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المقدمة

تدرك جمعية مكافة السرطان الحاجة إلى تركيز المعلومات حول حقوق مرضى السرطان ،المرضى
الذين يعانون من أمراض صعبة وذوي االحتياجات الخاصة وتحديثها .بناء على ذلك ،توجهت الجمعية
إلى المؤسسات المختلفة بهدف جمع المعلومات.

نتوجه بالشكر إلى كافة المشاركين األوفياء الذين يساعدوننا كل سنة على تحديث المعلومات الواردة
في الكراسة  -مؤسسة التأمين الوطني ،الدوائر الحكومية ،السلطات المحلية ،صناديق المرضى،
والمؤسسات األخرى.
بهدف االستخدام الصحيح والناجع للمعلومات الواردة في هذه الكراسة ،يجب التشديد على عدة
أمور من شأنها أن تساعد المريض وأفراد عائلته عند توجههم للحصول على حقوقهم ومنع تع ّرضهم
داع له.
ألي إحباط وانزعاج ال ٍ
أ .ال يجوز اعتبار المعلومات الواردة في هذه الكراسة بمثابة نص كامل وملزم من القوانين والتعليمات.
يجب فحص كل حالة على حدة أمام الوزارات والمؤسسات ذات الشأن.
ب .على الرغم من كافة الجهود المبذولة لتحديث المعلومات إلى حين طباعة هذه الكراسة ،قد
يكون هنالك المزيد من التغييرات والتحديثات التي لم ترد في هذه الكراسة( .المبالغ الواردة في
الفصول المختلفة قابلة للتغيير أيضا).
ج .تتطرق معظم تعليمات الدوائر الحكومية والمؤسسات األخرى ،بما في ذلك ضريبة الدخل ،إلى
المستحقين ذوي نسب العجز المحددة والمصادق عليها .لذلك ،من المهم أن يسعى كافة المرضى أو
ذوي االحتياجات الخاصة الذين يرغبون بممارسة حقوقهم ،إلى تحديد نسب عجزهم من قبل اللجان
الطبية في مؤسسة التأمين الوطني.
مفصلة ومح ّدثة في أي وقت من قسم إعادة التأهيل والرفاه في
يمكن الحصول على معلومات ّ
تسرنا خدمتكم!
مكاتب جمعية مكافحة السرطانُ .
قسم إعادة التأهيل والرفاه ،جمعية مكافحة السرطان ،شارع رفيفيم  ،7غفعتاييم ،الرمز البريدي
 ،5310302هاتف ،03-5721678 :فاكس.03-5711353 :
تمت صياغة كل ما ورد في هذه الكراسة بصيغة المذكر ،ولكنها تتوجه للنساء والرجال على حد سواء.

يتم تحديث المعلومات في هذه الكراسـة وفقا للحاجة ،لذلك يُستحسن التوجه إلى "تليميداع"®

التابـع لجمعيـة مكافحـة السـرطان ،بمكالمـة مجانيـة ،1-800-36-36-55 .لفحـص التفاصيـل.
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خلفية عامة

جمعية مكافحة السرطان هي منظمة تطوعية تعمل في إسرائيل بهدف دفع األبحاث قد ًما ،طرق
الوقاية ،التشخيص ،المعالجة وتأهيل المرضى الذين يعانون من السرطان والمتعافين في إسرائيل.

المبنى التنظيمي

راعي الجمعية هو رئيس دولة إسرائيل .هناك لدى الجمعية مجلس إدارة مص ّغر ،مؤلف من شخصيات عامة،
خبراء في مجال الطب واألبحاث ومجلس أمناء .تنتخب الجمعية العامة التابعة لجمعية مكافحة السرطان
هذه الهيئات مرة في السنةُ .تق ّدم لجان مهنية من الخبراء االستشارة والتوجيه حول سياسات الجمعية.
يتم تفعيل نحو  71فرعًا في مختلف أنحاء البالد من قبل متطوعين وتقدم هذه الفروع المساعدة
للمرضى الذين يعانون من السرطان في المناطق المختلفة.
الفرع الرئيسي :بيت ماطي ،لذكرى ماتيلدا ركناتي ،مقر جمعية مكافحة السرطان:
شارع رفيفيم  ،7غفعتاييم .هاتف ،03-5721616 :فاكس.03-5719578 :
مركز المجتمع العربي في الناصرة:
مستشفى العائلة المقدسة مركز صحة المرأة هاتف 04-6550655 :فاكس04-6467507 :
مقر جمعية مكافحة السرطان في حيفا :فرع جمعية مكافحة السرطان ومركز
"أقوياء معا" حيفا،بيت أهارون روزنفلد على اسم كلير وعمانوئيل روزنبلط:
شارع أهارون روزنفلد  ،25بات غاليم ،حيفا .هاتف ،04-8511715/7 :فاكس.04-8511716 :
مقر جمعية مكافحة السرطان في القدس :مكاتب جمعية مكافحة السرطان
على اسم المرحوم يتسحاق كوكاي ومركز "أقوياء معا" على اسم المرحو َمين يسرائيل وليلى ألطر،
القدس:
شارع ياد حاروتسيم  ،3تلبيوت ،القدس .هاتف ،02-6256721 :فاكس02-6256497 :
فرع جمعية مكافحة السرطان في بئر السبع:
شارع بن تسفي  ،7هاتف ،08-6271228 :فاكس.08-6286003 :
للحصول على عناوين وأرقام هواتف إضافية لفروع الجمعية في البلدات األخرى في البالد ،يرجى
التوجه
إلى قسم الفروع على هاتف رقم 03-5721699 :أو على موقع اإلنترنتwww.cancer.org.il :

الموارد المالية

ال تحصل الجمعية على تمويل حكومي أيا كان .ترد مصادر الجمعية المالية من :تبرعات الجمهور،
الشركات والمصانع؛ مبالغ مع ّدة لذكرى المتوفين والتركات؛ جمع تبرعات هاتفية؛ جمع تبرعات
بواسطة البريد؛ المناسبات االجتماعية؛ تبرعات أصدقاء من خار ج البالد ومدخوالت من صناديق
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دائمة في إسرائيل وخارجها .يتم في كل سنة نشر تقرير كامل وميزانية مراقبة ،يدققهما مدقق
حسابات.

وظائف الجمعية

األهداف

أقيمت جمعية مكافحة السرطان عام  ،1952ومنذ ذلك الحين وهي تهتم بمكافحة أمراض السرطان
في إسرائيل وتعمل على كافة األصعدة بهدف الحد من اإلصابة بالسرطان والوفاة منه في إسرائيل.
تهم مكافحة أمراض السرطان عامة الجمهور في دولة إسرائيل .تش ّكل مواجهة مرض السرطان هد ًفا
ّ
وطن ًيا من الدرجة األولى .يعيش في إسرائيل في يومنا هذا نحو  30,000مريض سرطان وهم يخضعون
للعالج أو المتابعة .يتم تشخيص نحو  30,000مريض سرطان جديد سنو ًيا ،ولكن نظ ًرا لتط ّور األبحاث
والتشديد على تحسين وسائل التشخيص ،الكشف المبكر والعالج ،قد طرأت زيادة ملحوظة على عدد
تحسن ملحوظ على جودة حياة متلقي العالج.
األشخاص الذين يتعافون من المرض وكذلك طرأ ُ

مراكز العالج والمكوث في المستشفى في البالد

بهدف تمكين مرضى السرطان من الحصول على العالج والظروف األفضل ،تستثمر جمعية مكافحة
السرطان موارد كثيرة في إقامة أقسام طب األورام المختلفة في المستشفيات في البالد وترميمها.
مثال ،ساعدت الجمعية في السنة األخيرة على:
إقـــامـــة غـــرفـــة لــلــعــاج الــتــلــطــيــفــي فـــي قــســم طـــب الــــطــــوارئ فـــي الــمــركــز
الطبي فلفسون في حولون.
إقامة وحدة جديدة للعالج النهاري لطب األورام على اسم باروخ (بن حاييم) هرشكوفيتش في المركز
الطبي رمبام.
شـــراء جــهــاز تنظير الــقــولــون لمعهد طــب الــجــهــاز الهضمي فــي مستشىفى الجليل
الغربي ،نهاريا.
تجديد مع ّدات في معهد طب األورام في المركز الطبي بوريا في طبريا.
	شراء جهاز تصوير الثدي الرقمي ثالثي األبعاد ( )Tomosynthesisلمركز صحة الثدي في المركز
الطبي هعيمك.

تساعد الجمعية على تمويل شراء مع ّدات جديدة ،متقدمة ،ومتطورة للمراكز الطبية .فهي تساعد،
من بين أمور أخرى ،على شراء مس ّرعات ّ
خطية ،وحدات تصوير الثدي وأجهزة محوسبة لتسجيل
ومتابعة مرضى السرطان ،شراء أجهزة للمعالجة اإلشعاعية المباشرة  -براخيتربيا ،أجهزة متطورة للعثور
على اآلفات الجلدية والسرطان في مخ العظام وغيرها .كما وتساعد المراكز الطبية التي تقدم العالج
لمرضى السرطان على إدارة تسجيل المرضى ومتابعة عالجهم وتشجع على إجراء األبحاث القطرية
والمشاركة في األبحاث الدولية من أجل تحسين أساليب العالج.

نشاطات لدفع حقوق المرضى ُقدُ ًما

ُتر ّكز هذه الكراسة التي أعدتها جمعية مكافحة السرطان ،كل المعلومات الضرورية لمرضى السرطان
حول موضوع الحقوق والواجبات التي يستحقونها .تعمل الجمعية على دفع حقوق المرضى قدما،
جمعيــة مكافحة الســرطان
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وعلى تحسين جودة حياتهم ،وشمل أغلبية األدوية الضرورية لمرضى السرطان في سلة األدوية .لقد
ساعد التعاون المتبادل بين مؤسسة التأمين الوطني والمؤسسات على تحسين العالقة مع مرضى
السرطان ومساعدتهم ،على منع التمييز من قبل شركات التأمين على أساس وراثي ،وغيرها .هناك لدى
جمعية مكافحة السرطان منتدى حول حقوق مرضى السرطان في موقع الجمعية ويمكن الحصول
عبره على استشارة في هذا المجال ،للحصول على معلومات ودعم.www.cancer.org.il:

إعالم الجمهور وإرشاده

تبذل جمعية مكافحة السرطان جهودا وموارد كثيرة في مجالي اإلعالم واإلرشاد للجمهور ،في كل ما
يتعلق بأمراض السرطان وطرق تقليل خطر اإلصابة بها .توفر الجمعية ،من بين أمور أخرى ،معلومات
حول منع أضرار التدخين ،التع ّرض الحكيم للشمس ،تقييد استهالك الكحول ،تبني نمط حياة
صحي ،االمتناع عن البدانة ،تغذية سليمة وإنجاز نشاطات جسمانيةَ ،
أثبت أنها تساعد على تقليل
خطر اإلصابة بالسرطان .بالمقابل ،تجري الجمعية مجموعة من نشاطات اإلرشاد لرفع الوعي حول
التشخيص المبكر ألمراض السرطان المنتشرة ،وتبادر إلى إقامة حمالت إرشادية في اإلعالم والوسائط
المختلفة لرفع الوعي حول إنجاز فحوص الكشف المبكر (التلفزيون ،الراديو ،الصحافة ،الوسائط
االجتماعية وغيرها)ُ .يصدر قسم اإلعالم واإلرشاد مجالت سنوية ،كراسات ،إعالنات والصقات ،وينشر
آالف النسخ مجانا من أجل جمهور الواسع ،المرضى ،الطواقم الطبية المهنية ،المؤسسات التربوية
وغيرها .كما و ُيطور برامج للمدارس في مجال منع التدخين ،أضرار الشمس ،وتبني نمط حياة صحي،
و ُيقيم عشرات المحاضرات حول هذه المواضيع في المؤسسات التربوية ،المراكز الجماهيرية ،أماكن
العمل ،وغيرها.

برامج االكتشاف المب ّكر

تعمل الجمعية على مكافحة السرطان في مختلف أنحاء البالد ،بدءا من إقامة محطات لفحص الثدي
وصوال إلى المبادرة إلى مشروع المسح الوطني وتطبيقه بواسطة تصوير الثدي الشعاعي (ميموغرافيا).
وبهدف رفع استجابة النساء إلنجاز فحوص تصوير الثدي الشعاعي في المناطق النائية والمجتمع،
اشترت الجمعية سيارة متنقلة إلجراء فحص الثدي الشعاعي ،وتهتم بتشغيلها ،و ُينجز خالل السنة
آالف عشرات فحوص الثدي فيها .يشمل برنامج التشخيص المبكر لمرض السرطان ،رفع الوعي إلنجاز
فحوص التشخيص المبكر لمرض السرطان ،فحص المسح بواسطة تصوير الثدي الشعاعي ،التشخيص
والوقاية من مرض األمعاء الغليظة ،وسرطان الجلد.

تقديم الدعم لألبحاث

منذ أكثر من ثالثين عاما ،تساعد الجمعية بشكل ملحوظ على تطوير أبحاث مرض السرطان في البالد،
وتمنح عشرات ال ِمنح لألبحاث لكل من األطباء والباحثين في مجال السرطان ،وتشجع على تفعيل
بروتوكوالت سريرية قطرية.

خدمات طبية

ُتم ّول جمعية مكافحة السرطان عشرات الملكات ألفراد الطاقم متعدد المهن الذي يعالج مرضى
السرطان في جميع أنحاء البالد ،ومن بينهم :منسقات عالج سرطان الثدي (شبكة ممرضات وعامالت
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اجتماعيات أقامتها جمعية مكافحة السرطان وتمولها) ،خدمات تمريض وعالج داعم ،خدمات نفسية
ذات صلة بطب األورام ،أخصائيين نفسيين ،خدمات تغذية ،وغيرها .كما وتساعد الجمعية على
التأهيل المهني وتحديث المعلومات المهنية للمنظومة الطبية متعددة المهن التي تعالج مرضى
السرطان.

مشاريع حديثة لتحسين خدمة مرضى السرطان وعالجهم

تستثمر الجمعية في تطوير برامج ومشاريع جديدة ودفعها قدما لتحسين الخدمة لمرضى السرطان،
مع إعطاء األولوية للمشاريع المميزة ذات الصلة المباشرة بعالج المرضى ،المتعافين وأبناء عائالتهم،
مثل إقامة خدمة تلطيفية في المركز الطبي هعيمك في العفولة ،مجموعة دعم للوالدين الذين
لديهم أطفاال يعانون من السرطان من الوسط العربي في المركز الطبي شنايدر ،يوجا للمتعافين من
السرطان في مركز الدعم "بيت إيدي  -معغان" ،في بئر السبع وغيرها.

إرشاد مهني وخدمات المعلومات

في كل سنة تعقد عشرات األيام الدراسية ،المؤتمرات والدورات االستكمالية للمهنيين حول مواضيع
بنواح مختلفة من أمراض السرطان .يصل خبراء مشهورون عالميا إلى إسرائيل بواسطة
ذات صلة
ٍ
الجمعية إلجراء دورات استكمالية ،إلقاء محاضرات ،وتقديم االستشارة في مجال تخصصهمُ .تمنح
عشرات منح السفر بهدف المشاركة في الدورات االستكمالية والمؤتمرات خارج البالد ألفراد الطاقم
المهني ،سنويا .ويتم شراء الكتب المهنية لمؤسسات البحث والطب .منذ ثالثين عاماُ ،تصدر الجمعية
مجلة مهنية للطاقم الطبي والطاقم المساند تحت اسم "بماه" وتجري المؤتمرات الدولية في البالد
بمشاركة الجمعية.

مراكز المعلومات ومراكز المعلومات الهاتفية التابعة لجمعية مكافحة السرطان

تقوم جمعية مكافحة السرطان بتفعيل مركز معلومات يعمل فيه مهنيون ويتضمن إمكانية الوصول
إلى مج ّمعات معلومات دولية محوسبة .يوفر مركز المعلومات معلومات مهنية للمتوجهين ،أبناء
عائالتهم ،أفراد الطاقم الطبي وغيرهم .يمكن التوجه مباشرة على هاتف 03-5721608 :أو عبر البريد
اإللكترونيinfo@cancer.org.il :

"تليميداع"® – 1-800-599-995

تقدم الجمعية خدمة المعلومات الهاتفية على مدار  24ساعة  -للمرضى ،ألفراد عائالتهم ،والجمهور
عامة .يمكن الحصول من خالل مركز "تليميداع" على إجابات عن أسئلة ذات صلة بمرض السرطان،
طرق الوقائية ،التشخيص ،العالج والتأهيل ،والحصول على كراسات معلومات مجانية حول مجموعة
من المواضيع .يتم تحديث الخدمة من قبل أشهر الخبراء ومج ّمعات معلومات دولية تخضع لمسؤولية
جمعية مكافحة السرطان.

"تليميداع"® باللغة العربية 1-800-36-36-55

خدمة معلومات ودعم هاتفية للمرضى ،المتعافين وأبناء عائالتهم الناطقين باللغة العربية .يتم
تفعيل الخدمة من قبل عاملة اجتماعية ومتطوعين ناطقين بالعربية.
جمعيــة مكافحة الســرطان
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"تليميداع"® باللغة الروسية 1-800-34-33-44

خدمة معلومات ودعم هاتفية للمرضى ،المتعافين وأبناء عائالتهم الناطقين باللغة الروسية ،في
مختلف أنحاء البالد.

"تلتميخاه"®1-800-200-444 :

خدمة الدعم الهاتفي التي تقدمها جمعية مكافحة السرطان تهدف إلى تقديم الرد الهاتفي لألشخاص
الذين يواجهون ضائقة نفسية فورية ويحتاجون إلى مساعدة دعم أولية .إذا اقتضت الحاجة ،يتم
توجيه المتوجهين لمتابعة العالج في المستشفى أو في إطار المجتمع المحلي.

موقع جمعية مكافحة السرطان www.cancer.org.il

يشمل موقع جميعة مكافحة السرطان معلومات شاملة بكل ما يتعلق بأمراض السرطان للجمهور
الواسع ،للمرضى ،للمتعافين وأبناء عائالتهم وأفراد الطاقم المهني .يتم تحديث الموقع يوم ًيا ويمكن
الحصول من خالله على معلومات حول أمراض السرطان ،الوراثة والتجديدات في المجال ،مسببات
الخطورة ،طرق الوقاية ،التشخيص المب ّكر ،العالج والتأهيل ،والحقوق والخدمات لمرضى السرطان،
نشاطات الجمعية ،واأليام الدراسية .كذلك ،هناك في الموقع مج ّمع أبحاث سريرية يتم تحديثه دوريا،
ومجموعة من المنتديات الواسعة والمتنوعة يديرها خيرة الخبراء في مواضيع مختلفة ذات صلة
بمرض السرطان ،طرق المواجهة ،وإعادة التأهيل.

صفحة الفيسبوك التابعة لجمعية مكافحة السرطان

تجري جمعية مكافحة السرطان نشاطات واسعة في الشبكة االجتماعية "فيسبوك" ،وصحيح حتى
وقتنا هذا (حزيران  )2016هناك في صفحة الفيسبوك التابعة للجمعية نحو  60.000ألف عضو.
ُتستخدم الصفحة كمنصة لرسائل الجمعية ،لدفع أحداثها وبرامجها ،لتوفير المعلومات وتقديم الرد
على أسئلة المتصفحين .باإلضافة إلى ذلك ،تقيم الجمعية تعاونات ومبادرات مم ّيزة في اإلنترنت
وتطبيقات الخلوي ،مثل اإلنستجرام ،اليوتيوب ،حيث تساعدها على نقل الرسائل إلى جمهور الهدف
المالئم.
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نشاطات الجمعية في مجال إعادة التأهيل والرفاه

قسم إعادة التأهيل والرفاه التابع لجمعية مكافحة السرطان ،هاتف ،03-5721678 :فاكس03-5711353 :

"ياد لهحلماه"®

تتألف "ياد لهحلماه" التابعة لجمعية مكافحة السرطان من نساء متطوعات عانين من سرطان الثدي،
واجتزن تأهيال خاصا ،وأصبحن قادرات على دعم نساء يواجهن المرض .تتم مالءمة المتطوعات
للمريضات من حيث الجيل واللغة ،وتساعدهن في تردداتهن المختلفة ،وتوفر لهن دعما عاطفيا
وعمليا باالعتماد على خبرتهن الشخصية .ندعو النساء المعنيات بتقديم الدعم والمساعدة ،وكذلك
النساء المعنياب بالتطوع واالنضمام إلى دائرة الدعم التابعة لـ "ياد لهحلماه" إلى التوجه على
هاتف 1-800-36-07-07 :أو عبر الضغط على الزر الورديّ في موقع الجمعية على اإلنترنت:
.yad@cancer.org.il ،www.cancer.org.il
استشارة بشأن غرسات الثدي االصطناعية -تساعد متطوعات "ياد لهحلماه" على مالءمة غرسة الثدي
االصطناعية للنساء اللواتي اجتزن عملية جراحية للثديُ .تق ِدم االستشارة متطوعات اجتزن عملية
جراحية شبيهة ،وعُ دن إلى أدائهن الكامل .لالتصال وتنسيق لقاء:
نشاطات قسم إعادة التأهيل والرفاه هاتف ،03-5721615 :شارع رفيفيم  ،7غفعتاييم.
فرع حيفا ،04-8511715/7 :بيت روزنفلد ،شارع روزنفلد  ،25بات غاليم.
فرع القدس ،02-6256721 :شارع ياد حاروتسيم  ،3تلبيوت.

منظمة "أصحاب الفغرة" -في إسرائيل

تعمل منظمة "أصحاب الفغرة" (الستوما) -ضمن قسم إعادة التأهيل في جمعية مكافحة السرطان .مدرجة
في المنظمة قائمة أعضاء اجتازوا عمليات جراحية لتحويل البول أو البراز (ليس بسبب مرض السرطان فقط).
يحصل أعضاء المنظمة على مجلة "بيتحون بيه" التي ُتنشر مرة في السنة وتحتوي على مقاالت
حول مواضيع هامة ألشخاص لديهم فغرة مثل التغذية ،عالج الجلد ،معلومات حول حقوقهم ،الحياة
الحميمة مع فغر الرغامى ،وغيرها. يتم نشر قائمة بأسماء ممرضات الفغرة ،اللواتي يساعدن متلقي
العالج على عودتهم إلى الحياة الروتينية ،في مجلة "بيتحون بيه" ،في هذه الكراسة وفي موقع
جمعية مكافحة السرطان.
تعمل في المنظمة مجموعة خاصة تهتم بالشباب الذين لديهم فغرة (في عمر  ،)20-40وتوفر المعلومات
والدعم ،وتجري لقاءات لتقديم المعلومات حول المواضيع ذات الصلة بهذه الفئة العمرية.
للحصول على تفاصيل إضافية ،استشارة أو تسجيل في منظمة أصحاب الفغرة ،يمكن االتصال بمر ّكزة المنظمة،
سيلفيا ألشفيلي على هاتف ،03-5721618 :أو على البريد اإللكتروني.silvia_a@cancer.org.il :

مساعدة مباشرة للمريض

تقدم جمعية مكافحة السرطان دع ًما ماد ًيا أول ًيا لمرضى السرطان الذين يعانون من ضائقة مادية عند
خضوعهم للعالج في مركز األورام ،مثال العالج الكيميائي .تقدم المساعدة لمرة واحدة و ُتمنح حتى
الحصول على مساعدة من خدمات الرفاه الرسمية والجماهيرية.

جمعيــة مكافحة الســرطان
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في معاهد الطب المختلفة ،يعمل عاملون اجتماعيون تم ّول جمعية مكافحة السرطان جزءا من
عملهم ،وهم يهتمون بالمريض الذي يصل إلى معهد طب األورام ،ويخبرونه بحقوقه حول الخدمات
المختلفة التي يستحقها ،ويفحصون ما إذا كان يستوفي معايير الحصول على مساعدة تقدمها جمعية
مكافحة السرطان.
تتخذ العامالت االجتماعيات اللوائيات التابعات لجمعية مكافحة السرطان القرار حول تقديم
المساعدة وفقا للمعايير الطبية ومستوى دخل المريض .يمكن تقديم الخدمة بواسطة العامالت
االجتماعيات في المراكز الطبية المختلفة في أنحاء البالد .للحصول على معلومات إضافية حول
المساعدة ،مواد أولية ،يمكن التوجه على هاتف.03-5721670 :
يرافق متطوعو جمعية مكافحة السرطان في جميع أنحاء البالد المريض وأبناء عائلته في مكان سكناه،
ويقدمون له المساعدة األولية التابعة للجمعية ،ويدعمونه هو وأبناء عائلته حتى الشفاء.

استشارة قطرية حول إعادة تأهيل الكالم

تشمل الخدمة خدمات استشارة ،إرشاد وتوجيه مرضى السرطان وعائالتهم إلى خدمات مهنية في
المجتمع المحلي ،وكذلك تقديم استشارة وإرشاد ألفراد الطاقم المهني الذي يعالج المرضى .يتم
توفير االستشارة في مجاالت مختلفة ،مثال :اضطرابات االبتالع  -التشخيص وإعادة التأهيل ،إعادة
تأهيل القدرة على النطق والصوت ،المالءمة والتد ّرب على أجهزة مع ّدة إلعادة التأهيل.تأهيل القدرة
على الكالم واالبتالع بعد الخضوع لعملية جراحية أو استئصال كامل في فراغ الفم ،البلعوم والحلق،
وكذلك بعد الخضوع لعملية فغر الرغامى "تراخؤستومي".
للحصول على معلومات إضافية يمكن االتصال بفريدة كونبروت ،أخصائية العالج باالتصال في جمعية
مكافحة السرطان ،على هاتف ،03-5721638 :أو على البريد اإللكتروني.fridak@cancer.org.il :

استشارة جنسية قطرية

ُتقدم جمعية مكافحة السرطان استشارة حول الصورة الذاتية والجنسانية ،للمرضى في كافة األجيال.
تشمل الخدمة:
معلومات حول تأثيرات مرض السرطان على الحياة الجنسية.
استشارة حول إمكانيات عالج األداء الجنسي وإعادة تأهيله.
التوجيه إلى خبراء مهنيين آخرين.
الخدمة متوفرة مجانا وال تتطلب إحالة من الطبيب ،وتقدمها لينه كورتس ألموغ ،ممرضة ومستشارة
حول الحياة الجنسية في جمعية مكافحة السرطان على هاتف ،03-5721643 :أو البريد اإللكتروني:
.lenak@cancer.org.il

خدمة إرشاد الوالدين عندما يعاني أحدهما من السرطان

عندما يكون أحد الوالدين مريضا بالسرطان  -تجتاز العائلة بأكلمها بما في ذلك األوالد فترة مواجهة
طويلة ومعقدة .أحيانا ،بهدف الحفاظ على األوالد ،يختار الوالدين إخفاء المعلومات ،القلق ،والصعوبات.
للتخفيف عن الوالدين في هذه الفترة ولمساعدتهما ،بواسطة المعلومات والوسائل العمليةُ ،تشغل
جمعية مكافحة السرطان خدمة إرشاد ومساعدة لمواجهة األسئلة مثل كيف يمكنني إبالغ أوالدي،
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كيف يمكنني في فترة العالجات التغلب على حاالت الضائقة والمرض وغيرها .تدير الخدمة عاملة
اجتماعية ،أوريت شابيرا ،مديرة قسم إعادة التأهيل والرفاه ودانا ركبي  -هيلر ،عاملة اجتماعية تابعة
للواء المركز التابع لجمعية مكافحة السرطان .للحصول على المزيد من المعلومات ،يمكن التوجه على
هاتف رقم ،03-5721647 :أو على البريد اإللكتروني.s.w-mercaz@cancer.org.il :

استشارة ضريبية قطرية

يقدم قسم إعادة التأهيل والرفاه في جمعية مكافحة السرطان بالتعاون مع نقابة المستشارين
الضريبيين في إسرائيل خدمة االستشارة الضريبيةُ .تق ّدم االستشارة للمرضى الذين حددت لهم اللجنة
الطبية التابعة لمؤسسة التأمين الوطني نسبة العجز وهي متعلقة بالضريبة بعد المرض فقطُ .تق ّدم
االستشارة مجانا وتطوعيا ،بتنسيق موعد شخصي أو هاتفي.
قسم إعادة التأهيل والرفاه ،شارع رفيفيم ،غفعتاييم .هاتف.03-5721670 :
فرع حيفا ،بيت روزنلفد  ،25بات غاليم ،هاتف.04-8511715/7 :
فرع نتانيا ،شارع ريمز  ،13هاتف09-8344268 :

كوني أجمل  ...تشعرين أفضل

ُتمثل جمعية مكافحة السرطان في إسرائيل مشروع "المظهر الحسن والشعور األحسن" و ُتشغله .في
إطار المشروع ،تتطوع أخصائيات تجميل وماكياج ومصففات شعر ويعتنين بنساء مريضات بالسرطان
في مراكز عالج األورام ،وفي فروع جمعية مكافحة السرطان وفي المجتمع المحلي وفي دور الرعاية-
البيتية .تحصل متلقيات العالج على عناية تجميلية وإرشاد حول كيفية العناية بوجههن وشعرهن
و/أو مالءمة تسريحة الشعر بهدف تحسين شعورهن .إضافة إلى ذلك ،يهتم مصففو الشعر بالشعر
المستعار ويالئمونه لمتلقيات العالج.
هناك في بيت ماطي ،التابع لجمعية مكافحة السرطان في غفعتاييم ،غرفة عناية لمالءمة الشعر
المستعار واستعارته مجانا ،كذلك في جزء من فروع جمعية مكافحة السرطان في جميع أنحاء البالد.
ُتش ّغل المشروع ،تطوعا ،دكتور فرنسين روبينسون ،متطوعة "ياد لهحلماه" .للحصول على معلومات،
يمكن التوجه إلى مر ّكزة المشروع ،سيلفيا ألشفيلي ،على هاتف ،03-5721618 :أو على البريد
اإللكتروني.lookgood@cancer.org.il :

"خطوات نحو جودة حياة"®

يهدف هذا المشروع إلى كشف مرضى السرطان على األفضليات الصحية الكامنة في النشاطات
الجسمانية ،تشجيعهم على دمج نشاط مخطط له في حياتهم الروتينية ،وتقديم استشارة ومرافقة
مهنيتَين للمرضى الذين يرغبون في االنضمام إلى البرنامج واالندماج فيه .أجريت في السنوات األخيرة
َ
وأثبت
أبحاث حول المزايا الصحية ،الجسدية والشعورية للنشاط الجسماني لدى مرضى السرطان
أن في وسع هذه النشاطات مساعدة مرضى السرطان على مواجهة المرض وأعراضهُ .يجرى البرنامج
بإرشاد جماعي من قبل خبراء بالعالج الطبيعي يعملون في المراكز الطبية.
يعمل المشروع في كل المراكز الطبية في البالد .للحصول على معلومات ولالنضمام ،يمكن التوجه
إلى مر ّكزة المشروع ،سيلفيا ألشفيلي ،على هاتف ،03-5721618 :أو عبر البريد اإللكتروني:
.silvia_a@cancer.org.il
جمعيــة مكافحة الســرطان
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"التعافي إلى حياة صحية"®

ورشة عمل مم ّيزة تهدف إلى مرافقة المتعافين من السرطان أثناء المواجهة ما بعد المرض،
تحسين جودة حياتهم ،تقديم إرشــاد لحياة صحية ،وتشجيعهم على العودة إلى نمط الحياة
الشخصي والمجتمعي الفعالُ .تعقد في إطار البرنامج الذي يُجرى في مراكز الدعم التابعة
لجمعية مكافحة السرطان ،في فروع الجمعية والمراكز الطبية ،سلسلة من اللقاءات في مختلف
المواضيع :العودة إلى نمط حياة طبيعي وإلى العائلة ،العالقات الحميمة والجنسية ،الحفاظ على
الصحة بعد المرض ومواجهة األعـراض الجانبية ،ممارسة النشاط الجسماني المالئم للمتعافين
من السرطان ،التغذية ،الطب المك ّمل وغيرهاُ .تجرى اللقاءات بتوجيه وإرشــاد مهنيين من
مجال علم األورام النفسي ،عاملين اجتماعيين ،ممرضات ،خبراء بالعالج الوظيفي ،أخصائيي
تغذية ،وغيرها .للحصول على معلومات ولالنضمام ،يمكن التوجه إلى السيدة ميخال كهالني،
هاتف ،03-5721678 :أو عبر البريد اإللكتروني.michalk@cancer.org.il :

أيام دراسية لمرضى السرطان وأفراد عائالتهم

ينظم قسم إعادة التأهيل والرفاه بشكل ثابت أيا ًما دراسية كثيرةُ ،تر ّكز على عدة مواضيع ذات صلة
بأمراض السرطان وتأثيراتها ،مثال :طرق العالج ،األعراض الجانبية وجوانب مختلفة لمواجهة المريض
وعائلته للمرض .يمكن االطالع على معلومات حول األيام الدراسية والمحاضرات في موقع اإلنترنت
التابع للجمعية وفي الصحف المكتوبة .كما ويتم تسجيل المحاضرات وتحميلها على موقع الجمعية.
للحصول على معلومات إضافية ،يمكن التوجه إلى قسم إعادة التأهيل والرفاه ،الذي ينظم أيا ًما
دراسية على مدار السنة ،على هاتف.03-5721678 :

ال ُنزُل على اسم السير تشارلز كلور

أقامت جمعية مكافحة السرطان ُنزُل استضافة على اسم تشارلز كلور في غفعتاييم في عام ،1976
بهدف تقديم العالج الداعم لمرضى السرطان الذين يسكنون في مناطق نائية ويتلقون عالجا في
المستشفيات الواقعة في مركز البالد .يستقبل المركز مرضى من كل صناديق المرضى وتديره جمعية
مكافحة السرطان .تتم اإلحالة الطبية على يد الطاقم الطبي التمريضي في معاهد طب األورام.
لمزيد من التفاصيل يمكن االتصال بال ُنزُل على اسم تشارلز كلور مباشرة على هاتف03-5721623/4/7 :،
فاكس03-7313812 : أو عبر البريد اإللكتروني .maon-clore@cancer.org.il

مجموعة دعم ومعلومات للمرضى

تعمل في جمعية مكافحة السرطان مجموعات دعم لمرضى السرطان وأبناء عائالتهم ،يتم إنشاؤها
وف ًقا للطلب والحاجة ،مثل مجموعة دعم للنساء الشابات (األعمار  ،)30-50مجموعة دعم للمتعافين
الذين يدعمون شركاءهم المرضى ،مجموعة دعم لألزواج ،مجموعة دعم للعائالت الثكلى ،مجموعة دعم
للمريضات اللواتي يعانين من أمراض سرطانية نسائية ،مجموعة دعم ألفراد العائلة المرافقين ،وغيرها.
ُيرشد أشخاص مهنيون مؤهلون (عاملون اجتماعيون ،أخصائيون نفسيون وممرضات) المجموعات.
تقوم العامالت االجتماعيات اللوائيات بقبول األخصائيين وتدريبهم على كيفية إرشاد المجموعات.
تعمل المجموعات في إطار فروع الجمعية في مختلف أنحاء البالد وفي مراكز الدعم التابعة للجمعية،
بإرشاد قسم إعادة التأهيل في الجمعية .للحصول على المزيد من المعلومات ،يمكن التوجه على
هاتف ،.03-5721678 :أو على البريد اإللكتروني.shikum@cancer.org.il :
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ُتجرى مجموعات الدعم في معظم معاهد طب األورام في جميع أنحاء البالد أيضا .تساعد جمعية
مكافحة السرطان على تأهيل طواقم المعاهد مهن ًيا وعلى تمويل جزء من المالكات والمشاريع.

مراكز النشاطات والدعم "أقوياء م ًعا" التابعة لجمعية مكافحة السرطان

تعمل مراكز النشاطات والدعم "أقوياء م ًعا" التابعة لجمعية مكافحة السرطان في غفعتاييم ،أورشليم-
القدس ،حيفا ،العفولة وبئر السبع .تش ّكل مراكز "أقوياء م ًعا" بيتًا في المجتمع المحلي للمرضى،
المتعافين من مرض السرطان وألبناء عائالتهم .تقدم المراكز نشاطات دعم مختلفة ،معلومات،
إثراء ونشاطات أوقات الفراغ ،التي تساعد المرضى على مواجهة مرضهم على المستويين الشخصي
والنفسي .المراكز مع ّدة ً
أيضا للمرضى الذين أنهوا العالج النشط ،ولكنهم ما زالوا يحتاجون إلى الدعم
والتأهيلُ .تقدم جميع اللقاءات للمرضى وأبناء عائالتهم مجا ًنا .لالتصال والحصول على تفاصيل أخرى:
مركز "أقوياء م ًعا" غفعتاييم:
	بيت ماطي ،مقر جمعية مكافحة السرطان ،شارع رفيفيم  ،7غفعتاييم .هاتف ،03-5721630 :أو
على البريد اإللكتروني.hazakim.jeru@cancer.org.il :
مركز "أقوياء معا" في الناصرة:
مقر جمعية مكافحة السرطان مستشفى العائلة المقدسة 04-6550655
مركز "أقوياء م ًعا" ،مركز النشاط والدعم على اسم يسرائيل وليلى ألطر في أورشليم-القدس:
	شارع ياد حاروتسيم  ،3تلبيوت ،القدس .هاتف ،02-6256721 :فاكس ،02-6256497 :أو على
البريد اإللكتروني.hazakim.haifa@cancer.org.il :
مركز "أقوياء م ًعا" ،مركز النشاط والدعم على اسم عمانوئيل ج .روزنبلط في حيفا:
بيت أهارون وأولغا روزنفلد ،شارع روزنفلد ،بات غاليم ،حيفا .هاتف،04-8511712/5/7 :
فاكس ،04-8511716 :أو على البريد اإللكتروني.hazakim.haifa@cancer.org.il :
مركز "أقوياء م ًعا" على اسم روت وروبل (شنايدر) في العفولة:
	بيت بوزنيك ،غفعات هموريه ،العفولة .هاتف ،04-6424862 ,04-6591004/5 :أو على البريد
اإللكتروني.daliaploz@gmail.com :
مركز الدعم "بيت إيدي معغان" ،بئر السبع:
ُأقيم المركز بالتعاون مع كل من جمعية مكافحة السرطان ،وجامعة بن غوريون ،وبلدية
بئر السبع والمركز الطبي الجامعي سوروكا .شــارع هار بيكاع  ،13رامــوت ،بئر السبع.
هاتف ،08-6490802 :أو على البريد اإللكتروني.maagancenter@gmail.com :

المفصلة حول نشاطات مراكز الدعم متوفرة على موقع اإلنترنت التابع
المعلومات
ّ
للجمعيةwww.cancer.org.il:

"البالغون الشباب  -المنطلقون إلى الحياة"

®

يدور الحديث عن مشروع دعم مم ّيز يوفر ردًا الحتياجات شريحة سكانية مع ّينة من الشبان ،الذين
تتراوح أعمارهم بين العشرين والثالثين عاًما ،غير المتزوجين ،الذين مرضوا بالسرطان ،وبدأوا حياتهم
الشخصية والمهنية كبالغين يواجهون صعوبات .يلتقي المشاركون في لقاءات مجموعات دعم
أسبوعية ويقيمون نشاطات ترفيهية مختلفة ،مثل رحالت تحدي خاصة بمساعدة متطوعين ،حفالت
جمعيــة مكافحة الســرطان
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ومناسبات مختلفة.
ّ
للحصول على تفاصيل واالنضمام ،يمكن التوجه إلى مركزة المشروع ،العاملة االجتماعية أوريت
شبيرا ،مديرة قسم إعادة التأهيل والرفاه ،هاتف ،03-5721614 :أو عبر البريد اإللكتروني:
.orit-spira@cancer.org.il

نشاطات الجمعية من أجل األوالد الذين يعانون من السرطان

مشروع راحة واستجمام تقليدي تابع لجمعية مكافحة السرطان  -تجري الجمعية كل صيف
مشروع استجمام وراحة ممتع ومثير وتشارك فيه عشرات العائالت التي لديها ولد أو بنت مريض
سرطان من كل األوساط السكانية في إسرائيل .يوفر االستجمام راحة وهدوءا ألفراد العائلة كلها،
ويتيح االستراحة لعدة أيام من مكافحة المرض ،القلق والتوتر ،واستعادة القوة بهدف متابعة
المواجهة.
مشروع "استكمال مواد تعليمية لــأوالد الذين يعانون من السرطان" -يساعد مرشدون
األوالد المرضى بالسرطان ،بــدءا من جيل الروضة وحتى البالغين ،الذين يتغيبون على
فترات قريبة عن المدرسة بسبب مرضهم ،على استكمال المواد التعليمية .إن االستثمار
فــي مستقبل األوالد يمنحهم ويمنح والديهم الــقــوة واألمـــل فــي متابعة المواجهة.
يتلقى المرشدون إرشــادا مكثفا على مــدار السنة ،ويشكلون أمــا ودعما للعائالت في
ساعة الضائقة .للحصول على معلومات حــول المشروع ،يمكن التوجه على هاتف:
 ،03-5721678أو على البريد اإللكتروني.michalk@cancer.org.il :
"أعــطــوا العالم لألطفال"  -مشروع لذكرى المرحومة ميري شتريت تم ّول الجمعية
سفر العائالت والولد الذي يعاني من السرطان ويمر في مراحل متقدمة من المرض ،للبقاء لمدة
أسبوع في قرية األوالد "أعطوا العالم لألطفال" في أورالندو ،فلوريدا .يزور األطفال خالل السفر
المتنزهات المختلفة ويتمتعون باالستخدام المجاني واللعب بألعاب التحديات األخرى .تكون
هذه الرحلة في الكثير من األحيان الرحلة األخيرة للعائلة مع طفلها.
جهاز حاسوب للولد الذي يُعاني من السرطان -تق ّدم جمعية مكافحة السرطان حاسوبا لألوالد مرضى
السرطان (بداء من جيل  9سنوات وأكثر) الذين ليس لديهم حاسوب .يهدف المشروع إلى
مساعدة األوالد المرضى ،المالزمين للفراش ،على استغالل أوقات الفراغ استغالال إيجابيا ومثريا،
والحفاظ على عالقة مع األصدقاء ،واستكمال المواد التعليمية.
تم ّول الجمعية وتساعد على تفعيل بروتوكوالت قطرية لعالج األطفال الذين يعانون من السرطان.
مثال ،بادرت الجمعية وساعدت على تفعيل بروتوكول قطري لعالج األطفال الذين يعانون من
ً
ملحوظا في نسب البقاء على قيد الحياة
تقليصا
اللوكيميا .تم بفضل البروتوكول تقليص الفوارق
ً
لدى األطفال الذين تمت معالجتهم في مراكز مختلفة ولدى األطفال من أوساط سكانية أخرى.
تساعد الجمعية اليوم على تمويل البروتوكوالت اإلضافية ألمراض أخرى.
تم ّول الجمعية عشرات المشاريع والمالكات للطاقم المهني الذي يقدم عالجا لألطفال مرضى السرطان-
الممرضات ،العامالت االجتماعيات ،األخصائيين النفسيين ،وما إلى ذلك ،في أقسام األطفال في
المستشفيات في مختلف أنحاء البالد ،التي تساعد األوالد وأبناء عائالتهم على مواجهة المرض.
	تم ّول الجمعية بناء وترميم أقسام األطفال ،وأقسام طب األورام لتحسين عالج األطفال الذين
يعانون من السرطان في إسرائيل.
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تم ّول الجمعية شراء أجهزة طبية حديثة لعالج األطفال الذين يعانون من السرطان في كل المراكز
الطبية.
مشروع "معغاليم شكوفيم شل كواح" ُ -يجرى في مستشفى األطفال في هداسا عين كارم،
أورشليم-القدس ،بتوجيه السيد إريز مشوالم .ويتم المشروع عن طريق اللعب ،كتابة قصة حياة
وأنشطة مختلفة ،إذ يعمل طاقم المسرح للترفيه عن األطفال خالل العالجات ومساعدتهم على
المواجهة عند عودتهم إلى نمط حياة عادي.
تق ّدم الجمعيةخدمة استشارة للتأهيل العصبي النفسي في مجال طب األورام لألطفال الذين يواجهون
أورا ًما سرطانية في الرأس ومصحوبة بأعراض جانبية بسبب العالج .الخدمة مع ّدة لألطفال في
مرحلة التعافي وأبناء عائالتهم وتشمل استشارة أولية وتوجي ًها ،وإرشادًا حول العودة إلى المدرسة
والعودة إلى نمط الحياة االعتيادي في العائلة والمجتمع المحلي .كذلكُ ،تق َّدم مرافقة مهنية
وإرشاد للمهنيين المختلفين الذين يعملون مع األطفال وأبناء عائالتهم في أقسام طب األورام في
المستشفيات والمجتمع المحلي .للحصول على المعلومات يمكن التوجه إلى د .ميخال سديه،
هاتف ،03-5721619 :أو على البريد اإللكتروني.michelle.sadeh@cancer.org.il :
مشروع "إيمباكت" – هو برنامج ُيجرى بالتعاون مع منظمة أصدقاء الجيش في الواليات
المتحدة (ُ )FIDFتق ّدم خالله منحة للطالب /للطالبة الجامعي /الجامعية اللذين يقدمان
المساعدة ألشخاص مرضى السرطان الذين يعيشون وحدهم ،لألطفال مرضى السرطان ،األطفال
غير المرضى الذي يعاني أحد والديهم من مرض السرطان ،لألخوة غير المرضى الذي يعاني أحد
إخوتهم من مرض السرطان أو يقدمان المساعدة الضرورية في أقسام طب األورام المختلفة.
تدير المشروع عامالت اجتماعيات لوائيات تابعات لجمعية مكافحة السرطان .للحصول
على التفاصيل واالنضمام يمكن التوجه إلى العاملة االجتماعية السيدة داليا شطرن ،مر ّكزة
المشروع على هاتف ،03-5721650 :أو على البريد اإللكتروني.milgot@cancer.org.il :
	مشروع "شاحاك" (خدمة اجتماعية جماهيرية)  -تعاون مميز ،يندمج في إطاره القادمون
الجدد في منظومة دعم مرضى السرطان ،ويقومون بنشاطات اجتماعية جماهيرية .للحصول
على التفاصيل واالنضمام يمكن التوجه إلى العاملة االجتماعية السيدة داليا شطرن ،مر ّكزة
المشروع على هاتف ،michalk@cancer.org.il .03-5721650 :البريد اإللتكروني:
.michalk@cancer.org.il
للحصول على معلومات إضافية واالنضمام للنشاطات من أجل األوطفال الذين يعانون من السرطان،
يمكن التوجه إلى السيدة ميخال كهالني على هاتف ،03-5721678 :أو على البريد اإللكتروني:
.michalk@cancer.org.il

ُتجرى كل نشاطات الجمعية قطر ًّيا و ُتقدم مجانا!

جمعيــة مكافحة الســرطان

19

خدمات عالج داعم و ُنزُل مكوثي

خدمات العالج التلطيفي التابعة لجمعية مكافحة السرطان

توفر جمعية مكافحة السرطان هذه الخدمة منذ شهر آب  .1989توفر خدمة العالج المنزلي الداعم
تلبية لالحتياجات الجسمانية والنفسية-االجتماعية التي تحدث لدى مرضى السرطان وأبناء عائالتهم
الذين يواجهون مرض السرطان.
تهدف الخدمة إلى توفير جودة حياة أفضل لمرضى السرطان في المراحل المبكرة من المرض
والمعنيين بالبقاء في منزلهم وبين أحضان عائلتهم.
الخدمة متوفرة على مدار الساعة .يقوم بتفعيل الخدمة طاقم متعدد المهن ومتم ّرس ،لديه قدرة على
مواجهة المشاكل المعقدة والتأثيرات الجسمانية ،االجتماعية والنفسية-االجتماعية.

خدمات العالج التلطيفي التابعة لجمعية مكافحة السرطان مع ّدة لـ:

األشخاص الذين يواجهون مرض السرطان المتقدم ،الموجودين في منازلهم والذين يرغبون
في الحصول على الخدمة.
	األشــخــاص الــذيــن يواجهون مــرض السرطان  -وتــزيــد أعمارهم عــن  18سنة ،ولديهم
مــقــ ّدم عـــاج رئــيــســي مــتــوفــر وقــــادر عــلــى تــقــديــم الــمــســاعــدة عــلــى بشكل ف ـ ّعــال.
عالجا فعاال لألورام السرطانية ويعانون من أعراض حادة ويحتاجون إلى
	األشخاص الذين يتلقون ً
السيطرة عليها.
	األشخاص الذين يواجهون مرض السرطان ويبعد منزلهم حتى  30كيلومت ًرا عن المركز الطبي تل
هشومير.
تشكل خدمة العالج التلطيفي المنزلي التابعة لجمعية مكافحة السرطان مركزا إرشاديا قطريا للمهنيين
في مجال العالج الداعم ،وتوفر معلومات مح ّدثة حول التقنيات والطرق لعالج األلم واألعراض
الجسمانية األخرى والنفسية  -االجتماعية.

