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תקנות הביטוח הלאומי )ביטוח נכות( )מתן שירותים מיוחדים( )תיקון(, 
התשפ"ב-2021

משולב[,  ]נוסח  הלאומי  הביטוח  לחוק  ו–400   206 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשנ"ה-11995 )להלן - החוק(, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין 

תקנות אלה:

 21978 התשל"ט-  מיוחדים(,  שירותים  )מתן  נכות(  )ביטוח  הלאומי  הביטוח  בתקנות    .1
)להלן - התקנות העיקריות(, בתקנה 2)א(, במקום "בשיעור של 60%" יבוא "בשיעור 

של 40%". 

בתקנה 3, בסופה יבוא:   .2
פעולות  כל  בביצוע  במיוחד  רבה  במידה  הזולת  בעזרת  לחלוטין  התלוי  ")ד( נכה 
בביצוע  מהזולת  במיוחד  רבה  בעזרה  התלוי  נכה  או  היממה,  שעות  בכל  יום,  היום 
כל פעולות היום יום בכל שעות היממה ונוסף על כך זקוק להשגחה מתמדת, זכאי 
לקיצבה מיוחדת בסכום השווה ל–235% מקצבת יחיד מלאה; אך אם היה נכה כאמור 
זכאי לתוספת כאמור בתקנה 3א)ב( או זכאי לתוספת בשל היותו נכה מונשם מכוח 
הזקוקים  נכה  ילד  ולגמלת  מיוחדת  לקיצבה  לזכאים  תוספת  תשלום  בדבר  הסכם 
ל–188%  השווה  בסכום  מיוחדת  לקצבת  זכאי  יהיה   - רצוף  באופן  הנשמה  למכונת 

מקצבת יחיד מלאה."

אחרי תקנה 3 יבוא:  .3

"תוספות לקיצבה 
מיוחדת

ומצוי   ,3 תקנה  לפי  מיוחדת  לקיצבה  הזכאי  נכה  )א(  3א. 
בחזקתו ילד שטרם מלאו לו 3 שנים, יהיה זכאי לתוספת 
הבסיסי,  מהסכום   10.7% של  בשיעור  האמורה  לקיצבה 
משני  יותר  בעד  האמורה  התוספת  תשולם  שלא  ובלבד 

ילדים; לעניין זה, "ילד" - כהגדרתו בסעיף 238 לחוק.

)ד(,  או  3)ג(  תקנות  לפי  מיוחדת  לקיצבה  הזכאי  נכה  )ב( 
משולמת  שהקיצבה  בחודש  אלה  כל  לגביו  שמתקיימים 
 253.07% בשיעור  לקיצבה  לתוספת  זכאי  יהיה  בעדו, 

מקצבת יחיד מלאה:

מצבו  בשל  המוסד,  רופא  לדעת  זקוק,  הוא   )1(
הרפואי ותלותו בזולת, לשני מטפלים;

זר  עובד  להעסקת  היתרים  שני  בעל  הוא   )2(
זרים,  עובדים  לחוק  1יג  בסעיף  כמשמעותם 

התשנ"א-1991;

הוא העסיק בפועל שני עובדים זרים או עובד זר   )3(
ועובד נוסף במשרה מלאה, שאינו בן משפחה;

הוא אינו זכאי לתוספת בשל היותו נכה מונשם   )4(
לקיצבה  לזכאים  תוספת  תשלום  בדבר  הסכם  מכוח 
הנשמה  למכונת  הזקוקים  נכה  ילד  ולגמלת  מיוחדת 

באופן רצוף.

ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשנ"ח, עמ' 96.  1

ק"ת התשל"ט, עמ' 83; התשע"ח, עמ' 1317.  2

תיקון תקנה 2  

תיקון תקנה  3 

הוספת תקנה 3א  
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לעניין זה - 

"עובד זר" - כהגדרתו בחוק עובדים זרים התשנ"א-1991, 
324ב  סעיף  לפי  בישראל  כדין  שלא  שוהה  שאינו 

לחוק;

"בן משפחה" - בן זוג, הורה, הורה הורה, ילד, אח או אחות, 
גיס או גיסה, דוד או דודה, חם או חמות, נכד או נכדה 
וכן בו זוגו וילדו של כל אחד מהם, לרבות בן משפחה 

כאמור שהוא שלוב."

