת ,  על כךנוסף. נהיגה וכן השתכרותו או אי השתכרותו של המבקש

                                                 
 .2006  ביוני14: תאריך כניסה,  htm.09_1heb_rivon_/html/Rivon/il.gov.btl.www://http, אתר המוסד לביטוח לאומי 1
 .1995-ה"התשנ, )בנוסח משול ( חוק ביטוח בריאות ממלכתי 2
 .2006  ביוני14: תאריך כניסה,  htm.g_naiad/code_gim/il.gov.btl.www://http, אתר המוסד לביטוח לאומי 3
 .שם 4
 1942 במאי 1-לה כך שמי שנולד בגיל הפרישה הוע.  בתנאים מסוימים זכאים להמשך התשלום גם לאחר גיל פרישה.שם 5

 . 67 או הילואילך הגיל המקסימ
 .שם 6
  ביוני15: תאריך כניסה,  il.gov.Mevaker.www://Http/, 2004  ולשנת הכספים2005 ב לשנת 56דוח שנתי , מבקר המדינה 7

2006. 
 . שם, אתר המוסד לביטוח לאומי 8
 .שם 9
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הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 והוא , יחסי לאחוז המוגבלות בניידותאושיעור ההלוואה ה. סים החלים על רכב מנועיי של מאו חלק

 10.שיון נהיגהשיון נהיגה או חסר רתלוי בגודל הרכב ובהיותו של המבקש בעל ר

 שיתוק ספסטי .2

עוסק  7/סעיף א. תוק במצבים של שי רשימת הליקויים תשל ההסכם מפורטבתוספת הראשונה '  אבחלק

מקורו  ו,ה לכיווץ בלתי רצוני של שריר או קבוצת שריריםינטיספסטיות היא . בשיתוק ספסטי מוחלט

 ).C.P( או בשיתוק מוחין C.V.A)(באירועים מוחיים של שיתוק ספסטי הוא 

אך לא , בהן קיימת הפרעה מוטורית סטטיתשהמתאר תסמונות שונות , שיתוק מוחין הוא מושג כוללני

 ספסטיהשיתוק שיעור מקרי ה.  משנית לפגיעות מוחיות שהופיעו בשלבים קודמיםאשהי, תניתבלתי מש

 ,דיפלגיה ספסטית:  שלושה סוגי שיתוקכוללוהוא  ,80%- ל70% בין ואה, מכלל מקרי שיתוק המוחין

המיפלגיה  ; גפיים4-המאופיינת בפגיעה ב , טטרפלגיה ספסטית;המאופיינת בפגיעה בגפיים התחתונות

 ששכיחות שיתוק  ההערכות מצביעות על כך. המאופיינת בפגיעה בפלג גוף ימין או שמאל,ספסטית

  11. לידות1,000-ל   4.6- ל1.9המוחין היא בין 

בדרגה אלא הוא עשוי להתבטא גם בשיתוק , שיתוק מלא ומוחלטשיתוק ספסטי אינו מתבטא רק ב

 . הלוקים בוביכולת הניידות של  לפגוע העלול,נוניתבי

  7/סעיף א .3

חוסר "כלומר בעל , קובע כי הסובל משיתוק ספסטי מוחלטו ,עוסק בשיתוק ספסטי 7/כאמור סעיף א

בשתי הגפיים התחתונות כתוצאה מליקויים במערכת העצבים המרכזית בליווי של  מלא של כושר תנועה

שיתוק  מאדם שאינו סובלבעוד  , מוגבלות בניידות100%יקבעו לו י, "תי רצוניותתנועות בל אוסיה קאט

  .קבעו לו אחוזי מוגבלות בניידותי לא י,ספסטי מוחלט

בהם הפונים לוועדה הרפואית אינם סובלים ש מקרים רבים  שכן יש,מעלה בעיה מהותיתניסוח זה 

. ימת ברמה מסומוגבלים בניידותרם לכך שהם  הגו,תבינוניבדרגה אלא משיתוק , משיתוק מלא ומוחלט

 לאנשים הסובלים לא מאפשר , בלבדשיתוק מוחלטלבעלי   שיעורי מוגבלותקובעה ,סעיף זה, למעשה

 .לקבל קצבת ניידות ת בינוני בדרגהמשיתוק

- הנמוכים מ בינוני אחוזי מוגבלות בניידותקבעו לסובלים משיתוק ספסטי בפועל הוועדות הרפואיות

תופעה זו אינה מיוחדת  כי , חשוב לציין. שההסכם אינו מאפשר זאתאף , כלומר סעיף ליקוי חלקי, 100%

