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   מדיניות המוסד לביטוח לאומי בעניין מתן גמלת ניידות וערעורים על קביעת הגמלה: הנדון

 לאומי לאנשים עם מוגבלויות-ןבמסגרת ציון היום הבי, 2009 בדצמבר 1 ביום לקראת ישיבת הוועדה

  :האלהנקודות בו הנדונות ו, בנושא שבנדון רקעמסמך להלן , בוועדות הכנסת ובמליאה

  ;גמלת ניידות וההטבות הנלוות לה. 1

  ;ניידותמוגבלות ברפואית לקביעת ה ועד .2

  ; את החלטת ועדת הניידותסמכות המוסד לביטוח לאומי לבחון מחדש. 3

  ;בניגוד להחלטת ועדת הניידותלמוסד לביטוח לאומי החלטות הרופא המייעץ . 4

  . של ליקוייםבלבד  ניידות על בסיס רשימה חלקית וישנה גמלתקביעת זכאות ל. 5

  

  גמלת ניידות. 1

כישת רכב חדש הלוואות לר, תו חנייה (הטבות שונותזכאות לגמלת ניידות משמעה קצבה חודשית וכן 

ליקויים ברגליים  ו לגביונמצא ש ניתנות למיההטבות .)ולרכישת אביזרים מיוחדים להתאמה לנכה ועוד

אדם ל לסייע לה והטבותיה נועדומהג 1. ולכל אחת מהן תנאי זכאות משלה,ו ניידותבאופן המגביל את

פי - י אוצר המדינה עלהגמלה משולמת מכספ.  להשתלב בקהילה ולפתח חיים עצמאייםמוגבל בניידות

 היא הגמלהמטרת  1977.2 בשנת הסכם הניידות שנחתם בין משרד האוצר לבין המוסד לביטוח לאומי

לבעל רכב .  רכברכב ובין שאין ברשותוגבל ומאדם ה הבין שיש ברשות, השתתפות בהוצאות הניידות

 –  לפחותמ" ק40א הוחזרה ב אם המרחק מביתו למקום עבודתו וגמלהולחסר רכב תשולם תוספת ל

 מפורטים שיעורי שבגינם ניתנת הגמלה 3רשימת הליקוייםב .השתתפות בהוצאות הנסיעה הנוספותכ

   4.כל לקות ולקותהמזכים בגמלה זו לעניין  המוגבלות בניידות

  ניידותב  מוגבלות רפואית לקביעתהועד. 2

                                              
 כושר תנועת לותמוגב, מפרק מדומה, נקע ,קישיון, קטיעה, שיתוק: ינה ניתנת גמלת הניידותגלהלן רשימת ליקויים שב 1

מומים מלידה  ,הפרעות במערכת כלי הלימפה, קפית בעורקי הרגלייםיספיקה ה- אי, קיצור גפה, המפרקים ברגליים או החלפתם
,  רשימת ליקויים–ניידות , קצבאות והטבות, להרחבה ראו המוסד לביטוח לאומי. וקומה נמוכה

aspx.default/Pages/LikuyList/Mobility/benefits/il.gov.btl.www://http ,2009 בנובמבר 25: תאריך כניסה. 
  . )1977 ביוני 1(ז "ו בסיוון תשל"הסכם בדבר גמלת ניידות שנערך ונחתם ביום ט 2
רשימת : ' תוספת א– )1977 ביוני 1(ז "ו בסיוון תשל"ערך ונחתם ביום ט שנ,הסכם בדבר גמלת ניידותלפירוט הרשימה ראו  3

  .ליקויים
, ניידות, קצבאות והטבות, המוסד לביטוח לאומיהאינטרנט של אתר  4
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 ועדות ן שלבסמכותהיא  יתותריתוק לכיסא גלגלים לצמשל ו  לצמיתות בניידותמוגבלות ן שלקביעת

של משרד המחוזיות בלשכות הבריאות פועלות  ועדות אלו 5.רפואיות לניידות של משרד הבריאות

 אינם רופאי המוסד לביטוח לאומי אלא אלום רופאי. "רופאים פוסקים"שלושה חברים בהן ו 6,הבריאות

החלטת ועדת שניתנה  לאחר 7.חהידי שר העבודה והרוו-רשימת רופאים שנקבעה על בהמנוייםרופאים 

