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חברים יקרים,
מצורף בזאת מדריך בו ריכזנו את זכויות חולי ה-ITP במסגרות שונות, כגון הביטוח הלאומי, 
מערכת הבריאות, קופות החולים ומשרד החינוך. על בסיס חוקים, תקנות, נהלים, חוזרים 

והנחיות. ניסינו לכסות את מירב הזוויות, ואנו מקוות שהצלחנו בכך.
זה לא המצאנו את הגלגל מחדש. אספנו את המידע לנוחותכם מאתרי הגופים  במדריך 
השונים – כל אחד בהתאם לזכויות שפורטו על ידו. במקרה של אי התאמה - הנוסח הקובע 

הוא זה שנכתב באתרי הגופים הממשלתיים.
קבלת  ו/או  כספיות  הטבות  כגון  שונים  באופנים  המתבטאות  זכויות  מפורטות  במדריך 
שירותים. יש להדגיש כי זכויות אלה אינן אוטומטיות והן משתנות מחולה וחולה – בהתאם 

למשתנים שונים כגון גיל, הכנסה, מצב תפקודי ועוד.
מתוך   ,ITP חולי  זכאים  להיות  עשויים  להם  העיקריות  הזכויות  את  זה  במדריך  נציג  עוד 
ואינו מהווה את  יש לזכור כי המידע כללי  מטרה להעלות את המודעות לקיומן. עם זאת, 

קביעת הזכאות.

זכויות על פי חוק הביטוח הלאומי
זכויות על פי חוק הביטוח הלאומי, אשר ניתנות עקב מצב רפואי, תלויות בגורמים שונים כגון 

גיל המבוטח ועמידה בתנאי הזכאות השונים.
מגיל 90 יום ועד גיל 18 שנים ו-3 חדשים, קמה למבוטח זכאות לגמלת ילד נכה.• 
מגיל 18 ועד גיל פרישה )גיל 62 אצל נשים, וגיל 67 אצל גברים( – זכאות לקיצבת נכות • 

כללית ולגמלת שירותים מיוחדים*
מגיל פרישה והלאה - זכאות לגמלת סיעוד*• 
מגיל 3 שנים ועד גיל 67 )נשים וגברים כאחר( - זכאות לגמלת ניידות*• 

יש לציין כי קבלת זכות מהביטוח הלאומי עשוייה לזכות גם בהטבות שונות מגופים נוספים, 
אם כי ההטבות הללו לא קשורות ישירות לביטוח הלאומי והיא באחריות הגופים הנותנים את 

ההטבה.
לשאלות נוספות, בירורים ולפרטים נוספים – מומלץ לפנות אל הגוף הנותן את ההטבה.

חינם  והכוונה  ייעוץ  המעניק   – מכוונת"  "יד  הנקרא  שירות  הקים  לאומי  לביטוח  המוסד 
לוועדות  והכנה  ייעוץ  תשלום  ללא  לקבל  ניתן  זה  שירות  באמצעות  רפואיות.  לוועדות 

הרפואיות והוא כולל: 
סיוע בהגשת תביעה והכנת התיק הרפואי.• 
הסבר על תהליך הטיפול בתביעה.• 
מתן הדרכה לקראת השתתפות בוועדה הרפואית.• 

 לקביעת פגישה באחד ממרכזי "יד מכוונת" ניתן להתקשר 2496*
השירות ניתן בחיפה, באר שבע, ירושלים ופתח תקווה.
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מופיעים  שהם  כפי   ,ITP-ה במחלת  העוסקים  הליקוי  סעיפי  את  להלן  נפרט  הכל,  לפני 
בספר המבחנים של הביטוח הלאומי, בו מפורטת רשימת הליקויים והמחלות, ואחוז הנכות 
הרפואית שנקבעה עבורם. אם למקרא סעיפים אלה, נראה לכם כי יש מקום לפנות למוסד 

לביטוח הלאומי, מפורטות בהמשך כל הדרכים לפניה לביטוח הלאומי.    

להלן סעיף הליקוי של תרומבוציטופניה:
- תרומבוציטופניה כרונית: סעיף 2(4) 

א.   קלה, בלא תלונות או עם ירידה ברמת טסיות שחלפה - 0%.
ב.   כרונית, עם צורך בטיפול תרופתי לסירוגין - 10%.

ג.   עם נטייה לדמם או עם תלות קבועה בטיפול וכן רמת טסיות
      בטווח של                                         ..

ד.   חמורה, מלווה בדמם או בתלות קבועה בטיפול וכן ברמת טסיות
       נמוכה מ-                               .

מהי הקיצבה לה זכאי המבוטח?

במבוגרים
או  שכלית  גופנית,  נכות  שעקב  למי  המשולמת  חודשית  קיצבה  היא  כללית  נכות  קיצבת 
נפשית נפגע או צומצם כושרו להשתכר ב-50% לפחות וכן לעקרת בית שכושרה לתפקד 

במשק בית נפגע ב-50%.

בילדים
גמלת ילד נכה היא קיצבה חודשית המשולמת על-ידי המוסד לביטוח לאומי עבור ילד עם 
לקות, בהתאם לסוג הלקות ומידת תלותו של הילד בזולת. הביטוח הלאומי מכיר בעומס 
הטיפולי הכבד הכרוך בגידולו של ילד נכה עם ליקוי קשה, ומשתתף בהוצאות הכספיות של 
המשפחה כדי להקל על גידולו של הילד ולאפשר למשפחה ככול שניתן לנהל אורח חיים 

תקין כשהילד נמצא בחיק המשפחה והקהילה.
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תנאי הזכאות לקיצבה בביטוח הלאומי
במבוגרים

תושב/ת ישראל שמלאו לו 18 שנים, ועדיין לא הגיע לגיל פרישה.• 
מהשכר •  מ-60%  נמוכה  כעצמאי/ת  או  כשכיר/ה  כשההכנסה  או  עובד/ת  שאינו  מי 

הממוצע.
אישה נשואה שאינה עובדת, תיחשב עקרת בית ותיבדק במסלול שונה אם:• 

שקדמו . 1 החודשים,  ב-48  רצופים  לא  חודשים   24 או  רצופים  חודשים   12 עבדה  לא 
 ליום הגשת התביעה או שקדמו ליום הפסקת העבודה - אם הפסקת העבודה הייתה

לאחר הגשת התביעה. 
בעלה מבוטח בביטוח זיקנה ושאירים. . 2
התביעה. 3 הגשת  שלפני  החודשים  ב-24  ממנו  נפרדה  ולא  הזוג  בן  עם  גרה   היא 

או אחריה. 
עקב ליקוי אין לה כושר לעבוד במשק הבית, או שכושרה לעבוד במשק ביתה הצטמצם . 4

עקב הליקוי  ב-50% או יותר.
אם נקבעה נכות רפואית ע"י רופא מטעם הביטוח בשיעור של 60% לפחות, או בשיעור • 

רפואית  נכות  נקבעה  מסוים  ליקוי  ועל  רפואיים  ליקויים  כמה  יש  אם  לפחות,   40% של 
בשיעור של 25% לפחות.

לפחות, •  ב-50%  ירדה  להשתכר  שהיכולת  או  לעבוד  מסוגלות  אין  נכות  שעקב  נקבע 
ונקבעה דרגת אי כושר באחד מהשיעורים האלה: 60%, 65%, 74% או 100%.

בילדים
הילד הוא ילדו של מבוטח תושב ישראל.• 
ויוצא לחו"ל, תשולם עבורו הקיצבה למשך •  - ילד המקבל קיצבה  הילד נמצא בישראל 

חודשיים  לפחות  קיצבה  שולמה  אם  לחו"ל,  היציאה  לאחר  נוספים  חודשים  שלושה 
חודשים. לשלושה  מעבר  הקיצבה  תשולם  מסוימים  במקרים  לחו"ל.  יציאתו   לפני 

פירוט על כך ניתן למצוא באתר הביטוח הלאומי. 
הילד נמצא במשפחה.• 

בנוסף: הורה לילד הזקוק להימצאות מבוגר בסביבתו לצורך השגחה ומניעת סכנה באופן 
 18 ועד  יום   91 מגיל  נכה  ילד  לקיצבת  זכאי  להיות  עשוי  גילו,  מבני  ניכרת  במידה  החורג 

ושלושה חודשים, אם הוא עונה לתנאים הבסיסיים.
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הזכאות תלויה ברמת ההשגחה הנדרשת:
רמה א' - השגחה חלקית: השגחה החורגת במידתה מבני גילו של הילד, לצורך מניעת מצבי 

סיכון לו או לאחרים כיוון שאינו מודע לסכנה בשל המחלה. 
רמה ב' - השגחה מלאה: נועדה למנוע מצבי סיכון הנובעים ממחלה קשה, או ליקוי חמור, 

ובתנאי שמתקיימים שני התנאים הבאים:
לא ניתן להשאיר את הילד לבד אפילו לפרקי זמן קצרים.• 
)הנובעים •  תכופים  רפואיים  אירועים  בשל  הזולת  של  מתמדת  לנוכחות  זקוק  הילד 

מהמחלה( הדורשים טיפול מיידי על ידי אדם אחר או שהוא לא מסוגל להבחין בגורמי 
סיכון מיידים לו או לזולתו באופן החורג במידה ניכרת מבני גילו.