נובעת היא  ו, בדבר גמלת ניידות גם בהקשר של סעיפים אחרים בהסכם אלא היא קיימת,7/רק לסעיף א

 .  הרצון לתת מענה גם למוגבלי ניידות שההסכם אינו כולל מענה למצוקתםןמ

 חלה עלייה רצופה בשיעור החלטות 2000משנת  כי , ציין המבקר2005ח מבקר המדינה לשנת בדו

ועדות קבעו שליקויו וקרי ה, פי סעיף ליקוי חלקי-בהן נקבעה מוגבלות בניידות עלש  הרפואיותעדותוהו

                                                 
 .שם 10
, אתר משרד הבריאות 11

35=&maincat660=&catId3654=&parentId3730=?PageIdasp.default/pages/il.gov.health.www://http ,  תאריך
 .2006  ביולי20:כניסה
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הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

נו ולכן במקום לקבוע שהמבקש אינ, ים ברשימת הליקויים במלואוושל המבקש אינו עונה על סעיף מס

 12. הוועדה קובעת לו את חלקיות הסעיף,נכלל ברשימת הליקויים

 כי ריבוי ההחלטות של הוועדות הרפואיות החורגות מרשימת סעיפי הליקוי ,מבקר המדינה טען

. מצביעים על הצורך לבחון את האפשרות לעדכן את רשימת הליקויים, שבהסכם והגידול העקבי במספרן

ועדות הרפואיות אינה מעוגנת ושימת סעיפי הליקוי החלקיים שקבעו ה העובדה שר,לדעת מבקר המדינה

עלולה לפגוע היא  וכן ,בהסכם ואינה ידועה לציבור גורמת לחוסר ודאות אצל מוגבלים בדבר זכאותם

על ההחלטות  בקרת תקינות  קושי לקיים יש , כן-כמו. באחידות ובשוויוניות ההחלטות המתקבלות

 13.בהסכם הניידות ליקויים המעוגניםלבכל הנוגע  מופעלת זוכפי ש, תהמתקבלו

 את הממונה על הוועדות הרפואיות של  לביטוח לאומי יידעה היועצת הרפואית של המוסד2003במרס 

סעיף  פי- מהחלטותיהן נקבעת מוגבלות בניידות על40%-כי בכ, הבריאות בנושא גמלאות ניידות משרד

 נוכח הממצאים האלה הציעה היועצת הרפואית  .7/ מהן נוגעות לסעיף א50%-וכי יותר מ, ליקוי חלקי

ולבדוק אפשרות ליזום את , "מדרג של נכויות"באורתופדים ובנוירולוגים כדי ליצור  של המוסד להיוועץ

  הודיע המוסד,2006 ומינואר 2005בתשובותיו למשרד מבקר המדינה מנובמבר . הסעיף לפיו תיקון

 14." ברשימת הליקויים7/לתיקון סעיף אהמוסד יפעל יחד עם משרד הבריאות " כי, יטוח לאומילב

 נתונים .4

 , להסכם בדבר גמלת ניידות7/פי סעיף א-מספר הנכים שעניינם נדון על לעבמטרה לקבל תמונה כללית 

נקבע אחוז   80%-כל, מתוכם,  איש7,950 להסכם הוא 7/פי סעיף א-ל מקבלי הגמלה עלכסך נציין כי 

 15. 80%-100%   נכות של

 7/ההצעה לתיקון סעיף א .5

 לרצון לתקן את הסעיף ולקבוע בו מדרג ,כאמור,  הובילה7/ייתיות הקיימת בניסוח של סעיף אהבע

 פי -על, 100%- ו80%, 60%, 40% שיעור של ליקויים אשר יזכה את המוגבל בניידות באחוזי מוגבלות ב

 16: להלן התיקון המוצע.מצבו

 :40% -)א(7/א

 , או תנועות בלתי רצוניות בשרירי גפה תחתונה אחתאטקסיהשיתוק ספסטי בדרגה בינונית לפחות או 

 .עם הפרעה בינונית בהליכה

 

                                                 
,  ביוני15: תאריך כניסה,  il.gov.Mevaker.www://Http/, 2004  ולשנת הכספים2005ב לשנת 56דוח שנתי , מבקר המדינה 12

2006. 
 .שם 13
 .שם 14
 .2006 ביולי 24,  מכתב,משרד הבריאות, הממונה על הועדות הרפואיות,  רוטשטיין'פסור זפרו 15
,  ועדת העבודהראש-שביו,  משה שרוניבר הכנסתמכתב לח, המוסד לביטוח לאומי, סגן היועץ המשפטי, ד רועי קרת"עו 16

