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מבוא
האגודה למלחמה בסרטן מודעת לצורך בריכוז ועידכון מידע בנושא זכויות חולי סרטן,
חולים קשים ונכים .אי לזאת ,פנתה האגודה למוסדות השונים לצורך ריכוז האינפורמציה.
אנו מודים לכל השותפים הנאמנים המסייעים מדי שנה בעדכון המידע המובא בחוברת,
המוסד לביטוח לאומי ,משרדי הממשלה ,הרשויות המקומיות ,קופות החולים והמוסדות
האחרים.
כדי לאפשר שימוש נכון ויעיל במידע המתפרסם בחוברת זו ,יש להדגיש מספר דברים
שיעזרו לחולה ובני משפחתו בבואם לממש את הזכויות ,וימנעו מהם עוגמת נפש וטירדה
מיותרת.
א .אין לראות במידע בחוברת זו נוסח מלא ומחייב של החוקים וההוראות .יש לבדוק כל
מקרה לגופו עם המשרדים והמוסדות הנוגעים בדבר.
ב .עם כל המאמצים שהושקעו בעדכון המידע עד לזמן הדפסת החוברת ייתכנו שינויים
ועדכונים שעדיין לא מופיעים בחוברת זו( .גם גובה הסכומים המצויינים בפרקים השונים
ניתן לשינוי שוטף).
ג .רוב ההוראות של משרדי הממשלה והמוסדות האחרים ,כולל מס הכנסה ,מתייחסות
לזכאים בעלי אחוזי נכות מוגדרים ומאושרים .אי לכך ,חשוב שכל החולים או הנכים,
המנסים לממש את זכותם ,ידאגו להגדרת אחוזי הנכות שלהם בוועדות הרפואיות של
הביטוח הלאומי.
במחלקה לשיקום ורווחה במשרדי האגודה למלחמה בסרטן ,ניתן לקבל במידת הצורך
מידע מפורט ומעודכן על ידי פנייה לכתובת :המחלקה לשיקום ורווחה ,רח' רביבים 7
גבעתיים ,בטלפון ,03-5719576 :או בפקס.03-5711353 :
כל הנאמר בחוברת זו מנוסח בלשון זכר ,אך מתייחס לנשים ולגברים כאחד.
המידע בחוברת זו מתעדכן מדי פעם ,לכן מומלץ להתקשר ל'טלמידע' של האגודה למלחמה
בסרטן בטל 1-800-599-995 .לשם בדיקת הפרטים .במידה ונתקלת בעדכון שגוי ,או
שהינך מעוניין/ת להעיר או להאיר על תוכנה של החוברת ,אנא פנה אל מחלקת ההסברה
וההדרכה באגודה למלחמה בסרטן בטלפון ,03-5721677 :בפקס 03-7322780 :או לכתובת
הדואר האלקטרוניinfo@cancer.org.il :
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האגודה
למלחמה
בסרטן
רקע כללי
תפקידי האגודה
פעילות האגודה בתחום השיקום והרווחה
שירותי הוספיס וטיפול תומך
פוליסת נסיעה לחולי סרטן
כתובות לפניות ובירורים

רקע כללי
האגודה למלחמה בסרטן הינה ארגון מתנדבים הפועל בישראל לקידום המחקר ,המניעה,
האיבחון ,הטיפול והשיקום של חולי חולי הסרטן בישראל.
מבנה ארגוני
פטרון האגודה הינו נשיא מדינת ישראל .לאגודה ועד מנהל מצומצם המורכב מאנשי ציבור,
רפואה ומחקר וחבר-נאמנים .גופים אלה נבחרים אחת לשנה על ידי האסיפה הכללית
של האגודה .ייעוץ והכוונת מדיניות האגודה ניתנים על ידי ועדות מקצועיות של מומחים.
כ 71-סניפים ברחבי הארץ הפועלים בעזרת מתנדבים ,מגישים סיוע לחולי הסרטן
באזוריהם.
משרד ראשי :בית מטי  -לזכרה של מטילדה רקנאטי ז"ל ,רח' רביבים  ,7גבעתיים.
טל .03-5721616 .פקס.03-5719578 .
סניף ת"א :רח' רביבים  7גבעתיים ,טל.03-5721642 .
מרכז התמיכה :רח' רביבים  7גבעתיים ,טל.03-7315097 .
מתחם האגודה ,ירושלים  -סניף ומרכז תמיכה :רח' יד חרוצים  ,3תלפיות ,ירושלים.
טל ,02-6256721 .פקס02-6256497 .
מתחם האגודה ,חיפה  -סניף ומרכז תמיכה :בת גלים ,בית רוזנפלד 25
טל ,04-8511715/7 .פקס04-8511716 .
סניף באר שבע :רח' בן צבי  ,7טל ,08-6271228 .פקס.08-6286003 .
ניתן לקבל כתובות ומספרי טלפון של סניפי אגודה נוספים במקומות יישוב אחרים בארץ
באמצעות פנייה למח' סניפים בטל 03-5719573 .או באתר האינטרנטwww.cancer.org.il :
מקורות כספיים
האגודה אינה נתמכת על ידי מימון ממשלתי כלשהו .מקורותיה הכספיים הם :תרומות
הציבור; תרומות של חברות ומפעלים; הנצחות ועזבונות; התרמה טלפונית; התרמה
באמצעות הדואר; אירועים חברתיים; תרומות מידידים בחו"ל והכנסות מקרנות קבע בארץ
ובחו"ל .מדי שנה מתפרסם דו"ח מלא ומאזן מבוקר על ידי רואה חשבון.
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תפקידי האגודה
יעדים
האגודה למלחמה בסרטן ,העמותה ההתנדבותית הגדולה ביותר בישראל ,הוקמה בשנת
 ,1952מאז היא מובילה את המאבק במחלות הסרטן בישראל ופועלת בכל החזיתות
במטרה להפחית את התחלואה והתמותה מסרטן בישראל .המאבק במחלת הסרטן
נוגע לכלל הציבור במדינת ישראל .ההתמודדות עם מחלת הסרטן מהווה יעד לאומי
מן הדרגה הראשונה ולכן פעילויות האגודה למלחמה בסרטן חשובות ורלוונטיות לכלל
הציבור  -בריאים וחולים .היום חיים בישראל כ 200.000-חולי סרטן הנמצאים בטיפול
או במעקב .הנתונים מראים שמדי שנה נוספים בארץ כ 27,000-חולי סרטן חדשים ,אך
הודות לקידום המחקר ושימת דגש על שיפור אמצעי האבחון ,הגילוי המוקדם והטיפול,
חל גידול משמעותי במספר האנשים הנרפאים מן המחלה ושיפור ניכר באיכות חייהם
של המטופלים.
מרכזי טיפול ואשפוז בארץ
על מנת לאפשר לחולי הסרטן קבלת טיפול מיטבי בתנאים הטובים ביותר משקיעה האגודה
למלחמה בסרטן משאבים רבים בהרחבה ובשיפוץ מחלקות אונקולוגיות בבתי חולים
ברחבי הארץ ,ומשתתפת במימון רכישת ציוד חדיש ,מתקדם ,ומתוחכם .כך למשל ,סייעה
האגודה בשנה האחרונה למימושם של מספר פרוייקטים :הרחבת היחידה לאונקולוגיה
ע"ש סוזי אבן במרכז הרפואי זיו בצפת ,בסיוע תרומת קרן קלור ישראל ,הקמת מרכז שד
כוללני וציודו ע"ש שרה מרקוביץ ז"ל במרכז רפואי קפלן ,בניית חדר צחוק לרווחת ילדים
חולי סרטן במרכז הרפואי שיבא הודות לתרומה מעיזבונם של דורה בורנשטיין ז"ל ואנטה
צ'רנה ז"ל ,הקמת יחידה חדשה להמתנה והתאוששות לילדים חולי סרטן העוברים טיפולי
רדיותרפיה במרכז הרפואי רבין באמצעות עיזבון ישראל יעקב ולילה אלתר ז"ל ,ובניית
מרכז קרן ראובן לבריאות השד במרפאת לין בחיפה בסיוע תרומתם של דיויד וסימון ראובן,
בני משפחתם ואגודת הידידים בלונדון.
רישום ומעקב
האגודה מסייעת למרכזים הרפואיים בהם ניתן טיפול לחולי סרטן ,לנהל את רישום החולים
ומעקב הטיפול בהם ,ומעודדת קיומם של מחקרים ארציים והשתתפות במחקרים
בינלאומיים שנועדו לשיפור דרכי הטיפול.
הסברה והדרכה לציבור
האגודה משקיעה מאמצים רבים בכדי לקדם את הידע שיש בידי הציבור בכל הקשור
למחלות הסרטן ובמיוחד לאפשרויות המניעה והאבחון המוקדם של מחלות סרטן
הניתנות למניעה ו/או לאבחון מוקדם .במסגרת זו מקיימת האגודה מדי שנה מגוון
פעילויות :שבוע מודעות למניעת סרטן עור וגילויו המוקדם ,שבוע מודעות לסרטן המעי
הגס ,יום ללא עישון ,חודש המודעות לסרטן השד ,אלפי הרצאות בנושא מניעת עישון
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ונזקי שמש ,הפעלת תכניות למניעת עישון בבתי ספר ,הדרכת מורים ויועצים ,חוגי גמילה
מעישון ,הסברה בנושא הקפדה על תזונה נכונה ,שמירת משקל גוף תקין ופעילות גופנית
סדירה ,וקבוצות הדרכה והסברה בנושא סרטן השד .הפעילות ההסברתית כוללת שימוש
רחב באמצעי התקשורת ,תוך מתן דגש על מגזרים מיוחדים באוכלוסייה ,הפקת חומרי
הסברה בשפות עברית ,ערבית ורוסית ,בארגון ימי עיון ,סדנאות ,הרצאות והכשרות
מקצועיות בבתי הספר ,מתנ"סים ,מקומות עבודה ,קופ"ח ,צה"ל ועוד.
פעילות לשיפור זכויות החולים
לשירות החולים עומדת חוברת זו ,שהוכנה על ידי האגודה המרכזת את כל המידע החיוני
עבור חולי הסרטן .האגודה דואגת לשיפור מימוש הזכויות בביטוח הלאומי ,אפשרות לביטוח
נסיעות לחו"ל ,להרחבת סל הבריאות ולחקיקה מיוחדת כגון :איסור אפליה על בסיס אבחון
גנטי וכו' .האגודה מפעילה לחץ על קובעי המדיניות בנושאים הקשורים בהגדלת התקציב
ועדכון סל התרופות והכללת תרופות חדשות הנחוצות לחולי סרטן ,וכד'.
תוכניות ושירותי אבחון מוקדם
האגודה מסייעת בהפעלת תחנות לגילוי מוקדם של סרטן השד ברחבי הארץ .התוכניות
לאבחון וגילוי מוקדם של מחלת הסרטן והטיפול בה במסגרת מוסדות הרפואה בארץ
כוללות :תוכניות הדרכה להגברת המודעות לסרטן השד ,תוכנית סריקה באמצעות
ממוגרפיה ,תוכניות לאבחון מוקדם ומניעת סרטן העור ,תוכניות לאבחון מוקדם של סרטן
המעי הגס ,תוכניות ייעוץ גנטי ביחס לסרטן משפחתי וכד'.
רכישת מיכשור וציוד
האגודה ,בתיאום עם משרד הבריאות ,פועלת כדי לסייע לבתי החולים והמכונים
האונקולוגיים ברחבי הארץ ברכישת ציוד חדיש ומשוכלל .בין השאר מסייעת האגודה
ברכישת מאיצים קווים ,יחידות ממוגרפיה וציוד ממוחשב לרישום ומעקב אחר חולי
הסרטן ,מיכשור לטיפול קרינתי ישיר  -ברכיתרפיה ,מיכשור מתקדם לאיתור נגעים בעור
ולסרטן במוח העצם ועוד.
תמיכה במחקר
מזה למעלה מעשרים שנה מסייעת האגודה באופן משמעותי לקידום מחקר הסרטן בארץ,
בהקצבת עשרות מענקי מחקר לרופאים ולחוקרי סרטן .האגודה אף נרתמה לקליטת עולים
חדשים ,רופאים ומדענים בתחום האונקולוגיה.
מימון תקנים לשירותים אונקולוגיים
לתיגבור המערך האונקולוגי ,האגודה למלחמה בסרטן מממנת עשרות תקנים של עובדים
סוציאליים ,דיאטנים ופסיכולוגים במכונים האונקולוגיים ברחבי הארץ ותקנים של אחיות
אונקולוגיות קהילתיות במחוזות קופות החולים .האגודה גם מסייעת בהכשרה מקצועית
ועדכון של הצוותים הנ"ל.
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הדרכה מקצועית ושירותי מידע
עשרות ימי עיון ,כנסים והשתלמויות לאנשי מקצוע בנושאים הקשורים בהיבטים השונים של
מחלות הסרטן נערכים מדי שנה .רובם נערכים באולם "רחל" בבית "מטי" .מומחים בעלי שם
עולמי מגיעים ארצה בעזרת האגודה לקיום סמינרים ,מתן הרצאות וייעוץ בשטחי התמחותם.
עשרות מענקי נסיעה להשתלמויות ולכנסים בחו"ל מוענקים מדי שנה לאנשי מקצוע.
מזה  27שנה מוציאה האגודה כתב עת לצוותים המקצועיים .כנסים בינלאומיים נערכים
בארץ בהשתתפות האגודה.
מרכז מידע
באגוזה למלחמה בסרטן ישנו מרכז מידע המאויש באנשי מקצוע וכולל גישה למאגרי
מידע בינלאומיים ממוחשבים .מרכז המידע מהווה גיבוי ומספק עדכון שוטף ל'טלמידע'
של האגודה למלחמה בסרטן .ניתן לפנות ישירות בטל 03-5721608 .או בדואר האלקטרוני
בכתובתinfo@cancer.org.il :
'טלמידע' 1-800-599-995
במסגרת האגודה מופעל שירות מידע טלפוני  24שעות ביממה לחולים ,לבני משפחותיהם
ולציבור הרחב .ב'טלמידע' ניתן לקבל תשובות על שאלות בכל הקשור למחלת הסרטן,
דרכי המניעה ,האבחון ,הטיפול והשיקום ,וכן לקבל חומר הסברה בנושאים שונים ללא
שתלום .השירות מתעדכן על ידי מיטב המומחים ומאגרי המידע הבינלאומיים שברשות
האגודה למלחמה בסרטן.
'טלמידע' בשפה הרוסית 1-800-34-33-44
שירות מידע ותמיכה טלפוני עבור חולים ,מחלימים ובני משפחותיהם ,דוברי השפה
הרוסית מכל רחבי הארץ.
'טלמידע' בשפה הערבית 1-800-36-36-55
שירות מידע ותמיכה טלפוני לחולי סרטן דוברי ערבית ולבני משפחתם .מופעל על ידי
עובדת סוציאלית ומתנדבים דוברי ערבית.
'טלתמיכה' 1-800-200-444
שירות תמיכה טלפוני המופעל על ידי האגודה למלחמה בסרטן ומיועד לתת מענה טלפוני
לאלו הנמצאים במצוקה נפשית מיידית וזקוקים לסיוע תמיכתי ראשוני .במידת הצורך
יופנו הפונים להמשך טיפול בבית החולים או במסגרת הקהילה.
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פעילות האגודה בתחום השיקום והרווחה
מח' שיקום ורווחה באגודה למלחמה בסרטן :טל ,03-5719576.פקס03-5711353 .
"יד להחלמה" 1-800-36-07-07
לנשים המתמודדות עם סרטן השד .בארגון "יד להחלמה" פועלות נשים מתנדבות שהחלימו
מסרטן השד והוכשרו לכך במיוחד ,מסייעות לחולות החדשות העוברות כריתה חלקית או
מלאה ,להתמודד .נשים המעוניינות ליצור קשר עם מתנדבת מוזמנות להתקשר למחלקת
שיקום ורווחה באגודה ,או ישירות לארגון ,בטל.03-5721615 .
ייעוץ פרוטזות שד  -מתנדבות יד להחלמה מסייעות בהתאמת פרוטזה לנשים שעברו
ניתוח כריתה .הייעוץ מופעל על ידי מתנדבות שעברו בעצמן ניתוח דומה ,השתקמו וחזרו
לתפקוד מלא .להתקשרות ולתיאום מפגש:
סניף תל אביב ,03-5721642 :רח' רביבים  7גבעתיים.
סניף חיפה ,04-8511715/7 :בית רוזנפלד ,רח' רוזנפלד  ,25בת גלים.
סניף ירושלים ,02-6256721 :רח' יד חרוצים  ,3תלפיות.
ארגון בעלי הסטומה בישראל
ארגון בעלי הסטומה פועל תחת מחלקת השיקום של האגודה למלחמה בסרטן .בארגון
רשומים חברים שעברו ניתוחים להטיית השתן או הצואה (לא רק על רקע של מחלת
סרטן) ,כך שההפרשות מנוקזות דרך סטומה (פיום) באמצעות שקית הנמצאת בדופן הבטן,
ולאפשר להם קיום אורח חיים תקין.
חברי הארגון מקבלים את הביטאון "פתחון פה" ,המתפרסם פעם  -פעמיים בשנה ומכיל
מאמרים בנושאים חשובים לבעלי סטומה דוגמת תזונה ,טיפול בעור ,מידע על זכויותיהם,
החיים האינטימיים עם סטומה ועוד.
האגודה למלחמה בסרטן משתתפת במימון תקנים של אחיות סטומה בבתי החולים
ובקהילה .אחיות אלה נותנות מידע לפני ואחרי הניתוח ,מתאימות באופן אישי את הציוד
לטיפול בסטומה ,מדריכות מטופלים לטיפול עצמי ונותנות מענה לבעיות שוטפות ,איתן
מתמודדים בעלי סטומה וקרוביהם .במידת הצורך הן מפנות לאנשי מקצוע נוספים .רשימת
אחיות סטומה מעודכנת מתפרסמת בביטאון "פתחון פה" ,בחוברת זו ובאתר האגודה
למלחמה בסרטן .כמו כן ,ניתן לקבל מידע על אחיות סטומה בארצות השונות עבור בעלי
סטומה הנמצאים בחו"ל.
בארגון פועלת קבוצה ייחודית לצעירים עם סטומה (בני  .)20-40קבוצה זו הוקמה במטרה
לספק מידע ותמיכה לצעירים לפני ואחרי הניתוח ולסייע בהתמודדות בשלבים שונים של
הטיפול עם הדגשים לקבוצת גיל זו.
לקבלת פרטים נוספים ,ייעוץ או הרשמה לארגון בעלי הסטומה באגודה למלחמה בסרטן,
רח' רביבים  7גבעתיים ,ניתן להתקשר לטל.03-5721618 .
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סיוע ישיר לחולה
האגודה למלחמה בסרטן מגישה סיוע חומרי ראשוני לחולה הסרטן הנמצא במצוקה
כלכלית ,בזמן היותו מטופל על ידי המכון האונקולוגי ,בטיפולים אקטיביים ,כגון כימותרפיה.
הסיוע נקבע על פי קריטריונים רפואיים ועל פי רמת ההכנסה .הגשת בקשה לסיוע ישיר
לחולה מבוצעת על ידי העו"ס במחלקות האונקולוגיות המחוזיות של האגודה למלחמה
בסרטן.
הסיוע הינו חד פעמי וניתן עד לקבלת העזרה משירותי הרווחה הממסדיים והקהילתיים.
האגודה פועלת לשתף את השירותים הקיימים בקהילה על מנת לסייע לחולה ובני
משפחתו במקום מגוריו.
במכונים האונקולוגיים בבתי החולים ,נמצאים עובדים סוציאליים הממומנים בחלקם
על ידי האגודה למלחמה בסרטן וחלק מתפקידם הוא לקלוט את החולה המגיע למכון
האונקולוגי ,ליידע אותו על זכויותיו ולבדוק אם הוא נמצא בקריטריונים של מקבלי סיוע
מהאגודה למלחמה בסרטן.
ברחבי הארץ פועלים סניפים של האגודה למלחמה בסרטן ובהם פועלת ועדת רווחה
שתפקידה ללוות ולתמוך בחולי הסרטן ובני משפחותיהם .חברי הוועדה הם מתנדבים
ומקבלים הנחיות והדרכה מהעובדות הסוציאליות המחוזיות של האגודה.
שיקום הדיבור
שירותי ייעוץ ,הדרכה והכוונה של חולים ובני משפחותיהם לשירותים מקצועיים בקהילה.
כמו כן ,ניתן ייעוץ והדרכה לאנשי מקצוע המטפלים בחולים בקהילה .הייעוץ ניתן בתחומים
שונים ,כגון :הפרעות בליעה  -אבחון ושיקום ,שיקום הדיבור והקול ,התאמה והתנסות
לכשור שיקומי .שיקום הדיבור והבליעה לאחר ניתוחי חלל הפה ,הלוע והגרון כולל כריתה
שלמה וכן לאחר פיום קנה (טרכאוסטומי).
לקבלת מידע נוסף והתייעצות ניתן לפנות לקלינאית התקשורת באגודה למלחמה בסרטן,
הגב' פרידה קורנברוט בטל.03-5721638.
ייעוץ מיני
האגודה למלחמה בסרטן נותנת יייעוץ בנושאי דימוי גוף ומיניות לחולים בני כל הגילאים.
השירות כולל:
 #מידע אודות השלכות מחלת הסרטן על המיניות.
 #ייעוץ באשר לאפשרויות טיפול ושיקום התפקוד המיני.
 #הכוונה למומחים מקצועיים נוספים.
השירות ניתן ללא תשלום על ידי אחות ממחלקת שיקום ורווחה באגודה ואינו מצריך
הפניית רופא ,פרטים בטל.03-5721643 .
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ייעוץ מס
בסניפי האגודה למלחמה בסרטן ניתנים שירותי ייעוץ מס ,בשיתוף עם לשכת יועצי המס
בישראל .הייעוץ ניתן למי שכבר נקבעו לו אחוזי נכות בוועדה רפואית בביטוח לאומי ורק
בענייני מס הנובעים מהמחלה.
הייעוץ ניתן בהתנדבות וללא תשלום ,לאחר תיאום פגישה מראש.
סניף חיפה ,בית רוזנפלד ,רח' רוזנפלד  ,25בת גלים.04-8511715/7 .
סניף נתניה ,רח' רמז  ,13טל.09-8344268 .
סניף תל אביב ,רח' רביבים  ,7גבעתיים .טל.03-5721642 .
סניף ירושלים ,רח' יד חרוצים  ,3תלפיות .טל.02-6256721 .
סניף באר שבע ,בית אביסרור ,רח' בן צבי  ,7קומה  ,6טל.08-6271228 .
"להיראות טוב  -להרגיש טוב יותר"
האגודה למלחמה בסרטן מייצגת ומפעילה בישראל את פרויקט "להראות טוב ...להרגיש
טוב יותר" .במסגרת הפרויקט קוסמטיקאיות ,מאפרות ,פאניות וספרים מטפלים בהתנדבות
בנשים חולות סרטן במכונים האונקולוגיים ,בסניפי האגודה למלחמה בסרטן ,בקהילה
ובהוספיס-בית .המטופלות מקבלות טיפול קוסמטי והדרכה כיצד לטפל בפניהן ובשיערן
ו/או להתאים תספורת במטרה לשפר את הרגשתן .מעבר לכך ,ספרים מתנדבים מטפלים
בפאות ומתאימים אותן למטופלות .הפאות ניתנות לנשים הזקוקות להן ללא תשלום.
את הפרויקט מפעילה בהתנדבות ד"ר פרנסין רובינסון ,מתנדבת "יד להחלמה".
לפרטים נוספים ניתן לפנות לטל.03-5721618 .
"צעדים לאיכות חיים"
פרוייקט הנועד לחשוף את חולי הסרטן ליתרונות הבריאותיים הגלומים בפעילות
הגופנית ,לעודדם לשלב פעילות מתוכננת ומובנית בשגרת חייהם ולתת ייעוץ וליווי
מקצועי לחולים שיבחרו לאמץ ולהשתלב בתכנית .יתרונותיה הבריאותיים ,הפיזיים
והרגשיים של הפעילות הגופנית בקרב חולי הסרטן ,נחקרה רבות בשנים האחרונות והוכח
כי ביכולתה לסייע לחולי הסרטן בהתמודדות עם המחלה ותסמיניה .התוכנית בהנחייה
אישית או קבוצתית על ידי אנשי מקצוע מתחומי החינוך הגופני והפיזיותרפיה ,וכוללת
חלוקת חוברת הסבר ומעקב ,מד צעדים וממתח גומי לביצוע התרגילים.
הפרוייקט פועל במרכזים רפואיים שונים בארץ .למידע נוסף ניתן לפנות לטל.03-5721618 .
"מחלימים לחיים בריאים"
סדנא מיוחדת שנבנתה במטרה ללוות מחלימים מסרטן בהתמודדות לאחר המחלה ,לשפר
את איכות חייהם ,להדריכם לחיים בריאים ולעודדם לחזור לחיים אישיים וקהילתיים
פעילים .במסגרת הסדנא ,שנערכת במרכזי התמיכה של האגודה למלחמה בסרטן,
תיערך למשתתפים סדרת מפגשים בנושאים שונים :חזרה לשגרה ולמשפחה ,מיניות,
בריאות שלאחר הטיפולים והתמודדות עם תופעות לוואי ,ביצוע פעילות גופנית מותאמת
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למחלימים מסרטן ,תזונה מותאמת בזמן המחלה ולאחריה ,רפואה משלימה לחולים
ומחלימים ,המפגשים בהנחיית ובהדרכת אנשי מקצוע מתחום הפסיכואונקולוגיה ,עובדים
סוציאליים ,אחיות ,פיזיותרפיסטים ,תזונאים ועוד.
למידע והצטרפות ניתן לפנות אל מח' שיקום ורווחה בטל.03-5719576 .
ימי עיון לחולי סרטן ובני משפחותיהם
מחלקת השיקום והרווחה מארגנת ימי עיון רבים ,המתמקדים במגוון נושאים הקשורים
למחלות הסרטן והשלכותיהן ,כגון :דרכי הטיפול ,תופעות לוואי והיבטים שונים ביחס
להתמודדות החולה ובני המשפחה עם המחלה.
מידע אודות ימי העיון ניתן לקרוא באתר האגודה באינטרנט ובעיתונות הכתובה,
וההרצאות הנערכות בהם מוקלטות ומועלות לאתר האגודה.
כמו כן ,ניתן לפנות למח' שיקום ורווחה ,המארגנת את ימי העיון לאורך השנה,
בטל.03-5719576 .
המעון ע"ש סר צ'ארלס קלור
ב 1976-הוקם על ידי האגודה למלחמה בסרטן המעון ע"ש צ'ארלס קלור בגבעתיים לטיפול
תומך בחולי סרטן ,המתגוררים במקומות מרוחקים ומקבלים טיפולים בבתי חולים באזור
המרכז .המעון מיועד לחברי כל קופות החולים ,ומופעל על ידי האגודה למלחמה בסרטן.
הפניה נעשית על ידי הצוות הרפואי-סיעודי במכונים האונקולוגיים.
למידע נוסף ניתן לפנות ישירות למעון ע"ש סר צ'ארלס קלור בטל 03-5721623/4/7 .או
בפקס.03-7313812 .
קבוצות תמיכה ומידע לחולים
באגודה למלחמה בסרטן מתקיימות קבוצות תמיכה לחולי סרטן ובני משפחותיהם,
המתגבשות בהתאם לביקוש ולצורך ,כגון קבוצת תמיכה לנשים צעירות (בנות ,)30-50
קבוצת תמיכה לבריאים התומכים בבני זוגם החולים ,קבוצת תמיכה לזוגות ,קבוצת תמיכה
להורים שכולים ,קבוצת תמיכה לחולות עם מחלות סרטן נשיות ,קבוצת תמיכה לבני
משפחה מלווים ועוד.
הקבוצות מונחות על ידי אנשי מקצוע (עובדים סוציאליים ,פסיכולוגים ואחיות) שהוכשרו
לכך .העובדות הסוציאליות המחוזיות אחראיות על קבלתם והכשרתם של מנחי הקבוצות
המקצועיים השונים .האגודה למלחמה בסרטן דואגת להכשרה המקצועית המתאימה של
הצוותים המנחים.
הקבוצות מתגבשות במחלקת השיקום של האגודה ,טל ,03-5719576 .ופועלות במסגרת
סניפי האגודה ברחבי הארץ ובמרכזי התמיכה של האגודה (מרכזי תמיכה ראה עמ' .)18
קבוצות תמיכה מתקיימות גם ברוב המכונים האונקולוגיים ברחבי הארץ .האגודה למלחמה
בסרטן מסייעת בהכשרתם המקצועית של צוותי המכונים ,ובמימון חלק מהתקנים
והפרויקטים.
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תמיכת מתנדבים בקהילה
ברוב הסניפים של האגודה פועלות קבוצות של מתנדבים אשר מבקרים בבתיהם של
החולים במטרה לתמוך וללוות את החולים ובני משפחתם בהתמודדות היום-יומית עם
המחלה.
המתנדבים מונחים על ידי העובדות הסוציאליות המחוזיות של האגודה למלחמה בסרטן.
לפנייה לעובדות הסוציאליות המחוזיות ,ראה עמ' .23
פרוייקט "בוגרים צעירים  -יוצאים לחיים"
קבוצת "בוגרים צעירים  -יוצאים לחיים" נולדה ביזמת האגודה למלחמה בסרטן מהצורך
לייסד "קהילה" תומכת חדשה ולתת מענה לצרכים של פלח אוכלוסייה ייחודי ,צעירים
בני עשרים-שלושים ,שהחלימו ממחלת הסרטן .צעירים אלו שחלו בסרטן מתחילים את
חייהם האישיים והמקצועיים כבוגרים מנקודת זינוק מיוחדת ,וחווים קשיי ההתמודדות
שאינם מסתיימים עם ההחלמה ,התובעים כוחות ומשאבים לשיקום וצורך בתמיכה,
מידע ויייעוץ בהמשך החיים .מנחות הקבוצה ,מטעם האגודה ,מלוות אותה במשך 10-12
פגישות ,ולאחריהן נהנים חבריה מפעילויות חברתיות הכוללות מסעות ג'יפים ,אירועים
ומסיבות .הפעילויות החברתיות נעזרות במתנדבים מסורים לעניין וכן באמצעות תמיכה
של האגודה למלחמה בסרטן ,עמותת "רוח טובה" ותרומות ייעודיות הנאספות על ידי
המתנדבים בפרויקט.
לפרטים והצטרפות ניתן לפנות למרכזת הפרוייקט ,עו"ס אורית שפירא ,מנהלת מח'
שיקום ורווחה בטל.03-5721614 .
פעילות האגודה למען ילדים חולי סרטן
 #נופש משפחות  -מתקיים אחת לשנה ,בדרך כלל בחופשת הקיץ ,ומיועד לילדים חולי
סרטן ובני משפחתם על פי המלצת העו"ס של המחלקה בה מטופל הילד.
 #השלמת חומר לימודים  -מיועד לילדים שעקב מחלתם נעדרים זמן ממושך מבית
הספר .הפרויקט מתבצע על ידי סטודנטים חונכים המגיעים לבית הילד .ניתן לפנות
לאגודה למלחמה בסרטן ,למחלקת שיקום ורווחה ,לקבלת מידע על הפרוייקט .טל.
.03-5719576
 #תנו לילדים את העולם ,פרויקט לזכרה של מירי שיטרית ז"ל  -האגודה מממנת את
נסיעתן של משפחות בהן ילד חולה סרטן הנמצא בשלבי מחלה מתקדמים לשהייה של
שבוע ימים בכפר הילדים "תנו לילדים את העולם" באורלנדו ,פלורידה .במהלך הנסיעה
מבקרים הילדים בפארקים השונים ונהנים מכניסה חינם למתקנים ומאטרקציות
נוספות.
 #מחשב לילד חולה  -המחשב ניתן לילד חולה מגיל  9אשר אין בביתו מחשב .המחשב
ניתן במטרה לסייע לילד החולה בלימודיו ובניצול שעות הפנאי באופן חיובי ומעשיר.
 #האגודה מממנת ומסייעת בהפעלה של פרוטוקולים ארציים לטיפול בילדים חולי סרטן.
כך לדוגמא ,האגודה יזמה ומסייעת בהפעלת פרוטוקול ארצי לטיפול בלוקמיה בילדים.
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הודות לפרוטוקול נתבטלו ההבדלים בשיעורי ההישרדות בין ילדים שטופלו במרכזים
השונים לבין ילדים ממגזרים אחרים באוכלוסיה .כיום ,מסייעת האגודה במימון
פרוטוקולים נוספים במחלות אחרות.
האגודה מממנת תקנים לצוות מקצועי המטפל בילדים חולי סרטן ,עשרות תקנים
של אחיות ,עובדות סוציאליות ,פסיכולוגים ועוד ,במחלקות הילדים בבתי החולים
ברחבי הארץ ,המסייעים לילדים ולבני המשפחה להתמודד עם מחלתם.
האגודה מממנת בנייה ושיפוץ מחלקות ילדים ,מחלקות אונקולוגיות ומחלקות ילדים
בכדי לשפר ולהיטיב את הטיפול בילדים חולי סרטן בישראל.
האגודה מממנת רכישת מכשור רפואי חדשני לטיפול בילדים חולי סרטן בכל המרכזים
הרפואיים.
פרויקט עמודידו  -בפרויקט זה מכינים הילדים בובות צבעוניות שנבנות על עמודי
שקיות הכימותרפיה .העיסוק בהכנת הבובות מקל על זמן הטיפולים ומסיח את דעתם
של המטופלים הצעירים מן הקושי שאיתו הם מתמודדים .הפרויקט פועל בבתי החולים
לילדים ,במחלקות האונקולוגיות.
פרויקט תיאטרון "הכרכרה"  -מתקיים בבתי החולים לילדים בהדסה עין כרם ירושלים
בהנחיית מר ארז משולם .דרך המשחק ,כתיבת סיפור חיים והפעלות שונות מנסה
צוות התיאטרון להקל על הילדים בזמן הטיפולים ולסייע בהתמודדות ובחזרה לשגרת
החיים.
פרויקט "אימפקט""/שח"ק" לילדים  -ראה בהמשך.