קיימת בפועל השגחה ונוכחות מתמדת בכל שעות היום - בבית, בדרך למסגרת החינוכית • 
ובמסגרת עצמה.

אלו מסמכים יש להגיש לביטוח הלאומי:
במבוגרים

הטופס . 1 את  להדפיס  או  מקוון,  טופס  למלא  )ניתן  כללית  נכות  לקיצבת  תביעה  טופס 
באתר הביטוח הלאומי. לנוחות המשתמש צורף באתר הביטוח הלאומי גם סרטון הדרכה 

למילוי הטופס(.
הרפואי, . 2 המצב  בדבר  אחר  רפואי  מסמך  כל  או  מחלה  סיכומי   - רפואיים  מסמכים 

המפרטים את כל המחלות הכרוניות, הטיפולים והתרופות, והקושי בהשתכרות עקב כך. 
עובד שכיר צריך להגיש בנוסף:

15 תלושי שכר אחרונים או אישור המעסיק על תקופת העסקה ושכר.• 
ב-15 •  עבד  לא  המבוטח  שבהן  תקופות  בעבור  מהמעסיק  מחלה  דמי  תשלומי  פירוט 

החודשים האחרונים, או אישור תשלום כלשהו מחברת ביטוח עקב מחלה.
עובד עצמאי - נדרש בנוסף להצהיר במחלקת הביטוח והגבייה בסניף הביטוח הלאומי • 

על השינויים בעבודה ובהכנסות עקב הנכות, ולהגיש את השומות האחרונות.
הכנסות שלא מעבודה -  פירוט בטופס התביעה של הכנסות ב-15 החודשים האחרונים • 

הביטחון,  ממשרד  תגמול  ישיבות,  לתלמידי  תמיכה  מחו"ל(,  או  )בישראל  פנסיה  כמו 
תשלומים מחברת ביטוח, הכנסה הונית, מזונות, הכנסה מרכוש וכדומה. 

ייפוי כוח - אם מגיש התביעה והחתום עליה אינו תובע הקיצבה עצמו, יש למלא גם את • 
סעיף 4 בטופס התביעה ולצרף ייפוי כוח, צו אפוטרופוס או פסק דין.
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בילדים
טופס תביעה לקיצבת ילד נכה )ניתן למלא טופס מקוון, או להדפיס את הטופס באתר • 

הביטוח הלאומי(.
מסמך רפואי עדכני אודות המצב הרפואי והתפקודי של הילד, בציון סוג הטיפול שניתן • 

ניתן להסתפק  עוד  כל  כיוון שהוועדה משתדלת לא לזמן את הילד לבדיקה  ותדירותו. 
הילד,  של  תפקודו  על  המעידים  המסמכים  כלל  את  לצרף  מאוד  חשוב   - במסמכים 
דו"ח  גם  האפשר  ובמידת  רפואיות,  אבחנות  תדירותם,  מקבל,  הוא  שאותם  הטיפולים 

מהמסגרת החינוכית שבה שוהה הילד, המופיע כנספח לטופס התביעה.

איך מגישים?
במבוגרים וגם בילדים

מילוי טופס תביעה מקוון באתר ושליחתו בצירוף המסמכים הנוספים, או:• 
מילוי טופס תביעה בסיוע המוקד הטלפוני  3928* או:• 
אתר •  באמצעות  הנוספים  המסמכים  בצירוף  ושליחתו  ידני,  באופן  תביעה  טופס  מילוי 

האינטרנט ישירות לסניף. או:
הגשת התביעה והמסמכים בדואר, בפקס או בתיבת השירות בסניף באזור מגוריכם.• 

באתר  למצוא  ניתן  הלאומי,  הביטוח  באתר  התביעה  להגשת  דרכים  לגבי  מפורט  מידע 
הביטוח הלאומי.

לאחר הגשת התביעה, תזומן/ני לוועדה רפואית, במידת הצורך. 

מה בודקים בוועדה?
במבוגרים

הרופא בוועדה הרפואית:
מעיין במסמכים הרפואיים שבתיק, לפני הכניסה לוועדה.• 
שומע מהתובע על המחלות שמהם הוא סובל, ומבצע בדיקה גופנית, לפי הצורך.• 
קובע את אחוזי הנכות הרפואית. • 
)לעקרת •  ולהשתכר  באיזו מידה הליקויים הרפואיים משפיעים על הכושר לעבוד  בודק 

בית - על כושרה לעבוד במשק ביתה(.

חשוב לציין כי חברי הוועדה הרפואית עשויים לעצור את הדיון בתביעה, ולבקש בדיקות 
רפואיות או מסמכים רפואיים נוספים בהתאם לצורך.

עוד חשוב לציין כי לרופא בוועדה אין סמכות לדון באופן או סוג הטיפול הרפואי לתובע,
אלא לקבוע את אחוזי הנכות בלבד.

באתר  למצוא  ניתן  הלאומי,  הביטוח  באתר  התביעה  להגשת  דרכים  לגבי  מפורט  הלאומי,מידע  הביטוח  באתר  התביעה  להגשת  דרכים  לגבי  מפורט  הלאומי,מידע  הביטוח  באתר  התביעה  להגשת  דרכים  לגבי  מפורט  הלאומי,מידע  הביטוח  באתר  התביעה  להגשת  דרכים  לגבי  מפורט  הלאומי,מידע  הביטוח  באתר  התביעה  להגשת  דרכים  לגבי  מפורט  מידע 
הביטוח הלאומי.הביטוח הלאומי.

לאחר הגשת התביעה, תזומן/ני לוועדה רפואית, במידת הצורך. לאחר הגשת התביעה, תזומן/ני לוועדה רפואית, במידת הצורך. 

מה בודקים בוועדה?מה בודקים בוועדה?
במבוגריםבמבוגרים

הרופא בוועדה הרפואית:הרופא בוועדה הרפואית:
מעיין במסמכים הרפואייםמעיין במסמכים הרפואיים שבתיק, לפני הכניסה לוועדה.•
שומע מהתובע שומע מהתובע על המחלות שמהם הוא סובל, ומבצע בדיקה גופנית, לפי הצורך.•
קובע את אחוזי הנכות הרפואית.קובע את אחוזי הנכות הרפואית.•
)לעקרת • ולהשתכר  )לעקרת באיזו מידה הליקויים הרפואיים משפיעים על הכושר לעבוד  ולהשתכר  באיזו מידה הליקויים הרפואיים משפיעים על הכושר לעבוד  בודק 

בית - על כושרה לעבוד במשק ביתה(.בית - על כושרה לעבוד במשק ביתה(.

חשוב לציין כי חברי הוועדה הרפואית עשויים לעצור את הדיון בתביעה, ולבקש בדיקות חשוב לציין כי חברי הוועדה הרפואית עשויים לעצור את הדיון בתביעה, ולבקש בדיקות 
רפואיות או מסמכים רפואיים נוספים בהתאם לצורך.רפואיות או מסמכים רפואיים נוספים בהתאם לצורך.

עוד חשוב לציין כיעוד חשוב לציין כי לרופא בוועדה אין סמכות לדון באופן או סוג הטיפול הרפואי לתובע,
אלא לקבוע את אחוזי הנכות בלבד.אלא לקבוע את אחוזי הנכות בלבד.

5

https://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/forms/yeledNeje/Pages/default.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/Disability/Pages/%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%9F%20%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%AA%20%D7%94%D7%AA%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%94.aspx


 בילדים
אם ניתן לקבל החלטה על סמך מסמכים בלבד, ישתדלו לא לזמן את הילד לבדיקה 

 בוועדה.
אם הילד זומן לוועדה - ההורה יכול להיות נוכח.

לפני כניסתכם לחדר הוועדה, הרופא קורא את המסמכים הרפואיים שצירפתם. 
עם כניסתכם לוועדה, תתבקשו להציג תעודה מזהה של ההורה המלווה. 