מכתב שנשלח ממשרד , ל המוסד לביטוח לאומיהיועצת הרפואית ש, ר חיה קטן"ד:  וגם.2006  ביולי3, והבריאות הרווחה
 .2005  בדצמבר13, הבריאות
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הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 

 :60% - )ב(7/א

ים ישרירי שתי הגפשיתוק ספסטי בדרגה בינונית לפחות או אטקסיה או תנועות בלתי רצוניות ב. 1

 . עם הפרעה בינונית בהליכה- התחתונות

 שיתוק ספסטי בדרגה בינונית לפחות או אטקסיה או תנועות בלתי רצוניות בשרירי גפה תחתונה אחת. 2

 . הליכה אפשרית בעזרת מכשיר הליכה ארוך בלבד-

 :80% - )ג(7/א

לתי רצוניות בשרירי שתי הגפיים שיתוק ספסטי בדרגה בינונית לפחות או אטקסיה או תנועות ב

 .עם מכשיר ארוך אחד הנלבש על הגפה, התחתונות

עזרה של אדם /הליכה אפשרית בעזרת תמיכה, שיתוק ספסטי בדרגה קשה בשרירי גפה תחתונה אחת. 2

 .נוסף

 :100% - )ד(7/א

עם , קשותמלווה באטקסיה או בתנועות בלתי רצוניות , שיתוק ספסטי קשה בשתי הגפיים התחתונות

 .חוסר מלא למעשה של כושר הליכה

 17עמדות מוסדות המדינה .6

שני הצדדים מסכימים על .  הגיעו להסכמה על תיקון סעיף זההמוסד לביטוח הלאומי ומשרד האוצר

י אינו כרוך  השינו, לטענתם,ולכן ,לית של המצב הקיים בפועלסדרה פורמהתיקון המוצע ורואים בו ה

 כי ,נמסרמשרד הבריאות מ .אלא שומר על המסגרת התקציבית שאושרה , נוספתבעלות תקציבית

 שקביעה מדויקת תפחית את ,הצפי הוא. דיוק בקביעת הסעיף המתאים לנבדקלהשינוי יביא לאחידות ו

 18.הדין-פניות לביתברים מיותרים והצורך בער

 19ארגוני הנכים .7

 המוסד לביטוח לאומי מנסה ליצור ,הםברידל. 7/קון סעיף אי קיימת בעייתיות רבה בת,לטענת הנכים

,  קרי. מאלה המגיעים להםמדרג נכויות כך שהוא יוכל לקבוע למוגבלים בניידות שיעורי מוגבלות נמוכים

 יש למוסד לביטוח לאומי ולמשרד , בניידותבשל העובדה שגובה הקצבה מחושב לפי שיעור המוגבלות

 20.ות נמוכות יותרילו לתשלום קצבאשיוב, מוכים יותרהאוצר אינטרס לקבוע בהסכם אחוזי מוגבלות נ

                                                 
,  ועדת העבודהראש-שביו,  משה שרוניבר הכנסתמכתב לח, המוסד לביטוח לאומי, סגן היועץ המשפטי, ד רועי קרת"עו 17

 20, שיחת טלפון, משרד האוצר, אגף תקציבים, רפרנט הביטוח הלאומי, הרן לבאות: וגם. 2006  ביולי3, והבריאות הרווחה
 . 2006 ביולי

 .2006 ביולי 24,  מכתב,משרד הבריאות, ועדות הרפואיותוהממונה על ה,  רוטשטיין'פרופסור ז 18
 .הנכיםנו ליצור קשר עם כל ארגוני י בשל מגבלות זמן לא עלה ביד,לצערנו 19
 .2006  ביולי23, שיחת טלפון, ועד הפעולה הכללי של הנכים הנהלת ארגון הגג של ארגוני הנכים ופעיל בוחבר, דורון יהודה 20
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הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 שכן הנוסח ,טיב עם הנכיםי ומוסיף כי מדובר בתיקון המ,המוסד לביטוח לאומי דוחה את הטענה הזאת

,  לפי סעיף זה מוגבלות בניידות100% מתן קצבה למי שאינו בעל , לכאורה,הקיים היום אינו מאפשר

 21. כן מאפשר זאת המוצעואילו התיקון

 אינם הסכם בדבר גמלת ניידותסעיפי הליקוי הקיימים ב  באופן כללי כי, עוד טועניםארגוני הנכים

גמלאות למוגבלים בניידות ניתנות . מעודכנים ואינם כוללים קבוצות רבות של נכים המוגבלים בניידות

אינם זכאים ליהם את הניידות מקשה ע אנשים הסובלים ממוגבלות אחרת שוכך , םיאך ורק לפגועי רגלי

 22.להטבות אלה
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