لتلقي الخدمة ،يمكن التوجه إلى طاقم خدمة العالج التلطيفي المنزلي:
هاتف ،03-7369491 ،03-5341134 :فاكس03-5351375 :
pal.homecare@cancer.org.il
ساري كوهين ،مديرة قسم التمريض050-2099434 :

(الم َخ ِفف) في مجال طب األورام
ال ُنزُل المكوثي – قسم العالج التلطيفي ُ

أقيم ال ُنزُل المكوثي األول بمبادرة جمعية مكافحة السرطان بالتعاون مع صندوق خدمات الصحة
"كالليت" ووزارة الصحة ،في المركز الطبي "شيبا" ويهدف إلى تقديم العالج الداعم لألشخاص الذين
يواجهون سرطانا ذا نقيالت ومتقدم .يتم تفعيل ال ُنزُل من قبل المركز الطبي على اسم شيبا ويقدم
خدماته إلى كل مؤمني صناديق المرضى .تتم في ال ُنزُل معالجة االحتياجات الخاصة للمرضى الذين
ال أمل في شفائهم ،مثل موازنة األعراض وعالج األلم ،وتوفير خدمة نفسية للمريض وأبناء عائلته.
للحصول على المزيد من المعلومات ،يمكن التوجه إلى طاقم ال ُنزُل :بيت فريدمان ،المركز الطبي
شيبا ،هاتف.03-5303290/258 :
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خدمات ال ُنزُل وال ُنزُل العالجي في أمكان أخرى

القدس -ال ُنزُل العالجي
مستشفى "هداسا" هار هتسوفيم
هاتف02-5844683/1/7 : روت شحال غسنر

الجليل
ُنزُل منزلي  -الجليل األعلى
ص .ب  ،51روش بيناه هاتف ،04-6860317 :فاكس04-6934127 :
ياعيل بليخ050-4008866 : ،ليئورا ألوني050-4008871 :
مزال نيتوكر ،050-4008868 :شوشي حديد050-4008838 :
مئيرا غوليك:050-4008861
القدس
ُنزُل منزلي ،مستشفى "هداسا" هار هتسوفيم
هاتف ،02-5844453/61 :شلوميت بين آرييه050-7874934 :
ُنزُل منزلي ،مستشفى "هداسا" عين كارم
هاتف ،02-6752035 :يونات الميد050-6264065 :
إضافة إلى هذه الوحدات ،هناك خدمة دعم منزلية تلطيفية ،خدمة مكوث وعالج مكوثي مع تشكيلة
من الدعم في مناطق مختلفة في البالد في إطار وحدات متابعة العالج التابعة لصناديق المرضى
(للحصول على قائمة ُمح ّدثة بأسماء ممرضات خبيرات بمجال طب األورام في المجتمع المحلي
وأسماء ممرضات خبيرات بالعالج الداعمُ ،يرجى التوجه إلى موقع جمعية مكافحة السرطان على
العنوان.)www.cancer.org.il :
يمكن الحصول على المزيد من المعلومات في صندوق المرضى الخاص بك أو في قسم إعادة التأهيل
والرفاه التابع لجمعية مكافحة السرطان على هاتف.03-5721678 :

مقدمو الرعاية التمريضية  -العالج المنزلي

هنالك شركات خاصة وجمعيات متعددة تعمل على توفير مقدمي الرعاية التمريضية للمريض وفق
الحاجة وذلك في إطار المنزل أو في أي إطار طبي.
يمكن الحصول على معلومات حول المنظمات التي تز ّود مقدمي الرعاية مقابل الدفع بهدف تقديم
خدمات تمريضية وكذلك يمكن الحصول على معلومات حول منظمات تو ّفر مقدمي رعاية على مدار
الساعة (بما في ذلك العمال األجانب) في دليل خدمات "دبي زهاف" لكل منطقة في البالد ،تحت
عنوان "التمريض  -خدمات".
يمكن الحصول على قوائم أخرى بأسماء موفري الرعاية لدى العاملين االجتماعين في األقسام في
المستشفيات ،صناديق المرضى ،وفي وحدات متابعة العالج.
يمكن ً
أيضا االستعانة بمركز المعلومات "ريعوت إشل" ،الذي يقدم معلومات واستشارة ألصحاب
العمر المتوسط ،المتقدمين في السن ،والمهنيين حول مواضيع الشيخوخة ،إعادة التأهيل والتمريض،
جمعيــة مكافحة الســرطان
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على هاتف.1-700-700-204 :
ُيق ّدم عاملون اجتماعون ومهنيون خبراء في مجال الشيخوخة ،طب الشيخوخة والطب التأهيلي
المعلومات مجا ًنا ،كخدمة للجمهور.
infocenter@reuth.org.il
موقع اإلنترنت :http://www.eshelnet.org.il

لتقديم طلبات للعمال األجانب في مجال التمريض بواسطة دائرة السكان والهجرة (وزارة
الداخلية) ،انظر الصفحة 83

بوليصة تأمين سفر لمرضى السرطان الذين يخرجون إلجازة
يمكن لمرضى السرطان الذين سيسافرون إلى خارج البالد ،أثناء حصولهم على العالج أو فترة قصيرة
من بعده ،أن يكونوا مؤمنين ببوليصة تأمين السفر إلى خارج البالد ،في شركات مختلفة .نوصي كل
مسافر فحص شروط بوليصة التأمين في الشركات المختلفة ،بهدف مقارنة األسعار والتغطية الطبية
التأمينية.
شركة التأمين "فنيكس" م.ض
بهدف التخفيف عن مرضى السرطان الذين يسافرون إلى خارج البالد ،بادرت جمعية مكافحة السرطان
بالتعاون مع "حيدوش وكاالت تأمين م .ض ،".إلى مالءمة بوليصة تأمينية خاصة لمرضى السرطان الذين
يرغبون في السفر إلى خارج البالد لقضاء إجازة أثناء العالجات وبعدها .يجب تعبئة استمارة طبية،
يمكن الحصول عليها في موقع جمعية مكافحة السرطان على العنوان ،www.cancer.org.il :حول
"حقوق وخدمات لمرضى السرطان" .لمزيد من التفاصيل :فينكس شركة تأمين ،شارع يهودا هليفي
 ،95تل أبيب  ،65797هاتف ،03-5608555 :فاكس03-5609815 :
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عناوين للتوجهات واالستفسارات
إعادة التأهيل والرفاه

مقر جمعية مكافحة السرطان ،شارع رفيفيم  ،7غفعتاييم.
مديرة القسم – أوريت شبيرا MSW ،عاملة اجتماعية
الممرضة الرئيسية – السيدة ليفيا كيسليفR.N.M.A ،
سكرتيرة القسم  -ميخال كهالني ،هاتف ،03-5721678 :فاكس03-5711353 :
shikum@cancer.org.il
العاملة االجتماعية في لواء الجنوب (جنوب أشدود وال يشمل أشدود)
السيدة ميري مور يوسف ،عاملة اجتماعية
فرع جمعية مكافحة السرطان ،بئر السبع
شارع بن تسفي  ،7بئر السبع
هاتف08-6271228 :
s.w-darom@cancer.org.il
العاملة االجتماعية في لواء المركز من نتانيا وحتى أشدود (ال يشمل أشدود) ،بما في ذلك موديعين
السيدة دانا ركبي  -هيلر ،عاملة اجتماعية
بيت ماطي ،مقر جمعية مكافحة السرطان
شارع رفيفيم  ،7غفعتاييم.
هاتف مباشر ،03-5721647 :قسم إعادة التأهيل03-5719576 :
s.w-mercaz@cancer.org.il
عاملة اجتماعية ،القدس والمنطقة المجاورة
داليت بن ريمون ،عاملة اجتماعية
مسؤولة عن مركز الدعم "أقوياء م ًعا" ،القدس
شارع ياد حاروتسيم  ،3تلبيوت ،القدس.
هاتف02-6233599 :
hazakim.jeru@cancer.org.il
العاملة االجتماعية في لواء الشمال (من الخضيرة شماال – يشمل الخضيرة)
السيدة أريئيال ليطفيتش  -شرمان ،عاملة اجتماعية
فرع جمعية مكافحة السرطان في حيفا
شارع روزنفلد  ،25حيفا
هاتف04-8511715/7 :
s.w-zafon@cancer.org.il

جمعيــة مكافحة الســرطان
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قائمة ممرضات الفغرة (الستوما) في أنحاء البالد
الخدمة بمبادرة ومساعدة جمعية مكافحة السرطان
اللواء  /المستشفى

االسم

العنوان

رقم الهاتف والفاكس

صندوق المرضى كالليت،
لواء الشمال

ريتا فوركوش

نهاريا
الصحة الشاملة
خدمات ّ

مارنين طاليا

ممرضة ستوما لوائية،
وحدة متابعة العالج
ساحة مستشفى هعيمق
نهاريا

04-6068825
050-6264523

حيفا
الصحة الشاملة
خدمات ّ

أسنات الفي

مر ّكزة الستوما في لواء
حيفا والجليل الغربي

054-8355844

مستشفى رمبام

روتي إفرغان

العيادة الخارجية

050-2061097

الشارون -السامرة
الصحة الشاملة
خدمات ّ

ألونا ُمعلم  -بنيامين

مر ّكزة الستوما
رزيئل  ،8نتانيا

09-8603555
050-6264838

الشارون -السامرة
الصحة الشاملة
خدمات ّ

عيد محمد

وحدة شاكيد
فايتسمان  ،21نتانيا

050-6262083

المركز الطبي علىاسم
سوراتسكي  ،تل أبيب
(إيخيلوف)
الصحة الشاملة
خدمات ّ
لواء تل أبيب

مايا شريكي

الصحة الشاملة
خدمات ّ
لواء تل أبيب
دان-بيتاح تيكفا
الصحة الشاملة
خدمات ّ

ديتشي ميشل
شارونا فلدمان
مر ّكزة دور الرعاية
للمسن والمؤسسات
رفيت أيلون

وحدة دور العناية للمسن03-5122772 ،
052-4233562
هتكوماه  ،23يافا

دان بيتاح تيكفا
الصحة الشاملة
خدمات ّ
المركز الطبي رابين
حرم بلينسون

جيلي يفنيئيلي
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052-4262122
دوف ممزريك 36
تل أبيب

دفنة روتمن

جمعية مكافحة الســرطان

052-3733855

050-6263524

03-9084200
وحدة متابعة العالج
روتشيلد  ،119بيتاح تيكفا 03-7330200
050-6263482
عيادة دور العناية للمسن 03-6792260
وحدة الستوما

050-5906732
فاكس:
03-9377694

اللواء  /المستشفى

االسم

العنوان

المركز الطبي على اسم
شيبا -
تل هشومير
مستشفى أساف هروفيه

برسل نتاليا

عيادة الجراحة ،غرفة 052-6667194 215
الشعبة " "2العيادة
الخارجية
08-9779728
وحدة الستوما

رينا بنحاس

لواء المركز
الصحة الشاملة
خدمات ّ
أشدود

صوفي كون

عيادة الستوما ،أشدود -
شارع هبانيم  ،1أشدود

لواء المركز
الصحة الشاملة
خدمات ّ

بياله أليغولشفيلي

وحدة طب األورام
للعالجات المنزلية
عيادة بينسكر -
شارع يهودا ليب بينسكر
 ،31ريشون لتسيون

الصحة زهافيت حزان
لواء المركز ،خدمات ّ
الشاملة

رقم الهاتف والفاكس

050-6260642
هاتف:
08-6343260
فاكس:
08-6343261
08-6343260
فاكس:
08-6343261
050-6263722

عيادة ريمز
شارع ريمز  ،71رحوفوت

050-6263612
08-6343260
فاكس:
08-6344361
050-6264088
فاكس:
02-5811156

القدس
الصحة الشاملة
خدمات ّ

دفورة مرجليت

مستشفى هداسا
عين كارم

أسنات الفي

عيادة الستوما
عيادة ريغيف
بار كوخبا 64
التلة الفرنسية
ممرضة ستوما

058-7880940

مستشفى هداسا
هار هتسوفيم

نلبنديان نعمي

إدارة التمريض

050-8573852

مستشفى شعاري تصيدق

يوخفد كند

العالج المك ّثف

050-8685853

الصحة الشاملة
خدمات ّ
لواء الجنوب

إيالنا كالين

الصحة الشاملة
خدمات ّ

08-6402606
050-6265002

بئر السبع

حجيت يوناه

مستشفى سوروكا

،08-9788660
فاكس:
052-2300246

جمعيــة مكافحة الســرطان

25

اللواء  /المستشفى
خدمات الصحة مكابي
لواء المركز

االسم
أنياه بزرودنياه

العنوان

مكابي خدمات صح ّية -
لواء الشارون

إيتي ديان

هنتساح  ،3رمات هشارون 050-8801117

خدمات الصحة "مكابي"
لواء المركز

لؤي يوسف

خدمات الصحة مكابي
لواء الساحل

حايا موراغ

خدمات الصحة مكابي
لواء الساحل

مكابي خدمات صح ّية -
لواء الجنوب

تانيا يعكوبوفسكي

مديرة التمريض ،إشكول
تسافوني
وحدة العالج المنزلي
والشيخوخة
ممرضة ستوما لوائية
لواء الجنوب
أشدود
قسم الجراحة "ب"

مرسي فوير

قسم الجراحة "ب"

مستشفى بوريا
طبريا
مستشفى بوريا
طبريا

يهودا بار إيالن
إيفا سغورة

جمعية مكافحة السرطان روما لوريا
ُنزُل كلور
مستشفى مئير

مئيرة حاييم

مستشفى نهاريا

نبيل بشارة

رقم الهاتف والفاكس
03-7235200
052-8940161

054-3030682
فاكس:
073-2284566
050-8800460
08-9560938
فاكس:
073-2284657

050-6617311
04-6652640
04-6652641
04-6652640
04-6652641

شارع رفيفيم  ،7غفعتاييم 03-5721624
فاكس:
03-7325854
09-7472164
الجراحة "ب"
09-7472224
054-5574377
04-9107733-6
قسم الجراحة
054-4971481

مستشفى بني تسيون
حيفا

غريمبرغ عوفرة

قسم الجراحة

04-8359138

مستشفى بني تسيون
حيفا

كمال ريان

قسم الجراحة

04-8359138
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رقم الهاتف والفاكس

اللواء  /المستشفى

االسم

العنوان

مستشفى هيلل يافيه
الخضيرة

باب وتد

مستشفى هيلل يافيه
الخضيرة

إيريت فريدمان

ممرضة مسؤولة عن
الستوما في قسم الجراحة
"أ"
04-6304440/1
قسم المسالك البولية

050-6246874

مستشفى أسوتا

إيتي باراك

الجراحة العا ّمة

052-8284955

الصحة الشاملة
خدمات ّ
الجليل األعلى

أفيفاه لوزون

العيادة اإلقليمية طبريا

050-6264454
04-6728211/00

المركز الطبي شنايدر
لألوالد
بيتاح تيكفا
مستشفى كابالن

أولغا جوغشطاين

مر ّكزة مجال الجروح
والستوما

054-2040581

حاجيت إيفرجان

إدارة التمريض

مستشفى لنيادو
نتانيا

سمدار كحلون

قسم الجراحة

08-9441860
فاكس:
08-9441860
09-8604629

مئوحيدت،
لواء المركز

ياعيل غوطمان برلمان وحدة متابعة العالج
صندوق المرضى
"مئوحيدت"،

050-6617158

مئوحيدت،
لواء الجنوب

ليئات زوهر

050-6830224

صندوق المرضى
"مئوحيدت"،
لواء القدس
مستشفى فولفسون
"تسبار"
ُنزُل منزلي
إيالت

بافل موطار

العالجات المنزلية

050-6617577

إاله دزورييف

الجراحة "ب"

03-5028616

ألكس ليوفشفسكي

050-4490848

القائمة محدثة حتى تاريخ إصدار الكراسةُ .يستحسن تلقي التحديثات على هاتف03-5721618 :
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قائمة ممرضات في مجال طب األورام في المجتمع المحلي والعالج الداعم

الخدمة بمبادرة ومساعدة جمعية مكافحة السرطان
مكان العمل

االسم

الجليل األعلى

ياعيل بليخ

الجليل األعلى

ألوني ليئورا

الجليل األعلى

ليؤني غوالن

الجليل األعلى

مئيرا غارليك

الجليل األعلى

مازل نيتوكر

الناصرة

جماالت خاليلة

العنوان
ُنزُل منزلي
الجليل األعلى
روش بينا
ُنزُل منزلي
الجليل األعلى
روش بينا
ُنزُل منزلي
الجليل األعلى
روش بينا
ُنزُل منزلي
الجليل األعلى
روش بينا
ُنزُل منزلي
الجليل األعلى
الصحة
خدمات ّ
الشاملة

المستشفى اإلنجليزي حنان رفيق مرجيه
ممرضة مر ّكزة
 اإلسكتلنديالعالج الداعم
الناصرة
عيادة مبحث أورام
نهاد شحادة
مستشفى نهاريا
ممرضة مسؤولة الدم
وحدة متابعة العالج
ريتا فوركوش
الصحة
خدمات ّ
ساحة مستشفى
الشاملة
هعيمق
لواء الشمال
مالي إيفين حاييم المركز الطبي لين
حيفا
جادة همغينيم
المركز الطبي لين
حيفا
صندوق المرضى
كالليت
وحدة عكا
ليمور شفارتس
الصحة
خدمات ّ
ي.ل .ط حيفا
الشاملة
ياد ليفانيم 2
الجليل الغربي
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الهاتف

الفاكس

04-6860317

04-6934127

04-6860317

04-6934127

04-6860317

04-6934127

04-6860317

04-6934127

04-6860317

04-6934127

04-6129500
054-6693460
050-7887811
04-6068820
050-6264523
04-8568253
04-8568479
04-8685444
050-6260328

04-8135852

مكان العمل

االسم

العنوان

الهاتف

الصحة
خدمات ّ
الشاملة
لواء الشارون -
السامرة
نتانيا
الصحة
خدمات ّ
الشاملة ،يافا
لواء تل أبيب

نوريت إيشل

مديرة طب األورام،
لواء الشارون -
السامرة ،ووحدة
متابعة العالج

050-6264974

ديتشي ميشل

الصحة
خدمات ّ
الشاملة
منظومة "شلهفت"

03-5001000
050-6263524

الصحة
خدمات ّ
الشاملة ،المركز
الصحة
خدمات ّ
الشاملة ،المركز
ريشون لتصيون
الصحة
خدمات ّ
الشاملة ،المركز
ريشون لتصيون
الصحة
خدمات ّ
الشاملة ،أشدود
الصحة
خدمات ّ
الشاملة ،المركز
"مورال"،
رحوفوت
مستشفى كابالن
عالج داعم
الصحة
خدمات ّ
الشاملة
لواء رحوفوت

بياله أليغولشفيلي شارع سعاديا ناحوم
مديرة وحدة طب  ،10طيرات شالوم،
نس تسيونا
األورام
لواء المركز
غرافينكل ميخال شارع سعاديا ناحوم
 ،10طيرات شالوم،
نس تسيونا
أفيفاه مشكاتو
بيرمبرغ إماه
رينا غبسون

كورول أنستاسيا

سعاديا ناحوم 10
طيرات شالوم،
نس تسيونا
شارع سعاديا ناحوم
 ،10طيرات شالوم،
نس تسيونا
شارع سعاديا ناحوم
 ،10طيرات شالوم،
نس تسيونا

الفاكس

08-6343260
050-6263722

08-6343261

08-6343260
0522-212356

08-6343261

08-6343260
050-6263679

08-6343261

08-6343260
050-6263683

08-6343261

050-6263734
08-6343260

08-6343261

050-6263071
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مكان العمل

االسم

القدس
الصحة
خدمات ّ
الشاملة

الميد يونات سيالع إدارة التمريض
بيت هدفوس 20
غفعات شاؤول،
القدس

0506-264065

النقب
الصحة
خدمات
ّ
الشاملة

طالي أدلر

مديرة التمريض
ُنزُل منزلي،
شلومو هميلخ 17
بئر السبع

08-6402630
050-2031511

النقب
الصحة
خدمات
ّ
الشاملة

راحيل شاحاك

ُنزُل منزلي،
شلومو هميلخ 17
بئر السبع

08-6402630
050-6263975

النقب
الصحة
خدمات ّ
الشاملة

ليلي دافيدي

ُنزُل منزلي،
شلومو هميلخ 17
بئر السبع

08-6402630
050-2031526

رهط

ملك العبره أبو
العسل

ُنزُل منزلي
رهط

050-6263956

كريات جات
الصحة
خدمات ّ
الشاملة

شلوميت ستر

ُنزُل منزلي

050-2031506

كريات جات
الصحة
خدمات ّ
الشاملة

رفيطال راز

ُنزُل منزلي

050-6263591

أشكلون

هيال حاييم شيفر

الصحة
خدمات ّ
الشاملة
ُنزُل منزلي

08-6778602
050-2031526

أشكلون

غاليت غيزر

الصحة
خدمات ّ
الشاملة
ُنزُل منزلي

08-6778602
050-6263901

مستشفى سوروكا

ليئات أشكنازي

عالج داعم

052-3801844

بيلينسون

ليفي ليئاه

المكوث النهاري في
مجال طب األورام

03-9377450
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العنوان

الهاتف

الفاكس
02-6661034

مكان العمل

االسم

العنوان

تيرتساه شيلر
الصحة
خدمات ّ
ممرضة لوائية في
الشاملة
لواء دان ،بيتاح تيكفا مجال طب األورام،
منسقة العالج
معهد طب األورام
يورن أوفستد
مستشفى شعاري
كرمل
تصيدق
قسم طب األورام
سوزان تشوربا
مستشفى هداسا
عين كارم،
معهد طب األورام
مستشفى يوسفطال ريكي ألسبرغ
مستشفى رمبام

عنات عومر

مستشفى رمبام

بورات إيريس

منسقة العالج
الداعم،
قسم طب األورام
طب األورام لألوالد

مستشفى رمبام

حدفا يوفا
شاينمن

معهد طب األورام
عالج داعم

مستشفى تل
هشومير
مستشفى أساف
هروفيه

ساري كوهين

ُنزُل منزلي

نحامه إفراتي

ممرضة في مجال
طب األورام ومنسقة
العالج الداعم

مكابي  -في الجنوب خدمات هاتفية
لمرضى السرطان
في الجنوب
دان عزراه
مكابي  -وحدة
العالجات المنزلية مرجليت
هرشكو حايا،
مكابي ،خدمات
أخصائية لوائية
الصحة
سريرية في طب
القدس والساحل
األورام

الفاكس

الهاتف
03-7330200
03-9084200
02-6666231
050-8685231
02-6776675
08-6355412
052-3900234
04-8543162
050-2062172
04-8542062
04-8542060
050-2063272
04-8543510
050-2099434
03-5341134
052-3657062

02-6430937

04-8542434
04-8542063

03-5351375

08-6267422
08-6747766
054-6580579

بن غوريون ،182
غفعتاييم
هاليف  ،16موديعين 08-8618879
050-8800448

073-2132197
073-2132610
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مكان العمل

االسم

مكابي ،خدمات
الصحة
لواء هشارون

خدمات الصحة
إيتي ديان
منسقة لوائية في مكابي
مجال طب األورام ،هنتساح 3
رمات هشارون
وحدة متابعة العالج 050-8800598
بسمات روتم

مكابي ،خدمات
الصحة
بئر السبع
النقب
خدمات الصحة
مكابي
لواء الجنوب
خدمات الصحة
مكابي
لواء الشمال
صندوق المرضى
"مئوحيدت"،
القدس
صندوق المرضى
"مئوحيدت"،
لواء المركز
صندوق المرضى
"مئوحيدت"،
لواء الجنوب
المركز الطبي على
اسم شيبا  -تل
هشومير
مركز طب
الشيخوخة ،نتانيا
مركز طب
الشيخوخة ،نتانيا
المركز الطبي على
اسم "باروخ فيدا"
بوريا
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العنوان

ياناه ليتمان
أفيطال مشعلي

ممرضة لوائية في
مجال طب األورام

جمعية مكافحة الســرطان

04-6923547
02-5678330

ممرضة في مجال
طب األورام،

050-6617278

أشكلون

050-8801618

مالي فاتيتي
منسقة لوائية في
مجال طب األورام
كيرن أرفي
أخصائية سريرية
عالج داعم
رمات يادين دورا،
شوال غاربي
نتانيا 42420
رمات يادين دورا
سمحاه كوتا
إيالنا عشهال

03-5484608
050-8801117

073-2284162

08-9891855

أييلت شفتاي
ياعيل لفناه

الهاتف

الفاكس

قسم األمراض
الباطنية "ب"،
ممرضة مسؤولة

02-5678646

050-3873741
09-8630156
09-8630155/4
09-8630140
052-4064466
050-6267537

09-8630152

مكان العمل

االسم

العنوان

الهاتف

الفاكس

المركز الطبي على
اسم "باروخ فيدا"
بوريا

رفيطال نافيه
منسقة العالج
الداعم،

معهد طب األورام

050-6268503
04-6652717
04-6652448

04-665270

صندوق المرضى
كالليت ،لواء الجنوب

أسنات غباي

عالج داعم
وسيارة متنقلة للعالج
الداعم للسكان البدو
في النقب

050-6263948

المركز الطبي على
اسم شيبا  -تل
هشومير

تيكفا ميرون

عالج داعم

052-3488453

المركز الطبي على
اسم شيبا  -تل
هشومير

تمار بن إفرايم

معهد طب األورام

03-5303011

المركز الطبي على
اسم سوراتسكي،
تل أبيب

عمانوئيل فالر

المكوث النهاري في
مجال طب األورام

لواء المركز
خدمات الصحة
كالليت

حانة موسكوفيتش

المركز الطبي مئير

يهوديت سار

03-9568066
050-6263654
معهد طب األورام

09-7472716/5
054-2302008

قسم مبحث الدم

03-5028191

مستشفى الفرنسي،
القدس

شطرايكر حانه

قسم العالج الداعم

054-7323596

مستشفى بني
تسيون
معهد طب األورام

موران غيطلي
دروري

ممرضة مسؤولة
وممرضة العالج
الداعم
معهد طب األورام

04-8359016

مستشفى تل
هشومير

عنات شفارتس
كوهين

وحدة العالج الداعم 03-5303011

مستشفى سوروكا

ريكي بوكوبازا

08-6403779

مستشفى فولفسون أفيف بنينا

قسم مبحث الدم

052-6667191
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مكان العمل

االسم

العنوان

الهاتف

"هداسا" هار
هتسوفيم

براخا بركان

ُنزُل

050-4048836

مركز العالج الداعم ،أستير إلياهو
مستشفى هداسا هار
هتسوفيم
مديرة
ُنزُل كلور
شارع رفيفيم ،7
غفعتاييم
المركز الطبي،
إيخيلوف
مستشفى تل
هشومير
ُنزُل
المركز الطبي شنايدر
لألطفال
مئوحيدت،
مديرة
العالجات المنزلية
المركز الطبي
هعيمك ،العفولة
العفولة
مستشفى يوسفطال،
إيالت
الصحة
خدمات ّ
الشاملة
وحدة متابعة العالج
غفعتاييم
مستشفى نهاريا

050-7874938

روما لوريا

ميخال أرد

050-2099428

يوليا بتليارسكي

وحدة طب األورام
والعالج الداعم
معهد طب األورام

052-6667526

ياعيل بن جال

طب األورام

050-4057174

03-6947622

هغار فكسلر

050-8800446
09-8945851

كتسيعه كوهين

050-8334262
04-6494254

أوريت تماسوت

معهد طب األورام

08-6351606
050-6711324
050-6853305

عيادة
مبحث أورام الدم

050-7887811

شوشي بابيوف
وحدة متابعة
العالج
نهاد شحادة
ممرضة مسؤولة

الفاكس

القائمة محدثة حتى تاريخ إصدار الكراسةُ .يستحسن تلقي التحديثات على هاتف03-5721618 :
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قائمة ممرضات منسقات صحة الثدي

الخدمة بمبادرة ومساعدة جمعية مكافحة السرطان
المستشفى

االسم

العنوان

الهاتف

هاتف :العمل

مستشفى هداسا
عين كارم
القدس

إيالنا في
كادمون

خدمات التمريض

02-6777996

مستشفى هداسا
هار هتسوفيم
القدس
مستشفى مئير
كفار سابا

براخا مايزلس

إدارة التمريض

050-7874192

02-6777111
وطلب
رقم المنتسب
74165
فاكس:
02-5844208

دوريت ردلينغر مركز صحة الثدي
على اسم نانسي
رؤوفين
مركز ميراف لصحة
مالكا كوهين
الثدي

المركز الطبي على
اسم شيبا  -تل
هشومير
المركز الطبي على ساره بن عامي مركز ميراف لصحة
الثدي
اسم شيبا  -تل
هشومير
المركز الطبي على اسم عينات بريننبرغ مركز ميراف لصحة
الثدي
شيبا  -تل هشومير
المركز الطبي على
اسم "شيبا"
تل هشومير
المركز الطبي على
اسم "شيبا"
تل هشومير
مستشفى رمبام،
حيفا

تامي موديانو
مالكاه مالي
برودتشكي
يسرائيل
إفرات لفين

وحدة الثدي

مستشفى رمبام
مستشفى رمبام

أبو الهيجا ليالي معهد الثدي

المركز الطبي لين،
الصحة
خدمات ّ
الشاملة ،حيفا

052-6667193
03-5305149

فاكس:
03-5302333

052-6666623
03-5305149

فاكس:
03-5302333

050-7542551
03-5307367
فاكس:
03-5305825

03-5304961

ممرضة مسؤولة في 052-6207999
جهاز صحة الثدي 04-7772090
04-7773384
050-2064408
معهد الثدي

ليمور باك

يهوديت برنياع

09-7471464

09-7471465

معهد الثدي

050-2061657
04-8568606

04-6458513
04-8559960
04-8568481
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المستشفى

االسم

العنوان

الهاتف

هاتف :العمل

المركز الطبي
تل أبيب
على اسم
"سوراتسكي"
المركز الطبي تل
أبيب
على اسم
"سوراتسكي"
مركز رابين ،حرم
مستشفى بلينسون
بيتاح تيكفا

دينا بيلغ

عيادة طب األورام

052-4262180

فاكس:
03-6974587

نافاه زوهر

مركز صحة الثدي

03-6973112

فريدة أوحايون مركز دافيدوف
مركز الثدي

03-9378056
03-9376418

المركز الطبي رابين
حرم
بيلينسون
مستشفى سوروكا

طال غرانوت

معهد طب األورام

03-9378029

حاني فيليب

مركز صحة الثدي

مستشفى سوروكا

نوعمي أفراهام مركز صحة الثدي

08-6403302
08-6403336
052-6724116
08-6403301

مستشفى سوروكا

إيالنا تسباري

المكوث النهاري في 052-4881914
مجال طب األورام

مستشفى الجليل
الغربي ،نهاريا

حانه زوهر

المكوث النهاري في 0509061382
مجال طب األورام

مستشفى زيف،
صفد

كارميت ولسطر الجراحة
وعيادة الثدي

مستشفى شعاري
تصيدق

ممرضة منسقة
بنينا مور
عيادة النساء
المعرضات لخطر
عال وحامالت المرض
سوزان بن دهان معهد طب األورام 02-6666826
050-8685826

مستشفى هعيمق
العفولة

04-6495506
054-8146466

مستشفى شعاري
تصيدق
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04-8628922

03-9378045

04-6828524

054-4577492

غئوال مزراحي
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الجراحة "ب"

02-6555111

هاتف :العمل

المستشفى

االسم

العنوان

الهاتف

مستشفى هعيمق
العفولة

فرنكل إاله

الجراحة "أ"

04-6402735

مستشفى أساف
هروفيه

عيريت دينور

معهد صحة الثدي

08-9778193
053-7346193

مستشفى كابالن

ميرا دماري

مركز صحة الثدي

08-9441055

مستشفى برزيالي

نيلي أوحانا

عيادة الثدي

077-7003109
057-2269980

08-6745060

مستشفى برزيالي

فيرد غولدشلغر عيادة الثدي

053-7678490

فاكس:
08-6745490
فاكس04- -
8686907

الصحة
خدمات ّ
الشاملة ،المركز
الطبي زفولون،
كريات بيالك

إيتي سطولر

04-8787544
مركز الثدي
مغدالي هكيريون 04-8787718 ،1
كريات بيالك

الصحة
خدمات ّ
الشاملة ،المركز
الطبي زفولون،
كريات بيالك

رجوا غنايم

مركز الثدي
مغدالي هكيريون ،1
كريات بيالك

04-8787544

سخنين

هنا حالج

الصحة
خدمات ّ
الشاملة سخنين

04-6742799-8

فاكس:
04-6742789

مستشفى بوريا

برنشطاين ليفانا عيادة الثدي

04-6652717
04-6652459

فاكس:
04-6652710

مستشفى هشارون

حايا يورفاسط

عيادة الثدي

03-9372548

الناصرة
مسشفى العائلة
المقدسة ،الناصرة
ص .ب 8

لينا نجار

وطلب
لينا نجار
من البدالة الهاتفية

04-6508900
054-7792305

مستشفى أسوتا
رامات هحيال
تل أبيب

باتيا حاييم

خدمات التمريض
معهد تصوير الثدي
الشعاعي

052-2332522
(يرجى إرسال
رسالة نصية عبر
الهاتف)

فاكس:
04-6576101
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المستشفى

االسم

العنوان

الهاتف

مستشفى أسوتا
تل أبيب

بنينا غباي

مستشفى أسوتا
تل أبيب

شيرا در كاما

عيادة الثدي
معهد تصوير الثدي
الشعاعي
معهد الثدي

052-5287444
03-7645280

أسوتا ،حيفا

داليا بارؤون

عيادة الثدي

052-4261528

مستشفى أسوتا،
أشدود

نتالي أكيزان

مركز كالنيوت،
أشدود

مستشفى أسوتا
ريشون لتصيون

ميرا بيكر

معهد المحاكاة
مزال الياعا 3
ريشون لتصيون

ميخال فايسمان

الصحة
خدمات ّ
الشاملة لواء دان
بيتح تيكفا
مستشفى بني تصيون دانا بينسون
حيفا

قسم الجراحة

050-8946883
03-7643340
050-6263408
03-9251203

فاكس:
03-6178431

04-8359138/9

  04-8359140

ديانا موشايف

مستشفى نهريا

حانه زوهر

الصحة
خدمات ّ
الشاملة
لواء الشمال
معهد مور ،طبريا

إيريت فريدمان وحدة متابعة العالج 052-3785458
مريام مجريل
نوريت إيشل

فاكس:
03-7645867
03-7643540

عيادة زفولون
خدمات الصحة
كالليت
مستشفى فولفسون

الصحة
خدمات ّ
الشاملة
لواء الشارون -
السامرة

إيتي سطولر

هاتف :العمل

0544-872251 04- 04-8787544
8787909
03-5028608
قسم الجراحة "أ"
مستشفى فولفسون 050-6366668
معهد طب األورام

شارغ هيردين ،1
طبريا

050-9061382

050-6264492
050-6264974

القائمة محدثة حتى تاريخ إصدار الكراسةُ .يستحسن تلقي التحديثات على هاتف03-5721618 :
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قائمة عامالت اجتماعيات منسقات سرطان الثدي
الخدمة بمبادرة ومساعدة جمعية مكافحة السرطان
المركز الطبي

االسم

القسم

الهاتف

تل أبيب
على اسم "سوراتسكي"

نوعمي ليفين دغان

عيادة الثدي

03-6973574

أساف هروفيه

غاليا ياهل

مركز صحة الثدي

08-9779078

بيلينسون
(المركز الطبي رابين)

روتي بار ليف

معهد طب األورام

03-9378079
03-9378038

بني تصيون

عنات بركان

عيادة الثدي

04-8359300/1

برزيالي

نيلي أوحانا

معهد طب األورام

08-6745104

هداسا عين كارم

تمار كوهين

الخدمة االجتماعية 02-6776573

هيلل يافيه

مرام قعوار

الخدمة االجتماعية 04-6304304

هعيمق  -العفولة

ميري بنحاسي

فولفسون

طاقم الخدمات االجتماعية الخدمة االجتماعية 03-5028454

لنيادو

معيان تسادوك

معهد طب األورام

04-6495539

الخدمة االجتماعية 09-8609219
وحدة طب األورام 09-8604716

مئير

د .عماليه ماغين

عيادة الثدي

09-7471467

المركز الطبي لين

داليا برنسون

معهد طب األورام

04-8568336

نهاريا

ميخال كالمان

معهد طب األورام

04-9107694

سوروكا

بيطي كوهين

مركز صحة الثدي

08-6403092

بوريا

ميخال يسرائيلي

الخدمة االجتماعية 04-6652211

كابالن

جينيا كوهين

مستشفى ريفكا زيف  -صفد ليديا شلونسكي

معهد طب األورام
عيادة الثدي

08-9441378
08-9441976

الخدمة االجتماعية 04-6828975

رمبام

ليئورا غرويسمان

عيادة الثدي

04-8543170

شيبا تل هشومير

عتاليا غرينبرغر

عيادة الثدي

03-5304962
03-5305281

شعاري تصيدق

مالكا زوهر

معهد طب األورام

02-6555199

القائمة محدثة حتى تاريخ إصدار الكراسةُ .يستحسن تلقي التحديثات على هاتف03-5721618 :
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قائمة عامالت اجتماعيات في أقسام طب األورام المختلفة
الخدمة بمبادرة ومساعدة جمعية مكافحة السرطان

منطقة الشمال
القسم

الهاتف

المركز الطبي

االسم

معهد طب األورام ،الثدي،
المكوث،
المعهد النهاري
المعهد النهاري
معهد طب األورام

04-9107765
04-9107681/422
04-9107487
04-6495571

مبحث الدم

04-6495517/5

ليليان لفافي

النساء

04-6494331

رانية نجار

مبحث الدم في مجال طب
األورام لألطفال

04-6495529
04-6495524

المركز الطبي "زيف"،
صفد

تتيانا غاليسر
حكمية ياسين

معهد طب األورام ،مبحث
الدم ،المعهد النهاري

04-6828951

المركز الطبي بوريا،
طبريا

ميخال ميلو روتشيلد

المعهد النهاري ،الثدي ،مبحث 04-6652400
الدم ،النساء

مستشفى
العائلة المقدسة ،الناصرة

ناريمان دبيني

المعهد النهاري

المركز الطبي
رمبام ،حيفا

ليئورا غرويسمان

رئيسة طاقم العاملين
االجتماعيين في مجال طب
األورام ومنسقة سرطان الثدي
04-8543161
قسم طب األورام

ألكسندره بلين
مستشفى
الجليل الغربي  -نهاريا غاليت عمروسي
كيرن شاريرا
كوثر صالح قبالن
المركز الطبي "هعيمق" ،ميري بنحاسي
حنان قاسم
العفولة
فيريد ألفية
نيرا بونيه

عدي شيالت

04-6550655
04-8543845
04-8543805

04-8543782
عيريت كوشنير
بات حين معلم
فاتن شمشوم
شلوميت باغون
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مبحث أورام الدم

04-8543650

المعهد النهاري والعالج الداعم 04-8541823

المركز الطبي

االسم

القسم

الهاتف

المركز الطبي
رمبام ،حيفا

كيرن كاريف
ليئات كولينس

المعهد النهاري
المعهد النهاري

سوزان عيسى
سبتالنه أوكين

الرئة
مبحث الدم
قسم مبحث الدم
أورام حميدة في الرأس -
العنق
العالج النهاري ،البنكرياس،
الليمفوما والميالنوما -
للناطقات باللغة الروسية
العالج اإلشعاعي (راديوترابيا)
والمكوث
النساء

04-8543805
04-8542954
04-8542010

ميخال غوربيتش
هاليفي
ساغيت زئيفي
المركز الطبي "مئير"
لألطفال
(رمبام ،حيفا)
مستشفى بني تسيون،
حيفا

عينات دي غروت
د .سيوار
مخول  -خوري
غريس يعقوب
ناديا زعبي

مبحث الدم في مجال طب
األورام (األطفال)
مبحث الدم ،العيادة

عنات بركان

04-8542954

04-8542382
04-8542005
04-8543639
04-8542005
04-8359408/7
04-8359300

الكرمل ،حيفا

إيتي بيرتس

مبحث الدم

04-8250311

المركز الطبي لين ،حيفا

أولغا عغور

معهد طب األورام
مر ّكزة الخدمة
معهد طب األورام

04-8568466

عيادة زفولون ،حيفا
عيادة األبراج  -الناصرة

داليا برنسون
أييلت يروشلمي
أوريت بني
دوريت زهافي
عنات فيشر
منار رباح
هيا طرعاني

04-8568248
04-8568466
04-8787733

المعهد النهاري

052-3860017
050-9012159
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المركز الطبي

االسم

مكابي

فيرد لونغمان

مئوحيدت،
أسوتا  -ليف همفراتس،
حيفا
المستشفى اإليطالي،
حيفا
المركز الطبي
هيلل يافيه

القسم
مر ّكزة طب األورام

050-8345302

ريتا درفكين

مر ّكزة طب األورام
معهد طب األورام

050-6617109
04-8810600

سيدر زيتون

المستشفى عامة

فيرونيكا رزنيك
ألينا فيشنزون
فيرونيكا رزنيك

المعهد النهاري

04-8514294
خط داخلي 499
04-6304268

مبحث الدم

04-6304464

األمراض الباطنية "د"
مكوث طب األورام

04-6304268

معيان آفراموف

الهاتف

منطقة المركز والسامرة
المركز الطبي
مستشفى لنيادو ،نتانيا

االسم
معيان تسادوك

القسم
أخصائية مبحث الدم وطب
األورام للبالغين
مبحث الدم

الهاتف
09-8604716
09-8604250
09-8604605/6

مستشفى مئير – كفار
سابا

كاتيا فاينشطاين
أفيطال غروس
هداس شطيرن
أياله غرينشطاين
تال ديامنت
درورا ميتس

أخصائية طب األورام
للبالغين

09-7471170

مبحث الدم

09-7471716

طب األورام النسائي

09-7472213

مستشفى كابالن -
رحوفوت

جينيا كوهين
آنا زلكين

أخصائية طب األورام
للبالغين
الناطقين باللغة الروسية
مبحث الدم

08-9441976

حاجيت السري
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االسم
المركز الطبي
أساف هروفيه  -تسريفين بنينا أسترو
مريام ويلمس
عدي قاسي
رينا الهاف
فولفسون  -حولون

يوليا دولغيخ

08-9779717
،08-6271228
08-9779076
03-5028455/6

نوريت بلومنطال

أخصائية طب األورام
للبالغين
الرأس  -العنق (الناطقون
بالروسية
 +الناطقون بالعربية)
طب األورام النسائي

03-5028455/6

تانيا روسيلفيتش

مبحث الدم

03-5028455/6

إفرات تساعيري
راحيلي شاحار فرند

مسؤولة عن العاملين
االجتماعيين في دافيدوف،
قسم الرأس والعنق
وحدات GI

03-9377986
03-937804

روتي بار ليف

وحدة الثدي

03-9378038

إيتسيك أبرهامي

وحدة طب األورام للبالغين03-9377928 ،
اإلشعاع
03-9378149
وحدة أورام الدماغ

شيرين فخك

المركز الطبي رابين
المركز الطبي بلينسون
(دافيدوف) ،بيتكاح تكفا

القسم
أخصائية طب األورام
للبالغين
أخصائية في مجال مبحث
الدم  -طب األورام للبالغين
طب األورام النسائي

الهاتف
08-9779717

شارون زلوطنيك
ميري بنحاسي
رونيت هيلل
طوبي فيسل
أوريت هورين
فيروز عيسى

03-9378079

وحدة الرئة
قسم مكوث خاص بطب
األورام
المكوث النهاري في مجال 03-9378043
طب األورام
03-9378123
قسم مبحث أورام الدم
وزرع نخاع العظام
03-9378059
سرطان الجلد المنتشر
(المرضى الناطقون بالعربية)
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المركز الطبي
المركز الطبي شنايدر
لألطفال ،بيتح تيكفا

االسم
عنات كالين
يفعات عيزر

القسم
عاملة اجتماعية مسؤولة

الهاتف
03-9253181

ميخال ديان شرعابي
نيلي سابزارو
أولي عفروني
آاله عوده عيناش
المركز الطبي رابين ،حرم
"هشارون" ،بيتح تيكفا
المركز الطبي "سفرا"
لألطفال (شيبا) ،رمات
غان.
المركز الطبي تل أبيب
على اسم سوراتسكي
(إيخيلوف)

دينا مازور
ألون زيف

03-9372596

ميطال بورودوفسكي
أورلي كالينمان
حرموني
نوعام إليشاع
ميخال برطله

03-6973489

إفرات أربيل
ميخال فايسمان
ياعيل يغودييف
شيري مندلباوم
شيري إيفانس
عميت جوئيل
آرزه أشكنازي
شارون كاردوني

المركز الطبي "دانا"
لألطفال (المركز الطبي
تل أبيب على اسم
سوراتسكي)
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أخصائية طب األورام
للبالغين
أخصائية طب األورام لألطفال 03-5303032

قسم المكوث
أخصائية طب األورام
للبالغين
معهد األشعة

03-6973997

طب األورام للبالغين (العالج 03-6973486
النهاري)
مبحث الدم ونخاع العظم – 03-6974140
العيادة ،المكوث النهاري
مكوث خاص بأمراض مبحث 03-6974140
الدم وزرع نخاع العظام
أخصائية طب أورام العظام 03-6973291

03-6974273
جراحة الجهاز العصبي
رازي سيت
بن تسفي إيلي (أيالنا) أخصائية طب األورام لألطفال الغرفة:
مبحث الدم في مجال طب 03-6974508
ميخال شفارتس
القسم:
األورام لألطفال
03-6974270
طب العظام ،أخصائية
نيريت
قسم ّ
طب األورام لألطفال ،وجراحة
تسبردلينغ ملكين
الجهاز العصبي لألطفال

المركز الطبي
المركز الطبي على اسم
شيبا  -تل هشومير ،رمات
غان

االسم
زهافيت شبيتسر

القسم
رئيسة طاقم الخدمة
االجتماعية ،معهد سرطان
الجلد ،العالج الداعم
طب األورام النسائي

ليعاد شرمان

أفيغايل بن عوزيف

العالج الداعم -معهد طب
األورام ،زرع نخاع العظام،
عيادة العائالت
وحدة الجهاز الهضمي ،معهد
طب األورام
وحدة الثدي
معهد طب األورام
معهد العالج اإلشعاعي
(راديوترابيا)
معهد مبحث أورام الدم

03-5302386

يهوديت سولومون

قسم طب األورام

03-5302840

ميطال بسترنك

قسم طب األورام

03-5302840

معهد أفيك ،رمات غان

ليالخ آدم

طب األورام

03-6190626

أسوتا ،رامات هحيال

تريزا كنت
عتاليا غرينبرغر

طب األورام

03-7645312

فيكي ريشف

ليئات إلياش

شاي كوفمان
أوشريت ليفي

الهاتف
03-5302243
03-5305347
03-5307821
03-5305338
03-5302988
03-5302600

منطقة القدس
المركز الطبي
المركز الطبي
هداسا عين كارم

االسم
الخدمة االجتماعية

القسم

ليفنات فيدر

مسؤولة في مجال طب
األورام النفسي
أخصائية طب األورام
للبالغين (العالج النهاري)

صوفيا رودنيك
ميراف شبيغل
ميخال شاحال
إفرات دريزنر

مبحث الدم

عيريت ساله

طب أورام األعصاب

الهاتف
02-6778082
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المركز الطبي

االسم
هداس روزين

القسم
العيون

آنا كوتشين

عاملة اجتماعية في
الهوسبيس
زرع نخاع العظام
الناطقون بالعربية
اإلشعاع ،البروستات ،واألنف
والحنجرة
الثدي