לאחר היכרות ראשונית, הרופא יפנה אליכם בשאלות על מצבו הרפואי של הילד וההשפעה 
של מצבו הרפואי על תפקודו. 

הרופא יבדוק את תפקודו של הילד ביחס לבני גילו. לכל פעולה ניתן ניקוד, ושיעור הזכאות 
נקבע בהתאם לניקוד שנצבר. לא תבוצע בדיקה ללא אישור ההורים.

אם זומנתם לוועדה עם הילד, וילדכם אינו זקוק לעזרה בפעולות היום-יום: הלבשה, אכילה, 
רחצה, ניידות בתוך הבית והגיינה אישית – ניתן לבקש שלא ייבדקו פעולות אלה.

מומלץ להכין דף עם כל הבעיות הרפואיות של הילד, ולציין במהלך הוועדה כיצד משפיעות 
הבעיות הרפואיות על תפקוד הילד וההורים.

שיעורי קיצבת הנכות החדשית
להלן פירוט הקיצבאות*

במבוגרים
 גובה קיצבת הנכות החודשית ייקבע ביחס לדרגת אי-הכושר שנקבעה.

הסכומים מתעדכנים בחודש ינואר בכל שנה.
לדרגת אי כושר של 75% - 100%  - קיצבה מלאה. 

לדרגת אי כושר של 74% - קיצבה חלקית. 
לדרגת אי כושר של 65% - קיצבה חלקית.  
לדרגת אי כושר של 60% - קיצבה חלקית. 

נכות  על מנת להתעדכן בסכומי הקיצבה המעודכנים, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי  
כללית  מהם סכומי קיצבת נכות.

הכושר  אי  לדרגת  ביחס  זוג  ובן/בת  ילדים  עבור  תלויים  תוספת  תינתן  הבסיסית  לקיצבה 
שנקבעה ותנאים נוספים: 

תוספת עבור ילדים - משולמת עבור 2 ילדים העונים על אחד מהתנאים האלה:
עדיין לא מלאו להם 18 שנים.• 
הם משרתים בצבא או בשירות לאומי, ועדיין לא מלאו להם 24 שנים.• 

 *הסכומים המדוייקים לא מפורטים במדריך זה כיוון שהם מתעדכנים מעת לעת. הסכומים מתפרסמים באתר הביטוח הלאומי.
 למבוגרים נא היכנסו לאתר הביטוח הלאומי  נכות  כללית  מהם סכומי קיצבת נכות.

ובילדים: לאתר הביטוח הלאומי  ילד נכה   סכום הקיצבה.
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תוספת עבור בן/בת זוג – תינתן כאשר:
סכומי ההכנסה של בן/בת הזוג הם עד 5,646 ש"ח.• 
בן/בת הזוג אינו/ה מקבל/ת קיצבה אחרת.• 

בילדים
שיעורי הגמלה עשויים להיות: 50%, 100%, או 188% מגמלת יחיד מלאה.• 
להתעדכן •  מנת  על  התביעה  הגשת  ממועד  רטרואקטיבית  שנה  עד  משולמת  הקיצבה 

בסכומי הגמלה המעודכנים, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי  ילד נכה   סכום הקיצבה
 שיעורי הגמלה נקבעים בין היתר, על-פי רמת התפקוד של הילד, מידת תלותו בעזרת • 

הזולת והטיפולים הרפואיים שלהם הוא זקוק.
ילד הזכאי לקיצבה בשל הצורך בהשגחה חלקית, תשולם עבורו קיצבה בשיעור 50%.• 
ילד הזכאי לקיצבה בשל הצורך בהשגחה מלאה, תשולם עבורו קיצבה בשיעור 100%.• 
וכן •  הזולת,  בעזרת  לחלוטין  התלויים   3 גיל  מעל  ילדים  זכאים   188% בשיעור  לגמלה 

)בהתאם לתנאים( ילדים מגיל לידה המקבלים טיפול רפואי קבוע בבית חולים.

מועד תחילת התשלום
במבוגרים

ורק ממועד זה תשולם •  קיצבת הנכות משולמת מהיום ה-91 לקביעת דרגת אי-הכושר 
תוספת תלויים. 

למי שנקבעה לו דרגת אי-כושר בשיעור 100%, לתקופה של 6 חודשים לפחות, תשולם • 
הקיצבה מהיום ה-31 לקביעת דרגת אי הכושר, אך ללא תוספת תלויים. 

ניתן לקבל תשלום רטרואקטיבי עבור 12 חודשים לכל היותר מיום הגשת התביעה.• 

בילדים
ב-28 •  הבנק  לחשבון  משולמת  הגמלה  הרפואית  הוועדה  ע"י  הזכאות  קביעת  לאחר 

לחודש.
ניתן לקבל גמלת ילד נכה עד שנה רטרואקטיבית ממועד הגשת התביעה.• 
ילד נכה המקבל קיצבה ומאושפז בבית חולים, קיצבתו תשולם למשך שנה מיום האשפוז.• 

שיקום מקצועי )מתייחס למבוגרים בלבד(: 

 מי שוועדה רפואית בביטוח לאומי קבעה לו לפחות 20% נכות, זכאי לשיקום מקצועי
מביטוח לאומי אם הוא עומד בתנאים הבאים:

לעבוד •  או  לעבודתו  לחזור  מסוגל  לא  הוא  מנכותו  הנובעות  תפקודיות  השלכות  עקב 
בעבודה מתאימה אחרת התואמת את השכלתו, כישוריו ונסיונו התעסוקתי הקודם.

הוא זקוק להכשרה מקצועית על מנת להשתלב בעולם העבודה.• 

ורק ממועד זה תשולם • קיצבת הנכות משולמת מהיום ה-קיצבת הנכות משולמת מהיום ה-91 לקביעת דרגת אי-הכושר 
תוספת תלויים. תוספת תלויים. 

למי שנקבעה לו דרגת אי-כושר בשיעור למי שנקבעה לו דרגת אי-כושר בשיעור 100%, לתקופה של 6 חודשים לפחות, תשולם •
הקיצבה מהיום ה-הקיצבה מהיום ה-31 לקביעת דרגת אי הכושר, אך ללא תוספת תלויים. 

ניתן לקבל תשלום רטרואקטיבי עבור ניתן לקבל תשלום רטרואקטיבי עבור 12 חודשים לכל היותר מיום הגשת התביעה.•

בילדים
ב-28• הבנק  לחשבון  משולמת  הגמלה  הרפואית  הוועדה  ע"י  הזכאות  קביעת  ב-לאחר  הבנק  לחשבון  משולמת  הגמלה  הרפואית  הוועדה  ע"י  הזכאות  קביעת  לאחר 

לחודש.לחודש.
ניתן לקבל גמלת ילד נכה עד שנה רטרואקטיבית ממועד הגשת התביעה.ניתן לקבל גמלת ילד נכה עד שנה רטרואקטיבית ממועד הגשת התביעה.•
ילד נכה המקבל קיצבה ומאושפז בבית חולים, קיצבתו תשולם למשך שנה מיום האשפוז.ילד נכה המקבל קיצבה ומאושפז בבית חולים, קיצבתו תשולם למשך שנה מיום האשפוז.•

שיקום מקצועי )מתייחס למבוגרים בלבד(: שיקום מקצועי )מתייחס למבוגרים בלבד(: 

מי שוועדה רפואית בביטוח לאומי קבעה לו לפחות מי שוועדה רפואית בביטוח לאומי קבעה לו לפחות 20% נכות, זכאי לשיקום מקצועי
מביטוח לאומי אם הוא עומד בתנאים הבאים:מביטוח לאומי אם הוא עומד בתנאים הבאים:

לעבוד • או  לעבודתו  לחזור  מסוגל  לא  הוא  מנכותו  הנובעות  תפקודיות  השלכות  לעבוד עקב  או  לעבודתו  לחזור  מסוגל  לא  הוא  מנכותו  הנובעות  תפקודיות  השלכות  עקב 
בעבודה מתאימה אחרת התואמת את השכלתו, כישוריו ונסיונו התעסוקתי הקודם.בעבודה מתאימה אחרת התואמת את השכלתו, כישוריו ונסיונו התעסוקתי הקודם.

הוא זקוק להכשרה מקצועית על מנת להשתלב בעולם העבודה.הוא זקוק להכשרה מקצועית על מנת להשתלב בעולם העבודה.•
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הוא מתאים לשיקום מקצועי שבסיומו יוכל להשתלב בעבודה מפרנסת בשוק העבודה • 
החופשי.