   8. למוסד לביטוח לאומיועברתההחלטה מ, ידי רופאי משרד הבריאות- הניידות על

  החלטת ועדת הניידותון מחדש את סמכות המוסד לביטוח לאומי לבח. 3

אשר מייעצים למוסד באילו , המוסד מעסיק ארבעה רופאים מייעצים המומחים לתחום מוגבלות בניידות

המוגבל האדם למוסד יש הסמכות להפנות בכל עת את  9. לערער על החלטת ועדת הניידותישמקרים 

לבדיקה מחודשת , גלים לצמיתותסא גלי או ריתוק לכמוגבלות בניידות לצמיתות לגביו ו נקבעשלאבניידות 

, החמרה במצבושחלה  גם המוגבל בניידות רשאי לפנות לוועדה זו בטענה 10.של ועדה רפואית לעררים

שהוועדות פי - על-אף בנקודה זו חשוב לציין כי .בתנאי שחלפה שנה מתום ההחלטה האחרונה בעניינוו

את סמך החלטתן המוסד מעניק  מאחר שעל, של המוסד לביטוח לאומיועדות הרפואיות לניידות אינן 

, תבדיקה מחודשת אינה בידי משרד הבריאוערוך ההחלטה ל, ניידות ואת ההטבות הנלוות לההגמלת 

   11.המוגבל בניידותו בלבדהאדם אלא בידי המוסד לביטוח לאומי או 

כי גם ילד נכה או מבוגר נכה שנקבעה לגביהם עולה  12ה"ר אהב"יומפנייה שהגיעה לוועדה מטעם   .א

בוועדות הרפואיות פעם בפעם מתבקשים להיבדק מדי , 100%–80%מוגבלות בניידות בשיעור של 

 :הפרטים האלה בתגובה ו נמסרמהמוסד לביטוח לאומי. לניידות

מוגבל בניידות אדם ה וה,ליקוי לצמיתות ועדת הניידות קובעת ,מדובר בלקות שאינה הפיכה אם •

  ;נתקבל מידע חדש הסותר את קביעת הוועדהכן אם  אלא, מתבקש להיבדק שוב בפניה אינו

ומי ד לביטוח לא והמוס,ועדת הניידות קובעת ליקוי ללא ציון צמיתות ,מדובר בלקות הפיכה אם •

רופא האם , ואולם. ם לבקש מהמוגבל בניידותו להיבדק שוב בפניהאו הוועדה עצמה רשאים

המוסד נוהג שלא לקרוא ) גם לא באמצעות ניתוח(שינוי בליקוי שיחול מייעץ סבור שאין סיכוי ה

דוע לא  לאומי נשאל מ המוסד לביטוח13.מוגבל בניידות לבדיקות חוזרות של ועדת הניידותאדם הל

 התשובן המ ;אין סיכוי לשינוי בליקוישבהם הרופא המייעץ קבע שלצמיתות במקרים נקבע ליקוי 

של  חוות דעתופי - עלאך ,  להחליט אם מדובר בליקוי לצמיתותרשאית בלבדעולה כי ועדת הניידות 

גביו  המוסד רשאי לנהוג במוגבל בניידות כמי שנקבע ל,הרופא המייעץ של המוסד לביטוח לאומי

 14. החליטה כך לגביולא גם אם ועדת הניידות ליקוי לצמיתות

                                              
  .2009 בנובמבר 19, מכתב, ר במשרד הבריאות"מנהלת תחום בכיר וע, מירי כהן 5
 .2009 בנובמבר 26, מכתב,  במוסד לביטוח לאומימנהלת אגף גמלאות נכות, לימור לוריא 6
 1(ז "ו בסיוון תשל"כם בדבר גמלת ניידות שנערך ביום טהס, רשימת מבחנים ולקט סעיפי חוק ותקנות, המוסד לביטוח לאומי 7

 .205' עמ, 2009אפריל , הועדות הרפואיות: 'תוספת ב –) 1977ביוני 
  .2009 בנובמבר 29, שיחת טלפון, מנהלת אגף גמלאות נכות במוסד לביטוח לאומי, לימור לוריא 8
  .ל"הנ 9

א מוסמך מבין הרופאים ששמותיהם כלולים ברשימת חברי ועדות ידי רופ-ועדה זו מורכבת משלושה רופאים שנבחרים על 10
  .ידי שר העבודה והרווחה ופורסמה ברשומות- שנקבעה על,רפואיות לעררים