פרוייקט "אימפקט"
קרן  IMPACTהינה קרן מלגות עבור חיילים משוחררים מהמערך הלוחם בצה"ל ,מטעם
האגודה למען החייל בישראל .במסגרת שיתוף פעולה מיוחד המתקיים בין מח' השיקום
והרווחה של האגודה למלחמה בסרטן לבין האגודה למען החייל בישראל ניתנת מלגת
 ,IMPACTלסטודנט או סטודנטית ,ששירתו בצה"ל ונושאים תעודת לוחם ,המתחייבים
לבצע פעילות התנדבותית בקהילה .הפעילות מתבצעת במשך ארבע שעות שבועיות,
המצטברות ל 130-שעות שנתיות .מחלקת השיקום והרווחה של האגודה מפנה את
הסטודנטים למספר אפשרויות שיבוץ :סיוע לאנשים בודדים חולי סרטן ,לילדים חולי
סרטן ,סיוע לילדים בריאים שאחד מהוריהם חולה בסרטן ,לאחים בריאים לילדים חולי
סרטן או סיוע הנדרש במחלקות האונקולוגיות השונות .לפרטים ולהצטרפות ניתן לפנות
לעו"ס דליה שטרן ,מרכזת הפרויקט בטל.03-5721650 .
פרוייקט שח"ק
פרויקט שח"ק הוקדם בשנת  1979ע"י מינהל הסטודנטים ,המשרד לקליטת עליה,
והסוכנות היהודית לא"י ,ונועד למלא אחר שתי מטרות מרכזיות .האחת ,סיוע של
הסטודנטים העולים בפתרון בעיות חברתיות .השניה ,סיפוק הזדמנות לסטודנטים
להשתלב בחברה הישראלית ע"י פתיחת ערוץ נוסף למפגש עם אנשים וחוויות .האגודה
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למלחמה בסרטן מקיימת שיתוף פעולה מיוחד בנושא כאשר הסטודנטים משתלבים
במערך התמיכה לחולי הסרטן .הסטודנטים נשלחים לפעילות חברתית קהילתית
ומלווים בהדרכה אישית וקבוצתית לאורך כל התנדבותם במסגרת הפרויקט.
להצטרפות ניתן לפנות:
באזור הצפון ,עו"ס אריאלה ליטביץ-שרמן ,טל.04-8511715/7 .
באזור המרכז ,עו"ס אירית גולדשטיין ,טל.03-5721647 .
באזור הדרום ,עו"ס רחל אופיר ,טל.08-6271228 .
  
השתלמויות לאנשי מקצוע
ההשתלמויות המקצועיות הן חלק חשוב מפעילות האגודה למלחמה בסרטן להכשרת
אנשי מקצוע בטיפול בחולי סרטן ובבני משפחותיהם .מדובר בהכשרה ייעודית לתחום
האונקולוגי שאינה ניתנת במסגרת ההכשרה האוניברסיטאית .האגודה למלחמה בסרטן
עורכת לאורך השנה השתלמויות לאנשי מקצוע ,כנסים וימי עיון לצורך עדכון ,ליווי ותמיכה
בצוות הרב-מקצועי המטפל בחולי הסרטן.
מרכזי הפעילות והתמיכה "חזקים ביחד" של האגודה למלחמה בסרטן
מרכזי התמיכה "חזקים ביחד" של האגודה למלחמה בסרטן פועלים כיום בגבעתיים ,חיפה
ועפולה .המרכז הראשון לחולי סרטן ולבני משפחותיהם נוסד בבית מטי ,בית האגודה
למלחמה בסרטן בגבעתיים ,לפני שמונה שנים על פי מודל אמריקאי .מרכזי "חזקים ביחד"
משמשים בית בקהילה לחולי הסרטן ובני משפחותיהם ומעניקים להם מגוון פעילויות
המסייעות להם בהתמודדות הנפשית עם המחלה ,כהשלמה לטיפול הניתן ע"י המערכת
הרפואית .המרכזים מיועדים גם לחולים שסיימו את הטיפול הפעיל ,אך עדיין זקוקים
לתמיכה ושיקום .כל המפגשים לחולים ולבני משפחותיהם ניתנים ללא תשלום.
ליצירת קשר ולפרטים נוספים:
מרכז הפעילות והתמיכה "חזקים ביחד" בגבעתיים:
בית מטי ,בית האגודה למלחמה בסרטן ,רח' רביבים  ,7גבעתיים .טל.03-7315097 .
מרכז הפעילות והתמיכה "חזקים ביחד" ע"ש ישראל ולילה אלתר בירושלים:
רח' יד חרוצים  ,3תלפיות ,ירושלים .טל ,02-6256721 .פקס.02-6256497 .
מרכז הפעילות והתמיכה "חזקים ביחד" ע"ש עמנואל ג' רוזנבלט:
בית אהרון ואולגה רוזנפלד ,רח' רוזנפלד  ,25בת גלים ,חיפה .טל.04-8511712/5/7 .
פקס.04-8511716 .
מרכז הפעילות והתמיכה "חזקים ביחד" ע"ש רות ורובל (שניידר) עפולה:
בית פוזנק ,גבעת המורה ,עפולה .טל.04-6424862 ,04-6591004/5 .
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מרכז תמיכה "מעגן" ע"ש אידי פרידמן ז"ל ,באר שבע
מרכז מעגן באר שבע לתמיכה רגשית וחברתית בחולי סרטן ובני משפחותיהם הוקם
בשיתוף ובסיוע ההאגודה למלחמה בסרטן ,אוניברסיטת בן גוריון ,עיריית באר שבע
והמרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה .המרכז מציע ,ללא תשלום ,מגוון פעילויות תמיכה
ופנאי .המרכז פועל ברח' בקע  13רמות באר שבע ,טל.08-6490802 .
מידע מפורט ומעודכן על פעילויות מרכזי התמיכה ניתן למצוא באתר האינטרנט של
האגודהwww.cancer.org.il :
כל פעילויות האגודה ,קבוצות התמיכה ומרכזי התמיכה  -ללא תשלום!
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שירותי "הוספיס" וטיפול תומך
הוספיס  -מחלקה לטיפול תומך
ההוספיס הוקם על ידי האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף עם שירותי בריאות כללית
ומשרד הבריאות ,במרכז הרפואי "שיבא" ונועד להעניק טיפול תומך לחולי סרטן עם מחלה
גרורתית מתקדמת .כיום מופעל ההוספיס על ידי המרכז הרפואי ע"ש שיבא והוא עומד
לרשות מבוטחי כל הקופות .בהוספיס מטפלים בצרכים המיוחדים של החולה הסופני ,כמו
איזון סימפטומים וטיפול בכאב ,ודואגים למתן תמיכה נפשית לחולה ומשפחתו .ההוספיס
והוספיס הבית (להלן בהמשך) משמשים כמרכז הדרכה ארצי לטיפול תומך בחולי הסרטן
הניתן לצוותים מקצועיים מרחבי הארץ .באמצעותם ניתן מידע עדכני על טכניקות ודרכי
הטיפול בכאב ובתופעות אחרות איתם מתמודדים חולי הסרטן.
הוספיס בית  -שירות טיפול ביתי תומך (טב"ת)
של האגודה למלחמה בסרטן
שירות זה מופעל מאז אוגוסט  1989על ידי האגודה למלחמה בסרטן ובתמיכתה .שירות
הטיפול הביתי התומך (טב"ת) נותן מענה לצרכים פיזיים ופסיכו-סוציאליים המתעוררים
אצל חולה הסרטן ובני משפחתו כתוצאה ממחלת הסרטן המתקדמת .מטרתו לאפשר
איכות חיים טובה יותר לחולי הסרטן ,אשר עברו את שלב הטיפול הפעיל ומעוניינים
להישאר בביתם בחיק משפחתם .השירות זמין במשך  24שעות ביממה .את השירות
מפעיל צוות רב מקצועי ומיומן ,המסוגל להתמודד עם מורכבות הבעיות וההשלכות
הפיסיות ,החברתיות והפסיכו-סוציאליות הנובעות ממצב החולה ומשפחתו.
טיפול ביתי תומך מיועד:
 #לחולי סרטן במצב מחלה מתקדם הנמצאים בביתם ומעוניינים לקבל את השירות
 #לחולים מעל גיל  18להם מטפל עיקרי זמין המסוגל לסייע באופן פעיל
 #לחולים המקבלים טיפול אונקולוגי פעיל הסובלים מתסמינים קשים וזקוקים לאיזונם
 #לחולים המתגוררים ברדיוס של עד  25ק"מ מתל השומר
לפרטים על דרכי ההפניה לקבלת שירות טיפול ביתי תומך ניתן לפנות לטלפון:
 03-5303258 ,03-5341134או לפקס.03-5351375 :
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שירותי הוספיס במקומות נוספים
הוספיס אשפוזי

חיפה
הוספיס אשפוזי "נוף הדר"
רח' סירקין  ,18חיפה
טל04-8671770 ,04-8671408 .
תל השומר
בית פרידמן ,הוספיס אשפוזי ,מרכז רפואי ע"ש שיבא
טל03-5303290/258 .
ירושלים
ביה"ח "הדסה" הר הצופים
טל 02-5844683/1/7 .רות שחל גסנר
הוספיס בית

האגודה למלחמה בסרטן
הוספיס בית  -היחידה לטיפול תומך (ברדיוס  25ק"מ מתל השומר)
טל ,03-7369491 ,03-5341134 .פקס03-5351375 .

Hospice_b@cancer.org.il
שרי כהן ,050-2099434 :מלכה דהן ,גאון תמי
גליל
הוספיס בית גליל עליון
ת.ד 51 .ראש פינה ,טל ,04-6860317 .פקס04-6934127 .
יעל בלייך ,050-4008866 :ליאורה אלוני050-4008871 :
מזל ניטוקר ,050-4008868 :שושי חדיד050-4008838 :
מאירה גויליק050-4008861 :
הוספיס "בית בעמקים" ,שירותי בריאות כללית
רח' המלאכה אזור תעשיה א' ,נצרת עלית
טל ,04-6557253 .פקס ,04-6557220 .מלי שלייפר052-2472553 :
חיפה
יחידה לטיפול בית ,שירותי בריאות כללית מרפאת "לין"
טל ,04-8568253 .מלי אבן חיים054-6325031 :

האגודה למלחמה בסרטן
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היחידה להמשך טיפול (הוספיס בית) מחוז חיפה וגליל מרכז שירותי בריאות כללית
דרך יד לבנים  ,2חיפה
טל ,04-8685444 .פקס ,04-8643172 .אחות אונקולוגית050-6061340 :
אחות אחראית04-8685401 :
ירושלים
הוספיס בית ,ביה"ח "הדסה" הר הצופים
טל ,02-5844453/61 .שלומית בן אריה050-7874934 :
אשפוז בית ,ביה"ח "הדסה" הר הצופים
טל ,02-6752035 .יונת למד050-6264065 :
ראשון לציון והשפלה
טיפול אונקולוגי פליאטיבי ,הוספיס בית ,שרותי בריאות כללית
נחלת יהודה א' ,פינסקר  ,1ראשון לציון
טל ,03-9568066 .פקס03-9568333 .
אזור ראשון לציון ,אביבה מושקטו052-4380674 :
אזור אשדוד ,אמה בירנברג052-4380673 :
אזור רחובות ,נס ציונה ,מיקי גולן052-4380717 :
אזור רמלה ,לוד ,רינה גביסון050-6263734 :
קרית גת
הוספיס בית ,שרותי בריאות כללית
שד' גת  ,48טל ,08-9914222 .פקס08-9914238 .
רחל שושני ,050-6263952 :ד"ר דינה קאלינין050-6263949 :
באר שבע
הוספיס בית ,שירותי בריאות כללית
שלמה המלך  ,17באר שבע
טל ,08-6404802 .פקס08-6402633 .
רבקה אברהם ,050-6263940 :רותם בושמת08-6402630 :
רהט
הוספיס בית ,שירותי בריאות כללית ,רהט א'
טל ,08-6404802/830 .אלעוברה מלאק054-4330581 :
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מטפלים סיעודיים  -טיפול בית

קיימות חברות פרטיות ועמותות שונות שתפקידן לספק מטפלים סיעודיים לחולה הזקוק
לכך במסגרת הבית או בכל מסגרת רפואית.
פרטים על ארגונים ,המספקים בתשלום מטפלת למתן שירותי סיעוד ,וכן פרטים על
ארגונים המספקים מטפל/ת ל 24-שעות (כולל עובדים זרים) .ניתן למצוא ב"-דפי זהב" של
כל אזור בארץ ,תחת הכותרת "סיעוד  -שירותים".
רשימות מטפלים נוספות ניתן לקבל גם דרך העובדים הסוציאליים במחלקות בבי"ח,
בקופ"ח וביחידות להמשך טיפול.
ניתן להיעזר גם במרכז המידע "רעות-אשל" ,המעניק מידע ויייעוץ לדור
הביניים ,לאוכלוסייה המבוגרת ולאנשי מקצוע בנושאי זיקנה ,שיקום וסיעוד,
בטל .1-700-700-204 .המידע ניתן ללא תשלום ,כשירות לציבור ,על ידי עובדים סוציאליים
ואנשי מקצוע מומחים בתחום הזיקנה ,הרפואה הגריאטרית והשיקומית.

infocenter@reuth.org.il
אתר האינטרנטhttp://www.eshelnet.org.il :
להגשת בקשות לעובדים זרים בנושא סיעוד באמצעות משרד התמ"ת  -ראה עמ' 87
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פוליסת נסיעה לחו"ל לחולי סרטן
חולי סרטן הנוסעים לחו"ל יכולים גם השנה ,כפי שהוסדר בשנים האחרונות ביוזמת האגודה
למלחמה בסרטן ,להיות מבוטחים בפוליסת ביטוח רפואית .חולים שסיימו טיפול רפואי
מעל שלושה חודשים ואינם מוזמנים לטיפולים נוספים ומצבם יציב יכולים לבדוק ביטוח
נסיעות לחו"ל בחברות אחרות.
חברת הפניקס לביטוח בע"מ
תנאי הביטוח יהיו על פי פולסית "דרכונית" בצירוף תוספת ביטוח נסיעה לחו"ל .הפוליסה
כוללת :כיסוי לטיפול חירום או עזרה ראשונה למבוטח וכן כיסוי בגין הוצאות נסיעת חירום
בחזרה לישראל ,וזאת בגין שינוי פתאומי לרעה במצב בריאותו של המבוטח מחמת מחלת
סרטן קיימת.
הערות:
 #הפוליסה אפשרית לחולים הנמצאים בין טיפולים ולחולים מיד לאחר הטיפול.
 #הביטוח כפוף לחיתום אישי על סמך מילוי שאלון.
 #המבטח יעדיף נסיעות לתקופה קצרה (עד חודש) וכן נסיעות בטיול מאורגן.
 #לא יינתן כיסוי לנוסעים למטרות טיפול ,אבחנה ויייעוץ בהקשר למלחמה.
 #הפוליסה ניתנת לחולי סרטן גם מעל גיל .75
הביטוח הוא בחב' הפניקס הישראלית ,חברה לביטוח באמצעות חידוש סוכנויות לביטוח.
כתובת :חידוש סוכנויות לביטוח בע"מ
יהודה הלוי  95תל אביב  ,65797טל ,03-5608555 .פקס03-5609815 .
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כתובות לפניות ובירורים
מחלקת השיקום והרווחה
האגודה למלחמה בסרטן
מנהלת המחלקה  -אורית שפירא MSW ,עבודה סוציאלית
האחות הראשית  -גב' רונית עובדיה  /גב' ליויה כסלו
רח' רביבים  ,7גבעתיים ,טל ,03-5719576 .פקס03-5711353 .
עובדת סוציאלית מחוז הדרום (דרומית מאשדוד ,לא כולל אשדוד)
גב' רחל אופיר ,עובדת סוציאלית
האגודה למלחמה בסרטן
רח' בן צבי  ,7באר שבע
טל03-6271228 .
עובדת סוציאלית מחוז המרכז (מנתניה עד אשדוד ,ירושלים והסביבה)
גב' אירית גולדשטיין ,עובדת סוציאלית
האגודה למלחמה בסרטן
רח' רביבים  ,7גבעתיים
טל .ישיר ,03-5721647 :מח' שיקום03-5719576 :
עובדת סוציאלית מחוז הצפון (מחדרה צפונה  -כולל חדרה)
גב' אריאלה ליטביץ-שרמן ,עובדת סוציאלית
רח' רוזנפלד  ,25חיפה
טל04-8511715/7 .
מרכזת הסיוע החומרי באגודה
גב' אילה לוינטר
האגודה למלחמה בסרטן
רח' רביבים  ,7גבעתיים
טל03-5721619 .

האגודה למלחמה בסרטן

23

רשימת אחיות הסטומה ברחבי הארץ
מחוז  /בי"ח

שם

כתובת

טלפון ופקס

קופ"ח כללית
מחוז הצפון

ריטה פורקוש

יחידה להמשך טיפול
חצר בי"ח העמק

04-6068820
052-4503126

נהריה
שירותי בריאות
כללית

דליה בירנבוים

מר' מקצ' נהריה
רח' הרצל  ,66קופ"ח
כללית

04-9958218

חיפה
שירותי בריאות
כללית

שולי שושי

מר' לין ימי א'
מר' זבולון ימי ד'
הודעות באגודה
למלחמה בסרטן

04-8568448
04-8787958
04-8381411/2
050-6261371

בי"ח רמב"ם

ורדה שווגר
מתאמת הטיפול
בפצע

מרפ' פלסטיקה

04-8542794

בי"ח רמב"ם

רותי איפרגן

מרפ' חוץ

050-2061097

שרון-שומרון
שירותי בריאות
כללית

רבקה גולן

יח' להמשך טיפול
יח' שקד 3
ומוקד טלפוני אונקולוגי

09-9613200/3
0506-264812
פקס09-9502806 :

שרון-שומרון
שירותי בריאות
כללית

רחלי שפירא

מרפ' שקד 2
נתניה

09-8303302
050-6264854

שרון-שומרון
שירותי בריאות
כללית

יפעת רווה

מרפ' סטומה מייעצת
נתניה

09-8601482
050-6264845

שרון-שומרון
שירותי בריאות
כללית

יעל שחם

יח' להמשך טיפול
שקד 3

050-6264955

שרון-שומרון
שירותי בריאות
כללית

שרון ווין

יח' שקד 1
חדרה

050-6264412
04-6122620
פקס04-6328359  :

מחוז מרכז
שירותי בריאות
כללית

חנה מוסקוביץ
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03-9568066

מחוז  /בי"ח

שם

כתובת

טלפון ופקס

דן-פתח תקוה
שירותי בריאות
כללית

יהודית מריל

יח'  להמשך טיפול
ומעקב
בן יהודה  ,34פ"ת

03-9084200
03-7330200
050-6263482
פקס03-9084201 :

דן פתח תקווה
שירותי בריאות
כללית

דפנה רוטמן

מרפ' בתי אבות

03-6792260

בי"ח השרון
מרכז רפואי רבין
קמפוס "גולדה"

רחל בן ארי

הנהלת הסיעוד-להודעות

03-9372227/334
03-9372206

מרכז רפואי רבין
קמפוס בלינסון

גילי יבניאלי

יח' סטומה

050-5906732
פקס03-9377694 :

בי"ח השרון
מרכז רפואי רבין
קמפוס "גולדה"

אולגה מלצר

כירורגית א'

03-9372325/2496
052-2932314

בי"ח
תל-השומר

נטליה פרסל

מרפ' כירורגית חדר 215

052-6667194
052-6666543

חולון יפו
שירותי בריאות
כללית

מישל דיטשי

מערך שלהבת יפו

03-5001000
0506-263594

רמת אביב
שירותי בריאות
כללית

יפעת וירטהיימר

050-6260178

בי"ח אסף
הרופא

זהבה בן מאיר
רינה פנחס

יח' הסטומה

08-9779728

מחוז מרכז
שירותי בריאות
כללית

בלה
אליגולשוילי

יח' אונקולוגית לטיפולי
בית
נחלת יהודה א'
ראשון לציון

03-9568066

מרכז רפואי
ע"ש סוראסקי
תל אביב

ריבה ציפרשטיין

מתאמת סטומה
חטיבה כירורגית

052-4262122

האגודה למלחמה בסרטן
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מחוז  /בי"ח

שם

כתובת

טלפון ופקס

ירושלים
שירותי בריאות
כללית

דבורה מרגלית

מר' סטומה
מרפאת רגב
בר-כוכבא 64
גבעה צרפתית

050-6264088
פקס02-5811156 :

בי"ח הדסה
עין כרם

חדוה אלחנני

מתאמת גידולי מערכת
העיכול

0507-874342

בי"ח הדסה
הר -הצופים

אסתי עמרם

כירורגית ב'

02-5844560/1

בי"ח הדסה
הר -הצופים

מירה פקר

הנהלת הסיעוד

02-5844212/1

בי"ח שערי צדק

קנד יוכי

טיפול נמרץ

050-8685853
02-6417683

באר שבע

חגית יונה

בי"ח סורוקה

050-6264571
פקס08-6403990 :

באר שבע

סוזי קרוצ'י
בוגנים

בי"ח סורוקה

08-6400681
050-6264210

שירותי בריאות
מכבי
מחוז מרכז

טרוסט מירי

מרפאת אורה 4
שירותי בריאות מכבי
רמת גן

03-6750311

שירותי בריאות
מכבי
מחוז השפלה

חיה מורג

שירותי בריאות מכבי
מחוז שפלה

0508-800460

שירותי בריאות
מכבי
מחוז הצפון

אולגה
סימנובסקי

מרפ' הדר
חיפה

050-7921239
04-8563210

שירותי בריאות
מכבי מחוז דרום

טניה
יעקובובסקי

"אשכול"
יבנה ,רחובות,
קרית מלאכי ,גדרה,
אשדוד ,אשקלון

050-8464229
פקס08-8553445 :

קופ"ח מאוחדת
מחוז ירושלים

איילת פרוגוזין

היח' להמשך טיפול
גילה ירושלים

050-6617448

קופ"ח מאוחדת
אזור חיפה

זהבה כהן

מרפ' מאוחדת א' ב' ג' ה'
חסן שוקרי  5חיפה

04-8658580
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מחוז  /בי"ח

שם

כתובת

טלפון ופקס

קופ"ח מאוחדת
קרית ביאליק

אלינה היימס

מרפ' מאוחדת
רח' ויצמן 27
קרית ביאליק

04-8471515

קופ"ח מאוחדת
אזור השרון

ציפי טנצר

קופ"ח מאוחדת
רח' נורדאו 19
פתח תקווה

050-6617169

קופ"ח מאוחדת
ראשון לציון

אלה מורדכוביץ

הרצל  54ראשון לציון

050-6617690

בי"ח פוריה
טבריה

מרסי פוייר

מח' כירורגית ב'

04-6652640
04-6652641

האגודה
למלחמה בסרטן

ליויה כסליו

רביבים  7גבעתיים

03-5721616
03-5721618

האגודה
למלחמה בסרטן
מעון קלור

רומא לוריא

רביבים  7גבעתיים

03-5721624
פקס03-7325854 :

בי"ח מאיר

מאירה חיים

כירורגית ב'

09-7472164
09-7472224

בי"ח כרמל

דיאנה
גרויסמן

כירורגית א'

04-8250670
052-6836353

בי"ח נהריה

נביל בשארה

מח' כירורגית

04-9107733-6
054-4971481

בי"ח בני ציון
חיפה

גרימברג עופרה

מח' כירורגית

04-8359138

בי"ח בני ציון
חיפה

כמאל ריאן

מח' כירורגית

04-8359138

בי"ח הלל יפה
חדרה

סוזי זאבי

מח' אורולוגית

04-6304440/1

בי"ח הלל יפה
חדרה

אירית פרידמן

מח' אורולוגית

04-6304440/1

בי"ח אסותא
רח' הברזל 10
תל אביב

אתי ברק

כירורגית כללית

052-8284955
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מחוז  /בי"ח

שם

כתובת

טלפון ופקס

ש .בריאות
כללית
גליל עליון

אביבה לוזון

מרפ' אזורית טבריה

050-6264454
04-6728211/00

בי"ח וולפסון

מלכה בורוכוב-
יעקובוב

מח' כירורגית ב'

03-5028616/7
054-6496080

מרכז רפואי
שניידר לילדים
פתח תקווה

פקדו איריס

מח' כירורגית

054-4671851

בי"ח קפלן

חגית איפרגן

מח' כירורגית ב'

08-9441332
פקס08-9441790 :

בי"ח אנגלי
נצרת

קודסי הדיל

04-6028831

בי"ח לניאדו
נתניה

בן-דוד יהודית

מח' כירורגית

09-8604629

שירותי בריאות
כללית
אשדוד

אהובה טונג'י

יח' אונקולוגית
פליאטיבית
לטיפולי בית

08-8549624
050-6264695

קופ"ח מאוחדת
אזור המרכז

יעל גוטרמן
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050-6617158

רשימת אחיות אונקולוגיה בקהילה וטיפול תומך
מקום עבודה

שם

כתובת

טלפון

פקס

גליל עליון

יעל בלייך

הוספיס בית
גליל עליון
ראש פינה

04-6860317

04-6934127

גליל עליון

אלוני ליאורה

הוספיס בית
גליל עליון
ראש פינה

04-6860317

04-6934127

גליל עליון

שושי חדיד

הוספיס בית
גליל עליון
ראש פינה

04-6860317

04-6934127

גליל עליון

מאירה גרליק

הוספיס בית
גליל עליון
ראש פינה

04-6860317

04-6934127

נצרת

אתי זרביב

שירותי בריאות
כללית

050-6263203
04-6557253

גליל עליון

מזל ניטוקר

הוספיס בית
גליל עליון

04-6860317

שירותי בריאות
כללית
מחוז הצפון

ריטה פורקוש

יח' להמשך
טיפול
חצר בי"ח העמק

04-6068820
052-4503126

חיפה
מרכז רפואי לין
קופ"ח כללית

מלי אבן חיים

מרכז רפואי לין
שד' המגינים
חיפה

04-8568253
04-8568479

שרותי בריאות
כללית
גליל מערבי

לימור שוורץ

יח' עכו
י.ל.ט חיפה
יד לבנים 2

04-8685444
050-6260438

שרותי בריאות
כללית
שרון  -שומרון

יפעת רווה
אחות
אונקולוגית
מחוזית

מחוז חפר ,שרון,
שמרון

09-7463831
0506-264845

04-6934127

04-8135852
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מקום עבודה

שם

כתובת

טלפון

פקס

שרותי בריאות
כללית
מחוז שרון

רבקה גולן
אחות
אונקולוגית

שקד  3יחידה
להמשך טיפול
ומנהלת שירות
טלפוני אונק'
תומך

050-6264812
09-9503200

09-8634167
09-9502806

שרותי בריאות
כללית שומרון
מנהלת שומרון

שרון ווין
אחות אחראית

שקד 1
יחידה להמשך
טיפול

04-6122620
050-6264412

04-6328359

שרותי בריאות
כללית יפו

דיטשי מישל

ש .בריאות
כללית
מערך שלהבת

03-6599713
050-6263524

שרותי בריאות
כללית מרכז

בלה
אליגולשוילי

מנהלת ,אחות
אונקולוגית
ומתאמת
ש .בריאות
כללית
רח' סעדיה נחום
 10נס ציונה

08-6343260

08-6343261

שרותי בריאות
כללית מרכז

גרפינקל מיכל

אחות
אונקולוגית
ומתאמת

08-6343260
050-6263723

08-6343261

שרותי בריאות
כללית מרכז

עינת מלול

הוספיס בית
ש .בריאות
כללית

050-6263741
08-6343260

08-6343261

שרותי בריאות
כללית מרכז

אביבה
מושקטו

הוספיס בית
ש .בריאות
כללית

050-6263639

08-6343261

שרותי בריאות
כללית מרכז -
אשדוד

בירמברג אמה

מרפ' מרכז
שפירא
אחות אונקולוגית

08-8580540

שרותי בריאות
כללית מרכז

מיקי גולן

בי"ח קפלן
מכון אונקולוגי
מתאמת טיפול
תומך

08-9441607
0506-263717
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מקום עבודה

שם

שירותי בריאות
כללית אשדוד

ילנה דנילוב

כתובת

פקס

טלפון
03-9568066
050-6260649

ירושלים
שירותי בריאות
כללית

למד יונת

הנהלת הסיעוד
בית הדפוס 20
ירושלים

0506-264065

הנגב

רבקה אברהם

הוספיס בית
באר שבעשלמה
המלך 17
באר שבע

08-6402630

רהט

עוברה אבו
אלעסל מלקה

הוספיס בית
רהט

050-6263956

קרית גת

רחל שושני

הוספיס בית
שרותי בריאות
כללית

050-6263952

בילינסון

לוי לאה

אשפוז יום
אונקולוגי

03-9377450

דן  -פתח-תקוה

רינה דיכל

רח' משמר
הירדן 18
גבעתיים

03-7330200/1
050-6263441

בי"ח אסף
הרופא

פנינה גבע
אחות אחראית

מכון אונקולוגי

08-9779711
08-9779718

מרכז רפואי
ע"ש סוראסקי
תל אביב

עדה מנור

אשפוז יום
אונקולוגי

03-6974575

בי"ח שערי צדק

יורן אופסטד

מכון אונקולוגי

02-6666231
050-8685231

בי"ח הדסה
הר הצופים

שלומית בן
אריה

הוספיס ט .בית

02-5827079
02-5844453/61

בי"ח הדסה כעין
כרם

פנינה נווה

הנהלת הסיעוד

050-7874700

בי"ח הדסה עין
כרם

סוזן צ'ורבה

מחלקה אונק'