באתר הביטוח הלאומי מפורטות גם זכאות של בן/בת הזוג לשיקום.• 

והטבות   קצבאות  הלאומי   הביטוח  באתר  ראו  הלאומי:  הביטוח  באתר  נוסף  לעיון 
שיקום מקצועי  שיקום מקצועי לאנשים עם מוגבלות על פי חוק נכות כללית.

ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי
במבוגרים

ערעור על אחוז הנכות הרפואית
מי שנקבעו לו פחות מ–80% נכות רפואית, או דרגת אי-כושר שאינה עולה על 74%, רשאי 

לערער על אחוז הנכות הרפואית בפני ועדה רפואית לעררים. 
ערעור על דרגת אי–הכושר

מי שנקבע לגביו שלא איבד מכושרו להשתכר או שאיבד פחות מ 50% מכושרו להשתכר, 
וכן מי שנקבעה לו דרגת אי–כושר שאינה עולה על 74%, רשאים לערער על דרגת אי-הכושר 

בפני ועדה לעררים.

ובצירוף  בכתב  המגורים,  שבמקום  לאומי  לביטוח  המוסד  לסניף  להגיש  יש  העררים  את 
60 ימים מתאריך קבלת ההודעה הכתובה של המוסד על ההחלטה עליה  נימוקים, בתוך 

רוצים לערער.

הוועדה לעררים רשאית לאשר את החלטת הרופא המוסמך או פקיד התביעות )בהתאם 
להחלטה עליה מערערים( – או לשנותה )להגדילה או להפחיתה(.

לעיון נוסף: אתר הביטוח הלאומי  קצבאות והטבות  ועדות רפואיות  ערעור על 
החלטת הוועדות הרפואיות.

בשתי התביעות: החלטת הוועדה לעררים סופית וניתן לערער על החלטת הוועדה בשאלות 
חוק בלבד בפני בית הדין האזורי לעבודה. את הערעור יש למסור לבית הדין בתוך 60 ימים 

מתאריך קבלת ההודעה הכתובה של המוסד בדבר החלטת הוועדה לעררים.

לפרטים נוספים: אתר המוסד לביטוח לאומי  קצבאות והטבות  ערעור על החלטות 
הביטוח הלאומי.

בילדים
ערעור לוועדת העררים לילד נכה אפשר להגיש במקרים הבאים:

לא אושרה גמלה.• 
אושרה גמלה חלקית.• 
אושרה גמלה לתקופה זמנית.• 
לא אושר תשלום רטרואקטבי בעד התקופה המרבית.• 

ובצירוף  בכתב  המגורים,  שבמקום  לאומי  לביטוח  המוסד  לסניף  להגיש  יש  העררים  את 
60 ימים מתאריך קבלת ההודעה הכתובה של המוסד על ההחלטה עליה  נימוקים, בתוך 

רוצים לערער.

הוועדה לעררים רשאית לאשר את החלטת הרופא המוסמך או פקיד התביעות )בהתאם 
להחלטה עליה מערערים( – או לשנותה )להגדילה או להפחיתה(.

אתר הביטוח הלאומי קצבאות והטבות  קצבאות והטבות  ועדות רפואיות  ועדות רפואיות  ערעור על  לעיון נוסף:לעיון נוסף:
החלטת הוועדות הרפואיות.

בשתי התביעות: החלטת הוועדה לעררים סופית וניתן לערער על החלטת הוועדה בשאלות 
חוק בלבד בפני בית הדין האזורי לעבודה. את הערעור יש למסור לבית הדין בתוך 60 ימים 

מתאריך קבלת ההודעה הכתובה של המוסד בדבר החלטת הוועדה לעררים.

לפרטים נוספים: אתר המוסד לביטוח לאומי  קצבאות והטבות  ערעור על החלטות 
הביטוח הלאומי.

בילדים
ערעור לוועדת העררים לילד נכה אפשר להגיש במקרים הבאים:

לא אושרה גמלה.•
אושרה גמלה חלקית.•
אושרה גמלה לתקופה זמנית.•
לא אושר תשלום רטרואקטבי בעד התקופה המרבית.•
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ערר מנומק בכתב יש להגיש לפקיד התביעות בסניף הקרוב למקום המגורים בתוך 90 יום, 
הבאים:  בסניפים  מתקיימות  נכה  לילד  העררים  ועדות  ההחלטה.  מכתב  שהתקבל  מיום 

ירושלים, תל-אביב, רמת-גן, חיפה ורמלה. 
לעיון נוסף: אתר הביטוח הלאומי  קצבאות והטבות  ילד נכה  ערעור על החלטת 

המוסד.

החלטת ועדת העררים היא סופית. בשאלות חוק או תקנות בלבד, אפשר לערער על החלטת 
הוועדה בפני בית הדין לעבודה. 

ערעור לבית הדין לעבודה אפשר להגיש אם התביעה נדחתה בגלל שאלות חוק בלבד 
כגון: 

ההורה אינו מבוטח בביטוח הלאומי. • 
הילד אינו נמצא בישראל. • 
הילד מקבל הטבות על-פי הסכם ניידות, וטרם הוחזרה הלוואה עומדת.• 
הילד נמצא במוסד או אצל משפחה אומנת.• 

ערר מנומק בכתב יש להגיש בתוך 12 חודשים מיום שהתקבל מכתב ההחלטה.

הגשת תביעה חוזרת / בדיקה מחדש
מהי בדיקה מחדש?

הנכות  אחוזי  של  מחדש  קביעה  לצורך  )התובע(  המבוטח  של  הרפואי  מצבו  של  בדיקה 
הרפואית שלו ושל כושרו לעבוד.

חשוב לדעת שגם במקרים שהמבוטח הוא שמבקש בדיקה מחדש, רשאי הביטוח הלאומי 
להפחית את אחוזי הנכות הרפואית שנקבעו לו בעבר, וכן את דרגת אי-הכושר.

במבוגרים
מתי ניתן להגיש?

בחלוף 6 חודשים מהקביעה האחרונה, אם מגיש הבקשה עונה על אחד מהתנאים הבאים:
 התביעה לקבלת קיצבת נכות נדחתה, בגלל שנקבעו לתובע אחוזי נכות רפואית נמוכים,• 

שאינם מזכים בקיצבה.
התביעה לקבלת קיצבת נכות נדחתה, בגלל שנקבעה לתובע דרגה נמוכה של אי-כושר • 

לעבוד, שאינה מזכה אותו בקיצבה.
אושרה לתובע קיצבת נכות חלקית, בגלל שנקבעה לו דרגת אי-כושר לעבוד חלקית.• 

הגשת תביעה חוזרת / בדיקה מחדשהגשת תביעה חוזרת / בדיקה מחדש
מהי בדיקה מחדש?מהי בדיקה מחדש?

הנכות  אחוזי  של  מחדש  קביעה  לצורך  )התובע(  המבוטח  של  הרפואי  מצבו  של  הנכות בדיקה  אחוזי  של  מחדש  קביעה  לצורך  )התובע(  המבוטח  של  הרפואי  מצבו  של  בדיקה 
הרפואית שלו ושל כושרו לעבוד.הרפואית שלו ושל כושרו לעבוד.

חשוב לדעתחשוב לדעת שגם במקרים שהמבוטח הוא שמבקש בדיקה מחדש, רשאי הביטוח הלאומי 
להפחית את אחוזי הנכות הרפואית שנקבעו לו בעבר, וכן את דרגת אי-הכושר.ת את אחוזי הנכות הרפואית שנקבעו לו בעבר, וכן את דרגת אי-הכושר.

במבוגריםבמבוגרים
מתי ניתן להגיש?מתי ניתן להגיש?

בחלוף 6 חודשים מהקביעה האחרונה, אם מגיש הבקשה עונה על  חודשים מהקביעה האחרונה, אם מגיש הבקשה עונה על אחד מהתנאים הבאים:
התביעה לקבלת קיצבת נכות נדחתה, בגלל שנקבעו לתובע אחוזי נכות רפואית נמוכים,התביעה לקבלת קיצבת נכות נדחתה, בגלל שנקבעו לתובע אחוזי נכות רפואית נמוכים,•

שאינם מזכים בקיצבה.שאינם מזכים בקיצבה.
התביעה לקבלת קיצבת נכות נדחתה, בגלל שנקבעה לתובע דרגה נמוכה של אי-כושר התביעה לקבלת קיצבת נכות נדחתה, בגלל שנקבעה לתובע דרגה נמוכה של אי-כושר •

לעבוד, שאינה מזכה אותו בקיצבה.לעבוד, שאינה מזכה אותו בקיצבה.
אושרה לאושרה לתובע קיצבת נכות חלקית, בגלל שנקבעה לו דרגת אי-כושר לעבוד חלקית.•
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גבוהות,  הכנסות  כגון  אחרת,  מסיבה  נדחתה  נכות  קיצבת  לקבלת  התביעה  אם  הערה: 
וההכנסות פחתו, ניתן להגיש תביעה חוזרת ללא המתנה.