להסכם בדבר גימלת  20 סעיף להרחבה ראו. 2009 בנובמבר 19, תבמכ, ר במשרד הבריאות"מנהלת תחום בכיר וע, מירי כהן 11
  .הועדות הרפואיות: 'ת בתוספ, )1977 ביוני 1(ז "תשלו בסיוון "ניידות שנערך ביום ט

מכתב לוועדה לפניות , ילדים נכים והוריהם,  למען נכים ארגון הנכים בישראל המיוחד–ה "ר ארגון אהב"יו, אבנר עורקבי 12
  .2009 באוקטובר 27, הציבור

  .2009בר  בנובמ26, מכתב,  במוסד לביטוח לאומימנהלת אגף גמלאות נכות, לימור לוריא 13
 .2009 בנובמבר 29, מכתב, ל"הנ 14
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 לנצל אתבשלב שבו הפונים יכולים רק לוועדת ניידות  המוסד נוהג לזמן מוגבלים ,פי התלונה- על  .ב

מתשובת  .ובכפוף לתנאים שוניםהניתנת במסגרת הזכאות לגמלת ניידות  ,הטבת רכישת הרכב

 ,כאמור , רופא מייעץ סבור כי ישבהםש במקרים רקנעשה כי הדבר עולה המוסד לביטוח לאומי 

יש שהוא מחליט  – קריאת מסמכים רפואיים עדכנייםלאחר  – ואם ,  בעתידסיכוי לשינוי בליקוי

 ההחלטה ניתנת עלברוב המקרים נמסר מהמוסד כי בכך ש, כמו כן.  כלשהיך בבדיקה נוספתרצו

, להיבדק בבדיקה כלשהיאינו מתבקש ניידותו מוגבל באדם הסמך מסמכים רפואיים עדכניים וה

לפיה על המוסד ש ,לפניות הציבור לוועדהשמעלים הפונים בהתאם להמלצה למעשה המוסד פועל 

 פרטל אולם על אישור זה; הרופא המטפללאפשר לנצל את הטבת רכישת הרכב כנגד אישור מטעם 

  15.בלבד" לא חל שינוי"סתפק בלה ואיןאת המצב הרפואי 

  חלטות הרופא המייעץ בניגוד להחלטת ועדת הניידותה. 4

וסד ממליץ אם לערער שם רופא מייעץ למו, ניידות מועברת למוסד לביטוח לאומיההחלטת ועדת , כאמור

מוגבל בניידות והמוסד מחליט אדם ניידות בעניינו של המדובר בקביעה ראשונה של ועדת אם ) א (.יהלע

 למוגבל בניידות עד להחלטה בדבר שיעור לא ישולמולת הניידות כספי גמ, לערער על החלטת הוועדה

שיעורי הגמלה שקבעה ועדת הערר יזכו את המוגבל בניידות בגמלת אם .  ועדת העררידי-עלהמוגבלות 

המוגבל בניידות כבר זכאי אם ) ב. (הגמלה תשולם לו למפרע מיום החלטת ועדת הניידות בעניינו, ניידות

יקבל את הגמלה בהתאם להחלטת ועדת  הוא, בעניינוה שאינה ראשונה ר בהחלטלגמלת ניידות ומדוב

  16.ר בדבר שיעורי המוגבלות החדשים שלו להחלטת ועדת הערעדהניידות 

ועדת והסכמה בדבר שיעור המוגבלות ש-אינובע מערעור ההמקרים ברוב  ,לדברי המוסד לביטוח לאומי

ייתכן ערעור של המוסד על החלטת ועדת ד לביטוח לאומי כי  עוד עולה מדברי המוס. החליטה עליוהניידות

מרכז ל למוסד להנפיק אפשרלא עד להשלמת המכתב לוח הזמנים הקצר  (ניידות להכיר בליקוי לצמיתות

המחקר והמידע נתונים בדבר ערעורי המוסד לביטוח לאומי על החלטות ועדות הניידות בהמלצת הרופא 

  17).כןלעשות תבקש יאם  ,לפניות הציבורלוועדה נתונים אלו גיש ביכולתו להנמסר שאך , המייעץ

פיהם רופא מייעץ של המוסד לביטוח לאומי מחליט שלא לקבל את -לעש הנתוניםלא ברור מהם , בפועל

היו לפני ש האם המלצתו מסתמכת על בדיקת אותם מסמכים רפואיים ובדיקות .החלטת הוועדה הרפואית

