
 

  

 

 

 

 

 

 

  20/09/2022                    לכבוד 

  לודמילה אליאסיאן הגב' 

  ראש אגף ðכויות 

  המוסד לביטוח לאומי 

  

  חודשים   3הðדון: חוזר הלשכה הרפואית קצבת ילד ðכה לפגים שטרם הגיעו לגיל 

  

  שלום רב, 

  

היא עמותת הורים ארצית הפועלת לשיפור המעðים    'בישראל  למען הפגים   -  לה"ב'עמותת   . 1

  הקיימים לפגים, לתמיכה במשפחותיהם ולקידום זכויות עבורם. 

לביטוח הלאומי  פרסם    1.1.2020ביום   . 2 בביטוח  המוסד  ðכה  ילד  פגים" תחת קצבת  "חוזר 

ואחרי שלופורסמה    כשðה,  לאומי.  משמעותי   הביא  האמור  החוזר .  הרחבה  לשיðוי 

הייחודיים    אומיהביטוח הל  בהתייחסות  הפגים  שללצרכים  ðותרו  משפחות  זאת  , אך עם 

 כפי שיפורט להלן:  סוגיות הדורשות התייחסות ומעðה של הביטוח הלאומי, והכל

  

עומס הטיפולי על ההורים מתחיל  ה    - צרכים מיוחדים מרגע לידתם פגים היðם ילודים עם  .א

 למשברים כלכליים עצומים  מיום לידת הפג. ישðן משפחות שהלידה המוקדמת מביאה אותן

על כן הðחייה בחוזר לפיה  הפג צריך להיות בן שלושה חודשים על מðת להתחיל ולקבל את  

כה  הזכאות לקבצה, פוגעת במטרת הקצבה ויוצרת עומס כלכלי על משפחה, שמצד אחד צרי

לקצץ שעות עבודה בשביל לשהות לצד הפג, ומצד שðי מתווספות לה הוצאות רבות, זאת גם  

 אם הפגים מאושפזים ומקבלים את הטיפול בפגיות.

  ðודה לבחיðה של הקדמת הזכאות לפגים בקריטריוðים החל מיום הלידה.  בקשתðו:

  

מקרה, ב  בין אםשהתרחשו בחו"ל,  לא מתייחס ללידות    הקיים  החוזר  - לבחו"פגים   לידת  .ב

  בחו"ל.  או במקרה של לידות מוקדמות כתוצאה מפוðדקאותבזמן חופשה או שהייה זמðית,  

ב חריגיהמדובר  שלדעתðו,  מקרים  בחשבוןם,  ðלקחו  אין    בעת  לא  שכן  החוזר,  כתיבת 

יחסים גם ספציפית  מתי  התייחסות למצב כזה בכלל, להבדיל ממעðק לידה ודמי לידה, בהם

 למצב בו תושבת ישראל יולדת בחו"ל.

ישראל, על חוזר פגים להתייחס לסוגיית מיקום הלידה, ולתת מעðה עבור תושבי    בקשתðו:

בארץ ללידה מוקדמת בחו"ל, אך מרכז חייהם  ðקלעו  לידה    .אשר מכל סיבה  במקרה של 



 

  

 

 

 

 

 

 

את   יקבלו  כי הם  בקשתðו היðה  מלוא התðאים שהיו מגיעים  מוקדמת המתרחשת בחו"ל 

  תה מתרחשת בישראל י להם אם הלידה הי

  

הגדרת "פגות" כאחד הקריטריוðים  כיום   -ðגשת הזכות באתר של הביטוח הלאומיה  .ג

. לצערðו, הורים רבים איðם מכירים את הזכות  ל "ילד ðכה"בעמוד ש איðה מופיע המזכים

  . מהעו"סית בפגיה, או מעמותת לה"ב ושומעים עליה לראשוðה

ð ים, תוך הדגשת מצבי הזכאות הייחודייםðסת החוזר כאחד הקריטריוðודה מאוד להכ

 .לזכאות זו

 

  . להתייחסותךðשמח להרחיב בעל פה וðודה  . 3

 

  ,בברכה

  רומי שחורי 

  למען הפגים בישראל   -מðכ"לית לה"ב

  

  

 

  

  

  העתקים:

  ביטוח הלאומימוסד ל, המערך ðכויות ושיקום מðכ"ליתגב' ירוðה שלום, ס

 , המוסד לביטוח לאומיðהלת תחום ðכויות מיוחדותמלוי, -גבאיגב' ðטלי 

 