בתקנה 11)ב()2( לתקנות העיקריות -  .4
)ג( )ב(,  3)א(,  "בתקנה  יבוא  )ג("  או  )ב(  3)א(,  "בתקנה  במקום  )ב(,  משנה   )1( בפסקת 

או )ד(".

)2( פסקת משנה )ג( - תימחק.

)תיקוני  הכלכלית  התייעלות  חוק  של  פרסומו  ביום  אלה  תקנות  של  תחילתן  )א(    .5
חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2021 ו–2022(, התשפ"ב-2021 )בתקנה 

זו - יום הפרסום(.

תקנה 2)א( לתקנות העיקריות, כנוסחה בתקנות אלה, תחול על תביעה לקיצבה  )ב( 
המוגשת מיום כ"ח בטבת התשפ"ב )1 בינואר 2022( ואילך, ובלבד שלא תשולם קיצבה 

מיוחדת מכוח התקנה האמורה בעד תקופה הקודמת לאותו מועד.

קיצבה  על  יחולו  אלה,  בתקנות  כנוסחן  העיקריות,  לתקנות  ו–11   3 תקנות  )ג( 
המשתלמת בעד יום כ"ח בטבת התשפ"ב )1 בינואר 2022( ואילך.

קיצבה  על  תחול  אלה  בתקנות  כנוסחה  העיקריות,  לתקנות  3א)א(  תקנה  )ד( 
המשתלמת בעד יום כ"ה בתשרי התשפ"ב )1 באוקטובר 2021(, ואילך.

תקנה 3א)ב( לתקנות העיקריות, כנוסחה בתקנות אלה תחול על קיצבה המשתלמת  )ה( 
בעד יום כ"א בתמוז התשפ"א )1 ביולי 2021(, ואילך.

תקנות לפי  ראשונים  תשלומים  )ה(,  עד  )ב(  משנה  בתקנות  האמור  אף  על   )ו( 
משנה )ב(, )ג( ו–)ה( ישולמו בתוך 90 ימים מיום הפרסום, ולפי תקנת משנה )ד( - בתוך 

150 ימים מיום הפרסום.

ג' בכסלו התשפ"ב )7 בנובמבר 2021(
)חמ 3-756(

ן ה כ ר  י א מ  
שר הרווחה והביטחון החברתי   

תקנות הביטוח הלאומי )ילד נכה( )תיקון(, התשפ"ב-2021

]נוסח  הלאומי  הביטוח  לחוק  ו–400  222א   ,222  ,221 סעיפים  לפי  סמכותי,  בתוקף 
משולב[ התשנ"ה-11995 )להלן - החוק( ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני 

מתקין תקנות אלה:

העיקריות(,  התקנות   - )להלן  התש"ע-22010  נכה(,  )ילד  הלאומי  הביטוח  בתקנות   .1
בתקנה 1, בהגדרה "ילד התלוי בעזרת הזולת" -

תיקון תקנה 11 

תחילה, תחולה 
ותשלומים ראשונים 

תיקון תקנה 1 

ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשע"ט, עמ' 151.  1

ק"ת התש"ע, עמ' 810; התשע"ט, עמ' 498.  2
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אחרי פסקה )1( יבוא: )א( 

")1א( תלוי במידה רבה מאוד בעזרת הזולת בכל שעות היממה )להלן - ילד 
התלוי בעזרת הזולת במידה רבה מאוד(;";

אחרי פסקה )2( יבוא: )ב( 

היממה  שעות  בכל  במיוחד  רבה  במידה  הזולת  בעזרת  לחלוטין  ")2א( תלוי 
)להלן - ילד התלוי לחלוטין במידה רבה במיוחד בעזרת הזולת(."