02-6776675

02-6661034

08-9778290

02-6430937
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מקום עבודה

שם

כתובת

טלפון

בי"ח יוספטל

ריקי אלסברג

אונקולוגיה

08-6355412
052-3900234

בי"ח נהריה

אן מלצר

טיפול אונקולוגי

04-9107681
050-7887973

בי"ח רמב"ם

ענת עומר

מתאמת טיפול
תומך אונקולוגי

04-8543162
050-2062172

04-8542434

בי"ח רמב"ם

פורת איריס

אונקולוגיה
ילדים

04-8542062
04-8542060

04-8542063

בי"ח תל השומר

שרי כהן

הוספיס בית

050-2099428
03-5341134

03-5351375

בי"ח תל השומר

מלכה דהן

הוספיס בית

0523-958612
03-5341134

03-5351375

בי"ח תל השומר

גאון תמי

הוספיס בית

03-5341134

03-5351375

קופ"ח לאומית
מחוז חיפה

יוקלזון מריה

אחות אונקולוגית
חסן שוקרי 3
חיפה

051-806191
04-8607800

04-8676825

מכבי ש .בריאות
מחוז מרכז

אבו-רקיה
ריאד

מתאם אונקולוגי
מחוז מרכז

050-8464297

073-2132122

מכבי ש .בריאות
מחוז השפלה
וירושלים

הרשקו חיה
מתאמת
אונקולוגית
מחוזית

לב העיר 16
מודיעין

08-8618879
0508-800448

073-2132197
08-6345961

מכבי ש .בריאות
מחוז השרון

בן דרור שרה
מתאמת
אונקולוגית
מחוזית

רמת השרון

03-5484608
050-8801080

073-2132382

מכבי ש .בריאות
מחוז הדרום

מלי פתיחי
מתאמת
אונקולוגית
מחוזית

דבורה 3
אשקלון

08-6747681/2
050-8801618

08-6747660

מכבי ש .בריאות

שושי וקנין
אחות
אונקולוגית
מחוזית צפון

מכבי שירותי
בריאות

04-6923547
050-6675060

073-2132333
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פקס

פקס

מקום עבודה

שם

כתובת

טלפון

מכבי ש .בריאות
מחוז ירושלים
והשפלה

קרן ארפי
מומחית טיפול
תומך

מכבי ש .בריאות
מודיעין
גינות דותן

08-9737670
050-8801297

מכבי ש .בריאות
באר שבע
הנגב

בוסמת רותם

יחידה להמשך
טיפול

050-8800598

קופ"ח מאוחדת
ירושלים

איילת שבתאי

02-5678330

02-5678646

מרכז רפואי
גריאטרי נתניה

שולה ג'רבי

רמת ידין דורה
נתניה 42420

09-8630156
09-8630155/4

09-8630152

מרכז רפואי
גריאטרי נתניה

שמחה כותה

רמת ידין דורה

09-8630140
052-4064466

מרכז רפואי
ע"ש ברוך פדה,
פוריה

קרטא ניצה

טיפול תומך

050-7494001

קופ"ח כללית
מחוז דרום

אסנת גבאי

טיפול תומך
וניידת טיפול
תומך לבדואים
בדרום

050-6263948

מרכז רפואי
ע"ש שיבא תל
השומר

תמר בן אפרים

מכון אונקולוגי

03-5303011

מחוז מרכז
שירותי בריאות
כללית

חנה מוסקוביץ

03-9568066
050-6263654

מרכז רפואי
מאיר

יהודית שר

מכון אונקולוגי

09-7472716/5
054-2302008

בי"ח וולפסון

אבייב פנינה

מח' המטולוגית

03-5028191

בי"ח צרפתי
ירושלים

שטריקר חנה

מח' טיפול תומך

054-7323596

הרשימה מעודכנת ליום הוצאת החוברת .מומלץ להתעדכן בטל03-5721618 .
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רשימת אחיות מתאמות בריאות השד
בי"ח

שם

כתובת

טלפון

ביפר ופקס
בעבודה

בי"ח הדסה
עין כרם
ירושלים

אילנה ווי
קדמון

שירותי סיעוד

02-6777996

02-6777111
לבקש
מנוי 74165

בי"ח הדסה
הר הצופים
ירושלים

מירה פקר

הנהלת הסיעוד

02-5844211-2
050-8946883

פקס:
02-5844208

בי"ח מאיר
כפר סבא

עליזה כץ

מרכז בריאות
השד ע"ש ננסי
ראובן

09-7471464

מרכז רפואי ע"ש
שיבא תל השומר

מלכה כהן

מרכז מירב
לבריאות השד

052-6667193
חדר:
03-5305149

פקס:
03-5302333

בי"ח
תל השומר

תמי
מודיאנו

יחידת שד

03-5304961

פקס
03-5305825

בי"ח רמב"ם-
חיפה

חנה זהר

מכון השד/
אונקולוגיה

04-8542090
050-2061382

מרכז רפואי ע"ש
סוראסקי
תל אביב

אמירה
שטנגר

מרכז בריאות
השד

03-6974677/8
03-6973112
0523-266582

דינה פלג

מרפאה
אונקולוגית

052-4262180

מרכז רפואי ע"ש
סוראסקי
תל אביב

יכיני
ברוריה

טיפול יום
אונקולוגי

03-6974575

מרכז רפואי רבין
קמפוס
בי"ח בלינסון
פתח תקווה

פרידה
אוחיון

מרכז דוידוף
מרכז השד
03-9376418
ימים א' ד'

03-9378056
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פקס:
03-6974930

ביפר ופקס
בעבודה

בי"ח

שם

כתובת

טלפון

מרכז רפואי רבין
קמפוס
בי"ח בלינסון
פתח תקווה

טל גרנות

מכון אונקולוגי

03-9378029

בי"ח סורוקה

חני פיליפ

מרכז לבריאות
השד

08-6403302
08-6403336

בי"ח סורוקה

אילנה צברי

אשפוז יום
אונקולוגי

052-4881914

בי"ח לגליל
המערבי נהריה

אן מלצר

מכון אונקולוגי

057-887973
04-9107681

04-9107446

בי"ח זיו
צפת

כרמית
וולסטר

כירורגיה
ומרפ' שד

04-8628922

04-6828524

בי"ח שערי צדק

סוזאן
בן -דהאן

מכון אונקולוגי

02-6666826
050-8685826

02-6555111

בי"ח העמק
עפולה

גאולה
מזרחי

כירורגית ב'

04-6495506
054-8146466

בי"ח אסף הרופא

עירית דינור

מכון לבריאות
השד

08-9778193

בי"ח מאיר

מיה טפר

מכון אונקולוגי

  054-8005096

בי"ח קפלן

מירה
דמארי

מרכז לבריאות
השד

08-9441607

08-9440155

בי"ח ברזילי

ורד
גולדשלגר

מרכז לבריאות
השד

057-7678490

פקס:
08-6745490

שירותי בריאות
כללית מרכז
רפואי זבולון
קרית ביאליק

אתי סטולר

מרכז השד
מגדלי הקריון 1
קרית ביאליק

04-8787544
050-2262747

פקס:
04-8686907

שירותי בריאות
כללית
מכון השד
מרכז רפואי לין
חיפה

מיכל קידר

מרכז לבריאות
השד
מרכז לין חיפה
רטשילד 35-37
חיפה

04-8568606
מזכירה
04-8568601

פקס:
04-8568481
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בי"ח

שם

כתובת

טלפון

ביפר ופקס
בעבודה

סחנין

האנה
חלאג'

שירותי בריאות
כללית סחנין

04-6742799-8

פקס:
04-6742789

בי"ח פוריה

ברנשטיין
לבנה

מרפאת שד

04-6652717
04-6652459

פקס:
04-6652710

בי"ח השרון

חיה
יורפסט

מרפאת שד

03-9372277
(רק בימי ד')

נצרת
בי"ח המשפחה
הקדושה
ת.ד8 .

לינה נג'אר

לבקש את
לינה נ'גאר
במרכזיה

04-6508900
050-9862246

בי"ח אסותא
רמת החייל
תל אביב

בתיה חיים

שירותי סיעוד

052-2332522

בי"ח אסותא
תל אביב

אלונה
אוליניק

מרפאת שד

03-7643042

אסותא חיפה

דליה בראון

מרפ' שד

052-4261528

שרותי בריאות
כללית מחוז
תל אביב

מישל
דיטשי

פקס:
04-6576101

050-6263524

בי"ח אסותא
ראשל"צ

לילך
פריזאט-
לנדסברג

מכון הדימות
מזל אליעא 3
ראשון לציון

050-9504948

בי"ח תל השומר

עינת
ברייננברג

מרכז מירב
לבריאות השד

050-7542551

מרכז רפואי תל
אביב
ע"ש סוראסקי

דינה פלג

מרפאה
אונקולוגית

052-4262180

פקס:
03-6973029

הרשימה מעודכנת ליום הוצאת החוברת .מומלץ להתעדכן בטל03-5721618 .
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רשימת עובדות סוציאליות מתאמות סרטן השד
השירות הסוציאלי בסיוע האגודה למלחמה בסרטן
מרכז רפואי

שם

מחלקה

טלפון

איכילוב (סוראסקי)

דר' יפעת חן

מרפאת השד

03-6973574

אסף הרופא

ענת זכאי

מרכז בריאות השד

08-9779078

בילינסון
(מרכז רפואי רבין)

רותי בר לבב

המכון האונקולוגי

03-9378079
03-9378038

בני ציון

ענת ברקן

מרפאת השד

04-8359300/1

ברזילי

פאינה צייטלין

המכון האונקולוגי

08-6745104

הדסה עין כרם

תמר כהן

השירות הסוציאלי

02-6776573

הלל יפה

מראם קווער

השירות הסוציאלי

04-6304304

העמק  -עפולה

מירי פנחסי

המכון האונקולוגי

04-6495539

השרון
(מרכז רפואי רבין)

אלון זיו

השירות הסוציאלי

03-9372263

וולפסון

צוות סוציאלי

השירות הסוציאלי

03-5028454

לניאדו

מעיין צדוק

השירות הסוציאלי
היחידה האונקולוגית

09-8609219
09-8604716

מאיר

דר' עמליה מגן

מרפאת השד

09-7471467

מרכז רפואי לין

דליה ברנסון

המכון האונקולוגי

04-8568336

נהריה

מיכל קלמן

המכון האונקולוגי

04-9107694

סורוקה

חנה גורודישר

מרכז בריאות השד

08-6403092

פוריה

דליה גבעוני

השירות הסוציאלי

04-6652211

קפלן

גניה כהן

המכון האונקולוגי
מרפאת השד

08-9441378
08-9441976

רבקה זיו  -צפת

לידיה שלונסקי

השירות הסוציאלי

04-6828975

רמב"ם

ליאורה גרויסמן

מרפאת השד

04-8543170

שיבא תל השומר

עתליה גרינברגר

מרפאת השד

03-5304962
03-5305281

שערי צדק

חנאן קאסם

המכון האונקולוגי

02-6555199

האגודה למלחמה בסרטן
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רשימת עובדות סוציאליות במחלקות האונקולוגיות השונות
השירות הסוציאלי בסיוע האגודה למלחמה בסרטן
מרכז רפואי

שם

מחלקה

טלפון

אסף הרופא

פנינה אסטרו

אונקולוגית מבוגרים

08-9779717

אסף הרופא

מרים ווילמס

אונקולוגית מבוגרים

08-9779717

אסף הרופא

אמירה בן חיים

המטולוגיה -
אונקולוגיה מבוגרים

08-9779717

אסף הרופא

רחל דרכמן

גינקואונקולוגיה

08-9779076

וולפסון

מרי קורן

אונקולוגית מבוגרים

03-5028455/6

וולפסון

נורית בלומנטל

גינקואונקולוגיה

03-5028455/6

וולפסון

אהרון גבאי

ילדים

03-5028455/6

מאיר

ד"ר עמליה מגן

אונקולוגית מבוגרים

09-7471170

מאיר

נדין שם-טוב

אונקולוגית מבוגרים -
ריאות

09-7472913

מאיר

יהודית שרוני

המטולוגיה

09-7472913

מאיר

דרורה מיץ

גינקואונקולוגיה

09-7472213

מרכז רפואי רבין
קמפוס בילינסון
(דוידוף)

ד"ר שלומית פרי

אחראית
פסיכואונקולוגיה

03-9378079

מרכז רפואי רבין
קמפוס בילינסון
(דוידוף)

רחל פרנד  -שחר

אונקולוגית מבוגרים

03-9378042
03-9378038

מרכז רפואי רבין
קמפוס בילינסון
(דוידוף)

איציק אברהמי

אונקולוגית מבוגרים
(רדיותרפיה) אורולוגיה
 -אונקולוגיה

03-9377928

מרכז רפואי רבין
קמפוס בילינסון
(דוידוף)

אפרת צעירי

ראש צוואר

03-9377986

מרכז רפואי רבין
קמפוס בילינסון
(דוידוף)

מיכל יזרעאלי

גינקואונקולוגיה

03-9377571
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מרכז רפואי

שם

מחלקה

טלפון

מרכז רפואי רבין
קמפוס בילינסון
(דוידוף)

טובי ויסל
פירוז עיסא
אורית הרן

המטולוגיה  -טיפול יום
המטולוגיה  -מחלקה

03-9378055

מרכז רפואי רבין
קמפוס בילינסון
(דוידוף)

קרן עובד

מחלקת אשפוז

03-9378105

שניידר

ענת קליין

אחראית עו"ס

03-9253181

שניידר

שושנה אמרה
(דוברת אמהרית)

03-9253237

שניידר

יפעת עזר
מיכל דיין-שרעבי
מנאל דעאס
האלה חזן
נוהל מועארי

03-9253022
03-9253162

שיבא  -תל השומר

ורד מלמד

המטולוגיה

03-5302342

שיבא  -תל השומר

נועה פרוייליך

אונקולוגית ילדים

03-5303032

שיבא  -תל השומר

פיקי רשף

גינקואונקולוגיה

03-5305335

שיבא  -תל השומר

אירית קליין
רחל שמעוני

אונקולוגית מבוגרים

03-5302840

שיבא  -תל השומר

ורד מלמד

אונקולוגית מבוגרים
(רדיותרפיה)

03-5302291

סוראסקי  -איכילוב

ארזה אשכנזי

מחלקת אשפוז
אונקולוגית מבוגרים

03-6973489

סוראסקי  -איכילוב

נועה שניידר

רדיותרפיה
אונקולוגיה מבוגרים

03-6973469

סוראסקי  -איכילוב

טל לפידות
דפנה שדה-טסה

אונקולוגית מבוגרים
(טיפול יום)

03-6973486

סוראסקי  -איכילוב

שירי מנדלבאום

המטולוגיה  -מרפאה
אשפוז יום

03-6974140

סוראסקי  -איכילוב

מלי פלג

המטולוגיה

03-6974140

סוראסקי  -איכילוב

שרון קרדוני

אשפוז יום אונקולוגי

03-6974688

האגודה למלחמה בסרטן
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מרכז רפואי

שם

מחלקה

טלפון

סוראסקי  -איכילוב

הניה עדולמי

אונקולוגית ילדים

חדר:
03-6974508
מח':
03-6974270

קפלן

גניה כהן

אונקולוגית מבוגרים

08-9441976

קפלן

אנה זלקין

אונקולוגית מבוגרים
(דוברי רוסית)

08-9441976

קפלן

אירית טוקר

ילדים

08-9441690

הדסה עין כרם

ליבנת וידר
תמר כהן
איילת שיפמן
סופיה רודניק
עירית סלה

אונקולוגית  -מבוגרים
(טיפול יום)

02-6778773
02-6776675

הדסה עין כרם

מיכל גבאי

המטולוגיה

02-6776686

הדסה עין כרם

עירית סלה

נוירואונקולוגיה

02-6776730

הדסה עין כרם

מזכירות -
אתי ואווה

שירות סוציאלי

02-6776573

הדסה עין כרם

רונדה עמאר

אונקולוגיה  -מגזר ערבי

02-6776750

הדסה עין כרם

אנה קוצ'ין

מוח עצם

02-6776737/0

הדסה עין כרם

מיכל בלוך
עידו רוט
עודה איברהים
וידאד מסלאחה

הדסה הר הצופים

גלית בליצקי  -זקן

אשפוז יום המטולוגי

02-5844374/5

שערי צדק

רותי קצבורג -
קדש

המטולוגיה

02-6555757

שערי צדק

רותי שרוני

המטולוגיה

02-655040

שערי צדק

מלכה זהר

אונקולוגיה

02-6555469

שערי צדק

חנאן קאסם

אונקולוגיה

02-6555199

מכון אפק  -רמת גן

לילך אדם

אונקולוגיה

03-6190626
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מרכז רפואי

שם

מחלקה

טלפון

אסותא השלום

עתליה גרינברגר

כימותרפיה

03-7643136

אסותא רמת החייל

נינה יבלונסקי

רדיותרפיה

03-7645312

מרכז רבין
קמפוס השרון

אלון זיו

אונקולוגית מבוגרים

03-9372596

לניאדו

מעיין צדוק

אונקולוגית מבוגרים

09-8604716
09-8604250

לניאדו

יעל אשכנזי -
תשובה

המטולוגיה

09-8604605/6

פוריה

דליה גבעוני

מתאמת סרטן (כללי)

04-6652400

העמק

מירי פינחסי
אורנה לידסקי

מכון אונקולוגי

04-6495539

העמק

חגית צוקר

המטולוגיה

04-6495517/5

העמק

ליליאן לבבי

נשים

04-6494331

העמק

ג'ני זילס
ראניה נאג'ר

המטואונקולוגית ילדים

04-6495529
04-6495524

רמב"ם

ליאורה גרויסמן

ראש צוות עו"סים
אונקולוגיים ומתאמת
סרטן השד

04-8543845
04-8543805

רמב"ם

עדי שילת

כימותרפיה

04-8543161

רמב"ם

חנה וולוביץ

השתלות מוח עצם

04-8543782

רמב"ם

ליאור בן מאיר
גרייס יעקוב
חנה וולוביץ

המטולוגיה

04-8543650

רמב"ם

שלומית בגון

נוירואונקולוגיה וטיפול
תומך

04-8541823

רמב"ם

קרן קריב
ליאת קולינס
נעה אברהם
מיכל הברר-ברזילי
אריג' דביני
אתי פרץ השתלות
מח עצם

מערכת העיכול
מכון יום
מכון יום
ריאה
מרפאה-מח'
המטואונקולוגית

04-8543805
04-8542954
04-8542010
04-8543650
04-8543650
האגודה למלחמה בסרטן
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מרכז רפואי

שם

מחלקה

טלפון

רמב"ם

מיכל גורביץ-הלוי

רדיותרפיה

04-8543159

רמב"ם

שגית זאבי

נשים

04-8542382
04-8542005

רמב"ם  -מאייר

אורלי פולינגר
מחו'ל סוואר חורי
גרייס יעקוב

המטואונקולוגיה
(ילדים)

04-8543639
04-8542005

בני ציון

נדיה זועבי

המטולוגיה מרפאה

04-8359408/7

בני ציון

רות מנו

מתאמת סרטן

04-8359300

כרמל

דנה קריב  -שגיא

המטולוגיה

04-8250311

לין

ד"ר לאה אונגר

מכון אונקולוגי

04-8568326

לין

חיה וינטל

מכון אונקולוגי
מרכזת שירות

04-8568466

לין

ציפורה רוזנפלד
אולגה עגור
איילת ירושלמי
אלהם זיידאן

מכון אונקולוגי

04-8568248
04-8568466

זבולון  /לין

ענת פישר
אלהם זיידאן

המשפחה הקדושה

סוהא מיזוואי

איטלקי

סיידר זיתון

04-8787733
ימים ג' ,ה' ,ו'

04-6550655
04-8514294
שלוחה 499

נהריה

אלכסנדרה בלין
גלית עמרוסי
חנין ברגותי

מכון אונקולוגי ומח'
אשפוז

04-9107765
049107681/422

זיו  -צפת

גרייס יעקוב

מכון אונקולוגי

04-6828951

הלל יפה  -חדרה

גליה בן ארי

המטולוגיה

04-6304304

סורוקה

שלומית מילר

ילדים

08-6403944

סורוקה

אביטל קפאח
עינב אזוט
תמר דרייפוס

אשפוז יום אונקולוגי

08-6400685
08-6400576
08-6403175
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מרכז רפואי

שם

מחלקה

טלפון

סורוקה

שרית וייס

המטולוגיה

08-6403777

סורוקה

נינה פוקס  -להט

מחלקה אונקולוגית

08-6400950

סורוקה

סהר ענבי

גינקואונקולוגית

08-6400309

יוספטל

דנה לביא

08-6358063

ברזילי

סופי ליבשיץ
חני קאופר

08-6745163

הרשימה מעודכנת ליום יציאת החוברת .לשאלות או בירורים ניתן לפנות לפי האזורים
לעו"סיות המחוזיות (עמ' .)23
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המוסד
לביטוח
לאומי
טופס פנייה לביטוח הלאומי
סניפים וערוצי שירות  -מוקד טלפוני ארצי
נכות
שירותים מיוחדים לנכים
שיקום מקצועי
זקנה
יעוץ לקשיש
סיעוד
ילד נכה
הבטחת הכנסה
ניידות

המוסד לביטוח לאומי מטפל באוכלוסיית נכים מגוונת בהתאם לפרקים שונים בחוק
הביטוח הלאומי ולהסכמים שנחתמו עימו.
יש לשים לב שהגדרת הנכים שונה מפרק לפרק ואם אדם אינו מוכר כנכה לפי פרק מסויים,
לדוגמא נכות מעבודה ,ייתכן שיוכר כנכה לפי פרק אחר ,למשל ,נכות כללית.
גם אחוז הנכות הרפואית הנקבעת אינה לפי אותם קריטריונים ,ויש לבדוק בכל נושא
ונושא את חישוב האחוזים הרפואיים והשפעתם על הזכאות באותו נושא .כל הפניות ייעשו
על-ידי הגשת תביעה לקצבה הספציפית בכתב ,על טופסי המוסד לביטוח לאומי ,עם
המסמכים הנלווים הדרושים לאימות אותה קצבה .התביעה תוגש בסניף המוסד הקרוב
למקום המגורים.
כל ההסברים המובאים להלן הינם בגדר דברי הסבר כלליים .אין לראות בהם נוסח
מלא ומוסמך של החוק .עלונים מיוחדים בכל נושא ונושא ניתן לקבל בכל סניפי
הביטוח הלאומי ברחבי הארץ או באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי.

טופס פנייה לביטוח לאומי
#

#
#
#

#

#

#

הביטוח הלאומי נענה לפניית האגודה למלחמה בסרטן להקל על זכאות לחולי סרטן.
האגודה הפיקה טופס רפואי ("טופס פנייה לביטוח לאומי") עליו מופיע לוגו האגודה
למלחמה בסרטן ויש צורך שהרופא המטפל (אונקולוג/המטולוג) ימלא אותו.
טופס זה מצטרף באופן רשמי להגשת הבקשה לקצבת נכות או פטור ממס.
נכות רפואית ניתן קבוע על סמך מסמכים רפואיים בלבד.
יש לצרף לפנייה טופס "הנדון :החלטת רופא על סמך מסמכים בלבד" .חתימה על
טופס זה משחררת את החולה מלהופיע בפני הועדה .הוועדה תדון בבקשתו של החולה
על סמך מסמכים רפואיים .יש לצרף טופס זה לשאר המסמכים.
הגשת בקשה להכרה באחוזי נכות לצורך קצבת שירותים מיוחדת מחייבת הופעה בפני
הוועדה בביטוח לאומי.
את הטפסים ניתן לקבל מהעו"ס במחלקות האונקולוגיות ,המזכירות הרפואיות והעו"ס
בקופות החולים השונות.
כמו כן ,ניתן לקבל את הטפסים במח' השיקום והרווחה של האגודה למלחמה בסרטן
(בית מטי רח' רביבים  7גבעתיים ,טל )03-5719576 .או להורידם מהאינטרנט באתר
האגודה למלחמה בסרטן בכתובת www.cancer.org.il :תחת "מידע לחולים" -
"טפסים".

למרות החתימה על טופס פטור מהופעה בפני הוועדה הרפואית ייתכן והחולה יוזמן להופיע
פיזית בפניה בשל שיקולי הוועדה הרפואית.
שירות מידע לציבור של המוסד לביטוח לאומי:
 *6050או  1-222-6050או באינטרנט בכתובתwww.btl.gov.il :
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סניפים וערוצי שירות  -מוקד טלפוני ארצי
באמצעות הטלפון תוכל לקבל מגוון רחב של שירותים:
מענה טלפוני בסניף המטפל בנושאים הבאים בלבד :גבייה ממעסיקים ,שיקום.
מוקד טלפוני ארצי :בטלפון  *6050או  04-8812345מכל מכשיר טלפון ,בזק וסלולארי.
השירות ניתן בימים א'-ה' בין השעות  8:00-17:00ב 4-שפות :עברית ,ערבית ,רוסית
ואמהרית .לאחר שעות הפעילות יינתן מענה טלפוני ממוחשב עם הקשת מספר זהות וקוד
סודי.
השירותים הניתנים במוקד הטלפוני:
 #מידע כללי
 #בירורים  -מידע אישי
 #הזמנת אישורים  -האישור יישלח לביתך בדואר
 #תשלום חובות בדמי ביטוח באמצעות כרטיס אשראי כולל מידע על יתרת החוב
 #הזמנת שוברי תשלום
 #הזמנת טפסים ריקים וחוברות הסברה
חשוב לדעת!
לשם קבלת שירות טלפוני עליך להצטייד במספר תעודת זהות ובקוד סודי .אם אין ברשותך
קוד סודי ,תתבקש להזדהות במספר שאלות ,זאת כדי להבטיח ככל האפשר ,שמידע
אודותיך לא יועבר לגורמים שאינם מוסמכים לקבל מידע אודותיך.
קוד סודי ניתן להזמין באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי או באמצעות פנייה למוקד
הטלפוני ,והקוד יישלח לביתך .הקוד שהוזמן יישלח לכתובת המופיעה ברישומי הביטוח
הלאומי .אפשר לקבל קוד סודי גם בסניף.
לתשומת ליבך ,בפנייה אל המוקד הטלפוני ,אם קיים עבורך קוד סודי ,המערכת במוקד
הטלפוני תבקש ממך תמיד להקיש קוד סודי .אם הקוד הסודי אינו ידוע לך ,ואתה מעוניין
לקבל אותו ,נא התעלם מהבקשה להקשת קוד סודי והמתן להעברתך לנציג שירות ,ממנו
תוכל לבקש שישלח את הקוד לכתובתך בדואר.
לא ניתן להגיש תביעות ,מסמכים או לדווח על שינויים בפרטים אישיים באמצעות הטלפון.
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נכות
קצבת נכות משולמת למי שעקב נכותו צומצם כושרו להשתכר ב 50%-לפחות או לאישה
עקרת בית שכושרה לתפקד במשק בית צומצם ב.50%-
החוק המשופר למקבלי קצבת נכות היוצאים לעבוד (חוק לרון)
"ועדת לרון" הוקמה כדי לבחון את שילובם של אנשים עם מוגבלויות בשוק העבודה .לאור
המלצות הועדה ,החל ב 1.8.09-נכנס לתוקף תיקון חוק הביטוח הלאומי ,הבא לשפר את
התנאים של מקבלי קצבת נכות היוצאים לעבוד .התיקון בחוק משפר את התנאים של מי
שיוצא לעבוד ,ואינו פוגע בזכויות של מי שלא עובד.
עיקרי התיקון:

.1
.2
.3
.4
.5
.6

.7

אם נקבעה לך דרגת אי-כושר יציבה ,לא תיבדק מחדש עם צאתך לעבודה.
הסכום הכולל שתקבל מעבודה ומקצבה ,יהיה תמיד גבוה יותר מסכום הקצבה בלבד.
לכן ככל שתרוויח יותר מעבודה ,כך הכנסותיך הכוללות יגדלו.
תמשיך לקבל הטבות נלוות על פי הכללים שנקבעו.
רשת ביטחון למשך שלוש שנים  -אם תפסיק לעבוד או אם הכנסותיך יופחתו ,תוכל
לחזור ולקבל קצבת נכות כמו שקיבלת קודם ,ללא בדיקות נוספות.
אם בחודש יולי  2009תקבל קצבת נכות ויהיו לך הכנסות מעבודה ,תקבל קצבה לפי
החוק החדש ,רק אם תבחר בכך.
על פי החוק קיימת קצבה חדשה " -קצבת עידוד" .קצבה זו תשולם במקום קצבת
הנכות ,למי שהכנסתו מעבודה עולה על הסכום שנקבע בחוק .בכך יישמר העיקרון ,לפי
הסכום הכולל שתקבל מעבודה ומקצבה יהיה תמיד גבוה יותר מקצבת הנכות בלבד.
על פי התיקון בחוק נקבעו  4דרגות אי-כושר ,74% ,65% ,60% :או  .100%אם אתה
רוצה לצאת לעבוד ,או אם אתה עובד ורוצה לבדוק אפשרויות תעסוקה נוספות ,שירותי
השיקום המקצועי של המוסד לביטוח לאומי עומדים לרשותך.

תנאי הזכאות
 .1נכה או עקרת בית נכה
 .2נכות רפואית  -רופא מטעם הביטוח הלאומי קבע למבוטח/ת נכות רפואית בשיעור של
 60%לפחות; או בשיעור של  40%לפחות במקרים שלאחד הליקויים נקבעה נכות
רפואית בשיעור של  25%לפחות.
לעקרת בית נכה  -רופא מטעם הביטוח הלאומי קבע לה נכות רפואית בשיעור של
 50%לפחות.
 .3דרגת אי-כושר  -פקיד התביעות של הביטוח הלאומי קבע שהמבוטח/ת איבד/ה 50%
לפחות מהכושר להשתכר או לתפקד במשק בית.
אופן הגשת התביעה
מי שסבור שלפי האמור לעיל הוא זכאי לקצבת נכות חודשית ,יפנה אל סניף המוסד
לביטוח לאומי שבמקום מגוריו ,ויגיש תביעה לקצבה בטופס תביעה לקצבת נכות והצהרה
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למחלקת הביטוח והגבייה .על פי חוק ידון המוסד לביטוח לאומי בתביעה לקצבת נכות
בתום  90יום מן היום ,שלפי טענת תובע הקצבה אבד כושרו להשתכר (או לתפקד במשק
בית ,כשמדובר בעקרת בית) ,או הצטמצם ב 50%-או יותר.
את התביעה לקצבה יגיש תובע הקצבה עצמו .אם אין הוא מסוגל להגיש את התביעה
בשל מצבו הגופני או הנפשי ,רשאים בן משפחה שלו (בן זוג ,ילד ,הורה או נכד) או
האפוטרופוס שלו או העובד הסוציאלי המטפל בו או אדם אחר המייצג אותו להגיש את
התביעה בשמו .הגשת תביעה לנכות אינה שוללת את הזכות להגיש גם תביעה פרטית
לחברת ביטוח בגין אי כושר.
מסמכים נוספים להגשה
לטופס התביעה יש לצרף מסמכים רפואיים ,אישורים על עבודה ושכר ממקומות העבודה
וכל מסמך שיש בו כדי להוכיח את הזכאות לקצבה.
עובד עצמאי יצהיר במחלקת הביטוח והגבייה שבסניף המוסד לביטוח לאומי על השינויים
בעבודתו ובהכנסותיו עקב הנכות ,וימציא את השומות האחרונות שבידו.
בדיקה על ידי ועדה רפואית
מהי ועדה רפואית?

