
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 מתו 1עמוד 

aהמוסד לביטוח לאומי
 ביטוח נכות

  הנחיות לתובעגימלה לילד נכה 
 :גימלה לילד נכה ניתנת

 .אשר כתוצאה מליקוי תלויי בעזרת הזולת בביצוע פעולות יו יו יותר מהרגיל אצל בני גיל, 183לילדי בגיל   
 .ר או מחלה כרונית להשגחה מתמדת הזקוקי בשל ליקוי חמו18 יו עד גיל 91לילדי מגיל   
 :לילדי הסובלי מאחד הליקויי הבאי כמשמע בתקנות  

 )מהלידה(תסמונת דאו   
 ) שני3 יו עד גיל 91מ(עיכוב התפתחותי חמור   
 )מהלידה(ירידה בשמיעה   
 ) יו91מגיל (ליקוי ראיה   
 מצב פסיכיאטרי התנהגותי / פסיכוזה / אוטיז   
 ) יו91מגיל (ילדי הזקוקי בשל מחלה כרונית קשה לטיפול רפואי כמפורט בתקנות   

 .18גימלת ילד נכה נית לשל עד גיל 
 :בעת הגשת התביעה יש להציג המסמכי הבאי

  של הילדתעודת הזהות או תלוש הרישו  .3  תעודת הזהות של הורי הילד שבה רשו הילד  . 2תעודת הזהות של התובע        .1
 יש לצר מסמ רשמי של הבנק המאשר את פרטי . המתנהל על ש התובע או על ש אפוטרופסו) עובר ושב(מספר חשבו בנק     .4

 ".מבוטל"החשבו או המחאה ריקה עליה רשו 

 :בעת הגשת התביעה יש לשי לב למצויי להל, כמו כ
התוספת לכל ילד .  לגמלה לילד נכה בשיעור מוגדל בעד כל אחד מהילדי תהיה זכאית משפחה שבה שני ילדי נכי או יותר

 . מהשיעור המגיע50%תהיה בשיעור של 
א הילד השני , תהיה זכאית לגמלה בשיעור מוגדל, המקבלת גמלה לילד נכה בעד ילד אחד בלבד, משפחה שבה שני ילדי נכי

 :אינו זכאי לגמלה מהסיבות הבאות
 .סד או בסידור אחר מחו לביתהוא שוהה במו    .1
 . שני18ושולמה בעדו גמלה עד הגיעו לגיל , 18הוא מעל גיל     .2

 .בתביעה לגמלה לילד נכה', נא להקפיד על מילוי סעי ג
 )אלה ישארו בידי המוסד(לתביעה יש לצר צילומי המסמכי הבאי 

 .לי ג פירוט הטיפולי הרפואייהכול,  השני האחרונות4תעודות רפואיות וסיכומי מחלה ב   
 .או ג הילדי, ס"י מינהלת ביה"ב לאחר שימולא ויוחת ע"אישור לימודי הרצ   
 )ראה האישור על גב עמוד זה(י גור מוסמ "אישור על טיפול התפתחותי לאחר שימולא ויוחת ע, 6לילד עד גיל    

)03.2003 (7821/ בל

 סני, המוסד לביטוח לאומי: אל
 אישור לימודי: הנדו

 

 .בתנאי פנימיהלא         בתנאי פנימיה        לומד באופ קבוע במוסדנו, הרינו מאשרי כי התלמיד שפרטיו מופיעי להל

  ש האב                                             זהות הילד' מס                                                ש הילד

 כתובת הילד

 טלפו' מס                                                                              וכתובתו) ההכשרה, הקורס(ס "ש ביה

 )משוער(  תארי סיו לימודי                                   החל לימודיו בתארי

 שעות לימוד ביו'  מס                  ימי לימוד בשבוע' מס

 בהסעה מאורגנת        בתחבורה ציבורית          ברכב המשפחה         ברגל        :הילד מגיע למקו הלימודי

 ללא ליווי       בליווי         :ס"הילד מגיע לביה

 הערות

 חתימת מנהל בית הספר ש החות חותמת בית הספר תארי

נא לוודא כי מולאו כל הפרטי המופיעי באישור



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  מספר זהות 

 ב" ס
 

6    7    9    3    5    0    0    0 

 תארי לידה
 יו      חודש     נהש

7    9    4    0   3    0 

"לא"בשאלות שהתשובה לה היא שלילית ולא יועד בה מקו לציו . בעת מילוי טופס התביעה יש להקפיד על מילוי כל הפרטי
 . במשבצת שלצד התשובה המתאימה יש לסמ  קטנות במקו שמופיעות משבצות. יש להעביר קו