تمار فريد
عوفر فلودفسكي
المركز الطبي لألطفال
التابع لمستشفى هداسا
عين كارم

هداسا عين كارم/
المستشفى الفرنسي
"هداسا" هار هتسوفيم

المركز الطبي
شعاري تصيدق

تمار كوهين
الخدمة االجتماعية

02-6778082

ميخال بلوخ
عيدو روط
هدى ابراهيم
سناء الحسنات
حنان خوري

02-6264724

د .ليمور
تسبار ألين

طب األورام

02-5844374/5
02-5172585

رندي روتمن

هوسبيس هار هتسوفيم

02-5844682

ليئورا غوف-آري

مبحث الدم

02-6555040

طاليا دماري

مبحث أورام الدم

02-6555292

مالكا زوهر
اليعنا برغر

المكوث النهاري في مجال
طب األورام ،الناطقون
بالروسية
المكوث النهاري في مجال
طب األورام

02-6555469

روان دحابره
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الهاتف

02-6666959

منطقة الجنوب
المركز الطبي

االسم

القسم

الهاتف

المركز الطبي برزيالي -
أشكلون

صوفي ليفشيتس
حاني كاوفر

مركز الثدي
المكوث النهاري في مجال
طب األورام

08-6745163

معهد أفيك ،أشدود

يلينا براوشر

طب األورام

08-8679973

سوروكا  -بئر السبع

شلوميت ميلر
بثينة العطاونة
تمار نيسكي فاجنر

مبحث الدم في مجال طب
أورام األطفال

08-6403944

أفيطال كيفاح

المكوث النهاري في مجال
طب األورام

08-6400225

شيرا بيرنشطوك
كوهين
ياسيمن الهزيل
رينات شاحل
كريسرمن

جهاز طب األورام

08-6403175

موريا فايسمن

مبحث الدم

08-6403255

ليئات زوهر

قسم طب األورام

08-6400950

ليراز مردخاي هوبرمان طب أورام النساء

08-6403586

08-6400576
08-6400225

بيطي كوهين

مركز الثدي

08-6400634

أسوتا ،بئر السبع

سبتالنه سبتشوف

طب األورام

08-6207135

يوسفطال  -إيالت

دانا الفي

08-6358063

فيما يلي قائمة محتلنة صحيحة حتى موعد إصدار الكراسة .للحصول على إجابات ومزيد من
المعلومات يمكن التوجه وفق المناطق إلى العامالت االجتماعيات اللوائيات التابعات لجمعية
مكافحة السرطان.
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مؤسسة
التأمين
الوطني
مؤسسة التأمين الوطني
استمارة التوجه إلى مؤسسة التأمين الوطني بمبادرة
جمعية مكافحة السرطان
فروع الخدمة وقنواتها  -مركز هاتفي قطري
كالليت
خدمات خاصة لذوي اإلعاقة
االعتراض على قرار مؤسسة التأمين الوطني
إعادة التأهيل المهني
منحة الوفاة
استشارة للمسن
قانون التأمين التمريضي  -سن التقاعد
الطفل ذو اإلعاقة
مخصصات ضمان الدخل
التنقل

مؤسسة التأمين الوطني

يمكن أن يقدم من يعاني من السرطان طلبا إلى مؤسسة التأمين الوطني ،للحصول على نسب العجز.
ينظر التأمين في الطلب وف ًقا لنوع مرض السرطان ،مرحلة التشخيص ،ونوع العالجات المختلفة.
توصي جمعية مكافحة السرطان أن يحصل كل مريض ُش ّخص بأنه يعاني من السرطان ،بالعامل/ة
االجتماعي/ة في قسم أو معهد طب األورام أو مبحث الدم الذي يتلقى فيه عالجا ،قبل أن يتوجه
إلى مؤسسة التأمين الوطني لالعتراف بالعجز.
كذلك ،يمكن االستعانة بطاقم العامالت االجتماعيات التابع لجمعية مكافحة السرطان للحصول على
توجيه ومعلومات (انظروا أرقام الهواتف في الصفحة .)21

كتاب اختبارات العجز العام التابع لمؤسسة التأمين الوطني

يمكن العثور في كتاب االختبارات على قائمة العاهات (يدعى ً
أيضا "كتاب العاهات") ،األمراض
ونسبها الطبية المحددة بموجب القانون .هذا الكتاب الذي كان خف ًيا حتى اآلنُ ،ك ِشف أمام الجمهور
الواسع وهو متوفر في موقع اإلنترنت التابع لـ "مؤسسة التأمين الوطني".
الشروح المب ّينة فيما يلي هي بمثابة توضيحات عامةُ .يمنع اعتبارها كصيغة كاملة ومؤهلة
قانون ًيا .يمكن الحصول على كراسات خاصة حول أي موضوع في فروع مؤسسة التأمين
الوطني في أنحاء البالد أو في موقع اإلنترنت التابع لمؤسسة التأمين الوطني.
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استمارات التوجه إلى مؤسسة التأمين الوطني
بمبادرة جمعية مكافحة السرطان

استجابت مؤسسة التأمين الوطني لتوجه جمعية مكافحة السرطان بطلب التسهيل على المرضى الذين يعانون
من السرطان في الحصول على استحقاقاتهم لتقلي نسب العجز بهدف الحصول على مكافأة عجز ومكافأة
خدمات خاصة .في هذا اإلطار ،أصدرت الجمعية استمارتين طبيتَين يظهر فيهما شعار جمعية مكافحة
الم َعالِج (أخصائي طب األورام /مبحث الدم) التوقيع عليهما.
السرطان .يتع ّين على الطبيب ُ
 ُترفق هذه االستمارة رسم ًيا بتقديم طلب لمخصصات العجز أو اإلعفاء من الضريبة ،ومخصصات خدمات خاصة.
يمكن تحديد العجز الطبي استنادًا إلى المستندات الطبية فقط.
يمكن تحديد مخصصات "الخدمات الخاصة" استنادًا إلى المستندات الطبية فقط (بإرفاق االستمارة من موقع
جمعية مكافحة السرطان)ُ .يمكن في حاالت طارئة واستثنائية ،إعطاء مخصصات بعد  30يو ًما.
يجب إرفاق التوجه باستمارة "الموضوع :قرار الطبيب وف ًقا للمستندات فقط" .يعفي التوقيع على هذه
االستمارة المريض من المثول أمام اللجنة .ستبحث اللجنة في طلب المريض بموجب المستندات الطبية .يجب
إرفاق هذه االستمارة إلى كافة المستندات.
يمكن الحصول على االستمارات من العاملة االجتماعية في أقسام طب األورام ،السكريتارية الطبية ،والعامالت
االجتماعيات في صناديق المرضى المختلفة.
الم َعالِج (طبيب أمراض
االستمارة الطبية الجديدة موجودة في المنظومة المح ّوسبة التابعة للطبيب ٌ
السرطان /الدم) ،في معظم المراكز الطبية ،ويمكن تنزيلها من موقع اإلنترنت التابع لجمعية مكافحة
السرطان.www.cancer.org.il :
كذلك ،يمكن الحصول على االستمارات في قسم إعادة التأهيل والرفاه التابع لجمعية مكافحة السرطان( .بيت
ماطي ،شارع رفيفيم  ،7غفعتاييم) ،هاتف ،03-5721678 :أو البريد اإللكترونيshikum@cancer.org.il :
على الرغم من التوقيع على استمارة اإلعفاء من المثول أمام اللجنة الطبية ،قد تتم دعوة
المريض للمثول أمامها نظ ًرا العتباراتها الطبية.
خدمة المعلومات للجمهور التابعة لمؤسسة التأمين الوطني:
1-222-6050 | *6050
www.btl.gov.il
تفيعفون *3928
هذه خدمة هاتفية جديدة يقدمها التأمين الوطني ،بهدف تقديم شكاوى سريعة ومريحة بشأن
مخصصات العجز ،طفل ذي إعاقة ،وخدمات خاصة .يجب االتصال عبر الهاتف،
وس ُيعبئ ممثل التأمين الوطني تفاصيل الشكوى و ُيق ّدمها.
ُتق ّدم الخدمة مجانا .يعمل المركز في أيام األحد حتى الخميس بين الساعات.09:00-18:00 :
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فروع الخدمة وقنواتها  -مركز هاتفي قطري

يمكن الحصول على تشكيلة واسعة من الخدمات .يتوفر الرد الهاتفي في الفرع الذي يعالج مواضيع الجباية
من أصحاب العمل والتأهيل.
المركز الهاتفي القطري :هاتف 6050* أو04-8812345 من أي جهاز هاتفي ،بيزك وخلوي.
الخدمة متوفرة في أيام األحد  -الخميس بين الساعات  ،8:00-17:00وبأربع لغات :العبرية ،العربية ،الروسية،
واألمهارية .يتوفر بعد ساعات العمل رد هاتفي مح ّوسب من خالل إدخال رقم بطاقة الهوية ورمز سري.

الخدمات المتوفرة في المركز الهاتفي:

معلومات عامة
استيضاحات  -معلومات شخصية
طلب مصادقة  -يتم إرسال المصادقة إلى بيتك عبر البريد
دفع ديون مؤسسة التأمين الوطني بواسطة بطاقة اعتماد ،بما في ذلك معلومات حول بقية الدين
طلب قسائم الدفع
طلب استمارات فارغة وكراسات توضيحية

من األهمية بمكان معرفة!

بهدف الحصول على خدمة هاتفية ،من المهم أن يكون بحوزتك رقم بطاقة الهوية والرمز السري .في حال
لم يكن بحوزتك رمز سري ،س ُيطلب منك إثبات هويتك من خالل عدة أسئلة ،وذلك من أجل ضمان ،بقدر
اإلمكان ،أال يتم تمرير معلومات عنك إلى جهات غير مخ ّولة للحصول عليها.
يمكن طلب الرمز السري عبر موقع التأمين الوطني على اإلنترنت أو بواسطة التوجه إلى المركز الهاتفي.
س ُيرسل الرمز المطلوب إلى بيتك ،على العنوان الذي يظهر في سجالت التأمين الوطني .يمكن الحصول على
رمز سري في الفرع ً
أيضا.
نلفت انتباهك ،إلى أنه عند التوجه إلى المركز الهاتفي ،في حال كان لديك رمز سري ،فستطلب منك
المنظومة في المركز الهاتفي إدخاله دائ ًما .إذا كنت ال تعرف الرمز السري ،وكنت ترغب في الحصول عليه،
فتجاهل طلب إدخال الرمز السري وانتظر حتى يتم تحويلك إلى مندوب الخدمة ،حيث يمكنك أن تطلب منه
إرسال الرمز إلى بيتك بالبريد.
ال يمكن تقديم شكاوى ،مستندات أو اإلبالغ عن تغييرات في التفاصيل الشخصية عبر الهاتف.
ُير ّكز قسم "الحقوق" ،في موقع اإلنترنت التابع للتأمين الوطني على نصائح عملية قد تساعدك عند الحصول
على حقوقكُ .جم َعت النصائح استنادا إلى خبرة عمال التأمين الوطني الذين يعملون في مجاالت مختلفة.
يمكن الوصول إلى المج ّمع عبر الصحفة الرئيسية تحت عنوان "حقوقك".
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العجز العام

ُتدفع مخصصات العجز للشخص الذي تقلصت قدرته على كسب األجر بنسبة  50% على األقل في أعقاب
إعاقته ،أو لربية البيت التي تقلصت قدرتها على العمل في بيتها بنسبة  50% . للحصول على معلومات
محدّثة حول مخصصات اإلعاقة زوروا موقع اإلنترنت التابع للتأمين الوطني.www.btl.gov.il :

شروط االستحقاق للحصول على مخصصات العجز

.1الجيل واإلقامة :مواطن إسرائيلي ،يزيد عمره عن  18عاما ،ولم يصل إلى سن التقاعد بعد.
.2المداخيل :دخلك من عملك كأجير أو مستقل أقل من  60%من معدل األجور ،أو من  45%من معدل
األجور (يتعلق بنوع اإلعاقة).
	.3العجز الطبي – إذا حدد طبيب في مؤسسة التأمين الوطني للم ٔو َمن عجزا بنسبة  %60على األقل؛ اؤ
بنسبة  %40على األقل في الحاالت التي تم فيها تحديد عجز طبي إلحدى العاهات لديه على أنها عجز
طبي بنسبة  %25على األقل.
	.4درجة عدم القدرة – قد ُحدد أنه بسبب إعاقتك أنت لست قادرا على العمل ،أو قد فقدت قدرتك على
العمل بنسبة  50%على األقل ،وتم تحديد عدم القدرة لديك وفق إحدى النسب التالية60% : ،65%،
74% ،أو100%.

المحدّث)
العمل والحصول على المخصصات (قانون الرون ُ

ُيشجع التأمين الوطني الحاصلين على مخصصات العجز على العمل ،ويتيح لهم زيادة مبلغ دخلهم الذي
يستحقونه من العمل ومتابعة الحصول على المخصصات.
إذا كان في الماضي ُيلغي مبلغ  2،500شاقل الحق في الحصول على المخصصات ،ولم يكن العمل مجد ًيا،
فاليوم ،إذا بدأت تعمل وحصلت على مبلغ كهذا ،فلن ُتلغى مخصصاتك .صحيح أنها ّ
ستقل تدريج ًّيا وستخفض
مبالغ قليلة ،ولكن ما زال إجمالي دخلك من العمل ومخصصات العجز أعلى من مبلغ المخصصات وحدها،
لذلك ،فإن العمل مج ٍد.

طريقة تقديم الطلب

بهدف الحصول على مخصصات العجز ،عليك تعبئة استمارة الطلب للحصول على مخصصات العجز وعليك
التصريح إلى قسم التأمين والجباية ،وتقديم االستمارة إلى فرع التأمين الوطني القريب من مكان سكناك.
يمكن تقديم الطلب بواسطة البريد ،الفاكس أو صندوق خدمات الفرع .نلفت انتباهك ،إلى أنه في وسعك
تعبئة استمارة الطلب وإرسال المستندات أون الين عبر موقع التأمين الوطني .يمكن تقديم طلب للحصول
على مخصصات العجز العام بد ًءا من جيل  18عا ًما وحتى  12شه ًرا بعد جيل التقاعد.

المستندات اإلضافية التي يجب تقديمها

يجب أن ترفق باستمارة الطلب الوثائق الطبية ،إضافة إلى تأشيرات العمل واألجور من أماكن العمل ،وأية
وثيقة من شأنها أن تثبت استحقاق الحصول على المخصصات .كذلك ،يجب إرفاق االستمارة الطبية " -التوجه
إلى قسم العجز العام والخدمات الخاصة" ،التي تظهر في موقع جمعية مكافحة السرطان .االستمارة الطبية
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الم َعالِج (طبيب أمراض السرطان /الدم) ،في معظم المراكز
موجودة في المنظومة المح ّوسبة التابعة للطبيب ُ
الطبية ،ويمكن تنزيلها من موقع اإلنترنت التابع لجمعية مكافحة السرطان.www.cancer.org.il:
أما بالنسبة للعامل المستقل ،فيتع ّين عليه أن يصرح في قسم التأمين والجباية في فرع م ٔوسسة التأمين
الوطني عن التغييرات التي طرأت على عمله ومدخوالته نتيجة العجز ،وعليه إبراز التخمينات الضريبية
األخيرة الموجودة بحوزته.

بدء االستحقاق

يسري مفعول االستحقاق للحصول على المخصصات بعد انتهاء فترة  90يو ًما منذ بدء عدم القدرة على كسب
الرزق /تدبير ش ٔوون البيت (التاريخ هام) ،ولكن في حال حصل الشخص ذو االحتياجات الخاصة في اليوم 91
على بدل المرضية من صاحب عمله أو من صندوق التقاعد ،فإن استحقاقه للحصول على مخصصات العجز
ال يبدأ إال بعد انتهاء المدة التي حصل مقابلها على بدل المرضية .موعد بدء عدم القدرة األبكر الممكن هو
 15شه ًرا قبل تقديم الطلب .بهدف التخفيف عن األشخاص ذوي العجز الحاد ،تحظى طلباتهم بأولوية عبر
"المسار السريع" ،وتحاول مؤسسة التأمين الوطني إنهاء معالجتها خالل  30يوما منذ تلقي الطلب (فيما يلي
في الفصل "مخصصات خدمات خاصة لذوي االحتياجات الخاصة" الصفحة .)54

شهادة ذوي االحتياجات الخاصة

َمن يستحق الحصول على شهادة ذوي االحتياجات الخاصة؟
َمن يحصل من التأمين الوطني على أحد المخصصات التالية يحق له الحصول على شهادة ذوي االحتياجات
الخاصة :مخصصات العجز العامة ،مخصصات الخدمات الخاصة ،مخصصات الولد ذي االحتياجات الخاصة،
مخصصات التنقل ،تعويض لمتضرري داء سعفة الرأس ،تعويض للمصابين بمرض شلل األطفال.
كيف يمكن الحصول على الشهادة؟
يرسل التأمين الوطني شهادة ذوي االحتياجات الخاصة إلى الحاصلين على مخصصات العجز العام ،مخصصات
خدمات خاصة ،مخصصات الولد ذي االحتياجات الخاصة ،ومخصصات التنقل بواسطة البريد اإللكتروني.
ُترسل الشهادة إلى المؤ َمنين في ذات الوقت الذي ُترسل إليهم فيه مصادقة للحصول على المخصصات أو
تجديد المخصصات (لمن حصل على مخصصات مؤقتة) .ليست هناك حاجة للتوجه إلى التأمين الوطني
للحصول على الشهادة.
ٔ
في حال لم تتلقَ الشهادة (بسبب عنوان خاطىء غال ًبا) ،او في حال فقدانهاُ ،يرجى التوجه إلى فرع مؤسسة
التأمين الوطني القريب من مكان سكناكُ .يرجى التشديد على أن يكون عنوانك في التأمين الوطني مح ّد ًثا.
مدة سريان مفعول الشهادة
مدة سريان مفعول الشهادة هي  7سنوات أو حتى انتهاء فترة االستحقاق للمخصصات ،وف ًقا لألبكر من
بينهما .عند انتهاء المدة ،في حال ما زال هناك استحقاق للحصول على المخصصاتُ ،ترسل الشهادة إلى
المؤمنين تلقائ ًّياَ .من ال يستحق المخصصات ،ستُرسل إليه رسالةُ ،توضح أن الشهادة ليست سارية المفعول
و ُيمنع استخدامها.
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المزايا
بد ًءا من  1.10.13بدأ سريان مفعول األنظمة اإلدارية لمساواة الحقوق لألشخاص ذوي اإلعاقات (مالءمة
سهولة الوصول للخدمة)  ،2013التي تتيح إعفاء من االنتظار في الطابور وإعفاء المرافق من الدفع ،لألشخاص
(البالغين واألوالد) ،ذوي االحتياجات الخاصة أو المتواجدين في نطاق التوحد .تمت مالءمة شهادة ذوي
االحتياجات الخاصة بموجب هذه األنظمة ،وأضيفت إليها إشارة "اإلعفاء من االنتظار في الطابور /إعفاء
المرافق من الدفع" في الجهة الخلفية من الشهادة.
يظهر على الشهادة اسم ذي االحتياجات الخاصة ورقم هويته ،من دون صورة .لذلك ،عند عرض الشهادة
لممارسة المزايا ،يتعين عليكم عرض بطاقة مع ّرفة .من يحمل بطاقة ذي االحتياجات الخاصة التي يظهر
فيها أن لديه إعفاء من االنتظار في الطابور ،سيكون ُمعفى من االنتظار في الطابور عند زيارته فرع التأمين
الوطني ،وعليه إظهار بطاقة هوية أمام رجل األمن أو موظف المعلومات.
بنا ًء على طلب المؤ َمنين ،بدأنا بإصدار شهادات لذوي االحتياجات الخاصة ثنائية اللغة ،بالعبرية واإلنجليزية.
يستحق ذوو االحتياجات الخاصة الحاصلون على شهادة عجز الحصول على مزايا من جهات مختلفةُ .تنشر
المزايا والتخفيضات في موقع التأمين الوطني على اإلنترنت وفي هذه الكراسة ًّ
أيضا.

خدمات خاصة لذوي اإلعاقة

يحق للرجال والنساء ،بدءا من جيل  18عاما ،حتى سن التقاعد الم ٔو َمنين في مؤسسة التأمين الوطني والذين
يحتاجون إلى مساعدة كبيرة في النشاطات اليومية من قبل شخص آخر (ارتداء المالبس ،االستحمام ،التنقل
في البيت ،والسيطرة على اإلفرازات) ،أو أنهم يحتاجون إلى المراقبة المتواصلة بهدف منع تع ّرضهم أو تع ّرض
اآلخرين للخطر ،الحصول على مخصصات الخدمات الخاصة.
بدءا من تاريخ  1.4.2014طرأت تعديالت على طريقة فحص االستحقاق للحصول على مخصصات الخدمات
الخاصة ،لتوسيع دائرة االستحقاق.
إضافة إلى ذلك ،يستحق أيضا من يستوفي الشروط التالية:
َمن يحصل على عالج بواسطة الدياليزا مرتين في األسبوع على األقل.
َمن تم زرع غرسة في جسمه (كلية ،قلب ،بنكرياس ،رئة ،كبد أو نخاع العظم من متبرع غريب  -نصف
سنة منذ الزرعَ .من تم زرع نخاع عظم ذاتي في جسمه  -ثالثة أشهر منذ الزرع.
مريض يعاني من أورام ويتلقى عالجا طبيا ،مشموال في قائمة العالجات التي تظهر في مرسوم العجز 1926
(استمارة طبية تم إصدارها بمساعدة جمعية مكافحة السرطان).
ال يستحق الحصول على المخصصات كل من يتواجد في مؤسسة ُتقدّم خدمات طبية ،خدمات تمريضية أو
خدمات إعادة تأهيل.

"المسار األخضر" لذوي االحتياجات الخاصة الصعبة

بهدف التخفيف عن األشخاص ذوي العجز الحاد ،تحظى طلباتهم بأولوية عبر "المسار السريع" ،وتحاول
مؤسسة التأمين الوطني إنهاء معالجتها خالل  30يوما منذ تلقي الطلب.
كذلك ،يجب إرفاق االستمارة الطبية " -التوجه لقسم العجز العام والخدمات الخاصة" ،التي تظهر في موقع
الم َعالِج (طبيب
جمعية مكافحة السرطان .االستمارة الطبية موجودة في المنظومة المح ّوسبة التابعة للطبيب ُ
أمراض السرطان /الدم) ،في معظم المراكز الطبية ،ويمكن تنزيلها من موقع اإلنترنت التابع لجمعية مكافحة
السرطان.www.cancer.org.il :
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شروط االستحقاق

يتع ّين على الم ٔومن أن يستوفي جميع الشروط التالية:
 .1 .1أن يكون م ٔومنًا في مؤسسة التأمين الوطني وعمره  18عا ًما وحتى سن التقاعد ،وهو موجود في
إسرائيل.
ٔ
ٔ
2 .يحصل على مخصصات العجز من مؤسسة التامين الوطني وقد حددت له مؤسسة التامين الوطني
عجزًا طب ًّيا بنسبة  %60على األقل (بشأن الخدمات الخاصة) ،أو أنه ال يحصل على مخصصات عجز،
لكن حددت له مؤسسة التأمين الوطني عجزا طبيا بنسبة (%75بشأن الخدمات الخاصة) ،وشريطة أنه
المفصلة فيما يلي أيضا.
يستوفي الشروط
ّ
المفصلة في موقع التأمين
الحاالت
باستثناء
التنقل،
اتفاقية
وفق
ايا
ز
3 .ال يحصل على م
ّ
الوطني على اإلنترنت.
ٔ
ٔ
ُ
4 .ال يمكث في م ٔوسسة تقدّم فيها خدمات طبية ،تمريضية او تاهيلية.

نسب المخصصات

الشخص الذي يحتاج إلى مساعدة كبيرة في غالبية األعمال اليومية خالل معظم ساعات اليوم ،أو من يحتاج
إلى الرعاية المتواصلة ،يستحق الحصول على نسبة 50% من مخصصات العجز الكاملة للفرد –
 1,095ش.ج (بدءا من )1.4.2015
من يعتمد على مساعدة واسعة كبيرة في أداء كافة األعمال اليومية خالل معظم ساعات اليوم ،يستحق
الحصول على  %105من مخصصات العجز الكاملة للفرد –  2,452ش.ج ( .ابتداء من 1.1.2015).
من يعتمد كل ًيا على مساعدة اآلخرين ألداء جميع األعمال اليومية في كل ساعات اليوم ،يستحق الحصول على
مخصصات بنسبة  %175من مخصصات العجز الكاملة للفرد – ( 4,115ابتداء من.)1.1.2015
باإلضافة إلى المبلغ األساسي للمخصصاتُ ،تدفع زيادة على المخصصات:
َمن يحصل على مخصصات خدمات خاصة بنسبة	  - 50% 306ش.ج( .ابتداء من1.1.2015).
َمن يحصل على مخصصات خدمات خاصة بنسبة 624 - 112%ش.ج( .ابتداء من1.1.2015).
َمن يحصل على مخصصات خدمات خاصة بنسبة 930 - 188%ش.ج( .ابتداء من1.1.2015).

تغييرات في اختبار استحقاق الحصول على خدمات خاصة (اختبار )IADL

تم تحديد االستحقاق للمخصصات ونسبها ،حتى اآلن ،وفق اعتماد المؤ َمن على مساعدة اآلخرين في
النشاطات اليومية :التنقل في البيت ،االستحمام ،اللباس ،األكل ،النظافة الشخصية ،وكذلك وفق الحاجة إلى
المراقبة لمنع تعرض المؤ َمن أو اآلخرين للخطر.
ُيفحص اليوم استحقاق المخصصات ونسبها وفق الحاجة بهدف تلقي المساعدة في األعمال المنزلية :إعداد
األكل ،تشغيل أجهزة كهربائية ،صيانة البيت ،عالج دوائي ،إنجاز المشتريات واألمور المؤسسية والمالية.

مخصصات خاصة للقادمين الجدد ذوي اإلعاقات الحادة

تتألف المخصصات الخاصة للقادمين الجدد ،ذوي اإلعاقات الشديدة ،البالغين  18عاما وحتى سن التقاعد،
من نوعي مخصصات:
مخصصات خدمات خاصة للقادمين الجدد ُ -تدفع بدءا من اليوم  91منذ قدومهم وحتى مرور سنة على
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قدومهم ،و ُيحدد االستحقاق وفق فحص االعتماد على اآلخرين وال ُيطلب من القادمين الجدد الخضوع
لفحص نسب العجز الطبي.
مخصصات خدمات خاصة للقادمين الجدد ُ -تدفع بدءا من اليوم  181من قدومهم وحتى مرور سنة على
قدومهم ،شريطة أن يتبين قبل ذلك أنه يحق لهم الحصول على مخصصات الخدمات الخاصة للقادمين
الجدد كما تم توضيح ذلك أعاله.
استعدادا للسنة الثانية من قدومهم ،س ُيفحص استحقاق القادمين الجدد للحصول على خدمات خاصة وفق
شروط االستحقاق الخاصة بمخصصات الخدمات الخاصة ،والحصول على مخصصات العجز العام وفق شروط
استحقاق مخصصات الخدمات الخاصة.

الحاصلون على مخصصات إضافية من م ٔوسسة الت ٔامين الوطني

يستطيع من يحق له الحصول على مخصصات الخدمات الخاصة ومخصصات تمريضية اختيار أحد المخصصات.

االنتقال من المخصصات األخرى إلى مخصصات الشيخوخة

يحصل األشخاص الذين يحصلون على مخصصات العجز العام وعلى مخصصات ضمان الدخل على مخصصات
العجز العام أو على مخصصات ضمان الدخل حتى سن التقاعد .يتم في هذا السن بدء الحصول على
مخصصات الشيخوخة فقط .بالنسبة لألشخاص الذين حصلوا على مخصصات العجز العام على مقربة من
التاريخ الذي يصبحون فيه م ٔوهلين للحصول على مخصصات الشيخوخة ،فلن تنقص مخصصات الشيخوخة
الخاصة بهم عن نسبة مخصصات العجز الشهرية األخيره التي ُصرفت لهم ،ويتم تحديثها بالنسب والمواعيد
التي يتم تحديث مخصصات العجز العام  .يحصل األشخاص الذين ُتصرف لهم مخصصات البطالة ،من الرجال
والنساء على حد سواء ،على مخصصات البطالة حتى سن التقاعد المحدد للرجال .وهم يبدأون بالحصول على
مخصصات الشيخوخة في سن التقاعد الذي ُحدد للرجال فقط.

االعتراض على قرار مؤسسة التأمين الوطني
االعتراض على نسب العجز الطبي

من ُحددت له نسبة عجز أقل من  80%أو درجة عدم قدرة ال تزيد عن نسبة  ،74%يحق له تقديم االعتراض
على نسبة العجز الطبي أمام لجنة االعتراضات الطبية.
يجب تسليم االعتراض إلى فرع م ٔوسسة التأمين الوطني في مكان السكن ،على أن يكون خط ًيا ومرف ًقا
بالتعليالت خالل فترة  60يو ًما من تاريخ تلقي اإلبالغ الخطي من الم ٔوسسة فيما يتعلق بنسب العجز الطبي
التي تم تحديدها .يحق للجنة االعتراضات الطبية أن تصادق على نسب العجز الطبي التي حددها الطبيب
الم ٔوهل أو تغييرها (زيادتها أو خفضها).
يشكل قرار اللجنة الطبية لالعتراضات قرارا نهائ ًّيا ،وال يمكن االعتراض عليه إال فيما يتعلق بالقضايا القانونية
فقط ،وذلك أمام محكمة العمل اللوائية .يجب تسليم االعتراض إلى المحكمة خالل  60يو ًما من تاريخ تلقي
اإلبالغ الخطي للم ٔوسسة فيما يتعلق بقرار لجنة االعتراضات الطبية.

االعتراض على درجة عدم القدرة

َمن ُحدد أنه لم يفقد قدرته على كسب رزقه أو أنه فقد أقل من  50%من قدرته على كسب رزقه ،ومن
المحددة له أمام
ُحددت له درجة من عدم القدرة ال تتعدى  ،74%فبوسعه االعتراض على درجة عدم القدرة ُ
ٔ
لجنة االعتراضات .يجب تسليم االعتراض إلى فرع م ٔوسسة التأمين الوطني في مكان السكن ،شريطة ان يكون
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خط ًيا ومرف ًقا بالتعليالت خالل  60يو ًما من تاريخ تلقي اإلبالغ الخطي من الم ٔوسسة حول قرار نسب عدم
القدرة.
يحق للجنة االعتراضات أن تصادق على درجة عدم القدرة التي حددها موظف الطلبات أو تعديلها (زيادة أو
خفض نسبتها).
يشكل قرار اللجنة الطبية لالعتراضات قرارا نهائ ًّيا ،وال يمكن االعتراض عليه إال فيما يتعلق بالقضايا القانونية
فقط ،وذلك أمام محكمة العمل اللوائية .يجب تسليم االعتراض إلى المحكمة خالل  60يو ًما من تاريخ تلقي
اإلبالغ الخطي للم ٔوسسة فيما يتعلق بقرار لجنة االعتراضات الطبية.

االعتراض على قرارات أخرى لموظف الطلبات

فيما يتعلق بقرار كان قد اتخذه موظف الطلبات بشأن مسائل ليست ذات صلة بدرجة عدم القدرة  -مثل
قراراه بخصوص المدة التي عمل الم ٔو َمن خاللها ،عمره ،ثقافته ،مصادر دخله من العمل أو من غير العمل -
يمكن تقديم اعتراض إلى محكمة العمل اللوائية .يجب تسليم االعتراض إلى المحكمة خالل  12شهرا من
تاريخ تلقي اإلبالغ الخطي من موظف الطلبات حول قراره.
محاكم العمل اللوائية  -مركز المعلومات الهاتفي077-2703333 :
المدينة
القدس
تل أبيب
حيفا
نتسيرت
عيليت
بئر السبع

الرمز البريدي الهاتف
العنوان
02-6546444
شارع بيت هدفوس  ،20مغدال دونا ،غفعات شاؤول 9548323
03-5128222
6653209
شارع شوكن 25
04-8698000
3309515
شارع باليام 12
04-6087925
1776602
كريات يتسحاق رابين ،قاعة المحاكم
شارع هتكفا  ،5هيخال همشباط

8489313

08-6470444

محكمة العمل القطرية ،القدس
يمكن االستئناف على قرار المحكمة اللوائية أمام محكمة العمل القطرية ،القدس :شارع كيرن هيسود ،20
القدس .هاتف ،077-2703333 ،02-6497777 :فاكس.02-6497738 :
دوائر المساعدة القانونية
إذا كنتم تعتقدون أن قضيتكم ال يتم عالجها كما ينبغي و/أو لم َ
يحظ توجهكم وشكواكم برد مالئم  -فهناك شعبة
المساعدة القانونية ،التي تعمل في إطار وزارة العدل بهدف مساعدتكم .يمكن التوجه إلى شعبة المساعدة
القانونية عبر موقع وزارة العدل على اإلنترنت ،عبر البريد اإللكتروني siyua.hanhala@justice.gov.il :أو عبر
التوجه إلى إحدى الوزارات القريبة من مكان السكن .يمكن و ُيستحسن تحميل استمارة طلب رسمي للحصول
على مساعدة قانونية من موقع وزارة العدل وتمريرها إلى إحدى الوزارات :يمكن الحصول على مزيد من
التفاصيل عبر المركز الهاتفي التابع لدائرة المساعدة القانونية1-700-70-60-44 :

 56مؤسسة التأمين الوطني

المدينة
بئر السبع
حيفا
القدس  -إدارة شعبة
المساعدة القانونية
الناصرة والشمال
تل أبيب والمركز

العنوان
شارع كيرن هيسود ،4
بيت كراسو
جادة باليام "15أ"
الطابق 11
كريات هممشاله
شارع هسوريغ ،1
بيت متسبيه،
ص .ب 1777
شارع توفيق زياد  ،3047عمارة وفا
سنتر ،الطابق  5ص .ب 50021
شارع هنرييتا سولد ،4
ص .ب 33246

فروع التأمين الوطني التابعة للدائرة
بئر السبع وديمونة
حيفا ،الخضيرة ،كرميئل ،نهاريا ،عكا،
نتانيا ،وكريوت
القدس ،القدس الشرقية ،أشدود،
أشكلون ،سدروت ،كريات جات،
وإيالت
الناصرة ،الناصرة العليا ،شفاعمرو،
العفولة ،مجدال هعيمق ،طبريا،
مغار ،صفد ،كريات شمونة
تل أبيب ،يافا ،حولون ،بات يام،
بني براك ،رمات غان ،بيتاح تيكفا،
كفار سابا ،هرتسليا ،ريشون لتصيون،
الرملة ،بيت شيمش ،رحوفوت،
وكريات مالخي.

عند تقديم الطلب للحصول على خدمات قانونية يجب دفع رسوم المشاركة التي تتضمن جزءين:
 .1دفع مبلغ  36ش.ج .مسبقا ألنه ُيشكل شرطا لبدء عالج الطالب.
 .2إذا تقرر منح مساعدة قانونية  -يكون إجمالي مبلغ الدفع  136ش.ج( .يتم دفع  100ش.ج إضافي).

التأهيل المهني

تقترح مؤسسة التأمين الوطني على الحاصلين على المخصصات  -ذوي العجز العام ،الحاصلين على عجز
بسبب اإلصابة في العمل ،الحاصلين على مكافآت مصابي األعمال اإلرهابية ،واألرامل  -تأهيال مهنيا ،مالئما
جدا لجيلهم ووضعهم الجسماني والعقلي .تهدف عملية التأهيل المهني إلى مساعدة المستحقين بالحصول
على التأهيل واالنخراط في العمل والسوق المفتوح بواسطة التأهيل المهني والتوظيف في العمل .إن
استحقاق الحصول على التأهيل غير مشروط بالحصول على مخصصات .لمزيد من المعلومات ،يمكن التوجه
عبر هاتف.02-6463488 :

إعادة التأهيل المهني لذوي االحتياجات الخاصة

يحق لصاحب االحتياجات الخاصة الذي حددت له اللجنة الطبية متوسط العجز الطبي الدائم بنسبة 20%
على األقل؛ ولم يصل إلى سن التقاعد بعد ،وشريطة أنه يستوفي أ ً
يضا جميع الشروط التالية الحصول على
تأهيل مهني:
 .1نظ ًرا إلعاقته ليس قادرا على ممارسة عمله أو أي عمل مالئم آخر.
 .2يحتاج إلى تأهيل مهني ،من أجل العودة إلى عمله السابق أو إلى عمل يالئم م ٔوهالته بعد العجز.
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ٕ.3إنه يالئم التأهيل المهني ،قادر على التعاون في عملية التأهيل المهني ،واالندماج كعامل عادي في سوق
العمل المفتوح (يجب التمييز بين العمل المحمي أو المدعوم).
الشاب /الشابة ذو/ذات االحتياجات الخاصة الذي/التي ال ُيالئم/تالئم للتأهيل المهني ،ستُفحص إمكانية نقل
االستحقاق الخاص به/ا للتأهيل إلى زوج /زوجة ذي/ذات االحتياجات الخاصة شريطة أنه/ها يعيش/تعيش
بشكل دائم مع ذي/ذات االحتياجات الخاصة ،وتصرف له/ا إضافة مخصصات العجز لذي/ذات االحتياجات
الخاصة ،ولم يصل/تصل إلى سن التقاعد بعد.
من أجل الحصول على مخصصات التأهيل المهني ،عليك تقديم الطلب بواسطة استمارة طلب للحصول على
تأهيل مهني إلى قسم إعادة التأهيل في فرع مؤسسة التأمين الوطني القريب من مكان سكناك.

منحة الوفاة

في حالة وفاة الشخص الذي يحصل من مؤسسة التأمين الوطني على مخصصات شيخوخة ،مخصصات
أقرباء من الدرجة األولى أرمل/ة أو أيتام ،مخصصات عجز عام أو مخصصات خدمات خاصة لذي االحتياجات
زوج/ة
الخاصة ،سيتم صرف المنحة لمرة واحدة عند الوفاة لشريك المتوفي .حين ال يكون/تكون هناك ٌ
للمتوفي/ةُ ،تدفع المنحة البن/ة المتو ّفي/ة ،شريطة أن االبن/ة لم يصل/تصل جيل  18عاما ،وفي شروط
معينة حين لم يبلغ/تبلغ االبن/ة جيل  24عاما ،وكل ذلك بموجب تعريف "الولد" حسب القانون .الولد
الذي يستوفي تعريف الولد خالل سنة منذ موعد الوفاة  -سيستحق الحصول على منحة الوفاةُ .تدفع
منحة الوفاة غالبا تلقائ ًّيا وليست هنالك حاجة إلى تقديم طلب بهذا الشأن .مبلغ المنحة هو  8،757ش.ج.
(ابتداء من )1.1.2014
نوجه عنايتكم :تصدر وزارة الداخلية شهادة الوفاة.

استشارة للمسن

حول الخدمة

تهدف خدمة االستشارة للمسن إلى مساعدتكم ،أفراد الجيل الثالث ،من أجل تأقلمكم بنجاح مع مختلف
التحديات التي تواجهونها في هذه المرحلة من حياتكم .سيكون في خدمتكم في مراكز الخدمة ،من أجل
راحتكم في جميع فروع التأمين الوطني ،متقاعدون متطوعون ،تم تأهيلهم عن طريق دورات مهنية ،ويسرهم
أن يمنحونكم استشارة شخصية ،مساعدة في ممارسة حقوقكم ،زيارات بيتية اجتماعية ،وغير ذلك.

كيف تعمل الخدمة؟

يدير الخدمة طاقم من العاملين االجتماعيين ،في كل قسم من فروع مؤسسة التأمين الوطني.
الطاقم المهنيُ :يجنّد المتطوعين للخدمة ،ويؤهلهم ضمن إطار دورات قطرية ُتعقد في الجامعات المختلفة.
كما ويرشد الطاقم المهني المتطوعين في مجموعات إرشادية في الفروع ،ويتابع عملهم متابعة مباشرة
ويرافقهم.
المتطوعون :هم متقاعدون عمرهم  55عا ًما فما فوق ،قادرون ومستعدون للمساهمة من وقتهم بشكل دائم
من أجل المسنين اآلخرين في المجتمعُ .يقدم الخدمة متطوعون ،الذين يوقعون شخص ًيا على المحافظة
على السرية.
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الخدمة معدّة لكل المسنين في البالد وتعمل بشكل أساسي بطريقتين:
 توجيه المسن أو عائلته بشكل مباشر أو غير مباشر للحصول على معلومات ،مساعدة ،دعموتوجيه في المجاالت ذات الصلة بمؤسسة التأمين الوطني أو الخدمات المختلفة في المجتمع.
 يبادر القسم ويتوجه إلى المسنين (وفق معطيات تتواجد في مؤسسة التأمين الوطني ،حول المسنين،الوضع العائلي والوضع الوظيفي) ،من أجل العثور على المسنين الذين قد يعيشون في حالة خطر
وضائقة.

مركز الدعم والمعلومات الهاتفي للمسنين وأبناء عائالتهم

 *9696أو 02-6709857
يعمل مركز المعلومات والدعم الهاتفي في أيام األحد حتى الخميس بين الساعات  ،9:00-12:30من قبل
متطوعين تم تأهيلهم تأهيال مهنيا ،ويوفر معلومات حول المواضيع التالية:
الحصول على الحقوق في مؤسسة التأمين الوطني
معلومات حول الحقوق والخدمات في المجتمع المحلي
تقديم استشارة حول مواضيع ذات صلة بالبالغ
دعم شخصي وآذان صاغية

قسم االستشارة للمسن
اسم الفرع

العنوان

الهاتف

الفاكس

أشدود

هبانيم 14

08-8686660

08-8686724

أشكلون

هنسيئيم 101

08-6743753

08-6731076

بئر السبع

فولفسون 6

08-6268452

08-6295352

بني براك

أهرونوفيتش 12

03-6152963

03-6152553

الخضيرة

هيلل يافه " 7أ"

04-8544141

04-6328167

حولون

بنحاس الفون 26

03-5022553

03-5022530

حيفا

باليام 8

04-8544832

04-8134904

طبريا

هوفين 1

04-6738141

04-6739485

يافا

هاتكوما 30

03-5127169

03-5127609

القدس

شمعون بن شيطح 4

02-6755681

02-6755408

كفار سابا

فايتسمان 39

09-7479847

09-7629315

كرميئل

كنيون كيكار هعير

04-9907362

04-9580196

نهاريا

فايتسمان 62

04-9528231

04-9528045
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اسم الفرع

العنوان

الهاتف

الفاكس

الناصرة

همحتسفوت  ،3المنطقة الصناعية

04-6027508

04-6027575

نتانيا

هرتسل 68

09-8892575

09-8602794

العفولة

مناحيم 2

04-6529208

04-6529506

بيتاح تيكفا

روتشيلد 72

03-9114851

03-9114798

كريوت

أحي إيالت 50

04-8467515

04-8467651

ريشون لتصيون

يسرائيل غاليلي 7

03-9426636

03-9426746

رحوفوت

ريمز 64

08-9345439

08-9451335

الرملة

داني ماس 11

08-9777397

08-9777402

رمات غان

هحشمونائيم 15

03-6751292

03-6751937

تل أبيب

يتسحاك ساديه 17

03-6250107

03-6250411

قانون التأمين التمريضي  -سن التقاعد

يولي التأمين الوطني اهتماما كبيرا إلبقاء المسن في منزله ،بالقرب من عائلته وداخل المجتمع .لذلك ،يمنح
مخصصات التمريض لألشخاص في سن التقاعد ،الذين يعيشون في المنزل ويعتمدون على مساعدة اآلخرين
في تنفيذ األعمال اليومية (ارتداء المالبس ،االستحمام ،تناول الطعام ،التنقل في البيت وغير ذلك) .أو أنهم
يحتاجون إلى مراقبة في المنزل لتأمين سالمتهم .يختار الشخص الذي يستحق المخصصات إحدى الخدمات
المالئمة من بين سلة الخدمات :معالجة المسن في منزله ،زيارة المسن إلى مركز نهاري ،تزويد منتجات
الستيعاب إفرازات البول والبراز ،توفير جهاز إرسال لحاالت الضائقة وخدمات الغسيل .هناك خمسة شروط
مفصلة في موقع اإلنترنت التابع للتأمين
تحدد استحقاق المؤ َمن للحصول على خدمات التمريض ،وهي ّ
الوطني.
من األهمية بمكان معرفة! تقدم الخدمات التمريضية فقط لمن يحتاج إلى مساعدة شخص آخر في إنجاز
النشاطات اليومية ،وليس لمن يحتاج إلى خدمات التدبير المنزلي فقط.

طريقة تقديم الطلب

يتم تقديم استمارة الطلب للحصول على مخصصات التمريض إلى فرع مؤسسة التأمين الوطني القريب
من مكان السكن .يمكن تقديم الطلب بواسطة البريد ،الفاكس أو صندوق خدمات الفرع .يستطيع شخص
آخر يمثل المؤ َمن (فرد من العائلة ،الوصي ،العامل االجتماعي أو ممرضة) تقديم الطلب .يجب أن يتم في
الم َعالِج ،كما يجب إرفاق التأشيرات حول المدخوالت .بعد
استمارة الطلب الحصول على رأي من الطبيب ُ
تقديم الطلب ،يفحص موظف الطلبات إذا كان ُمقدّم الطلب يستوفي شروط االستحقاق األولية .إذا كان
يستوفيها ،ينسق معه مخ ّمن من التأمين الوطني موعد زيارة في بيته ،لفحص أدائه.
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فحص القدرة على األداء

ُتمنح مخصصات التمريض للمسن غير القادر على القيام بأدائه اليومي ،ويحتاج إلى مساعدة كبيرة من
شخص آخر في معظم الفعاليات اليومية ،وهي :التنقل في البيت ،ارتداء المالبس ،تناول الطعام ،االستحمام،
اإلفرازات؛ أو من يحتاج إلى مراقبة شخص آخر ،من أجل تجنب تعرضه وتع ّرض المحيطين به للخطر .من أجل
تحديد مدى اعتماد المسن على شخص آخر عند القيام بالنشاطات اليومية األساسية ،سيزوره مق ّيم من قبل
التأمين الوطني في بيته ويفحص قدرته على األداء .يقوم المخ ّمن بتنسيق الزيارة مع المسن أو مع جهة
االتصال التابعة له.

نسب المخصصات

هناك تفصيل في موقع التأمين الوطني لنسب المخصصات ،بموجب درجة االعتماد على مساعدة اآلخر،
إضافة إلى إمكانية تلقي إضافة ساعات عالج شخصي في البيت.

الحصول على مخصصات التمريض نقدًا ،للشخص الذي يش ّغل ُمقدّم عناية دائم

الشخص الذي يستحق الحصول على مخصصات التمريض والمعني بتشغيل ُمقدّم عالج دائم ،يمكنه في
ظروف مع ّينة ،اختيار الحصول على مخصصات التمريض نقدًا إلى حساب البنك الخاص به ،وتشغيل ُمقدّم
عالج بشكل مستقل.
يمكن تقديم الطلب للحصول على مخصصات تمريض عبر الدفع المالي حين يش ّغل مستحق مخصصات
التمريض ُمقدّم عناية مالزم" ،عامل غريب" أو مواطن إسرائيلي ،بوظيفة  6أيام على األقل في األسبوع و 12
ساعة عمل على األقل كل يوم.
يتوجب على من يقدم العناية للشخص الحاصل على مخصصات التمريض أن يكون بال ًغا فوق سن  18وال
يمكنه أن يكون "من أفراد العائلة"  -زوج ،أخ ،أخت ،ابن ،ابنة ،أخ الزوج ،أخت الزوج ،أهل وأوالد ،وأزواج كل
من هؤالء .ال يمكن لكل هؤالء أن يكونوا مقدمي عناية.
ابتداء من األول من حزيران عام  ،2014يمكن لمن ُيش ّغل ُمقدّم عناية مالزم الحصول بشكل مدمج على
مخصصات مقابل دفع مالي وخدمات تمريض أخرى موجودة في سلة الخدمات ،مثل جهاز إرسال أثناء حاالت
الضائقة ،منتجات امتصاص ،زيارات في مركز يومي ،وخدمات غسيل.
ابتداء من األول من حزيران عام  ،2014يمكن لمن ُيش ّغل ُمقدّم عناية مالزم الحصول بشكل مدمج على
مخصصات مقابل دفع مالي وخدمات تمريض أخرى موجودة في سلة الخدمات ،مثل جهاز إرسال أثناء حاالت
الضائقة ،منتجات امتصاص ،وزيارات في مركز يومي.
يمكن الحصول على معلومات إضافية وإرشادات حول الموضوع وحول االمتيازات التي تقدم للحاصلين على
مخصصات التمريض في موقع التأمين الوطني في اإلنترنت.