ועדה רפואית מורכבת מרופא אחד המתמחה בתחום רפואי מסוים ,ומזכיר ישיבה,
שתפקידו לדאוג לשמירה על זכויותיך ולרשום את דוח הועדה .אם התלוננת על מספר
מחלות או מספר ליקויים רפואיים ,ייתכן כי תיבדק על ידי מספר רופאים מומחים ,וכן
אם בעקבות הבדיקה ,מתברר שיש צורך בבדיקה נוספת על ידי רופא מומחה אחר ,תוזמן
לוועדה נוספת או ליותר .את חוות הדעת של הרופאים המומחים שבדקו אותך מעבירים
ל"רופא מוסמך" ,הקובע את אחוז הנכות הרפואית שלך מכל המחלות ביחד.
תפקיד הרופא בוועדה הרפואית לקבוע מהן המחלות או הליקויים הרפואיים שאתה
סובל מהם ,ולתרגם אותם ,בהתאם לרמת החומרה שלהם ,לאחוזי נכות רפואית ,לפי ספר
המבחנים שבתקנות הביטוח הלאומי .הספר מכיל  10פרקים לפי מערכות הגוף השונות
וזמין באתר הביטוח הלאומי באינטרנט.
קביעת אחוז הנכות הרפואית

הוועדה הרפואית קובעת את אחוזי הנכות שלך לפי רשימת המבחנים הרפואיים שבתקנות
הביטוח הלאומי .ברשימה מופיע אחוז נכות מוגדר לכל ליקוי רפואי .לדוגמה :מי שרגלו
נקטעה בפרק הירך ,יקבע לו הרופא נכות רפואית בשיעור  ,80%לפי סעיף ( )6( 47א)
שברשימת המבחנים .רשימת המבחנים ,מופיעה כאמור ,באתר הביטוח הלאומי באינטרנט,
ב"מדור חוקים ותקנות" ,בספר המבחנים.
קביעת דרגת אי-הכושר להשתכר או לתפקד במשק בית

פקיד התביעות של המוסד לביטוח לאומי יחליט אם המבוטח "נכה" או "עקרת בית נכה"
ויקבע את דרגת אי-הכושר לאחר שיתייעץ עם רופא מוסמך ועם פקיד שיקום של המוסד
לביטוח לאומי .דרגות אי-הכושר האפשריות הן ,74% ,65% ,60% :ו  .100%-
ביטוח לאומי
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בבדיקה מחדש לפי בקשת המבוטח רשאי המוסד לביטוח לאומי להפחית את אחוז הנכות
הרפואית ואת דרגת אי-הכושר.
תחילת הזכאות
הזכות לקצבה מתחילה בתום  90יום ממועד תחילת אי הכושר להשתכר/לתפקד במשק
הבית (התאריך קובע) ,ואולם אם ביום ה 91-מקבל הנכה דמי מחלה ממעסיקו או מקופת
גמל ,תתחיל זכותו לקצבת נכות רק בתום פרק הזמן שבעדו שולמו לו דמי מחלה .מועד
תחילת אי הכושר המוקדם ביותר האפשרי הוא  15חודשים לפני הגשת התביעה.
פטור מתשלום דמי ביטוח
 #מקבל קצבת נכות שאין לו כל הכנסה אחרת  -פטור מתשלום דמי ביטוח בעד הזמן
שמגיעה לו הקצבה.
 #מקבל קצבת נכות שנקבעה לו דרגת אי-כושר להשתכר בשיעור של  75%לפחות
לצמיתות או לתקופה זמנית של שנה לפחות   -פטור מתשלום דמי ביטוח בעד הזמן
שמגיעה לו הקצבה ,גם אם יש לו הכנסה אחרת .אבל אם הוא עובד עצמאי ,ישלם
דמי ביטוח נפגעי עבודה; ואם הוא עובד שכיר ,ישלם בעדו המעסיק דמי ביטוח נפגעי
עבודה ודמי ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ופירוק תאגיד.
תשלום הקצבה
קצבת הנכות משולמת ב– 28בחודש לחשבון הבנק של הזכאי לקצבה .אם לדעת
המוסד לביטוח לאומי הזכאי לקצבה אינו מסוגל עקב נכותו להשתמש בקצבה
לטובתו או לטובת ה"תלויים" בו ,תשולם הקצבה (כולה או מקצתה) למי שימנה
המוסד לביטוח לאומי כמקבל הקצבה (הקצבה תשולם לחשבון הבנק של אותו אדם).
אם הוגשה התביעה לקצבה על–ידי האפוטרופוס של הזכאי לקצבה ,תשולם הקצבה
לחשבון בנק שיפתח האפוטרופוס על שם הזכאי לקצבה .על–פי דרישתו של בן/בת הזוג
תשולם התוספת בעדו במישרין לידיו/ה.
שהות בחוץ לארץ
קצבת הנכות משולמת לנכה תושב ישראל השוהה בחו"ל ,בשלושת החודשים הראשונים
מהיציאה מהארץ .תשלום הקצבה לאחר  3חודשים אפשרי בתנאים מסוימים ,כגון אם הוא
או בן זוגו מועסקים על-יד מעסיק ישראלי בחו"ל ,או אם דרוש לו טיפול רפואי מיוחד.
הודעה על שינויים
עליך להודיע למוסד לביטוח לאומי על כל שינוי ,שיש בו כדי להשפיע על זכאותך לקצבה
או על אופן תשלום הקצבה ,בתוך  30יום ממועד השינוי (שינוי בהכנסותיך ובהכנסות בן
הזוג ,שינוי במצב המשפחתי ,שינוי כתובת וכד’).
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קצבה שלא נגבתה על ידי הזכאי
מקבל קצבת נכות כללית שנפטר בלי שגבה את מלוא הקצבה המגיעה לו ,תשולם הקצבה
המגיעה לשאיריו (אלמנה/אלמן או יתומים הזכאים לקצבת שאירים מן הביטוח הלאומי).
אם הזכאי לקצבה לא הניח שאירים ,תשולם הקצבה למי שיוכיח שסיפק לזכאי לקצבה
מצרכים או שירותים חיוניים בשנה האחרונה לחייו ,ולא שולם לו בעדם .הסכום שישולם
לא יעלה על סכום הקצבה בעד ששת החודשים שלפני פטירת הזכאי.
ערעור על אחוז הנכות הרפואית /דרגת אי-הכושר /אחר
ערר על אחוז הנכות הרפואית

מי שנקבעו לו פחות מ 80%-נכות רפואית ,או דרגת אי-כושר שאינה עולה
על  ,74%רשאי לערער על אחוז הנכות הרפואית לפני ועדה רפואית לעררים.
את הערר יש למסור לסניף המוסד לביטוח לאומי שבמקום המגורים ,בכתב ובצירוף
נימוקים ,בתוך  60ימים מתאריך קבלת ההודעה הכתובה של המוסד בדבר אחוז הנכות
הרפואית .הוועדה הרפואית לעררים רשאית לאשר את אחוז הנכות הרפואית שקבע
הרופא המוסמך או לשנותו (להגדילו או להפחיתו) .החלטת הוועדה הרפואית לעררים
סופית ,ואין לערער עליה אלא בשאלות חוק בלבד לפני בית הדין האזורי לעבודה .את
הערעור יש למסור לבית הדין בתוך  60ימים מתאריך קבלת ההודעה הכתובה של המוסד
בדבר החלטת הוועדה הרפואית לעררים.
ערר על דרגת אי–הכושר

מי שנקבע לגביו שלא איבד מכושרו להשתכר או שאיבד פחות מ  50%מכושרו להשתכר,
וכן מי שנקבעה לו דרגת אי-כושר שאינה עולה על  ,74%רשאים לערער על דרגת אי–הכושר
לפני ועדה לעררים .את הערר יש למסור לסניף המוסד לביטוח לאומי שבמקום המגורים,
בכתב ובצירוף נימוקים ,בתוך  60ימים מתאריך קבלת ההודעה הכתובה של המוסד על
ההחלטה בדבר דרגת אי–הכושר.
הוועדה לעררים רשאית לאשר את דרגת אי–הכושר שקבע פקיד התביעות או לשנותה
(להגדילה או להפחיתה).
החלטת הוועדה לעררים סופית ,ואין לערער עליה אלא בשאלות חוק בלבד לפני בית הדין
האזורי לעבודה .את הערעור יש למסור לבית הדין בתוך  60ימים מתאריך קבלת ההודעה
הכתובה של המוסד בדבר החלטת הוועדה לעררים.
ערעור על החלטות אחרות של פקיד התביעות

על החלטה של פקיד התביעות שאין עניינה בדרגת אי–הכושר ,כגון על החלטתו בדבר
תקופות העבודה של המבוטח ,גילו ,השכלתו ,הכנסותיו מעבודה או שלא מעבודה  -אפשר
לערער לפני בית הדין האזורי לעבודה .את הערעור יש למסור לבית הדין בתוך  12חודשים
מתאריך קבלת ההודעה הכתובה של פקיד התביעות בדבר החלטתו.
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ערעור על החלטות המוסד לביטוח לאומי
אם החלטת המוסד לביטוח לאומי אינה מניחה את דעתך ,אתה רשאי לערער עליה לפני
בית הדין לעבודה .את הערעור עליך למסור לבית הדין לעבודה בתוך  12חודשים מיום
שקיבלת את ההודעה הכתובה של המוסד לביטוח לאומי בדבר החלטתו.
בתי הדין האזוריים לעבודה

עיר

כתובת

מיקוד

טלפון

ירושלים

רח' בית הדפוס 20

  97300

)02( 6546444

תל אביב

רח' שוקן 25

66532

)03( 5128222

חיפה

רח' פל-ים 12

33095

)04( 8698000

נצרת עילית

קריית יצחק רבין ,היכל המשפט

16000

)04( 6087777

באר שבע  

רח' התקווה  ,5היכל המשפט

84102

)08( 6470444

בית הדין הארצי ,ירושלים

על החלטה של בית הדין האזורי אפשר לערער לפני בית הדין הארצי ,ירושלים:
כתובת :רח' קרן היסוד  20טל.)02( 6497777.
הלשכות לסיוע משפטי

עיר

כתובת

מיקוד

טלפון

פקס

באר שבע

שד' שזר ,33
ת"ד ( 534בית נועם)

  84200

08-6404526

08-6404539

חיפה

שד' פלי"ם 15א'
קריית הממשלה

31043

04-8633666

04-8633679

ירושלים

רח' הסורג 1
בית מצפה

94230

02-6211333

נצרת והצפון

רח' תאופיק זיאד
 ,3047בנין ופא
סנטר ,קומה 5

16160

04-6459444

תל אביב
והמרכז

רח' הנרייטה סולד 4

64924

03-6932777

04-6459434

* הלשכה בירושלים משרתת גם את תושבי אשקלון ,קריית גת ,אשדוד ואילת.
אם החלטת לערער על החלטת המוסד לביטוח לאומי לפני בית דין לעבודה כאמור ,אתה
רשאי לבקש סיוע משפטי חינם מלשכות הסיוע המשפטי שעל יד משרד המשפטים .את
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הבקשה עליך להגיש בטופס בקשה לסיוע משפטי על-פי חוק הסיוע המשפטי ,אשר ניתן
להורדה מאתר משרד המשפטים .את הטופס יש להגיש ללשכת הסיוע המשפטי שבאזור
מגוריך.
מעבר מקצבת נכות לקצבת זקנה
מקבלי קצבת נכות כללית יקבלו את קצבת הנכות הכללית עד לגיל הפרישה .מגיל
הפרישה יתחילו לקבל קצבת זקנה בלבד .מי שקיבלו קצבת נכות כללית סמוך למועד
שנעשו זכאים לקצבת זקנה ,לא תפחת קצבת הזקנה שלהם משיעור קצבת הנכות
החודשית האחרונה ששולמה להם ,והיא תעודכן בשיעורים ובמועדים שבהם מתעדכנת
קצבת נכות כללית.
למקבל קצבאות נוספות
 #לא ניתן לקבל עבור אותה תקופה קצבת נכות ואחת מהקצבאות הבאות :נכות
מעבודה ,שאירים.
 #לא ניתן לקבל עבור אותה תקופה קצבת נכות ודמי אבטלה  -כאשר הנכות הרפואית
היא  100%ודרגת אי הכושר .100%
 #למקבל קצבת הבטחת הכנסה שנקבעה לו זכאות לקצבת נכות ,מקזזים תשלומי קצבת
הנכות מקצבת הבטחת הכנסה.
הזכאי עקב מאורע אחד לקצבת נכות ולתגמול או למענק לפי חוקים אחרים ,יבחר באחת
הקצבאות .ואלה החוקים :חוק הנכים ,חוק המשטרה ,חוק נפגעי פעולות איבה ,חוק שירות
בתי הסוהר ,חוק נכי המלחמה בנאצים ,חוק נכי רדיפות הנאצים ,חוק תגמול לחייל ,חוק
שירות המדינה (סעיפים 63ז' ו63-ח').
קצבאות נוספות קשורות
מענק פטירה
מענק לימודים
הבטחת הכנסה  -מי שאינו זכאי לקצבת נכות ,והוא אינו מסוגל להבטיח לעצמו הכנסה
מעבודה (או שהכנסתו פחותה מן ההכנסה המינימלית הנדרשת למחיה) ,בתנאים
מסוימים יהיה זכאי לגמלת הבטחת הכנסה ( או להשלמת הכנסה).
שיקום מקצועי    -לשיקום מקצועי זכאי מבוטח שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור של
 20%לפחות ,והוא עומד בתנאים הקבועים בחוק.
קצבה לשירותים מיוחדים לנכים קשים
גמלה מיוחדת לעולים נכים קשים  
גמלה לילד נכה
גמלת ניידות
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תעודת נכה
לכל מקבלי קצבת נכות כללית ,קצבה לשירותים מיוחדים לנכים קשים ,קצבה לילד
נכה וקצבת ניידות נשלחת תעודת נכה באמצעות הדואר .התעודה נשלחת באופן
אוטומטי לאחר אישור הבקשה לקצבה ,וכן לאחר חידוש הקצבה אחרי ששולמה קצבה
זמנית ,ואין צורך לפנות לביטוח הלאומי לקבלת התעודה .אם לא קיבלת את התעודה (בדרך
כלל בגלל כתובת שגויה) ,או שהיא אבדה לך ,נא פנה לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום
מגוריך .נא הקפידו שכתובתכם במוסד לביטוח לאומי תהיה מעודכנת .תוקף התעודה הוא
ל 5-שנים או עד סיום תקופת הזכאות לקצבה  -לפי המוקדם מביניהם .בסיום התקופה,
אם יש עדיין זכאות לקצבה ,נשלחת תעודה חדשה באופן אוטומטי .מי שאינם זכאים יותר
לקצבה ,יישלח אליהם מכתב ,ובו יובהר שהתעודה איננה בתוקף ואין להשתמש בה.
התעודה מקנה לכם הנחות אצל גופים שונים .מתן ההנחות הוא בסמכותם הבלעדית
של הגופים הנותנים את ההנחות .הביטוח הלאומי מעביר מידע על מקבלי הקצבה
לעיריות ורשויות מקומיות ,למשרד התחבורה ולקופות החולים ,והם עשויים לתת לכם
את ההטבות גם מבלי שתצטרכו לפנות אליהם .למידע על הגופים הנותנים את ההטבות,
תוכלו לפנות לארגון הנכים שאליו אתם משתייכים   .התעודה בשפה העברית נושאת
את שם הנכה ומספר תעודת הזהות שלו ,בלי תמונה ,ולכן בעת הצגת התעודה למימוש
הטבות ,עליכם להציג גם תעודה מזהה.
מענק פטירה
אם נפטר מי שקיבל מהביטוח הלאומי קצבת זקנה ,שאירים ,נכות כללית ,עידוד,
שירותים מיוחדים לנכים ,נפגעי עבודה או תגמולים למתנדבים ,ישולם מענק חד-
פעמי למי שהיה בן זוגו בשעת פטירתו .באין בן זוג ,ישולם המענק לילדו של מקבל
הקצבה ,ובלבד שהילד עונה על הגדרת ילד על פי חוק הביטוח הלאומי .מענק הפטירה
משולם בדרך כלל באופן אוטומטי ואין צורך להגיש תביעה.
מענק פטירה ישולם גם לאדם שנשא בעיקר ההוצאות על המצבה בעקבות פטירתם של
בני הזוג בהפרש זמן קצר ,ואם מתקיימים כל התנאים האלה (במקרה זה יש להגיש תביעה
למענק פטירה):
 .1מכוחו של המנוח הייתה זכות למענק פטירה לבן/בת זוג
 .2בן זוגו של המנוח נפטר בתוך  100ימים ממועד פטירת המנוח ,ולא שולם מענק
פטירה.
שיעור המענק הוא בגובה ( ₪ 8,260החל ב.)1.1.2011-
לתשומת לבכם :תעודת פטירה מונפקת על ידי משרד הפנים.
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טיפ בנושא נכות
בדיקת הזכאות לקצבת נכות היא בדיקה מורכבת ונדרש לה זמן ממושך למדי .כדי לקצר
ככל האפשר את משך הבדיקה ,יש לרשום בטופס התביעה לקצבה את כל הפרטים,
ולהמציא למוסד לביטוח לאומי את כל המסמכים הנדרשים .כמו כן יש להתייצב לבדיקה
רפואית בהתאם להזמנה.
שיעורי הקצבה
א .נכה או עקרת בית נכה שנקבעה להם דרגת אי–כושר (להשתכר או לתפקד במשק בית)
בשיעור העולה על  74%זכאים לקצבת נכות חודשית מלאה .שיעור הקצבה המלאה
ליחיד ( ₪ 2,210החל ב.)1.1.2011-
לנכים בעלי דרגת אי–כושר בשיעור גבוה מ 74%-שאינם שוהים במוסד ,ואחוז נכותם
הרפואית  50%לפחות ,משולמת קצבה חודשית נוספת (ק.ח.ן) בסכום שבין ₪ 237
(החל ב 01.01.2011-ל( ₪ 351-החל ב )01.01.2011-בהתאם לאחוז הנכות הרפואית
שנקבעה להם.
ב .נכה או עקרת בית נכה שנקבעה להם דרגת אי-כושר בשיעור שבין  60%ל 74%-זכאים
לקצבת נכות חודשית חלקית לפי דרגת אי-הכושר .לדוגמה :נכה שנקבעה לו דרגת
אי-כושר להשתכר בשיעור של  60%יקבל קצבה בשיעור של  60%מקצבה מלאה,
כלומר ₪ 1,249 ,שהם  60%מתוך ( ₪ 2,210החל ב.)01.01.2011-
ג .נכה שיש בו תלויים זכאי לתוספת בעדם.

שירותים מיוחדים לנכים
לקצבה לשירותים מיוחדים זכאים גברים ונשים עד גיל פרישה המבוטחים בביטוח
הלאומי וזקוקים לעזרה רבה של אדם אחר בפעולות היום-יום (לבישה ,אכילה ,רחצה,
ניידות בבית ושליטה על הפרשות) ,או שהם זקוקים להשגחה מתמדת למניעת סכנת
חיים לעצמם או לאחרים.
אופן הגשת התביעה
תביעה לקצבה לשירותים מיוחדים יש להגיש בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום
המגורים .על התובע לצרף לטופס התביעה לקצבת שרותים מיוחדים למקבלי קצבת
נכות ,מסמכים רפואיים וכל מסמך אחר הקשור בתביעה .לפני ההחלטה ייבדק תובע
הקצבה בידי רופא מטעם הביטוח הלאומי ,ולאחר מכן ,במקרים מסוימים ,ייבדק בביתו
בידי איש מקצוע ,שמעריך את התלות.
דיון חדש בתביעה
תובע שהוחמר מצבו רשאי לבקש דיון חדש בתביעתו לאחר  6חודשים מיום שנדחתה
תביעתו או שאושרה לו גמלה חלקית ,ובתנאי שימציא אישור רפואי שהוחמר מצבו.
במקרים של החמרה ,גם אם עדיין לא חלפו  6חודשים ,רשאי רופא המוסד לביטוח לאומי
ביטוח לאומי
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להחליט אם יש מקום לחדש את הדיון בהתאם למסמכים הרפואים שהוגשו .לתשומת
הלב ,המוסד לביטוח לאומי רשאי מעת לעת לבדוק מחדש את מצבך הרפואי והתפקודי.
למקבל קצבאות נוספות במוסד
מי שזכאי גם לקצבה לשירותים מיוחדים וגם לגמלת סיעוד ,יבחר באחת משתי הגמלאות.
גמלה מיוחדת לעולים נכים קשים
גמלה מיוחדת לעולים נכים קשים מורכבת משני סוגי גמלאות:
שירותים מיוחדים לעולה   -נכים קשים בני  18עד גיל הפרישה זכאים ,מהיום ה 91-לעלייה
ועד תום שנה לעלייתם ,לגמלת שירותים מיוחדים .הזכאות לגמלה בעבורם נקבעת על-פי
מבחן התלות בזולת ואין הם נדרשים לעבור את מבחן הסף הרפואי.
נכות כללית לעולה  -מהיום ה 181-ועד תום שנה לעלייתם הם יהיו זכאים לקצבת
נכות ,בתנאי שנמצאו זכאים קודם לכן לגמלת שירותים מיוחדים לעולה כמוסבר לעיל.
בתום השנה לעלייתם תיבדק זכאותם לפי הכללים הרגילים של קצבת נכות כללית
וקצבת שירותים מיוחדים.
מי זכאי לקצבה?
לקצבה לשירותים מיוחדים זכאים גברים ונשים עד גיל הפרישה המבוטחים בביטוח
הלאומי וזקוקים לעזרה רבה של אדם אחר בפעולות היום-יום (לבישה ,אכילה ,רחצה,
ניידות בבית ושליטה על הפרשות) ,או שהם זקוקים להשגחה מתמדת למניעת סכנת
חיים לעצמם או לאחרים.
ערעור על החלטת המוסד
ערעור לוועדת ערערים לשירותים מיוחדים ,יכול להגיש מי שאינו שבע רצון מהחלטת
המוסד לביטוח לאומי.
 ערעור לוועדה רפואית לעררים בנכות כללית ,יכול להגיש מי שתביעתו נדחתה בשלאחוזי נכות רפואית שאינם מזכים בגמלה.
 ערעור לבית הדין לעבודה ,ניתן להגיש בשאלות חוק בלבד.שיעורי הקצבה
מי שזקוק לעזרה רבה בעשיית רוב פעולות היום-יום ברוב שעות היממה ,או מי שזקוק
להשגחה מתמדת  -זכאי לקצבה בשיעור של  50%מקצבת נכות מלאה ליחיד -
( ₪ 1033החל ב)1.1.2011-
מי שזקוק לעזרה רבה בעשיית כל פעולות היום-יום ברוב שעות היממה  -זכאי ל105%-
מקצבת נכות מלאה ליחיד ( ₪ 2,168  -החל ב)1.1.2011-
מי שתלוי לחלוטין באדם אחר בעשיית כל פעולות היום-יום בכל שעות היממה  -זכאי
לקצבה בשיעור  175%מקצבת נכות מלאה ליחיד ( ₪ 3,614 -החל ב.)1.1.2011-
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נוסף על הסכום הבסיסי של הקצבה משולמת תוספת לקצבה:

למי שמקבל קצבה לשירותים מיוחדים בשיעור של ( ₪ 289 - 50%החל ב.)1.1.2011-
למי שמקבל קצבה לשירותים מיוחדים בשיעור של ( ₪ 589 - 105%החל ב.)1.1.2011-
למי שמקבל קצבה לשירותים מיוחדים בשיעור של ( ₪ 878 - 175%החל ב.)1.1.2011-
תנאי הזכאות
על המבוטח לעמוד בכל התנאים האלה:
 .1הוא מבוטח בביטוח הלאומי וגילו מ 18 -ו 90-יום עד גיל פרישה ,והוא נמצא בישראל.
 .2הוא מקבל קצבת נכות מן הביטוח הלאומי ונקבעה לו על-ידי הביטוח הלאומי
נכות רפואית בשיעור של  60%לפחות (לעניין שירותים מיוחדים) ,או הוא אינו מקבל
קצבת נכות ,אך נקבעה לו על-ידי הביטוח הלאומי נכות רפואית בשיעור של 75%
(לעניין שירותים מיוחדים) ,ובלבד שהוא עונה גם על התנאים המפורטים בהמשך.
 .3הוא אינו מקבל הטבות על–פי הסכם ניידות ,למעט מקרים המפורטים בהמשך.
 .4הוא אינו מאושפז במוסד שניתנים בו שירותי רפואה ,סיעוד או שיקום.
תקופת זכאות
הזכאות לקצבה מתחילה ב 1-בחודש שהוגשה בו התביעה ,אך לא לפני שעברו  90יום
מיום שנעשה האדם זכאי לקצבת נכות .אם אינו מקבל קצבת נכות  -מיום שנקבעו לו 75%
נכות רפואית (לעניין שירותים מיוחדים לנכים).
עם זאת ,רופא המוסד רשאי לקבוע זכאות לקצבה רטרואקטיבית לתקופה שלא תעלה
על  6חודשים לפני הגשת התביעה (בתביעות שהוגשו מ 1.1.06 -ואילך) ,ובתנאי שהאדם
עונה על כל התנאים המזכים בקצבה.
גבר ואישה שהגיעו לגיל הפרישה ,אינם זכאים לקצבה ,אלא אם כן הגישו את התביעה
לכל המאוחר  1/2שנה לאחר גיל הפרישה ,ורופא המוסד קבע שהם היו זכאים לקצבה
לשירותים מיוחדים בתקופה שלפני גיל הפרישה.

ביטוח לאומי

57

שיקום מקצועי
זכאים לשיקום מקצועי:
 #נכים כלליים
 #נכים מתאונות עבודה
 #נפגעים מפעולות איבה
 #אלמנים ואלמנות המוכרים במחלקת שאירים או כתלויים בנפגעי עבודה  
 #בני זוג של נכים כלליים שאינם ניתנים לשיקום מקצועי.
הזכאות לשיקום אינה מותנית בקבלת קצבה.
מטרת השיקום המקצועי היא הקניית מקצוע וסיוע בהשתלבות בעבודה לאנשים עם
מוגבלויות .תוכנית השיקום נבנית על פי התאמה אישית ויכולת.
השירות ניתן על ידי  עובדים סוציאליים ,עובדי תחום השיקום ,המעניקים שירותי אבחון
וייעוץ שיקומי ותעסוקתי ומלווים את המשתקם עד להשתלבותו בעבודה.
לפגישת ייעוץ עם עובד שיקום ,נא התקשר לטל' .02-6463488
שיקום מקצועי לאנשים עם נכות
על-פי חוק ביטוח נכות ,לשיקום מקצועי זכאי מי שוועדה רפואית קבעה לו לפחות 20%
נכות רפואית משוקללת לצמיתות; או שהוא בן/בת זוג של נכה שנקבע שאינו ניתן לשיקום
מקצועי ,והוא מתגורר באופן קבוע עם הנכה ,ומשולמת בעדו תוספת בקצבת הנכות של
הנכה ,והוא לא הגיע לגיל הפרישה ,ובתנאי שהוא עומד  גם בכל התנאים האלה:
 #עקב הליקוי הוא אינו מסוגל לעסוק בעבודתו או בעבודה מתאימה אחרת.
 #הוא זקוק להכשרה מקצועית ,כדי לחזור לעבודתו הקודמת או לעבודה התואמת את
כישוריו לאחר הליקוי.
 #הוא מתאים לשיקום מקצועי ,מסוגל לשתף פעולה בתהליך של שיקום מקצועי
ולהשתלב כעובד רגיל בשוק העבודה הפתוח (להבדיל מעבודה מוגנת או נתמכת).
חשוב! גם מי שאינו מוכר במחלקת נכות כללית או מי שאינו מקבל קצבת נכות כללית ,אך
סובל ממגבלה גופנית ,נפשית או שכלית ,יכול  להגיש תביעה לשיקום מקצועי במחלקת
השיקום .הוא יופנה לבדיקה בוועדה רפואית ,שתקבע לו אחוזי נכות רפואית ,ובהתאם
לכך נמשיך לבדוק את זכאותו לשיקום מקצועי.
שיקום מקצועי לנפגעי עבודה
על -פי חוק ביטוח נפגעי עבודה ,זכאי לשיקום מקצועי מי שעומד בקריטריונים הבאים:
 .1נקבעה לך דרגת נכות יציבה בשיעור של  10%לפחות.
אם עדיין לא נקבעה לך דרגת נכות ,אך לדעת רופא הביטוח הלאומי תישאר לך
נכות בשיעור  10%לפחות.
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אם דרגת הנכות שלך היא פחות מ ,10%-אך לדעת רופא הביטוח הלאומי המשך
העבודה עלול לסכן את בריאותך או את בטיחותך.
אם דרגת הנכות שלך היא פחות מ 10%-נכות מעבודה ואתה סובל ממחלת מקצוע.
 .2עקב הליקויים שלך אינך מסוגל לעבוד בעבודתך הקודמת   או בעבודה מתאימה
אחרת ,או שאתה זקוק להכשרה מקצועית מיוחדת כדי שתהיה מסוגל לחזור לעבודתך
הקודמת.
 .3לדעת פקיד השיקום אתה מתאים לשיקום מקצועי ,מסוגל לשתף פעולה בתהליך
השיקום המקצועי ולהשתלב כעובד רגיל בשוק העבודה הפתוח.
מידע בנושא שילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה ניתן לקבל באתר משרד התמ"ת
באינטרנט.
שיקום מקצועי ודמי מחיה לאלמנים ואלמנות
אלמנה שהוכרה על ידי ענף שארים או תלויים ,זכאית לשיקום תעסוקתי והכשרה מקצועית  
באמצעות אגף השיקום  במוסד לביטוח לאומי במידה ועומדת בתנאים הבאים:
 #הינך חסרת מקצוע  או אינך יכולה להתפרנס במקצועך כדי מחיה.
 #הינך זקוקה להסבה מקצועית  עקב ההתאלמנות.
 #אינך זכאית להכשרה מקצועית לפי חיקוק אחר.
 #לדעת פקיד השיקום הינך מתאימה להכשרה מקצועית בשים לב לרמת השכלתך,
למצב בריאותך  ,ולכושרך הגופני.
* דין אלמן כדין אלמנה
ערעור על החלטות המוסד ראה עמ' .52
טיפ בנושא שיקום מקצועי
הצלחתו המלאה של שיקומך המקצועי אינה תלויה רק בנו .נדרשים לה ,קודם כל ,נכונות,
מאמץ וסיוע מצדך .על כן חשוב מאוד שתתמיד בלימודיך ותשמור על קשר קבוע עם פקיד
השיקום שלך .אם לא תשתף פעולה ,לא נוכל להוסיף ולטפל בענייניך.
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זקנה
ביטוח זקנה הוא אחד מענפי הביטוח החשובים ביותר במערכת הביטוח הסוציאלי של  
המוסד לביטוח לאומי ,והוא נועד להבטיח לתושבי ישראל הכנסה חודשית קבועה לעת  
זקנה.
לקצבת זקנה על-פי חוק הביטוח הלאומי זכאים תושב ישראל שהגיעו לגיל המזכה
בקצבת זקנה ,ובלבד שהיו מבוטחים פרק זמן כנדרש בחוק ,ושולמו בעדם דמי ביטוח
כחוק.
אופן הגשת התביעה
כדי לקבל קצבת זקנה ,יש להגיש תביעה בסניף המוסד לביטוח לאומי הסמוך
למקום המגורים על גבי טופס תביעה לקצבת זקנה סמוך ליום שבו הגעת לגיל
המזכה בקצבת זקנה ,ולא יאוחר מ 12-חודשים מן המועד הזה .אם חודש לידתך
אינו רשום בתעודת הזהות שלך ,תיחשב כאילו נולדת ב 1-באפריל של שנת לידתך.
אם הגשת את התביעה לאחר  12חודשים מהמועד שנעשית זכאי לקצבה ,רשאי
המוסד לביטוח לאומי לשלם לך את הקצבה לכל היותר בעד  12חודשים רטרואקטיבית.
יש לרשום בטופס התביעה את כל הפרטים הנדרשים ,ולהציג לפני פקיד התביעות כל
מסמך שיש בו כדי להוכיח את הזכאות לקצבה או לתוספת .ניתן לשלוח את טופס
התביעה בדואר.
לתשומת הלב של מקבלי קצבאות אחרות מהביטוח הלאומי ,בהגיעך לגיל הפרישה ,עליך
להגיש תביעה לקצבת זקנה.
מסמכים שיש להגיש
בטופס התביעה ובדף ההסבר המצורף אליו מפורטים המסמכים שעליך להגיש.
אי-המצאת מסמך כלשהו עלול לעכב את הטיפול בתביעתך.
שים לב ,עלייך לציין את שם הבנק וכתובתו ואת מספר החשבון שאליו תועבר הקצבה.
מועד התשלום
קצבת הזקנה משולמת ב 28-בחודש (בעד אותו החודש) לזכות חשבון הבנק שלך בלבד או
שלך ושל בן זוג ,הורה ,אח ,אחות ,בן או בת.
 אם נולדת לפני  15בחודש ,תתחיל לקבל את הקצבה בחודש שבו הגעת לגיל המזכהאותך בקצבה.
 אם נולדת לאחר  15בחודש ,תתחיל לקבל את הקצבה בחודש שלאחר החודש שבוהגעת לגיל המזכה אותך בקצבה ,אבל אם אתה זכאי לתוספת השלמת הכנסה
לקצבתך תתחיל לקבל את הקצבה בחודש שבו הגעת לגיל המזכה אותך בקצבה.
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למקבל קצבאות נוספות במוסד
על פי החוק ,לא ישלם לך המוסד לביטוח לאומי כמה קצבאות בעד פרק זמן אחד ,ועליך
לבחור באחת הקצבאות (חוץ מקצבת ילדים וגמלת סיעוד ,שישולמו לך גם בזמן שאתה
זכאי לקצבת זקנה).
 אם אתה זכאי גם לקצבת זקנה וגם לקצבת שאירים (קצבת אלמן/ה) והשלמת "תקופתאכשרה" (תקופת ביטוח) ,תקבל קצבת זקנה מלאה ונוסף עליה מחצית מקצבת
השאירים המגיעה לך.
סייג :זכות זאת אינה ניתנת ל"עקרת בית" שזכאית לקצבת זקנה.
 אם את זכאית גם לקצבת זקנה וגם לקצבת תלויים בנפגעי עבודה ,תקבלי קצבת זקנהמלאה ונוסף עליה מחצית מקצבת התלויים; או תקבלי מחצית קצבת זקנה ונוסף עליה
קצבת תלויים מלאה.
 אם אתה זכאי גם לקצבת זקנה וגם לקצבת נכות מעבודה לצמיתות ,עליך לבחורבאחת הקצבאות .אם בחרת בקצבת נכות מעבודה ,גובה הקצבה לא יפחת משיעור
קצבת הזקנה המגיעה לך.
בתנאים מיוחדים יהוון המוסד לביטוח לאומי את קצבת הנכות שלך (ישלם סכום חד-
פעמי במקום הקצבה) ,ולאחר ההיוון תקבל את קצבת הזקנה המגיעה לך.
מעבר מקצבאות אחרות לקצבת זקנה
מקבלי קצבת נכות כללית ומקבלי קצבת הבטחת הכנסה יקבלו את קצבת הנכות הכללית
או את קצבת הבטחת ההכנסה עד לגיל הפרישה .מגיל הפרישה יתחילו לקבל קצבת זקנה
בלבד.
מי שקיבלו קצבת נכות כללית סמוך למועד שנעשו זכאים לקצבת זקנה ,לא תפחת קצבת
הזקנה שלהם משיעור קצבת הנכות החודשית האחרונה ששולמה להם ,והיא תעודכן
בשיעורים ובמועדים שבהם מתעדכנת קצבת נכות כללית.
מקבלי דמי אבטלה ,גברים ונשים ,יקבלו את דמי האבטלה עד גיל הפרישה שנקבע לגברים.
מגיל הפרישה שנקבע לגברים יתחילו לקבל קצבת זקנה בלבד.
אופן הגשת התביעה להשלמת הכנסה
את התביעה לתוספת השלמת הכנסה יש להגיש על גבי טופס תביעה להשלמת הכנסה
בסניף המוסד לביטוח לאומי .ניתן להגיש אותה בזמן שאתה מגיש את התביעה לקצבת
זקנה ,או לאחר מכן ,במועד שהצטמצמה הכנסתך (או הכנסת בן זוגך) לכדי השיעור
המזכה בתוספת השלמת הכנסה .תוספת השלמת הכנסה תשולם לך החל בחודש
שהגשת את התביעה ,וכל זמן שאתה זכאי לה.
קצבה שלא נגבתה על ידי הזכאי
מקבל קצבת זקנה שנפטר ,ולא גבה את מלוא הקצבה שהגיעה לו ,ישולם סכום הקצבה
שלא נגבה (בלי תוספת השלמת הכנסה) לשאיריו (אלמנה ,אלמן או יתומים הזכאים לקצבת
שאירים) .באין שאירים ישולם סכום הקצבה שלא נגבה (אך לא יותר מסכום הקצבה בעד
ביטוח לאומי
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 6החודשים האחרונים שלפני פטירת הזכאי לקצבה) למי שיוכיח שסיפק לזכאי לקצבה
מצרכים או שירותים חיוניים בשנה האחרונה לחייו ,ולא שולם לו בעדם .שים לב ,הזכות
לקצבת זקנה אינה עוברת בירושה .כדי לקבל את סכום הקצבה שלא נגבתה ,יש למלא
טופס תביעה ליתרת קצבה אותו ניתן להוריד באתר הביטוח הלאומי.
גמלת זקנה מיוחדת
אם אתה תושב ישראל שאינו מבוטח בביטוח זקנה ואינו זכאי לקצבת זקנה בגלל שעלה
לארץ לראשונה לאחר גיל  62-60בהתאם לחודש לידתו ,ישלם לך המוסד לביטוח לאומי
גמלה מיוחדת ,על חשבון משרד האוצר ,ובלבד שאתה עונה על כל התנאים המפורטים
בהסכם שנחתם בין האוצר לבין המוסד לביטוח לאומי ,התנאים מפורטים באתר הביטוח
הלאומי.
מענק חימום
פעם בשנה משולם מענק חד-פעמי לחימום למקבל קצבת זקנה   ולמקבלי גמלת זקנה
מיוחדת שמתקיימים בהם התנאים האלה:
 #הוא מקבל תוספת השלמת הכנסה לקצבת הזקנה באחד מהחודשים :אוקטובר,
נובמבר או דצמבר באותה השנה.
 #הוא מתגורר באזור המוגדר "קר" על-פי החוק חודשיים לכל הפחות.
המענק הוא משפחתי .סכום המענק הוא (החל ב ₪ 261 )1.1.2011-והוא משולם באופן
אוטומטי יחד עם קצבת הזקנה בחודש אוקטובר.
ניכויים מתשלום הקצבה
דמי ביטוח בריאות