 .שטחי על רקע כהה מיועדי לשימוש המוסד ואי לכתוב בה
 

 רישו מספרי זהות
 לפיאחד או יותר " (0" ספרות יש לרשו 8כאשר למספר הזהות פחות מ.  המשבצות המיועדות לכ8מספרי זהות יש לרשו בכל 

 .בצד שמאל, )הנדרש

6 מתו 2עמוד 

)03.2003 (7821/ בל

a

 סני, המוסד לביטוח לאומי: אל
 אישור על טיפול התפתחותי: הנדו

 

 .שר על ידנומקבל באופ קבוע טיפול התפתחותי שאו, הרינו מאשרי כי הילד שפרטיו מופיעי להל

  ש האב                                             זהות הילד' מס                                                ש הילד

 כתובת הילד

 טלפו' מס                                                                                             ש המוסד המטפל וכתובתו

 )משוער(  תארי סיו טיפול                                      החל הטיפול במוסדנו מתארי

  .              שעות בכל ביקור' מס. פעמי בשבוע               מגיע לטיפול  .פעמי בשבוע                זקוק לטיפול

  בהסעה מאורגנת בתחבורה ציבורית       ברכב המשפחה    ברגל      :הילד מגיע למקו הטיפול

 :  פרט,  אחר       קרוב משפחה   הורה    :הילד מגיע למוסד בליווי של

 הערות

 חתימת מנהל המוסד ש החות חותמת המוסד תארי

נא לוודא כי מולאו כל הפרטי המופיעי באישור

הנחיות למילוי טופס התביעה

2    2    1    9    7    3   8    4 

  מספר זהות
 ב" ס
 

 :דוגמאות
 48379122מספר זהות ) 1

 :יירש
 
 53976מספר זהות ) 2

 :יירש

 :דוגמאות
: יירש1997 באפריל 3) 1
 

 
:  יירש1997  בדצמבר27) 2
 

 תארי עליה לישראל
 יו      חודש     שנה

7    9    2    1   7    2 

 רישו תאריכי
 :יש לרשו תאריכי כלהל

 . ספרות אחרונות בלבד2ידי ציו השנה הוא על      :לבלתשומת
 .והמקו המיועד לחודש וליו יש להשאיר ריק, נא לציי השנה בלבד, א התארי המלא אינו ידוע      



 
 
 

 מספר זהות של הילד  

 פרטי הילד   'א
 תארי עליה לישראל

 יו       חודש     שנה
 

 תארי לידה
 יו       חודש     שנה

 
 שפחהש מ ש פרטי )הטבעי(ש האב 

 מע רחוב בית' מס כניסה דירה יישוב מיקוד
 הילד

 לא           כ                                     קיבל הלואה עומדת   תא דואר מספר טלפו
 לא           כ                                    מקבל קיצבת ניידות

 לא           כ                          הוגשה תביעה לגימלת ניידות  
 גימלת ניידות

 )או אפוטרופסו(טי תובע הגימלה שעמו גר הילד פר   'ב
 יחס קרבה לילד

 9=   אחר     4=             הורה  
  5=   אחות/ אח   
 :פרט       6=  סבתא/ סב   

 ש משפחה ש פרטי מספר זהות

 תארי עליה
 יו       חודש     שנה

 

 1  =  כ                          חוקי הא הוא אפוטרופוס,  א התובע אינו הורה
 2  = לא            

 

 ע הילד    
 מיקוד, מספר בית, רחוב, ש הישוב: פרט, אחר    

 מע
מגורי

 )בלוח הבא השל הפרטי א יש (טי על ילדי נכי נוספי במשפחה פר  'ג

 פרטמקבל גימלה 
הוגשה תביעה לגימלה

  ש הילד מספר זהות תארי לידה מחלה/ הליקוי   פרט

      1

      2

      3

  המשטי על הילד פר  'ד
 מחלות/ ליקויי   .1   

 יש לצר אישורי רפואיי על הליקויי המפורטי. ירשו את ש המחלה או הפגיעה בצד התאר. פרטי על הליקויי מה סובל הילד ותארי תחילת
 תארי תחילה :פרטי הליקוי

 ")מלידה"רשו , א מלידה(
  

  

  

 )ציי פרטי על האישפוזי הקשורי בליקויי שציינת למעלה וצר אישורי רפואיי( השני האחרונות 4 טי על אישפוזי ב פר  .2   
 תקופת האישפוז

 מתארי עד תארי בית החולי/ ת המוסד הרופא וכתוב, ש המחלקה
   

   

   

   

   

 קופת החולי בה מבוטח הילד  .3   

 כתובת הסני                                       אי בזכות הוריו בקופהמבוטח בביטוח רפו  