בתקנה 2 לתקנות העיקריות -  .2
אחרי פסקה )2( יבוא:  )1(

")2א( סכום השווה ל–112% מקצבת יחיד מלאה בעד ילד התלוי בעזרת הזולת 
במידה רבה מאוד;";

)2( בפסקה )3(, במקום הסיפה החל במילים "בעד ילד התלוי לחלוטין" יבוא "בעד 
כל אחד מאלה: 

")א( ילד התלוי לחלוטין בעזרת הזולת;

)ב( ילד הזקוק לטיפול רפואי קבוע או ילד התלוי לחלוטין במידה רבה במיוחד 
בעזרת הזולת, ובלבד שהם זכאים לתוספת לפי הסכם המונשמים".

אחרי פסקה )3( יבוא:  )3(

לחלוטין  התלוי  ילד  בעד  מלאה  יחיד  מקצבת  ל–235%  השווה  ")3א( סכום 
ובלבד  קבוע,  רפואי  לטיפול  הזקוק  ילד  או  הזולת  בעזרת  במיוחד  רבה  במידה 

שאינם זכאים לתוספת לפי הסכם המונשמים;";

בפסקה )4( -  )4(

במקום פסקת משנה )א( יבוא:  )א( 

שמשתלמת  ילד  בעד  מלאה  יחיד  מקצבת  ל–86.59%  השווה  ")א( סכום 
בעדו גימלה לפי פסקה )3א(;

)א1( סכום השווה ל–65.05% מקצבת יחיד מלאה בעד ילד שמשתלמת 
בעדו גימלה לפי פסקה )3(;

")א2( סכום השווה ל–46.57% מקצבת יחיד מלאה בעד ילד שמשתלמת 
בעדו גימלה לפי פסקה )2א(;";

בפסקת משנה )ב(, במקום "17%" יבוא "34.59%"; )ב( 

בפסקת משנה )ג(, במקום "6.88%" יבוא "18.48%". )ג( 

בתקנה 4 -  .3
משפחת  בידי  מוחזק  אינו  הנכה  "הילד  יבוא  בה  האמור  במקום  )א()2(,  בפסקה   )1(

אומנה";

אחרי  תקנת משנה )ב( יבוא:   )2(

")ב1( על אף האמור בתקנה 2, היה הילד הנכה מוחזק בתנאי פנימייה במוסד 
בידי  למעט  שיקום,  שירותי  או  סיעוד  שירותי  רפואה,  שירותי  ניתנים  שבו 
במקום  העניין,  לפי  האלה,  בשיעורים  גימלה,  בעדו  תשולם  אומנה,  משפחה 

בסכומים האמורים בתקנה 2:

תיקון תקנה 2 

תיקון תקנה 4 
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זכאי  שהיה  ילד  בעד  מלאה,  יחיד  מקצבת  ל–23.73%  השווה  סכום   )1(
לגימלה לפי תקנה 2)1(, אלמלא היה מוחזק בתנאי פנימייה כאמור;

זכאי  שהיה  ילד  בעד  מלאה  יחיד  מקצבת  ל–47.47%  השווה  סכום   )2(
בתנאי  מוחזק  היה  אלמלא  )3א(,  או   )3( )2א(,   ,)2(2 תקנות  לפי  לגימלה 

פנימייה כאמור";";

בתקנת משנה )ג(, במקום הרישה עד המילה "בעד" יבוא "הוראת תקנת משנה   )3(
)ב1( לא תחול על".

תחילתן של תקנות אלה ביום פרסומו של חוק התייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה   .4
להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2021 ו–2022(, התשפ"ב-2021 )בתקנה זו - יום 
הפרסום( והן יחולו על גימלה המשתלמת בעד התקופה שמיום כ"ח בטבת התשפ"ב 
)1 בינואר 2022( ואילך, ואולם תשלומים ראשונים לפי תקנות אלה ישולמו עד תום 90 

ימים מיום הפרסום.

י"א בכסלו התשפ"ב )15 בנובמבר 2021(
)חמ 3-2146(

ן ה כ ר  י א מ  
שר הרווחה והביטחון החברתי  

תחילה, תחולה 
ותשלומים ראשונים 
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