الطفل ذو اإلعاقة

يعرف التأمين الوطني العبء العالجي المكثف المنوط بتربية ولد ذي احتياجات خاصة ،ويعاني من إعاقة
صعبة ،لذا يشارك بنفقات العائلة المادية ،بهدف المساعدة على تربية الولد وتمكينه من العيش حياة عادية
قدر المستطاع بين أحضان العائلة والمجتمع.
ُتدفع المخصصات للولد ذي االحتياجات الخاصة بدءا من  91يو ًما وحتى أن يبلغ  18عا ًما ،وفق العيوب
المختلفة ومدى االعتماد على اآلخرين .األوالد الذين يعانون من عيب في السمع ،وفق تعريف القانون،
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واألوالد الذين يعانون من متالزمة داون تدفع لهم المخصصات منذ يوم والدتهم.
ُ
الولد الذي يستحق الحصول على المخصصات بسبب أكثر من عيب واحد ،تدفع المخصصات له وفق
العيب الذي يؤهله للحصول على المبلغ األكبر .استحقاق المخصصات ليس إلى األبد ،ويتم فحصه بين
حين وآخر حتى جيل  18سنة ،وف ًقا لشروط واختبارات االستحقاق القانونية ،المالئمة لجيل الولد والمرض
الذي يعاني منه.

الطفل الذي يحتاج إلى عالج طبي خاص (عالج أمراض األورام)

بدءا من تاريخ  1.8.16قد يستحق والدو طفل يحصل على عالج طبي صعب ومستمر مخصصات الولد ذي
اإلعاقة بنسبة أكبر ،منذ الوالدة وحتى عمر  18عاما وثالثة أشهر .نسبة المخصصات هي  188%وإجمالي
المبلغ هو  4,487ش.ج.
ُيعطى االستحقاق عند تلبية كافة الشروط التالية ،لمدة ثالثة أشهُر متتالية على األقل:
	الطفل الذي يحصل على عالج طبي في مستشفى (بما في ذلك تغذية وريدية في المنزل ،والطفل الذييعاني من فشل
حاد في جهاز المناعة).
 بسبب العالج الطبي ليس في وسع الطفل القدوم إلى إطار تربوي أو عالجي عادي لمدة 3أيام في األسبوع على األقل.
 يتحمل الوالدون أو متلقي المخصصات قسما كبيرا من العناية بالطفل. تمنح العالجات التالية زيادة في المخصصات :عالجات في مجال طب األورام ،تغذية وريدية،زرع أعضاء.
ُيرجى االنتباه إلى أنه طرأ تغيير منذ تاريخ  .1.8.16في حال كان ابنكم يستوفي ما ُذكر أعاله ولكنكم ال
تحصلون على مخصصات بنسبة عالية (ُ ،)188%تطلب منكم تعبئة استمارة طلب جديدة ،لفحص استحقاق
زيادة المخصصات.
تتمة للخطوة التي كانت فيها جمعية مكافحة السرطان شريكة مع التأمين الوطني ،صادقت لجنة العمل،
الرفاه والصحة في الكنيست ،على تعديل قانون "الطفل ذي اإلعاقة".
في إطار التعديل ،تمت زيادة المخصصات للوالدين اللذين ليس في وسع ابنهما الوصول إلى اإلطار التربوي
أو العالجي المالئم له في معظم أيام األسبوع ( 3أيام في األسبوع على األقل) ،بسبب العالج الطبي الثابت
والمستمر ،ويتعين عليهما التغيب من عملهما والبقاء مع ابنهما واالعتناء به.
كما هي الحال بالنسبة لألوالد الذين يعتمدون على مساعدة اآلخرين كليا ،يحق لهذه المجموعة الحصول
على مخصصات بنسبة  4,487( 188%ش.ج) .يدور الحديث عن أطفال كانوا يستحقون حتى اآلن مخصصات
بنسبة  2,561( 100%ش.ج.).
يتيح التعديل دفع مخصصات للمرضى في سن  0حتى  18عاما ،وليس من سن  3سنوات وفق ما كان ُيدفع
حتى وقتنا هذا.
بدأ سريان مفعول التعديالت الجديدة بتاريخ  1/8/16وتدفع الدفعات األولى وفقها عند انتهاء األشهر
الثالثة األولى ،ومن ثم بعد مرور شهر من تقديم الطلب.
من المهم إرفاق توصيات الطبيب بالطلب.
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شروط االستحقاق

أ .إذا كان الولد ابنًا لمؤ َمن ومواطن إسرائيلي.
ب .يعيش الولد في إسرائيل.
ج .ال يعيش الولد مع عائلة حاضنة أو في مؤسسة.
د	.ال يحصل الولد على مخصصات التنقل ،باستثناء َمن ُحددت له نسبة  80%في التنقل أو أنه بحاجة إلى
كرسي متحرك ويستخدمه ،أو إذا كان هناك في العائلة ولدان أو أكثر يعانان من إعاقة ويحصل أحدهما،
على األقل ،على مخصصات التنقل.

طريقة تقديم الطلب

يتع ّين على الوالد المسؤول عن الولد تقديم الطلب بهدف الحصول على المخصصات .وإذا لم يكن الوالدان
مسؤولين عن ابنهما ،فسيقدّم الطلب وصي الولد أو الشخص الذي يكون الولد في حضانته الفعلية .يجب
تقديم الطلب في فرع مؤسسة التأمين الوطني القريب من مكان سكن الولد بواسطة استمارة طلب
المخصصات للولد ذي االحتياجات الخاصة .يمكن تقديم الطلب بواسطة البريد ،الفاكس أو صندوق خدمات
مفصلة في موقع مؤسسة التأمين الوطني.
الفرع .عملية معالجة الطلب ّ

إعادة تقديم الطلب

يمكن إعادة تقديم الطلب بخصوص الولد الذي تم رفض الطلب بشأنه في الماضي ،أو بخصوص الولد الذي
يحصل على مخصصات جزئية ،وذلك بعد مضي  6أشهر من موعد الرفض أو اإلشعار بالنسبة للمخصصات.
يستطيع ُمقدّم الطلب أن يطلب إعادة النظر في الطلب في أي وقت ،شريطة أن يقدم تأشيرة طبية فيما
يتعلق بتفاقم حالة الولد.
ال يناقش التأمين الوطني الطلب إال بعد مضي  6أشهر من يوم رفض الحصول على المخصصات أو من اليوم
الذي ُحددت فيه نسبته .غير أنه ،إذا تبين في أعقاب استالم المستندات الطبية ،حسب رأي طبيب مؤسسة
التأمين الوطني ،أن هنالك حقائق جديدة من شأنها أن ترفع من نسبة المخصصات ،تتم المداولة حتى إذا لم
يمض  6أشهر من يوم اتخاذ القرار السابق.
ِ

فترة االستحقاق

ُتدفع مخصصات الولد ذي االحتياجات الخاصة منذ الشهر الذي ُقدم فيه الطلب .ولكن ،يحق للمؤسسة دفع
المخصصات عن الفترة التي سبقت تقديم الطلب ً
أيضا ،وذلك إذا توفرت ،بموجب المستندات الطبية التي
مفصلة في موقع مؤسسة
يتم تقديمها ،الشروط التي تمنح حق الحصول على المخصصات .هذه الشروط ّ
التأمين الوطني على اإلنترنت.

نسب المخصصات

بدءا من تاريخ  1.8.16قد يستحق الوالدون لطفل يحصل على عالج طبي صعب ومستمر مخصصات الولد
ذي اإلعاقة بنسبة أكبر ،منذ الوالدة وحتى عمر  18عاما وثالثة أشهر.

ُيحدد االستحقاق وفق العالجات التي يحصل عليها الطفل:
أثناء العالجات  -نسبة المخصصات هي  188%وإجمالي المبلغ هو  4,487ش.ج .مقابل عالج طبي مستمر
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وصعب.
ُ
عند االنتهاء من العالجات  -في الشهر األول من انتهاء العالجات ،تدفع مخصصات بنسبة  ،188%وخالل
خمسة أشهر أخرى ُتدفع مخصصات بنسبة  100%بما معدله  2,561ش.ج.
ُتعطى مخصصات بنسبة  100%بعد هذه الفترة أيضا ،في حال كان يعاني الطفل من مرض مستمر ،ثابت
وصعب ناتج عن العالجات.
الطفل الذي عمره  3سنوات ،وأصبح أداؤه منخفضا بعد العالجات وبات يعتمد على مساعدة اآلخرين في
النشاطات اليومية يحق له الحصول على مخصصات بنسبة  188%بسبب اعتماده على اآلخرين.
هناك معلومات إضافية حول مخصصات الولد ذي االحتياجات الخاصة والمزايا للحاصلين على مخصصات
التأمين الوطني في موقع التأمين الوطني على اإلنترنت.

منحة الوفاة

بدءا من تاريخ ُ ،1.4.16تدفع منحة الوفاة للوالدين بعد وفاة ابنهما ،وذلك إذا كانت ُتدفع له مخصصات طفل
ذي إعاقة.
المبلغ هو  8,757ش.ج( .بدءا من تاريخ  )1.1.2014و ُيدفع تلقائيا إلى حساب البنك الخاص بمتلقي
المخصصات.
ليست هناك حاجة إلى التوجه إلى التأمين للحصول على المنحة.
من األهمية بمكان معرفة أنه إضافة إلى المنحةُ ،تدفع المنحة من أجل الولد المتوفي بأكلمها مقابل الشهر
الذي توفي فيه.
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مخصصات ضمان الدخل

تهتم مؤسسة التأمين الوطني بكل فرد وعائلة في إسرائيل ،ليس في وسعهما أن يضمنا لنفسهما دخال من
أجل المعيشة ،وتدفع لهما مخصصات ضمان الدخلُ .تدفع المخصصات لمن ليس لديه دخل أو َمن دخله
منخفض ،ويتوجه إلى مكتب العمل ولم يتم إيجاد عمل له ،أو أنه قد تم إيجاد عمل له بأجر منخفض.
المعفيون من الذهاب إلى مكتب العمل هم األشخاص غير القادرين على العمل ،على سبيل المثال :أسير
يخدم في الخدمة االجتماعية ،أم لطفل صغير حتى جيل عامين ،مدمنون على المخدرات ،وغيرهم.
يمكن للمريض الذي قدم طل ًبا للحصول على مخصصات العجز ولم تتم بعد المصادقة على طلبه ،تقديم طلب
للحصول على مخصصات ضمان الدخل حتى تتم المصادقة له على مخصصات العجز .في هذه الحالة ،يجب
عليه أن يستوفي أحد أسباب الحصول على المخصصات (يتضمن المثول في مكتب العمل)ُ .تدفع مخصصات
ضمان الدخل ً
أيضا لألوالد الذين أصبحوا أيتا ًما من دون أب وأم أو ُتركوا من قبلهمُ .تدفع المخصصات ابتداء
من الشهر الذي تم فيه تقديم الطلب للتأمين الوطني؛ ولكن ال يتم دفع مبلغ مقابل فترة سابقة .لذلك من
المهم عدم تقديم الطلب سريعا.

أنواع المخصصات

 .1دفع مخصصات كاملة لألشخاص الذين ليس في وسعهم أن يضمنوا ألنفسهم دخال من العمل،
مثل المرضى ،المعاقين ،مصابي حوادث العمل أو العاطلين عن العمل ،وال يستحقون الحصول على
أموال بموجب برامج أخرى.
	.2دفع مخصصات جزئية لألشخاص الذين يقل مستوى دخلهم عن العمل أو عن أي مصدر آخر عن الحد
األدنى من مستوى الدخل الضروري لتلبية االحتياجات المعيشية (إكمال لألجور المنخفضة ،مخصصات
البطالة ،دفع النفقة ،وغيرها).
للحصول على معلومات حول شروط الحصول على مخصصات ضمان الدخل ،يمكن التوجه عبر موقع اإلنترنت
التابع للتأمين الوطني.

طريقة تقديم الطلب

من أجل الحصول على مخصصات ضمان الدخل ،يتع ّين عليك تقديم الطلب بواسطة استمارة طلب في فرع
مؤسسة التأمين الوطني القريب من مكان سكناك .يمكن تقديم الطلب بواسطة البريد ،الفاكس أو صندوق
خدمات الفرع .يجب إرفاق تقديم التوجه بالمستندات التالية:
 بطاقة هوية مستندات وف ًقا لشروط االستحقاق مستندات مر ّكزة من حسابك الجاري في األشهر الثالثة األخيرة (اختبار الدخل).نلفت انتباهك ،كي ال تضطر إلى تعبئة كل التفاصيل في االستمارة ،نوصي لك بالتوجه إلى المركز الهاتفي
التابع للتأمين الوطني أو إلى الفرع القريب من سكناك ،ليتم تقديم طلب على اسمك.

مبالغ المخصصات

لخدمتك ،هناك آلة حاسبة في موقع اإلنترنت التابع للتأمين الوطني لحساب مخصصات ضمان الدخل .من
خالل اإلجابة على عدد من األسئلة ،يمكن فحص ما هو مبلغ المخصصات الذي تستحقه .كذلك ،هناك قائمة
في الموقع لحساب المخصصات وف ًقا للدخل من العمل .تؤثر مدخوالتك ومدخوالت شريكتك ،من العمل
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وغيره ،وسيارة تمتلكانها أو تستخدمانها بشكل ثابت ،في مستوى المخصصات التي تستحقها.

الخصم من المخصصات

إذا كنت تحصل على مخصصات لضمان الدخل وأنت ال تعمل ،سيتم اقتطاع رسوم الحد األدنى من التأمين
الصحي بقيمة  103ش.ج( .ابتداء من .)1.1.2014

مدة االستحقاق القصوى

إذا تبين أنه يحق لك الحصول على مخصصات شهرية ،سيصرف لك أو لزوجك/تك مخصصات خالل الفترة
الزمنية التي ينص عليها القانون ،وذلك ضمن الفترة الزمنية األقصر وخالل شهر من تقديم الطلب على أقرب
تقدير.

َمن يحصل على مبلغ المخصصات؟

ُتدفع المخصصات لمقدّم الطلب في استمارة الطلب ،ولكن في حاالت مع ّينة يحق للتأمين الوطني تعيين
شخص ليحصل على المخصصات من أجل ُمستحق المخصصات .كذلك ،في حال أن ُمستحقي المخصصات
هم زوجان ،يحق للتأمين الوطني اتخاذ قرار بشأن تقسيم المخصصات وطريقة تقسيمها بينهما.

اإلبالغ عن حدوث تغييرات

يتع ّين عليك أن تبلغ مؤسسة التأمين الوطني بجميع التغييرات التي من شأنها أن تؤثر في استحقاقك للحصول
على مخصصات أو عن طريقة صرف المخصصات ،خالل  30يو ًما من موعد التغيير (تغيير في مدخوالتك
ومدخوالت زوجك/تك ،تغيير في الوضع العائلي ،تغيير في العنوان وغيرها).

منحة الوفاة

في حال وفاة الشخص الذي يحصل من مؤسسة التأمين الوطني على مخصصات ضمان الدخلُ ،ستصرف لمن
كانت /كان زوجته /زوجها عند الوفاة منحة لمرة واحدة .وفي حال عدم وجود أي منهما سيتم صرف المنحة
لولد الحاصل على المخصصات ،شريطة أن يستوفي الولد تعريف الولد وفق قانون مؤسسة التأمين الوطني.
ُتدفع منحة الوفاة غالبا تلقائ ًّيا وليست هنالك حاجة إلى تقديم طلب بهذا الشأن.
االعتراض على قرار مؤسسة التأمين الوطني

تلميحات حول ضمان الدخل

يحق لك تقديم طلب للحصول على مخصصات ضمان الدخل في كل مرة تواجه أي من الحاالت التي يحق لك
فيها الحصول على المخصصات ،حتى وإن تم دفع المخصصات لك ساب ًقا.
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التنقل

يمنح التأمين الوطني مزايا مختلفة لألشخاص الذين يعانون من عيوب في الرجلين تق ّيدهم أثناء التنقل بهدف
مساعدتهم على االندماج في المجتمع وتطوير حياة مستقلةُ .تمنح غالبية االمتيازات ألصحاب السيارات،
ولكنها ُتعطى أيضا لمن ليست بحوزتهم سيارةُ .تدفع المخصصات من أموال خزينة الدولة وفق اتفاقية التنقل
التي تم التوقيع عليها بين وزارة المالية وبين مؤسسة التأمين الوطني.
من األهمية بمكان معرفة!
ُتحدد لجنة طبية تابعة لوزارة الصحة محدودية التنقل .لذلك قبل أن يتم تقديم طلب إلى التأمين الوطني
للحصول على امتيازات التنقل ،عليكم التوجه ،أوال ،وطلب إجراء فحص من قبل لجنة طبية تابعة لوزارة
الصحة .تحدد اللجنة إذا كانت هناك عاهة في القدمين ،وفقا لقائمة عيوب محددة ،وإذا كانت هناك حاجة
إلى استخدام كرسي متحرك ،وإذا كان من الممكن أن تتغير العاهة التي تم تحديدها أو أنها أبدية.
هناك امتيازات تنقل مختلفة ،وهناك شرط مختلف لكل امتيازُ .تعطى معظم امتيازات التنقل لمن بحوزته
وتحت تصرفه سيارة ،أو من على وشك أن يشتري سيارة ( ُتعطى االمتيازات بعد امتالك سيارة) ،وشريطة أنه
يستوفي الشروط التالية:
صاحب رخصة قيادة سارية المفعول  -قد حددت لجنة طبية تابعة لوزارة الصحة عجزا لديه بنسبة 40%
في التنقل على األقل.
الشخص الذي ليست بحوزته رخصة قيادة سارية المفعول  -قد حددت لجنة طبية تابعة لوزارة الصحة
عجزا لديه بنسبة  60%في التنقل على األقل ،ولديه شخص صاحب رخصة قيادة يساعده على السفر
بالسيارة.
قد تحق لك امتيازات التنقل في حال كنت تستوفي الشروط التالية:
حددت لك لجنة طبية تابعة لوزارة الصحة نسب محدودية التنقل في أعقاب عيوب في قدميك وفق قائمة
العيوب المحددة.
يمكن تقديم اعتراض على قرار اللجنة الطبية إلى اللجنة الطبية لالعتراضات التابعة لوزارة الصحة .يمكن
االعتراض على قرار لجنة االعتراضات أمام محكمة العمل اللوائية .نلفت انتباهك إلى أنه في وسعك تلقي
امتيازات التنقل ،في حال ُحددَت لك نسب محدودية في التنقل بشكل مؤقت .بعد أن تحدد اللجنة الطبية
أن لديك مشاكل في األطرف السلفية ،وفقا لقائمة العيوب المحددة ،يمكنك تقديم شكوى للحصول على
امتيازات التنقل إلى التأمين الوطني.
إذا كنت مواطنا إسرائيليا تعيش في إسرائيل منذ سن  3سنوات وحتى سن التقاعد.
(سن تقاعد المرأة بشأن مزايا التنقل شبيه بسن تقاعد الرجل).
في حال حصلت في الماضي على مزايا التنقل ،يمكنك الحصول على مخصصات التنقل وفق شروط معينة
بعد سن التقاعد.
لمعلومات إضافية حول هذه المواضيع وغيرها  -زوروا موقع التأمين الوطني على اإلنترنت .المعلومات
الموجودة في الموقع ودية للمستخدم ،ويشمل الموقع تشكيلة مسارات نشاط محوسبة ،تضمن استمارات
مختلفة يمكن تعبئتها وإرسالها للحصول على االمتيازات المختلفة.
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تعمل الوزارات الحكومية المختلفة التي لديها صلة بالمواضيع الخاصة بالرفاه االجتماعي ،بذوي
االحتياجات الخاصة وبالمرضى ،على منح استحقاقات مختلفة للمرضى الذين يعانون من أمراض
خطرة ولذوي االحتياجات الخاصة.
سنتطرق في هذا الفصل إلى هذه الوزارات واالستحقاقات التي تمنحها .يمكن الحصول على المزيد
من التفاصيل في مكاتب جمعية مكافحة السرطان ،قسم إعادة التأهيل والرفاه االجتماعي على
هاتف.03-5721678 :
من األهمية بمكان اإلشارة إلى أن تلبية هذه االستحقاقات لها عالقة بتعريف واضح للنسب المئوية
للعجز ،والتي ُتحددها اللجان الطبية التابعة لمؤسسة التأمين الوطني.
يمكن العثور على معلومات إضافية في موقع مؤسسة التأمين الوطني على العنوان:
.www.btl.gov.il

وزارة الصحة

شارع يرمياهو  ،39القدس www.health.gov.il ،02-6705705 .*5400

قانون التأمين الصحي الرسمي

المؤ ّمنون الذين يعتقدون أنه تم انتهاك حقوقهم حسب قانون التأمين الصحي الرسمي ،يحق لهم أن
يتوجهوا إلى أي من الجهات التالية:
المسؤول عن توجهات الجمهور في صندوق المرضى
المسؤول عن توجهات الجمهور في مؤسسة طبية تم توجيه دعوى بشأنها
مندوبية الشكاوى حسب قانون الـتأمين الطبي الرسمي -س ُيشرح الحقا
محكمة العمل القطرية (للمعلومات وقائمة المحاكم ،انظر صفحة .)56
هام :في حال كان يعتقد المؤمن أن حقوقه تم انتهاكها ،يوصى التوجه أوال إلى المسؤول عن توجهات
الجمهور في صندوق المرضى أو إلى مؤسسة طبية ذات صلة بشكواه.

مندوبية توجهات الجمهور

مندوبية شكاوى الجمهور هي الجهة التي تساعد الجمهور على تحصيل حقوقه حسب قانون التأمين
الرسمي لعام :1994
تقديم شكوى  -حسب البند  45للقانون ،يحق لكل مواطن في دولة إسرائيل تقديم
شكوى ضد صندوق المرضى ،مق ّدم خدماتها ،أحد العاملين فيها أو كل من يعمل من ق َبلها ،في
كل ما يتعلق بالقيام بوظائفهم حسب القانونُ .تقدم الشكوى كتاب ّيا لمندوبية شكاوى الجمهور.
مفصلة لتقديم شكوى في موقع وزارة الصحة على اإلنترنت.
يمكن الحصول على معلومات ّ
االنتقال بين صناديق المرضى  -يتم التسجيل لصندوق المرضى أو االنتقال إلى صندوق مرضى
آخر في فروع البريد وكذلك في موقع اإلنترنت التابع لمؤسسة التأمين الوطني .يتم االنتقال
في ستة مواعيد ثابتة في السنة .من يرى أنه قد تضرر بخصوص تسجيله أو تسجيل ولَ ِده في
صندوق المرضى ،يحق له تقديم طلب إللغاء االنتقال أو تقديمهُ .تقدم الشكوى كتاب ّيا لمندوبية
شكاوى الجمهور .يمكن العثور على معلومات إضافية في موقع وزارة الصحة على اإلنترنت.
إرجاع مالي ج ّرا َء خدمات صحية ُقدمت لشخص أصبح معترفا به بشكل مرتجع كمواطن  -من حصل
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وتوجه إلى التأمين الوطني
على خدمات طبية في فترة لم يكن فيها عض ًوا في صندوق المرضىّ ،
بطلب تصديق على أنه مواطن ،يحق له تقديم طلب لفحص استحقاقه للحصول على استرجاع
ِ
مالي .يمكن العثور على معلومات إضافية في موقع وزارة الصحة على اإلنترنت.

طرق التوجه لمندوبية توجهات الجمهور:

يمكن تعبئة استمارة طلب محوسبة في موقع وزارة الصحة على اإلنترنت.
العنوان :شارع يرمياهو  ،39القدس  .9101002المكان سهل الوصول لألشخاص ذوي اإلعاقات.
	هاتف ،*5400 ،08-6241010 :فاكس02-5655969 : أو عبر البريد اإللكتروني الخاص بـ "كول هبريئوت"
(فيما يلي).

"كول هبريئوت"  -مركز خدمة هاتفي تابع لوزارة الصحة:

 *5400أو 08-6241010
يعمل المركز في أيام األحد حتى الخميس من الساعة  8:00حتى  ،18:00وفي أيام الجمعة
وعشية األعياد من
الساعة  8:00حتى .13:00
لراحتكم ،لتلقي ر ّد سريع يمكن التوجه ً
أيضا عبر القنوات التالية:
فاكس ،02-5655969 :بريد إلكترونيCall.Habriut@moh.health.gov.il :
أو التوجه المباشر عبر موقع وزارة الصحة في اإلنترنت.
يق ّدم ممث ّلو مركز الخدمة ردّا سريعا ومهنيا للجمهور العام ،بما في ذلك الطواقم المهنية
والتجارية ،في مختلف مجاالت العمل واإلشراف في وزارة الصحة.
ُتق ّدم الخدمة باللغات العبرية ،العربية ،الروسية ،واإلنجليزية.

شراء الثدي االصطناعي

تساهم وزارة الصحة في تمويل شراء ثدي اصطناعي ،كما وتم ّول شراء حمالة الصدر األولى:
شراء الثدي االصطناعي -تمويل بنسبة  75%من التكلفة ،الحد األقصى المحدد هو  800ش.ج.
شراء الثدي االصطناعي -تمويل بنسبة  75%من التكلفة ،الحد األقصى المحدد هو  200ش.ج.

عند التوجه إلى وزارة الصحة يجب إبراز الوثائق التالية:

	نسخة عن مكتوب التسريح من المستشفى ،بعد إجراء العملية الجراحية ،بحيث يشار فيه إلى
اجتزت عملية جراحية في الثدي.
أنك قد
ِ
ِ
فاتورة ضريبية أو إيصال أصلي يؤكدان شراء الثدي االصطناعي.
فاتورة ضريبية أو إيصال يؤكدان شراء حمالة الصدر.
اسم البنك الذي سيتم تحويل االسترجاع إليه ،ورقم فرع البنك وعنوانه.
سنة الوالدة
صندوق المرضى المؤ ِمن.
العنوان الكامل ورقم الهاتف.
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تحصل النساء في المجموعات التالية على تمويل بنسبة  100%من مستوى السقف الذي تم
تحديده ،عند شراء الثدي االصطناعي وشراء حمالة صدر أولى:
النساء اللواتي يحصلن على مخصصات الشيخوخة وإضافة تكملة الدخل
النساء اللواتي يحصلن على مخصصات األقارب من الدرجة األولى وإضافة تكملة الدخل
النساء اللواتي يحصلن على مخصصات العجز الكامل
النساء اللواتي يحصلن على مخصصات ضمان الدخل
العائالت التي يبلغ دخلها الصافي ما يعادل مخصصات الشيخوخة وإضافة تكملة الدخل
عند التوجه للحصول على التمويل يجب إبراز المستندات ذات الصلة بمستوى المداخيل.
تستحق النساء الم َّؤمنات في التأمين المك ّمل في"مكابي -خدمات الصحة" ،الحصول على مساهمة
إضافية في الفارق.
تستحق كل امرأة الحصول على مساهمة عند شراء ثدي اصطناعي مرة كل عامين .يتم االسترجاع عند شراء حمالة
الصدر األولى ،في غضون وقت قريب من إجراء العملية الجراحية .للحصول على معلومات إضافية ،استشارة ودعم
يوصى التوجه إلى "يد للشفاء" (ياد لهحلماه) التابع لجمعية مكافحة السرطان ،مجانا،
هاتف 1-800-36-07-07 :أو بالنقر على الز ّر الورديّ
في موقع جمع ّية مكافحة السرطان على اإلنترنتwww.cancer.org.il. :

إعفاء من دفع أجرة موقف السيارات في المستشفيات

بحسب تعليمات وزارة الصحة ،ال تجبي المستشفيات الحكومية أية رسوم مقابل موقف السيارات من
مفصل في المرسوم
ذوي االحتياجات الخاصة ،مرضى العالج الكيميائي ،اإلشعاعي وغير ذلك ،كما هو ّ
الطبي اإلداري رقم  ،32/2011الذي ُنشر بتاريخ  .17.8.2011تق ّرر في المرسوم ّأن المستشفيات
الحكومية التي ُتش ّغل مواقف سيارات ،سواء بشكل مباشر أو بواسطة أصحاب االمتياز ،لن تجبي أية
رسوم مقابل ركن السيارة في حاالت خاصة ،بما في ذلك من المرضى الذين يخضعون لعالج السرطان
(العالج اإلشعاعي والكيميائي) ،حاملي بطاقة موقف لذوي االحتياجات الخاصة ،أفراد األسرة الذين
يزورون مرضى يتعالجون لفترة تتجاوز الثالثين يو ًما ،وغيرها.
المستشفيات المحددة في تلك المرسوم هي :المركز الطبي على اسم حاييم شيبا الطبي ،المركز الطبي
سوراتسكي في تل أبيب ،المركز الطبي فلفسون في حولون ،المركز الطبي هيلل يافيه في الخضيرة،
المركز الطبي رامبام في حيفا ،المركز الطبي بني تسيون ،المركز الطبي زيف في صفد ،المركز الطبي
بوريا في طبريا ،المركز الطبي برزيالي في أشكلون ،والمركز الطبي أساف هاروفيه في تسريفين.
من المفترض أن ُيعطى اإلعفاء مقابل سيارة واحدة للعائلة .في الواقع ،ال يتم إعطاء اإلعفاءات كاملة،
الم ّ
فضل االستيضاح في كل مستشفى حول التفاصيل الدقيقة بخصوص ترتيبات موقف السيارات
ومن ُ
المحدّدة .هناك مستشفيات ليست حكومية وتقدّم تسهيالت مشابهة.

دوائر الصحة اللوائية

نتسيرت عيليت:
همالخاه 3 ،ص.ب.  .1710602 ،744هاتف ،04-6557888 :فاكس04-6561465 :
منطقة الناصرة:
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شارع  1100البناية  ،1ص.ب  ،2188الرمز البريدي  ،1612101 ،هاتف ،04-6557000 :فاكس04-6457098 :
منطقة صفد:
شارع هحلوتس  ،100ص .ب  ،1133صفد  .1311101هاتف ،04-6994222/200 :فاكس04-6971576 :
منطقة كينرت  -طبريا:
شارع الحديف40 ،طبريا14100 .هاتف ،04-6710300 :فاكس04-6720627 :
منطقة عكا:
شارع نوي دافيد  ،17ص.ب  ،2086عكا2412002 .هاتف ،04-9955111 :فاكس04-9917957 :
منطقة يزراعيئل  -العفولة:
شارع يروشاليم  ،4ص.ب ،24 .العفولة .1810001هاتف ،04-6099000 :فاكس04-6526936 ،04-6099049 :
حيفا:
جادة باليام15 "أ" ،كريات هممشاله ،حيفا .3309519 ،هاتف ،04-8633111 :فاكس04-8633110 :
الخضيرة:
شارع هيلل يافه13 ،ص.ب ،214 .خضيرة  .3810102هاتف،04-6240800 ،04-6240801 :
فاكس04-6323958 :
منطقة هشارون  -نتانيا:
جادة فايتسمان23 ،نتانيا .4225010هاتف09-8300111 :
منطقة بيتاح تيكفا:
شارع إحاد هعام31 ،بيتاح تيكفا .4950708هاتف ،03-9051818 :فاكس03-9344587 :
منطقة رحوفوت:
شارع أوفنهايمر10 ،رحوفوت7670110 .هاتف ،08-9485858 :فاكس08-9469130 :
لواء المركز  -الرملة:
شارع جادة هرتسل  ،91الرملة .7243003 ،هاتف ،08-9788660 :فاكس08-9788600 :
منطقة الرملة:
شارع ماس داني3 ،الرملة .7240102 ،هاتف ،08-9181212 :فاكس08-9251607 :
لواء تل أبيب:
شارع هأربعاه  ،6473912 ،12هاتف ،03-5634848 :فاكس03-5611532 :
لواء القدس:
شارع يافا86 ،القدس .9434124 ،هاتف ،02-5314811 :فاكس.02-5385513 :
عناوين أخرى :شارع يافا ،157القدس .هاتف02-6217333 :
لواء الجنوب  -بئر السبع:
شارع هتكفا4 ،بئر السبع .8489312هاتف08-6263511 :
لواء أشكلون:
المركز الطبي برزيالي ،شارع ههستدروت2 ،أشكلون  .7830604هاتف.08-6745555 :
منطقة إيالت:
جادة هتماريم ،هكنيون هأدوم ،الطابق األول .هاتف ،08-6374279 :فاكس08-6372310 :
يوصىى بالحصول على التحديث عبر موقع وزارة الصحة حول أيام وساعات عمل دوائر الصحة اللوائية.
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السلطات المحلية والمجالس اإلقليمية

تخفيض في حساب المياه

ُتعطى التخفيضات ابتداء من شهر حزيران  -تموز2012ُ .يعطى االمتياز للحاصلين على معاش إعاقة عام ،والذين
ُحدّد لهم ،على األقل ،عجز بنسبة  ،70%بشكل تلقائي وفقا لقوائم يتم تحويلها من التأمين الوطني إلى شركة
المياه .تم إلزام مز ّودي المياه بتقديم هذا االمتياز حتى نهاية شهر تشرين الثاني  ،2012وينبغي تقديم االمتياز
بشكل مرتجع منذ موعد تحديد االستحقاق.

تخفيض في حساب األرنونا

ُتلزم أنظمة وزارة الداخلية كافة السلطات المحلية بتشغيل "لجنة تخفيضات في األرنونا" .على اللجنة فحص
استحقاق السكان للحصول على التخفيضات وتحديد التخفيضات تحديدًا دقي ًقا وف ًقا للحالة الخاصة بمقدّم طلب
التخفيضات .يجدر التأكيد على أنه يحق للسطلة المحلية تبني األنظمة ،غير أنها ليست ملزمة باحترام األنظمة
الجديدة.

من هو المستحق؟

تحدد األنظمة أنه يحق للسلطة المحلية إعطاء التخفيضات التالية في دفعات األرنونا:
1	.الحاصلون على مخصصات شهرية كاملة ،أصحاب درجة عدم القدرة بنسبة 75% وأكثر وف ًقا لقانون التأمين
الوطني -تخفيض بنسبة ال تزيد عن 80%.
2	.ذوو االحتياجات الخاصة الذين ُحددت لهم درجة دائمة من عدم القدرة على كسب الرزق قبل أن يحصلوا
على مخصصات الشيخوخة بنسبة  - 75%تخفيض بنسبة ال تزيد عن 80%.
3	.ذوو االحتياجات الخاصة ونسبة العجز الطبية لديهم وف ًقا للقانون هي90% وأكثر  -تخفيض بنسبة ال تزيد
عن 40% وشريطة أنه ال يوجد بحوزتهم عقار آخر.
4 .يستحق أولياء أمور لطفل تدفع له مؤسسة التأمين الوطني مخصصات طفل ذي احتياجات خاصة الحصول
على تخفيض بنسبة 33% في حساب األرنونا لكل  100متر مربع من مساحة العقارُ .يعطى التخفيض بعد
أن يبلغ  18عا ًما ً
أيضا ،في حال تم الحصول على مخصصات طفل ذي احتياجات خاصة بسبب إعاقته ،عندما
كان قاص ًرا فقط ،فستواصل مؤسسة التأمين الوطني دفع مخصصات له كشخص بالغ.
يحق للمجالس تحديد شروط واختبارات استحقاق ثانوية ،وف ًقا للقواعد المحددة في أنظمة التخفيض في
حساب األرنونا .ليست المجالس المحلية ملزمة بمنح التخفيضات .التخفيضات المذكورة أعاله هي بموجب
قرار المجلس .النسب المحددة هي نسب قصوى ويحق للسلطة المحلية أن تقرر نسبة تخفيض أقل من النسبة
القصوى.

لمن يمكن التوجه؟

	يجب التوجه إلى قسم الجباية في السلطة المحلية في مكان السكن ،وتعبئة استمارة طلب الحصول
على تخفيض في حساب األرنونا .يمكن اليوم في بعض مواقع اإلنترنت الخاصة بالسلطة المحلية تحميل
االستمارات وتعبئتها مسبقا.
ينبغي أن ُترفق باالستمارة وثائق تؤكد االستحقاق (تصريح الحصول على معاش ،تحديد العجز الطبي وما
شابه).
ُتحدد السلطات المحلية نسب التخفيضات و ُتنشر كل عام في النظام الضريبي.
*دخل التحديث حيز التنفيذ في تاريخ.1.11.2011 بناء على ذلك ،عند توجهكم إلى السلطة
المحلية ،يُرجى طلب التخفيض بشكل مرتجع منذ ذلك التاريخ.
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وزارة العمل والرفاه االجتماعي

شارع كابالن2،القدس ،هاتفwww.molsa.gov.il ،02-6752518 :

الوزارة شريكة في ممارسة قانون التمريض وتعمل على تقديم:

مساعدة منزلية
إكمال المع ّدات المنزلية األساسية
توفير النقاهة للمرضى بعد الخضوع لعملية جراحية
المساعدة في التغذية الخاصة
من أجل الحصول على أحدث التفاصيل وأكثرها دقة بالنسبة للمساعدة التي يمكن الحصول عليها،
يجب مراجعة مكاتب الخدمات االجتماعية في السلطات المحلية.

أقسام الخدمات االجتماعية في السلطات المحلية والمجالس اإلقليمية

يمكن ألي مريض ،أو ألحد أفراد العائلة أو األقارب ،مراجعة أقسام الخدمات االجتماعية .تعمل في كل
قسم عاملة "إينتيك" (مختصة في التصنيف والتقييم) تستقبل المريض /العائلة وتقوم بإحالتهم إلى
العاملة االجتماعية في القسم ،حسب االحتياجات .وتعمل األقسام في كل سلطة بلدية ومجلس محلي.

لجنة االعتراضات

تعمل لجنة اعتراضات في منطقة كل سلطة محلية .يمكن مراجعة لجنة االعتراضات حول أي موضوع
يناقشه قسم الخدمات االجتماعية ،عند رفض الطلب الذي تم تقديمه .يحق للمريض االعتراض على
القرار والمطالبة بأن تفحص اللجنة الموضوع.

وزارة المالية

سلطة الضرائب www.mof.gov.il
شارع كنفي نشاريم  ، 66بيت كنفي هئيال .ص.ب ،34014 .غفعات شاؤول ،القدس .هاتف02-6545555 :

مركز المعلومات الهاتفي التابع لسلطة الضرائب:

 *4954أو 02-5656400
البريد اإللكترونيmokedreshut@shaam.gov.il :
يق ّدم المركز ردودا على توجهات الجمهور في مجاالت متنوعة تقع ضمن مسؤولية سلطة الضرائب،
مثل تسوية الضرائب ،الخصم الضريبي والمطالبات الضريبية وغيرها .يمكن توجيه األسئلة
واالستفسارات بواسطة منظومة إنترنت محوسبة في موقع سلطة الضرائبwww.taxes.gov.il :
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مفوضية ضريبة الدخل

المعلومات ذات الصلة باستحقاقات المرضى المصابين باألمراض السرطانية بالنسبة لضريبة الدخل.

أ	.ينص أمر ضريبة الدخل على تقديم اإلعفاء على مدخوالت ذوي االحتياجات الخاصة الذين تصل
نسبة العجز لديهم إلى  ،100%كما تم ترتيب ذلك في مؤسسة التأمين الوطني.
ب	.إذا كانت لديك مدخوالت من مصدر معين ،يحق لك مراجعة موظف التخمين في مكان سكناك،
بهدف إحالتك إلى لجنة خاصة ُتعنى بهذا الموضوع ،لدى مؤسسة التأمين الوطني ،وفق مكان سكناك.
ج .يتع ّين عليك عندما تقوم بمراجعة موظف التخمين ،إبراز ما يلي:
تأشيرة من قسم األمراض السرطانية تؤكد بأنك مريض تتلقى عالجا في إطار هذا القسم.	إذا كنت تعمل أجي ًرا ،يتع ّين عليك إبراز نسخة عن قسيمة الراتب األخيرة الموجودة فيحوزتك .إذا كنت مستقال  -يتع ّين عليك إبراز نسخة عن التخمين األخير.
دُ .سيطلب منك في إطار تقديم الطلب إلى اللجنة لتحديد نسبة العجز ،دفع رسومُ ( .تعقد اللجنة
الطبية لدى مؤسسة التأمين الوطني).
ه .يجب التأكد من تعبئة النموذج  169-0لدى موظف التخمين من أجل إرفاقه بالمستندات.
و .سيتم استدعاء ُمق ّدم الطلب (إذا اقتضت الحاجة) للمثول أمام اللجنة الطبية لدى مؤسسة التأمين الوطني
وسيتم إحالة قرارها إلى موظف التخمين .في يومنا هــذا ،يمكنك اختيار عدم المثول
أمام اللجنة الطبية وستتخذ اللجنة قرارها استنادًا إلى المستندات الطبية فقط .يمكن
الحصول على المستندات الطبية الجديدة لدى العامالت االجتماعيات والموظفات في
أقسام األم ـراض السرطانية أو في قسم إعــادة التأهيل التابع لجمعية مكافحة السرطان،
هاتف.03-5721678 :
ابتداء من شهر تموز  ،2003وفي أعقاب الخطة االقتصادية الجديدة المعمول بها في إسرائيل،
طرأت بعض التغييرات بشأن الحصول على اإلعفاء من ضريبة الدخل .تم تقسيم فترة العجز
لغرض الحصول على اإلعفاء إلى ثالث فئات (وفق فترة العجز التي حددتها اللجنة الطبية في
مؤسسة التأمين الوطني):
	1	.مقابل نسب العجز التي تم تحديدها لفترة  365يو ًما فأكثر -يحصل المريض على إعفاء لفترة
عام فأكثر.
	2	.مقابل نسب العجز التي حددتها مؤسسة التأمين الوطني لفترة تتراوح بين  185يو ًما إلى 365
يو ًما سيتم إعطاء إعفاء عن تلك السنة بشكل نسبي.
	3 .مقابل نسب العجز التي تمت المصادقة عليها لفترة تصل إلى حتى  184يو ًما -ال يوجد إعفاء.
ز	.إذا حددت اللجنة عجزًا بنسبة تتراوح بين  ،90%-100%فس ُيصدر موظف التخمين تأشيرة حول
استحقاق الحصول على اإلعفاء من ضريبة الدخل ،ويتع ّين عليك تقديم هذه التأشيرة إلى صاحب
عملك ،في حال كنت تعمل أجي ًرا ،أو إلى موظف التخمين في مكاتب ضريبة الدخل حيث تتم
إدارة ملفك ،إذا كنت مستقال.
ح .إذا صادقت اللجنة على نسب العجز كما تمت اإلشارة إليه أعاله ،عن الفترة التي سبقت السنة الضريبية
الحالية ،يتع ّين عليك مراجعة موظف التخمين بشأن طلب الحصول على استعادة ضريبية عن
الفترة التي تمت المصادقة لك على اإلعفاء الضريبي بشأنها.
نلفت انتباهك ،إلى أنه ال يمكن مطالبة الحصول على استعادات ضريبية بشكل مرتجع عن فترة
تتعدى ست سنوات.
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االستحقاقات

فيما يتعلق باألوالد

أ .بموجب البند  45من قانون ضريبة الدخل ،بوسع أحد الوالدين الحصول على نقطتي استحقاق مقابل
طفل عاجز .أما بالنسبة لطفل حتى سن  18عا ًما ،الذي يعاني من السرطان ،ف ُيعتبر من ذوي
االحتياجات الخاصة خالل فترة خضوعه للمعالجات فقط (لقد تم توسيع تعريف ولد ذي
احتياجات خاصة بالنسبة للطفل في تفسيراتنا) .يجب تقديم التصديق على االستمارة  127أو
مستندات طبية أخرى ،وذلك إلى موظف التخمين ،وتقديم طلب للحصول على تسهيالت وتنسيق
احتساب الضريبة إلى موظف التخمين في مكان السكن (االستمارة  .)116سيكون بوسع أحد
الوالدين فقط (األب أو األم) الحصول على نقطتي االستحقاق.
ب .بموجب البند  44من أمر ضريبة الدخل ،يمكن الحصول على إعفاء ضريبي عند وجود تكاليف تتعلق
بوجود طفل يتم تعريفه بأنه فاقد القدرة في مؤسسة خاصة.
ويبلغ حجم اإلعفاء المسموح به  35%من مجموع المبالغ التي تم تسديدها والتي تتجاوز نسبة
 12.5%من مداخيل أحد الوالدين التي يجب استقطاع الضريبة منها.
يجدر الذكر ،أنه يمكن ،ابتداء من عام  ، 1995الحصول على نقطتي استحقاق (بموجب البند )45
أو إعفاء ،وذلك استنادًا إلى التكاليف (بموجب البند .)44

إعفاء من ضريبة االستقطاع بالنسبة للصناديق /صناديق التقاعد

من أجل سحب أموال الصندوق أو صندوق التقاعد قبل موعد استحقاقها ،يجب أن تتم مراجعة مدير
أو نائب مدير فرع البنك الذي تم فتح الصندوق أو صندوق التقاعد فيه .ويمكن من خالله تقديم
طلب خطي يتم توجيهه إلى موظف التخمين.
ُتق ّدم الموافقة في حال:
العجز الطبي
التكاليف الطبية الخاصة
وجود قريب مريض

مف ّوض التأمين  -قسم سوق رأس المال ،التأمين والتوفير

www.mof.gov.il/hon
ّ
يعمل مف ّوض التأمين ،العامل في مجال سوق رأس المال ،التأمين والتوفير التابع لوزارة المالية منظ ًما
في هذه المجاالت ،حيث عليه الحرص على استقرار نظام التأمين وسوق رأس المال ،والتحقق من أنه
ال تقوم شركات التأمين ذات القدرة الهائلة بإيذاء أو إضرار المستهلك .يتعامل المف ّوض مع شكاوى
الجمهور في مواضع التأمين ،التوفير ،وصناديق التقاعد.

لتقديم الشكاوى والحصول على معلومات ،يمكن التوجه إلى:

مركز االتصال * 3002أو  12223002الذي يعمل في أيام األحد حتى الخميس بين الساعات
 ،9:00-16:00عبر موقع مف ّوض التأمين في اإلنترنت ،البريد اإللكتروني،tapps@mof.gov.il :
فاكس 02-5695352 :أو عبر البريد لعنوان :مف ّوض التأمين ،وحدة توجهات الجمهور -
قسم سوق رأس المال ،التأمين والتوفير ،وزارة المالية ،شارع كبالن
القدس .9195015
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قسم تخمين العقارات

www.taxes.gov.il
حيفا ،04-8630400 :القدس ،02-6545222 :تل أبيب،03-7633333 :
بئر السبع08-6293555 :
ُيعفى ذوو االحتياجات الخاصة الذين يتم تعريفهم بموجب البنود التالية من ضرورة تسديد ضريبة الشراء
لدى شراء عقار أو دار للسكن ،شريطة أن يتم استخدامهما بهدف إقامة ذوي االحتياجات الخاصة .وعند
شراء العقار ُيمنح اإلعفاء شريطة أن يتم تشييد المبنى في غضون سنتين.
يستطيع ذوو االحتياجات الخاصة الحصول على اإلعفاء المذكور أعاله مرتين خالل حياتهم فقط.
1	.ذوو االحتياجات الخاصة بموجب قانون ذوي االحتياجات الخاصة (يجري الحديث هنا عن ذوي
االحتياجات الخاصة في الجيش اإلسرائيلي) الذين ُحددت لهم نسبة  19%من العجز على األقل.
2	.ذوو االحتياجات الخاصة بموجب قانون مؤسسة التأمين الوطني الذين ُحدددت لهم "درجة عدم
القدرة على أداء العمل بصورة دائمة" ،بنسبة  75%على األقل.
3 .ذوو االحتياجات الخاصة الذين تكون درجة العجز الدائمة لديهم  100%أو  90%نتيجة لعدة إصابات.
يجب تقديم طلب الحصول على اإلعفاء إلى مكتب ضريبة تحسين العقارات اللوائي.