מקצבת הזקנה שלך ינוכו דמי ביטוח בריאות בסכום של  ₪ 184לחודש ליחיד (החל
ב )1.1.2011-ליחיד ו ₪ 267-לחודש לזוג .אם אתה זכאי לתוספת השלמת הכנסה ינוכו
מקצבתך דמי ביטוח בריאות בסכום של ( ₪ 97החל ב )1.1.2011-לחודש (ליחיד וגם לזוג).
לתשומת ליבך ,אם אתה עובד כשכיר ,והמעסיק שלך מנכה משכרך דמי ביטוח בריאות,
עליך לפנות למעסיקך להפסקת הניכוי הזה.
 אם אתה מקבל תוספת בקצבת הזקנה בעד בת הזוג ,ינוכו מקצבתך דמי ביטוח בריאותלזוג ,גם אם בת הזוג עובדת כשכירה.
 אם אינך מקבל את התוספת בקצבת הזקנה בעד בת הזוג ,מכיוון שהיא מקבלת קצבהמהביטוח הלאומי ,ינוכו מקצבתך דמי ביטוח בריאות לזוג.
קצבת זקנה חלקית מגיל הפרישה עד גיל הזכאות לקצבת זקנה
אם הכנסתך החודשית עולה במעט על "ההכנסה המרבית" החודשית ,תשולם לך "קצבת
זקנה חלקית"  -הקצבה המלאה שהייתה מגיעה לך ,פחות  60%מסכום הכנסתך העולה
על "ההכנסה המרבית"  -ובלבד שסכום הקצבה ה"חלקית" המגיעה לך הוא לפחות
( ₪ 144החל ב )1.1.2011-לחודש.
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על "קצבת זקנה חלקית" ניתן לוותר .פרק הזמן שאינך מקבל אותה ,יובא בחשבון הזמן
המזכה אותך בתוספת ותק ובתוספת דחיית קצבה .פרטים נוספים ב"מבחן הכנסות מגיל
הפרישה עד לגיל הזכאות לקצבת זקנה" באתר הביטוח הלאומי.
שהות בחו"ל
הזכות לקצבת זקנה ניתנת לתושב ישראל המבוטח בביטוח זקנה.
לפי סעיף  324לחוק מי שמקבל קצבת זקנה ושוהה בחו"ל באופן זמני ,תשולם לו קצבת
הזקנה בחו"ל עד  3חודשים לכל היותר ,לחשבון הבנק שלו בישראל .בתנאים מסוימים
המפורטים באתר זה ,יוסיף המוסד לביטוח לאומי לשלם את הקצבה בזמן השהות בחו"ל  
גם לאחר  3חודשים.
מקבל קצבת זקנה ,אם אתה מתכוון לצאת מהארץ לתקופה העולה על  3חודשים ,עליך
לדווח על כך למוסד לביטוח לאומי .יציאתך לחו"ל עלולה ליצור לך חובות שתחויב
להחזירם למוסד לביטוח לאומי .אישה שמקבלת קצבת זקנה כעקרת בית אינה זכאית
להמשיך ולקבל את קצבת הזקנה שלה מעבר ל 3-חודשים.
לא תשולם קצבה למי שנמצא במדינת אויב.
שיעורי הקצבה
סכום קצבת הזקנה הבסיסית החודשית ליחיד היא ( ₪ 1,444החל ב )1.1.2011-ולזוג
(הקצבה לזוג מורכבת מקצבה ליחיד וכן תוספת בעבור בת זוג) ( ₪ 2,170 -החל
ב.)1.1.2011-
סכום קצבת הזקנה הבסיסית החודשית לבני  80ומעלה ,ליחיד ( ₪ 1,526   -החל
ב ,)1.1.2011-ולזוג (הקצבה לזוג מורכבת   מקצבה ליחיד של בן  80וכן תוספת בעד בן
זוג) ( ₪ 2,252  -החל ב.)1.1.2011 -
אם שני בני הזוג ,כל אחד בנפרד ,עונים על תנאי הזכאות לקצבת זקנה ,יקבל כל אחד
מהם קצבה ליחיד.
על סכומים אלה מתווספות תוספת בעד בן זוג וילדים ותוספת השלמת הכנסה לקצבת
הזקנה שתשולם לך על פי-חוק הבטחת הכנסה ,כדי להבטיח לך הכנסה מינימלית.
סכומי קצבת זקנה עם תוספת השלמת הכנסה

למי שלא מלאו  70שנים:
ליחיד/ה

( ₪ 2,645החל ב)1.1.2011-

לזוג

( ₪ 3,928החל ב)1.1.2011-

ליחיד/ה  +ילד

( ₪ 4,196החל ב)1.1.2011-

ליחיד/ה  2 +ילדים    

( ₪ 5,077החל ב)1.1.2011-

לזוג  +ילד

( ₪ 4,810החל ב)1.1.2011-

לזוג  2 +ילדים

( ₪ 5,691החל ב)1.1.2011-
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למי שמלאו  70שנים ועדיין לא מלאו  80שנה:
ליחיד/ה

( ₪ 2,723החל ב)1.1.2011-

לזוג

( ₪ 4,041החל ב)1.1.2011-

ליחיד/ה  +ילד

( ₪ 4,309החל ב)1.1.2011-

ליחיד/ה  2 +ילדים    

( ₪ 5,191החל ב)1.1.2011-

לזוג  +ילד

( ₪ 4,923החל ב)1.1.2011-

לזוג  2 +ילדים

( ₪ 5,805החל ב)1.1.2011-

למי שמלאו  80שנים:
ליחיד/ה

( ₪ 2,846החל ב)1.1.2011-

לזוג

( ₪ 4,216החל ב)1.1.2011-

ליחיד/ה  +ילד

( ₪ 4,483החל ב)1.1.2011-

ליחיד/ה  2 +ילדים    

( ₪ 5,365החל ב)1.1.2011-

לזוג  +ילד

( ₪ 5,097החל ב)1.1.2011-

לזוג  2 +ילדים

( ₪ 5,979החל ב)1.1.2011-

ערעור על החלטות המוסד  -ראה עמ' .52
חישוב גיל הזכאות החדש לקצבת זקנה
על-פי תיקון בחוק ,יועלה בהדרגה הגיל המזכה בקצבת זקנה .קיימים שני מועדים הקשורים
לקביעת הגיל המזכה בקצבת זקנה:
א .גיל הפרישה (הזכאות לקצבת הזקנה מותנית בהכנסות שלך)  -הגיל שבו תהיה/תהיי
זכאי/ת לקצבת זקנה בתנאי שאתה עומד במבחן ההכנסות ,כלומר בתנאי שהכנסתך
מעבודה אינה עולה או עולה במעט על סכום מסויים ,והכנסתך שלא מעבודה ,כגון
הכנסה מנכסים או מריבית על השקעות אינה עולה ,או עולה במעט על כפליים ההכנסה
המירבית .הכנסה מפנסיה אינה נחשבת כהכנסה.
עד סוף יוני  2004גיל הפרישה היה :לגבר  65 -שנים ,ולאישה  60 -שנים .החל מיולי
 2004גיל הפרישה אינו אחיד כפי שהיה ונקבע בהתאם לתאריך הלידה .לנשים גיל
הפרישה הוא בין  60ל 64-ולגברים בין  65ל 67-כמפורט בטבלאות  1ו.2-
ב .גיל הזכאות שאינה מותנית בהכנסות  -הגיל שבו תהיה/תהיי זכאי/ת לקצבת זקנה ללא
קשר להכנסותיך כעובד/ת ועל פי כללי זכאות נוספים.
עד סוף יוני  2004גיל זה היה :לגבר  70 -שנים ,ולאישה  65 -שנים .החל מיולי  2004גיל
הזכאות לגברים נשאר  70ולנשים הוא בין  65ל ,70-בהתאם לתאריך לידתן כמפורט
בטבלאות.
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 .1גברים  -גיל הזכאות המותנית בהכנסות לפי תאריך הלידה

גיל הזכאות המותנית
בהכנסות

חודש ושנת לידה
מתאריך

עד תאריך

-

6/39

65

7/39

8/39

 65ו 4 -חודשים

9/39

4/40

 65ו 8 -חודשים

5/40

12/40

66

1/41

8/41

 66ו 4 -חודשים

9/41

4/42

 66ו 8 -חודשים

5/42

ואילך
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 .2נשים  -גיל הזכאות המותנית בהכנסות לפי תאריך הלידה

גיל הזכאות
המותנית בהכנסות

חודש ושנת לידה
מתאריך

עד תאריך

-

6/44

60

7/44

8/44

 60ו 4 -חודשים

9/44

4/45

 60ו 8 -חודשים

5/45

12/45

61

1/46

8/46

 61ו 4 -חודשים

9/46

4/47

 61ו 8 -חודשים

5/47

12/49

62

1/50

8/50

 62ו 4 -חודשים

9/50

4/51

 62ו 8 -חודשים

5/51

12/51

63

1/52

8/52

 63ו 4 -חודשים

9/52

4/53

 63ו 8 -חודשים

5/53

ואילך
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 .3נשים  -גיל הזכאות שאינה מותנית בהכנסות לפי תאריך הלידה

גיל הזכאות שאינה
מותנית בהכנסות

חודש ושנת לידה
מתאריך

עד תאריך

-

6/39

65

7/39

8/39

 65ו 4-חודשים

9/39

4/40

 65ו 8-חודשים

5/40

12/40

66

1/41

8/41

 66ו  4חודשים

9/41

4/42

 66ו 8-חודשים

5/42

12/44

67

1/45

8/45

 67ו 4-חודשים

9/45

4/46

 67ו 8-חודשים

5/46

12/46

68

1/47

8/47

 68ו 4-חודשים

9/47

4/48

 68ו 8-חודשים

5/48

12/48

69

1/49

8/49

 69ו 4-חודשים

9/49

4/50

 69ו 8-חודשים

5/50

ואילך
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 .4מקבלי קצבת נכות כללית ,הבטחת הכנסה ואבטלה

מקבלי קצבת נכות כללית והבטחת הכנסה ימשיכו לקבל את קצבת הנכות או את
קצבת הבטחת הכנסה  עד ל"גיל הזכאות המותנית בהכנסות" ,בהתאם לתנאי הזכאות.
מקבלי דמי אבטלה ,נשים וגברים ,ימשיכו לקבל את דמי האבטלה ,בהתאם לתנאי
הזכאות ,ובאופן הבא :עד ל"גיל הזכאות המותנית בהכנסות" שנקבע לגברים (טבלה
מספר .)1
באתר הביטוח הלאומי באינטרנט ישנם מחשבונים לחישוב מדוייק לשימושך.
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ייעוץ לקשיש
אודות השירות
אוכלוסיית הקשישים בישראל הולכת וגדלה .לא מעט קשישים ,ובמיוחד בני  75ומעלה,
נתונים במצוקה כלכלית ורגשית ,ואף חיים בתנאי סיכון פיזי .רבים מהקשישים גרים לבדם
וחווים רגשות בדידות ,הזנחה ודחייה .לא תמיד הם מסוגלים לדאוג לעצמם ,לממש את
זכויותיהם ולנצל את שירותי הרווחה והבריאות שיצרה למענם הקהילה.
עם זאת ,קיים ציבור של גמלאים צעירים המסוגלים ומוכנים לעזור לקשישים הנתונים
במצוקה .באגף הייעוץ לקשיש מתקיים המפגש בין שתי הקבוצות הללו.
המתנדבים לעזרת אחיהם הקשישים מוצאים שפה משותפת אתם ,בהיותם קרובים אליהם
בגילם ומודעים לבעיות ולשינויים שחווה האדם המבוגר.
הקשר התומך שבין המתנדבים לקשישים הוא אחד הביטויים היפים לרוח האדם ותרומתו
לחיזוק האחריות והאכפתיות ההדדית בחברה.
כיצד פועל השירות?
השירות הנו מקצועי ומנוהל על ידי צוותי עובדים סוציאליים ,בכל מחלקה בסניפי המוסד
לביטוח לאומי.
הצוות המקצועי מגייס מתנדבים לשירות ,ומכשיר אותם במסגרת קורסים ארציים
המתקיימים באוניברסיטאות השונות .כמו כן ,הצוות המקצועי מדריך את המתנדבים
בקבוצות הדרכה בסניפים ,מקיים מעקב ישיר אחר עבודתם ומלווה אותם בעבודתם.
המתנדבים :הינם גמלאים בני  55ומעלה ,המסוגלים ומוכנים לתרום מזמנם באופן קבוע
למען קשישים אחרים בקהילה .השירות ניתן באמצעות המתנדבים ,והם חתומים באופן
אישי על שמירת סודיות.
השירות מיועד לכלל אוכלוסיית הקשישים בארץ ופועל באופן בסיסי בשני אופנים:

 פנייה ישירה או עקיפה של הקשיש או בני משפחתו אל השירות ,כדי לקבל מידע,עזרה ,תמיכה והכוונה בתחומים הקשורים למוסד לביטוח לאומי או לשירותים השונים
שבקהילה.
 האגף יוזם פנייה אל קשישים (על פי נתונים הנמצאים בביטוח הלאומי ,של גיל מתקדם,מצב משפחתי ומצב תפקודי) ,כדי לאתר קשישים העלולים להימצא במצבי סיכון
ומצוקה.
קורסי הכשרה למתנדבים חדשים :בכל שנה החל מחודש אוקטובר או נובמבר (כחודש
לאחר סיום תקופת החגים) מתחילים בהדרגה  7קורסים להכשרת המתנדבים החדשים.
מטרת הקורסים להכשיר את המתנדבים החדשים ,שגויסו בשנה האחרונה ,לעבודה עם
קשישים ולהיכרות עם תחומי ידע הקשורים לעבודתם בשירות .קורסי הכשרה למתנדבים
חדשים.
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סניפים וערוצי שירות  -מוקד טלפוני בנושאים הקשורים לזקנה
טלפון

מיוחד

לאוכלוסיה

המבוגרת

שירות הייעוץ לקשיש מפעיל קו
משפחותיהם בנושאים הקשורים בזקנה.
השירות ,באמצעות מתנדבים שהוכשרו במיוחד לתפקיד ,ניתן בימים א'-ה' בשעות
.8:00-12:30
02 - 6463400
בשפה העברית:
02 - 6463401
בשפה הערבית:
02 - 6463402
בשפה הרוסית:
בשפה האמהרית02 - 6463403 :
בשפה האנגלית.02 - 6463404 :
מחלקות ייעוץ לקשיש
שם הסניף
אשדוד
אשקלון
באר שבע
חדרה
חולון
חיפה
טבריה
יפו
ירושלים
כפר סבא
כרמיאל
נהריה
נצרת
נתניה
עפולה
פתח תקווה
קריות
ראשון לציון
רחובות
רמלה
רמת גן
תל אביב
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כתובת
הבנים 14
הנשיאים 101
וולפסון 6
הלל יפה  7א'
פנחס לבון 26
פל"ם 8
אלחדיף 1
התקומה 30
שמעון בן שטח 4
ויצמן 39
קניון ככר העיר
וייצמן 62
המחצבות  3אזור התעשייה
הרצל 68
מנחם 2
רוטשילד 72
אח"י אילת 50
ישראל גלילי 7
רמז 64
דני מס 11
החשמונאים 15
יצחק שדה 17

טלפון/ים
08-8686660
08-6731076
08-6268452
04-6328188
03-5022553
04-8544832
04-6738141
03-5127169
02-6755681
09-7479847
04-9907362
04-9528231
04-6027508
09-8892575
04-6529208
03-9114851
04-8467515
03-9426636
08-9345439
08-9777397
03-6751292
03-6250107

ולבני

סיעוד
המוסד לביטוח לאומי מפעיל ,בשיתוף עם משרד הרווחה ושירותי בריאות כללית ,את חוק
ביטוח סיעוד.
על פי החוק ,גמלת סיעוד ניתנת לאנשים שהגיעו לגיל הפרישה  -הגרים בבית ,ונזקקים
לעזרת אדם אחר בפעולות היום יום (להתלבש ,להתרחץ ,לאכול ,להלך בבית וכיו"ב) ,וכן
לזקנים הנזקקים להשגחה בבית למען בטיחותם.
לזכאי לגמלת סיעוד יינתנו שירותי סיעוד לסייע לו בפעולות היום יום ,בניהול משק הבית
ולהקל על משפחתו את הטיפול בו ואת ההשגחה עליו ולא גמלה בכסף.
אילו שירותים יינתנו לזכאי לגמלת סיעוד
על פי חוק ביטוח סיעוד ,זכאי לגמלת סיעוד יקבל שירותים שיסייעו לו ולמשפחתו
בביצוע פעולות יום יומיות ,בניהול משק הבית ,בטיפול בו ובהשגחה עליו  -והכול לפי
צורכי המבוטח ובחירתו בתוך מסגרת הזכאות.
אופן הגשת התביעה
טופס תביעה לגמלת סיעוד יוגש בסניף המוסד לביטוח לאומי במקום המגורים או
יישלח בדואר .את התביעה יכול להגיש גם אדם אחר המייצג את המבוטח (בן משפחה,
האפוטרופוס ,העובד הסוציאלי או האחות) .בטופס התביעה יש לקבל חוות דעת מן הרופא
המטפל ,ואל הטופס יש לצרף אישורים על הכנסות.
עם החלטת המוסד לביטוח לאומי בתביעה ,התובע יקבל הודעה על זכאותו או אי זכאותו.
להודעה יצורף מידע המפרט את סל השירותים המצוי באזור מגוריו ,לבחירתו.
תקופת הזכאות המרבית
הזכאות לגמלת סיעוד אינה נקבעת לצמיתות ,ומזמן לזמן יבדוק המוסד לביטוח לאומי
את מצבו של המבוטח ,את זכותו להוסיף ולקבל גמלת סיעוד ואת שיעור הגמלה המגיעה לו.
אם החמיר מצבו של המבוטח  ,הוא ומשפחתו רשאים לפנות אל המוסד לביטוח לאומי
ולבקש בדיקה מחודשת.
טיפ בנושא סיעוד
המתקשה במילוי טופס התביעה לגמלת סיעוד יוכל לקבל עזרה מפקיד התביעות או
מעובדי שירות הייעוץ לקשיש שבסניף המוסד לביטוח לאומי שמקום מגוריו .את
התביעה לגמלת סיעוד יכול להגיש גם אדם אחר המייצג את המבוטח (כגון בן משפחה,
האפוטרופוס ,העובד הסוציאלי או האחות).
גם ערעור על החלטת הביטוח הלאומי ועל החלטת הוועדה המקומית רשאים למסור בן
משפחה של המבוטח או האפוטרופוס שלו.
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ערר על תוצאות הערכת תלות
זכותו של כל מי שמגיש תביעה לגמלת סיעוד להגיש ערר על החלטת פקיד התביעות
בעניין מידת התלות שנקבעה לו בפעילות היום יום והצורך בהשגחה.
ערעור על החלטות המוסד  -ראה עמ' .52
קבלת גמלת סיעוד בכסף במקום בשירותים ,למי שמעסיק מטפל צמוד
המוסד לביטוח לאומי עורך ניסוי בסניפים נהריה ,רמת גן ,בני ברק ואשקלון ,שבהם יוכלו
מקבלי גמלת סיעוד ,המעסיקים מטפל צמוד ,לקבל את גמלת הסיעוד בכסף לחשבון
הבנק ,ולהעסיק את המטפל באופן בלעדי ,ללא תיווך של חב' סיעוד.
להסדר הזה יוכלו להצטרף אנשים המשוייכים לסניפים נהריה ,טבריה ,רמת גן ,בני ברק,
אשקלון ,אשדוד וירושלים עד לתאריך  31בדצמבר  .2012מי שאינו מעוניין להצטרף
להסדר החדש ,יוכל להמשיך בהסדר הקיים ,לפיו חברת הסיעוד מעסיקה את המטפל
במס' השעות שנקבעו לזכאי לגמלת סיעוד ,והזכאי לגמלה מעסיק את המטפל בשאר
השעות.
מידע מפורט על תנאי הזכאות ואופן הגשת הבקשה ניתן לקבל בחוברת ההסברה של
הביטוח הלאומי באינטרנט או בטל 02-6463456 .בימים א'-ה' בשעות  .15:00-13:00טופס
בקשה לתשלום גמלה בכסף למעסיק מטפל צמוד ניתן להוריד ישירות מאתר הביטוח
הלאומי באינטרנט .באתר זה ניתן למצוא גם פירוט על שיעורי הגמלה ותנאי הזכאות.

ילד נכה
גמלה לילד נכה משולמת לילדים בגילאים שבין  91ימים ל 18-שנים ,בהתאם לליקויים
השונים ומידת התלות בזולת .לילדים עם ליקויי שמיעה ,על-פי ההגדרה בחוק ,ולילדים
עם תסמונת דאון תשולם הגמלה מיום הלידה .ילד הזכאי לגמלה בגין יותר מליקוי אחד,
תשולם לו הגמלה על-פי הליקוי המזכה בסכום הגבוה ביותר .הזכאות לגמלה אינה
לצמיתות והיא תיבדק מעת לעת.
מי זכאי?
 #ילד בן  91ימים עד  3שנים ,הסובל מעיכוב התפתחותי חמור.
 #ילד בן  91ימים עד  18שנים ,הזקוק להשגחה מתמדת.
 #ילד בן  3עד  18שנים ,התלוי בעזרת הזולת הרבה יותר מבני גילו.
 #ילד שיש לו ליקוי מיוחד :ליקוי שמיעה מיום הלידה עד  18שנים ,תסמונת דאון מיום
הלידה עד  18שנים ,ליקוי ראייה מגיל  91ימים עד  18שנים ,אוטיזם ודומיהם מגיל 91
ימים עד  18שנים.
 #ילד בן  91ימים עד  18שנים ,הזקוק לטיפול רפואי מיוחד.
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תנאי זכאות
א .הילד הוא ילדו של מבוטח שהוא תושב ישראל.
ב .הילד נמצא בישראל.
ג .הילד אינו מוחזק במשפחה אומנת או במוסד.
ד .הילד אינו מקבל קצבת ניידות ,למעט מי שנקבעו לו  80%בניידות או שהוא זקוק
לכיסא גלגלים ומשתמש בו.
אופן הגשת התביעה
את התביעה לגמלה יגיש ההורה שהילד נמצא עמו .אם הילד אינו נמצא עם הוריו ,יגיש
את התביעה האפוטרופוס של הילד או מי שמחזיק בו בפועל .התביעה תוגש בסניף המוסד
לביטוח לאומי הסמוך למקום מגוריו של הילד,בטופס תביעת גמלת לילד נכה.
הגשת תביעה חוזרת
ניתן להגיש תביעה חוזרת בעבור ילד שתביעה קודמת בגינו נדחתה או בעבור ילד
המקבל גמלה חלקית ,וזאת לאחר שחלפו  6חודשים ממועד הדחייה או ממועד ההודעה
על הגמלה  .
התובע יוכל לבקש דיון מחדש בתביעה בכל זמן ,ובלבד שימציא אישור רפואי על החמרה
במצב הילד.
המוסד לביטוח לאומי ידון בבקשה רק לאחר שעברו  6חודשים מיום שנדחתה התביעה
לגמלה או מיום שנקבע שיעורה .אולם ,אם לאחר קבלת המסמכים הרפואיים ,לדעת
רופא המוסד נוצרו עובדות חדשות שיש בהן כדי להגדיל את שיעור הגמלה ,הבקשה תידון
גם אם לא עברו  6חודשים מיום ההחלטה הקודמת.
תקופת הזכאות
גמלה לילד נכה משולמת מהחודש שבו הוגשה התביעה .אולם המוסד רשאי לשלם
גמלה גם בעד התקופה שקדמה להגשת התביעה ,אם על-פי המסמכים הרפואיים
שהוגשו ,התקיימו התנאים המזכים בגמלה .התנאים מפורטים באתר הביטוח הלאומי
באינטרנט.
שיעורי הגמלה
גמלה לילד נכה מורכבת מגמלה לסידורים מיוחדים ומגמלה לעזרה בלימודים ולטיפול
התפתחותי.
סכום הגמלה מחושב באחוזים מקצבת נכות מלאה ליחיד העומדת כיום על ₪ 2,065
(החל ב.)1.1.2011-
מקבלי הגמלה המרבית לילד נכה מקבלים גם  17%תוספת בשיעור ( ₪ 351החל
ב.)1.1.2011-
ערעור על החלטות המוסד  -פירוט בעמ' .52
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ערעור לוועדת העררים לילד נכה אפשר להגיש במקרים הבאים:
 #לא אושרה גמלה.
 #אושרה גמלה חלקית.
 #אושרה גמלה לתקופה זמנית
 #לא אושר תשלום רטרואקטבי בעד התקופה המרבית.
ערעור לבית הדין לעבודה אפשר להגיש אם התביעה נדחתה בגלל שאלות חוק בלבד.
טיפ בנושא ילד נכה
הזכאות לגמלה לילד נכה ושיעוריה אינם לצמיתות והם ייבדקו מעת לעת.