6 מתו 3עמוד 

aהמוסד לביטוח לאומי
 ביטוח נכות

עת גימלה לילד נכהתבי
לחוק הביטוח הלאומי' על פי פרק ט

חותמת הסני ותארי קבלה

0

0

 .או מי שמחזיק אותו למעשה, או אפוטרופסו, התביעה תוגש על ידי הורה שהילד גר עמו
.לש כ קרא בעיו את ההנחיות בעמוד הפתיחה. א בדיקנות את כל הפרטי שבטופסמל

 .פרטי המופיעי על רקע כהה מיועדי לשימוש המוסד לביטוח לאומי

!לתשומת לב
 תארי תביעה

 יו       חודש     שנה

)03.2003 (7821/ בל



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 )צר אישורי רפואיי( השני האחרונות 4פרטי על טיפול רפואי ב  .4  

ש המחלקה המטפלת וש  כתובת המוסד או הרופא הפרטי
 הרופא המטפל

סיו הטיפול 
 )חודש ושנה(

תחילת הטיפול 
 )חודש ושנה(

 סוג הטיפול
, עירויי, כימותרפיה, הקרנות(

 )'דיאטות וכו, פיזיוטרפיה, תרופות
     

     

     

     

     

     

 ) ומעלה5סעי זה ימולא לילדי בני (תלות הילד בעזרת הזולת   .5   י עקב הליקויישימוש בעזר  .6
  ופרטסמ 

 לא כ מתארי
 הא הילד משתמש בעזרי

 סמ 
 

 כ לא מי עוזר לו
 הא הילד מסוגל

 לאכול בעצמו     כסא גלגלי   

 להתלבש בעצמו     מקל, קביי, הליכו   

 להתרח בעצמו     לאברפרוטזה    

להסתדר בשירותי בעצמו      מכשיר שמיעה   
 )נקיו אישי(

      : פרטאחר    

 :מסגרת חילופית/ בית הספר וכתובתו / ש ג הילדי 

 הלימודי מתקיימי

 עד שעה                       משעה

 וד מספר שעות לימ

 ביו

 מספר ימי לימוד בשבוע

 אינו לומד 

 לומד  

)3( )2( )1(  

 סוג הטיפול
 

 **מקו הטיפול 
 

 תדירות הטיפול

 6 מקבל טיפול התפתחותי ב

 :החודשי האחרוני
 

6 מתו 4עמוד 

 סידור מוסדי  .7 
 ?במשפחה אומנת/ הא הילד שוהה עכשיו או שהה בעבר במוסד  

   במשפחה אומנת                                                                            במוסד      כ     לא   

 הכתובת                          

 העדיי שוה                                    עד תארי                                     שהה מתארי / שוהה                          

 בג  

 בבית ספר  

 אחר  

  לא 

  כ 

 ש המוסד ומענו רשו בטיפול מחו לבית   **           ראה אישור בגב העמוד הראשו בטופס זה * 

 ) ראה עמוד ראשו בטופס זהצר אישור ()  הילדשל(לימודי   .8 

 )*צר אישור() 'מורה בית וכו, פיזיוטרפיה, בדבור, ריפוי בעיסוק: כגו(טיפול התפתחותי ) 6לילד עד גיל (  .9 
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 פרטי אחרי 'ה
 פרטי על פגיעה כתוצאה מתאונה ותביעה נגד צד שלישי    

 תקיפה וכדומה,  תאונת דרכי או אחרת הנגרמת עקב רשלנות הזולת" נהתאו"? הא נכות הילד נגרמה כתוצאה מתאונה
           השל הפרטי שלהלכ                      )עבור לסעי הבא(לא  

 תארי התאונה                                                                                                                    סוג התאונה

  אחרת פרט                               תאונת דרכי 
 מקו וכתובת אירוע התאונה

 נסיבות אירוע התאונה

 הא נמסרה הודעה למשטרה
 לא 
 התיק' מס                                                                                             לתחנת המשטרה ב          כ 

 עומדי להגיש תביעה לפיצויי נזיקי/ הא הוגשה 

 תארי הגשת התביעה                                                     הנתבע הוא       2=  כ                     1= לא  

 טלפו'      מס    כתובתו                                                                                עור הדי המייצג את הילד בתביעה הוא
 קבלת פיצויי

 הילד טר קיבל פיצויי נזיקי 
  בתארי                                                                  מאת         ח"  ש                        הילד קיבל פיצויי בס    

 העברת תשלומי   'ו
 :אבקש להעביר את הגימלה שתשול לי בגי תביעה זו לזכות חשבוני

 מספר חשבו הבנק                                                         

 כתובת הסני  

 :ומתוהפרטי בטופס תביעה זה א

 של ההורה שבה רשו הילד מתארי. ז.פ ת"ע                            של התובע מתארי. ז.פ ת"ע

 