 ?"מידע חדש הסותר את קביעת ועדת הניידות" למה הכוונה ב? החלטתהכשקיבלה אתועדת הניידות 

בסעיף  כפי שיפורט ,תקינות החלטות ועדות הניידותלבדוק את קושי על הסוגיה כבדת משקל זו מתווספת 

  . הבא

  בסיס רשימה חלקית וישנה של ליקויים קביעת זכאות לגמלת ניידות על. 5

 בשנת כבר,  מרשימת הליקויים המזכה בגמלת ניידותהחורגותדות הניינוכח ריבוי ההחלטות של ועדות 

, לדעת מבקר המדינה. " של רשימת ליקויים זובבחינה מחודשת התריע מבקר המדינה כי יש צורך 2006

הרפואיות אינה מעוגנת בהסכם ואינה ידועה שקבעו הוועדות  החלקייםהעובדה שרשימת סעיפי הליקוי 

 לפגוע באחידות ובשוויוניותוכן היא עלולה , ת אצל מוגבלים בדבר זכאותםלציבור גורמת לחוסר ודאו

                                              
  .2009 בנובמבר 26, מכתב, ל"הנ 15
ממלאת מקום מנהלת תחום ניידות במוסד , ושרה מילר, מנהלת אגף גמלאות נכות במוסד לביטוח לאומי, לימור לוריא 16

  .2009 בנובמבר 30, שיחת טלפון, לביטוח לאומי
  .2009 בנובמבר 30, שיחת טלפון, ל"הנ 17
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כפי שזו מופעלת ,  על ההחלטות המתקבלותקושי לקיים בקרת תקינותיש ,  כן כמו. ההחלטות המתקבלות

  18".בכל הנוגע לליקויים המעוגנים בהסכם הניידות

 והחלטות ועדות הניידות מתקבלות 1977לא תוקן ההסכם משנת עד היום  ,למרות ביקורת זו של המבקר

 כגון מחלות ,ניידותהעשויים להגביל יש רשימה ארוכה של ליקויים . סמך רשימה חלקית של ליקויים על

   19.מחלות עצביות ועוד, התקף לב חמור, גב

  

   ושאלותהמלצות. 6

את מידה  על המוגבלים בניידות יתר על ה מקשהשקיים היוםהוועדה תשקול אם המנגנון שמומלץ  .1

  . זכויותיהם בגין מוגבלותם זומיצוי

הוועדה תבקש מהמוסד לביטוח לאומי להציג בפניה נתונים בדבר מספר המוגבלים שמומלץ  .2

 נתונים –  לקבל את המלצת ועדת הניידות בעניינםשלאבניידות שהרופאים המייעצים החליטו 

, בילים לערער על החלטת ועדההשיקולים שמו על,  בהחלטותהכפילותעל סוגיית שיאפשרו ללמוד 

 .ועוד יםאו נדח יםמתקבלש יםהערעורעל מספר 

הקריטריונים את מומלץ כי הוועדה תבקש מהמוסד לביטוח לאומי להציג בפניה , לכךבהמשך  .3

 האם מדובר –  לקבל את החלטת ועדת הניידותשלאוהשיקולים המנחים את הרופאים המייעצים 

  . בסיסם את החלטתהחליטה עלמהניידות ועדת שותונים ונבבדיקת אותם מסמכים רפואיים 

ועדת של החלטות על בדבר היכולת לקיים בקרת תקינות  מבקר המדינה שלביקורת לנוכח ה .4

בבקשה למשרד הבריאות ולמשרד האוצר , מוסד לביטוח לאומימומלץ כי הוועדה תפנה ל, הניידות

  לצורך קידום מחדש בגמלה זויםהמזכלהקמת ועדה מקצועית שתבחן את רשימת הליקויים 

  .ועדת הניידותשל ות החלטה האחידות והשוויוניות של ,השקיפות

בעניין יידע את הציבור שהמוסד בבקשה הוועדה תפנה למוסד לביטוח לאומי שמומלץ , כמו כן .5

 המפרט את מצבו הרפואי של המוגבל , בלבד מטעם הרופא המטפלמסמך עדכני בלהכירהסכמתו 

  .כב חדש המותאם למוגבלות בניידותו בזכאות להחלפת רכמסמך המזכה את המוגבל ,בניידותו

  

  ,בכבוד רב

  

  כהן- סידס דפנה

   בכירראש צוות, שמוליק חזקיה: אישור

  "דברי הכנסת"מערכת : עריכה לשונית
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