הבטחת הכנסה
על-פי חוק הבטחת הכנסה משולמת קצבה לכל אדם ומשפחה בישראל ,שאין בכוחם
להבטיח לעצמם הכנסה למחיה.
החוק מופעל בשיתוף עם מערכות השירותים החברתיים ,כגון הלשכה לשירותים
חברתיים ,שירות התעסוקה ,האגף להשתלמות ולהכשרה מקצועית ,מרכזי השיקום
ושירותי הבריאות והחינוך.
סוגי הקצבה
 -הבטחת הכנסה

קצבה מלאה המשולמת לאנשים שאינם מסוגלים להבטיח לעצמם הכנסה מעבודה,
כגון חולים ,נכים ,נפגעי עבודה או מובטלים ,ושאינם זכאים לתשלומים על פי תוכניות
אחרות.
 -השלמת הכנסה

קצבה חלקית המשולמת לאנשים שהכנסתם מעבודה או ממקור אחר נמוכה מרמת
ההכנסה המינימלית הנדרשת למחיה (השלמה לשכר נמוך ,לדמי אבטלה ,לתשלום מזונות
ועוד).
תנאי הזכאות
שלושה תנאים קובעים את זכאותך לקצבת הבטחת הכנסה .עליך לעמוד בכולם ,ואם יש
לך בן זוג ,גם הוא צריך לעמוד בכל התנאים האלה :רציפות תושבות ,מבחן הכנסות ,מבחן
תעסוקה.
אלה אינם זכאים לקצבה:
 הנמצא במוסד וכל החזקתו על חשבון אוצר המדינה ,הסוכנות היהודית ,רשותמקומית או מוסד דת.
 המשרת שירות סדיר בצה"ל ,הוא ובת זוגו. חבר קיבוץ או מושב שיתופי.72
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תלמיד במוסד להשכלה גבוהה ,במוסד ללימודים על תיכוניים ,בישיבה או במוסד
תורני ובמוסד להכשרת כוהני דת (למעט תלמיד במוסד שנותן הכשרה מקצועית על-
פי הפניה של שירות התעסוקה)    .
אופן הגשת התביעה
עליך להגיש תביעה על גבי טופס תביעה להבטחת הכנסה בסניף המוסד לביטוח לאומי
הקרוב למקום מגוריך( .טופס זה זמין באתר הביטוח הלאומי באינטרנט).
בנוסף עליך להביא המסמכים הבאים:
 תעודת זהות אישורים כאמור בתנאי הזכאות מספר חשבון הבנק ואישור מהבנק או המחאה מבוטלת ,המאשרים שאתה הוא בעלהחשבון ,שבו אתה מבקש לקבל את הקצבה.
 ריכוז דפי עו"ש מחשבונך לשלושת החודשים האחרונים (מבחן הכנסה).תקופת הזכאות המירבית
אם נמצאת זכאי לקצבה חודשית ,תשולם לך הקצבה במשך פרק הזמן שנקבע בחוק לך
או לבן הזוג ,הכול לפי פרק הזמן הקצר יותר ולכל המוקדם מחודש הגשת התביעה.
ניכויים מתשלום הקצבה
אם אתה מקבל קצבה להבטחת הכנסה ואינך עובד ,ינוכו מקצבתך מדי חודש בחודשו
דמי ביטוח בריאות מינימלים בסך ( ₪ 97החל ב.)1.1.2011-
הודעה על שינויים
עליך להודיע למוסד לביטוח לאומי על כל שינוי ,שיש בו כדי להשפיע על זכאותך לקצבה
או על אופן תשלום הקצבה ,בתוך  30יום ממועד השינוי (שינוי בהכנסותיך ובהכנסות בן
הזוג ,שינוי במצב המשפחתי ,שינוי כתובת וכד’).
שהות בחו"ל
מקבל קצבת הבטחת הכנסה או מקבל קצבת זקנה עם השלמת הכנסה היוצא לחו"ל החל
מינואר  2003לא יהיה זכאי לקבל קצבת הבטחת הכנסה בעבור התקופה שהוא שוהה
בחו"ל בכפוף לכללים האלה.
קצבה לאסיר משוחרר
הקצבה משולמת במשך  2חודשים לכל היותר לאסיר משוחרר שהיה במאסר או במעצר
 6חודשים לפחות ואין לו הכנסות .התשלום הוא בעבור כל חודש בנפרד ,מיום הגשת
התביעה להבטחת הכנסה.
אתה עשוי להיות זכאי לקצבה גם לאחר חודשיים אלה ,אם עדיין לא התחלת לעבוד ,או
שהתחלת לעבוד ושכרך נמוך.
ביטוח לאומי
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במקרה זה ,לצורך הזכאות לקצבת הבטחת הכנסה ,אתה תופנה ללשכת שירות
התעסוקה ותצטרך לקבל כל עבודה התואמת את מצבך הבריאותי וכושרך הפיזי.
ערעור על החלטות המוסד ראה בעמ' .52
טיפ בנושא הבטחת הכנסה
אתה רשאי להגיש תביעה לקצבת הבטחת הכנסה בכל פעם שאתה נקלע לאחד המצבים
המזכים בקצבה ,גם אם כבר שולמה לך קצבה בעבר.
מענק פטירה
אם נפטר מי שקיבל מהביטוח הלאומי קצבת הבטחת הכנסה ,ישולם מענק חד-פעמי למי
שהיה בן זוגו בשעת פטירתו .באין בן זוג ,ישולם המענק לילדו של מקבל הקצבה ,ובלבד
שהילד עונה על הגדרת ילד על פי חוק הביטוח הלאומי .מענק הפטירה משולם בדרך
כלל באופן אוטומטי ואין צורך להגיש תביעה.
פטורים ממבחן תעסוקה
 מי שמקים עסק קטן אסיר בעבודות שירות אסיר משוחרר אסיר במעצר בית אם לילד שטרם מלאו לו שנתיים אב הורה יחיד שלילד שבהחזקתו טרם מלאו שנתיים מי שהגיע לגיל הפרישה אישה הרה מהשבוע ה 13-להריון חולה שאינו מסוגל לעבוד יותר מ 30-יום רצופים המטפל בבן משפחה חולה ילד נטוש או ילד יתום הנמצא בשיקום מקצועי הלומד באולפן מי שלומד באולפן מטעם משרד הקליטה  -לימודי בוקר  5ימים בשבוע. מי שהוכר כמכור לאלכוהול על-ידי המרכז לטיפול באלכוהוליסטים בפיקוח משרדהעבודה.
 מכור לסמים דר רחוב מי שנקלע למצוקה חמורה עקב אסון או מקרה לא צפוי אם לילד נכה -מי שנשלח להכשרה מקצועית בשעות היום על-ידי שירות התעסוקה
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המקרים בהם רכב אינו שולל קצבה
רכב שולל זכאות לקצבה ,פרט למקרים הבאים:
 #נכה ברגליו או חולה שאינו מסוגל לעבוד.
 #הוא או בן משפחתו זקוקים לרכב לצורך טיפול רפואי
 #יש לו ילד נכה
 #ברשותו אופנוע
 #הוא עובד ומשתכר שכר נמוך ועונה על כל התנאים האלה:
 .1הכנסתו מעבודה עולה על  25%מהשכר הממוצע ( ₪ 2,077 -החל ב )1.1.2011-ואם
הוא הגיע לגיל הפרישה  -הכנסתו מעבודה עולה על  17%מהשכר הממוצע ₪ 1,412 -
(החל ב.)1.1.2011-
 .2לרכב נפח מנוע עד  1300סמ"ק ,וחלפו  7שנים לפחות מתום שנת הייצור (שנת 2003
נכון לינואר  ,)2011או לרכב נפח מנוע עד  1600סמ"ק ,וחלפו לפחות  12שנים מתום
שנת הייצור (שנת  1998נכון לינואר .)2011
 .3אין ברשותו רכב נוסף.
למי משולמת הקצבה
הקצבה משולמת למי שמגיש את הבקשה בטופס התביעה .ואולם במקרים מסוימים
רשאי הביטוח הלאומי למנות אדם שיקבל את הקצבה בשביל הזכאי לקצבה .כמו כן
במקרים שהזכאים לקצבה הם בני זוג  -רשאי הביטוח הלאומי להחליט על פיצול הקצבה
ועל אופן חלוקתה בין בני הזוג.

ניידות
גמלת ניידות מעניקה הטבות שונות למי שיש להם ליקויים ברגליים המגבילים אותם
בניידות במטרה לסייע להם להשתלב בקהילה ולפתח חיים עצמאיים .לכל הטבה
והטבה תנאי זכאות משלה .הגמלה משולמת מכספי אוצר המדינה על-פי הסכם
הניידות שנחתם בין משרד האוצר לבין המוסד לביטוח לאומי ,למעט לימוד נהיגה .רשימת
הליקויים מפורטת באתר הביטוח הלאומי באינטרנט.
ערעור על החלטות המוסד  -ראה עמ' .52
הלוואה עומדת לקונה רכב ראשון/להחלפת רכב
הלוואה עומדת ניתנת למוגבל בניידות הקונה רכב חדש ,פרטי או מסחרי או רכב
לאביזרים לפי בחירתו ,לשם מימון מלא או חלקי של המסים החלים על הרכב ,הכול
על-פי התנאים המפורטים בהמשך .מי שנמצא זכאי לקבלת הלוואה עומדת ,יקבלה רק
לאחר שחתם על כתב התחייבות (כתב ההתחייבות מצורף לטופס התביעה להטבות על
פי הסכם הניידות) ,ובו התחייב לקיים את ההתחייבויות שקבע המוסד לביטוח לאומי.
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אם הוא בעל רישיון נהיגה יחתום גם על הצהרה לבעל רישיון נהיגה (אף הוא מצורף
לטופס התביעה) .את ההלוואה העומדת יש להחזיר למוסד בתנאים המפורטים בהמשך.
הלוואה מקרן הלוואות לקונה רכב חדש
א .לזכאים לרכב לאבזרים מיוחדים
המוסד לביטוח לאומי רשאי לתת למוגבל בניידות הזכאי לרכוש רכב לאבזרים מיוחדים,
הלוואה מקרן הלוואות לקניית רכב ,וזאת נוסף על הלוואה עומדת למימון המיסים.
הזכאות היא לבעלי רשיון נהיגה ולחסרי רישיון נהיגה.
ב .לזכאים לרכב פרטי
המוסד לביטוח לאומי רשאי לתת למוגבל בניידות הזכאי לרכב פרטי ,שיש לו ליקויים
חמורים והכנסתו מעבודה נמוכה ,הלוואה מקרן הלוואות לקניית רכב ,וזאת נוסף על
הלוואה עומדת למימון המיסים .הזכאות היא לבעלי רישיון נהיגה בלבד.
הלוואות לרכישה ולהתקנה של אביזרים ברכב לאביזרים מיוחדים

המוסד לביטוח לאומי רשאי לתת הלוואה לרכישת אביזרים ולהתקנתם ברכב לאביזרים.
החזר הוצאות לרכישה ולהתקנה של אביזרים ברכב פרטי
המוסד לביטוח לאומי רשאי לשלם למוגבל בניידות החזר הוצאות עבור רכישת אביזרים
והתקנתם ברכב פרטי.
הלוואה לרכישה ולהתקנה של מתקן הרמה לכיסא גלגלים לרכב
המוסד לביטוח לאומי רשאי לתת למוגבלים בניידות שזקוקים לכיסא גלגלים ומשתמשים
בו הלוואה לרכישת מתקן הרמה לכיסא גלגלים או הלוואה לרכישת זרוע ,המסייעת
בנשיאת כסא הגלגלים לתא המטען של הרכב.
לימוד נהיגה ברכב לאביזרים מיוחדים
מוגבלים בניידות הזקוקים לכיסא גלגלים ומשתמשים בו ,ונקבע שהם צריכים לנהוג ברכב
לאביזרים כשהם ישובים בכיסא גלגלים  -באפשרותם ללמוד נהיגה ברכב של המוסד
לביטוח לאומי.
לשם כך רכש המוסד  3כלי רכב חדשים ,המצוידים באבזרי עזר משוכללים ומתוחכמים
לתועלת המבקשים ללמוד נהיגה או להסתגל לאבזרים המיוחדים שיותקנו ברכבם.
קצבת ניידות חודשית
קצבה המשולמת למוגבל בניידות להשתתפות בהוצאות הניידות ,בין שיש ברשותו
ובבעלותו רכב ובין שאין ברשותו.
לבעל רכב ולחסר רכב  -תשולם תוספת לקצבה ,אם המרחק מביתו למקום עבודתו וחזרה
 40ק"מ לפחות ,לשם השתתפות בהוצאות הנסיעה הנוספות.
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אופן הגשת התביעה
המבקש לתבוע גמלת ניידות  -הלוואה עומדת ,סיוע מקרן הלוואות ,הלוואה למימון
אבזרים לרכב לאבזרים מיוחדים ,החזר הוצאות בעבור אבזרים לרכב פרטי ,מתקן הרמה,
קצבת ניידות  -יגיש ללשכת הבריאות המחוזית טופס בקשה לבדיקה רפואית לקביעת
מוגבלות בניידות.
לאחר שוועדה רפואית מחוזית או ועדה רפואית לעררים של משרד הבריאות קבעה את
אחוזי המוגבלות בניידות המזכים בגמלה ,יש להגיש טופס תביעה לקבלת הטבות על
פי הסכם ניידות בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים .אפשר לשלוח את
התביעה בדואר.
לתשומת ליבך,
אם לשם התייצבות לפני הוועדה הרפואית או הוועדה הרפואית לעררים ,אתה צריך לנסוע,
ואינך יכול להשתמש בתחבורה הציבורית בשל מצב בריאותך ,ייתכן שתהיה זכאי להחזר
הוצאות נסיעה ,ובלבד שלא משולמת לך קצבת ניידות.
לשם בדיקת זכאותך להחזר הוצאות הנסיעה עליך להמציא לסניף הביטוח הלאומי הקרוב
למקום מגוריך אישור מהרופא המחוזי או מיו"ר הוועדה לעררים ,לפיו אינך יכול להשתמש
בתחבורה הציבורית ,וכן קבלות מקוריות על הנסיעה.
ערר על החלטת הוועדה הרפואית
אם החלטת הוועדה הרפואית אינה מניחה את דעתך ,אתה רשאי לערור על ההחלטה
בפני הוועדה לעררים .את הערר יש להגיש בתוך  60ימים מהיום שבו נמסרה לך החלטת
הוועדה הרפואית.
על החלטת הוועדה לעררים אפשר לערער לפני בית הדין האזורי לעבודה .את הערעור
עליך להגיש בתוך  60ימים מהיום שבו נמסרה לך החלטת הוועדה לעררים.
שהות בחו"ל
מוגבל בניידות הוא בין השאר ,תושב ישראל הנמצא בישראל .אם לפני יציאתו מן הארץ
קיבל קצבת ניידות במשך תקופה של שלושה חודשים רצופים לפחות ,תשולם לו הקצבה
למשך שישה חודשים בחו"ל.
אם לפני יציאתו מהארץ קיבל קצבת ניידות פחות מ 3-חודשים רצופים ,והוא יוצא
מהארץ לתקופה העולה על חודש קלנדרי (מ 1-בחודש עד  30או  31בחודש) ,יופסק
תשלום הקצבה ב 1-בחודש שלאחר יציאתו מן הארץ.
למוגבל בניידות שאיננו נמצא בארץ ,לא יאושרו הלוואה עומדת לרכישת רכב והטבות
אחרות ,אלא לאחר שיחזור ארצה.
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תנאי זכאות למכלול ההטבות בניידות
זכאי מי שהוא מוגבל בניידות.
"מוגבל בניידות" הוא מי שעונה על שני התנאים האלה:
 .1הוא תושב ישראל הנמצא בישראל ומלאו לו  3שנים ועדיין לא הגיע לגיל הפרישה .גיל
הפרישה בניידות נקבע לפי תאריך הלידה (גיל הפרישה של האישה לעניין הטבות בניידות
זהה לגיל הפרישה של הגבר).
"גיל הפרישה" לפי תאריך לידה

תאריך הלידה

גיל הפרישה

מתאריך

עד תאריך

-    

  6/1939
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7/1939

8/1939

 65ו– 4חודשים

9/1939

4/1940

 65ו– 8חודשים

5/1940

12/1940
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  1/1941

8/1941

 66ו– 4חודשים

9/1941

4/1942

 66ו– 8חודשים

5/1942

ואילך

67

(המוסד לביטוח לאומי מאשר גמלת ניידות לשני אחים או יותר ,שלכל אחד מהם נקבעו
לפחות  80%מוגבלות בניידות ,והם מתגוררים באותה הדירה ,גם אם טרם מלאו להם 3
שנים).
המשך הזכאות לאחר גיל פרישה ,למי שקיבל גמלת ניידות לפני הגיעו לגיל פרישה ,כפוף
לתנאי הסכם הניידות.
 .2ועדה רפואית או ועדה רפואית לעררים של משרד הבריאות קבעה לו אחוזי מוגבלות
בניידות עקב ליקויים ברגליו לפי רשימת ליקויים הנמצאת באתר הביטוח הלאומי
באינטרנט.
בעלות על הרכב
שמו של המוגבל בניידות חייב להופיע ברישיון הרכב ,אך אפשר שהבעלות לא תהיה
בלעדית; אפשר להוסיף בעלות של קרוב משפחה או של אפוטרופוס ,שמתגוררים בבניין
שבו מתגורר המוגבל בניידות ,או בבניין שהמרחק ממנו אל בית המוגבל בניידות אינו עולה
על  500מטרים בקו אווירי .מידע על קבלת תו חניה לרכב  -ראה אתר הביטוח הלאומי
באינטרנט או בעמ'  ,85תחת משרד התחבורה.
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משרדי
ממשלה
משרד הבריאות
משרד הרווחה והשירותים החברתיים
משרד האוצר
משרד הבינוי והשיכון
משרד המשפטים
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
המשרד לשירותי דת
משרד הפנים
משרד התמ"ת (התעשייה ,המסחר והתעסוקה)
משרד התקשורת
המשרד לקליטת העלייה
מינהל מקרקעי ישראל

משרדי ממשלה שונים ,אשר יש להם נגיעה לנושאי רווחה ,נכים וחולים ,מעניקים זכויות
שונות לחולים קשים ונכים.
בפרק זה נפרט את המשרדים הנדונים והזכויות אותן הם מעניקים .מידע מפורט יותר ניתן
לקבל במשרדי האגודה למלחמה בסרטן ,המחלקה לשיקום ורווחה בטל.03-5719576 .
חשוב לציין שמימוש הזכויות מותנה בהגדרה מפורשת של אחוזי נכות שנקבעה על ידי
ועדות רפואיות של הביטוח הלאומי.
מידע נוסף ניתן למצוא באתר הביטוח הלאומי באינטרנט בכתובתwww.btl.gov.il :

משרד הבריאות
רח' בן טבאי  ,2ירושליםwww.health.gov.il ,02-6705705 .
חוק ביטוח בריאות ממלכתי
עם כניסת חוק ביטוח בריאות ממלכתי ב 1-בינואר  ,1995מבוטח כל תושב ישראל בקופת
חולים לפי בחירתו ומקבל ממנה את סל שירותי הבריאות .סל הבריאות הבסיסי זהה בכל
קופות החולים לכל המבוטחים .כל קופה רשאית להציע לחבריה ביטוח משלים הכולל
שירותים רפואיים שאינם כלולים בסל הבסיסי.
כל אחד זכאי להצטרף מרצונות ל"ביטוח המשלים" בקופה שבה הוא חבר תמורת
תשלום נוסף .על המבוטח לברר בקופת החולים בה הוא חבר מהם התנאים לגביו .יש
לציין שהיות והביטוח המשלים נעשה על ידי חברות ביטוח פרטיות ,הן רשאיות לא לקבל
לביטוח מקרים מסויימים.
נציב קבילות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי
בכל תלונה ,הערה ו/או שאלה יש לפנות לנציבת קבילות הציבור במשרד הבריאות,
גב' אתי סממה ,טל ,02-5681235 .פקס ,02-6725836 .רח' רבקה  ,29ירושלים.
רכישת פרוטזות שד
משרד הבריאות משתתף במימון רכישת פרוטזה לשד והחזר על קניית חזיה ראשונה:
רכישת פרוטזת שד  -החזר של עד  75%מגובה התקרה שנקבעה₪ 800 :
רכישת חזיה ראשונה  -החזר של עד  75%מגובה התקרה שנקבעה₪ 200 :
בפניה למשרד הבריאות ,יש להציג את המסמכים הבאים:
 #העתק ממכתב השחרור מבית החולים לאחר הניתוח ובו מצויין כי עברת ניתוח שד.
 #חשבונית מס או קבלה מקורית המעידה על רכישת הפרוטזה.
 #חשבונית מס או קבלה המעידה על רכישת החזיה.
 #שם הבנק ,מספר הסניף וכתובתו ,מספר החשבון אליו יועבר ההחזר.
 #תאריך לידה.
 #קופת החולים בה את חברה.
 #כתובת מלאה ומספר טלפון.
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נשים הנכללות בקבוצות הבאות ,יקבלו החזר של  100%מגובה התקרה שנקבעה ברכישת
פרוטזת שד וברכישת חזיה ראשונה:
 #מקבלות גימלת זיקנה ותוספת השלמת הכנסה
 #מקבלות גימלת שארים ותוספת השלמת הכנסה
 #מקבלות גימלת נכות מלאה
 #מקבלות גימלת הבטחת הכנסה
 #משפחות אשר הכנסתן נטו הינה בגובה גימלת הזיקנה ותוספת השלמת הכנסה.
בפנייה לקבלת החזר ,יש להציג מסמכים רלבנטיים על גובה ההכנסות!
נשים המבוטחות בביטוח משלים ב"מכבי שירותי בריאות" זכאיות להשתתפות נוספת על
ההפרש.
לתשומת ליבך!
כל אישה זכאית להשתתפות ברכישת פרוטזה ,אחת לשנתיים!
החזר על חזיה  -ניתן רק בעת רכישת חזיה ראשונה ,הנרכשת בסמוך לניתוח.

מומלץ לעיין בחוברת "המדריך לרכישת פרוטזת שד ובגדי ים" של האגודה למלחמה
בסרטן .לקבלתה ללא תשלום ניתן לפנות ל'טלמידע' בטל1-800-599-995 .

לשכות בריאות מחוזיות
רח' הארבעה  ,12טל03-5634848 .
תל אביב
רח' הרצל  ,91טל08-9788660 .
רמלה
רח' יפו  ,157טל ,02-6217333 .רח' יפו  ,86טל02-5314811 .
ירושלים
רח' החלוץ  ,136טל08-6263511 .
באר שבע
המרכז הרפואי ברזילי ,טל08-6745810 .
אשקלון
שד' פל-ים  15א' ,קרית הממשלה ,טל04-8633111 .
חיפה
נצרת עילית המלאכה  ,3ת.ד ,744.טל04-6557888 .
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משרד הרווחה והשירותים החברתיים
רח' קפלן  ,2ירושלים ,טלwww.molsa.gov ,02-6752311 .
המשרד שותף במימוש חוק הסיעוד ומעניק:
 #עזרה ביתית
 #השלמת ציוד ביתי בסיסי
 #הבראה לחולים לאחר ניתוח
 #עזרה בתזונה מיוחדת
לבירור פרטים מעודכנים ומדוייקים על קבלת העזרה יש לפנות אל הלשכות לשירותים
חברתיים ברשויות המקומיות.
המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות ובמועצות האזוריות
אל המחלקות לשירותים חברתיים יכול לפנות כל חולה ,בן משפחה או קרוב .בכל
מחלקה שינה עובדת אינטק (מיון והערכה) אשר מקבלת את החולה/משפחה ומפנה
אותם לעובדת סוציאלית במחלקה בהתאם לצרכיהם .המחלקות פועלות ליד כל רשות
עירונית ומועצה מקומית.
ועדת ערר
ליד כל רשות עירונית פועלת ועדת ערר .בכל מקרה בו דנה המחלקה לשירותים חברתיים
אשר נענה בשלילה  -ניתן לפנות לועדת ערר .החולה יכול לערער על ההחלטה ולבקש
את בדיקתה של הועדה.

משרד האוצר
רשות המיסים www.mof.gov.il
רח' כנפי נשרים  ,66בית כנפי האלה ,ת.ד ,34014 .גבעת שאול ,ירושלים .טל02-6545555 .
נציבות מס הכנסה
מידע לגבי זכויות מס הכנסה לחולים אונקולוגיים

א .פקודת מס הכנסה מקנה פטור ממס על הכנסותיו של נכה  ,100%כפי שהוסדר
בביטוח הלאומי.
ב .אם יש לך הכנסה מכל מקור שהוא ,הינך רשאי לפנות לפקיד שומה במקום מגוריך
על מנת שיפנה אותך לוועדה מיוחדת לנושא זה במוסד לביטוח לאומי ,בהתאם למקום
מגוריך.
ג .בפנייתך לפקיד השומה הינך מתבקש להמציא:
 אישור המחלקה האונקולוגית על היותך מטופל במסגרתה.82
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ד.
ה.
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ז.

ח.

 אם הינך שכיר ,העתק תלוש משכורת אחרון המצוי בידך .ובמידה והינך עצמאי -העתק שומה אחרונה.
במסגרת הגשת הבקשה לוועדה לקביעת אחוזי הנכות תידרש לשלם אגרה( .הוועדה
הרפואית מתקיימת בביטוח הלאומי).
יש לוודא מילוי טופס  169-0במסגרת פקיד השומה על מנת לצרפו למסמכים.
מגיש הבקשה יוזמן (בהתאם לצורך) להופיע בפני הועדה הרפואית בביטוח הלאומי
וקביעתה תועבר לפקיד השומה .כיום ניתן לבחור שלא להופיע בפני הועדה
הרפואית ,והועדה תקבע החלטתה על סמך מסמכים רפואיים בלבד .את הטפסים
הרפואיים החדשים ניתן לקבל מהעובדות הסוציאליות והמזכירות הרפואיות
במחלקות האונקולוגיות ,או במחלקת השיקום והרווחה של האגודה למלחמה בסרטן
בטל.03-5719576 .
החל מיולי  2003בעקבות התוכנית הכלכלית החדשה המונהגת בישראל ,ישנם מספר
שינויים לגבי קבלת פטור ממס הכנסה .תקופת הנכות לצורך קבלת הפטור חולקה
לשלוש קטגוריות (בהתאם לתקופת הנכות שנקבעה על ידי הוועדה הרפואית בביטוח
הלאומי):
 .1על אחוזי נכות שאושרו לתקופה של  365יום ויותר  -יקבל החולה פטור לתקופה של
שנה ויותר.
 .2על אחוזי נכות שאושרו על ידי הביטוח הלאומי לתקופה של  185עד  365יום  -יוענק
פטור לאותה שנה באופן יחסי.
 .3על אחוזי נכות שאושרו לתקופה של עד  184יום  -אין פטור בכלל.
באם נקבע על ידי הועדה אחוז נכות בשיעור שבין  100%ל ,90%-פקיד השומה ימציא
אישור על זכאותך לפטור ממס הכנסה אותו תמציא למעביד במידה והינך שכיר ,או
לפקיד השומה בו מתנהל תיקך במידה ואתה עצמאי.
במידה והוועדה תאשר אחוז נכות כאמור למעלה ,לתקופה שקדמה לשנת המס
הנוכחית ,עליך לפנות לפקיד השומה בבקשה להחזר מס בגין התקופה בה אושר לך
פטור ממס.

לתשומת ליבך ,לא ניתן לתבוע החזרי מס לתקופה העולה על שש שנים.
זיכויים
לגבי ילדים

א .על פי סעיף  45לפקודת מס הכנסה יכול אחד ההורים לקבל שתי נקודות זיכוי בגין
ילד נטול יכולת .ילד עד גיל  18שחלה במחלת סרטן מוגדר כנטול יכולת במהלך תקופת
הטיפולים בלבד( .הגדרת נטול היכולת לגבי ילד הורחבה בפרשנות שלנו) .יש להמציא
אישור על גבי טופס  127או מסמכים רפואיים אחרים לפקיד השומה ולהגיש בקשה
להקלה ולתיאום בחישוב המס בפקיד השומה באזור המגורים (טופס  .)116את שתי
נקודות הזיכוי יקבל אחד ההורים בלבד (אב או אם).
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ב .על פי סעיף  44לפקודת מס הכנסה ניתן לקבל זיכוי ממס כאשר היו הוצאות בגין
אשפוז במוסד מיוחד של ילד המוגדר כנטול יכולת.
הזיכוי המותר הוא  35%מסך הסכומים ששולמו ועולים על  12.5%מההכנסה החייבת
במס של אחד ההורים.
יש לציין כי החל משנת  1995ניתן לקבל  2נקודות זיכוי (על פי סעיף  )45או זיכוי על פי
ההוצאות (על פי סעיף .)44
פטור מניכוי במס במקור על קרנות  /קופות גמל

על מנת למשוך כספי קרן או קופת גמל לפני זמן הפירעון ,יש לפנות למנהל או לסגן
מנהל סניף הבנק שבו נפתחה הקרן או קופת הגמל .באמצעותו ,יש להגיש בקשה בכתב
המיועדת לפקיד השומה.
אישור יינתן בשל:
 #נכות רפואית
 #הוצאות רפואיות מיוחדות
 #קרוב משפחה חולה
המפקח על הביטוח

http://ozar.mof.gov.il/hon/2001/general/mainpage.asp
תפקיד המפקח על הביטוח הפועל במסגרת משרד האוצר הינו לדאוג ליציבות מערכת
הביטוח ,אך גם לראות שחברות הביטוח רבות העוצמה לא תקפחנה אותנו ,הצרכנים  .ניתן
להפנות תלונות בתחום הביטוח ,עבודת קרנות הפנסיה וקופות גמל.
כתובת :המפקח על הביטוח ,משרד האוצר ,רח' קפלן  ,1ירושלים    .91030ת.ד 3100
ירושלים ,טל , 02-5317111 .פקס.02-5695342 .
מחלקת שומת מקרקעין
ירושלים  ,02-6545222תל אביב 03-7633333
נכים המוגדרים בסעיפים הבאים פטורים מתשלום מס רכישה בעת רכישת מקרקעין או
דירה בתנאי שתשמש למגורי הנכה .ברכישת מקרקעין יינתן פטור בתנאי שהבניין ייבנה
תוך שנתיים.
נכה יוכל לקבל פטור כנ"ל רק פעמיים במשך חייו.
 .1נכה על פי חוק הנכים (מדובר בנכי צה"ל) בעל דרגת נכות של  19%לפחות.
 .2נכה על פי חוק הביטוח הלאומי שנקבעה לו "דרגת אי כושר עבודה צמיתה" בשיעור
של  75%לפחות.
 .3נכה שדרגת נכותו לצמיתות היא  100%או  90%ממספר פגיעות.
יש להגיש בקשה לפטור למשרד מס שבח אזורי.
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משרד הבינוי והשיכון
קרית הממשלה ,מזרח ירושלים ,טלwww.moch.gov.il ,02-5847211 .
המשרד מעניק סיוע בפתרונות דיור לנכים על ידי:
 #הגדלת ההלוואה לרכישת דיור
 #הלוואה להתאמת תנאי מגורים לנכה
 #השתתפות בשכר דירה לחסרי דיור
הפניות תיעשנה באמצעות הבנקים למשכנתאות.
ניתן לערער על החלטות המשרד ,על פנייה לוועדת האיכלוס העליונה של משרד הבינוי
והשיכון ,או לוועדה הציבורית לערעורים וחריגים.

משרד המשפטים
רח' צלאח א-דין  ,29ירושלים .טלwww.justice.gov.il ,02-6466666 .
הנהלת לשכות רישום מקרקעין ,רח' בן יהודה  ,34ירושלים ,טל02-5696120 .
המשרד מעניק פטור לנכים ,כמשמעותם לפי חוק ביטוח לאומי נוסח משולב  1968לנכים,
בעלי  100%נכות בלשכות רישום מקרקעין (טאבו) או בלשכות המקרקעין האיזוריות לפי
הפירוט הבא :פטור מאגרה בעד רישום משכנתא ושכירות.

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
רח' יפו  ,94מרכז כלל ,ירושלים .טלwww.mot.gov.il ,02-6663222 .
מרכז מידע ארצי*5678 ,1-222-5678 ,03-5024000 :
תו חניה לרכב/פטור מאגרת רישוי
החל ממרץ  2008ניתן לפנות בכתב לאגף הרישוי במשרד התחבורה ולקבל תו חנייה לנכה
ופטור מאגרת רישוי רכב ישירות לבית הפונה ,בהתאם לאישור רופא משרד הרישוי ועל
סמך אישורים עדכניים מתאימים.
מבקשי תווי החנייה בכל הגילאים ,יטופלו ביחידה לטיפול במוגבלי ניידות .על מבקשי תווי
החנייה לנכה ופטור מאגרת רישוי לשלוח בדואר מסמכים רפואיים עדכניים המעידים על
מוגבלותם ,צילום ת.ז ,.צילום רשיונות נהיגה ורכב .התו יישלח ישירות לביתם.
משך הטיפול בכל בקשה יעמוד על  30יום לכל היותר .במידה ומבקש תו החנייה אינו בעל
הרכב עליו להמציא תצהיר חתום על ידי עו"ד שהרכב משמש את בעל התו .אם הרכב
רשום על שם הילדים ,הבעל או האישה ,יש להציג תעודת זהות וספח של שניהם כדי
להוכיח קרבה משפחתית .מוגבל בעל תו חנייה לנכה זכאי לשלם אגרת רישוי מופחתת
בסך  ₪ 23בלבד.
משרדי הממשלה
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את הבקשות לתו נכה ולאגרה מופחתת יש להעביר באמצעות הדואר בלבד לכתובת
הבאה :היחידה לטיפול במוגבלי ניידות ,המרכז לעדכון ובקרה ,ת.ד 72.חולון  ,58100או
בפקס מס.03-5027686 .