وزارة البناء واإلسكان

كريات هممشاله ،ص.ب ،18110 .القدس ،9118002 ،هاتفwww.moch.gov.il ،02-6752311 :

وزارة البناء واإلسكان مسؤولة عن تقديم المساعدة في السكن لذوي االستحقاقُ .تقدّم
المساعدة بثالث طرق:

 .1قرض سكني لتمويل شراء ،بناء أو توسيع شقة سكنية في القطاع الخاصُ .تقدّم المساعدة لمستح ّقي
وزارة البناء مع التأكيد على تشجيع السكن في مناطق األولوية الوطنية.
 .2تقديم مساعدة لتمويل إيجار الشقة في القطاع الخاص للمستح ّقين الذين ال يملكون القدرة على
كسب األجر ،لألسر التي تعتاش على مخصصات اإلعاشة أو األسر التي لديها دخل منخفض ،باإلضافة إلى
مساعدة المهاجرين الجدد في استيعابهم في البالد.
 .3تخصيص الشقق في المساكن العامة للمستحقين الذين يعانون من ضائقة اقتصادية ووظيفية .يكون
تخصيص شقق في المساكن العامة للمواطنين من كبار السنّ تحت إشراف وزارة البناء ،بينما يكون
التخصيص للمهاجرين الجدد تحت إشراف وزارة استيعاب المهاجرين.
مفصلة في موقع وزارة البناء واإلسكان
للحصول على مساعدة في إيجار الشقة هناك خمس مراحلّ ،
في اإلنترنت .يمكن تقديم طلب للحصول على مساعدة في إيجار الشقة للقطاع الخاص في أحد فروع
الشركات التي تقدّم خدمات لطالبي المساعدة في إيجار الشقق في أرجاء البالد:
م.ج.ع.ر*8583 :
ميلجم1599-563-007 :
عميدار*6266 :

خط مركز اتصال قطري بشأن المساعدات السكنية*5442 :

يعمل المركز في أيام األحد حتى الخميس بين الساعات 12:30-8:30
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وزارة العدل

شارع صالح الدين 29 ،القدس .هاتفwww.justice.gov.il ،02-6466666 :

إدارة مكاتب تسجيل العقارات،

شارع بن يهودا  ،34القدس ،هاتف ،02-5696120 :فاكس.02-6246866 :
ُتقدم الوزارة لذوي االحتياجات الخاصة إعفاء بموجب قانون مؤسسة التأمين الوطني الصيغة
المدمجة  1968لذوي االحتياجات الخاصة ،الذين ُحددت لهم نسبة  100%من العجز في مكاتب
تسجيل العقارات (الطابو) أو في مكاتب تسجيل العقارات اللوائية ،حسب التفصيل التالي :إعفاء من
رسوم تسجيل قرض السكن وأجور السكن.

وزارة المواصالت واألمان على الطرق

شارع يافا  ،94مركز كالل ،القدس .هاتفwww.mot.gov.il ،02-6663222 :
مركز معلومات قطري  -رد بشري :*5678 ،1-222-56-78
يعمل المركز في أيام األحد حتى الخميس بين الساعات.7:00-20:00 :

بطاقة إيقاف السيارة لذوي االحتياجات الخاصة

يصدر مكتب الترخيص بطاقات لمواقف السيارات لذوي االحتياجات الخاصة للتسهيل عليهم أثناء تن ّقلهم.
يمكن الحصول على بطاقة موقف لسيارتين إذا كانت كلتاهما ُتستخدمان لسفر ذي االحتياجات الخاصة،
حيث يتم دفع أجرة ترخيص مخ ّفضة لكل واحدة من السيارتين (بقيمة  27شاقال فقط).
المخصصة لذوي
تسمح بطاقة إيقاف السيارة لذوي االحتياجات الخاصة بإيقاف السيارة في األماكن
ّ
االحتياجات الخاصة وفي األماكن التي ال ُيسمح فيها بالوقوف ،مع شروط معينة منصوص عليها في قانون
موقف ذوي االحتياجات الخاصة ،والتي تركز على عدم عرقلة حركة المرور.
بحسب القانونُ ،يسمح باستخدام البطاقة فقط عندما يكون ذوو االحتياجات الخاصة في السيارة (كسائق
أو كمسافر) .في العديد من الحاالت ،يمكن إيقاف السيارة التي تحمل البطاقة في موقف مشار إليه
باألزرق واألبيض  -دون دفع .يجب التأكد من وجود االستحقاق لدى السلطات المحلية التي يتم الوقوف
في منطقتها( .على سبيل المثال ،في مركز المعلومات الخاص بمدينة حيفا ،تل أبيب وبئر السبع ورد أن
االستحقاق ينطبق عليها).
معفي من الدفع مقابل إيقاف
يحدّد القانون ّأن صاحب بطاقة إيقاف السيارة لذوي االحتياجات الخاصة
ّ
السيارة في مكان عام ،عندما تكون إمكانية الوصول الوحيدة إليه لذوي االحتياجات الخاصة هي عن طريق
موقف عام مع رسوم دفع .بد ًءا من شهر كانون الثاني عام  2009تم إصدار بطاقة موقف جديدة على هيئة
بطاقة بالستيكية .عند إيقاف السيارة ،يجب وضع البطاقة على النافذة األمامية من الجهة اليسرى للسيارة
أو على النافذة الجانبية من جهة السائق ،بشكل يسمح برؤيتها بوضوح .مع بدء سريان مفعول البطاقة
الجديدة تم إلغاء البطاقات القديمة واستخدامها محظور.
يسري مفعول بطاقة الموقف لذوي االحتياجات الخاصة التي ُتعطى بشكل دائم لمدة أربع سنوات .قبل
انتهاء الفترة بعدة أسابيع يتم تجديد البطاقة تلقائيا من قبل مكتب الترخيص ويتم إرسالها إلى منزل ذي
االحتياجات الخاصة ،دون أية حاجة للتوجه إلى مكتب الترخيص.
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إجراءات الحصول على بطاقة السيارة لذوي االحتياجات الخاصة وتجديدها

يتعين على كل ذوي االحتياجات الخاصة الذين يرغبون في الحصول على بطاقة إيقاف السيارة ،أن
يرسلوا المستندات إلى وحدة العناية بمحدودي التنقل في وزارة المواصالت .يتم إرسال المستندات
بالبريد ،ال حاجة للقدوم إلى مكاتب الترخيص.

المستندات المطلوبة

يتع ّين على مقدمي طلب الحصول على بطاقة إيقاف السيارة تعبئة استمارة تقديم طلب للحصول
على بطاقة ذوي االحتياجات الخاصة (يمكن تحميلها من موقع مكتب الترخيص على اإلنترنت) ،يتم
إرفاقها بالمستندات التالية:
صورة عن بطاقة الهوية والملحق.
	رسالة مو ّقعة من قبل ذي االحتياجات الخاصة ،وفيها رقم السيارتين اللتين ُتطلب البطاقتان من
أجلهما (حتى سيارتين).
صورة عن رخصة السيارة
في حاالت إرجاع الرسوم يجب مسب ًقا إرفاق صورة ّ
صك المبلغ (لن يتم التوجه من غير تصوير
الصك) ،تصوير الهوية والملحق ،تصوير رخصة المركبة ونموذج إرجاع الرسوم.
كذلك ،ينبغي أخذ موافقة إحدى الجهات التالية ،حسب صلتها بالموضوع:
محدود التنقل  -تصديق وزارة الصحة على أنه من ذوي االحتياجات الخاصة ويحتاج إلى مركبة كوسيلة تنقل
بسبب إعاقة في رجل ْيه أو أن درجة عجزه تصل إلى  60%على األقل ويمكن لتنقله في الطريق من غير
مركبة أن يضر بوضعه الصحي .في حال لم يكن هناك تصديق من وزارة الصحة ،ينبغي إحضار وثائق طبية
مستجدّة (يرجى عدم إرسال أقراص وصور أشعة) .على متلقى عالج غسل الكلى (هيمودياليزا) بشكل مزمن
َ
أن يستصدروا تصدي ًقا من معهد الدياليزا.
الناجي من المحرقة  -تصديق من وزارة المالية (قسم الناجين من المحرقة) أن لديه إعاقة ويمكن أن يضر
تنقله من غير مركبة بوضعه الصحي.
	متضرر أعمال عدائية  -تصديق من التأمين الوطني (قسم متضرري األعمال العدائية) يشهد على أنه من
ذوي االحتياجات الخاصة.
مكفوف  -يجب التأكد من وجود تصديق من وزارة الرفاهُ .يح َّول التصديق تلقائيا إلى منظومة مكتب
الترخيص مباشرة وال حاجة للتز ّود به.
ذوو االحتياجات الخاصة في الجيش اإلسرائيلي  -يجب التأكد من وجود مصادقة من وزارة األمنُ .يح َّول
التصديق تلقائيا إلى منظومة مكتب الترخيص مباشرة وال حاجة للتز ّود به .في حال لم يكن مقدّم الطلب
صاحب المركبة ،توصى االستعانة بالمعلومات الواردة في موقع مكتب الترخيص على اإلنترنت.
في حال لم يكن الشخص مقدم طلب الحصول على بطاقة إيقاف السيارة هو صاحب السيارة ،يتع ّين
مفصل في موقع وزارة المواصالت.
عليه تقديم المستندات ذات الصلة بموجب ما هو ّ
يجب تقديم الطلبات عبر البريد إلى وحدة معالجة محدودي التنقل ،في مركز التحديث
والمراقبة ،ص .ب 72 .حولون .5810001 ،يتم تقديم رد هاتفي حول حالة الطلب بواسطة "إذن
صوتي" فقط .لكل طلب ،يجب إرفاق مستند الطلب للحصول على بطاقة ذوي االحتياجات
الخاصة وكذلك إرفاق المستندات ذات الصلة وف ًقا للتفصيل أعاله .لن تتم معالجة التوجهات
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دون تقديم المستندات.
ُتقدم اإلجابة عن الطلب حتى  90يو ًما من موعد وصول المواد إلى وزارة المواصالت .يتم قبول
طلب جديد بعد مضي سنة منذ يوم تقديم الطلب السابق وبموجب مستندات طبية مح ّدثة.

تجديد بطاقة إيقاف السيارة لذوي االحتياجات الخاصة

بهدف تجديد بطاقة إيقاف السيارة لذوي االحتياجات الخاصة ،يجب الحصول على بطاقة إيقاف
السيارة مجددًا.
بهدف منع التأخيرات ،يجب بدء العملية نحو  90يو ًما قبل انتهاء سريان مفعول البطاقة.

بطاقة موقف دائمة

يظهر سريان مفعول بطاقة إيقاف السيارة لذوي االحتياجات الخاصة التي تمت الموافقة عليها ،لمدة
 8سنوات .سيتم ُقبيل انتهاء سريان المفعول ،إرسال بطاقة جديدة ،من دون الحاجة إلى التوجه إلى
مكتب الترخيص.

"ريشوي كول"  -مركز معلومات قطري تابع لوزارة المواصالت

 *5678أو 1-222-56-78
وس ًبا على مدار  24ساعة باإلضافة إلى ر ّد بشري باللغات العبر ّية ،العربية،
يق ّدم المركز ردّا َ
مح َ
الروسية .يعمل مركز الرد البشري في أيام األحد حتى الخميس بين الساعة  7:00حتى  ،20:00في
أيام الجمعة وعشية األعياد بين الساعة  7:00حتى .13:00

التخفيضات في المواصالت العامة

ً
تخفيضا في بعض خطوط المواصالت العامة بنسبة
يستحق الحاصلون على مخصصات العجز العام
 33%من رسوم السفر.
 يتم إرسال شهادة استحقاق التخفيض عبر البريد بعد نحو شهر من الحصول على المصادقة على
مخصصات العجز من التأمين الوطني.
ُتعطى الشهادة تلقائ ًّيا و ُتستصدر من جديد مرة كل عامين.
 يجب عرض الشهادة أمام سائق الحافلة ،أو في أماكن الدفع للمواصالت ،من أجل شراء تذكرة
مخ ّفضة للمستح ّقين.
من ال يحصل على هذه الشهادة ،يمكنه التوجه برسالة إلى قسم المواصالت العامة ،شارع همالخاه
 ،8ص.ب  ،57109تل أبيب  ،6157002أو فاكس.03-5657281 :
 لالستفسار في حال فقدان شهادة االستحقاق يجب االتصال بمركز "ريشوي كول" التابع لوزارة
المواصالت.
نلفت انتباهك :يحق لجميع المواطنين لدى وصولهم إلى سنّ التقاعد ،الحصول على تخفيض بنسبة
 50%في جميع أنواع التذاكر ،لدى عرض شهادة مواطن متقدم في السنّ .
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التخفيض في قطار إسرائيل

يحق ألصحاب شهادة العجز الذين يسافرون في القطارات بين المدينية والتابعة لقطار إسرائيل
الحصول على تخفيض بنسبة  10%من سعر الرحلة الكامل .بد ًءا من ُ 1.12.2014يعطى التخفيض
للمسافرين الذين يملكون بطاقة "راف-كاف" شخصية فقط .يمكن استصدار هذه البطاقة في
أماكن اإلصدار أو بوساطة ملء استمارة في موقع قطار إسرائيل على اإلنترنت:
www.ravkav.rail.co.il
لالستفسار عن خطوط ُيق ّدم فيها تخفيض ،ينبغي االتصال بمركز الخدمة التابع لقطار إسرائيل.
على هاتف 077-2324000 :أو *5770

اإلشارة إلى مكان موقف لذوي االحتياجات الخاصة قرب منزلهم

يمكن لألشخاص محدودي التنقل التوجه إلى السلطة المحلية وطلب وضع إشارة ج -43قرب منزلهم
لإلشارة إلى مكان موقف حصري لذوي االحتياجات الخاصة.

من هو المستحق؟

وح ّددت له نسبة  60%من
 َمن عمره  3سنوات فما فوق واجتاز لجنة التن ّقل في مكتب الصحة ُ
محدودية التن ّقل.
وحددت له نسبة  60%من محدودية
والدان لطفل /بالغ اجتاز لجنة التن ّقل في مكتب الصحة ُ
التن ّقل.
مختصَ .من لديه نسبة 60%
 َمن وصل إلى سنّ التقاعد قد يكون مستح ّقا استنادا إلى رأي طبيب
ّ
من المحدودية في التن ّقل.

ال يوجد قانون عام ينظم موضوع موقف ذوي االحتياجات الخاصة ،وتضع كل سلطة محلية قوانين
مساعدة تنظم الموضوع في المنطقة الخاضعة لها .لهذا ّ
فإن عملية الحصول على موقف قد تتغ ّير
بين سلطة محلية وأخرى.
بشكل عام ،يجب التوجه برسالة إلى الهيئة المسؤولة في السلطة المحلية عن وضع اإلشارات (غال ًبا
تكون "لجنة المواصالت البلدية" ،ولكن قد يتغير االسم بين سلطة محلية وأخرى) في قسم حركة
المرور التابع للسلطة المحلية ،وإرفاق المستندات التالية :رسالة طلب ،صورة بطاقة هوية ،صورة
رخصة سيارة ،شهادة حول نسبة العجز من جهة مخ ّولة (مثل مؤسسة التأمين الوطني أو وزارة
الدفاع) ،وشهادة بنسبة المحدودية في التنقل من وزارة الصحة.
مختص يشهد على وجود
من اجتاز سنّ التقاعد قد يتط ّلب منه أن يرفق ،بدال من ذلك ،رأي طبيب
ّ
 60%من محدودية التن ّقل ،استنادا إلى بنود العجز التابعة لوزارة الصحة (يمكن العثور على قائمة
أنواع العجز في استمارة طلب الفحص الطبي لتحديد المحدودية في التنقل) .باإلضافة إلى ذلك،
يجب إرفاق مصادقة من وزارة المواصالت للحصول على بطاقة إليقاف السيارة لذوي االحتياجات
الخاصة /صورة عن بطاقة إيقاف السيارة من الجهتين.
ستنظر اللجنة في السلطة المحلية حول أهمية اإلشارة وتق ّرر الموافقة على الطلب أو رفضه ،أو طلب
ّ
المفضل طلب قرارها برسالة.
معلومات إضافية .يجب على اللجنة أن تشرح قرارها ،ومن
نلفت انتباهك :تجبي سلطات مع ّينة رسوما مقابل وضع هذه اإلشارة.
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وزارة الشؤون الدينية

شارع كنفي نيشاريم7 ،غفعات شاؤول ،القدسwww.dat.gov.il ،02-5311131 ،

تخفيض على رسوم الزواج

تمنح الوزارة تخفيض بنسبة  40%في تسديد رسوم الزواج لذوي االحتياجات الخاصة الذين لديهم
تأشيرة من قبل وزارة الرفاه االجتماعي حول وضعهم االجتماعي .يمكن تحقيق هذا االستحقاق
بواسطة التوجه إلى المجلس الديني في منطقة السكن بإرفاق تأشيرة من خدمات الرفاه االجتماعي.

دائرة تسجيل السكان والهجرة (وزارة الداخلية)

المركز القطري للخدمة والمعلومات ،هاتف *3450 :أو  1-222-3450من أي هاتفwww.piba.gov.il ،

تشغيل عامل أجنبي

يستحق المرضى الذين ال يقيمون في إطار مؤسسة ويحتاجون إلى عامل رعاية يتم تشغيله بوظيفة
كاملة  -الحصول على تصريح لتشغيل عامل أجنبي ،إذا كانوا يستوفون المعايير الواردة في شروط
االستحقاق في مؤسسة التأمين الوطني.
ّ
يمكن تشغيل عامل أجنبي فقط بواسطة تصريح عمل من سلطة السكان والهجرة ،يخضع للتخصيصات
والشروط التي يتم تحديدها من قبل الحكومة لكل فرع على حدة ،بما في ذلك قطاع التمريض .يعطي
مدير خدمة أصحاب العمل والعمال األجانب في سلطة الس ّكان والهجرة تصريح العمل ألصحاب
العمل من القطاع الخاص ،ويعطي قسم المكاتب والشركات تصريح المكاتب الخاصة والشركات .بعد
الحصول على التصريح يجب تسوية تصريح عمل للعامل .قطاع التمريض في قسم التصاريح مسؤول
عن معالجة كل ما يتعلق بتصاريح العمل لمش ّغلي العمال األجانب في هذا القطاع .يعمل القسم في
خمس ألوية :القدس ،تل أبيب ،كفار سابا ،حيفا ،وبئر السبع.

رد هاتفي واستقبال الجمهور  -قسم التصاريح  -قطاع التمريض:
هاتف ،*3450 :فاكس02-6294426 :

لواء القدس -شارع اغريبس42 ،بناية كياح ،الطابق5 ،القدس
لواء الشمال  -شارع هرتسليا  ،22الطابق  ،3حيفا
لواء تل أبيب  -شارع مناحيم بيغين125 ،الطابق2 ،كريات هممشاله ،تل أبيب.
لواء هشارون  -شارع فايتسمان  ،140الطابق  ،4كفار سابا
لواء الجنوب  -شارع هتكفا  ،4مجمع تجاري كريات همشاله ،البناية  ،5الطابق  ،5بئر السبع
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إجراء موجز للحصول على رخصة تشغيل عامل أجنبي

ُيعطى الترخيص لتشغيل عامل أجنبي بإجراء موجز لمدة ثالثة أشهر فقط ويتم عن طريق
المستشفى فقط ،خــال فترة المكوث .يمكن تحميل استمارات لتقديم طلب لتشغيل
عام أجنبي ودفــع الرسوم ("دفــع عبر اإلنترنت") من موقع دائــرة تسجيل السكان والهجرة:
.www.piba.gov.il
يجب إرفاق الطلب بـ:
صورة عن بطاقة الهوية
مكتوب طبي من قسم المكوثُ ،يذكر فيه أن المريض يحتاج إلى مساعدة تمريضية ويتم ً
أيضا
تسجيل تاريخ التسريح المتوقع.
	بالنسبة للمريض الذي تتم معالجته في قسم مكوث طب األورام النهاري ،يجب إرفاق الطلب
بمكتوب طبي وكذلك استمارة أداء تقوم الممرضة بتعبئتها.
يجب إرسال االستمارات إلى شعبة التأشيرات في قسم التمريض (انظر أعاله) ويجب بالمقابل التأكد
من تقديم االستمارات إلى مؤسسة التأمين الوطني للحصول على مخصصات التمريض أو الخدمات
الخاصة (وفقا لعمر المريض).
يُستحسن قراءة "مرشد تشغيل العمال األجانب"
في البوابة اإللكترونية للخدمات والمعلومات الحكومية على اإلنترنتwww.gov.il :

وزارة االتصاالت

شارع يافا ،23القدس .هاتفwww.moc.gov.il ،02-6706301 :

شركة بيزك لالتصاالت

يحق لذوي العجز الطبي بنسبة  80%على األقل ،والذين يحصلون على مخصصات العجز من مؤسسة
التأمين الوطني بنسبة  75%على األقل بصورة دائمة ،ألحد أولياء أمور طفل تبلغ نسبة االستحقاق
لديه  100%أو للمرضى الذين يحصلون على المعالجة بواسطة الدياليزا بصورة دائمة ،الحصول على
تخفيض في تسديد رسوم تركيب جهاز الهاتف ،فاتورة الهاتف ،نقل الهاتف من مكان إلى آخر ،وفي
رسوم الخدمة الدائمة أو سعر المكالمات الهاتفية.
من أجل ممارسة هذا الحق ،يجب تعبئة استمارة الطلب ،مع إرفاق التأشيرات الطبية المالئمة ،التي
يمكن تحميلها من موقع الشركة على اإلنترنت. www.bezeq.co.il:
يجب إرفاق تقديم التوجه بالمستندات التالية:
صورة عن بطاقة الهوية.
مصادقة مؤسسة التأمين الوطني على وجود عجز طبي بنسبة  80%فما فوق ،ومصادقة للحصول
على معاش إعاقة بنسبة  75%فما فوق( .المصادقتان مطلوبتان).
صورة عن فاتورة الهاتف األخيرة.
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يجب إرسال االستمارة والمصادقات المطلوبة إلى السيدة أهوفا روبس ،قسم التأهيل ،وزارة الرفاه والخدمات
االجتماعية ،ص.ب  ،1260القدس .9101201 ،عند الحاجة ،يمكن االتصال على هاتف رقم  02-5085430في
أيام األحد حتى األربعاء بين الساعات  ،08:30-12:30أو التوجه عبر الفاكس.02-5085933 :
في حال تمت المصادقة على االستحقاق ،يتم إرسال موافقة عبر البريد ويجب التوجه واصطحابها إلى
مكاتب شركة "بيزك" في مكان إقامتكم من أجل الحصول على التخفيض.
عندما يجري الحديث عن ذي احتياجات خاصة يقيم في منزل والديه  -يجب كتابة أو إضافة اسمه
إلى ملكية ّ
خط الهاتف.
ُيعطى التخفيض بدءا من يوم توجه وزارة الرفاه إلى "بيزك" ،ويظهر في فاتورة الهاتف نفسه.
ُيستحسن متابعة فواتير الهاتف الشهرية والتأكد من أن التخفيض ُيعطى ويبقى ساري المفعول.

وزارة استيعاب القادمين الجدد

شارع كابالن2 ،هكريا ،القدس .هاتف .02-6752744 :مركز المعلومات03-9733333 :
www.moia.gov.il
يستحق القادمون الجدد الذين نسبة إعاقتهم الثابتة هي  75%وما فوق ويعانون من أمراض صعبة،
الحصول على امتيازات مختلفة ،مثل الحصول على سكن مأجور عام ،أولوية في الحصول على سكن
مالئم ،مالءمة مكان السكن لذوي االحتياجات الخاصة وغيرها .من أجل الحصول على المساعدة يجب
التوجه إلى مركز شؤون القادمين الجدد في مكاتب وزارة االستيعاب.

خدمة الرفاه

تولي خدمة شؤون الرفاه أهمية لمساعدتها للقادمين الجدد الذين يواجهون صعوبات وحاالت ضائقة
خالل استيعابهم .يساعد عمال خدمات الرفاه خالل نشاطاتهم الوحدات المختلفة في المكتب على
مالءمة العمل الحتياجات القادمين الجدد المحتاجين والذين يواجهون حاالت ضائقة مختلفة .يتم
عمل الخدمة المهني ،ضمن العمل االجتماعي ،وذلك على المستوى الرفاهي واالجتماعي :الفرد
والعائلة ،المجموعة والمجتمع .يقدم عمال اجتماعيون ومستشارو االستيعاب الخصوصيون النشاطات.

مقدمو الخدمات في خدمة الرفاه االجتماعي للقادمين الجدد:

سارة كوهين  -مديرة خدمة الرفاه االجتماعي ،هاتفsarac@moia.gov.il ،02-6752624 :
يافا وولمان  -عاملة اجتماعية قطرية ورئيسة طاقم ،هاتفyafav@moia.gov.il ،02-6752745 :
برهان مالدا  -مر ّكز قطري لبرامج القادمن من أثيوبيا ،هاتفmaledaB@moia.gov.il ،02-6752746 :
إيتي سعدون  -مر ّكزة الميزانيات ،التخطيط ،المتابعة والمراقبة ،هاتفettys@moia.gov.il ،02-6752719 :
رفياتل أينشطاين -مديرة المكتب ،هاتفrevitale@moia.gov.il ،02-6752744 :
ستيال كوربلنيكوف  -عاملة اجتماعية لواء القدس (القدس وأشدود) ،هاتفstelak@moia.gov.il ،02-6214549 :
تتيانا أوسداتشي  -عاملة اجتماعية لواء بئر السبع والجنوب (بئر السبع ،أشكلون والنقب الغربي)،
هاتفtatianao@moia.gov.il ،08-6261246 :
نتالي كبوليانسكي  -عاملة اجتماعية لواء تل أبيب والمركز (هشارون ،نتانيا ،وبيتاح تيكفا)،
هاتفnatalim@moia.gov.il ،03-5209156 :
الدوائــر الحكومية
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أورنا يوسف  -عاملة اجتماعية لواء تل أبيب والمركز (تل أبيب ،حولون وريشون لتصيون)،
هاتفornay@moia.gov.il ،03-5209114 :
كسنيا كيريلين  -عاملة اجتماعية لوائية في حيفا والشمال (نتسيرت عيليت ،الجليل األعلى)،
هاتفkseniak@moia.gov.il ،04-8807413 :
مريم يوسف  -عاملة اجتماعية لواء حيفا والشمال (منطقة الخليج ،حيفا ،الخضيرة)،
هاتفMiramey@moia.gov.il ،04-8631133 :

دائرة أراضي إسرائيل

شارع شماي  ،6القدس ،هاتف .02-6208422 :للحصول على رد بشري *5575 :أو 03-9411011
www.mmi.gov.il
تمنح الدائرة إعفاء من تسديد "رسوم الموافقة" التي يتم تسديدها إلى هذه الدائرة من قبل هؤالء
األشخاص الذين يقومون بإحالة األرض ومساحات من األراضي المخصصة للفالحة والزراعة إلى
شخص آخر.

مستحقو اإلعفاء هم:

ذوو االحتياجات الخاصة الذين يصل عمرهم إلى  18عا ًما على األقل وعجزهم الطبي هو نتيجة نقص
في أداء الطرفين السفليين بنسبة  75%على األقل.
يجب تقديم التوجه إلى مكاتب دائرة أراضي إسرائيل اللوائية القريبة من مكان السكن .تعمل في
اإلدارة لجنة للحاالت االستثنائية وظيفتها هي االعتناء بتوجهات ذوي االحتياجات الخاصة الذين ال
تتوفر لديهم جميع شروط االستحقاق.

شركة الكهرباء

في إطار سلسة من التعديالت في قانون قطاع الكهرباءُ ،ح ّددت شرائح سكانية خاصة ،يحق لها
الحصول على تخفيض في فاتورة الكهرباء الخاصة بها .وفقا للقانون ،سيدفع مستح ّقو التخفيض بعد
استهالك الكهرباء المنزلي رسوما مخ ّفضة :سيدفعون مقابل استهالك كل  400كيلوواط ساعي في
الشهر  50%من الرسوم المط ّبقة على االستهالك لالستخدام المنزلي والذي ُيط ّبق على السكان عامة.
ال تح ّدد شركة الكهرباء من يستحق الحصول على التخفيض .الجهات المخ ّولة والتي تح ّدد من هم
المستح ّقون للحصول على التخفيض في كل مجموعة هي :مؤسسة التأمين الوطني ،سلطة حقوق
الناجين من الهولوكوست في وزارة المالية والجيش اإلسرائيليُ .تح ّول هذه الجهات لشركة الكهرباء
كل شهر قائمة المستح ّقين وتفاصيلهم ،وبناء على ذلك فقط تمنح شركة الكهرباء التخفيض في فواتير
الكهرباء ألولئك المستح ّقين.
يتم تقسيم مجموعة المستح ّقين إلى ثالث مجموعات :مستح ّقو مؤسسة التأمين الوطني ،مستحقوّ
سلطة حقوق الناجين من الهولوكوست في وزارة المالية ،ومستح ّقو الجيش اإلسرائيلي.

مستح ّقو مؤسسة التأمين الوطني:

	.1المستهلك الذي يستحق الحصول على مخصصات التأمين الوطني بحسب البند ( 2أ) ( )4من قانون
ضمان الدخل ،لعام ُ .1980يمنح التخفيض لهذه المجموعة بدءا من تاريخ  27.6.2007فصاعدا.
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	.2المستهلك الذي يحصل على معاش شيخوخة لذوي االحتياجات الخاصة من مؤسسة التأمين
الوطني ،بحسب البند  251من قانون التأمين الوطني ،لعام  .1995يُمنح التخفيض لهذه المجموعة
بدءا من تاريخ  20.7.2011فصاعدا.
مخصصات الخدمات الخاصة من مؤسسة التأمين الوطني،
	.3المستهلك الذي يستحق الحصول على ّ
بحسب الالئحتين ( 3ب) و (ج) من لوائح التأمين الوطني (تأمين العجز) (تقديم خدمات خاصة)،
لعام  .1978يُمنح التخفيض لهذه المجموعة بدءا من تاريخ  1.5.2012فصاعدا.
	.4المستهلك الذي يستحق الحصول على مخصصات مؤسسة التأمين الوطني ،بحسب لوائح التأمين
الوطني (طفل من ذوي االحتياجات الخاصة) ،لعام  ،2010فيما عدا البند  12لإلضافة األولى،
بالنسبة للطفل الذي يعتمد على مساعدة اآلخرين أو الطفل الذي يحتاج إلى رعاية طبية خاصة،
على النحو المح ّدد في الالئحة  1من اللوائح المذكورة .يُمنح التخفيض لهذه المجموعة بدءا من
تاريخ  1.5.2012فصاعدا.
	.5المستهلك الذي يحصل على رعاية تمريضية من مؤسسة التأمين الوطني ،بحسب البند ( 224أ)
( )2في قانون التأمين الوطني (الصيغة الموحدة) ،لعام  .1995يُمنح التخفيض لهذه المجموعة
بدءا من تاريخ  1.5.2012فصاعدا.
	.6المستهلك الذي يستحق الحصول على مخصصات التأمين الوطني ،بحسب قانون ضمان الدخل،
لعام  .1980أو المستحق للدفع بحسب قانون النفقة (ضمان الدفع) ،لعام  ،1972للوالد الوحيد
بحسب تعريفه في قانون األسر ذات المعيل الوحيد ،لعام  ،1992والذي يكون معه وبحيازته ثالثة
أطفال على األقل .يُمنح التخفيض لهذه المجموعة بدءا من تاريخ  1.5.2012فصاعدا.
	.7المستهلك الذي يستحق الحصول على مخصصات من التأمين الوطني ،بحسب قانون ضمان
الدخل ،لعام  1980أو الذي يستحق الحصول على دفع بحسب قانون النفقة (ضمان الدفع) ،لعام
 ،1972لألسرة التي يكون معها وتحت وحيازتها أربعة أطفال على األقل .يُمنح التخفيض لهذه
المجموعة بدءا من تاريخ  1.5.2012فصاعدا.

ّ
مستحق سلطة حقوق الناجين من الهولوكوست في وزارة المالية

المستهلك الذي يحصل على مكافآت من سلطة حقوق الناجين من الهولوكوست في وزارة المالية
بحسب البندين " 4أ" أو " 4ج"  1في قانون معاقي االضطهاد النازي ،لعام  ،1957أو بحسب البندين
" 4ج" أو " 4د" لقانون معاقي الحرب مع النازيين ،لعام  .1954يُمنح التخفيض لهذه المجموعة بدءا
من تاريخ  20.9.2010فصاعدا.
باإلضافة إلى المجموعات أعاله ،هناك تخفيض للمستهلكين خادمي الجيش والذين يخدمون خدمة
نظامية وتم االعتراف بهم كجنود أفراد.

مسجال في شركة الكهرباء (االسم،
ليتمتّع الشخص باالستحقاق كما يجب ،عليه أن يكون مستهلكا ّ
رقم الهوية) .لذلك ،إذا كان مستحق التخفيض يتبع إلحدى المجموعات التي ُذكرت أعاله ،لكنه ال
يحصل على الدفع المخ ّف َض في فواتير الكهرباء الدورية  -عليه أن يتوجه إلى مركز الخدمات الهاتفية
مجانية من خطوط بيزك أو هوت األرضية) ،ليتم ّكن من ترتيب
 103التابع لشركة الكهرباء (المكالمة ّ
ّ
تفاصيل االستحقاق وتحديثها ،تسجيله كمستهلك ،إذا اقتضى ذلك ،والدفع المخفض.
يمكن الحصول على معلومات في موقع شركة الكهرباء على اإلنترنت على العنوانwww.iec.co.il :
(في قائمة الزبائن المنزليين /التخفيض للمستحقين).
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الواجبات والحقوق
في صناديق المرضى
المختلفة
خدمات الصحـّة الشاملة
مكابي ،خدمات الصحة

صندوق المرضى "ليئوميت"
صندوق المرضى "ميئوحيدت"
حول األدوية ،التقنيات الطبية ،وسلة الخدمات الطبية
االسترجاعات والرسوم التي يشارك في تغطيتها أعضاء
صناديق المرضى المختلفة
توسيع سلة الخدمات الصحية للمرضى الذين يعانون
من األورام
واجتازوا عالجا إشعاعيا في منطقة الرأس والعنق
اإلصالحات في الصحة النفسية

تقدمها صناديق المرضى وتحت مسؤوليتها المعلومات الواردة في
هذا الفصل ،وهي صحيحة حتى يوم إصدار الكراسة .يجب فحص كل
حالة ذات صلة بصندوق المرضى ،في صندوق المرضى ذي الصلة.

الصحة الشاملة
خدمات ّ

www.clalit.co.il
المسؤول عن سلة الخدمات ،اإلدارة العامة ،هاتف ،03-6923273 :فاكس03-6923584 :

االستحقاقات التي تمنحها السلة

يستحق زبائن "كالليت" الذين أصيبوا بمرض السرطان اختيار المؤسسة الطبية العامة ،التي سيحصلون من
خاللها على العالج .للحصول على تفاصيل أخرى حول ممارسة االستحقاق ،يجب التوجه إلى عيادة األم أو إلى
مركز خدمة الزبائن التابع إلى "كالليت" على هاتف.*2700 :

استرجاع النفقات

للحصول على استرجاع مالي ،يجب تقديم مستندات طبية ذات صلة ،كما يتم التفصيل في كل بند ،يجب
إرفاق فاتورة /إيصاالت أصلية.

المكوث في الفندق

المريض الذي يحتاج إلى عالجات كيميائية /إشعاعية في إطار المكوث النهاري في مستشفى عام ،ويسكن
على بعد  30كيلومترا وأكثر من موقع الحصول على العالجُ ،يعطى له اشتراك مقابل التواجد في الفندق70% ،
من المصاريف الفعلية وهو ال يتعدى تسعيرة االسترجاع .للحصول على استرجاع يجب تقديم طلب طبي من
معهد طب األورام وتأشيرة من المدير الطبي اللوائي .لن ُيعطى استرجاع لقاء مصاريف السفر في األيام التي
تم الحصول عليها مقابل مصاريف المبيت ،فيما عدا مقابل السفر بهدف الحصول على العالج في اليوم األول
وعودة المريض إلى منزله في اليوم األخير.

المرافق

يستحق المرافقون الحصول على مشاركة من صندوق "كالليت" مقابل تكاليف التواجد في الفندق .تتم إعادة
التكاليف وفقا لتوصية معهد طب األورام حول أهمية وجود المرافق ،بتأشيرة من المدير الطبي اللوائي .نسبة
االسترجاع هي  50%من النفقات الفعلية التي حصل عليها المريض وال تتعدى تسعيرة االسترجاع.

المكوت والمبيت

المريض الذي يحتاج إلى عالجات كيميائية /إشعاعية في إطار المكوث النهاري في مستشفى عام ،ويسكن
على بعد  30كيلومترا وأكثر من موقع الحصول على العالجُ ،يعطى اشتراك له مقابل المكوث والمبيت في
مكان ليس فندقا أو نزال حتى تسعيرة سقف االسترجاع  .للحصول على استرجاع مالي ،يجب تقديم مكتوب
طبي من معهد طب األورام ،تأشيرة من المدير الطبي اللوائي وإقرار من قبل المؤمن .لن يتم توفير استرجاع
مقابل نفقات السفر في األيام التي حصل فيها المؤمن مقابل مصاريف المكوت والمبيت ،فيما عدا السفر
للحصول على العالج المذكور أعاله في اليوم األول والعودة إلى منزله في اليوم األخير.

المكوث في ُنزُل ذي ترتيبات مع "كالليت"

المريض الذي يحتاج إلى عالجات كيميائية /إشعاعية في إطار مستشفى عام ،ويسكن على بعد  30كيلومترا
وأكثر من موقع الحصول على العالج ،وموجود على مقربة من ُنزُل ذي ترتيبات مع "كالليت" ،سيحصل على
استمارة التزام للبقاء في النُزل ذي الترتيبات وفق مصادقة المدير الطبي اللوائي.
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عندما يكون ال ُنزُل مغلقا ،سيحصل المريض على استرجاع مقابل تكاليف السفر في نهاية األسبوع للسفر إلى
منزله والعودة منه ،وذلك شريطة أن المركز اللوائي لم يصدر استمارة التزام للنزل مقابل األيام التي مكث
المريض فيها في منزله.

السفر بالمواصالت العامة /الخصوصية

	يستحق المرضى الذين يسافرون بالمواصالت العامة أو بسيارة خصوصية للحصول على عالج في إطار
المكوث النهاري أو مكوث اختياري ،بهدف الحصول على عالج إشعاعي/كيميائي (بما في ذلك األطفال
في سن  5سنوات المعفيون من الدفع في المواصالت العامة) ،الحصول على استرجاع بنسبة  100%وفقا
لتسعيرة المواصالت العامة .للحصول على االسترجاع يجب تقديم تأشيرة من معهد طب األورام ،من خالل
ذكر مواعيد العالج.
يستحق الشخص الذي كان قد اجتاز زرع نخاع العظام والذي يتم نقله من منزله إلى المستشفى للحصول
على عالجات ذات صلة بالزرع ،وتتم عودته إلى منزله بعد حصوله على العالج (بما في ذلك األطفال في
سن  5سنوات المعفيون من الدفع في المواصالت العامة) ،الحصول على استرجاع مالي حتى ستة أشهر
من موعد الزرع ،بنسبة  ،100%وفقا لتسعيرة المواصالت العامة .للحصول على االسترجاع يجب تقديم
تأشيرة من معهد طب األورام ،من خالل ذكر مواعيد العالج.
ُ
المرضى الذين يسافرون في القطار للحصول على العالجات ،سيحصلون كما ذكر أعاله على استرجاع بنسبة
 100%وف ًقا لتسعيرة السفريات في القطار .للحصول على االسترجاع يجب تقديم تأشيرة من معهد طب
األورام ،من خالل ذكر مواعيد العالج وبطاقات السفر في القطار بحيث يكون تاريخ السفر شبي ًها بتاريخ
العالج الذي تم اجتيازه.

السفر بالمواصالت العامة /سيارة خصوصية للمرافق

في الحاالت التالية ،وعند وجود مصادقة من المدير الطبي اللوائي أو ممثله على أهمية المرافقة ،سيتم إعطاء
استرجاع مالي مقابل السفر بالمواصالت العامة أو بسيارة خصوصية للمرافق ،للحصول على عالج في إطار
مكوث نهاري أو مكوث اختياري:
	مرافق للمريض الذي يتم نقله من منزله إلى المستشفى أو إلى معهد طب األورام ،للحصول على عالج
كيميائي/إشعاعي والعودة إلى منزله بعد حصوله على العالج.
عالجا بعد زرع نخاع العظام ،الذي يتم نقله من منزله إلى المستشفى ،للحصول على
	مرافق لمريض يتلقى ً
عالجات ذات صلة بالزرع والعودة إلى منزله بعد العالج .نسبة االسترجاع هي  50%من النفقات الفعلية
التي دفعها المرافق ،وفقا لتسعيرة المواصالت العامة .يجب تقديم تأشيرة من معهد طب األورام ،من
خالل ذكر مواعيد العالج.
ُ
المريض الذي يسافر في القطار للحصول على العالجات ،وبرفقته مرافق ،سيحصل األخير كما ذكر أعاله
على استرجاع بنسبة  50%وف ًقا لتسعيرة السفريات في القطار .للحصول على االسترجاع يجب تقديم
تأشيرة من معهد طب األورام ،من خالل ذكر مواعيد العالج وبطاقات السفر في القطار بحيث يكون تاريخ
السفر شبي ًها بتاريخ العالج الذي تم اجتيازه.

أ .السفر بواسطة سيارة اإلسعاف

يتم إعطاء استرجاع للحصول على العالج في إطار المكوث النهاري أو المكوث االختياري في الحاالت التالية:
1	.مريض يعاني من أمراض سرطانية ويتم نقله من منزله إلى المستشفى /إلى معهد بهدف الحصول على
عالجات إشعاعية /كيميائية والعودة إلى منزله بعد الحصول على العالج.
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2	.الشخص الذي اجتاز زرع نخاع العظام والذي يتم نقله من منزله إلى المستشفى للحصول على عالجات ذات
صلة بالزرع والعودة إلى منزله بعد الحصول على العالج  -يتم إعطاء استرجاع حتى  6أشهر من موعد الزرع.
أ.استرجاع مقابل السفر بواسطة سيارة اإلسعاف (وفقا لتسعيرة نجمة داوود الحمراء) للحصول على عالج في
إطار المكوث االختياري:
السفر بواسطة سيارة اإلسعاف من منزل المريض إلى المستشفى  -يتم إعطاء استرجاع بنسبة
 ،100%بموافقة مسبقة من المدير الطبي اللوائي .هذا االسترجاع هو مقابل السفر ذهابا فقط.
السفر بواسطة سيارة اإلسعاف من المستشفى عودة إلى منزل المريض بعد مكوث نهاري  -يتم إعطاء
استرجاع بنسبة  ،50%بموافقة المدير الطبي.

ب .السفر بواسطة سيارة األجرة

استرجاع مقابل السفر بواسطة سيارة أجرة لتلقي عالج في إطار المكوث االختياري :السفر بواسطة سيارة
أجرة من منزل المريض إلى المستشفى ذهابا وإيابا -يتم إعطاء استرجاع بنسبة  50%من التكاليف الفعلية،
بموافقة مدير العيادة.

ج.استرجاع مقابل السفر بواسطة سيارة أجرة /سيارة إسعاف للحصول على عالج في إطار
مكوث نهاري:
ُيعطى استرجاع بنسبة  50%من تكاليف السفر في سيارة أجرة /إسعاف إلى المستشفى وعودة إلى منزل
المريض.
للحصول على االسترجاع كما تم التفصيل في البند "أ" حتى "ج" ،يجب إضافة إلى الفاتورة أن يتم إرفاق إيصال
أصلي وموافقة من معهد طب األورام ،من خالل ذكر مواعيد العالج.
تتم الموافقة على السفر بواسطة سيارة إسعاف خاصة (ال تتبع لنجمة داوود الحمراء) عندما يتم في سيارات
اإلسعاف الخصوصية التي تعمل بمصادقة وزارة الصحة ومراقبتها فقط.

الشعر المستعار
يستحق المريض الذي يحصل على عالج إشعاعي أو عالج كيميائي الحصول على استرجاع مقابل شراء شعر
مستعار .يجب ذكر اسم الزبون على الفاتورة /اإليصال األصلي .يتم إعطاء استرجاع بنسبة  33%من التكلفة
الفعلية وال يتعدى تسعيرة االسترجاع.
جهاز نطق إلكتروني بعد استئصال الحنجرة كليا
يساعد جهاز نطق "إلكتروالرينكس" على إصدار الصوت .الجهاز معد لزبائن "كالليت" الذين اجتازوا استئصال
الحنجرة كل ًيا ووفقا لقرار الطبيب المعالج ،وهم ال يالئمون الجتياز زرع غرسة نطق نتيجة لحالتهم الجسمانية
أو بسب عالج طب األورام.
يتم إعطاء استرجاع بنسبة  100%من التكلفة الفعلية وال يتعدى تسعيرة االسترجاع .يتضمن االسترجاع سعر
الجهاز ،البطاريات ،والمعدّات القابلة للتآكل .للحصول على االسترجاع ،يجب تقديم تأشيرة من معالجة بالنطق
لوائية .يجب ذكر اسم الزبون واسم الجهاز في الفاتورة /اإليصال األصلي.
تركيب جهاز نطق اصطناعي ،كإضافة الستئصال الحنجرة ،بعد استئصال الحنجرة كل ًيا
يستحق زبائن "كالليت" الذين اجتازوا استئصال الحنجرة كل ًيا الحصول على جهاز نطق اصطناعي .يشتمل
االستحقاق ً
أيضا على المعدّات المتآكلة المرافقة وصمام النطق.
يمكن الحصول على هذه الخدمة حتى ثالث مرات في السنة ،للمرضى الذين اجتازوا استئصال الحنجرة كل ًيا
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فقط .للحصول على االستحقاق ،هنالك حاجة للحصول على موافقة مسبقة من معالجة بالنطق لوائية.

جهاز نطق بعد استئصال الحنجرة كل ًيا

ُتعطى المعدّات المرافقة لزبائن "كالليت" الذين اجتازوا استئصال الحنجرة كل ًيا ،للمعدّات المرافقة لجهاز
نطق اصطناعي أو المعدّات للمرضى الذين ال يستعينون بغرسة النطق .تشتمل المعدّات على:
غطاء لالستخدام عند االستحمام.
قنيات خاصة بعد استئصال الحنجرة (مرنة وذات زاوية مالئمة).
أشرطة لتثبيت األنبوب.
أغطية للثغرة.
فالتر للصمام.
مكان للفلتر الثابت.
ملقط حربة طويل.
فرشاة لتنظيف األنبوبة.
مصباح رأس.
شاشات كبيرة ،مع أطراف مثبتة.
مرآه للتكبير.
مجسات حرارة ورطوبة.
ّ
صمام نطق معد للنطق من دون التثبيت.
يتم إعطاء استرجاع بنسبة  100%من التكلفة الفعلية وال يتعدى تسعيرة االسترجاع .يجب عرض مصادقة
معالجة باالتصال لوائية والتأكد من أنه تم ذكر اسم الزبون وتفاصيل المعدّات على الفاتورة /اإليصال األصلي.

جهاز الحنجرة اإللكتروني (إلكتروالرينكس) ،أنبوب للنطق /التنفس  -للحاالت األخرى

تم إعداد الجهاز للمرضى الذين لم يجتازوا استئصاال كامال للحنجرة ،لألشخاص الذين يتنفسون عن طريق
العنق عبر فغر الرغامى  -المرضى الذين يعانون من أمراض عصبية عضلية ،أمراض عصبية ،أمراض الرئتين
وأمراض العنق على خلفية االنسداد ،المرضى الذين يتم توفير تنفس اصطناعي لهم أو الذين ال يتنفسون
بواسطة فغر الرغامى .يتم إعطاء استرجاع لهذه الخدمة بنسبة  50%من التكلفة الفعلية وال يتعدى تسعيرة
االسترجاع .للحصول على االسترجاع هنالك حاجة لتأشيرة طبيب أخصائي في مجال األنف ،األذن والحنجرة،
يجب ذكر اسم الزبون والجهاز في الفاتورة /اإليصال األصلي.