 6 חלפו  לא  עדיין  אם  גם  בלבד,  הרפואית  הנכות  אחוזי  של  מחדש  בדיקה  לבקש  ניתן 
חודשים, אם יש החמרה במצב הרפואי,  ומתקיימים כל התנאים הבאים:

נקבעה דרגת אי-כושר בשיעור של 75% או 100% וכן,. 1
חלפו 12 חדשים מאז הבדיקה האחרונה וכן,. 2
רופא מוסמך מטעם הביטוח הלאומי קבע כי חלה החמרה במצב הרפואי וכן, . 3
התובע לא מאושפז במוסד.. 4

הביטוח הלאומי יזמן את התובע לבדיקה מחדש, רק במקרים שחל שיפור במצבו הרפואי, 
בעקבות טיפול רפואי שקיבל.

לעיון נוסף – באתר הביטוח הלאומי:   קצבאות והטבות  נכות כללית  בדיקה מחדש.

בילדים
ניתן להגיש תביעה חוזרת אם התביעה הקודמת נדחתה, או אם אושרה קיצבה חלקית.

ממועד  או  הדחייה  ממועד  חודשים   6 שחלפו  לאחר  להגיש  ניתן  החוזרת  התביעה  את 
האישור על הקיצבה החלקית.

עם זאת, אם חלה החמרה במצב הילד, ויש אישור רפואי המעיד על ההחמרה - ניתן להגיש 
תביעה חוזרת גם אם עדיין לא חלפו 6 חודשים.

אם רופא הביטוח הלאומי יקבע שאכן חלה החמרה במצב הילד, או שנוצרו עובדות חדשות, 
שיש בהן כדי להגדיל את שיעור הקיצבה, גם אז ניתן להגיש תביעה חוזרת.

הגשת  אופן  נכה   ילד  והטבות   קצבאות  הלאומי:   הביטוח  באתר   – נוסף  לעיון 
התביעה.

פטור ממס הכנסה )רלוונטי למבוגרים בלבד(
בביטוח הלאומי מתקיימות ועדות בנושא פטור ממס הכנסה על פי סעיף 9)5()א()ב( לפקודת 
ממס  לפטור  זכאים  מסוימים  נכות  שיעורי  להם  שנקבעו  שאלו  הקובע  סעיף  הכנסה.  מס 
במדריך   15 )בעמ'  הכנסה"  "מס  בנושא  פירוט  ראו  בפקודה.  הקבועים  לתנאים  בהתאם 
זה( וכן ניתן לעיין באתר הביטוח הלאומי  קיצבאות והטבות  ועדות רפואיות  סוגי 

הוועדות הרפואיות  מס הכנסה.

תשלום עבור ייצוג
בתביעות לקצבאות נכות כללית, ניידות, ילד נכה ועוד, הסדיר החוק את זכויות המבוטחים 
המגישים לביטוח הלאומי תביעות באמצעות חברות למיצוי זכויות, עורכי דין, יועצי מס או 

רואי חשבון )מייצגים(. 
על פי החוק נקבעו סכומים מקסימאליים לשכר הטרחה שגופים מייצגים אלה רשאים לגבות 

עבור השירותים הניתנים להם. כמו כן נקבעו הדרכים לגביית שכר הטרחה.
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מהם  אירוע,  מאותו  הנובעות  תביעות  כמה  בגין  לחייב  ניתן  האם  כגון:  ופירוט  נוסף  מידע 
השירותים בגינם המייצג לא רשאי לגבות תשלום נוסף, מה לא כלול בתשלום שכר הטרחה, 
המקסימלי  הסכום  מה  ההתקשרות,  את  לבטל  ניתן  האם  משלמים,  איך  משלמים,  כמה 
שמותר לגבות ועוד, ניתן למצוא באתר הביטוח הלאומי  חקיקה  הגבלת שכר הטרחה 

שמותר למייצג לגבות ממך.

 זכויות מקבלי קצבאות הביטוח הלאומי
במוסדות וארגונים אחרים

גם  והטבות  להנחות  זכויות  לעתים  יש  הלאומי  מהביטוח  קצבאות  המקבלים  למבוטחים 
במוסדות או בארגונים נוספים. אלה מקבלים את המידע לזכאות מהביטוח הלאומי בסוף 
כל חודש. הנחות והטבות אלה ניתנות כל זמן שהם מקבלים את קיצבאות הביטוח הלאומי. 
ניתן לראות מידע בדבר ההטבות המגיעות מגופים אלה באתר הביטוח הלאומי  מיצוי 

זכויות  זכויות מקבלי קיצבאות הביטוח הלאומי במוסדות ואירגונים אחרים.

ולכן,  ההטבות,  מתן  על  אחראים  בלבד  הם  ההטבות  את  הנותנים  שהגופים  לדעת  חשוב 
אם יש חשש שאינכם מקבלים את ההטבה שאתם זכאים לה על פי המידע המובא באתר 

הביטוח הלאומי, יש לפנות לשאלות ובירורים אל הגוף הנותן את ההטבה. 

נכה, הבטחת הכנסה, חסידי אומות העולם, כללי,  לילד  ציון, גמלה  אלה ההטבות: אסירי 
איבה,  פעולות  נפגעי  פוליו,  נפגע  דם,  עירוי  נפגעי  מעבודה,  נכות  נכות,  ניידות,  מזונות, 

סיעוד, קיצבת אזרח ותיק, שארים, שירותים מיוחדים לנכים, תגמולים למתנדבים.

זכויות במערכת הבריאות
כלל תושבי ישראל זכאים על פי חוק לזכויות שונות בתחום שירותי הבריאות:

זכויות בסיסיות הניתנות במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי.• 
זכויות הניתנות עקב מצב רפואי גם מתוקף חוק זכויות החולה.• 
קופות •  של  )שב"ן(  נוספים  בריאות  שירותי  במסגרת  הניתנים  נוספים  ושירותים  זכויות 

החולים. 
ניתנים במסגרת סל הבריאות, המקיף  והטיפולים להם זכאים תושבי המדינה,  השירותים 
לקבל  זכאים  שהמבוטחים  הרפואיים  והמכשירים  הציוד  התרופות,  השירותים,  מכלול  את 

במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי. 

חלק מהשירותים נמצא באחריות משרד הבריאות וחלקו העיקרי באחריות קופות החולים. 
של  עצמית  השתתפות  לגביהם  שנקבעה  אלו  למעט  עלות,  ללא  ככלל  ניתנים  השירותים 

המבוטח. 
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קופות החולים מחויבות לספק למבוטחים את השירותים הכלולים בסל הבריאות, בהתאם 
להתוויות מסוימות ומדויקות, המפורטות בחוק ביטוח בריאות ממלכתי ובתקנות.

השירותים  כלל  את  לספק  מתיימר  לא  והוא  מינימום  סל  מהווה  השירותים  סל 
החולים. קופות  למבוטחי  נדרשים  להיות  העשויים  או  הנדרשים   הרפואיים 

נוספים, מעבר לקבוע  ורשאיות להעניק שירות רפואי או תרופה  קופות החולים מוסמכות 
בסל. 

יש לשים לב לכך שתקנוני קופות החולים השונות אינם זהים ויש לעיתים שונות משמעותית 
בהתייחסות הקופות למחלות שונות ולטיפולים השונים. מומלץ לכל אחד לבדוק מה זכויות 

השב"ן )שירותי בריאות נוספים( בקופת החולים אליו הוא משתייך.
מידע זה הינו חלקי בלבד. מידע מלא ניתן לקבל באתר "כל הבריאות" של משרד הבריאות, 

וכן באתר האגודה לזכויות החולה.

זכויות החולה הכרוני
הגדרת חולה במחלה כרונית כוללת שלוש חלופות: האחת – על פי רשימת התרופות אותן 
צורך החולה. השניה – על פי רשימת מחלותיו, והשלישית – כוללת כל חולה אשר מטופל 

באותה תרופה במשך חצי שנה לפחות.
חוק  לפי  זכויות  מבוטחים   זכויות  נושאים   הבריאות   משרד  אתר  ראה:  לפרטים 

ביטוח בריאות ממלכתי  שירותי בריאות בקופות החולים  הגדרת חולה כרוני.