 ש המאמת

 .ה ובמסמכי המצורפי לה הינ נכוניאני החתו מטה תובע גימלה לילד נכה ומצהיר כי כל הפרטי שנמסרו בתביע .א
 .מתחייב בזה להשתמש בגימלה לטובתו של הילד הנכה בלבדאני 

 .אני מתחייב להודיע למוסד לביטוח לאומי על כל שינוי שיחול בפרטי שמסרתי בתביעה זו
 .לאומיכ מיד למוסד לביטוח ידוע לי שא יוכנס הילד למוסד או יסודר במשפחה אומנת עלי להודיע על

ידי העלמת פרטי שיש לה חשיבות או להגדלתה על, ידוע לי כי בהתא לחוק הביטוח הלאומי אד גר במירמה או ביודעי למת גימלה לפי חוק זה
 .דינו קנס או מאסר שנה אחת, לעני

כי ה תואמי את הפרטי , ני ואני מאשר בזהכל הפרטי הרשומי בתביעה הוקראו באוז)  כאשר עובד המוסד ממלא את טופס התביעהיסומ ב( 
 .פ לעובד המוסד"שמסרתי בע

.ולדאוג להחתימ על טופס עדכו חשבו, או מיופה כח בחשבו/אני מתחייב להודיע למוסד לביטוח לאומי על כל שינוי של זהות השותפי לחשבו הבנק ו .ב
.בי במהל תקופת הזכאות ובי לאחריה, את פרטי השותפי לחשבו ומיופה הכח, י בקשתואני מסכי שהבנק ימסור מעת לעת למוסד לביטוח לאומי לפ 
א המוסד יפקיד לחשבו תשלו שהוא כולו או בחלקו שיל , ל יחזיר למוסד לביטוח לאומי לפי דרישתו סכומי מתו חשבוני"אני מסכי שהבנק הנ 

 .טי מושכי התשלומיוכ שהבנק ימסור למוסד את פר, בטעות או שלא כדי
 )מושב שיתופי/ אינו חל על תובע שקצבתו משולמת ישירות לקיבו ' סעי ב( 

 X  חתימת התובע                                   תארי                                                                            

 מספר זהות                                       ש        )  הבנק לגבי סעי בהתחייבות שות בחשבו(                 

 X  חתימה                                   תארי                                                                            
 :א התביעה נחתמה בחתימת אצבע

 X   חתימת העד                                                     : מספר זהותו                                            : ש העד

6 מתו 5עמוד 

)03.2003 (7821/ בל

 בבנק סני

 על ש החשבו מנוהל

חתו ג על שני טופסי ויתור סודיות שבשולי
 לשימוש המוסד לביטוח לאומי

 חתימת המאמת תפקידו

 )י בחשבו/אפשרי שות, ש התובע"חשבו הבנק חייב להיות ע(שות לחשבו הבנק / הצהרת התובע   'ז



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 אישור קבלת תביעה לקיצבת ילד נכה
 .הריני לאשר בזאת שקיבלנו את תביעת לגימלת ילד נכה

 .  וממוש ואנו מבקשי שיתו פעולה מצדהנני להביא לידיעת כי הטיפול בתביעה הוא מורכב
 . עלי להודיענו מיד ובכתב על שינוי שיחול לגבי הפרטי שמסרת עליה בטופס התביעהלתשומת לב 

 
 ,בכבוד רב                                                                                                                    חותמת הסני

 פקיד תביעות ביטוח נכות                                                                                                                            

6 מתו 6עמוד 

)03.2003 (7821/ בל

a
המוסד לביטוח לאומי

 סני
 תארי לכבוד

 מספר זהות, מ"הח אני

 אפוטרופוס         הורה   :מ"יחס קרבה לר

 אחר  

או כל /תוצאותיו ו,  הטיפול שנית,מצב רפואי, מבקש בזה למסור למוסד לביטוח לאומי או לבא כוחו כל מידע בקשר למחלה
 :או כל מסמ רפואי אודות/יד ומידע אחר שידרש על

 :מספר זהותו                                                                          :ש הילד

 X   :ימהחת                                                                    : הגר בכתובת

a
המוסד לביטוח לאומי

 סני
 תארי לכבוד

 מספר זהות, מ"הח אני

 אפוטרופוס   הורה        :מ"יחס קרבה לר בעל פנקס חבר מספר

 אחר   

או כל /תוצאותיו ו, הטיפול שנית, מצב רפואי,  מידע בקשר למחלהמבקש בזה למסור למוסד לביטוח לאומי או לבא כוחו כל
 :או כל מסמ רפואי אודות/יד ומידע אחר שידרש על

 :מספר זהותו                                                                         : ש הילד

  X   :חתימה                                                                    : הגר בכתובת

a
המוסד לביטוח לאומי

 סני
 לכבוד

 מספר תיק במוסד

 ,נכבדי

 בעל פנקס חבר מספר

 

 


