
 

  
                    

     
   

  

  
  

       
  

                    

                 

        

  

               

              
       

          

            
         

  

      

              
    

             
      

               
     

         

       

           
      

                
             

            
        

 ראלשי מדית
 הביטחון משרד

 80.27'מס כים שיקום גףא הוראת

 לכים קירור דמי : הושא

 8.6.2020: תאריך

 4: עמודים 'מס

 כללי

 .ומהבמק ובאה 2.8.2015 מיום 80.27'מס הוראה מחליפה זו הוראה .1

 גוריםמ דירת לקירור תשלום במתן הטיפול ודרכי הזכאות את לקבוע באה זו הוראה .2
 .)ספטמבר – מאי ( הקיץ בחודשי הכה של

 .בחוק לקבוע בוסף קתהמוע הטבה מעגת זו הוראה .3

 בעל היו הטבותו תשלומים ,לתגמולים היחידה וראש השיקום אגף ראש סגן .4
 .זו אההור של ובקרה עדכון ,להחיה אחריותוה הסמכות

 זכאות

 :זכאים 1 רמה קירור לדמי .5

 ריםובאיז ררהמתגו הפגיעה סוגי בכל בכלל ועד  50%-100%כותו שדרגת כה .א
 :להלן כמוגדר חמים

 ,הירדן בקעת ,הכרת ים שפת על ישובים לרבות הירדן עמק ,ודרומה גת קרית
 .יזרעאל עמק ,שאן בית עמק

 100% היה זו פגיעה בגין כותו תשדרג כרוית כליות יקתפס אי על מוכר כה .ב
 .בארץ איזור בכל המתגורר

 .רפואיות מסיבות ,משרדו ןובמימ מזגן שקיבל כה .ג

 :זכאים 2 רמה קירור לדמי .6

 למעט ,הפגיעה סוגי בכל וחדתמי כות +100% היה כותו שדרגת כה .א
 .בארץ איזור כלב המתגורר ,לגפראפ,קוואדרופלג

 ןאובד בגין איבר כל על לפחות 50% היה כותו רגתשד רגל ופגוע יד פגוע כה .ב
 .)איבר אותו על ותפגימ מספר של כ"סה ולא( אחד סעיף על חלטומ תפקוד

 סיכום( בארץ איזור בכל המתגורר כוויות על ומעלה  30%כותו שדרגת כה .ג
 ).הפחתה ללא כוויות סעיפי על הכות אחוזי
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 סוג( וואדרופלגק מיוחדת כות + 100%כותו שדרגת כה כאיז 3 רמה ורירק לדמי .7
 .בארץ איזור כלב המתגורר )03 פגיעה

 עהגיפ וגס( לגראפפ מיוחדת כות + 100%כותו שדרגת כה זכאי 4 רמה ורירק לדמי .8
. (01 

 ואלמ אשר , מוגן בדיור המתגורר כה או ,מאושפז כה- קירור לדמי זכאים לא .9
 או )שלו בית , ד"חב כפר , פיס כפר כגון ( המשרד י"ע ממומות ותהשוטפ ההוצאות

 .ל"בחו קבע באופן ררהמתגו כה

 המעק גובה

 .להוראה 'א בספח מפורט קירור דמי מעק רמות גובה .10

 ,החולפת בשה המדד עליית י"עפ ,מאי בחודש ,לשה אחת יעודכן קהמע רמות גובה .11
 .ס"אכ שיקום לחשבואות היחידה עם בתיאום ,ורווחה ותהטב לושא אחראי י"ע

 יפולהט

 . יומטאוט באופן ,מאי חודש בתגמולי שה מידי לזכאים ישולם קהמע .12

 .קהמע תשלום לחודש הכוים התוים י"עפ תעשה התשלום ורמת כאותהז קביעת .13

 וכבר התקציב שת במהלך שותה כותם שדרגת זכאים לגבי התחשבות תיערך לא .14
 .המעק את וקיבל

 ,ורווחה הטבות תחום ידווח ,9 בסעיף כאמור לכים ההטבה את לשלם לא מת על .15
 0. רמה , שתיות ותהטב במסך
 י"עפ תשולם וההטבה זה דיווח יימחק )מוגן מדיור או( מאישפוז שיחרור של במקרה
 .)יתחלק או מלאה( הזכאות

 .ורווחה טבותה תחום באחריות היה לזכאים יתומטהאוט התשלום בקרת .16

 מקוםב או הכות בדרגת שיוי( ההטבה תשלום חודש לאחר מתחילה שזכאותם כים .17
 באופן בתהממוחש המערכת י"ע יתוטומטא ,כאותםז י"עפ ,קהמע יקבלו )המגורים

 ועד )מאי מחודש החל( להטבה זכאות לכה יש בו הראשון מהחודש החל ,חלקי
 חלוקת י"ע ייעשה החישוב .)ספטמבר דשחו( ההטבה משולמת בו האחרון לחודש
 להטבה הזכאות פתתקו סיום עד שותרו החודשים במספר והכפלה-5ב קהמע סכום

 .)כאמור ,ספטמבר חודש(
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 היה קהמע לתשלום והזכאות- בלבד פתהשוט התקציב שת עבור ייתן קהמע .18
 .זה קבמע אותו מזכה ואשר הכה עמד בפיה הראשוה הרפואית הוועדה מתאריך

 משיטה חזי
 יםכ שיקום אגף אשור ל"סמכ
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80.27 

2020 

 'מס להוראה 'א ספח

 אפריל מדד לפי קירור דמי מעק גובה

.₪ 541 -

.₪ 1,080 -

.3,625₪

 .1,661₪ 

 1 רמה

 2 רמה

-3 רמה

-4 רמה

80.27  4 'מס עמוד 'מס הוראה