عالجات األسنان

االسترجاع مقابل عالج األسنان للمريض الذي يعاني من السرطان قبل الحصول على عالج كيميائي /إشعاعي
ُيعطى العالج بهدف المحافظة والمعالجة الترميمية بمادة الراتينج (أكريل) الذي يحصل عليه مرضى السرطان
قبل الحصول على العالج الكيميائي أو اإلشعاعي ،منذ تاريخ اكتشاف مرض السرطان وحتى بدء الحصول على
العالج الكيميائي /اإلشعاعي.
تشتمل العالجات المعدّة للمحافظة على ما يلي:
صور ،اقتالع األسنان ،حشوات األسنان ،إزالة الترسبات.
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تشتمل العالجات الترميمية على:
أطقم أسنان ،تيجان من مادة الراتينج (أكريل مؤقت) .ال يشتمل العالج الترميمي على تيجان من مادة
الخارصينا.
	يمكن الحصول على العالجات في إطار عيادات "كالليت سمايل" بتخفيض بنسبة  50%من تسعيرة
"كالليت سمايل" للعالجات المشمولة في سلة الخدمات الصحية.
	في حال خضوع مؤمن لعالجات األسنان بشكل خصوصي ،سيستحق الحصول على استرجاع بنسبة
50% من التكاليف وف ًقا لتسعيرات "كالليت سمايل".
	في حال خضوع مؤمن لعالجات األسنان في مستشفى عام ،سيستحق الحصول على استرجاع بنسبة
50% من التكاليف الفعلية حيث ال تزيد عن تسعيرة وزارة الصحة.
	للحصول على االسترجاع ،يجب التوجه إلى عيادة األم من خالل إرفاق ملخص عن المرض ،برنامج
عالج لألسنان ،تأشيرة من طبيب مؤهل من قبل "كالليت" وفاتورة /إيصال أصلي.

عالجات األسنان بعد الخضوع إلى عالج إشعاعي /كيميائي

العالج بهدف المحافظة والمعالجة الترميمية بمادة الراتينج (أكريل) الذي يحصل عليه مرضى السرطان
قبل الحصول على العالج الكيميائي أو اإلشعاعي.
تشتمل العالجات بهدف المحافظة على :صور ،اقتالع األسنان ،حشوات األسنان ،إزالة الترسبات.
تشمل العالجات الترميمية :أطقم أسنان ،تيجان من مادة الراتنج (أكريل مؤقت).
ال يشتمل العالج الترميمي على تيجان من مادة الخارصينا.
س ُيعطى استرجاع بنسبة  100%وف ًقا لتسعيرة "كالليت سمايل" .يمكن الحصول على العالجات في
إطار عيادات "كالليت سمايل" مجا ًنا ،للعالجات المشمولة في سلة الخدمات الصحية (العالجات غير
المشمولة بسلة الخدمات الصحية منوطة بالدفع).
في حال خضوع مؤمن لعالجات األسنان بشكل خصوصي ،سيستحق الحصول على استرجاع التكلفة
الفعلية وال يزيد عن تسعيرة "كالليت سمايل".
في حال خضوع مؤمن لعالجات األسنان في مستشفى عام ،سيستحق الحصول على استرجاع التكلفة
الفعلية وال يزيد عن تسعيرة وزارة الصحة.
للحصول على االسترجاع ،يجب التوجه إلى عيادة األم من خالل إرفاق ملخص عن المرض ،برنامج عالج
لألسنان ،تأشيرة من طبيب مؤهل من قبل "كالليت" وفاتورة /إيصال أصلي.

الحاالت التي تزكي بالحصول على الخدمة:

عالجا كيميائ ًيا /إشعاع ًيا الحصول على عالج بهدف الترميم والمحافظة
	يستحق المرضى الذين تلقوا ً
بواسطة مادة الراتينج ،حتى سنتين منذ انتهاء العالجات.
	يستحق المرضى الذين تلقوا عالجا إشعاعيا إلى منطقة الرأس والعنق الحصول على عالج بهدف
المحافظة والترميم بمادة الراتينج ،من دون وقت محدد منذ انتهاء العالجات.
	يستحق المرضى الذين اجتازوا استئصال ورم في منطقة اللثتين الحصول على عالج بهدف
المحافظة والترميم.
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فحوص وراثية ومتابعة الفئة السكانية المع ّرضة للخطر
طفرة كي راس -( )K-RASوطفرة ان راس ()N-RAS

فحص الجزيئات للكشف عن طفرات في جين  K-RASو ُ .N-RASتقدّم الخدمة بهدف التشخيص
للمرضى الذين يعانون من سرطان األمعاء الغليظة والذين على وشك اجتياز عالج بواسطة سيتوكسيماب
( )Cetuximabأو بانيتوموماب ( )Panitumumabوالمرضى الذين على وشك الحصول على خط عالج
أولي للمرض النقيلي الذي لديهم .مدير مركز طب األورام الذي يعالج مرضى سرطان األمعاء هو الجهة
التي توصي بإنجاز الفحص.

فحص أونكو تايب لألمعاء الغليظة ()ONCOTYPE DX COLON

الم َعالج أداة لتخطيط العالج الدوائي لمرضى األمعاء الغليظة الموجودين في
يوفر الفحص للطبيب ُ
المرحلة الثانية ،والمع ّرضين لخطر قليل لعودة مرضهم .مدير مركز طب األورام الذي يعالج مرضى
سرطان األمعاء هو الجهة التي توصي بإنجاز الفحص .رئيس قسم الطب في شعبة المجتمع هو الجهة
التي ُتقدم المصادقة.

تنظير األمعاء المرن التشخيصي للفئات السكانية المع ّرضة للخطر

	يستحق المؤمنون ذوو قريب عائلة من الدرجة األولى الذي مرض بسرطان األمعاء الغليظة
الحصول على الخدمة مرة كل خمس سنوات ابتداء من جيل  40عا ًما ،أو في عمر أقل بعشر
سنوات من عمر المريض الشاب في العائلة (األول من بينهما).
	يستحق المؤمنون الذين هناك شك لديهم أنهم أصيبوا بداء السالئل العائلي في األمعاء الغليظة،
الحصول على الخدمة مرة في السنة ابتداء من جيل  18عا ًما وما فوق.
	يستحق المؤمنون الذين هناك شك لديهم أنهم أصيبوا بمتالزمة عائلية من سرطان األمعاء الغليظة،
(من داء السالئل) والذين ُكشفت طفرة وراثية لديهم ،الحصول على الخدمة مرة كل خمس
سنوات.

متابعة حامالت الجين الوراثي لسرطان الثدي

تشتمل الخدمة على:
فحص طبيب جراح ثدي وف ًقا للحاجة.
فحص طبيب نسائي مرتين في السنة بهدف استثناء تطور سرطان المبيضين (.)Peritoneal Cancer
تصوير الثدي اإلشعاعي وألتراساوند للثدي مرة في السنة على األقل.
فحص محاكاة الصدى المغناطيسي (مسح  )MRIمرة في السنة.
أولتراساوند مهبلي مرتين في السنة.
فحص واسمات حيوية سرطانية وف ًقا لقرار الطبيب المعالج لمتلقية العالج.

االستشارة الوراثية في مجال طب األورام

الهدف :اكتشاف الطفرة التي تؤدي إلى متالزمة سرطان وراثية من شأنها أن تؤثر بشكل حاسم في
المبكر ،التي قد تظهر لدى فرد من أفراد العائلة
إمكانية الوقاية من أمراض السرطان و /أو اكتشافها ُ
الذي يتم فحصه أو لدى أقربائهُ .تقدم الخدمة بموافقة المدير الطبي اللوائي أو من ُمو ّكله.
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الخدمات والعالجات
األكسجين

يحصل المرضى الذين يحتاجون إلى األكسجين على الخدمة مباشرة إلى منزلهم من ُمقدّم خدمات خارجي،
بموجب تأشيرة طبية .يتحمل المؤمن مسؤولية المشاركة الذاتية بنسبة .10%

إعادة بناء الثدي

عملية إعادة بناء الثدي بما في ذلك إعادة بناء الحلمة بعد استئصال الثدي لسبب طبي مشمولة في سلة
الخدمات.

أجهزة تدريب توسيع المهبل

تدريب توسيع المهبل مخصص للنساء اللواتي يجتزن عالجا باألشعة في منطقة الحوض ،والذي قد يتس ّبب
بالتصاقات في المهبل ويحتاجن إلى مد ّرب مهبلي .يتم إعطاء استرجاع مقابل حتى مد ّربين مهبليين
على األكثر ،بالنسبة لكل مؤ َّمنة .يتم إعطاء االسترجاع بحسب التكلفة الفعلية ،وليس أكثر من رسوم الحد
األقصى لالسترجاع .من أجل الحصول على االسترجاع يجب عرض توصية من طبيب نساء /طبيب أورام
مخ ّول من "كالليت" وفاتورة إيصال ضريبية أصلية /إيصال أصلي.

حفظ البويضات

ُتقدّم الخدمة للنساء ،البنات ،والفتيات اللواتي سيتل ّقين عالجا كيميائيا أو إشعاعيا واللذين قد يض ّرا
المؤ َّمنة إلى سنّ
بالخصوبة الطبيعية المستقبلية ،حتى والدة طفلين .ستم ّول "كالليت" الخدمة حتى وصول ُ
 52عاما و/أو حتى إنجاب طفلينُ .تقدّم الخدمة بعد موافقة مسبقة من المدير الطبي اللوائي أو من نائبه.

سحب البويضات وتجميدها

ُتقدّم الخدمة للنساء ،البنات ،والفتيات اللواتي سيتل ّقين عالجا كيميائيا أو إشعاعيا واللذين قد يض ّرا
المؤ َّمنة إلى سنّ
بالخصوبة الطبيعية المستقبلية ،حتى والدة طفلين .ستم ّول "كالليت" الخدمة حتى وصول ُ
 52عاما و/أو حتى إنجاب طفلينُ .تقدّم الخدمة بموافقة مسبقة من المدير الطبي اللوائي أو نائبه.

حفظ الحيوانات المنوية وتجميدها

ُتقدّم الخدمة للمريض عندما يكون هناك اشتباه باإلصابة بجودة الحيوانات المنوية (العالج الكيميائي،
العالج األشعاعي ،عمليات وما شابه) ،بتوصية من طبيب ُم َعالج وبموجب تقديرات مدير بنك الحيوانات
المنويةُ .تقدّم الخدمة من أجل والدة الطفل األول والثاني .تسري الموافقة على تجميد الحيوانات المنوية
لخمس وجبات على مدى  5سنواتُ .تعطى الموافقة على الحفاظ على الحيوانات المنوية لفترة تزيد عن 5
سنوات بموجب فحص متجدد لجودة الحيوانات المنوية الخاصة بالمريض.

ليمفابريس

ُيق َّدم العالج بجهاز ليمفابريس لتحسين التصريف اللمفاوي لدى األشخاص الذين يعانون من مشكلة مزمنة
تض ّر بالنزح اللمفاوي .بالنسبة لهذا الجهاز هناك اشتراك لمرة واحدة بنسبة  33%من التكلفة الفعلية وليس
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أكثر من رسوم االسترجاع ،يجب اإلشارة إلى اسم الزبون والجهاز في فاتورة اإليصال الضريبية األصلية /
اإليصال األصلي ،وإرفاق موافقة من جهة مهنية لوائية مخ ّولة .الزبون الذي حصل على استرجاع مقابل شراء
هذا الجهاز ،لن يستحق الحصول على العالج عن طريق النزح اللمفاوي من أي نوع كان ،أو الحصول على
استرجاع مقابل هذا العالج.
الزبون الذي تلقى عالجا عن طريق النزح اللمفاوي من أي نوع كان ،لن يستحق الحصول على مشاركة
الصندوق من أجل شراء الجهاز.

العالج الطبيعي للوذمة اللمفاوية

يتم في حاالت يكون فيها اضطراب ثابت في النزح الليمفاوي.
ّ
عالجا في السنة التقويمية ،بمصادقة مركز /ة عالج طبعيي لوائي /لوائية .ال
االستحقاق هو حتى ً 25
يستحق المؤ َمن الذي حصل على عالج بواسطة جهاز ليمفابريس الحصول على عالج بواسطة النزح
الليمفاوي في الوقت ذاته والعكس صحيح.
المؤ َمن الذي حصل على مشاركة عند شراء جهاز ليمفابريس ،ال يحق له الحصول ،على عالج إضافي
بواسطة النزح الليمفاوي من أي نوع كان.
ُتقدم الخدمة بموافقة الجهة المهنية المؤهلة اللوائية.

خدمات التغذية والحمية

هنالك حاجة للحصول على توجيه من قبل طبيب بهدف الحصول على عالج التغذية والحمية بسبب
وجود مشكلة طبية .سيقوم طبيب العائلة أو طبيب استشاري في الحاالت التي تتطلب فيها الحالة الطبية
ذلك ،بتوجيه متلقي العالج .عالج التغذية والحمية مشمول في سلة الخدمات الصحية وهو ليس منوطا
عالجا في السنة،
بالدفع ربع السنوي بالنسبة للمرضى الذين يعانون من السرطان .االستحقاق هو حتى ً 14
و ُيعطى في الحاالت التالية:
ّ
المكثف.
أ .خالل الخضوع إلى العالج اإلشعاعي /الكيميائي ُ
ب .من دون الحصول على عالج كيميائي /إشعاعي عندما يكون الـ  BMIأقل من .22

وحدة العالجات المنزلية

المرضى المالزمون منزلهم بسبب حالتهم الطبية أو المرضى الذين يواجهون مرض مميت ومعنيون
بالحصول على عالج في منزلهم ،يحق لهم الحصول على عالج في منزلهم من قبل طاقم وحدة متابعة
العالجات البيتية ،ويشتمل على :طبيب ،ممرضة ،عاملة اجتماعية .يعطي طبيب العائلة أو ممرضة جهة
االتصال والمراقبة في المستشفى ،التوجيه إلى الوحدة.

الهوسبيس  -مجا ًنا

يستحق المرضى الذين يعانون من مرض مميت المكوث في مؤسسات معترف بها كهوسبيس ،في الحاالت
التي تم االعتراف بأن هنالك حاجة إلى عالج داعم للمرضى الذين لديهم مرضى مميت .تقدم الخدمة في
المستشفيات التالية :شيبا رامات غان ،هداسا هار هتسوفيم في القدس ،المستشفى الفرنسي في القدس
الم َعالج ،من دون دفع مشاركة ذاتية.
ونوف هدار في حيفا .تقدم الخدمة وفقا لتوجيه من الطبيب ُ
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تقييم نفسي لتلقي عالج داعم في أعقاب مرض جسماني

تشخيص من أجل المواجهة النفسية التي ترافق وضعا طبيا جسمانيا لدى متلقي العالج بهدف بناء برنامج
عالجي داعم في أعقاب مرض جسماني صعب أو مزمن مثل األمراض السرطانية.

عالج نفسي داعم فردي في أعقاب مرض جسماني

عالجات نفسية طبية بهدف التدخل أثناء حدوث أزمة للتأقلم العملي مع وضع طبي حاد أو بهدف المساعدة
على مواجهة الوضع الطبي المستمر أو المزمن.

تأمينات مكملة -خدمات الصحة الشاملة كالليت

المعلومات التالية عامة وتهدف إلى توفير المعرفة فقط .لتلقي الشروط والتفصيل الكامل ،توجهوا إلى مركز
خدمة األعضاء التابع لصندوق "كالليت موشالم" على * 2700أو على موقع اإلنترنت التابع لصندوق "كالليت
موشالم"  .WWW.CLALIT.CO.ILالمبالغ المذكورة سارية المفعول منذ تاريخ نقل المعلومات ،وبما أنها
مرتبطة بالمؤشر ،فيتم تحديثها شهريا.
يستحق زبون "موشالم بالتينوم" طبعا كل الخدمات التي يستحقها زبون "موشالم زهاف".

رزمة دعم لمرضى السرطان

(تقدم الخدمة في برنامج "موشالم بالتينوم" فقط ،فترة الكفاءة هي  12شه ًرا):
زبون "موشالم بالتينوم" الذي ّ
شخص الطبيب حالته بأنه يعاني من سرطان خبيث ،وذلك بعد إجراء فحص
نسيجي ،يحق له استرجاع مالي أقصى بنسبة  75%من مصاريفه الفعلية بسبب مرضه ،إذ يتم حساب مبالغ
السقف األعلى تراكم ًّيا .االستحقاق هو لسنتين من يوم تشخيص المرض.
 .1االشتراك في تكلفة عملية مطلوبة لعالج مرض المؤ َمن و ُتجرى في نطاق دولة
إسرائيل ،بمبلغ  40,000شاقل أو مبلغ يعادل  75%من المصاريف الفعلية ،مع خصم مجمل المبالغ
التي تلقاها بخصوص الحالة المؤهِّ لة لذلك ضمن برامج "كالليت موشالم" و "موشالم بالتينوم" (ليست
متضمنة في هذا الفصل) ،حسب األقل من بينهما .إلزالة الشك ،ينبغي التوضيح أن مجمل المبالغ التي
سيستحقها المؤ َمن بخصوص الحالة المؤهِّ لة ضمن برامج "كالليت موشالم" و "موشالم بالتينوم" (يشمل
هذا الفصل) ،لن يزيد عن  75%من المصاريف الفعلية.
 100,000 .2شاقل لالشتراك في تكلفة عملية و /أو عالجات طبية أخرى مطلوبة لعالج
مرض لدى مؤ َمن يتواجد خارج الدولة.
 10,000 .3شاقل لتغطية المصاريف المختلفة لتشخيص المرض وعالجه ،مثل اإلرجاع مقابل االستشارة
الطبية لدى أخصائي ،الحصول على خدمات نفسية ،غذائية ،أو استكمالية بطريقة شخصية ،رعاية المريض
من قبل ُم َعالِج شخصي ليس فردًا من أفراد العائلة ،شراء أدوات مسا ِعدة للبيت حسب الئحة وليس هناك
استحقاق لمنحها في إطار سلة الخدمات الحكومية وإرجاع مصاريف السفر.
	.4تقديم خدمة توجيهية للمريض ،بالنسبة لحقوقه واستشارة عامة متعددة التخصصات في مشاكل ذات
صلة بعالج المرض ،بواسطة مز ّودي االتفاقيات بمقتضى اشتراك ذاتي بمبلغ  500شاقل.
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استشارة طبيب مختص في البالد

توفر "كالليت" موشالم استشارة طبيب خبير بشكل شخصي (يتم اختيار الطبيب من قائمة األطباء المعترف
بهم كمستشارين وفق برنامج "كالليت موشالم") ،في عيادة الطبيب الخاصة أو مركز خدمات طبية خاصة
في مستشفى في القدس .باإلضافة إلى ذلك ،يحق لمؤمني كالليت موشالم الحصول على حل مميز :شبكة
من األطباء العاملين في كالليت موشالم .تتضمن الشبكة نحو  2.000طبيب خبير من خيرة األطباء في البالد.
تكلفة االستشارة في إطار الشبكة 170 :ش.ج .فيما عدا االستشارة في مركز خدمات طبية خاصة بتكلفة
 250شاقل للزيارة .تنطبق هذه التسعيرة على استشارة جراحين لديهم تعاقد مع كالليت موشالم .االستحاق
سار حتى ثالث استشارات وفق التقويم الميالدي (كانون الثاني حتى كانون األول) ضمن المسارين معاُ .تقدّم
استشارة إضافية أخرى في السنة الميالدية من قبل طبيب خبير للمرأة الحامل حول الحمل والوالدة.فترة
الكفاءة 6 :أشهر.

استشارة طبيب مختص خارج البالد

ُتقدم الخدمة لمؤمني كالليت "موشالم زهاف" الذين اجتازوا كفاءة مدتها  6أشهر ،بما في ذلك استشارة خبير
أخصائي في خارج البالد في مركز طبي .سيحصل المؤمن على إرجاع بنسبة  75%من التكاليف المباشرة
الفعلية ،ولكن ال يزيد عن ( $ 1,000مرة لكل حالة تلبي ممارسة الحقوق) .للحصول على الخدمة ،هناك
حاجة للتوجه خط ًّيا من قبل طبيب أخصائي في إسرائيل بهدف استشارة خبير في خارج البالد لتحديد نوع
العالج الموصى به والمصادقة عليه مسب ًقا.

الشعر المستعار لمرضى السرطان

ُتقدم الخدمة لمؤمني كالليت "موشالم زهاف" الذين اجتازوا كفاءة مدتها  6أشهر .يمكن الحصول على
الخدمة عبر مز ّود خدمة لدى كالليت اتفاق معه بمشاركة ذاتية بتكلفة  250شاقل مقابل الشعر المستعار.
االسحتقاق لمرة واحدة في السنة الميالدية ،ومقابل الشعر المستعار الطبيعي فقط .يتم االحتفاظ بمبلغ 200
شاقل من مبلغ المشاركة الذاتية ،كضمان مالي وتتم إعادته للزبون في حال إعادة الشعر إلى مز ّود الخدمة.
على المؤ َمن أن يتز ّود بتوصية طبية (وذلك ألن الخدمة ُتعطى ضمن سلة الخدمات األساسية أيضا).
يمكن شراء الشعر المستعار بشكل خاص وتلقي استرجاع نسبته  %85من المبلغ الكلي ،حتى  1460شاقل
إضافة إلى اإلرجاع المالي وفق سلة الخدمات األساسية.

عملية خاصة في البالد

يحق لزبون كالليت موشالم بعد مرور فترة كفاءة مدتها سنة إنجاز عملية جراحية في مستشفى خاص من
قبل أطباء لديهم تعاقد مع كالليت موشالم .في وسع المؤ َمن أن يختار الجراح الخاص الذي لديه تعاقد مع
كالليت موشالم وإنجاز عملية متض ّمنة في قائمة العمليات المتفق عليها بمشاركة ذاتية منخفضة.
تمت المصادقة على األطباء الذين لديهم تعاقد مع كالليت موشالم على يد لجنة مهنية تابعة لكالليت
موشالم وتم االعتراف بهم كجراحين ومستشارين خبراء في وسعهم إنجاز عمليات لزبائن كالليت موشالم.
ُ 	.1يقدم كل األطباء الذين لديهم تعاقد مع "كالليت موشالم" خدمة استشارة طبية أيضا في إطار شبكة
األطباء العاملين في كالليت موشالم بمشاركة ذاتية منخفضة.
ُ .2تحدد المشاركة الذاتية إلجراء عملية وفق التغطية التأمينية الخاصة بمؤ َمن كالليت زهاف أو
بالتينوم ،وتتضمن كل تكاليف العملية :الدفع للمستشفى ،الجراح ،مقابل الغرسات عند الحاجة ،وغيرها.
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	.3يتمتع زبائن بالتينوم بمشاركة ذاتية منخفضة جدا 25% :من مستوى المشاركة الذاتية المعمول بها
في برنامج زهاف (ولكن ليس أقل من  300شاقل) حتى سقف الحد األقصى بمبلغ  2.000شاقل .فيما
عدا في عمليات يتم وصفها في الموقع ،حيث قد ُتدفع مشاركة ذاتية أعلى :مثل عمليات الكاتاراكت
وعمليات ُمدمجة طبية مثل العمليات التجميلية.

زراعة األعضاء ،العمليات الجراحية والعالجات خارج البالد

تشمل التغطية زراعة أعضاء ،عمليات ،وعالجات خارج البالد لعالج ُمنقذ للحياة ،ال يمكن إجراؤها في البالد
وليس لها عالج بديل .تفوق التغطية مبلغ التغطية المحدد في القانون الصحي في حالة عملية /زراعة
أعضاء /عالج طبي في الخارج .يجب على الزبون أن يكون مستح ًقا في إطار قانون التأمين الحكومي للعالج
في دول الخارج (لزرع الكلى تغطية تأمينية منفصلة) .مدة الكفاءة للتغطية هي  24شه ًرا .هناك حاجة
مسبقة للحصول على التغطية.
موشالم زهاف :يستحق الزبون استكمال المبلغ في حال كانت الخدمة المقدّمة في الدولة الخارجية أعلى
من المبلغ األقصى المقرر في القانون الصحي .في حال زراعة األعضاء :استحقاق لمبلغ إضافي يفوق المبلغ
في قانون الصحة حتى  275,000دوالر .إلجراء عملية جراحية وعالج طبي :مبلغ إضافي يفوق المبلغ في
قانون الصحة حتى  100,000دوالر.
موشالم بالتينوم :يستحق الزبون مبل ًغا ال يزيد عن  200%من التسعيرة التفاوتية لوزارة الصحة ،بخصوص
تكلفة ٌ
ٌ
عامة ،عندها
التكاليف الطبية المتعلقة بإجراء نفس العملية في مستشفى في البالد .إن لم تكن
يتلقى الزبون  200%من تكلفة يوم المكوث ،كما قررت وزارة الصحة ،لكن ليس أكثر من األيام التي يصادق
عليها المدير الطبي لكالليت موشالم .كذلك ،يستحق الزبون استرجاعًا مقابل السفر ج ّوا بهدف العملية
(حتى  10,000دوالر) ،أداة مغروسة (حتى  5,000دوالر) ،مصاريف المكوث ألجل مرافق (حسب األنظمة)،
نقل جثة ج ّوا في حال اقتضى األمر.

استئجار خدمات ممرضة خاصة بعد العملية

تشمل التغطية استئجار خدمات ممرضة خاصة بعد العملية وخالل المكوث ،وتقدّم بعد فترة كفاءة مدتها
ثالثة أشهر لمؤ ّمني موشالم زهاف .االسترجاع هو  85%حتى  437شاقال لليوم لمدة األيام الـ  10األولى بعد
العملية.

المكوث في مؤسسة للنقاهة بعد عملية جراحية

تشمل التغطية المكوث في مؤسسة للنقاهة بعد عملية جراحيةُ ،تلزم بموجب قرار طبي المكوث لمدة 6
ليال على األقل بعد العملية الجراحية (ال تشمل "حاالت قلبية" تحظى بتغطية في سلة الخدمات األساسية).
ُتمنح التغطية لمؤمني "موشالم زهاف" حتى شهرين من موعد التسريح من المستشفى ،بموجب توجيه
طبي وبعد فترة كفاءة من  3أشهر .يمكن المكوث في مؤسسة للنقاهة بموجب تعاقد ،بمشاركة ذاتية
بمبلغ  180ش.ج حتى  220ش.ج أو في مؤسسة للنقاهة ال تخضع للتعاقد ،والحصول على استرجاع بنسبة
 75%لمدة حتى  6ليال حتى مبلغ  326ش.ج لليلة الواحدة.
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التعافي بعد العالجات في مجال طب األورام

األعضاء الذين يزيد عمرهم عن  18عا ًما ،وهم في مرحلة التعافي من مرض السرطان بعد أن أنهوا الحصول
على العالجات السرطانية ،يستحقون الحصول على النقاهة لمدة سبعة أيام في مركز لديه تعاقد .االستحقاق
منوط بالحصول على توجيه من طبيب معالج أخصائي في مجال طب األورام ،الذي يصادق على أن العضو
مالئم للحصول على الخدمة ،وبمشاركة ذاتية بمبلغ  1،365ش.ج .تشمل الخدمة النقاهة بشروط إقامة
كاملة لشخصين في الغرفة ،اللقاءات ،ورشات العمل ،واستخدام منشآت نقاهة وغيرهاُ .تعطى الخدمة من
دون فترة كفاءة لمؤ ّمني موشالم زهاف وبالتينوم.

معدّات للعظام

حسب توجيه طبي،
ُتقدّم الخدمة لمؤ ّمني موشالم زهاف الذين يحتاجون إلى أدوات طبية لتقويم العظام َ
يظهر اسمه بجانب كل تصنيف طبي في ملحق األدوات دون فترة كفاءةُ .تدفع مشاركة ذاتية بواسطة
المعاهد بموجب االتفاقية ،حسب التفاصيل في القائمتَين "أ" و "ب" ،حتى أداتين في السنة الميالدية من
كل فئة من فئات األدوات.

مختبر حتى البيت

تشمل التغطية خدمات ِمخبرية حتى البيت لفحوص الدم األساسية في توزيع قطري جزئي ،وتقدّم من دون
فترة كفاءة لمؤ ّمني موشالم زهافُ .يجريُ /تجري فحوص الدم والبول ممرض/ة في بيت الزبون أو مكان
عمله من يوم األحد حتى الخميس بين الساعات
 .06:00-10:00الخدمة مع َّد ٌة للمنتسبين بدءا من عمر  5سنوات فما فوق وتقدّمها معاهد ضمن االتفاقية،
باشتراك ذاتي بمبلغ  45شاقال.

مشاركة في تكاليف السفر بسيارة اإلسعاف لزبائن "موشالم بالتينوم"،

تشارك كالليت "موشالم بالتينوم" بتكاليف اإلخالء العاجل ألعضائها بسيارة إسعاف لغرفة الطوارئ في
مستشفى عام في حالة لم ينت ِه بالعالج في المستشفى .يمكن استخدام هذه الخدمة مرتين في السنة
التقويمية (كانون الثاني-كانون األول) ،بعد فترة تأهيل من ستة أشهر .سيكون استرجاع الموشالم هو 50%
من التكلفة الفعلية ،وليس أكثر من  303شواقل .التكلفة الفعلية هي التي أنفقها العضو من جيبه الخاص
مع اقتطاع أية مشاركة حصل عليها ،أو يستحق الحصول عليها ،وفقا لقانون الصحة أو قانون التأمين الوطني.
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تأمين الرعاية طويلة األجل بواسطة وبمسؤولية "دكاله  -شركة للتأمين م.ض  -ووفقا
والمحسنة .شروط
لبوليصة "سيعودي موشالم بلوس"  -وهي البوليصة الجديدة
ّ
بوليصة التأمين الثابتة لكافة الحاالت.
بدءا من تاريخ  ،1.7.2017ستكون شروط االستحقاق للحصول على مكافآت تأمينية ،مبلغ المكافأة التأمينية،
ومبلغ الدفع مقابل المكافأة التأمنية موحدة في كل صناديق المرضى وفق سن انضمام المؤمن.
تدفع المكافأة حتى  60شهرا ( 5سنوات) في كل الصناديق.
فيما يلي سقف حد المكافأة التأمينية وفترة دفع المكافآت التأمينية ،اللذين ينطبقان على حاالت تأمينية
تحدث للمرة األولى منذ  1حزيران .2016
مكان مكوث المؤ َمن

سن االنضمام إلى التأمين التمريضي الجماعي ألعضاء
صناديق المرضى للمرة األولى
حتى  49عاما

 50حتى  59عاما  60عاما عام فأكثر.

مكافأة التأمين الشهرية للمؤمن
الذي يمكث في المنزل (تعويضات)

 5,500ش.ج.

 4,500ش.ج.

 3,500ش.ج.

مكافأة التأمين الشهرية للمؤ َمن
الذي يمكث في مؤسسة
(تعويضات)*

 10,000ش.ج.

 6,500ش.ج.

 4,500ش.ج.

* مبلغ مكافأة التأمين الشهرية التي تدفع للمؤ َمن الذي يمكث في مؤسسة عند موعد االستحقاق لمكافأة
التأمين الشهرية ،لن يزيد عن نسبة  80%من المبلغ الذي دفعه المؤ َمن في الواقع للمؤسسة.
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مكابي ،خدمات الصحة

www.maccabi-health.co.il

َمن هو المستحق؟

يستحق كافة أعضاء "مكابي خدمات صحية" وفقا لقانون التأمين الصحي الرسمي ،الذين لديهم كود لمرض
صعب.

األدوية والرسوم

إعفاء من دفع االشتراك الذاتي مقابل األدوية المخصصة لألمراض الحادة فقط .ستسري على األدوية األخرى
غير المخصصة لعالج مرض خطير رسوم دفع مشاركة ذاتية ،كما يظهر في برنامج الجباية المصادق عليه في
مكابي بالنسبة لألدوية.
جميع األمراض المع ّرفة كأمراض خطيرة هي أمراض مزمنة لذلك فالمريض الذي يعاني من مرض خطير يستحق
المتوسط شهريا
دفعا ربع سنوي معد للمرضى مع أمراض مزمنة مع مشاركة ذاتية مقابل األدوية .باحتساب
ّ
تكون المشاركة الذاتية حتى ح ّد أقصى بقيمة  294شاقال مقابل األدوية المشمولة في س ّلة الصحة وس ّلة
مكابي .يدفع المرضى المصابون بأمراض مزمنة والذين وصلوا إلى سنّ التقاعد ويحصلون على تكملة للدخل،
حدّا أقصى مخ ّفضا بقيمة  147شاقال بالمعدّل شهر ّيا (يسري حتى تموز .)2015
*** نلفت انتباهكم – يتم تحديث اإلعفاء أو الح ّد األقصى للمشاركة الذاتية بين حين وآخرُ .ينصح بفحص
االستحقاق في صندوق المرضى في الموعد ذي الصلة.
 .1سقف اشتراك ذاتي شهري (يتغ ّير من فترة إلى أخرى) للمعدّات التي يمكن استنفادها ،للمريض فقط.
 .2اإلعفاء من كل الرسوم ربع السنوية  -رسوم زيارة الطبيب الثانوي ،العيادات الخارجية ،والمعاهد،
للمريض فقط.
 .3إعفاء من رسوم غرفة الطوارئ أو رسوم مركز الطوارئ ،حين يكون التوجه إليهما متعل ًقا بالمرض نفسه.
 .4إعفاء من الدفع مقابل فحص كثافة العظام.
 .5إعفاء من الدفع مقابل حزم عالج لمريض يتلقى عالجا تنفسيا اصطناعيا.

السفر بهدف الحصول على العالجات

يتم تمويل السفر بهدف الحصول على العالجات الطبية المشمولة في سلة الخدمات الصحية وذات الصلة
بالمرض ذاته ،مثل :فحوص من قبل الطبيب ،فحوص مختبر وغيرها .كما و ُيعطى استرجاع مقابل السفر
للحصول على عالجات األسنان.
المريض الذي يعاني من السرطان ونتيجة إجراء عملية خاصة بالسرطان أو عالجات كيميائية /إشعاعية ،يترتب
عليه الحصول ً
أيضا على عالجات في مجال الجراحة التجميلية المتع ّلقة باسترجاع عضو (مثل استرجاع ثدي
بسبب سرطان الثدي ،زراعة جلد ،وغير ذلك)  -تعتبر هذه العالجات عالجا لمرض السرطان لذلك تتم الموافقة
على استرجاع تكاليف السفر مقابلها.
االسترجاع مقابل السفريات للعالج في منشآت مكابي ،المستشفيات ،منشآت أسوتا ،أو المعاهد المرتبطة
بعقد مع مكابي.
عند الدفع مقابل السفر بمواصالت عامة أو سيارة خاصة ،يكون االسترجاع باتجاهين (عام :بحسب التذاكر،
"حوفشي حودشي"" ،راف كاف" ،الخاص :باحتساب الكيلومترات) .سيحصل مرافق واحد على استعادة النفقات
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بنسبة  50%من تكلفة السفر بالمواصالت العامة.
وتقتصر استعادة نفقات السفر بسيارة أجرة أو بسيارة إسعاف على استعادة بنسبة  50%مقابل السفر باتجاه
واحد فقط بموجب عرض إيصاالت.
هنالك حاجة إلى الحصول من الموقع الذي يقدم العالج عن تأشيرة موعد تلقي العالجات /الفحوص.
ُيعطى االستحقاق للمرضى الذين يعانون من أورا ًما سرطانية واجتازوا زرع نخاع العظام  -حتى ثالثة أشهر من
موعد الزرع).

العالجات الطبية خارج منطقة سكن العضو

المرضى الذين يعانون من السرطان ويحتاجون إلى الحصول على عالج كميائي أو إشعاعي من خالل المكوث
النهاري في مركز طبي يقع بعيدا عن منطقة سكنهم ،لمدة عدة أيام متتالية ،وال يمكنهم نظرا لحالتهم الطبية
أو ا ُلبعد عن منزلهم العودة للمبيت في منزلهم ،يمكنهم في فترة مكوثهم خارج المنزل ،مع األخذ بعين
االعتبار ظروف الحالة ،المكوث في ُنزُل جمعية مكافحة السرطان (ال ُنزُل على اسم تشالرز كلور) وفي نزل
إضافية متعاقدة مع مكابي ،بموجب االلتزام الذي يتم إصداره مسبقا من قبل مكابي.

المكوث في ُنزُل (هوسبيس)

ُيقدّم المكوث في ال ُنزُل مجانا للمرضى الذين يعانون من أورام وحالتهم مميتة ،وتوقفوا عن الحصول على
عالج خاص لكبح المرض ،ولكن يحصلون على عالج داعم لتخفيف األعراض فقط.
ُتقدّم الخدمة مجا ًنا في المؤسسات المتعاقدة مع مكابيُ .تعطى الموافقة على المكوث في ال ُنزُل بموجب
اعتبارات طبية ونفسية اجتماعية من قبل مقدمي العالج في مكابي وطاقم النزل.

وحدة العالجات المنزلية

المرضى المالزمون منزلهم بسبب حالتهم الطبية وغير قادرين على الحصول على الخدمة الطبية في المركز
الطبي ،يحق لهم الحصول على عالج في منزلهم من قبل طاقم وحدة متابعة العالجات البيتية ،ويشتمل على:
طبيب ،ممرضة ،عاملة اجتماعية ،معالجة فيزيائية ،معالجة وظيفية ،معالجة بالنطق وأخصائية في مجال
التغذيةُ .يسمح بالتوجه إلى الوحدة من قبل طبيب العائلة أو من قبل مم ّرضة التنسيق وبرقابة المستشفى.

خدمة العالج المنزلي

المرضى الذين يعانون من مرض مميت ومعنيون بإنهاء األيام األخيرة من حياتهم في منزلهم ،يحق لهم
الحصول على رعاية تلطيفية داعمة في منزلهمُ .تقدَّم الخدمة بموجب موافقة الصندوق وبحسب حالة
التخصصات العالج.
المريض الطبيةُ .يقدم فريق مد َّرب ومتعدّد ّ

خدمة الرفاه

ُيقدّم العاملون االجتماعيون في المراكز الطبية التابعة للصندوق المساعدة للمرضى وألفراد عائالتهم على
مواجهة الجوانب الحسية ،العائلية ،واالجتماعية المصاحبة للحالة الطبية ،بما في ذلك تقديم المعلومات
المتعلقة بالحقوق في "مكابي" وفي نطاق المجتمع.
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الطب الم ّكمل

عالجات الطب المك ّمل غير مشمولة في سلة الخدمات لذلك تكون منوطة بتكلفة مادية .بموجب دليل
الخدمات الصحية اإلضافية ،بند الطب المك ّمل ،يحق لمؤ َمن "ماغين زهاف" الحصول على تخفيضات
للعالجات التي يتم تقديمها في عيادات "مكابي تفعي" والتي تمت المصادقة عليها من قبل "ماغين زهاف"
المفصلة فيما يلي ،والمجاالت األخرى التي سيتم تحديدها من قبل "ماغين زهاف" من حين
في المجاالت
ّ
إلى آخر :الوخز باإلبر (اكوبنكتورا) ،االرتجاع البيولوجي (بيوفدبيك) ،المعالجة اليدوية (الكايروبراكتيك) ،علم
المنعكسات (الريفلكسولوجي) ،شياتسو ،المعالجة المثلية (الهوميوباثي)،األعشاب الطبية ،توينا ،طريقة باوال،
معالجة عبر تقويم العظام ،طريقة أليكساندر .يمكن العثور على قائمة العيادات المصادق عليها وتسعيراتها
في المراكز الطبية في مكابي ،في موقع اإلنترنت الخاص بمكابي وفي مركز "مكابي من دون توقف”.
نلفت انتباهك!
العالجات المك ّملة المقدّمة للمرضى الذين يعانون من األورام السرطانية في عيادات "مكابي تفعي" هي من
بين تشكيلة العالجات الموجودة في الشبكة.

العالج الغذائي

يمكن أن يساعد العالج الغذائي الداعم خالل وبعد العالجات السرطانية ،سواء في تحسين الوضع الطبي
عالجا غذائ ًيا لمرضى السرطان
أو في تحسين جودة الحياةُ .يعطى ضمن إطار مكابي خدمات الصحة ً
مجا ًنا ،وفق توجيه طبي .هناك في "مكابي للخدمات الصحية" مجموعة متنوعة من األطعمة لتقديم
الدعم الغذائي بحسب حالة المريض .تقدم األغذية الطبية المدعومة بموجب سلة الخدمات الصحية ووفق
النظم اإلدارية الخاصة بالصندوق .للمزيد من المعلومات يمكن استشارة الطبيب/ة أو أخصائي/ة التغذية.

مؤمنو "ماغين كيسف"" ،ماغين زهاف"" ،مكابي شلي"
(خدمات صحية أخرى)

يحق لجميع مؤمني مكابي ،من دون التق ّيد بالسن والحالة الصحية ،االنضمام إلى خدمات صحية أخرى،
بموجب فترة انتظار (تتراوح بين  0حتى  24شهرا) وبموجب النظم اإلدارية التابعة للخدمات الصحية األخرى.
يمكن أن يتسفيد المؤمنون من استعادة مبالغ مالية مقابل هذه الخدمات ،مثل :استشارة (وجهة نظر
إضافية) أطباء أخصائيين خبراء بموجب القائمة ،إجراء عمليات جراحية خاصة في مستشفى خاص ،الحصول
على خدمات ممرضة خاصة بعد إجراء عملية جراحية بهدف المراقبة في المستشفى ،التعافي بعد المكوث
في المستشفى ،تخفيضات مقابل تلقي عالجات الطب المك ّمل في إطار عيادات "مكابي تفعي" ،والمشاركة
عند امتالك أجهزة طبية.
*جميع المعلومات هي بمثابة معلومات عامة وتخضع لألنظمة المحدثة التابعة للخدمات الصحية األخرى.

تأمين تمريضي  -عالج تمريضي منزلي

سيكون أعضاء "مكابي خدمات صحية" أصحاب التأمين التمريضي ،ابتداء من  1.7.2008مؤمنين حسب
بوليصة "مكابي سيعودي" في شركة التأمين "كالل لبيتواح م.ض" .يمكن وف ًقا لشروط البوليصة ،عند االعتراف
بالوضع التمريضي حول حق الحصول على العالج في المنزل ،اختيار خيار من بين ثالثة:
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مؤمنو البرنامج
"سيعودي زهاف"
ساعات عالج على يد ُمقدم عالج  36ساعة أسبوعية
إسرائيلي بواسطة شركة التمريض
تعويض مقابل تشغيل ُمق ّدم عالج  5,117 ش.ج .شهر ًيا
تمريضي مالزم  -عامل أجنبي
 4,549 ش.ج .شهر ًيا
تعويض مالي

مؤمنو البرنامج
"سيعودي كيسف"
 25ساعة أسبوعية
 3,980 ش.ج .شهر ًيا
 3,412 ش.ج .شهر ًيا

* التعريفات في هذه القائمة صحيحة لشهر تموز  .2015ترتبط استحقاقات الرعاية الصحية التي يتم دفعها
للمؤ َّمن ّ
ويتم تحديثها مرة كل ربع سنة.
بمؤشر األسعار للمستهلك ّ
*يمكن اختيار أحد الخيارات والتبادل بينها في أي وقت كان ،بموجب إعالن شركة التأمين .هذه الحقوق هي
حقوق إضافية وليست ذات عالقة بما تقدمه مؤسسة التأمين الوطني.
المعلومات معلومات جزئية وتخضع لشروط بوليصة "مكابي سيعودي" .يمكن الحصول على المزيد من
التفاصيل في موقع اإلنترنت التابع لمكابي خدمات صحية.
نلفت انتباهك!
مؤمنو "مكابي ماغين" الذين واجهوا وضعا تمريضيا واحتاجوا إلى مساعدة اآلخرين للقيام بثالثة نشاطات
يومية قبل انضمامهم إلى "مكابي سيعودي" ،أي في تاريخ 1.7.2008 ،ال يتم شملهم في التأمين التمريضي
"مكابي سيعودي" .صندوق التمريض – جمعية مكابي ماغين ،تقدم خدمات التمريض لهؤالء األعضاء الذين
تتم معالجتهم بموجب ما هو محدد في أنظمة صندوق التمريض – مكابي ماغين .المعلومات هي معلومات
جزئية وتخضع ألنظمة صندوق التمريض – مكابي ماغين .يمكن الحصول على المزيد من التفاصيل في موقع
اإلنترنت التابع لمكابي خدمات صحية.

العالجات ،المعدّات ،واألجهزة

عملية زرع بورتا كات

تتم هذه العملية على حساب مكابي ،من دون أية مشاركة ذاتية.

األكسجين

يحصل المرضى الذين يحتاجون إلى األكسجين على الخدمة مباشرة إلى منزلهم من ُمقدّم خدمات خارجي،
بموجب تأشيرة طبية من طبيب أخصائي في مجال الرئة .يتحمل المؤ َمن مسؤلية المشاركة الذاتية بنسبة .10%

العالج بواسطة النزح الليمفاوي

ُيعطى العالج بعد عمليات استئصال أوارم سرطانية و/أو بعد العالجات اإلشعاعية التي أدت إلى حدوث ضرر
بالنزح الليمفاوي ،بموجب إحالة طبية .وهو يهدف إلى تخفيف الورم وتقديم أدوات يمكن للمريض من خاللها
تجنّب انتكاس حالتهُ .يقدَّم العالج أخصائيون مؤهّ لون في العالج الطبيعي بشكل حصري في هذا المجال .يتم
تحديد مدّة العالج ووتيرته بناء على التقدير المهني للم َعالِج ووفقا ألداء المريض وتقدّمه .يتم العالج في
معاهد العالج الطبيعي التابعة لمكابي ،أو في المستشفيات /المعاهد المتعاقدة مع مكابي وبموجب الحصول
على مصادقة مسبقة من قبل الجهة التي تمنح الموافقة ومن دون مشاركة ذاتية.
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ثدي اصطناعي

تتم الموافقة على غرسة ثدي اصطناعي خارجي بعد استئصال الثدي على خلفية سرطان للعضوات في
مكابي اللواتي لديهن استحقاقات في الخدمات الصحية األخرى .االستحقاق هو لالسترجاع مقابل الفارق بين
المبلغ المدفوع وبين االسترجاع من وزارة الصحة .االسترجاع بموجب التأمين في الخدمات الصحية األخرى
  33%أو  83%من المصاريف حتى سقف يتغير بين حين وآخر .االستحقاق هو مقابل غرسة واحدة لكلثدي فقط ،في سنة العضوية الواحدة .للحصول على االسترجاع ،يجب تقديم فاتورة وإيصال أصليين إلى
مكتب الفرع.

إعادة بناء الثدي

عملية إعادة بناء الثدي مشمولة في سلة خدمات مكابي الطبية ،من دون رسوم مشاركة ذاتية وبموجب
موافقة من فرع مكابي.

الشعر المستعار

الشعر المستعار معد للمرضى الذين يعانون من صلع في أعقاب عالجات كيميائية وإشعاعية .االستحاق
معد للنساء والرجال على حد سواء .يحق ألصحاب الحقوق في الخدمات الصحية األخرى الحصول على
استرجاع عند شراء شعر مستعار .االسترجاع بموجب التأمين في الخدمات الصحية األخرى  33% -أو
 83%من المصاريف حتى سقف يتغير بين حين وآخر .االستحقاق هو للشعر المستعار الواحد خالل سنة
العضوية .يمكن شراء الشعر المستعار في كافة الحوانيت لبيع شعر مستعار .للحصول على االسترجاع من
مكتب المركز الطبي ،يجب تقديم فاتورة وإيصال أصليين.

استرجاع مقابل حفظ حيوانات منوية وتجميدها

يستحق الحصول على االسترجاع الرجال المرضى بالسرطان الذين يحصلون على عالج كيميائي أو إشعاعي.
يعطى االستحقاق للولد األول والثاني فقط ،اللذين هما أوالد المرأة الحالية ،من أجل تجميد خمس وجبات
لمدة خمس سنوات ،ال يتطلب رسوم مشاركة ذاتية ويخضع لمصادقة فرع مكابي .لطلب تجميد الحيوانات
المنوية واالحتفاظ بها لمدة تزيد عن خمس سنوات أو في حاالت عودة المرض بعد بضع سنوات أو في
الحاالت التي يكون فيها المريض شابا ،يجب الحصول على مصادقة مسبقة من مكابي .يتع ّين على العضو،
في كل سنة جديدة من االحتفاظ ،التوجه إلى المركز الطبي للحصول على التزام جديد لسنة إضافية مقابل
كل وجبة يتم تجميدها ،وحتى أربع سنوات إضافية من االحتفاظ الذي يتعدى السنة األولى.