תקרת השתתפות עצמית
חוק ביטוח בריאות ממלכתי קובע כי חולים כרוניים זכאים להקלה בתשלומים עבור תרופות 
קביעת  ע"י  הכרונית,  במחלתם  לטיפול  מיועדות  לא  הן  אם  גם  הבריאות,  בסל  הכלולות 

תקרת השתתפות עצמית המחושבת מידי רבעון או מידי חצי שנה )משתנה בין הקופות(.
הסכום המירבי שניתן לגבות מחולה כרוני מידי חודש נקבע ע"י החוק ומעודכן מידי זמן ע"י 
משרד הבריאות. כל קופה קובעת את תקרת השתתפות העצמית בהתאם. מעבר לסכום 
זה, על קופת החולים לספק לחולה את התרופות ללא תשלום. לחולים כרוניים שהגיעו לגיל 
פרישה ומקבלים תוספת השלמת הכנסה לקיצבה, או קיצבת זיקנה לנכה, נקבעה תקרה 

שהיא מחצית מהתקרה הקבועה לכלל החולים הכרוניים.

התרופות הנכללות בחישוב התקרה במידה ומתקיימים כל התנאים: 
 התרופות )או ציוד מתכלה, כגון מזרקים( מנויות בסל הבריאות הממלכתי או בסל המורחב• 

של הקופה, כולל תרופות שרכש החולה לטיפול רפואי שאינו קשור במחלה הכרונית.
 התרופות נרכשו באמצעות קופת חולים )כלומר במרשם רופא הקופה ובמימון הקופה ולא• 

באופן פרטי(.
יוני, יולי עד ספטמבר, •  התרופות נרכשו במהלך אותו רבעון )ינואר עד מרץ, אפריל עד 

אוקטובר עד דצמבר( או חציון )ינואר עד יוני, יולי עד דצמבר( - בהתאם לכל קופה.

חוק  לפי  זכויות  מבוטחים   זכויות  נושאים   הבריאות  משרד  אתר  ראה:  לפרטים 
ביטוח בריאות ממלכתי  שירותי בריאות בקופות החולים  שירותי בריאות בקופות החולים  הגדרת חולה כרוני.

תקרת השתתפות עצמית
חוק ביטוח בריאות ממלכתי קובע כי חולים כרוניים זכאים להקלה בתשלומים עבור תרופות 
קביעת  ע"י  הכרונית,  במחלתם  לטיפול  מיועדות  לא  הן  אם  גם  הבריאות,  בסל  הכלולות 

תקרת השתתפות עצמית המחושבת מידי רבעון או מידי חצי שנה )משתנה בין הקופות(.
הסכום המירבי שניתן לגבות מחולה כרוני מידי חודש נקבע ע"י החוק ומעודכן מידי זמן ע"י 
משרד הבריאות. כל קופה קובעת את תקרת השתתפות העצמית בהתאם. מעבר לסכום 
זה, על קופת החולים לספק לחולה את התרופות ללא תשלום. לחולים כרוניים שהגיעו לגיל 
פרישה ומקבלים תוספת השלמת הכנסה לקיצבה, או קיצבת זיקנה לנכה, נקבעה תקרה 

שהיא מחצית מהתקרה הקבועה לכלל החולים הכרוניים.

התרופות הנכללות בחישוב התקרה במידה ומתקיימים כל התנאים: 
התרופות )או ציוד מתכלה, כגון מזרקים( מנויות בסל הבריאות הממלכתי או בסל המורחב•

של הקופה, כולל תרופות שרכש החולה לטיפול רפואי שאינו קשור במחלה הכרונית.
התרופות נרכשו באמצעות קופת חולים )כלומר במרשם רופא הקופה ובמימון הקופה ולא•

באופן פרטי(.
יוני, יולי עד ספטמבר, • התרופות נרכשו במהלך אותו רבעון )ינואר עד מרץ, אפריל עד 

אוקטובר עד דצמבר( או חציון )ינואר עד יוני, יולי עד דצמבר( - בהתאם לכל קופה.
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 סל הזכויות לחולים הכרוניים מפורסם באתר משרד הבריאות ראה:
"כל הבריאות"  סל הבריאות לחולים כרוניים.

ועדת חריגים בקופות לצורך קבלת טיפול שאינו כלול בסל הבריאות: 
חריגים  לוועדת  בקשה  להגיש  זכאי  הבריאות  בסל  כלול  שאינו  לטיפול  הזקוק  מבוטח  כל 
בסל  כלול  שאינו  טיפול  לממן  מחויבות  אינן  החולים  קופות  משתייך.  הוא  אליה  בקופה 
הבריאות אך הן חייבות לאפשר למטופלים לפנות לוועדת חריגים. תפקיד הוועדה הוא לדון 
בבקשות לסיוע לפנים משורת הדין, ונתונה לה הסמכות להפעיל את שיקול דעתה ולהכריע 

בעניינים של מתן שירות רפואי מחוץ לסל הבריאות. 
על הוועדה לשקול בין היתר, את מצבו הרפואי של המטופל, את האינטרס הטיפולי המיוחס 
מידת  את  לפרט,  הטיפול  עלות  את  שבסל,  הטיפוליות  החלופות  את  המבוקש,  לטיפול 
הביסוס של הטכנולוגיה המבוקשת, וכן את משמעות הרוחב הכלכלית של מתן הטיפול לכלל 
המטופלים באותו מצב, בהתחשב במאפיינים המייחדים את מצבו הרפואי של המטופל, אם 

יש כאלה.

לכל קופה נוהל פנימי לגבי אופן הפניה לוועדת חריגים. 
 למידע באתר שירותי בריאות כללית: בלשונית "מידע וזכויות"  התרופה לא בסל?

כך תגישו בקשה לוועדת חריגים. 
למידע באתר מכבי שירותי בריאות: בלשונית זכויות חברים  מדיניות ונהלים 

ועדות ערר.
 למידע באתר קופת חולים לאומית: בלשונית "שימושי"  שירות לקוחות, פניות הציבור,

נציבת קבילות הציבור, ועדת ערר/ועדת חריגים.
למידע באתר קופת חולים מאוחדת: מתוך מידע ללקוח  ועדת חריגים.

ניתן אף לפנות לנציבות קבילות הציבור של משרד הבריאות באתר משרד הבריאות  
נושאים  זכויות המבוטחים  נציבות קבילות הציבור של משרד הבריאות.

לסיוע ללא עלות ניתן לפנות לעמותת "קרן דולב לצדק רפואי" המתמחה בייצוג מול ועדות 
חריגים בקופות וכן לעמותת חברים לרפואה.

ניתן לערער על החלטת ועדת החריגים באמצעות הגשת תביעה לבית הדין האזורי לעבודה.
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רציפות הטיפול )עקרון הרצף הטיפולי(
 שמירה על איכות הטיפול ומתן טיפול רפואי ברמה סבירה מחייבים, במקרים מסוימים,

שמירה על רציפות בטיפול הרפואי לו זקוק המבוטח.

עקרון הרצף הטיפולי הוא שקופות החולים חייבות לאפשר למבוטחים שלהן להמשיך ולקבל 
טיפול באותו מוסד רפואי ו/או אצל אותו נותן שירותים לגבי אותה מחלה או אותו מצב רפואי, 

גם אם נעשו שינויים בהסכמים בין הקופה ונותני השירות במשך הזמן.

עקרון הרצף הטיפולי חל גם בנוגע לתרופות. במקרה שקופת החולים הפסיקה את הספקתה 
והרופא המטפל בחולה סבור שהמצב הרפואי של החולה  של תרופה מסוימת למבוטחיה 

מחייב המשך טיפול בתרופה זו, על הקופה חובה להמשיך ולספק למבוטח תרופה זו.

השאלה באילו מקרים יש להחיל את עקרון הרצף הטיפולי הינה עניין מורכב, וישנם מקרים 
בהם הקופה תסרב להמשיך ולממן את הטיפול, השירות הרפואי או התרופה.

כאשר לקופה עומדת הזכות להעביר את מבוטחיה למוסד רפואי אחר בשל שינוי בהסדרי 
הבחירה, הרי שעליה להודיע להם על כך זמן סביר מראש, באופן שיאפשר להם להתארגן 

כך שרציפות הטיפול הרפואי לא תפגע.