הנחה בתחבורה ציבורית
לכרטיסי הנחה זכאים נכים לצמיתות מעל גיל  18שהמוסד לביטוח לאומי משלם גימלת
נכות לפי פרק  2-1לחוק.
לבירור וקבלת פרטים יש לפנות למשרד התחבורה ,אגף תעבורה לתחבורה ציבורית  -בית
נכסים ,רח' המלאכה  ,8ת.ד ,57109 .תל אביב .טל.03-5657272 .

המשרד לשירותי דת
רח' כנפי נשרים  ,7גבעת שאול ירושליםwww.dat.gov.il ,02-5311131 ,
הנחה באגרת נישואין
נכה בעל אישור מרשויות הרווחה על מצבו הסוציאלי זכאי להנחה של  40%בתשלום
אגרת הנישואין .ניתן לממש זכאות זאת באמצעות פנייה למועצה הדתית באזור המגורים
בצירוף אישור משירותי הרווחה.

משרד הפנים
מרכז שירות ומידע ארצי ,רח' הלל  ,24ירושלים .טל *3450 .או  1-222-3450מכל טלפון.

www.moin.gov.il
הנחה בתשלומי ארנונה
רשות מקומית רשאית להעניק לנכים עד  80%בתשלומי ארנונה ,לפי שיעור נכות ומצב
כלכלי אישי .נכה המבקש הנחה על תשלומי ארנונה צריך לפנות אל יחידת הגבייה ברשות
המקומית באזור מגוריו ,ולמלא טופס לבקשת הנחה בארנונה .יש לצרף לטופס אישור של
המוסד לביטוח לאומי ,ומסמכים המעידים על מצבו הכלכלי ועל מוגבלותו.
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משרד התמ"ת (תעשייה ,מסחר ותעסוקה)
רח' בנק ישראל  ,5ירושלים ,טלwww.moital.gov.il ,02-666200 .
העסקת עובד זר
על פי רוב ,הליך העסקתו של עובד זר כרוך בפנייה לשלושה גורמים:
 .1המוסד לביטוח לאומי  -כדי לקבוע אם הקשיש/נזקק זכאי לגימלת סיעוד ומהי מידת
התלות שלו.
 .2משרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה (התמ"ת) המעניק היתר להעסקת עובד זר אם
עמד בקריטריונים שקבע המשרד.
 .3מנהל האוכלוסין במשרד הפנים המסדיר אשרות כניסה ועבודה לעובדים הזרים.
רשיון זמני להעסקת עובד זר

 .1טפסים להגשת בקשה להעסקת עובד זר ניתן להוריד באתרwww.moital.gov.il :
 .2יש לשלם אגרה  -ניתן לשלם באתר  www.ecom.gov.ilואח"כ להדפיס את הקבלה.
.3
.4
.5
.6

טפסים אלו (אגרה  +בקשה) ניתן לקבל גם בדואר משרד התמ"ת ,בטל.03-5125422 .
צילום ת.ז.
סיכום מחלה
את כל הנ"ל יש להגיש לוועדות חריגים על פי האזורים:
יחידות הסמך ענף הסיעוד

מרכז
משרד התמ"ת ,רח' סלמה  ,53קומה ד' ,תל אביב .טל03-5125265 .
משרד התמ"ת ,רח' בן יהודה  ,34קומה  ,13בניין מגדל העיר ,ירושלים.
טל02-6229813/4 .
צפון
משרד התמ"ת ,רח' פל ים  ,7בנין צים ,ת.ד 109.חיפה .טל04-8606703/4 .
דרום
משרד התמ"ת ,רח' אלומות  12בניין משובית ,קומה ב' ,א.ת .עומר .טל08-6253017 .
 .7במקביל ,יש להגיש בקשה לשעות סיעוד או ל"החמרת מצב" לביטוח לאומי .אם
ההכנסה גבוהה יש לבקש הערכת תפקוד בתשלום מהאגודה לבריאות הציבור,
בטל ,02-6727174 .שלוחה .107
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משרד התקשורת
רח' יפו  ,23ירושלים .טלwww.moc.gov.il ,02-6706301 .
בזק
בעל נכות רפואית של  80%לפחות ,אשר מקבל קיצבת נכות של ביטוח לאומי בשיעור
של  75%לפחות בצמיתות ,הורה לילד ברמת זכאות של  100%או חולה שמקבל טיפול
דיאליזה קבוע ,זכאי לקבל הנחה בהתקנת טלפון ,חשבון טלפון ,העתקת קו טלפון ודמי
שירות קבועים או שיחות טלפון.
למימוש זכות זו יש לפנות לבזק למילוי טופס בקשה ,בצירוף האישורים רפואיים מתאימים.
את הבקשה יש להפנות לאגף השיקום במשרד העבודה והרווחה ,רח' יד חרוצים ,10
ירושלים .טל .לבירורים  199 -או .02-6708215

המשרד לקליטת העלייה
רח' קפלן  2הקריה ,ירושלים .טל ,02-6752744.מרכז מידע03-9733333 :

www.moia.gov.il
עולים שדרגת נכותם הקבועה  75%ומעלה אשר חולים במחלות קשות
זכאים:
 #לקבלת דיור בשכירות ציבורית
 #לקדימות בתור לקבלת דירות מתאימות
 #להתאמת הדירה
לשם קבלת הסיוע עליהם לפנות לרכז העולים בלשכת משרד הקליטה.
עובדות סוציאליות העובדות במשרד הקליטה ומסייעות לחולים על פי אזורים:
עו"ס שרה כהן  -מנהלת שירות רווחה ארצי ,טל02-6752744 .
עו"ס יפה וולמן  -עו"ס ארצית ,טל02-6752745 .
עו"ס סטלה קורבלניקוב  -עו"ס מחוזית ירושלים והדרום ,טל02-6214549 .
עו"ס טטיאנה אוסדיצי  -עו"ס מחוזית ירושלים והדרום ,טל08-6280917 .
עו"ס הלנה לנדה  -עו"ס מחוזית ת"א והמרכז ,טל03-5209114 .
עו"ס נטלי קפוליאנסקי  -עו"ס מחוזית ת"א והמרכז ,טל03-5209156 .
עו"ס קסיאנה קירילין  -עו"ס מחוזית צפון ,טל04-8631133 .
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מינהל מקרקעי ישראל
רח' שמאי  ,6ירושלים ,טל .02-6208422 .מוקד מאוייש *5575 :או 03-9411011

www.mmi.gov.il
המשרד מעניק פטור מ"דמי הסכמה" המשולמים למינהל על ידי מי שמעביר קרקע ושטחי
עיבוד לאדם אחר.
הזכאים לפטור הינם:
נכה בן  18לפחות ,שדרגת נכותו הרפואית נובעת מתיפקוד לקוי של גפיו התחתונות
בשיעור של  75%לפחות.
הפנייה תיעשה למשרדי מינהל מקרקעי ישראל המחוזיים בסמוך למקום המגורים.
במינהל פועלת ועדת חריגים שתפקידה לטפל בפניות נכים אשר אינם עומדים בכל תנאי
הזכאות.
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חובות וזכויות
בקופות החולים
השונות
שירותי בריאות כללית
מכבי שירותי בריאות
קופת חולים לאומית
קופת חולים מאוחדת
על תרופות ,טכנולוגיות רפואיות וסל הבריאות
החזרים והיטלים בהשתתפויות חברי קופות
החולים השונות

אין לראות במידע בפרק זה נוסח מלא ומחייב של החוקים
וההוראות .יש לבדוק כל מקרה הקשור לקופות החולים בקופה
הנדונה.

שירותי בריאות כללית
הממונה על סל השירותים ,הנהלה ראשית טל ,03-6923273 .פקס03-6923584 .
נסיעה לטיפולים:
הכללית משתתפת בהוצאות נסיעה לטיפולים במכון האונקולוגי לצורך טיפולי הקרנות או
כימותרפיה:
א .חולה אונקולוגי הנוסע ברכבו הפרטי או בתחבורה ציבורית לטיפול בבית החולים יקבל
החזר כספי של הוצאות הנסיעה מביתו לבית החולים ובחזרה ,בגובה דמי תחבורה
ציבורית .מלווה יקבל  50%מגובה עלות תחבורה ציבורית.
ב .חולה כנ"ל המוסע באמבולנס או במונית יקבל החזר של  50%מההוצאה בכפוף
להנחיות מנהליות בנושא.
החזר ההוצאה יתבצע תמורת קבלות מקוריות בלבד.
נסיעה  -שירותי חרום:
   .1מבוטח המוסע לבית החולים באמבולנס של מד"א (מגן דוד אדום) יקבל החזר של
ההוצאה תמורת קבלה ,לפי תעריף מד"א ,במקרה שאושפז .אם לא אושפז  -לא יקבל
כל החזר.
 .2מבוטח המוסע לבית החולים בנט"ן (ניידת טיפול נמרץ) יקבל החזר של ההוצאה תמורת
קבלה ,לפי תעריף מד"א ,במקרה שאושפז .אם לא אושפז  -יקבל  50%מן ההוצאה.
ההחזר יינתן בכפוף להנחיות מנהליות בנושא ותמורת קבלה מקורית.
שירותים בשעות הערב והלילה:
 .1בחדר מיון  -חולה אונקולוגי פטור מתשלום בטיפול במחלת הסרטן.
 .2פנייה לאחד משירותי החרום ברפואה עימם יש לכללית הסכם התקשרות ,במתקני
הספק בשעות שהמרפאות סגורות  -בתשלום השתתפות עצמית .יינתן פטור מתשלום
השתתפות עצמית לפונים בימי שישי ושבת ,ערבי חג וחג החל מהשעה  14:00ועד יום
א' או היום שאחרי החג בשעה  06:00בבוקר ,בהתאם לשעות הפתיחה של המר"מ.
 .3ביקור בית של רופא הנמצא בהסכם התקשרות עם הכללית ( מלר"מ ביקור רופא ,נטלי)
בשעות ששירותי החירום סגורים -השירות ניתן בתשלום השתתפות עצמית.
אש"ל  -טיפולים רפואיים מחוץ לאזור מגורים
חולים אונקולוגים החייבים לקבל טיפול כימותרפי  /קרינתי באשפוז יום במרכז רפואי
המרוחק מאזור מגוריהם (  30ק"מ ומעלה ) ,במשך מספר ימים ברצף ,אשר עקב מצבם
הרפואי והמרחק מביתם אינם מסוגלים לחזור ללינה בביתם בכפוף להוראות הכללית.
 .1השתתפות הכללית בהוצאות שהייה ולינה של חולה אונקולוגיה המתגורר במרחק
 30ק"מ ומעלה מבית החולים או המכון האונקולוגי שבו הוא מקבל הקרנות/טיפול
כימותרפי ואין חלופה קרובה יותר למתן הטיפול.
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 .2למלווה אשר נחיצות שהייתו אושרה ע"י המכון האונקולוגי תאושר השתתפות
בהוצאות שהייה ולינה .ההחזר יינתן בכפוף להנחיות מנהליות בנושא.
טיפולי שיניים:
לחולים אונקולוגים קיימת אפשרות קבלת טיפולי שיניים ללא תשלום (לטיפולים הכלולים
בסל) במרפאות "כללית סמייל" .במידה וקיבלו טיפול שיניים במרפאה פרטית  /ציבורית
שאינה של הכללית ניתן לקבל השתתפות בהוצאה בהתאם לסל הבריאות.
הזכאות

  .1הכללית משתתפת בטיפול שיניים הניתן לחולים אונקולוגיים ,לפני טיפול כימותרפי או
הקרנה באזור ראש צוואר ,ב 50%-מעלות טיפול משמר וטיפול משקם בשרף (אקריל).
לפי תעריפי רשת מרפאות השיניים של "כללית סמייל".
 .2לאחר טיפול כימותרפי או במהלכו ,וכן לאחר טיפול קרינתי באזורי ראש צוואר ,תינתן
השתתפות כספית מלאה של טיפול כנ"ל ,לפי תעריפי "כללית סמייל" .הכיסוי יינתן
לגבי טיפול שיניים שיבוצע עד שנתיים מתום הטיפול הכימותרפי ועד חמש שנים
מתום הטיפול הקרינתי לאזור ראש צוואר.
 .3לאחר טיפול כירורגי בגידול באזור הלסתות יינתן כיסוי מלא של טיפול משמר וטיפול
משקם (לרבות תותבות).
מכשור וציוד רפואי
 .1פאה :חולה אונקולוגי לאחר טיפול כימותרפי או טיפול קרינתי המבקש/ת לרכוש
פיאה זכאי  /ת להשתתפות של  33%מההוצאה בפועל ולא יותר מתעריף גג של
הכללית ,לפי הצורך אך לא יותר מפעם בשנה.
לשם קבלת ההחזר יש להמציא אישור רפואי וחשבונית מס /קבלה מקורית.
 .2תותב דיבור לאחר כריתת גרון שלמה :חולה שעבר כריתת גרון שלמה זכאי למימון
תותב דיבור ולציוד נלווה ,עפ"י רשימת ציוד המאושרת ע"י גורם מקצועי מוסמך של
הכללית.
 .3מכשיר דיבור אלקטרוני חולה שעבר כריתת גרון שלמה זכאי להחזר עלות המכשיר
כולל סוללות וציוד מתכלה אחת ל 5-שנים ,באישור גורם מקצועי מוסמך של הכללית.
 .4השתלת פורט א -קאט  -מכשיר להחדרת כימותרפיה לגוף :הכללית מספקת את
האביזר ללא תשלום השתתפות עצמית.
 .5שקיות קולוסטומי  /ציוד לסטומה :ניתן ללא תשלום השתתפות עצמית.
 .6חמצן :חולה אונקולוגי שעקב מחלתו האונקולוגית זקוק לחמצן ביתי ,יקבל את השירות
ישירות לביתו ויהיה פטור מתשלום השתתפות עצמית עבור החמצן ,האביזרים,
השכירות וההובלה   .
 .7מאמן נרתיק :חולה אונקולוגית העוברת הקרנות באזור האגן ,זכאית להחזר עבור עד 2
מאמנים נרתיקיים לכל היותר ,יינתן החזר עפ"י ההוצאה בפועל ולא יותר מתעריף גג
של הכללית.
חובות וזכויות בקופות החולים השונות
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טיפולים רפואיים
 .1טיפול בניקוז לימפטי  /לימפמסג' :הכללית מאשרת טיפולי ניקוז לימפטי באישור
מראש של גורם מקצועי מוסמך של הכללית.
מכשיר לימפה פרס  -חולה אונקולוגי זכאי להשתתפות חד פעמית של  33%מההוצאה
בפועל ולא יותר מתקרת גג של הכללית .מבוטח שקיבל השתתפות בהוצאה למכשיר
לימפה פרס אינו זכאי לטיפולים ע"י מכשיר לימפה פרס או לטיפולי ניקוז לימפטי.
 .2טיפול קול :לקוח שעבר ניתוח זכאי לקבל עד  20טיפולים במהלך שנתיים לאחר
הניתוח.
 .3יעוץ בהפרעות בליעה :לחולה אונקולוגי ניתן יעוץ בהפרעות בליעה ,יש לפנות לשם
כך למרפאה האזורית בקהילה.
 .4שיחזור שד :שיחזור שד כלול בסל השירותים (כולל שיחזור עטרה).
 .5טיפול בבית החולה:
במרפאות הכללית קיימים צוותי רפואה וסיעוד מיומנים לטפול בחולים אונקולוגיים
המטפלים בחולים בביתם בעת הצורך.
בנוסף ,במחוזות הכללית קיימות יחידות להמשך טיפול ומעקב הכוללות רופאים
מומחים,אחיות,עובדים סוציאליים ,פיזיותרפיסטים ומרפאים בעיסוק.
אחות הכללית מסייעת בהפעלת חוק סיעוד ובקרה עד הפעלתו מטעם הביטוח הלאומי
בקרב הקשישים .במקרים חריגים ועל פי שיקול דעת מקצועי מאשרת הכללית עזרה
סיעודית אישית לתקופות קצרות.
שרות  - *2700מוקד טלפוני של אחיות אונקולוגיות ,התומך בחולים אונקולוגיים
ומשפחותיהם בשעות בהן המרפאות סגורות.
בנוסף ,טיפולים בעירוי נוזלי לווריד בבית החולה  -הכללית מאפשרת קבלת טיפול תוך
ורידי בבית החולה במקרים בהם נדרש המשך טיפול כימותרפי או אנטיביוטי בבית .הטיפול
והתרופות מסופקים ישירות לבית החולה  ,ללא תשלום.
  
שהות בהוספיס
השהות בהוספיס לחולים המתאימים הינה ללא תשלום השתתפות עצמית.
שירות סוציאלי
בשירותי בריאות כללית ישנן עובדות סוציאליות במכונים האונקולוגיים ,בבתי החולים של
הקופה ,במרפאות הקהילה הכלליות ,ביחידות לטיפול בית ,וכן מנהלות שירות סוציאלי
במחוזות .ניתן לפנות לעובדים דרך הרופא המטפל ,האחות ,או בפנייה עצמית וישירה.
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תזונה ודיאטה
טיפול על ידי דיאטנית יינתן  :
 .1לחולים אונקולוגיים  -עד  14טיפולים תזונתיים כלהלן:
 במהלך טיפול כימותראפי  /רדיותרפי אינטנסיבי. ללא טיפול כימותראפי/רדיותרפי  BMIנמוך מ.22- .2עבור תוספי מזון מסוג / ENSURE, VIVONEX :טולרקס ,אוסמולייט וסקנדי שייק
תינתן השתתפות כספית של הקופה בשיעור  50%מהוצאה בפועל ולא יותר מ₪ 250-
לחודש.
על המבוטח להציג אבחנה רפואית ,המלצה לטיפול מרופא מומחה וחשבונית מס' /
קבלה מקורית.
תרופות
 .1לחולה שאינו מאושפז ניתן פטור מלא מתשלום עבור תרופות אונקולוגיות בתנאי
שהינן בסל הבריאות ובהתוויות המאושרות.
 .2תרופות נגד הקאות ותרופות נרקוטיות לכאבים ,הניתנות כטיפול תומך ,פטורות
מתשלום.
מוקד טלפוני ייעודי לחולים אונקולוגיים מבוטחי הכללית
בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן  *9585 -מכל טלפון
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מכבי שירותי בריאות
www.maccabi-health.co.il
מי זכאי?
כל חברי מכבי שירותי בריאות ,על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי .חברי שירותי הבריאות
הנוספים וחברי אגודת "מכבי מגן" זכאים להטבות נוספות (ראה פירוט בהמשך).
תרופות
לחולה שאינו מאושפז ניתן פטור מלא מתשלום עבור תרופות אונקולוגיות בתנאי שהינן
בסל הבריאות ובהתוויות המאושרות.
נסיעות לטיפולים
עבור נסיעה ברכב ציבורי או פרטי ,ההחזר הוא לשני כיוונים (ציבורי לפי קבלות ,פרטי לפי
חישוב ק"מ) .מלווה אחד יקבל החזר בגובה  50%מעלות תחבורה ציבורית .עבור נסיעה
לטיפולים במונית או באמבולנס ,יאושר החזר נסיעה לצד אחד בלבד .מקרים חריגים -
באישור הסניף יינתן החזר לשני כיוונים.
ההחזר יבוצע עבור נסיעות לבי"ח ומכונים הקשורים בהסכם עם הקופה .ההחזר יהיה לכל
טיפול רפואי הקשור במחלה ,כגון :בדיקות רופא ,מעבדה,טיפולי שיניים וכד'.
טיפולים רפואיים מחוץ לאזור מגורי החבר
חולים אונקולוגיים החייבים לקבל טיפול באשפוז יום במרכז רפואי המרוחק מאזור
מגוריהם ,במשך מספר ימים ברצף ,ועקב מצבם הרפואי והמרחק מביתם אינם מסוגלים
לחזור ללינה בביתם ,יוכלו בתקופת שהותם מחוץ לבית ,בהתחשב בנסיבות המקרה,
לשהות במעון האגודה למלחמה בסרטן (המעון ע"ש סר צ'ארלס קלור) ובמעונות נוספים
איתם יש למכבי הסכם ,בכפוף להתחייבות אשר תונפק על ידי מכבי באישור מראש.
שהות בהוספיס
השירות יינתן ללא תשלום למבוטחי מכבי במוסדות שבהסכם עם מכבי .מתן אישור
לשהות בהוספיס ניתן בכפוף לשיקולים רפואיים ופסיכו-סוציאליים של המטפלים במכבי
ושל צוות ההוספיס.
יחידה לטיפולי בית
חולים אשר מפאת מצבם הרפואי מרותקים לביתם ואינם יכולים לקבל שירות רפואי
במרפאות מכבי ,או חולים סופניים המעוניינים לקבל טיפול בביתם ,זכאים לקבל
טיפול בביתם על ידי צוות היחידה לטיפולי בית הכולל :רופא ,אחות ,עובדת סוציאלית,
פיזיותרפיסט ,מרפאה בעיסוק ,קלינאית תקשורת ודיאטנית.
ההפניה ליחידה ניתנת על ידי רופא המשפחה או על ידי אחות קשר ובקרה בבית החולים.
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שירות הרווחה
העובדים הסוציאליים במרפאות הקופה מסייעים לחולים ובני משפחתם להתמודד עם
ההיבטים הרגשיים ,המשפחתיים והחברתיים הנלווים למצב הרפואי לרבות מתן מידע על
זכויות במכבי ובקהילה.
טיפולי רפואה משלימה אינם נכללים במסגרת סל השירותים ולפיכך כרוכים בעלות
כספית .על פי המדריך לשירותי בריאות נוספים  ,2011-2010סעיף רפואה משלימה,
מבוטח "מגן זהב" זכאי ל:
"חבר יהא זכאי להנחות בשיעורים כמפורט בסעיף  35.3בגין טיפולים כמפורט
בסעיף  35.2הניתנים במרפאות "מכבי טבעי" אשר אושרו על ידי "מגן זהב" בתחומים
המפורטים להלן ,ואחרים שייקבעו ע"י "מגן זהב" מעת לעת :אקופונקטורה ,ביופידבק,
כירופרקטיקה ,רפלקסולוגיה ,שיאצו ,הומיאופתיה ,צמחי מרפא ,טוינה ,שיטת פאולה,
אוסטיאופתיה ,שיטת אלכסנדר ,יוגה לחולי סרטן ,היפנוזה ודמיון מודרך.
חבר יהא זכאי ל 16-טיפולים ,לכל היותר ,בשנת חברות אחת ,בכל התחומים גם יחד.
לחברי " מגן זהב" תינתן הנחה בגובה של  ₪ 50ממחיר כל טיפול.
רשימת המרפאות המאושרות ומחירון המרפאות יימצאו בסניפי מכבי ,באתר האינטרנט
של מכבי ובמוקד "מכבי ללא הפסקה".
לתשומת לב :השירות לחולי סרטן  -ניתן במרפאות רשת "מכבי טבעי" ברחבי הארץ.
טיפול תזונתי
במסגרת מכבי שירותי בריאות ,ניתן טיפול תזונתי למטופלים אונקולוגים ללא תשלום ,על
פי הצורך.
תחליפי מזון מסוג אנשור ,אוסמולית ואנשור פלוס ניתנים ללא תשלום לפי מצב רפואי
 תזונתי ובמרשם דיאטנית או רופא .הטיפול התזונתי התומך יכול לסייע בזמן ואחריהטיפולים האונקולוגים הן לשיפור המצב הרפואי והן לשיפור איכות החיים.
"מגן כסף"" ,מגן זהב"  -שירותי בריאות נוספים
כל מבוטחי מכבי ,ללא הגבלת גיל ומצב בריאות ,זכאים להצטרף ל"מגן כסף" ו"מגן זהב".
בכפוף למיצוי זמני המתנה (נעים בין  24-0חודשים) ובכפוף לתקנון "מגן כסף""-מגן זהב"
יכולים המבוטחים ליהנות מהחזרים כספיים על שירותים כגון:
התייעצות (חוות דעת נוספת) עם רופאים פרטיים בכירים עפ"י רשימה ,ביצוע ניתוחים
פרטיים בבי"ח פרטי ,שירותי אחות פרטית להשגחה לאחר ניתוח בביה"ח ,הבראה לאחר
אשפוז ,הנחות לטיפולים ברפואה משלימה במסגרת מרפאות מכבי טבעי והשתתפות
באביזרים רפואיים.
*כל המידע הוא בגדר מידע כללי וכפוף לתקנון המעודכן של "מגן כסף" " -מגן זהב".
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ביטוח סיעודי -טיפול סיעודי ביתי
חברי מכבי שירותי בריאות להם ביטוח סיעודי ,מבוטחים החל מ 1.7.08-על פי הפוליסה
"מכבי סיעודי" הניתנת באמצעות חברת הביטוח "כלל בריאות".
על פי תנאי הפוליסה ,בעת ההכרה במצב סיעודי ,לעניין הזכויות בטיפול סיעודי בבית ניתן
לבחור בין שלוש אפשרויות:
מבוטחי תוכנית
"סיעודית זהב"

מבוטחי תוכנית
"סיעודי כסף"

שעות טיפול מטפל ישראלי
באמצעות חברת סיעוד

 36שעות שבועיות

 25שעות שבועיות

פיצוי עבור העסקת מטפל
סיעודי צמוד  -עובד זר

 ₪ 4,702לחודש

 ₪ 3657לחודש

פיצוי כספי

 ₪ 4180לחודש

 ₪ 3135לחודש

*  התעריפים בטבלה זו נכונים לאפריל .2010
* ניתן לבחור באחת האפשרויות ולהחליף ביניהן בכל עת .הזכויות ניתנות בנוסף וללא
קשר לזכויות הניתנות מהמוסד לביטוח לאומי.
המידע הינו חלקי וכפוף לתנאי הפוליסה "מכבי סיעודי".
לפרטים נוספיםwww.maccabisiudi.co.il :
לתשומת לבך,

חברי מכבי מגן אשר היו במצב סיעודי ונזקקו לעזרת הזולת בשלוש פעולות יומיומיות לפני
כניסת "מכבי סיעודי" ,כלומר לפני  ,1.7.08אינם נכללים בביטוח הסיעודי "מכבי סיעודי".
קרן הסיעוד  -אגודת מכבי מגן מעניקה את שירותי סיעוד לחברים אלה המטופלים על פי
הקבוע בתקנות קרן הסיעוד -מכבי מגן.
המידע הינו חלקי וכפוף לתקנות קרן הסיעוד  -מכבי מגן .לפרטים נוספים:

http://www.maccabi-health.co.il/408-he/Maccabi.aspx
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טיפולים ,ציוד ומכשור
השתלת פורט א -קאט

מבוצע בבית חולים ציבורי על חשבון מכבי ללא השתתפות עצמית.
חמצן

חולים הזקוקים לחמצן מקבלים את השרות ישירות לביתם על ידי ספק חיצוני .מכבי
משתתפת ב 80%-מעלות הציוד ומילוי המיכלים.
טיפול בניקוז לימפטי

הטיפול ניתן לאחר ניתוח כריתת שד או לאחר הקרנות הפוגעות בבלוטות הלימפה.
זכאות לעד  24טיפולים בשנה ,בכפוף להפניית אונקולוג ולשיקול דעת מקצועי של
הפיזיותרפיסט המטפל.
ניתן לקבל  12טיפולים נוספים בכפוף לאישור פיזיותרפיסט מחוזי .במקרים מיוחדים ועל
פי שיקול דעת מקצועי ,ניתן לאשר טיפולים נוספים .הטיפול ניתן במכוני הפיזיותרפיה
של מכבי ,שבהם קיימים מטפלים שהוכשרו למתן טיפול זה ובבתי החולים /במכונים
שבהסכם עם מכבי ,לאחר קבלת אישור מקדים מהפיזיותרפיסט המטפל .כל הטיפולים
ללא השתתפות עצמית.
פרוטזת שד

חברות מכבי בעלות זכויות ב"מגן כסף" ו"מגן זהב" ,זכאיות להחזר על ההפרש בין
התשלום ששולם לבין החזר משרד הבריאות .ההחזר הינו  33%מההוצאה עד לתקרה
המשתנה מעת לעת ו 83%-מההוצאה עד לתקרה המשתנה מעת לעת (בהתאמה).
שחזור שד

שחזור שד כלול בסל השירותים של מכבי,ללא השתתפות עצמית ובכפוף לאישור סניף
מכבי.
פאה

חברי מכבי בעלי זכויות ב"מגן כסף" ו"מגן זהב" זכאים להחזר בגין רכישת פאה  .ההחזר הינו
 33%מההוצאה ועד לתקרה המשתנה מעת לעת ו 83%-מההוצאה עד לתקרה המשתנה
מעת לעת (בהתאמה).
החזר בגין שימור והקפאת זרע

לגברים חולים אונקולוגים המקבלים טיפול כימותרפי או קרינתי .הזכאות ניתנת לילד
ראשון ושני בלבד,לצורך הקפאת  5מנות למשך  5שנים.
ללא השתתפות עצמית ,ובכפוף לאישור סניף מכבי.
תותב דיבור לאחר כריתת גרון שלמה

ניתן למבוטחים שעברו כריתת גרון שלמה עקב ממאירות .הזכאות הינה לכיסוי כל הציוד
ההיקפי לו זקוק החולה (תותבי דיבור ,קנולות ,כיסויי סטומה למקלחת ולנשימה).
למימוש הזכאות נדרשת הפניית רופא אף אוזן גרון ואישור סניף מכבי .ללא השתתפות
עצמית.
חובות וזכויות בקופות החולים השונות
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מכשירי דיבור אלקטרוניים לכרותי גרון

המכשיר ניתן לחולים לאחר כריתת גרון אשר עקב מצב פיזי או טיפול אונקולוגי אינם
יכולים להיעזר בתותב דיבור.
למימוש הזכאות נדרשת הפניית רופא אף אוזן גרון ואישור סניף מכבי.
טיפול קול

מטופל בהפרעות קול,כתוצאה מהתערבות כירורגית ,זכאי ל 20-טיפולים במהלך שנתיים
לאחר הניתוח ללא השתתפות עצמית .במידת הצורך יאושרו טיפולים נוספים בהשתתפות
עצמית ובאישור הגורם המקצועי בקופה.יעוץ וטיפול בהפרעת בליעה
יש לפנות למשרד הסניף לקבלת מידע על נותני השירות בקהילה.
מאמנים (מרחיבים) נרתיקיים

המאמן הנרתיקי מיועד למניעת הידבקויות או היצרויות לאחר טיפול קרינה מקומי בנשים
חולות אונקולוגיות.
ניתן לרכוש אותו היישר מן הספק על סמך הפניה של גינקולוג ,אונקולוג או גינקו-
אונקולוג.
יינתן החזר עד לתקרה ולא יותר משני מאמנים למבוטחת.
ההחזר יינתן בסניפי מכבי כנגד הצגת קבלה וחשבונית מס מקוריות
פטור מהשתתפות עצמית באשפוז סיעודי  -מורכב

לחולים אונקולוגים בשלב מתקדם של המחלה ,כאשר המחלה הממארת הינה הגורם
לאשפוז הסיעודי המורכב.
הפטור ינתן בכפוף לאישור רפואי .התחייבות למוסד המאשפז תופק בסניף ללא צורך
בהגשת בקשה לפטור.
טיפולי שיניים

טיפולי שיניים יינתנו במרפאות השיניים של מכבידנט .טיפולי שיניים שיינתנו במסגרות
אחרות מחייבים אישור מוקדם של הקופה.
לפני טיפול קרינתי/כימותרפי הקופה תשתתף ב 50%-מעלות טיפול שיניים משמר,
טיפול משקם בשרף.
לאחר טיפול קרינתי/כימותרפי יינתן כיסוי מלא של הטיפול ,למשך שנתיים ממועד
סיום טיפול הכימותרפיה/הקרנה וזאת עבור נזק לשיניים ולחניכיים בעקבות וכתוצאה
ישירה של הטיפול האונקולוגי .מועד קובע :הפנייה לטיפול משמר/משקם עד  24חודשים
מסיום טיפול כימותרפי/קרינתי.
טיפולי שיניים נוספים