تجميد البويضات بهدف االحتفاظ باإلخصاب

ُتمنح للنساء اللواتي يعانين من أورام سرطانية ،بهدف والدة الطفل األول أو الثاني خالل زواجهن الحالي،
قبل حصولهن على عالج كيميائي أو إشعاعي من شأنه أن يمس بقدرتهن على اإلنجاب ،الموافقة على سحب
بويضات وتجميدها لفترة بحد أقصى من  10سنوات منذ يوم إنجاز التجميد .هنالك حاجة للحصول على
توجيه من قبل أخصائي طب األورام وتفصيل حول المرض الحالي والعالجات التي ستحصل عليها المؤمنة.
الموافقة منوطة بمصادقة مسبقة من قبل الصندوقُ .تعطى بموجب التزام إلى المستشفيات العامة ،من
دون مشاركة ذاتيه.
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جهاز اصطناعي معد للنطق

ُتعطى الخدمة للمؤمنين الذين اجتازوا استئصال الحنجرة كليا وفقدوا قدرتهم على النطق .االستحقاق
هو مقابل جهاز اصطناعي للنطق وكافة المعدّات المرافقة التي يحتاجها المريض (زرعات النطق ،قنيات،
تغطية الثغرة عند االستحمام والتنفس) .بهدف الحصول على االستحقاق ،يجب الحصول على توجيه طبيب
أخصائي أمراض األنف ،األذن والحنجرة وتوصية من قبل معالجة باالتصالُ .تعطى الخدمة من دون مشاركة
ذاتيه .للحصول على االسترجاع ،يجب تقديم فاتورة وإيصال أصليين إلى مكتب الفرع.

أجهزة نطق إلكترونية

يتم إعطاء الجهاز للمرضى الذين اجتازوا استئصال الحنجرة كليا ،وال يستطيعون استخدام زرعة النطق
بسبب حالتهم الجسمانية أو العالج باألورام السرطانية .بهدف الحصول على االستحقاق ،يجب الحصول
على توجيه طبيب أخصائي أمراض األنف ،األذن والحنجرة وتوصية من قبل معالجة باالتصال .للحصول
على االسترجاع ،يجب تقديم فاتورة وإيصال أصليين إلى مكتب الفرع.

عالج الصوت

يستحق كل مريض يعاني من اضطرابات في الصوت نتيجة تدخل جراحي الحصول على  20عالج صوت
خالل سنتين بعد العملية من دون دفع رسوم مشاركة ذاتيةُ .يقدّم العالج أخصائي المعالجة باالتصال
بموجب مرشد خدمات مكابي فقط .عند الحاجة ،تتم المصادقة على عالجات إضافية مع رسوم مشاركة
ذاتية وبمصادقة الجهة المهنية في الصندوق.

معالجة اضطرابات االبتالع

ُتقدم االستشارة والعالج الضطرابات االبتالع من قبل معالجين باالتصال يعملون في هذا المجال (كما هو
مفصل في مرشد الخدمات) .للمزيد من المعلومات يمكن التوجه إلى المكتب في المركز الطبي.
ّ

أجهزة تدريب (توسيع) المهبل

جهاز التدريب م ّعد لمنع حدوث التصاق األنسجة أو تض ّيق في أعقاب عالج موضعي باألشعة لدى النساء
اللواتي يعانين من السرطانُ .تعطى الخدمة ضمن سلة خدمات مكابي وهي ليست متض ّمنة في سلة
الخدمات الصحية الرسمية .يمكن الحصول على الجهاز مباشرة من المز ّود بموجب توجيه من طبيب
النساء ،طبيب األمراض السرطانية أو طبيب األمراض السرطانية النسائيةُ .يعطى االسترجاع حتى السقف
الذي يتم تحديثه بين حين وآخر وال يزيد عن جها َزي تدريب مهبل َيين للعضوة المؤ َمنة طوال مدة حياتها.
ُيعطى االسترجاع في المركز الطبي مقابل عرض فاتورة وإيصال أصليين.

مرضى السرطان الذين يجتازون مكوثا تمريضيا مر ّكبا

يدفع مرضى السرطان في المكوث التمريضي المر ّكب مشاركة ذاتية يومية .يتغير مبلغ المشاركة الذاتية
بين حين وآخر.
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عالجات األسنان

ُتقدّم عالجات األسنان للمرضى الذين يعانون من أورام سرطانية في إطار سلة الخدمات ،بمصادقة مسبقة
من صندوق الخدمات:
في عيادات األسنان "مكابي-دنت" وفي العيادات التي هناك تعاقد معها.
في المستشفيات العامة بموجب إصدار التزام مسبق من المركز الطبي.
في العيادات الخاصة ،يتم االسترجاع في المركز الطبي بحسب تسعيرة الصندوق ،ويخضع لتقديم
برنامج العالج للموافقة أو مقابل فاتورة /إيصال أصلي.

هناك حاجة إلى توجيه أو رسالة طبية مع تفصيل التشخيص الط ّبي ،تاريخ استقبال /انتهاء العالج
الكيميائي /اإلشعاعي ،تاريخ العملية الجراحية فيما يتعلق بكافة العالجات.
 .1عالج األسنان قبل الخضوع لعالج كيميائي /إشعاعي  -سيشارك الصندوق بنسبة  50%من تكلفة عالج األسنان
الذي يتم بهدف المحافظة والصيانة ،ومن العالج الترميمي بمادة الراتينج ،بموجب تسعيرة الصندوق.
 .2عالج األسنان بعد الخضوع لعالج كيميائي /إشعاعي  -سيشارك الصندوق بنسبة  100%من تكلفة عالج األسنان
الذي يتم بهدف المحافظة والصيانة ،بموجب تسعيرة الصندوق .الموعد المحدد :إنجاز عالج لغرض
المحافظة والصيانة /العالج الترميمي بمادة الراتينج بعد موعد انتهاء العالج الكيميائي /اإلشعاعي.
 .3عالج األسنان بعد الخضوع لعالج كيميائي لمنطقة الرأس والعنق  -سيشارك الصندوق بنسبة 100%
من تكلفة العالج الداعم في الفم ،العالج الذي ُيجرى بهدف المحافظة والصيانة ،والعالج الترميمي
بمادة الراتينج ،لفترة  60شه ًرا ،بعد االنتهاء من العالج ،بموجب تسعيرة الصندوق.
4 .عالجات أسنان قبل االستئصال الجراحي لألورام في منطقة اللثتين- سيشارك الصندوق بنسبة
 100%من تكلفة العالج الذي يتم من أجل المحافظة والصيانة ،والعالج الترميمي بمادة الراتينج،
بموجب تسعيرة الصندوق.
5	.عالجات أسنان بعد االستئصال الجراحي لألورام في منطقة اللثتين- سيشارك الصندوق بنسبة 100%
من تكلفة العالج الذي يتم بهدف المحافظة والصيانة ،والعالج الترميمي (بما في ذلك الغرسات)،
بموجب تسعيرة الصندوق.
6	.العالج الذي يتم إنجازه بهدف المحافظة والصيانة بعد الحصول على عالجات إشعاعية في سن
الطفولة إلى منطقة الرأس /العنق ُ -يعطى لمتلقي العالج الذي يستوفي الشروط التالية:
ّ
	المريض الذي حصل على عالجات إشعاعية في منطقة الرأس /العنق في سن الطفولة المبكرة
بسبب مرض خبيث ،قبل مرحلة تطور األسنان الثابتة وخاللها.
حدث ضرر غير قابل لالنعكاس لألسنان المؤقتة والثابتة ،نتيجة الحصول على عالج إشعاعي.
لم يبلغ متلقي العالج  30عا ًما.

عيادة "نبدأ من جديد" التابعة لـ "عيزر متصيون" في بيتح تكفا

ُيقدّم في العيادة دعم وتوجيه ألعضاء مكابي المتعافين من السرطان ،استشارة متعددة المجاالت .تشمل
االستشارة خمسة لقاءات خاصة مع مختصين من خمسة مجاالت مختلفة :الطب العام ،الطب النفسي،
الرفاه االجتماعي ،االستشارة الجنسية ،والتغذية .في نهاية اللقاء س ُيعطى ملخص طبي ونصائح الستمرار
العالج .يجب تنسيق القدوم للمعهد مسب ًقا .ثمة حاجة إلى تعهد مالي ،دون اشتراك ذاتي.
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"مكابي بال توقف"

يعمل في مكابي مركز معلومات هاتفي قطري على مدار الساعة ،بما في ذلك أيام السبت واألعياد.
بواسطة المركز الذي يشغله اآلن مم ّثلو الخدمة يمكن الحصول على المعلومات ،االستشارة ،التوجيه
واإلرشاد في مواضيع إدارية .يمكن الحصول بواسطة مركز الممرضات ،الذي تعمل فيه ممرضات مؤهالت،
وبمساندة من األطباء على معلومات واستشارة طبية و/أو تمريضية 1-700-50-53-53 :أو .*3555

مركز "موما" ( )MOMAلمرضى السرطان

عالجا ومتابعة عن
مركز ُمتقدم متعدد المجاالت لدعم مرضى السرطان وعالجهم .تشمل خدمات المركز ً
طريق مكالمة هاتفية ،محادثة فيديو بواسطة تقنيات متق ّدمة وغيرها .يعمل المركز بتعاون كامل مع
طبيب العائلة ،األطباء المختصين ،والمعالجين من مجاالت مختلفة مثل ،ممرضين /ممرضات ،عاملين
اجتماعيين ،مستشاري التغذية وصيادلة إكلينيكيينُ .تقدّم الخدمة في مركز األورام لمرضى األورام الجدد
عالجا كيميائ ًّيا أو إشعاع ًّيا ً
نشطا.
أو المرضى الذين عاد إليهم المرض (مع أورام صلبة) ،والذين يتلقون ً
ُتقدم الخدمة في المركز مجا ًنا .الخدمة متوفرة على مدار الساعة .يتم التوجه لتلقي الخدمة بتوصية
من طبيب العائلة .بعد الحصول على التوصية من طبيب العائلة ،سيتواصل طاقم المركز مع المؤ َّمن
الستكمال إجراءات االستيعاب.

أقسام خدمات الرفاه االجتماعي لألعضاء

03-7333267
لواء المركز:
لواء القدس والساحل	:08-8618811
08-6267407
لواء الجنوب:
03-5484609
لواء هشارون:
04-8808529
لواء الشمال:

كذلك ،يمكن االستعانة بالعاملين االجتماعيين في خدمة الرفاه ،في الفرع القريب من مكان سكناكم.
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"ليئوميت" خدمات صحية

عنوان المركز :شارع شبرينتسك  ،23تل أبيب ،هاتفwww.leumit.co.il ،03-6970303 :

تكاليف السفر والسفريات

سيحصل المرضى الذين يعانون من األورام السرطانية على استرجاع مالي كامل مقابل تكاليف السفر من
منزلهم إلى المستشفى ذهابا وإيابا بقيمة تكاليف السفر في المواصالت العامة .إذا كان الحديث يجري
عن سيارة إسعاف أو سيارة أجرى ،ستتم إعادة  50%من المصاريف (منوطة بمكتوب طبي يشهد على أن
المريض ليس في وسعه السفر بالمواصالت العامة).

المكوث في ُنزُل

بالنسبة للمرضى الذين يحصلون على العالجات اإلشعاعية أو الكيميائية ويسكنون بعيدا عن المستشفى،
مثل مواطن يسكن في إيالت ويحصل على عالجات في مستشفى في القدس ،ستشارك "ليئوميت"
بتمويل تكاليف المبيت في دار نقاهة مجاور إلى مكان العالج حتى السقف الذي يتم تحديثه بين حين
وآخر.

العالجات ،المعدّات ،واألجهزة

يتم تحديد نسبة مشاركة الصندوق وفق تعريفات القانون التي يتم تحديثها من حين إلى آخر.

الشعر المستعار

المشاركة في تمويل شراء شعر مستعار :حتى مبلغ أقصاه  333ش.ج.
ثمة مشاركة إضافية في إطار خدمات الصحة األخرى:
منتسب "ليئوميت كيسف" :يستحق الحصول على إرجاع بنسبة  80%من المصاريف وحتى  609شواقل
(يشمل سقف اإلرجاع في الخدمات اإلضافية حقوق سلة الخدمات).
منتسب "ليئوميت زهاف" :يستحق الحصول على إرجاع بنسبة  80%من المصاريف وحتى  1,550شاقال
(يشمل سقف اإلرجاع في الخدمات اإلضافية حقوق سلة الخدمات).

ثدي اصطناعي

تتحمل وزارة الصحة مسؤلية االسترجاعات.

جهاز نطق بعد استئصال الحنجرة كليا

تتحمل "ليئوميت ،كامل تكلفة عملية زرع ،صيانة ،أو تبديل جهاز النطق للمرضى الذين تم إجراء عملية
استئصال حنجرة كليا لهم في أعقاب إصابتهم بمرض السرطان.

أجهزة نطق إلكترونية للمرضى الذين اجتازوا استئصال الحنجرة

المريض الذي اجتاز استئصال حنجرة كامل ويحتاج إلى جهاز نطق إلكتروني ،تتم تغطية تكلفة الجهاز
من قبل "ليئوميت".

أدوية العالج الكيميائي (خيموترابيا)

يدور الحديث عن كافة األدوية المدرجة في قائمة األدوية التابعة لـ "ليئوميت" والتي يتم إعطاؤها
بوصفة طبية ،بموجب تعريفات قانون الصحة.
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جهاز تدريب المهبل

موسع المهبل للنساء الالتي يجتزن معالجة كثبية ( )brachytherapyلألعضاء التناسلية
استحقاق مقابل ّ
لعالج أورام عنق الرحم والتي يمكنها أن تسبب تض ُّيق المهبل وتل ّيفه (أي التن ّدب ونقص مرونة النسيج).
الموسع بنفسها حسب توجيه من طبيب
لموسع مهبلي واحد في السنة .تشتري المؤ ّمنة
ّ
االستحقاق هو ّ
نسائي وتتلقى استرجاعا بموجب استحقاق الخدمات اإلضافية.

عالجات األسنان

ُتقدم لمرضى السرطان وفق الشروط المحددة في قانون الصحة ووفق تصديق مسبق من "ليئوميت" على
برنامج العالجُ .تقدم العالجات في عيادات األسنان التابعة لـ "ليئوميت" خدمات صحية .يستحق المؤ َمن
الذي يختار إجراء العالج في عيادة خاصة االستفادة من مشاركة تصل إلى قيمة تسعيرة الصندوق.
بموجب مرسوم المدير العام من شهر شباط  ،2010تم نشر خطوط توجيهية لمعالجة أسنان
المرضى في أعقاب زرع نخاع العظم .يمكن العثور على معلومات إضافية في موقع وزارة الصحة
على اإلنترنت.

المكوث التمريضي والتمريضي المر ّكب

المكوث التمريضي المر ّكب

يقدم للمؤمنين في "ليئوميت" وفق رسوم المشاركة الذاتية بقيمة  120ش.ج يوميا باستثناء المرضى
الذين يعانون من مرض سرطان منتشر ويتطلب عالجا متواصال بأدوية مخدرة -هذه الحاالت معفاة من
رسوم المشاركة الذاتية.

المكوث التمريضي غير المر ّكب

تغطي وزارة الصحة تكلفة العالج المطلوبة .يجب مراجعة دوائر الصحة اللوائية بغية ترتيب تمويل
العالج.

الطب الم ّكمل

يمكن ألعضاء "ليئوميت" في إطار الخدمات الصحية األخرى الحصول على عالجات وخدمات إضافية
للمرضى الذين يعانون من أورام سرطانية بسعر مدعوم ،من دون تقييد الكمية.

خدمة الرفاه

يستطيع مرضى السرطان الحصول على مساعدة خدمات الرفاه االجتماعي لمواجهة المرض وتأثيراته،
المساعدة على ممارسة الحقوق وتنظيم الموارد المطلوبة لعالج المريض.
لتحديد لقاء مع العاملة االجتماعية في منطقة السكن ،يجب التوجه إلى مركز خدمة الزبائن على هاتف:
1-700-507-507
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صندوق المرضى "ميئوحيدت"

عنوان إدارة الصندوق :شارع ابن غفيرول  ،124تل أبيب .هاتف03-5202323 :
www.meuchedet.co.il
تقدم "ميئوحيدت" لكافة مؤمنيها خدماتها في إطار قانون الصحة الرسميُ .تقدم ألعضاء "ميئوحيدت"
المؤمنين في تأمين مك ّمل أيضا ،خدمات طبية ،خدمات مساندة طبية وامتيازات أخرى ،في عدة مجاالت
مفصلة ،يوصى بالتوجه إلى السكرتارية الطبية ،الطبيب
يتم تفصيلها الحقا .للحصول على معلومات ّ
المدير أو إلى العاملة االجتماعية في العيادة.

السفر بهدف الحصول على العالجات

تقوم "ميئوحيدت" بإعادة نفقات السفر ذهابا وإيابا من المنزل إلى المستشفى أو إلى المعاهد بهدف
الحصول على العالجات( ،العالجات الكيميائية و/أو اإلشعاعية) ،وفقا للتفصيل التالي:
مواصالت عامة  -استرجاع كامل ،ذهابا وإيابا ،وفقا لتسعيرة المواصالت العامة.
سيارة أجرة أو سيارة إسعاف -استرجاع بنسبة  50%من التكاليف ،عند تقديم إيصاالت أصلية.
سيارة خصوصية  -استرجاع بموجب تسعيرة المواصالت العامة.
استرجاع مقابل المرافق  -عندما يكون المريض قاصرا ،أو عندما ال يكون المريض قاصرا ،ولكن هناك
حاجة طبية للمرافق (يلزم مكتوبا طبيا وموافقة الطبيب المدير)  -تكون نسبة االسترجاع  50%من
تسعيرة السفر في المواصالت العامة ،مقابل تقديم إيصاالت أصلية.

معدّات طبية ،عالجات طبية ،وعالجات مساندة طبية
ثدي اصطناعي

تقدم وزارة الصحة االسترجاع .يحق لمؤمنات صندوق التأمين المك ّمل "مئيوحيدت عديف" الحصول على
استرجاع بنسبة  50%مقابل غرسة ثدي خارجية ،في الحاالت التي ال تشارك وزارة الصحة فيها.

العالج بواسطة النزح الليمفاوي

ُتقدم هذه العالجات خارج معاهد "ميئوحيدت" شريطة أنه تمت الموافقة مسبقا على العالج وحجمه
من قبل مستشار "ميئوحيدت" في مجال العالج الوظيفي .تشارك "ميئوحيدت" بتمويل حتى  30عالجا
في السنة .إجمالي مبلغ االسترجاع هو  250ش.ج .للعالج .سلسة عالجات أخرى  -بمصادقة جهة مهنية
في شعبة الطب.

جهاز صوت معد لألشخاص الذين يعانون من إصابة في الحنجرة

يحق للمؤ َمن الذي اجتاز استئصاال كامال للحنجرة الحصول على مشاركة كاملة من "ميئوحيدت" مقابل
الزرعة ،من طراز تمت المصادقة عليه من قبل شعبة الطب.

مرضى آخرون يعانون من إصابة في الحنجرة

تشارك "ميئوحيدت" بتكاليف شراء جهاز حتى نسبة 25% من المبلغ الذي سيدفعه المؤمن.
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ُتقدّم استشارة فيما يتعلق باضطرابات االبتالع لكل متوجه
يجب التوجه إلى الطبيب اللوائي للحصول على تأشيرة.

أكياس الفغرة (ستوما)

يتم توفير األكياس على حساب "ميئوحيدت" من دون أية مشاركة ذاتية.

أنبوب مطاط للبول ومعدّات متآكلة أخرى

تشارك "ميئوحيدت" بنسبة  85%من التكاليف .يجب شراء المعدّات في صيدلية تابعة لصندوق "ميئوحيدت".
المبلغ مشمول في السقف الشهري الخاص بالمرضى المزمنين ( 283ش.ج .في الشهر ،بموجب برنامج الجباية
المصادق عليه في "ميئوحيدت").

القسطرة البوابية [(بورتاكت( )portacath-أداة يتم إدخالها في الوريد لتسريب الدواء داخل الوريد)]

عندما ُتجرى العملية الجراحية في مستشفى عام ،تكون األداة على حساب "ميئوحيدت" .عندما ُتجرى العملية
الجراحية في مستشفى خاص أيضا ،تكون األداة على حساب "ميئوحيدت" بالنسبة ألعضاء "ميئوحيدت
عديف" ،لكن ثمة حاجة إلى موافقة مسبقة من قسم العالج.

بدائل األغذية

يستحق المرضى الذين يعانون من أمراض سرطانية الحصول على تخفيض بنسبة 25% عند شراء VIVONEX
(طولركس ،أوسموليت) من صيدليات تابعة لصندوق "مئيوحيدت".

األدوية

اإلعفاء من الرسوم :مرضى السرطان معفيون من دفع المشاركة الذاتية في الصيدليات
التابعة للصندوق ،عند شراء أدوية خاصة بعالج مرض السرطان متض ّمنة في سلة األدوية في قانون التأمين
الصحي الرسمي ،التي تم وصفها لهم أطباء يعملون في الصندوق ومؤهلون لمعالجة مرض السرطان.
تخفيض مقابل أدوية أخرى :يمكن الحصول على األدوية المشمولة في سلة الخدمات الصحية مقابل
رسوم األدوية .األدوية التي تصل تكلفتها القصوى للمستهلك حتى  118ش .ج .أو أن سعر الدواء األقصى
للمستهلك هو حتى  16ش.ج ،.األقل من بينهما .األدوية التي سعرها األقصى للمستهلك هو أكثر من 118
ش.ج .للوجبة  15% -من الحد األقصى من سعرها للمستهلك أو  16ش .ج ،.األكثر من بينهما.
إعفاء من رسوم مقابل عالجات دوائية ذات صلة بمرض السرطان :في اآلونة األخيرة
قامت "ميئوحيدت" بتوسيع سلة خدمة األدوية المقدّمة لمرضى السرطان بإعفاء كامل .االستحقاق هو
الم َعالِج أو
مقابل أدوية مضادة لأللم والتقيؤات .للحصول على هذا االستحقاق يجب التوجه إلى الطبيب ُ
إلى طاقم العيادة ( ُيمنح بموجب إدخال كود التشخيص في المنظومة).
سقف الدفع الشهري :مقابل أدوية بوصفة طبية مشمولة في سلة الخدمات الصحية ،للمرضى المزمنين،
هو  283ش.ج .عندما يجري الحديث عن مرضى مزمنين أصحبوا في سن التقاعد ويتسحقون الحصول على
تكملة الدخل ،يكون سقف الدفع بمبلغ  142ش.ج.
	يستحق الحاصلون على مخصصات اإلعاقة العامة بمستوى75% وأكثر الحصول على تخفيض بنسبة-50%
من السقف الشهري مقابل األدوية المزمنة المشمولة في سلة الخدمات الصحية ،بموجب احتساب نصف
سنوي .لممارسة الحقوق ،يجب تقديم تأشيرة على مستوى المخصصات من مؤسسة التأمين الوطني إلى
السكريتارية الطبية.
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األكل ،الشرب ،النوم بهدف الحصول على العالجات

يشارك صندوق "ميئوحيدت" بتكاليف مكوث /مبيت المريض الذي يعاني من السرطات ويسكن خارج
منطقة وجود المستشفى أو معهد طب األورام الذي يحصل فيه على العالج .إضافة إلى ذلك يشارك صندوق
"ميئوحيدت" بنسبة 50% من تكاليف مكوث /مبيت مرافق حيث أنه تمت الموافقة على وجوده مسبقا من
قبل الصندوق ،عندما يكون متلقي العالج قاصرا .االستحقاق مشروط بمكوث المريض في إحدى األطر التالية:
"نافيه عاميت" ،معون هروفيه" في القدس أو في ال ُنزُل على اسم تشارلز كلور التابع لجمعية مكافحة السرطان
في غفعتاييم .تتم إضافة /تغيير أماكن من حين إلى آخر .يجب الحصول على التحديث في عيادة األم.

طاقم العالج المنزلي

هناك طواقم معالجة منزلية تعمل على تقديم خدمة للمرضى مالزمي الفراش أو الذين ال يغادرون المنزل
وتشمل أطباء ،ممرضات عامالت اجتماعيات ،ومعالجين وظيفيين .يشمل العالج المنزلي عالجا ومتابعة طبية
وعالجات طبية مساندة ،وفقا للحالة الطبية وبموجب سلة الخدمات الطبية التي ينص عليها القانون.

عالجات األسنان للمرضى الذين يعانون من أورام سرطانية

تعريفات:

 .1عالج المحافظة :فحص وبرنامج عالج ،وضع حشوات ،عالجات جذرية ،اقتالع ،تنظيف ترسبات،
فلور وإرشاد حول صحة الفم .ال يشمل هذا التعريف عالجا محافظا استعدادًا لعالج بواسطة عضو صناعي
وعمليات جراحية في اللثتين.
 .2عالج تقويمي :مبان فورية ،تيجان /جسور /زرعات أسنان من راتينج أكريلي (جزئية وكاملة)،
جسور أكريلية مؤقتة ،أو جسر أكريلي كعالج تأهيلي مؤقت .زرعات أسنان جزئية ثابتة من خارصينا أو
فينير ،في حاالت اقتالع األسنان وال يتم زرع زرعات غير ثابتة ،ليست مشمولة في هذا التعريف (ليست
مشمولة في السلة).
	.3عالجات األسنان للمرضى الذين يعانون من أورام سرطانية قبل الخضوع إلى عالج إشعاعي /كيميائي-
سيشارك صندوق ميئوحيدت بنسبة  50%من تكلفة عالج األسنان الذي يتم بهدف المحافظة والصيانة،
بموجب تسعيرة عيادات األسنان التابعة لميئوحيدت.
	.4بعد عالج كيميائي /إشعاعي :تمنح "ميئوحيدت" تغطية كاملة لعالج الصيانة والتقويمُ .تقدّم التغطية
حسب تسعيرة ميئوحيدت وعلى أساس برنامج عالجي مصادق عليه مسب ًقا من الجهة المهنية في
ميئوحيدت ،لمدة  24شه ًرا منذ إنهاء العالج الكيميائي/اإلشعاعي.
ُ
 .5بعد عالج كيميائي /إشعاعي لمنطقة الرأس والرقبة ،تقدّم تغطية كاملة للعالج الداعم
للفم،العالج الوقائي والتأهيلي من غير تقييد بالمدة الزمنية ،حسب تسعيرة ميئوحيدت وعلى أساس
برنامج عالجي مصادق عليه مسب ًقا من الجهة المهنية في صندوق المرضى.
	.6يحق للمريض الذي اجتاز استئصاال جراح ًّيا لورم في اللثتَين أو األنسجة القريبة ،الحصول على تمويل كامل
بموجب تسعيرة ميئوحيدت لعالج صيانة وتأهيل األسنان عامة ،الزرعات وأطقم األسنان من نوع أوفترتور
(من دون وقت محدد).
يحق للمرضى الذين يعانون من األورام والذين تلقوا عالجا خارج عيادات األسنان الخاصة بـ "ميئوحيدت"
الحصول على االسترجاع وف ًقا للمعايير .يجب على المريض تقديم الفواتير األصلية وتفصيل العالجات التي
ت ّمت أمام سكرتارية العيادة.
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الشعر المستعار

يحق لمؤمني "ميئوحيدت عديف" الحصول على استرجاع بنسبة  50%من المصاريف وال يزيد عن
 1,526ش.ج. (صحيح حتى تاريخ .)1.12.2014

الطب الم ّكمل

	يحق لمؤمني "ميئوحيدت عديف" الحصول على تخفيض بنسبة 25-40% من التسعيرة المعمول
بها في عيادات ميئوحيدت مقابل العالج المطلوب .يحق للمؤ َمن الحصول على حتى  36عالجا في
السنة ،بموجب قرار طبيب العيادة الذي يقوم بالتصنيف.
	يحق لمؤمني "ميئوحيدت سي" الحصول على إضافة من  18عالجا بتخفيض بسنبة 40% من التسعيرة
المتبعة في عيادات الصندوق .لالستفسار حول العيادة القريبة من مكان سكناك ،يجب التوجه إلى
سكرتارية عيادة األم أو إلى موقع "ميئوحيدت".

فحوص سرطانية وراثية لزبائن "ميئوحيدت سي":

	فحص  :EGFRبهدف تشخيص مرضى سرطان الرئة الذين سيحصلون على عالج بواسطة جيفيتاينيب
( )Gefitinibأو ارلوتينيب (.)Erlotinib
	فحص طفرة من نوع  :ALKمن أجل فحص مدى مالءمة العالج بواسطة كريزوتينيب ()Crizotinib
لمرضى سرطان الرئة الغ ّدي من نوع الخاليا غير الصغيرة ( )NSCLCمن نوع  EGFRسالب.
	فحص طفرة من نوع  :BRAFمن أجل فحص مدى مالءمة العالج بواسطة فيمورافنيب
( )Vemurafenibلمرضى الورم الميالنيني المتقدم (ذي النقيالت أو غير القابل للجراحة).
	فحص  :K-RASبهدف تشخيص المرضى الذين يعانون من سرطان األمعاء الغليظة وعلى وشك
اجتياز عالج بواسطة سيتوكسيماب ( )Cetuximabأو انيتوموماب ( )Panitumumabوتوسيع األمور
المشمولة في سلة الخدمات.

َ
المبيضين
فحصا للكشف عن جينات سرطانية لسرطان الثدي ،سرطان
يحق للزبون أن يجري لمرة واحدة ً
و /أو سرطان األمعاء الغليظة ،حتى وإن كان ال يفي المعايير المذكورة أعاله و /أو لم يكن في المجموعة
المع ّرضة لخطر اإلصابة بأحد األمراض المذكورة .يتم إجراء الفحص بموجب دفع المشاركة الذاتية بمبلغ
 225ش .ج .مقابل الفحصُ .يجرى الفحص بموجب تعهد طبي وليس بواسطة استرجاع مالي.

خدمة الرفاه االجتماعي

الخدمات االجتماعية في "ميئوحيدت" على استعداد لتقديم المساعدة للمريض على المواجهة .يمكن
االستفسار عن اسم العامل/ة االجتماعي/ة في مكان سكناكم ،في العيادات ،في مركز تعيين األدوار
3833* وفي موقع "ميئوحيدت" على اإلنترنت.
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األدوية ،التقنيات الطبية ،وسلة الخدمات الطبية

تعمل الجمعية على إقامة لجنة لسلة الخدمات الصحية تعمل كلجنة استشارية لوزير الصحة بغية
تحديد األدوية والتقنيات الطبية التي سيتم شملها كل سنة في سلة الخدمات الصحية .وتعمل الجمعية
على سن قانون يحدد تحديث سلة الخدمات الصحية بنسبة ثابتة ،كل سنة.

معلومات عامة

األدوية المسجلة في إسرائيل والموجودة في سلة الخدمات الصحية متضمنة في السلة وفق دواعي
االستعمال المسجلة لكل دواء .يجب على الصندوق الدفع مقابل هذه األدوية في حال كانت دواعي
االستعمال المطلوبة تطابق دواعي االستعمال المسجلة في سلة الخدمات الصحية.
األدوية الموجودة ضمن إجراءات تسجيل في إسرائيل ،أو دواعي استعمال جديدة ألدوية قائمة،
وهي قيد إجراءات التسجيل – غير متضمنة في سلة الخدمات الصحية وال يمكن العمل على تضمينها
في السلة ما لم يتم تسجيلها.
المعالِج ،عن طريق استمارة خاصة يتم تقديمها إلى وزارة الصحة،
في حاالت خاصة ،يحق للطبيب ُ
طلب إعطاء دواء غير مسجل في إسرائيل أو إعطاء دواء ذي دواعي استعمال غير مسجلة بعد في
إسرائيل .الصندوق غير ملزم بتمويل تلك األدوية.
الم َعالِج تقديم توصية بشأنها
العالجات التي ال ُتقدّم في إسرائيل – يستطيع الطبيب ُ
إلى لجنة خاصة في وزارة الصحة كعالج ُمنقذ للحياة.

األدوية غير المض ّمنة في السلة

إذا رفض الصندوق تمويل دواء أو تقنية طبية على أساس أنهما غير مشمولين في سلة الخدمات الصحية،
أو أن دواعي االستعمال المطلوبة ال تطابق الدواعي المسجلة في السلة ،يمكن التوجه إلى "لجنة
االستثناءات" التي تعمل في كل صندوق مرضى.
يتم التوجه عن طريق طبيب العائلة مع إرفاق رسائل تدعم الطلب من قبل طبيب األورام السرطانية/
المعالِج.
طبيب مبحث الدم ُ
	بالمقابل ،يمكن التوجه إلى "مندوبية شكاوى الجمهور" (لقانون التأمين الصحي الرسمي) في
المفصلة في صفحة .)75
وزارةالصحة (انظر المعلومات
ّ
يجب إرفاق الطلب بنسخ عن كافة المستندات ذات الصلة ،بما فيها رفض صندوق المرضى .يمكن
الحصول على معلومات إضافية في موقع وزارة الصحة على اإلنترنتwww.health.gov.il :  -توجهات
الجمهور.
للحصول على المزيد من المعلومات ،االستفسارات والتوجيه حول هذا الموضع يمكن التوجه إلى
مركز المعلومات التابع لجمعية مكافحة السرطان .هاتف03-5721608 : أو عبر البريد اإللكتروني
.info@cancer.org.il
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االسترجاعات والرسوم بمشاركة أعضاء
صناديق المرضى المختلفة
بشكل عام

1ُ ُ .يعفى المرضى الذين يعانون من السرطان من رسوم زيارة الطبيب ،رسوم زيارة المعاهد والعيادات
الخارجية .من أجل الحصول على اإلعفاء ،يجب التوجه إلى فرع الصندوق وإبراز مصادقة من طبيب
العائلة أو من المستشفى .يجب التأكد من أن المريض مسجل في أجهزة حواسيب الصندوق كمريض
يعاني من السرطان.
2 .األدوية الخصوصية التي ُتستخدم لعالج مرض السرطان مجانية.
3	.األدوية غير الخصوصية (أدوية مرافقة) المستخدمة في عالج األعراض الجانبية ليست مجانية .يتعين
على متلقي العالج أن يدفع رسوم المشاركة الذاتية ،حتى الحد األعلى من القيمة المتعارف عليها بالنسبة
المزمن ،في صندوق المرضى الخاص به (تتراوح بين  850ش.ج .حتى  921ش.ج .في ربع السنوي).
للمريض ُ
4 .المرضى المصابون بالسرطان الذين اشتروا أدوية غير خصوصية ودفعوا رسوم مشاركة ذاتية،
يتيعين عليهم االحتفاظ باإليصاالت األصلية ،لكي يكون في وسعهم المطالبة باسترجاع المبالغ ،وفقا
للحد األعلى من المبلغ المتبع للمريض المزمن( ،بحيث يتم ذلك في نهاية كل شهر أو في نهاية كل فترة
ثالثة أشهر /ستة أشهر عادة).
	.5سقف الدفع للمرضى المزمنين الذين يحصلون على إضافة ضمان الدخل لمخصصات الشيخوخة أقل من
 50%من السقف لكل المرضى المزمنين.
للحصول على المزيد من المعلومات ،والتوجه حول الموضوع ،يمكن التوجه إلى مركز المعلومات التابع
لجمعية مكافحة السرطان .هاتف03-5721608 : أو عبر البريد اإللكتروني .info@cancer.org.il

توسيع سلة الخدمات الصحية للمرضى الذين يعانون من األورام
واجتازوا عالجا إشعاعيا في منطقة الرأس والعنق

في إطار تحديث س ّلة الصحة لعام  2013تم توسيع س ّلة الصحة لمرضى األورام الذين يخضعون للعالجات
باألشعة في منطقة الرأس والرقبة ،وبد ًءا من  9كانون الثاني  2013سيتم إعطاء تغطية كاملة للرعاية الداعمة
للفم ،رعاية الصيانة والرعاية التأهيلية ،إلى أجل غير مسمى.

اإلصالحات في الصحة النفسية

بد ًءا من  1.7.2015دخلت إلى ح ّيز التنفيذ اإلصالحات في الصحة النفسية ،والتي تنقل المسؤولية عن التأمين
في هذا الموضوع من وزارة الصحة إلى صناديق المرضى .هدف اإلصالحات في الصحة النفسية هو زيادة
الجودة ،التو ّفر وسهولة الحصول على خدمات الصحة النفسية في إسرائيل .سيتم فتح عشرات العيادات
المختصين ،وستزداد ساعات
للصحة النفسية في جميع أرجاء البالد ،وستزداد فرص العالج من قبل مختلف
ّ
ّ
دوام عمل العيادات ،وستقل أوقات االنتظار للعالج .بما أن استحقاق العالج النفسي مشمول في سلة الصحة،
فسيتم تقديم العالج النفسي لجميع المواطنين بتكلفة الح ّد األدنى من المشاركة الذاتية (كما هو الحال في
الطب العام).يحقّ لكل مواطن ،من كل األعمال ّأن يحصل على خدمات الصحة النفسية التي
سائر مجاالت ّ
ستو ّفرها له عيادات الصحة النفسية التابعة لصناديق المرضى ،وزارة الصحة وغيرها من المؤسسات.
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جمعيات ومنظمات
جمعية حقوق المريض
جمعية "ياد سارة"
صندوق رفاهية المتضررين من الكارثة في إسرائيل
مركز المعلومات "ريعوت إيشل"
صندوق دوليف للعدالة الطبية
منظمة "أصدقاء الطب"
جمعية الوذمة الليمفوية" في إسرائيل
جمعية مكافحة األلم
معهد "بوعاه"  -اإلخصاب والحمل ً
وفقا للشريعة
اليهودية
"كل زخوت"
جمعية "رابيه ناه"
جمعية "عيزر متصيون"
"إيشل"
منظمة األم لمنظمات ذوي االحتياجات الخاصة في
إسرائيل
"سخار متسفا"  -دائرة المحامين
مركز "عيزراه الماربيه"
جمعية "يديد"
جمعية "دركي ميريام"

جمعية حقوق المريض

www.patients-rights.org
تساعد الجمعية المرضى وأفراد عائالتهم على استحقاق حقوقهم المدرجة في قانون حقوق المريض
ذات الصلة بالحصول على الخدمات من جهات مختلفة في جهاز الصحة ،وهي تشكل إطارا تنظيميا
لمن يهمه موضوع حقوق المريض .تعمل الجمعية على تطوير وعي الجمهور فيما يتعلق بالحقوق
االجتماعية ل َمن يحصل على عالج طبي وتوفر معلومات للمرضى ومتلقي العالج في مواضيع مختلفة.
هاتف03-6022934 :

جمعية "ياد سارة"

www.yadsarah.org.il
ُتقدّم الجمعية تشكيلة من الخدمات للعالج المنزلي وذلك من أجل تلبية االحتياجات الخاصة للشخص
الذي يعاني من صعوبات في األداء .تلبي منظومة الخدمات التي تقدمها الجمعية المطالب المتغ ّيرة
لشريحة سكانية مختلفة األعمار ذات احتياجات خاصة ،وترت ّكز على التحديثات التقنية والتعامل اإلنساني.
هناك لدى الجمعية عدة فروع في أرجاء البالد .الفرع الرئيسي ،القدس .هاتف.02-6444444 :

صندوق من أجل رفاهية المتضررين من الكارثة في إسرائيل

www.k-shoa.org
يعاني متضررو الكارثة من مشاكل مع ّينة ،كنتيجة مباشرة للكارثة ،تؤدي إلى زعزعة طمأنينيهم ،بحيث
تتعاظم مع مرور السنوات .يوفر الصندوق مساعدة ودعما لهذه الشريحة السكانية ويضع نصب
عينيه العمل على رفع الوعي حول أوضاعهم في جدول األعمال العام .بالمقابل ،يدير الصندوق عددا
من المشاريع الخاصة من النشاطات التطوعية في مناطق مختلفة من البالد ،تدور جميعها حول
المحاولة والرغبة في تحسين رفاهية متضرري الكارثة .هاتف03-6090866 :

مركز المعلومات "ريعوت إشل"

www.reutheshel.org.il
يوفر المركز معلومات ألفراد العائلة الذين يعتنون بمسن ،حول مواضيع صحية ،السكن ،الخدمات،
الحقوق والقوانين ،مهارات العناية وغير ذلك .مركز المعلومات "رعوت إيشل” ،المركز الطبي رعوت،
جادة هحيال  ،2يد إلياهو ،تل أبيب ،هاتف.1-700-700-204 :
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صندوق دوليف للعدالة الطبية

www.dolevfoundation.org
توفر الجمعية مساعدة قانونية ل َمن تم المس بحقه أو التمييز ضده بموجب قانون التأمين الصحي
الرسميُ ،تق ّدم التماسات عامة في مواضيع مبدئية ،تبادر إلى سن قوانين في مجال الصحةُ ،تم ّول
منحا بهدف دفع المعرفة والعالج في البالد قد ًما .هاتف054-6665442 :
أبحاث طبية ،و ُتق ّدم ً

منظمة "أصدقاء الطب"

www.haverim.org.il
منظمة ُتقدم خدمات ل َمن يعاني من ضائقة صحية ،تشكل خطرا على الحياة ،من أجل مساعدتهم
مباشرة ،بواسطة تقديم الدعم والتوجيه ،بهدف الحصول على تمويل لعالجات باهظة الثمن وأدوية
نادرة .تشمل خدمات المنظمة مساعدة قانونية ومشاريع مختلفة .كما تقيم المنظمة اتصاال بين
المرضى الذين يحتاجون إلى أدوية إلنقاذ للحياة وبين أشخاص هناك بحوزتهم أدوية كهذه وهم
ليسوا بحاجة إليها (في أعقاب شفاء المريض أو وفاته) ،وتدير مج ّمع أدوية ضرورية لمن يحتاجها.
هاتف03-5792220 :

جمعية الوذمة الليمفوية في إسرائيل

www.ial.org.il
تعمل الجمعية على توسيع المعرفة حول موضوع الوذمة الليمفوية لدى المرضى والطاقم الطبي،
توزيع مواد مهنية ،إقامة مجموعات دعم للمرضى ،دفع حقوق المرضى قد ًما ،عقد مؤتمرات ودعم
األبحاث ،نشر قائمة مقدمي عالج في أنحاء البالد ،وتوفير معلومات حول مؤتمرات وتجديدات .

سجلة)
جمعية مكافحة األلم (جمعية ُم ّ
الجمعية على تعزيز الوعي وتعميقه حول حقيقة كون األلم المزمن مرض بحد ذاته ،توفر الدعم
والمعلومات لألشخاص الذين يعانون من اآلالم المزمنة وألفراد عائالتهم .كما وتعمل الجمعية
على االعتراف باأللم المزمن كمرض قائم بحد ذاته وعلى تحسين سهولة الوصول وجودة العالج
باأللم المزمن من أي نوع كان ،بما في ذلك اآلالم المزمنة .توفر الجميعة استشارة ،معلومات
ودعما هاتف ًّيا لتوجهات الجمهور وموقع اإلنترنت التابع للجمعية .هاتف أثناء حاالت الطوارئ:
 ،054-7233073فاكس ،02-6724689 :العنوان :كوريه هدوروت  ،20شقة  ،1القدس.93387،
البريد اإللكترونيNandy01373@gmail.com :
جمعيات ومنظمات
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معهد "بوعاه"  -اإلخصاب والحمل وف ًقا للشريعة اليهودية

www.puah.org.il
ُيق ّدم المعهد المساعدة لليهود في البالد وفي جميع أنحاء العالم بهدف اتباع أسلوب حياة وفق
الشريعة اليهودية بالدمج مع الطب الحديثُ .يق ّدم المعهد مساعدة لألزواج الذين لم يرزقوا بأوالد
في عملية عالجية من أجل اإلخصاب ،استشارة حاخامية مجانية في مجاالت متنوعة ،مثل وساطة
الزواج ،طهارة العائلة على شتى أنواعها ،مواضيع وراثية وعالقات الزوجية ،ويتم توفير كل تلك
الخدمات بلغات مختلفة .كذلك ،هناك في المعهد نحو  50مراقبة يراقبن عالجات اإلخصاب في
كافة المستشفيات في البالد من ناحية الشريعة اليهودية .تجري جمعية مكافحة السرطان تعاونا مع
طاقم المعهد حول مالءمة المعلومات ومحتوياتها للوسط المتد ّين في كل ما يتعلق بمرض السرطان
وتأثيراته .يمكن التوجه إلى إلى معهد بوعاه على هاتف ،02-6515050 :فاكس،02-6517501 :
 .info@puah.org.ilشارع عزريئيل  ،19غفعات شاؤول ،القدس.

"كل زخوت"

www.kolzchut.org.il
"كل زخوت" هو مج ّمع معلومات على اإلنترنت شامل وموثوق ،وقد تمت إقامته بهدف تحسين
استحقاق الحقوق من قبل الجمهور في إسرائيل ،حيث يتضمن كافة الحقوق واالستحقاقات المختلفة
في إسرائيل .المنظومة ودية للمستخدم وتخدم جمهورا واسعا في إسرائيل ،وكذلك موظفي الحكومة
الذين على عالقة بمستهلكي الحقوق (الرفاه ،التربية ،الصحة وغيرها) ،موظفي ومتبرعي القطاع
الثالث ،منظمات صحة ،وغيرها.