בעבר,  לו  שספקה  רפואי  שירות  למבוטח  ולממן  להמשיך  מסרבת  הקופה  שבו  במקרה 
עומדת למבוטח האפשרות לטעון כי הוא זכאי להמשיך ולקבל את השירות הרפואי מטעם 

הקופה מכוח עיקרון הרצף הטיפולי.

התרופה או  הרפואי  השירות  הטיפול,  המשך  את  לספק  מסרבת  הקופה  בהם   במקרים 
שסופקו בעבר )כגון: סירוב להנפקת טופס 17 או למימון תרופה( המבוטח יכול לפנות לאחד 

הגורמים הבאים:
להגיש תלונה לממונה על קבילות הציבור בקופת החולים בה הוא מבוטח.• 
להגיש תלונה לנציבות תלונות הציבור לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי.• 
לפנות לבית המשפט לענייני עבודה.• 

לעיון נוסף: 
חוזר מינהל הרפואה בקשר לרצף טיפולי: חוזר מספר 13/2012 מיום 7.5.2012.• 
בו •  במקום  טיפול  להמשך  חייבת  הקופה  לפיו  הציבור  קבילות  נציבות  של  עמדה  נייר 

הפסקתו עלולה להעמיד את החולה במצב גרוע משהיה, גם אם הטיפול לא כלול בסל 
הבריאות.

נושאים  •  הבריאות   משרד  באתר  טיפולי  רצף  על  השמירה  חשיבות  על  למידע 
הבטחת איכות ושירות  הבטחת איכות במערכת הבריאות  הבטחת רצף הטיפול.
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זכויות במס הכנסה

הטבות במס הכנסה
במבוגרים

נכות  לו  שנקבעה  למי  ניתן  הכנסה  מס  לפקודת   )5)9 סעיף  פי  על  הכנסה  ממס  פטור 
רפואית לצמיתות או לתקופה זמנית של 185 ימים בשיעורים האלה: 

בשיעור של 100% עבור ליקוי אחד.• 
של •  בדרך  נעשה  האחוזים  של  )החישוב  ליקויים  כמה  בשל  לפחות   90% של  בשיעור 

שקלול(.
בשיעור של 75%  - במקרה זה קיימת זכאות להקלות בלבד לעניין קופות גמל ועוד.• 

הפטור חל על נכות רפואית בלבד )ולא על נכות תפקודית( ורק אם תקופת הנכות הכוללת, 
עולה על 184 יום ועד לתקרת הכנסה המתעדכנת מידי שנה.

שימו לב: מי שתקופת נכותו הכוללת נקבעה בין יום אחד ל-184 יום לא יהיה זכאי לפטור 
בגין הכנסותיו.

מי שזכאותו החלה לפני שנת המס הנוכחית, עשוי להיות זכאי להחזרי מס רטרואקטיביים 
לתקופה של עד 6 שנים.

את הנכות הרפואית המזכה ניתן לקבל באמצעות ועדות רפואיות הפועלות לפי חוקי ביטוח 
לאומי, חוק  הנאצים, וחוק הסעד המספק תעודת עיוור. 

מי שאינו זכאי לנכות רפואית מתוקף חוקים אלה, או שאינו מעוניין בקיצבת נכות או אינו 
זכאי לקבלה, ומעוניין לקבל נכות רפואית,  זכאי להגיש בקשה לוועדה רפואית לצורך פטור 

ממס הכנסה. פניה לוועדה זו כרוכה בתשלום.
את הבקשה יש להגיש לפקיד שומה באזור המגורים. 

הלאומי   הביטוח  באתר  למצוא  ניתן  להגיש  שיש  והטפסים  ההליך  על  מפורט  מידע 
קיצבאות והטבות  ועדות רפואיות  סוגי הוועדות הרפואיות  מס הכנסה.

ובאתר רשות המיסים: רשות המסים  מס הכנסה  פטור ממס הכנסה לנכים או עיוורים.

נכות רפואית הניתנת ע"י הוועדה לפטור ממס עשויה לזכות בהטבות נוספות כגון: הנחה של 
40% בארנונה, תעודת נכה, ועוד. למידע מלא יש לפנות לפקיד השומה באזור המגורים.

להורי ילדים
 הורים לילד המקבל גמלת ילד נכה זכאים לשתי נקודות זיכוי במס הכנסה.

ההטבה תינתן לאחד ההורים ועליו להיות תושב ישראל. עובד שכיר יכול לקבל את הזכאות 
 ע"י מילוי טופס 101 המוגש למעסיק מידי שנה בצרוף אישור קבלת הגמלה מביטוח לאומי.

עובד עצמאי יגיש את הבקשה לפקיד שומה בצירוף אישור קבלת הגמלה מביטוח לאומי. 
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זכויות במערכת החינוך )ילדים(
סייעת רפואית בחינוך הרגיל:

הלומדים  מיוחדים  בריאותיים  צרכים  עם  לילדים  רפואיות  סייעות  מממן  הבריאות  משרד 
בחינוך הרגיל.

מי זכאי לסייעת:
תלמיד בגילאי 3-18 שנים עם אחת מן הלקויות הבאות: 

מוגבלות שכלית התפתחותית ברמה בינונית. • 
שיתוק מוחין או נכות פיזית קשה. • 
עיוורון/לקות ראייה. • 
אוטיזם. • 
הפרעה נפשית. • 
חולה במחלה נדירה.• 

הסיוע מתבסס על צורכי התלמידים בשעות הלימודים ואינו תלוי בהכרת המוסד לביטוח 
לאומי לגמלת ילד נכה המשולמת להורים.

ילדים החולים ב-ITP, הזקוקים לטיפול או השגחה רפואיים במהלך שעות הלימודים ונזקקים 
להשגחה, זכאים לסייעת רפואית. מגיל הכניסה לגן ילדים עירוני )גיל 3( ועד לגיל שבו הם 

מגיעים לעצמאות טיפולית.

מימון הסייעת הרפואית נעשה בידי  משרד הבריאות אך הרשות המקומית היא המעסיקה 
של הסייעת בפועל. הורי התלמיד לא נדרשים להשתתף במימון עלות הסייעת.

הסיוע ניתן בימי הלימודים הרשמיים ובחופשות בהן מתקיימת פעילות של הרשות המקומית. 
אם במוסד החינוכי מתקיים יום חינוך ארוך על פי חוק, או שהוארך בו יום הלימודים על פי 

החלטת ממשלה, ניתנת הרחבה של הסיוע.

בתקופת  גם  זה  סיוע  יקבלו  הלימודים  שנת  במהלך  רפואית  לסייעת  הזכאים  תלמידים 
הפעילויות של חופשת הקיץ:

ילדי הגנים יקבלו את הסיוע במסגרת הקייטנות המופעלות בגני הילדים על-ידי הרשויות • 
המקומיות במהלך כל חודש יולי.

תלמידי כיתות א' ו- ב' יקבלו את הסיוע במסגרת תכנית בתי הספר של החופש הגדול.• 
אין להעסיק סייעת שהיא קרובת משפחה של התלמיד.• 

לאומי לגמלת ילד נכה המשולמת להורים.

ילדים החולים ב-ITP, הזקוקים לטיפול או השגחה רפואיים במהלך שעות הלימודים ונזקקים 
להשגחה, זכאים לסייעת רפואית. מגיל הכניסה לגן ילדים עירוני )גיל 3( ועד לגיל שבו הם 

מגיעים לעצמאות טיפולית.

מימון הסייעת הרפואית נעשה בידי משרד הבריאות אך הרשות המקומית היא המעסיקה 
של הסייעת בפועל. הורי התלמיד לא נדרשים להשתתף במימון עלות הסייעת.

הסיוע ניתן בימי הלימודים הרשמיים ובחופשות בהן מתקיימת פעילות של הרשות המקומית. 
אם במוסד החינוכי מתקיים יום חינוך ארוך על פי חוק, או שהוארך בו יום הלימודים על פי 

החלטת ממשלה, ניתנת הרחבה של הסיוע.

בתקופת  גם  זה  סיוע  יקבלו  הלימודים  שנת  במהלך  רפואית  לסייעת  הזכאים  תלמידים 
הפעילויות של חופשת הקיץ:

ילדי הגנים יקבלו את הסיוע במסגרת הקייטנות המופעלות בגני הילדים על-ידי הרשויות •
המקומיות במהלך כל חודש יולי.

