
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 30/07/2020
 ט' אב תש"ף 

 לכבוד:
 ח"כ ישראל כ"ץ 

 שר האוצר

 נכבדי,

התכנית אי הכללת ילדים עם מוגבלויות מקבלי גמלת ילד נכה במעגל הזכאים למענק מיוחד )הנדון: 
 משבר הקורונה(  –לסיוע כלכלי 

השבוע אושרה התכנית לסיוע כלכלי, שעניינה מתן מענקים חד פעמיים לאזרחי המדינה. במסגרת  .1
התכנית נקבעו בין היתר מענקים למשפחות עם ילדים, בהתאם למספר הילדים במשפחה, מענקים 

 קצבת נכות כללית. למקבלי ₪  750וכן תוספת בסך ₪  750בסך  18לאזרחים מעל גיל 
ת נכות כללית. נבקש להסב את תשומת ליבך שעל באנו מברכים על התוספת שניתנה למקבלי קצ .2

 בסיס אותו היגיון יש לפעול למתן מענק דומה גם עבור ילדים עם מוגבלויות הזכאים לגמלת ילד נכה.
ם נדרשו להתפנות לטיפול הורי –במלוא העוצמה  מוגבלותבמשפחות לילדים עם  משבר הקורונה היכה .3

אינטנסיבי בילדיהם אשר נותרו לאורך תקופה ממושכת ללא מענים חינוכיים וטיפוליים. רבים מהם 
כאשר הם נאלצים לחדול  –מצאו עצמם מטפלים בילדיהם הזקוקים להשגחה מוגברת מסביב לשעון 

 הפיכים.  מעבודתם ולשלם מחירים תעסוקתיים כבדים ופעמים רבות ארוכי טווח ובלתי
כרוך בנטל כלכלי כבד. חלק ניכר מהשירותים החיוניים  מוגבלותפול בילדים עם ה, טיגם בשגר .4

לאוכלוסייה זו מסופק באמצעות קופות החולים, מסגרות חינוכיות ומסגרות רווחה. עם פרוץ המגפה 
 תי. הופסקו שירותים אלו באחת, ועבור הילדים ומשפחותיהם נפער ריק טיפולי ותמיכ

בניסיון למלא את הפערים שנוצרו ולבלום את הרגרסיות הקשות שעברו הילדים בתקופה זו, להורים  .5
רבים לא נותרה ברירה אלא להשלים את צרכי ההשגחה והטיפול באמצעות הוצאה פרטית, המגיעה 
בקלות לאלפי שקלים בחודש. אחרים, נאלצו להכיל את הרגרסיה ולקוות להקלה לאחר השבת 

ם הטיפוליים. ויודגש, כי לאור מורכבותם של הילדים גם הוצאות שמרטפות הינן מוגדלות המעני
 ומצריכות אנשי מקצוע מיומנים.

המשבר החריף שנראה במשקי בית רבים בישראל הופיע בעוצמה יתרה במשקי הבית של המשפחות  .6
 ,ר בתחום התעסוקה כפי שהוסבר לעיל, אשר ספגו מחירים כבדים באופן מוגבמוגבלותלילדים עם 

 .השגחה וטיפול גדלו באופן דרסטי בעוד הוצאותיהם עבור צרכי
 ת הסיוע צורמת במיוחד.רתה של אוכלוסייה רגישה זו מתכנימשכך, דווקא הד .7
 גמלת ילד נכהזכאי  עם מוגבלות לדיםכלפי י נבקשך לפעול באופן דחוף לתיקון העוול שנוצר .8

 בדומה לאוכלוסיות מיוחדות אחרות. ₪  750ומשפחותיהם, ע"י קביעת זכאותם לתוספת מענק בסך 
 להתייחסותך הדחופה נודה. .9

 בכבוד רב,
 

 , עו"דמיכאל זץ                
 

 , אלו"טאגף קידום זכויות, חטיבת קהילה מנהל                                                                                            
 

 



 

 
 :הארגונים בשם

 לו"טא
 אילן

 יםאק
 בזכות

 המטה לחינוך מעול"ה
 אהב"ה

 משתלבים ברצף
 קשר

 נויאופק לילד
 אסט"י

 פורום מיוחדים בשרון
 צח"י

 ותקמסת
 אקדם

 עלה
 לילדים עם צרכים מיוחדים קואליציית הורים

 ביחד
 סיכוי שווה 

 קול הזכויות
 מטה המאבק לחינוך שווה זכויות לילדים חולים

 ית"ד
 
 
 

 העתקים:
 ח"כ איציק שמולי, שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 

 והבריאות  הרווחההעבודה חיים כץ, יו"ר וועדת ח"כ 
 ח"כ משה גפני, יו"ר וועדת הכספים

 ג'בארין, יו"ר הוועדה המיוחדת לזכויות הילדח"כ יוסף 
 גב' קרן טרנר, מנהלת כללית, משרד האוצר

 לאומיביטוח מוסד למר מאיר שפיגלר, מנהל כללי, ה
 אברמי טורם, נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, משרד המשפטים

 