جمعية "رابيه ناه"

http://refanah.org
"رابيه ناه" ،رحلة استجمامية عالجية تهدف إلى مساعدة الذين يواجهون مرض السرطان على أخذ
استراحة والخروج في إجازة ،مع أبناء عائالتهم أو أصدقائهم الذين يدعمونهم ،بهدف االستمتاع
وتعزيز القوة الجسمانية والنفسية .يتم التبرع برحالت االستجمام التي ُتق ّدمها الجميعة من قبل
مالكي وحدات االستجمام في أنحاء البالد ومن قبل الجمهور الواسع .للحصول على المزيد من
المعلومات ،يمكن التوجه إلى موقع الجمعية على اإلنترنت ،أو عبر البريد اإللكتروني:
 ،office@refanah.orgهاتف ،053-6226393 :أو عبر فاكس153-53-6226393 :

جمعية "عيزر متصيون"

www.ami.org.il
تساعد الجمعية في مجاالت المهن الطبية المساندة للمرضى وذوي االحتياجات الخاصة .تدير الجمعية،
من خالل نشاطاتها ،البنك الوطني للتبرع بنخاع العظم ،توفر دعما ومساعدة لمرضى السرطان وتدير
مركز "أورنيت"– بيت للتماثل للشفاء يستضيف أطفاال مرضى السرطان وأفراد عائالتهم (ال سيما،
متلقو عالج في المركز الطبي شنايدر) .المركز القطري ،بني براك .هاتف.03-6144444 :
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"إيشل"  -جمعية تطوير وتخطيط الخدمات

من أجل المسن في إسرائيل
www.eshelnet.org.il
تعمل جمعية "إيشل" على تغيير ظروف حياة المسنين من خالل إقامة دور المسنين ،مراكز نهارية
ومساكن محمية ،تساعد على تأسيس جمعيات محلية من أجل المسن في أنحاء البالد ،تطور وتؤهل
عمال مهنيين وغير مهنيين في جهاز الخدمات للمسن ،تبادر إلى إقامة نشاطات من أجل تعزيز صحة
المسنين وتجري نشاطات تطوعية .يوجد في الموقع مج ّمعات معلومات واسعة.
هاتف ،02-6557111 :طريق روبين  ،9القدس  ،9103401البريد اإللكتروني.jdc-info@jdc.org.il :

منظمة األم لمنظمات ذوي اإلعاقة في إسرائيل

www.irgunhagag.com
تمثل المنظمة األم نصف مليون من ذوي االحتياجات الخاصة الذين يشكلون نحو  10%من السكان
في الدولة .معظم ذوي االحتياجات الخاصة منظمون في  23منظمة لذوي االحتياجات الخاصة
وتشكل المنظمة األم مظلة لهمُ .تق ّدم المنظمة استشارة قانونية مجانية ألعضائها ،تقوم بتفعيل
"نخونيت" لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة الذين يتنقلون بواسطة كراسي متحركة ،تمنح بطاقة
عضوية سنوية ومعلومات حول مواضيع مختلفة ذات صلة بجمهور ذوي االحتياجات الخاصة.
شارع ابن غفيرول  ،30لندن مينيستور ،تل أبيب 64078 .هاتف.03-5240265 ،03-5238799 :

"سخار متسفا"  -دائرة المحامين

www.israelbar.org.il
(هناك رابط إلى "سخار متسفا" من الصفحة الرئيسية لموقع دائرة المحامين في إسرائيل).
يوسع البرنامج إمكانية الوصول إلى الجهاز القضائي ويحمي حقوق َمن ال يملكون الوسائل الستخدام
الخدمات القانونية .هناك في البرنامج ،المنتشر في ألوية نقابة المحامين الخمسة :الشمال ،حيفا،
المركز ،القدس والجنوب ،مجموعة من المحامين المتطوعين الذين يق ّدمون االستشارة األولية
والتمثيل القانوني .يدير البرنامج خطا هاتف ًيا قطر ًيا بهدف الرد على المتوجهين ،يعمل فيه طالب
كليات القانون.1-700-505-500 :

جمعية "يديد"

www.yedid.org.il
تمت إقامة جمعية "يديد" عام  1997بهدف مساعدة كافة الذين يعيشون في إسرائيل على استحقاق
حقوقهم ،بما في ذلك تقديم مساعدة فردية  -قانونية واجتماعية؛ نشاط جماهيري واسع ونشاطات
بهدف تغيير السياسة ،التي ُتقدم لكل من يحتاجها مجا ًنا.
جمعيات ومنظمات
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يعمل نموذج "مراكز الحقوق في المجتمع المحلي" التابع للجمعية في نحو  20بلدة في أرجاء البالد.
يتم في مراكز الحقوق التابعة لـ "يديد" منح استشارة ومساعدة قانونية مجانية لكل من يحتاج ،في
مجال السكن ،العمل ،الصحة ،التأمين الوطني وتمثيل قضائي في إجراءات دائرة اإلجراء والتنفيذ
والمحاكم .هاتف .1-700-500-313 :المكتب الرئيسي :شارع فايير كينغ  ،28القدس ،هاتف02- :
 ،6790710فاكس .02-6790340 :البريد اإللكتروني.edid@yedid.org.il :

مركز "عيزراه الماربيه"

www.ezra-lemarpe.org
جمعية تعمل على تخفيف معاناة المرضى وأفراد عائالتهم من خالل تشكيلة واسعة من الخدمات
المجانية وتشتمل على استعارة معدَات طبية ،نقل المرضى بالطائرات ،خدمات سيارات إسعاف في
أرجاء البالد ،استيراد أدوية نادرة من خارج البالد ،زيارة المرضى وتقديم دعم نفسي ،التبرع بالدم
في حاالت الطوارئ ،تقديم استشارة وتوجيه لألطباء المهنيين ،تش ّغل عيادة أطباء أخصائيين لتقديم
رأي طبي آخر ،نزل نهارية تأهيلية" ،أروحيت"  -لرعاية األطفال المتعافين الذين يمكث والديهم في
المستشفى.
الفرع الرئيسي :بني براك ،شارع حايدا  .24هاتف ،03-5777000 :فاكس.03-6161177 :

جمعية "دركي ميريام"

www.darkeimiriam.org
تهدف الجمعية إلى مساعدة المرضى الذين يعانون من السرطان في منطقة القدس ،والذين ال
يملكون سيارة وهم مرضى جدا بحيث يصعب عليهم التنقل بواسطة المواصالت العامة من أجل
الحصول على العالجات في المستشفيات في القدس .توفر الجمعية لهؤالء المرضى سفريات بين
البيت والمستشفى ذهابا وإيابا .يتم التوجه إلى الجمعية عن طريق العاملة االجتماعية في أقسام
المستشفيات .شارع هاروتم  ،9هار حوتسفيم ص.ب ،58067 .القدس .هاتف،077-4147777 :
فاكس.5325639 :
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الملحقات

قانون بدل المريض ()1976
قانون حقوق المريض ()1996
دليل حقوق مرضى السرطان في مكان العمل
مستندات قانونية
"وجهتنا نحو مرضى السرطان"
حقوق المريض بموجب تعليمات نقابة األطباء في إسرائيل
تعليمات طبية مسبقة للعالج الطبي المستقبلي
للمريض الذي على فراش الموت

قانون بدل المريض ()1976
أحكام قانون العمل (خالصة)

 .1تعريفات
	"العامل"  -العامل الذي لم تتم تسوية موضوع تسديد األموال بالنسبة له لصندوق المرضى بموجب اتفاق
جماعي.
"العامل بالراتب"  -عامل ُيدفع معظم أجره على أساس شهري أو لفترة أطول من ذلك.
"العامل مقابل أجر" -العامل الذي ال يعمل مقابل راتب.
	"مرض"  -عدم كفاءة العامل للقيام بعمله بصورة مؤقتة أو دائمة ،والناتج ،وفق المعطيات الطبية ،عن ضرر
في الحالة الصحية.
"صندوق التقاعد"  -وفق ما ينص عليه البند  47من أمر ضريبة الدخل.
2 .استحقاق بدل المرضية
من حق العامل الذي تغيب عن عمله نتيجة مرض ،الحصول من صاحب عمله ،حسب مدة االستحقاق القصوى،
على ما يلي:
ابتداء من اليوم الرابع لتغيبه كما تم ذكره أعاله  -الدفع له بموجب هذا القانون مقابل مدة مرضه .بالنسبة
لليومين الثاني والثالث من تغيبه كما تم ذكره أعاله  -يمكنه الحصول على نصف بدل المرضية.
	2.1	 "مدة المرض"  -سيتم احتسابها حسب التعليمات التالية:
		2.1.1	بالنسبة للعامل بالراتب  -ستكون مدة المرض طيلة أيام إصابته بالمرض ،بما في ذلك أيام
العطلة األسبوعية واألعياد.
		2.1.2	بالنسبة للعامل مقابل األجر الذي عمل بصورة كاملة لدى صاحب العمل ذاته أو في مكان
العمل ذاته  -ستكون مدة مرضه كافة أيام مرضه ُيستثنى من ذلك أيام عطلة نهاية األسبوع
واألعياد.
		2.1.3	بالنسبة للعامل مقابل األجر الذي لم يعمل بصورة كاملة لدى صاحب العمل ذاته أو في مكان
العمل ذاته( ،فيما يلي  -العامل على فترات متفاوتة) ،فستكون مدة المرض كافة عدد أيام
مرضهُ ،يستثنى من ذلك أيام العطلة األسبوعية واألعياد مضروب بالنسبة فيما بين األيام التي
عمل فيها العامل خالل فترة ربع السنة التي عمل خاللها بشكل كامل خالل فترة األشهر االثني
عشر التي سبقت المرض وبين أيام العمل خالل فترة ربع السنة.
		2.1.4	بالنسبة للعامل على فترات متفاوتة الذي لم يعمل لدى صاحب العمل ذاته أو في مكان
العمل ذاته لمدة ثالثة أشهر  -ستكون فترة المرض كل عدد أيام مرضه ُ -يستثنى من ذلك أيام
العطلة األسبوعية واألعياد مضروب بالنسبة فيما بين العمل األسبوعي من أيام عمله خالل فترة
عمله التي سبقت ظهور المرض وبين الرقم ستة.
		2.1.5	بالنسبة للعامل مقابل األجر أو العامل على فترات متفاوتة الذي كان يعمل أثناء أيام العطلة
األسبوعية واألعياد بموجب إذن وفقا لقانون ساعات العمل والراحة  ، 1951 -فسيتم أخذ هذه
األيام بالحسبان عند احتساب أيام المرض .وبالنسبة للعامل على فترات متفاوتة ،كما تم ذكره
أعاله ،فستتم كتابة "تسعين" بدال من "أيام العمل خالل نفس فترة ربع السنة" .بالنسبة للعامل
على فترات متفاوتة كما تم ذكره أعاله ،فستتم كتابة "سبعة" بدال من "ستة".
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3 .عمل مالئم آخر أو عمل جزئي
إذا توصل الطبيب إلى استنتاج أنه بموجب البيانات الطبية والتقييدات الطبية التي تم اكتشافها ليس بوسع
العامل خالل فترة معينة إنجاز عمل من نوع معين ،أو ليس في وسع العامل إنجاز العمل إال بصورة جزئية،
وكان صاحب العمل قد اقترح عليه عمال مالئما آخر بوظيفة كاملة أو جزئية في مكان العمل ذاته – فلن
يحق للعامل الحصول على بدل المرضية .في حال لم يقترح صاحب العمل عمال مالئما كما تم ذكره أعاله،
فسيحق للعامل الحصول على بدل المرضية الذي كان يستحقه لوال تعليمات هذا البند" .العمل المالئم" -
هو العمل الذي ال تنطبق عليه التقييدات الطبية المذكورة أعاله.
4 .فترة االستحقاق القصوى للحصول على بدل المرضية
ال يجوز أن تتجاوز الفترة المتراكمة ليوم ونصف اليوم لكل شهر من العمل الكامل الذي يكون العامل قد
عمل خالله ،وليس أكثر من تسعين يو ًما مع خصم الفترة التي يكون العامل قد حصل عنها على بدل المرضية
بموجب هذا القانون.
أما العامل الذي لم يعمل خالل شهر ما عند ذات صاحب العمل أو في ذات مكان العمل خالل كافة أيام
العمل من الشهر ذاته ،فسيتم اعتبار فترة  25يو ًما في الشهر فترة شهر عمل كامل.
مفصل في الجدول التالي:
	4.1	 ستكون نسبة بدل المرضية كما هو ّ
قانون بدل المرضية
يوم التغ ّيب
األول
الثاني
الثالث
الرابع

بدل المرضية
ال يوجد دفع
دفع نصف بدل المرضية
دفع نصف بدل المرضية
دفع كامل بدل المرضية

نسبة الدفع
75% من أجر يوم عادي
75% من أجر يوم عادي
75% من أجر يوم عادي

5 .مر ّكبات األجور فيما يتعلق ببدل المرضية
األجر األساسي :عالوة األقدمية ،عالوة غالء المعيشة أو التعويض مقابل ارتفاع األسعار ،إضافة العائلة،
اإلضافة الخاصة بالقسم في العمل أو اإلضافة المهنية.
 .6بدل المرضية
	يتم اعتبار بدل المرضية الذي يتم صرفه من قبل صاحب العمل حسب القانون كأنه أجر تم دفعه
للعامل مقابل عمله ،بكل معنى الكلمة.
7 .تأمين بدل المرضية
سيكون صاحب العمل معف ًيا من واجب تسديد بدل المرضية للعاملين لديه إذا كان قد قام
بتأمين العامل في تأمين بدل المرضية في صندوق تقاعد ،بموجب الشروط التي تم وصفها
بالتفصيل في القانون.
الملحقات
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 .8الموافقة
في حالة تم تقديم الموافقة الخطية من قبل معظم العمال فسيتم اعتبار ذلك بأنه تم الحصول على موافقة
كافة العمال في ذات مكان العمل.
9 .انتزاع حق الحصول على بدل المرضية
ال يحق للعامل الذي كان يعمل أثناء فترة مرضه مقابل أجر فعال ،أو مقابل أي شيء آخر ،الحصول على بدل
المرضية عن ذات المرض .وفي حال تم دفع هذا البدل ،فيحق لصاحب العمل أو لصندوق التقاعد ،حسب
الظروف ،مطالبة استعادة هذا البدل أو خصمه من أي مبلغ يستحقه العامل.
10 .سريان مفعول قوانين أخرى
ال يحق للعامل الذي يستحق الحصول على مبلغ بموجب أي قانون عن فترة عدم الكفاءة للقيام بالعمل
ألسباب صحية ،الحصول على بدل المرضية عن نفس الفترة التي يستحق خاللها الحصول على المبلغ عن
الفترة التي تم التحديد بصورة واضحة في القانون ذاته بأن العامل ال يستحق الحصول على بدل المرضية
عن المدة ذاتها.
11 .المحافظة على الحقوق
هذا القانون ال يأتي للمس بحقوق العاملين بموجب االتفاقيات الجماعية ،سواء كان ينطبق هذا القانون
على العاملين أم ال.
12 .التغ ّيب بسبب مرض ولد و /أو والد
	12.1	 يحق للعامل/ة أو لزوجته/زوجها احتساب فترة حتى  8أيام سنويا نتيجة التغ ّيب عن العمل بسبب
مرض الولد ،على حساب فترة المرضية التي تراكمت لديه/ها .وإذا كان الولد مصابا بمرض خبيث
ويعمل العامل أو زوجته عند صاحب العمل ذاته لمدة سنة واحدة على األقل  -فسيكون من حقه
احتساب فترة حتى  60يو ًما في السنة للتغيب عن العمل ،كما تم ذكره أعاله .وسيتم االحتساب بعد
أن يكون/تكون العامل/ة قد قدم/قدمت لصاحب عمله/ها إقرارا موق ًعا من قبله/ا ومن قبل زوجته/
زوجها فقط ،على النموذج الذي تم تحديده في األنظمة ،كما يجب عليه/ا إرفاق تقرير من قبل لجنة
طبية حول المرض الذي يعاني /تعاني منه ابنه/ا*.
* الولد  -يجري الحديث عن ولد قاصر حتى سن  18عا ًما.
بموجب قانون التسويات للعام  – 2009العامل الذي يعمل لدى صاحب العمل ذاته أو في مكان العمل ذاته
لمدة سنة واحدة على األقل ،والذي كان قد أصيب ابنه بمرض خبيث ،يحتسب له حتى  90يوما تغيب في
السنة على حساب أيام المرضية التي تراكمت لديه أو على حساب أيام اإلجازة التي يستحقها .إذا كان زوج/ة
العامل هو عامل/ة أو عامل/ة مستقل/ة ولم يتغيب/تتغيب عن عمله/ا ،أو إذا كان العامل هو والد وحيد أو
أن الولد موجود تحت وصايته/ا الحصرية ،يحتسب له/ا  110أيام تغ ّيب في السنة.
	12.2	 التغ ّيب نتيجة مرض أحد الوالدين
		12.2.1	إذا كان أحد والديّ العامل مريضا فيحق للعامل استغالل حتى  6أيام سنويا نتيجة تغ ّيبه
عن العمل بسبب مرض أحد والديه ،على حساب مدة المرضية التي تراكمت لديه .أما
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العامل الذي يمكث أحد والديه في مؤسسة تمريضية فال يستحق احتساب تغ ّيبه عن العمل
على حساب أيام المرضية التي تراكمت لديه .عند التغيب لغرض تقديم العناية ألحد
الوالدين ،كما ورد آنفا ،فسيتم االحتساب بعد أن يكون العامل قد قدّم لصاحب عمله تقريرا
مفصل في األنظمة اإلدارية.
ومستندات طبية فقط ،بموجب لما هو ّ
		12.2.2	 ال يحق لشخصين الحصول على استحقاق في آن واحد
ال يحق للعامل الذي تغ ّيب أخوه عن عمله بسبب مرض أحد الوالدين ومارس حقه كما هو
مفصل في الفقرة  12.2.1أعاله ،التغ ّيب عن عمله على خلفية المسألة ذاتها ،خالل المدة
ّ
الزمنية ذاتها .بالنسبة لهذا الموضوع ،يتم اعتبار األخ  -بأنه ابن آخر أو ابنة أخرى للوالد/ة،
والذي تمت المطالبة باحتساب تغيية ،على أساس أيام المرضىية التي تراكمت لديه/ا بغية
تقديم الرعاية لذات الوالد/ة.
بموجب قانون التسويات للعام  2009كانت قد صادقت لجنة الرفاه االجتماعي التابعة للكنيست على أنظمة
ال يحق لصاحب العمل بموجبها إقالة عامل خالل أيام مرضه أو مرض زوجته /زوجها وأوالده.
 .13التغ ّيب بسبب مرض الزوج/ة
العامل الذي لديه أقدمية لمدة سنة أو أكثر يتم احتساب  60ي ًوما في السنة له من التغيب بسبب مرض
خبيث لدى الزوج/ة على حساب فترة المرضية المتراكمة لديه أو على حساب أيام اإلجازة التي يستحقها،
وفق اختيار العامل.
14 .اإلقالة خالل أيام المرضية
ال يقوم صاحب عمل بإقالة عامل تغ ّيب عن عمله بسبب مرض طالما يحق للعامل استغالل المدة المتراكمة
له من بدل المرضية ،وذلك حتى فترة االستحقاق بحد أقصى .ال تنطبق القاعدة المذكورة أعاله في حال
توقف مكان عمل العامل عن العمل أو إذا أعلن صاحب العمل عن إفالسه وهو شركة صدر بحقها أمر
باإلفالس .كذلك ،ال تسري القاعدة على األوضاع التي أعلن فيها صاحب العمل عن نيته بإقالة العامل ،بإشعار
سابق قبل تغيب العامل عن عمله في أعقاب مرضه.
15 .عطلة مرضية ألحد الوالدين الذي لديه ولد بالغ يعاني من مرض السرطان
الشخص الذي مرض ابنه البالغ بمرض سرطان خبيث وشريطة أنه يعاني من إعاقة ،وفقا لما تم تعريفه في
قانون مساواة الحقوق لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة ،فيما يلي:
"الشخص ذو االحتياجات الخاصة"  -شخص لديه عاهة جسمانية ،نفسية أو عقلية بما في ذلك عاهة ذهنية،
ثابتة أو مؤقتة ،تق ّيد أداءه تقييدا ملحوظا في مجال واحد من مجاالت الحياة األساسية أو أكثر من ذلك
(قانون مساواة الحقوق لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة ،لعام  .)1998يتع ّين على الشخص الذي يتوجه
للحصول على بدل المرضية كوالد لولد بالغ أن يثبت أن ابنه مع ّرف كصاحب احيتاجات خاصة.
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قانون حقوق المريض ()1996

(فيما يلي ملخص عن قانون حقوق المريض الذي تم إقراره من قبل الكنيست بتاريخ  1أيار .)1996

الهدف من القانون

يهدف هذا القانون إلى تحديد حقوق اإلنسان الذي يبحث عن عالج طبي أو يتلقى عالجا طبيا وإلى
حماية كرامته وخصوصيته.

الفصل "ج"  -حق الحصول على عالج طبي

3 .حق الحصول على عالج طبي
يحق لكل من يحتاج إلى عالج طبي الحصول عليه حسب القانون ووفقا للشروط واألنظمة الخاصة
بالموضوع ،كما يتم تحديدها بين حين وآخر ،في الجهاز الصحي في إسرائيل.
في حاالت الطوارئ الطبية يحق ألي شخص الحصول على معالجة طبية عاجلة من دون أي شرط.
4 .حظر التمييز
ال يجوز ألي معالج أو مؤسسة طبية التمييز بين متلقي عالج وآخر على أساس الدين ،العرق،
الجنس ،القومية ،المنشأ ،الميول الجنسية أو ألي سبب آخر من هذا النوع.
5 .العالج الطبي الالئق
يحق لمتلقي العالج الحصول على عالج طبي الئق مهنيا وطبيا ،أو ذي عالقات إنسانية جيدة.
6 .المعلومات حول هوية ُمق ّدم العالج
يحق لمتلقي العالج الحصول على معلومات عن هوية ووظيفة كل شخص يقدم له عالجا.
يتع ّين على المدير العام تحديد التعليمات حول طرق الكشف عن هوية ُمق ّدم العالج والعامل في
المؤسسة الطبية.
7 .الحصول على رأي آخر
يحق لمتلقي العالج الحصول بمبادرة منه على رأي إضافي حول طبيعة العالج الذي ُيق ّدم له؛
يتعين على ُمق ّدم العالج والمؤسسة الطبية تقديم المساعدة لمتلقي العالج في كل ما يتعلق
بممارسة هذا الحق.
8 .ضمان استمرار تقديم العالج الالئق
في حال انتقال متلقي عالج من ُمق ّدم عالج إلى آخر ،أو من مؤسسة طبية إلى أخرى ،سيكون من
حق متلقي العالج ،بموجب طلبه ،الحصول على تعاون ُمق ّدمي العالج والمؤسسات الطبية ذات
العالقة بتقديم العالج الطبي له ،من أجل ضمان مواصلة تقديم العالج له بصورة الئقة.
9 .استقبال الزوار
يحق للمريض الذي تتم معالجته في مؤسسة طبية استقبال الزوار بموجب الجداول الزمنية
والترتيبات التي يحددها مدير المؤسسة الطبية.
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10 .احترام كرامة متلقي العالج وخصوصيهم
يجب على كل من ُيق ّدم عالجا ،ويعمل تحت إشراف ُمق ّدم العالج وأي ُمستخدم آخر في المؤسسة
الطبية ،احترام كرامة متلقي العالج وخصوصيتهم في جميع مراحل العالج الطبي.
يتعين على مدير المؤسسة الطبية تحديد التعليمات بخصوص احترام كرامة متلقي العالج
وخصوصيتهم في المؤسسة الطبية.
11 .العالج الطبي في حاالت الطوارئ الطبية أو الخطر الشديد
ُ
في الظروف التي يوجد فيها ،على ما يبدو ،حالة طوارئ طبية أو خطر شديد ،وطلب من ُمق ّدم
عالج أو من مؤسسة طبية تقديم عالج طبي للشخص ،على ُمقدَم العالج أن يفحص متلقي العالج
ويعالجه بقدر المستطاع.
إذا لم يكن بمقدور ُمق ّدم العالج أو المؤسسة الطبية معالجة الشخص ،فيتم توجيهه بحسب
مقدرتيهما إلى المكان الذي يستطيع المريض فيه الحصول على العالج المالئم.
الفصل "د"  -الموافقة عن وعي وإدراك للخضوع للعالج الطبي
13 .الموافقة عن وعي وإدراك للخضوع للعالج الطبي
	ال يجوز تقديم عالج طبي لمتلقي العالج إال إذا كان قد قدم موافقته عن وعي وإدراك على
ذلك ،بموجب التعليمات الواردة في هذا الفصل.
	من أجل الحصول على الموافقة عن وعي وإدراك يجب على ُمق ّدم العالج إطالع متلقي
العالج على المعلومات الطبية الضرورية له ،بشكل معقول ،ليكون في وسعه اتخاذ القرار إما
بالموافقة على الخضوع للعالج المقترح أو عدمه؛ ُويشار بهذا الخصوص إلى أن "المعلومات
الطبية" ،تشتمل على
(التشخيص والملخص اإلجمالي لحالة متلقي العالج الطبية؛
		 1)
	وصف ماهية العالج ،اإلجراءات ،الهدف ،الفائدة المتوقعة واالحتماالت الكامنة في العالج
(
		 )2
المقترح؛
(المخاطر التي ينطوي عليها العالج المقترح ،بما في ذلك األعراض الجانبية ،األلم وعدم
		 3)	
الراحة؛
	االحتماالت والمخاطر التي تنطوي عليها العالجات الطبية البديلة أو عدم تقديم أي عالج
(
		 4)
طبي؛
(حقيقة كون العالج الطبي عالجا جديدا.
		 5)
	يتعين على ُمق ّدم العالج إبالغ متلقي العالج بالمعلومات الطبية في مرحلة مب ّكرة قدر
اإلمكان ،بحيث سيتمكن متلقي العالج من فهم المعلومات بقدر كاف وذلك من أجل أن
يتخذ القرار عن محض إرادته ومن دون االعتماد على أحد في ذلك.
	وعلى الرغم مما جاء في البند الثانوي (ب) ،يحق ُلمق ّدم العالج االمتناع عن تقديم معلومات
طبية معينة لمتلقي العالج ،بخصوص حالته الطبية ،إذا صادقت لجنة األخلقيات على أن
تسليم المعلومات من شأنه أن يلحق ضررا حادا في صحة متلقي العالج جسمانيا أو نفسيا.
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14 .كيفية تقديم الموافقة عن وعي وإدراك
يمكن تقديم الموافقة عن وعي وإدراك خط ًيا ،شفه ًيا ،أو من خالل التصرف.
	يجب تقديم الموافقة عن وعي وإدراك للخضوع للعالج الطبي المشار إليه في اإلضافة في
مستند خطي يشتمل على ملخص الشرح الذي تم تقديمه لمتلقي العالج.
	إذا كان متلقي العالج يحتاج إلى العالج الطبي المشار إليه في اإلضافة ولم يتمكن من تقديم
موافقته الواعية خط ًيا ،يمكن تقديم الموافقة أمام شاهدَين اثنين شريطة أن يتم توثيق
الموافقة والشهادة خط ًيا في أقرب فرصة ممكنة بعد ذلك.
	في حاالت طبية طارئة ،يمكن تقديم الموافقة عن وعي وإدراك للخضوع للعالج الطبي
المشار إليه في اإلضافة شفه ًيا ،شريطة أن يتم توثيق تقديم الموافقة خط ًيا في أقرب فرصة
ممكنة بعد ذلك.
العالجات الطبية التي تعتبر كإضافة هي:
العالج بأشعة أيونية (راديوترابيا)
العالج الكيميائي لعالج عمليات خبيثة
الدياليزا
عالجات إخصاب خارج الرحم
قسطرة أوعية دموية
عمليات جراحية فيما عدا جراحة دقيقة
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دليل حقوق مرضى السرطان في مكان العمل

( ُنشر في موقع  ynetبتاريخ)7.4.13 :

دليل األسئلة الشائعة واألجابات للمرضى في مكان العمل

هل على العامل الذي ُشخص أنه يعاني من السرطان أن يُعلم صاحب العمل بذلك؟

ال يقع على مريض السرطان واجب إبالغ صاحب العمل بأ ّنه مريض بالسرطان ،ولكن عليه أن يق ّدم
ّ
الموظفين ،الشهادات الط ّبية التي تثبت الحاجة إلى تغ ّيبه عن العمل .ال
لصاحب العمل ،مثل بق ّية
ينبغي لهذه الشهادات أن تشمل تفصيال حول المرض ،نظ ًرا ألهمية حماية الخصوص ّية.

كم من الوقت ّ
يحق لمريض السرطان أن يتغ ّيب عن العمل لتل ّقي العالج؟

ّإن قانون أجور المرضى ال يم ّيز بين المرض الخبيث وأيّ مرض آخر ،لذلك ليس هناك "مزايا" إضافية
قانونية لمريض السرطان سوى تلك المعطاة ألي مريض يعاني من مرض آخر .يسمح القانون لمريض
السرطان بالتغ ّيب حسب عدد األيام التي راك َمها حتى ذلك التاريخ وفقا الستحقاقه لمدة يوم ونصف
ّ
للموظف أن يتغ ّيب حتّى  90يو ًما عن
لكل شهر عمل ،حتى الح ّد األقصى وهو  90يو ًما .أي إ ّنه يمكن
العمل ،إذا كان قد را َكم عددًا كاف ًيا من األ ّيام شريطة أن تكون لديه شهادة ط ّبية تشير إلى ضرورة
تغ ّيبه.
يتم التحديد بأ ّنه ليست هناك تغطية الستحقاق أ ّيام المرض ،وهذا أيضا
في بعض االتفاقات الجماعية ّ
ّ
ّ
للموظفين الحكوم ّيين .أي أنه في تلك الحاالت ،يحقّ للموظفين أن يتغ ّيبوا بسبب حاجتهم
بالنسبة
إلى تلقي العالجات حسب عدد أيام اإلجازات المرضية التي استح ّقوها ،دون تغطية محدودة.
ّ
الموظف رصيد اإلجازات المرضية المتاحة له بموجب القانون أو بموجب االتفاق الجماعي
إذا استنفد
فيحقّ
التوجه إلى صندوق التقاعد أو تأمين المديرين الذي هو مؤ ّمن به وطلب
في مكان عمله؛
له ّ
يتم توجيه هذا الطلب إلى طبيب الصندوق ،والذي يدرس اإلعاقة أو فقدان
أخذ معاش اإلعاقةّ .
ّ
الموظف ويح ّدد ْإن كان الموظف يستحق الحصول على معاش اإلعاقة كامال أو
األهلية للعمل لدى
جزئيا.
ّ
تم تحديد إعاقة كاملة للموظف ،فسيستحق الحصول على فائدة اإلعاقة والتغ ّيب عن مكان العمل
إذا ّ
تم تحديد معاش إعاقة جزئي له فس ُيضط ّر إلى العمل
تم تحديدها له .إذا ّ
حتّى نهاية فترة اإلعاقة التي ّ
بدوام جزئي في مكان عمله ،وسيحصل على تتمة لراتبه من صندوق التقاعد أو تأمين المديرين ،وقد
ّ
للموظف.
يتم دفعها بعد استنفاد أيام إجازات المرض
ّ
ّ
يحقّ
التوجه إلى اللجنة الط ّبية للخدمة
للموظف الحكومي المؤ ّمن في تقاعد متعلق بالميزانية
ّ
ً
الحكومية في وظيفته أو في ّ
مشروطا باستنفاد أيام إجازاته المرض ّية.
التوجه
كل وظيفة أخرى .ليس ّ
ّ
يشير معظم الشهادات المرض ّية اليوم إلى عدد أيام المرض التي تغ ّيب فيها الموظف عن عمله ،وذلك
ّ
ّ
الموظف.
ألن التشخيص الط ّبي "مو ّثق في التسجيالت الط ّبية" للحفاظ على خصوصية

ويحسن ظروف العمل بحيث تتناسب مع المريض؟
هل على صاحب العمل أن يُالئم
ّ

تنص القوانين القضائية على أ ّنه على صاحب العمل أن يعمل ما يمكنه طالما ّأن األمر ال يفرض عليه
ّ
ّ
عبئًا مال ّيا ثقيال ج ّدا .في هذه الحالة تختبر المحكمة كل قضية على حدة.
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ّ
الموظف الذي يعاني سرطانا؟
أ ّية فوائد يستح ّقها

ّ
يحقّ
للموظف الذي يعاني من السرطان أن يستنفد رصيد اإلجازات المرضية المتاحة له بموجب
القانون أو بموجب االتفاق الجماعي في مكان عمله .وباإلضافة إلى ذلك ،يمكنه استخدام معاش
والتوجه ً
أيضا إلى التأمين الوطني وطلب الحصول على
اإلعاقة في الصندوق الذي هو مؤ ّمن فيه،
ّ
استحقاق إعاقة عا ّمة ،وإذا لزم األمر ً
الخاصةُ .يستحسن
مخصصات الخدمات
ّ
أيضا يمكنه الحصول على ّ
كل عام بعناية ،والذي يتضمن ّ
يتم تحديثه ّ
كل المعلومات الحيوية للمرضى
قراءة هذا الكت ّيب الذي ّ
والمتعافين من السرطان.

هل يمكن إقالة مريض السرطان؟

ّ
الموظف الذي يعاني من السرطان أثناء فترة تغ ّيبه بسبب المرض أو
كأيّ مريض آخر؛ ُيحظر إقالة
ّ
أثناء فترة استحقاقه لإلجازة المرضية مدفوعة األجر .من ناحية أخرى ،إذا كان الموظف المريض قد
استنفد أيام اإلجازة المرضية أو لم يتواجد في إجازة مرضية؛ يمكن إقالته طالما هناك أسباب مه ّمة.
ّ
الموظف بسبب مرضه بموجب قانون تكافؤ
ومن الجدير ذكره أ ّنه ال يحقّ لصاحب العمل إقالة
الفرص لذوي االحتياجات الخاصة ،والذي ينطبق على ّ
كل صاحب عمل يعمل لديه أكثر من 25
أيضا إقالة ّ
ّ
ّ
موظفا .في أماكن العمل التي يعمل فيها عدد ّ
الموظفين ُيحظر ً
موظف بسبب
أقل من
ّ
مرضه فقط ،ولكنّ حماية هذا الموظف ال تكون بموجب هذا القانون.

ّ
الموظف الذي يعاني من السرطان ويق ّرر االستقالة؟
ما هو مصير

ّ
ينص القانون على أ ّنه يحقّ
الصحية وتل ّقي مكافأة إنهاء العمل ،وذلك
ّ
للموظف االستقالة بسبب حالته ّ
تنص القوانين
إذا كانت النتائج الط ّبية ،وظروف العمل والظروف األخرى تش ّكل سببا كافيا الستقالتهّ .
كل ّ
القضائية بأ ّنه ينبغي على ّ
الصحية
موظف أن يعرض أمام صاحب العمل إعاقته الناتجة عن حالته ّ
وأن يم ّكن صاحب العمل من مالءمة ظروف عمله مع إعاقته ،قبل أن يكون مستح ّقا لالستقالة بحكم
اإلقالة.
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مستندات قانونية

هنالك نوعان ساريان المفعول قانونيا من المستندات حيث يتيحان للمتعافين من السرطان التحديد
مسبقا ما هو نوع العالج الذي يرغبون في ومن هو الشخص الذي يتخذ القرارات في حال لم يكن
المريض قادرا على أن يتخذها بنفسه:
"وصية في الحياة" تيتح لألشخاص معرفة ما هو نوع العالج الطبي الذي يرغب المرضى في الحصول عليه
في حال لم يكن بإمكانهم التحدث بنفسهم.
"توكيل" مصادق عليه من قبل محامُ ،يحدد َمن هو الشخص الذي يتخذ القرارات حول العالج
الطبي الذي سيحصل عليه المريض في حال لم يكن بإمكانه اتخاذ القرارات .يدعى ذلك الشخص،
الذي اختاره المريض" ،الوكيل عن العالج الطبي" (وصي).

مستندات وتعريفات قانونية أخرى

تصف الوصية كيف يرغب الشخص تقسيم أمواله وممتلكاته بين ورثائه.
المؤتمن هو الشخص الذي اختاره المريض ليدير أموره المالية.
التوكيل الذي تتم المصادقة عليه من قبل محام يؤهل شخصا للحصول على قرارات مالية تتعلق بالمريض
عندما يكون /تكون غير قادر/ة على اتخاذ القرارات.

المحامي ليس ملزما أن يكون حاضرا عندما تقوم بتعبئة هذه المستندات .يمكنك أن تفحص مع
محام أو عاملة اجتماعية حول قوانين وأسئلة أخرى حول هذه المواضيع.
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"وجهتنا نحو مرضى السرطان"

تستند الصيغة التالية على ترجمة مقتبسة عن نشرة منظمة  CANCERLINKباللغة اإلنجليزية
وهي غير ملزمة قانونيا.
1	.يجب إيالء اهتمام مساو لكل مريض من دون التمييز على أساس الجنس ،العرق ،المكانة ،الثقافة ،الدين،
العمر ،الجنس ،نمط الحياة ودرجة تطور المرض لديه.
2	.يجب التعامل باحترام وبتفهم وبجدية مع المتطلبات الجسمانية والنفسية للمريض ،الحتياجاته الثقافية
والنفسية ،وذلك طوال سير مرضه ،مهما كان نوع المرض الذي يعاني منه.
3 .يجب إطالع المريض على المعلومات الحقيقية بصورة إنسانية وبمصداقية وبمزيد من الحساسية
بخصوص التشخيص ونوع المرض الذي يعاني منه .كما ويجب مشاركة المريض بالخيارات العالجية الممكنة
وموافاته بكامل المعلومات بخصوص المخاطر والمزايا واألعراض الجانبية التي ينطوي عليها العالج.
4	.يجب احترام رغبة المريض في التمتع بالخصوصية في كل ما يتعلق بمرضه ،وإذا كان ُيفضل عدم التحدث
عن الموضوع مع أفراد عائلته وأصحابه ،فال يجوز حثه على القيام بذلك.
5	.يجب مطالبة المريض إبداء الموافقة على الخضوع ألية عالجات تجريبية وشرح المعاني التي تنطوي
عليها مثل هذه العالجات.
6	.يجب احترام رغبة المريض (الذي هو ليس قاص ًرا) بالحصول على رأي طبي آخر ،أو رفض الخضوع لعالج
معين ،أو لمعالجات مساندة أخرى.
7	.يجب تقديم المساعدة للمريض من أجل الحصول على أية معلومات مالئمة قد تساعده على فهم مرضه
ومواجهته ،وهكذا تتم مساعدته للحصول على دعم من العائلة واألصدقاء.
8	.يجب االعتراف بالمتطلبات الخاصة بالمريض الذي يعاني من السرطان وبأفراد عائلته من حيث الرفاه
االجتماعي والعمل بموجب هذه المتطلبات .يجب التشديد على أهمية أن يحصل المريض على
الخدمات والحقوق المالئمة.
9	.من المهم إحاطة المريض عل ًما بكافة الخدمات العامة واالجتماعية ،مجموعات الدعم ،مجموعات الدعم
الذاتي وأصحاب المهن الطبية الذين يستطيعون تقديم المساعدة له أثناء سير مرضه.
10	.يتعين على أصحاب العمل في أماكن العمل إتاحة الفرصة أمام المريض الذي يعاني من السرطان للعودة
إلى مزاولة عمله ودفعه قد ًما وف ًقا لكفاءاته ،قدراته وخبراته ،اليجوز رفض المريض بسبب مرضه.
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حقوق المريض بموجب تعليمات نقابة األطباء في إسرائيل

الهدف األسمى للرسالة التي يحملها الطبيب هو مراعاة الصحة الجسمانية والنفسية لإلنسان والتخفيف من
معاناته مع احترام قدسية الحياة وقيمة اإلنسان ،من دون أية تفرقة على أساس انتمائه من حيث العمر،
الجنس ،العرق ،الديانة ،القومية ،المكانة االجتماعية ،المكانة االقتصادية ،العقيدة السياسية أو أي سبب
آخر .وينطبق ذلك في أوقات السالم والحرب على حد سواء.
1 .المريض هو إنسان يحتاج إلى المساعدة ويعتمد على الطبيب .على الطبيب أن يوليه كامل االهتمام
مع استخدام كل ما لديه من خبرات من أجل تحديد التشخيص والمعالجة .تتصدر مصلحة المريض
الذي يخضع للمعالجة من قبل الطبيب المكانة األولى في سلم األفضليات ،قبل أي شيء آخر.
2 .أثناء تقديمه التعليمات وممارسته اإلجراءات الطبية ،ال يجوز للطبيب أن يخضع إلمرة أحد ،سوى ضميره
الطبي.
3 .من حق المريض اختيار الطبيب الخاص به .ويكون الطبيب ملز ًما بتقديم المساعدة الطبية في الحاالت الطارئة أو
عندما يجري الحديث عن ضرورة إنقاذ حياة اإلنسان .وفي أية حالة أخرى ،يحق للطبيب عدم قبول
المريض لتقديم المعالجة له ألسباب شخصية أو مهنية.
وإذا وافق الطبيب على تقديم المعالجة الطبية للمريض ،فيتعين عليه مواصلة تقديم العالج طالما
تدوم الثقة والتعاون فيما بينهما.
وفي حالة انقطاع العالقة ،يكون الطبيب ملز ًما بإحالة جميع المعلومات الخاصة بمواصلة العالج إلى
الطبيب الذي سيحل محله.
4 .من حق المريض المطالبة باستشارة طبيب آخر واإلصرار على هذا الحق.
5 .يحقللمريضالحصولمنطبيبهعلىشرح بخصوصمرضهوف ًقالمدىقدرتهعلىفهممايتمشرحهله.يتع ّينعلى
الطبيب أن ُيقدم شرحه برزانة .من حق المريض رفض الخضوع إلى عالج أو إلى فحص إذا كان األمر ال
يتماشى مع رغبته أو معتقداته ،شريطة أن يكون واع ًيا بالمخاطر التي يأخذها على نفسه.
في حال كان ،وفقا لما يعتقد الطبيب ووفقا لضميره ،من شأن تقديم المعلومات أن يلحق الضرر
بالمريض ،فيجب تقديم المعلومات إلى أحد أفراد العائلة أو إلى أي شخص آخر من قبل المريض .وإذا
كان المريض قاص ًرا أو غير مؤهل قانون ًيا لالهتمام بشؤونه ،يجب تقديم المعلومات إلى وكيله القانوني.
6	.يجب على المريض موافاة الطبيب بأية معلومات ستكون ضرورية من أجل التشخيص والمعالجة ،بحيث
سيكون على ثقة من أن الطبيب سيحافظ على سرية كافة المعلومات التي حصل عليها وتم الكشف
عنها أمامه خالل العالج .سيتم تقديم موافقة المريض على نقل المعلومات إلى أية هيئة أو شخص آخر،
بعد أن يكون المريض قد فهم أهمية األمر .يمكن أن يقدّم الطبيب المعلومات إلى السلطات ،من دون
موافقة المريض ،في الحاالت التي يلزم القانون بذلك فقط،بحيث يجب على الطبيب إبالغ المريض بذلك.
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7	.تساعد أنظمة تخزين المعلومات المحوسبة التي تعمل في نطاق الجهاز الطبي على إكمال
التفاصيل حول ماضي المريض الطبي وعن حالته الصحية أثناء توجهه للحصول على المعالجة
مرة أخرى .ال يجوز استخدام أنظمة المعلومات هذه ألهداف أخرى وال يجوز السماح بمقارنة
المعلومات مع أنظمة معلومات أخرى .يمكن استخدام أنظمة تخزين المعلومات ألغراض البحث
واإلحصائيات شريطة أن يتم حذف التفاصيل المع ّرفة الخاصة بهوية األفراد.
8	.في كل إطار عالجي عام وخاص يجب الحفاظ على خصوصية المريض وضمان وجود عالقة مباشرة
بين المريض والطبيب من دون تدخل أية جهة غريبة ،ومن دون أن يكون هناك أي تأثير ألية
اعتبارات ومبررات غير موضوعية.
9	.يحق للمريض أن يكون على علم ما إذا كان يشارك في تجربة طبية .يحق للمريض ،بعد أن يكون
شرحا عن االحتماالت والمخاطر ،أن يرفض المشاركة في البحث .من حق المريض أن
قد تلقى ً
يعلم ما إذا كان الشخص الذي ُيقدم العالج له هو طبيب مؤهل أم طالب في كلية الطب أو
طبيب متدرب.
10 .عندما يعاني المريض من مرض مميت ،يجب احترام استقاللية ورغبة المريض طالما كان بوسعه
التعبير عن رأيه .يتوجب على الطبيب تقديم الدعم له ،والتخفيف عن معاناته الجسمانية والروحانية
والمحافظة على كرامة المريض الذي يوشك على الوفاة.

من المهم معرفة وتذكر أن:

	ليس هناك أي سبب يدعو للقلق والخوف من طرح األسئلة ،وكذلك من المطالبة بالحصول
على رأي آخر .هذا هو حقك!
	يتعين عليك التأكد من أنك فهمت بوضوح أفضليات العالج و /أو الفحوص التي يجب عليك
الخضوع لها ،إضافة إلى األعراض الجانبية والمخاطر التي قد تنجم عنها.
	يحق لك الحصول على معلومات حول التخفيف من حدة األعراض الجانبية التي تنطوي عليها
المعالجة ،أو الناجمة عن أعراض نتيجة المرض ،مثل آخر المعلومات المستجدة حول طرق
عالج اآلالم ،الغثيان والتقيؤات.
	من المهم تحديد موعد للقاء مع الطبيب لهذا الغرض وتسجيل األسئلة التي تقلقك حسب
سلم األفضليات الذي تحدده ،بحيث ستطرح األسئلة المهمة في بداية القائمة واألسئلة األقل
أهمية فيما بعد ذلك.
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تعليمات طبية مسبقة للعالج الطبي المستقبلي للمريض الذي
على وشك الوفاة

ّ
ملخص مرسوم اإلدارة الطبية حول هذا الموضوع الذي ُنشر في  4أيار 2015

مدخل  -توضيح تفضيالت العالج

بشكل عام ،تقديم العالج الطبي مشروط بموافقة المريض .ومع ذلك ،في بعض األحيان ،ال يتم ّكن
الشخص بسبب مرضه اتخاذ قرارات بخصوص عالجه الطبي (على سبيل المثال بعد فقدان الوعي أو
تض ّرر الدماغ وما شابه) .في مثل هذه الحاالت ،ولدى غياب أية تعليمات أخرى ،يتط ّلب من الطاقم
الطبي بشكل عام القيام بكل ما في وسعه من أجل تقديم الرعاية القصوى من أجل إطالة حياة المريض
ّ
قدر اإلمكان.
تسمح التعليمات الطبية األولية للشخص أن يحدد مسبقا أية عالجات طبية يوافق على الحصول عليها،
أو االمتناع عنها ،إذا لم يكن مؤهال التخاذ القرارات .هناك طريقة أخرى لتحقيق هذا الهدف وهو
تفويض وكيل يمكنه اتخاذ القرارات بدال من المريض عندما ال يكون مؤهال التخاذ القرارات.
يسمح قانون المريض الذي على وشك الوفاة ،الذي تم سنّه عام  ،2005لكل شخص فوق سنّ السابعة
عشرة ،سليما كان أو مريضا ،أن يعبئ استمارة التعليمات الطبية األولية أو أن يف ّوض وكيال .تم ّكن
التعليمات الطبية األولية أو تفويض الوكيل بحسب القانون من تجنّب العالج الطبي في حاالت "نهاية
الحياة" (في حدود القانون) ،إذا لم يكن الشخص مؤهال.
يمكن تقديم التعليمات الطبية األولية عبر مجموعة متنوعة من الطرق ،ولكن استمارات التعليمات
الطبي وتس ّهل
األولية أو تفويض الوكيل التي تمت تعبئتها وف ًقا للقانون فقط ،هي التي تلزم الطاقم
ّ
إجراء اتخاذ القرارات .مع ذلك ،يمكن لجميع الطرق األخرى أن تم ّثل ّ
مؤشرا على رغبة المريض ،ويحقّ
للطبيب أن يط ّلع عليها عند اتخاذه قرارا.
إليكم تفاصيل البدائل الثالثة القائمة لتقديم التعليمات الطبية األولية أو لتفويض الوكيل وفقا للقانون:
التعليمات الطبية األولية
ّ
يفصل رغبته حول عالجاته الطبية المستقبلية:
أن
األولية
الطبية
التعليمات
يحق للمريض بموجب
ّ
يحقّ للمريض أن يق ّرر مسب ًقا أية عالجات يرغب في تجنّبها وأيها ال.
ُيسمح للمريض أن يطلب إيقاف عالج دوري في حال لم يرغب في االستمرار به.
	سيتل ّقى مق ّدم التعليمات شرحا من طبيب أو مم ّرضة مؤهلة ،حول المصطلحات الطبية الواردة في
استمارة التعليمات الطبية ،وذلك من أجل التوقيع عليها عن وعي وإدراك .إذا تم تعريف متلقي
التعليمات مسبقا كمريض على وشك الوفاة فعليا يحق له أن يتلقى هذه الشروح من طبيب مختص
فقط بحيث يكون قادرا على التركيز على خصائص مرضه والعالجات المتوقعة له في المستقبل.
فيما يلي رابط إلى استمارة التعليمات الطبية األولية وفق القانون:
.www.health.gov.il/DocLib/doa_1_0708.pdf
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توكيل
	يتيح للشخص منح صالحية للوكيل عنه ،الذي يعتمد عليه ،التحدث باسمه عــنــدمــا ال يكون
قادرا على التعبير عن رغتبه.
	يتيح للوكيل التعبير عن رغبات المريض وقراراته حول تلقي العالجات الطبية أو االمتناع عنها في
حاالت "انتهاء الحياة".
المعالج حول اختيار صاحب التوكيل ،ويمنع الحاجة
	يمنع خالفات في الرأي بين العائلة والطاقم ُ
إلى تعيين وصي عن الجسم.
فيما يلي رابط إلى استمارة التوكيل وفق القانون:
http://www.health.gov.il/DocLib/doa_b08.pdf
  
توكيل ُمدمج
	يدمج بين التوكيل بموجب حقوق المريض (توكيل ال يتطرق إلى "انتهاء الحياة") وبين التوكيل
بموجب قانون المريض الذي على وشك الوفاة.
	يتطرق التوكيل إلى الحالة التي ال يكون فيها صاحب التوكيل قادرا على اتخاذ القرارات ،في أي
حال من األحوال ،بما في ذلك حاالت "انتهاء الحياة".
يتطرق التوكيل إلى الحاالت الطبية فقط وال يتطرق إلى قوانين األمالك.
فيما يلي رابط إلى استمارة توكيل مدمج:
http://www.health.gov.il/doclib/med_treatment_power_attorney.pdf

النظم اإلدراية التي تتطرق إلى كل أنواع االستمارات أعاله

	يسري مفعول التعليمات الطبية المسبقة والتوكيل لمدة  5سنوات .يمكن تمديده عند انتهاء
خمس سنوات بواسطة استمارة موجزة يتم إرسالها من قبل مركز التعليمات الطبية المسبقة.
يمكن تغيير أو إلغاء التعليمات الطبية وكذلك تعيين الوكيل في أي وقت كان.
	طالما أن الشخص بوعيه الكامل ،فرغبته هي التي تحدد! يسري مفعول التعليمات الطبية
المسبقة أو التوكيل في حال لم يكن صاحب التوكيل قادرا على اتخاذ القرارات.
يحق للشخص تعبئة التعليمات الطبية المسبقة أو التوكيل أو كليهما ،وذلك وفق اختياره.
بعد تعبئة هذه االستمارات ،يوصى االحتفاظ بها في مج ّمع تابع لمركز التوجيهات الطبية
المسبقة التابع لوزارة الصحة  -االستمارات التي يتم االحتفاظ بها في وزارة الصحة:
 ستكون سهلة الوصول ،بواسطة منظومة محوسبة ،لمق ّدمي العالج في المستشفيات.	قبل  90يوما من انتهاء صالحية التعليمات الطبية المسبقة /التوكيل ،س ُيرسل تذكير إلىمودع االستمارات.
 140الملحقات