תלמידי כיתות א' ו- ב' יקבלו את הסיוע במסגרת תכנית בתי הספר של החופש הגדול.•
אין להעסיק סייעת שהיא קרובת משפחה של התלמיד.•
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תהליך מימוש הזכות
נמצא המוסד החינוכי עם המסמכים  לפנות למחלקת החינוך ברשות המקומית שבה  יש 

הבאים: 
הלימודים .•  בזמן  טיפוליות  לפעולות  הנחיות  טופס  בצירוף  עדכנית  רפואית  דעת   חוות 

במקרה של ילד חולה ITP -  נדרש מסמך מהמטולוג.
חינוכית •  עו"ס/פסיכולוג/יועצת  או  בילד  המטפלת  המרפאה  מעו"ס  פסיכוסוציאלי  דוח 

המכיר את  הילד והמשפחה.
או •  )כגון משרד החינוך  נוסף להעסקת הסייעת לתלמיד  קיים מקור כספי  לציין אם  יש 

הרווחה( .
בין •  ועדה  תתכנס  מכן  ולאחר  החינוך,  למשרד  הבקשה  את  תעביר  המקומית  הרשות 

משרדית של משרד החינוך, משרד הבריאות ומשרד הרווחה, שבה יוחלט על מספר שעות 
הסייעת לתלמיד. ישנם מקרים בהם רשאית הוועדה לקבוע על-פי שיקולים מקצועיים כי 

סייעת רפואית אחת תיתן סיוע למספר תלמידים באותו מוסד חינוכי. 
משרד הבריאות ידאג להעברת התשלום לגזברות הרשות  המקומית.  • 
הרשות המקומית אחראית על העסקת הסייעת הרפואית.• 
יש לחדש את הפנייה מידי שנה ולצרף מסמכים עדכניים.• 

הדרכת הסייעת
ומוכר על-ידי משרד הבריאות, שבו  רפואי מורשה  הדרכת הסייעת תתבצע על-ידי מוסד 
מקבל התלמיד טיפול רפואי, וזאת בתיאום עם מנהלת הסיעוד במוסד הרפואי. ההדרכה 
תינתן על ידי אחות מוסמכת, שתבדוק בתום ההדרכה את יכולתה של הסייעת להתמודד 

עם אתגרי הסיוע והתמיכה בילד.

ערעורים:
במקרה שנדחתה הבקשה לקבלת סייעת רפואית, יש לפנות לרשות המקומית בבקשת • 

ערעור.
רופא •  של  וחדשה  עדכנית  תפקודית  ו/או  רפואית  דעת  בחוות  הערעור  את  לגבות  יש 

מומחה.
 על פניות שנידונו בשנית ונדחו על ידי הוועדה הבין-משרדית לסייעות רפואיות בחינוך• 

 הרגיל, ניתן להגיש בקשה לערר שיועבר למשרד הבריאות.

מידע מפורט ונוסף בנושא זה ניתן למצוא:
 בחוזר מנכ"ל משרד החינוך, תשע"ז / 4א' סעיף 2.2 – סייעות רפואיות בחינוך הרגיל,• 

מתאריך 30.11.2016.
חוזר מנכ"ל משרד הבריאות 11/13 – בנושא מלווה אישי לתלמיד עם צרכים רפואיים • 

ייחודיים בחינוך הרגיל )סייעת רפואית(, מתאריך 11.8.2013.
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 חוק דמי מחלה
ITP-ימי מחלה להורים של ילד החולה ב

חוק דמי מחלה קובע כי עובדים זכאים לזקוף עד 8 ימי היעדרות בשנה בשל מחלת ילדיהם 
שמתחת לגיל 16, על חשבון ימי המחלה הצבורים שלהם.

ימי   8 עד  שלהם  המחלה  ימי  חשבון  על  לזקוף  רשאים  יחידים(  )הורים  עצמאיים  הורים 
היעדרות נוספים בגין מחלת ילדיהם, ובסה"כ עד 16 ימים בשנה.

ימי המחלה שניתן להיעדר בהם בגין מחלת ילד אינם חייבים להיות רצופים.

ימי  ייספרו  מחלה  דמי  חישוב  לצורך  ההיעדרות,  ימי  את  ביניהם  חולקים  ההורים  שני  אם 
המחלה החל מהיום הראשון להיעדרות של ההורה הראשון ולא עבור כל הורה בנפרד.

אם ההורה מיצה את מלוא ימי ההיעדרות הקבועים בחוק, אך זקוק לימי היעדרות נוספים, 
הוא יוכל לנצל את ימי החופשה שצבר ושטרם ניצל לצורך היעדרותו. 

יציאה לחופשה ומועדיה תלויים בהסכמת המעסיק, אך עם זאת על המעסיק לשקול את 
בקשת העובד בצורה עניינית והוא רשאי לסרב לבקשה רק מטעמים הגיוניים וסבירים.

ITP-ימי מחלה עקב מחלת בן/בת זוג החולים ב
ימי  חשבון  על  זוגם,  בני  מחלת  בשל  בשנה  היעדרות  ימי   6 עד  לזקוף  זכאים  עובדים 
הזולת  בעזרת  לחלוטין  תלוי  להיות  והפך  חלה  הזוג  בן  כאשר  שלהם  המחלה הצבורים 

בביצוע פעולות היום-יום )התלבשות, אכילה, שליטה בהפרשות, רחצה וניידות בבית(.
ימי המחלה, והעובד זקוק להיעדרות נוספת מהעבודה, הוא רשאי לבקש   6 נוצלו כל  אם 
ימי  חשבון  על  להיעדר  או  לרשותו  שעומדים  המחלה  ימי  שאר  את  גם  לנצל  מהמעסיק 
החופשה השנתית שצבר או לצאת לחופשה ללא תשלום, אך הדבר תלוי בהסכמת המעסיק.

ITP-ימי מחלה עקב מחלה הורה החולה ב
עובד זכאי לזקוף על חשבון ימי המחלה שלו עד 6 ימי היעדרות בשנה בשל מחלת הורה, 
אכילה,  )התלבשות,  יום.  היום  פעולות  בביצוע  הזולת  בעזרת  לחלוטין  תלוי  ההורה  אם 
שליטה בהפרשות, רחצה וניידות בבית(. ואינו מאושפז במוסד סיעודי או במחלקה סיעודית.    

הדבר נכון גם לצורך טיפול בהורה של בן/בת זוג.
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©כל הזכויות שמורות לעמותת ITP ישראל

תנאים למתן זכאות לימי מחלה עקב מחלת הורה בן/בת הזוג
 בן/בת הזוג עובד/ת ולא נעדר/ת מהעבודה בשל מחלת אותו הורה, אחד מאחיו של העובד 
בהורה  טיפול  לשם  מעבודתו  נעדר  לא  אימוץ(  מתוקף  כולל  ההורה,  של  נוספים  )בן/בת 

באותו פרק זמן ולא קיבל הכרה בהיעדרותו כימי מחלה עקב מחלת ההורה.

בחישוב הזכאות נלקחים בחשבון גם חלקי ימים בהם נעדר העובד לצורך הטיפול בהורה.

סך 6 ימי ההיעדרות שהעובד זכאי לזקוף על חשבון ימי המחלה שלו מתייחסים לשני ההורים 
של העובד או של בן זוגו, כלומר, עובד ששני הוריו חלו אינו זכאי למספר כפול של ימים.

אם נוצלו כל 6 ימי המחלה, והעובד נדרש להיעדרות נוספת מהעבודה, הוא רשאי לבקש 
ימי  חשבון  על  להיעדר  או  לרשותו  שעומדים  המחלה  ימי  שאר  את  גם  לנצל  מהמעסיק 
החופשה שנצברו לזכותו או לצאת לחופשה ללא תשלום, אך הדבר תלוי בהסכמת המעסיק.

קישורים למקורות מידע אמינים:
לאתר כל זכות 

https://www.kolzchut.org.il/he/עמוד_ראשי

לאתר משרד הבריאות - ״כל הבריאות״
 www.call.gov.il

לאתר המוסד לביטוח לאומי 
https://www.btl.gov.il/Pages/default.aspx

חוזר מנכ"ל משרד החינוך בנוגע לסייעת רפואית
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/

EtsMedorim/2/2-2/HoraotKeva/K-2016-4-1-2-2-91.htm

חוזר מנכ"ל משרד הבריאות בנוגע לסייעת רפואית
https://www.health.gov.il/hozer/mk11_2013.pdf

לאתר ״יד מכוונת״ של הביטוח הלאומי
https://www.btl.gov.il/snifim/Pages/yadMechavenet1.aspx

קרן דולב לצדק רפואי
https://dolevfoundation.org

עמותת חברים לרפואה
http://www.haverim.org.il
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