לחולים לאחר טיפול קרינתי לאזור ראש /צוואר.
לחולים לפני ואחרי כריתה כירורגית של גידול באזור הלסתות ילדים ומבוגרים עד גיל 30
שקיבלו בילדותם טיפול כימותרפיה או הקרנה באזור ראש/צוואר.
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על פי חוזר מנכ"ל מפברואר  2010פורסמו קווים מנחים לטיפולי שיניים למטופלים
לאחר השתלת מוח עצם .מידע ניתן למצוא באתר משרד הבריאות באינטרנט.
לכל הטיפולים נדרשת הפניה או מכתב רפואי עם פירוט האבחנה הרפואית,מועד קבלת/
סיום טיפולי כימותרפיה/הקרנות ,מועד ניתוח.
כל תעריפי ההחזרים הניתנים במסגרת שירותי הבריאות הנוספים" ,מגן כסף" ו"מגן זהב",
נכונים למועד פרסומם ומתעדכנים מעת לעת .לבירור בדבר התעריף העדכני יש לפנות
למרפאות מכבידנט או לסניף מכבי.
"מכבי ללא הפסקה"
במכבי פועל מוקד מידע טלפוני ארצי הפועל  24שעות ביממה כולל שבתות וחגים .המוקד
עוסק במתן מידע ,ייעוץ ,הכוונה והדרכה בנושאים מנהליים ורפואיים/סיעודיים.
מאויש על ידי נציגי שרות ואחיות מוסמכות ,בגיבוי רופאים.
ניתן להתקשר בטלפון  1-700-50-53-53או .*3555
מחלקות לשירותי רווחה ויחסי חבר
מחוז המרכז03-7333334 :
מחוז ירושלים והשפלה08-8618888 :
מחוז הדרום08-6267440 :
מחוז השרון03-5484765 :
מחוז הצפון04-8808522 :
כמו כן ,ניתן להיעזר בעובדים הסוציאליים בשירות הרווחה בסניף הקרוב למקום המגורים.
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קופת חולים לאומית
כתובת המרכז :רח' שפרינצק  ,23תל אביב ,טלwww.leumit.co.il ,03-6970303 .
דמי נסיעה והסעות
חולים אונקולוגיים יקבלו החזר כספי מלא של הוצאות נסיעה מביתם לבית החולים וחזרה
בגובה דמי תחבורה ציבורית .אם מדובר באמבולנס או מונית ,יוחזרו  50%מההוצאות
(מותנה במכתב רפואי המעיד שהחולה אינו מסוגל לנסוע בתחבורה ציבורית) .חולים
המקבלים טיפולי הקרנות או כימותרפיה וגרים במרחק מבית החולים ,כגון תושב אילת
המקבל טיפולים בבית חולים בירושלים ,תשתתף הקופה במימון הוצאות לינה בבית
החלמה הסמוך למקום הטיפול עד לתקרה אשר מתעדכנת מעת לעת.
טיפולים ,ציוד ומיכשור
שיעור השתתפות מצד הקופה הוא בהתאם להגדרות החוק המתעדכנות מעת לעת.
השתתפות במימון פאה :עד לתקרה של .₪ 233
במסגרת השב"ן (שירותי בריאות נוספים) קיימת השתתפות נוספת:
עמית לאומית כסף :החזר בשיעור  80%מההוצאה ועד ( ₪ 267סה"כ .)₪ 500
עמית לאומית זהב :החזר בשיעור של  80%מההוצאה ועד ( ₪ 1,017סה"כ .)₪ 1,250
פרוטזת שד

ההחזרים באחריות משרד הבריאות.
תותב דיבור לאחר גרון שלמה

הקופה תישא במלוא ההוצאה בגין השתלת ,אחזקת ,או החלפת תותב דיבור לחולים
שעברו כריתת גרון שלמה עקב מחלת הסרטן.
מכשירי דיבור אלקטרוניים לכרותי גרון

החל משנת  2008חולה שעבר כריתת גרון שלמה וזקוק למכשיר דיבור אלקטרוני  -המכשיר
יכוסה על ידי הקופה.
תרופות כימותרפיות

כל התרופות ברשימת התרופות של הקופה הניתנות על פי מרשם רפואי ,בכפוף להגדרות
חוק הבריאות.
טיפולי שיניים

ניתנים לחולים אונקולוגיים בהתאם לתנאים המוגדרים בחוק הבריאות ובכפוף לאישור
הקופה מראש לתוכנית הטיפול .הטיפולים ניתנים במרפאות השיניים של הקופה .מבוטח
הבוחר לבצע את הטיפול במרפאה פרטית יהיה זכאי להשתתפות עד לגובה תעריף
הקופה.
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על פי חוזר מנכ"ל מפברואר  2010פורסמו קווים מנחים לטיפולי שיניים למטופלים
לאחר השתלת מוח עצם .מידע ניתן למצוא באתר משרד הבריאות באינטרנט.
אשפוז סיעודי וסיעודי מורכב
אשפוז סיעודי מורכב

ניתן למבוטחי הקופה בכפוף להשתתפות עצמית העומדת על  ₪ 90ליום למעט חולים
הסובלים ממחלת סרטן מפושטת המחייבת טיפול שוטף בתרופות נרקוטיות  -מקרים אלו
פטורים מהשתתפות עצמית.
אשפוז סיעודי שאינו מורכב

משרד הבריאות מכסה את הוצאות הטיפול הנדרשות .יש לפנות ללשכות הבריאות
המחוזיות על מנת להסדיר את המימון לטיפול.
רפואה משלימה

במסגרת השב"ן (שירותי בריאות נוספים) לעמיתי הקופה ניתן לקבל טיפולים ושירותים
נוספים לחולים אונקולוגיים במחיר מסובסד.
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קופת חולים "מאוחדת"
כתובת הנהלת "מאוחדת" :רח' אבן גבירול  ,124תל אביב .טל03 - 5202323 :

www.meuchedet.co.il
שירותי הבריאות הניתנים על ידי "מאוחדת" לכלל מבוטחיה ,הינם במסגרת חוק בריאות
ממלכתי .לחברי "מאוחדת" המבוטחים גם בביטוחים המשלימים ניתנים שירותי רפואה,
שירותים פרה-רפואיים והטבות נוספות במספר תחומים שיפורטו בהמשך .לקבלת
מידע מפורט מומלץ לפנות למזכירות הרפואית או לרופא המנהל או לעובדת סוציאלית
במרפאה.
נסיעות לטיפולים
"מאוחדת" מחזירה לחולים האונקולוגיים הוצאות נסיעה לטיפולים בבתי חולים או
במכונים מהבית וחזרה כמפורט להלן:
תחבורה ציבורית  -החזר מלא על-פי עלות תחבורה ציבורית.
מונית או אמבולנס  50% -החזר ,עם הצגת הקבלות המקוריות.
רכב פרטי  -ההחזר הוא על פי עלות תחבורה ציבורית .במקרה זה חלה על החבר ההוכחה
על גובה ההוצאה.
החזר עבור מלווה  -בכפוף לצורך רפואי מאושר או כשמדובר בקטין .ההחזר  50%מעלות
תחבורה ציבורית ,בכפוף להצגת כרטיסי נסיעה.
מכשור רפואי ,טיפולים רפואיים ופרה-רפואיים
פרוטזות שד

ההחזר ניתן על חשבון משרד הבריאות .לעמיתי הביטוח המשלים "מאוחדת עדיף" ,כאשר
אין כיסוי של משרד הבריאות ,ניתן החזר של  ,50%עד .₪ 200
טיפול בניקוז לימפטי:

הקופה משתתפת במימון של עד  30טיפולים בשנה .ההחזר יהיה בסך  ₪ 198לטיפול ,נכון
לינואר  .2010החל מהטיפול ה 31-יינתן החזר בגובה .₪ 99
תותב דיבור לאחר כריתת גרון שלמה:

על פי חוזר מנכ"ל משה"ב מתאריך  13.4.2005כל חולה שעבר כריתת גרון זכאי לכיסוי כל
הציוד ההיקפי לו הוא זקוק( .תותבי דיבור ,קנולות ,כיסויי סטומה למקלחת ולנשימה).
מכשירי דיבור אלקטרוניים לכרותי גרון:

החל משנת  2008חולה שעבר כריתת גרון שלמה וזקוק למכשיר דיבור אלקטרוני -
המכשיר יכוסה על ידי "מאוחדת".
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טיפול קול

כל מנותח זכאי ל 20-טיפולים במהלך שנתיים לאחר הניתוח .רופא מטפל יכול לאשר 10
טיפולים נוספים מדי שנה.
יעוץ בהפרעות בליעה ניתן לכל פונה:

יש לפנות לשם כך לרופא המחוזי לקבלת אישור.
שקיות סטומה ,פנרוז וציוד מתכלה אחר

על חשבון "מאוחדת" .ללא כל השתתפות עצמית.
פורט א-קאט (התקן תוך ורידי המיועד להזלפת תרופה לוריד)

כאשר הפעולה הניתוחית מבוצעת בבית חולים ציבורי  -הצנתר על חשבון "מאוחדת".
כאשר הפעולה הניתוחית מבוצעת בבית חולים פרטי  -לעמיתי "מאוחדת עדיף" הצנתר
על חשבון "מאוחדת" ,אך נדרש אישור מקדים של אגף הרפואה.
תרופות
#

#
#

תרופות הניתנות לצורך ריפוי המחלה ותרופות נוגדות הקאה בעת קבלת טיפול
כימותרפי או טיפול קרינתי ,מסופקות בפטור מאגרה.
יתר התרופות הכלולות בסל הבריאות ניתנות בתשלום אגרת תרופות של .15%
תקרת התשלום החודשית עבור תרופות מרשם שבסל הבריאות עבור חולים כרוניים
הינה .₪ 270

תחליפי מזון

חולים אונקולוגיים זכאים להנחה בגובה  25%ברכישת ( VIVONEXטולרקס ,אוסמולייט)
ישירות מחב' ניאופארם.
אש"ל לטיפולים

הקופה משתתפת בהוצאות שהייה/לינה של חולה אונקולוגי המתגורר מחוץ לאזור
בו נמצא בית החולים או המכון האונקולוגי שבו הוא מטופל ,לרבות השתתפות בגובה
 50%בהוצאות שהייה/לינה של מלווה אשר נחיצות שהייתו אושרה מראש על ידי הקופה
(לילדים עד גיל .)16
הזכאות מותנית בשהיית החולה באחת מהמסגרות הבאות" :תל אביב הקטנה" בתל
אביב ,מעון "צ'ארלס קלור" בגבעתיים ,או ב"נווה עמית/מעון הרופא"  -מוצא ,לטיפולים
מאזור ירושלים.
צוות טיפולי בית

לשירות החולים המרותקים למיטה או לביתם ,נמצאים צוותי טיפולי בית הכוללים רופאים,
אחיות ועובדות סוציאליות .בהתאם לצורך מצרפים לצוותים המטפלים בעלי מקצוע
מתחומים אחרים ,כגון פיזיותרפיה ,דיאטניות ועוד.
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רפואת שיניים

.1

.2

.3

.4

.5

טיפול שיניים לחולים אונקולוגיים לפני טיפול כימותרפי או הקרנה לאזור הראש צוואר,
ניתן תוך השתתפות ב 50%-מעלות טיפול וטיפול משקם לפי תעריף של מרפאות
השיניים של הקופה.
אחרי טיפול כימותרפי/קרינתי ניתן על ידי הקופה כיסוי מלא של טיפול משמר
ומשקם לפי תעריף מרפאות השיניים של הקופה ועל בסיס תוכנית טיפול אשר תאושר
מראש על ידי הגורם המקצועי בקופה ,למשך  24חודשים מסיום הטיפול הכימותרפי/
קרינתי.
לאחר טיפול קרינתי לאזור ראש-צוואר יינתן כיסוי מלא של טיפול משמר ומשקם,
לתקופה שלא תעלה על  60חודשים לאחר סיום הטיפול הקרינתי ,לפי תעריף הקופה
ועל בסיס תוכנית טיפול אשר אושרה מראש על ידי הגורם המקצועי בקופה.
הגדרות:
א .טיפול משמר :בדיקה ותוכנית טיפול ,סתימות ,טיפולי שורש ,עקירות ,ניקוי אבנית,
פלואורידציה והדרכה בהיגיינה אוראלית.
ב .טיפול משקם :מבנים מיידיים ,כתרים/גשרים/תותבות משרף אקריל.
על פי חוזר מנכ"ל מפברואר  2010פורסמו קווים מנחים לטיפולי שיניים למטופלים
לאחר השתלת מוח עצם .מידע ניתן למצוא באתר משרד הבריאות באינטרנט.

פיאה נוכרית

לעמיתי "מאוחדת עדיף" בלבד  -החזר של  50%מההוצאה ולא יותר מתעריף של 1,200
 .₪הרכישה דרך ספקים הקשורים בהסכם עם הקופה .את רשימת הספקים ניתן לקבל
במרפאות "מאוחדת".
השירות לעבודה סוציאלית
השירות לעבודה סוציאלית ב"מאוחדת" נכון לסייע בהתמודדות עם המחלה .ניתן לברר את
שם העו"ס שבקרבת מקום מגוריכם ,במרפאות ,במוקד לקביעת תורים  * 3833 -ובאתר
האינטרנט של "מאוחדת".
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על תרופות ,טכנולוגיות רפואיות וסל הבריאות
האגודה פעלה להקמת ועדת סל הבריאות הפועלת כוועדה מייעצת לשר הבריאות
לקביעת תרופות וטכנולוגיות רפואיות שייכללו מדי שנה בסל התרופות .האגודה פועלת
לחקיקת חוק שיקבע עדכון סל תרופות בשיעור קבוע ,מדי שנה.
מידע כללי
#

#

#

#

תרופות הרשומות בישראל ונמצאות בסל הבריאות  -נכללות בסל על פי התוויה
הרשומה לכל תרופה ותרופה .על הקופה לשלם עבור תרופות אלו במידה וההתוויה
הנדרשת זהה להתוויה הרשומה בסל הבריאות.
תרופות הנמצאות בתהליכי רישום בישראל ,או התוויות חדשות לתרופות קיימות,
הנמצאות בתהליכי רישום  -אינן נכללות בסל ועד שלא נרשמו לא ניתן לפעול להכללתן
בסל.
במקרים מיוחדים רשאי הרופא המטפל ,בעזרת טופס מיוחד המוגש למשרד הבריאות,
לבקש מתן תרופה שאינה רשומה בישראל או מתן תרופה בהתוויה שאינה רשומה
עדיין בישראל .הקופה אינה חייבת לממן תרופות אלו.
טיפולים שאינם ניתנים בישראל  -הרופא המטפל יכול להמליץ עליהם כעל טיפול
מציל חיים לוועדה מיוחדת במשרד הבריאות.

תרופות שלא בסל
#

#

#

אם הקופה סירבה לממן תרופה או טכנולוגיה רפואית על בסיס היותה מחוץ לסל,
או שההתוויה המבוקשת אינה זהה להתוויה הרשומה בסל ,ניתן לפנות ל'ועדת חריגים'
הפועלת בכל קופה.
הפניה באמצעות רופא המשפחה בצרוף מכתבים תומכים מהאונקולוג/המטולוג
המטפל.
במקביל ניתן לפנות ל'נציבת קבילות הציבור' (לחוק ביטוח בריאות ממלכתי) במשרד
הבריאות ,בדרך הבאה:
נציבות הקבילות ,משרד הבריאות  -רח' רבקה  29ירושלים.
פקס ,02-5655981 :דואר אלקטרוניkvilot@moh.health.gov.il :

יש לצרף לקבילה העתקים מכל המסמכים הרלוונטים ,כולל מכתב סירוב קופת החולים.
פרטים נוספים באתר משרד הבריאות - www.health.gov.il :פניות הציבור.
למידע נוסף ,לברורים והכוונה בנושא ניתן לפנות למרכז המידע של האגודה למלחמה
בסרטן .בטל  03-5721608או באמצעות הדואר האלקטרוני info@cancer.org.il
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החזרים והיטלים בהשתתפויות חברים בקופות
החולים השונות
באופן כללי
 .1חולים אונקולוגיים פטורים :מהיטל ביקור רופא והיטלי ביקור במכונים ובמרפאות
החוץ .לצורך קבלת הפטור יש לפנות אל סניף הקופה ולהציג אישור מרופא המשפחה
או רופא בית חולים .יש לוודא כי החולה רשום במחשבי הקופה כחולה אונקולוגי.
 .2תרופות ייעודיות ,המשמשות לטיפול במחלה האונקולוגית ,פטורות מתשלום.
 .3תרופות שאינן ייעודיות( ,נלוות) המשמשות לטיפול בתופעות לוואי ,אינן פטורות
מתשלום .על המטפל לשלם השתתפות עצמית  -עד גובה התקרה הנהוגה לחולה
כרוני ,בקופה לה שייך (כ ₪ 250-לחודש נכון ל.)1/10-
 .4חולים אונקולוגיים אשר רכשו תרופות שאינן ייעודיות ,ושילמו השתתפות עצמית,
ישמרו את הקבלות המקוריות כדי שיוכלו לדרוש החזר בהתאם לכל קופה ,על פי
התקרה הנהוגה לחולה כרוני .בדרך כלל בסוף כל חודש או בסוף כל רבעון/מחצית
שנה.
למידע נוסף והכוונה בנושא ניתן לפנות למרכז המידע של האגודה למלחמה
בסרטן .בטל  03-5721608או באמצעות הדואר האלקטרוני info@cancer.org.il
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עמותות
וארגונים
האגודה לזכויות החולה
אגודת 'יד שרה'
הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל
מרכז המידע "רעות אשל"
קרן דולב לצדק רפואי
ארגון 'חברים לרפואה'
עמותת הלימפאדמה בישראל
העמותה למאבק בכאב
עמותת עזר מציון
"אשל"
ארגון הגג של ארגוני הנכים בישראל
"שכר מצווה"  -לשכת עורכי הדין
עמותת ח.ס.ן (חולי סרטן נפגשים)
עמותת "ידיד"
מרכז עזרה למרפא
עמותת "דרכי מרים"
מכון פוע"ה ,פוריות ורפואה על פי ההלכה

האגודה לזכויות החולה

www.patients-rights.org

האגודה מסייעת לחולים ובני משפחה לממש את זכויותיהם המפורטות בחוק זכויות החולה
בקבלת השירות מגורמים שונים במערכת הבריאות ומשמשת מסגרת ארגונית למי שנושא
זכויות החולה חשוב לו .האגודה מפתחת את המודעות של הציבור לזכויות החברתיות של
האדם המקבל טיפול רפואי ומקנה ידע למטפלים ולמטופלים בסוגיות השונות.
טל.03-6022934 :

אגודת 'יד שרה'

www.yadsarah.org.il

אגודה המעניקה מגוון שירותים לטיפולי בית לסיפוק צרכים המיוחדים של הפרט המתמודד
עם קשיים תפקודיים .מערך השירותים של האגודה עונה על דרישותיה המשתנות של
אוכלוסיה רב-גילית בעלת צרכים מיוחדים ,כשהוא מושתת על חידושים טכנולוגיים
וחמימות אנושית .סניפים רבים ברחבי הארץ .סניף ראשי ,ירושלים .טלפון.02-6444455 :

הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל

www.k-shoa.org

ניצולי השואה סובלים מבעיות ייחודיות ,שהן תולדה ישירה של השואה המפרות את
שלוותם ומתעצמות עם השנים .הקרן מעניקה סיוע ותמיכה לאוכלוסיה זו ושמה לה
למטרה להעלות את מצבם לסדר היום הציבורי ,במקביל ,מפעילה הקרן  מספר פרויקטים
ייחודיים ופעילות התנדבותיות באזורים שונים בארץ ,כאשר כולם סובבים סביב הניסיון
והרצון לשפר את רווחתם של ניצולי השואה .טל  03-6090866 .

מרכז המידע 'רעות אשל'

www.reutheshel.org.il

המרכז מספק מידע המיועד לבני המשפחה המטפלים בזקן ,בנושאי בריאות ,דיור,
שירותים ,זכויות וחוקים ,מיומנויות טיפול ועוד .מרכז מידע 'רעות-אשל' ,מרכז רפואי
רעות ,שדרות החי"ל  ,2יד אליהו ,תל -אביב ,טל.1-700-700-204 .
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קרן דולב לצדק רפואי

www.dolevfoundation.org

עמותה הנותנת סיוע משפטי לפרט ,אשר זכותו על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי נפגעה
או קופחה ,הגשת עתירות ציבוריות בעניינים עקרוניים ויוזמות חקיקה בתחום הבריאות וכן
מימון מחקרים רפואיים ומתן מלגות לקידום הידע והטיפול בארץ .טל054-6665442 .

ארגון 'חברים לרפואה'

www.haverim.org.il

ארגון הפועל לשירותם של הסובלים ממצוקה בריאותית  -שיש בה סכנת חיים -על מנת
לסייע להם ישירות ,ביד תומכת ומכוונת ,להשיג מימון לטיפולים יקרים ולתרופות נדירות.
שירותי הארגון כוללים סיוע משפטי ופרוייקטים שונים .הארגון אף מקשר ישירות בין
חולים הזקוקים לתרופות מצילות חיים ובין המחזיקים בתרופות כאלה שלא לצורך (עקב
הבראת החולה או פטירתו) .טל.03-5792220 .

עמותת הלימפאדמה בישראל

www.ial.org.il

העמותה מקדמת את העמקת הידע בנושא לימפאדמה בקרב החולים והצוות הרפואי,
הפצת חומר מקצועי ,קבוצות תמיכה לחולים ,קידום זכויות החולים ,קיום כנסים ותמיכה
במחקרים ,הפצת רשימת מטפלים ברחבי הארץ ,מידע על כנסים וחידושים .טלפונים:
בעברית :סימה  ;03-6739861 -יונה  ;03-6417418 -סילביה  ;03-6991858 -איילת 04- -
 6394572אנגלית :ג'ולי054-6903607 -

העמותה למאבק בכאב

www.fightingpain.co.il

העמותה מקדמת את העמקת המודעות לכך שהכאב הכרוני הינה מחלה בפני
עצמה ,מעניקה תמיכה ,ומידע לסובלים מכאבים כרוניים ובני משפחותיהם .העמותה
פועלת  לשפר את איכות חיי הסובלים ולהשפיע על קובעי המדיניות לפעול למען שיפור
איכות ונגישות הטיפולים לכאב כרוני .טלפונים :שירותי ייעוץ בקו פתוח לפניות הציבור:
 ;02-6719804שירותי ייעוץ חירום.054-7233073 :
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עמותת 'עזר מציון'

www.ami.org.il

עמותה המסייעת בתחום הפארא-רפואי לחולים ולמוגבלים .במסגרת פעולותיה ,מפעילה
העמותה את המאגר הלאומי לתרומת מוח עצם ,מספקת תמיכה וסיוע לחולי סרטן ומנהלת
את מרכז "אורנית"  -בית החלמה המארח ילדים ומבוגרים חולי סרטן ובני משפחותיהם
בתקופת הטיפולים הקשה .המרכז הארצי ,בני ברק .טל03-6144444 :

'אשל'  -האגודה לפיתוח ולתכנון שירותים
למען הזקן בישראל

www.eshelnet.org.il

אשל פועלת לשינוי תנאי החיים של הזקנים תוך שהיא מקימה בתי אבות ,מרכזי יום ודיור
מוגן ,מסייעת בייסודן של עמותות מקומיות למען הזקן ברחבי הארץ ,מפתחת ,מכשירה
עובדים מקצועיים ובלתי מקצועיים במערכת השירותים לזקן ,יוזמת פעולות לקידום
הבריאות של הזקנים ופעולות התנדבות .באתר מאגרי מידע נרחבים .טל.02-6557128 .

ארגון הגג של ארגוני הנכים בישראל

www.disabled.org.il

ארגון הגג מייצג כחצי מיליון נכים המהווים כ 10%-מאוכלוסיית המדינה .מרביתם של
הנכים מאוגדים ב 23-ארגוני נכים שארגון הגג משמש להם מטריה .הארגון מעניק יעוץ
משפטי חינם לחבריו ,הפעלת "נכונית" לנכים הרתוקים לכסא גלגלים ,כרטיס חבר שנתי
ומידע בנושאים שונים הקשורים לציבור הנכים.
רח' אבן גבירול  ,30לונדון מיניסטור ,ת"א .64078 ,טל.03-5273757, 03-5238799 :

'שכר מצווה'  -לשכת עורכי הדין

www.israelbar.org.il

(קישור ל'שכר מצווה' מדף הבית של אתר לשכת עורכי הדין בישראל)
תוכנית המרחיבה את הנגישות למערכת המשפטית ומגנה גם על זכותו של מי שאין בידו
האמצעים לשכור שירותים משפטיים .בתכנית ,הפרושה בחמשת המחוזות של לשכת עורכי
הדין :צפון ,חיפה ,מרכז ,ירושלים ודרום ,קיים מערך של עורכי דין מתנדבים הנותנים ייעוץ
משפטי ראשוני וייצוג משפטי .התוכנית מפעילה קו טלפוני כלל ארצי לטיפול בפונים,
המאויש על ידי סטודנטים למשפטים.1-700-505-500 :
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עמותת ח.ס.ן (חולי סרטן נפגשים)

www.hosen.org.il

קו מידע ארצי 1-700-506-600 -
עמותת ח.ס.ן מפעילה קבוצות תמיכה המיועדות לחולי סרטן ובני משפחתם ,בכדי להקנות
להם דרכים להתמודדות טובה יותר עם המחלה .הקבוצות נפגשות אחת לשבוע למשך
שעתיים-שלוש ,ופועלות לאורך שנים .לחולה ניתנת אפשרות להצטרף ,לפרוש או לשוב
לקבוצה ,הכל בהתאם להרגשתו ורצונו .הנחיית הקבוצות מתבצעת על ידי פסיכותרפיסטים
מתחומים שונים( .עובדים סוציאליים ,פסיכולוגים ,ותרפיסטים מתחומים שונים) והן
פועלות במספר ישובים בארץ.

עמותת "ידיד"

www.yedid.org.il

עמותת "ידיד" הוקמה בשנת  1997כדי לסייע לכל בני האדם שחיים בישראל לממש את
הזכויות המגיעות להם ,כולל סיוע פרטני  -משפטי וסוציאלי; פעילות קהילתית רחבת
היקף  ופעילויות לשינוי מדיניות הניתנות חינם אין כסף לכל דורש ודורשת.
מודל "מרכזי הזכויות בקהילה" של העמותה פועל כיום  בכעשרים ערים ברחבי הארץ.
במרכזי הזכויות של "ידיד" מוענק ייעוץ וסיוע משפטי חינם לכל דורש ,בתחומי דיור,
עבודה ,בריאות ,חינוך ,ביטוח לאומי וייצוג משפטי בהליכי הוצאה לפועל ובבתי המשפט.
משרד ראשי :רח' פייר קניג  ,28ירושלים ,טל ,02-6790710 .פקס.02-6790340 .

מרכז עזרה למרפא

http://ezra-lemarpe.org

אגודה המקלה על סבלם של החולים ובני משפחותיהם במגוון רחב של שירותים ,חינם
לכל פונה ,הכוללים :השאלת ציוד רפואי ,הטסת חולים ,שרותי אמבולנסים ברחבי הארץ,
ייבוא תרופות נדירות מחו"ל ,ביקורי חולים ותמיכה נפשית ,תרומות דם במקרי חרום ,ייעוץ
והכוונה לרופאים מקצועיים ,מרפאת רופאים מומחים לחוות דעת מקצועית נוספת ,מעון
יום שיקומי" ,ארוחית" טיפול בילדים בריאים שהוריהם מאושפזים.
סניף ראשי :בני ברק ,רח' חיד"א  .24טל ,03-5777000.פקס.03-6161177 .
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עמותת "דרכי מרים"

www.darkeimiriam.org

עמותה הבאה לעזרת חולי סרטן באזור ירושלים הנזקקים לטיפולים ממושכים ויומיומיים,
אשר אין ברשותם רכב והם חולים מדי מכדי להיטלטל בתחבורה הציבורית כדי לקבל את
הטיפולים הקשים .פעילות העמותה מתבצעת באזור ירושלים בלבד ובאזור זה ניתנת
היענות במאה אחוז לכל הפונים ,במתן הסעה מהבית לבית החולים וחזרה .בנוסף ,מפעילה
העמותה פינות המתנה וקפה במכונים ובמרפאות האונקולוגיות במרכזים הרפואיים
בירושלים.
הפנייה לעמותה מבוצעת דרך העו"ס במחלקות בתי החולים .רח' הרטום  9הר חוצבים,
ת.ד ,58067 .ירושלים .טל ,077-4147777 .פקס,02-5715614 .
דואר אלקטרוניinfo@dareimiriam.org :

מכון פוע"ה  -פוריות ורפואה על פי ההלכה

www.puah.org.il

מכון המסייע ליהודים בארץ ובכל רחבי העולם לנהל את אורח חייהם על פי ההלכה
היהודית בשילוב הרפואה המודרנית .המכון מעניק סיוע לזוגות חשוכי ילדים בתהליך
טיפולי הפוריות ,ייעוץ רבני חינם בתחומים שונים ומגוונים ,כגון שידוכים ,טהרת המשפחה
לסוגיה ,סוגיות גנטיות ויחסי אישות בשפות שונות .כמו כן ,למכון כ 50-משגיחות המבצעות
פיקוח הלכתי על טיפולי פוריות בכל בתי החולים בארץ.
לפרטים נוספים ניתן לפנות למכון פוע"ה ,רח' עזריאל  ,19גבעת שאול ,ירושלים.
טל ,02-6515050 :פקס 02-6517171 .או   info@puah.org.il
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נספחים

חוק דמי מחלה תשל"ו ()1976
חוק זכויות החולה התשנ"ו ()1996
עם הפנים אל חולי הסרטן
זכויות החולה על פי ההסתדרות הרפואית בישראל

חוק דמי מחלה תשל"ו ()1976
דיני עבודה (תמצית)
תמצית הוראות החוק הינם כדלקמן:
" #עובד"  -עובד שענין תשלום לתקופת מחלה אינו מוסדר לגביו על-פי הסכם קיבוצי.
" #עובד במשכורת"  -עובד שעיקר גמול עבודתו משתלם על בסיס של חודש או של
תקופה ארוכה יותר.
" #עובד בשכר"  -עובד שאינו עובד במשכורת.
" #מחלה"  -אי כשרו הזמני או הקבוע של העובד לבצע עבודתו ,הנובע ,על פי ממצאים
רפואיים ,ממצב בריאות לקוי.
" #קופת גמל"  -כמשמעותה בסעיף  47לפקודת מס הכנסה.
 .2הזכות לדמי מחלה
עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלה יהיה זכאי לקבל ממעבידו ,בכפיפות לתקופת
הזכאות המקסימלית כאמור להלן:
החל מהיום הרביעי להעדרו כאמור  -תשלום על פי חוק זה בעד תקופת מחלתו .בעד
הימים השני והשלישי להעדרו כאמור  -מחצית דמי מחלה.
" 2.1תקופת מחלה" תחושב לפי הוראות אלה:
 2.1.1לגבי עובד במשכורת  -תהא תקופת המחלה כל ימי מחלתו ,לרבות ימי
מנוחה שבועיים וחגים.
 2.1.2לגבי עובד בשכר שעבד עבודה מלאה אצל אותו מעביד או באותו מקום
עבודה  -תהא תקופת המחלה כל ימי מחלתו ,למעט ימי מנוחה שבועיים
וחגים.
 2.1.3לגבי עובד בשכר שלא עבד עבודה מלאה אצל אותו מעביד או באותו מקום
עבודה (להלן  -עובד לסירוגין)  -תהא תקופת המחלה כל ימי מחלתו,
למעט ימי מנוחה שבועיים וחגים ,כפול היחס שבין הימים שעבד העובד
ברבע השנה של העבודה המלאה ביותר שבשנים-עשר החדשים שקדמו
למחלה לבין ימי העבודה באותו רבע שנה.
 2.1.4לגבי עובד לסירוגין שטרם עבד אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה
תקופה של שלושה חדשים  -תהא תקופת המחלה כל ימי מחלתו  -למעט
ימי מנוחה שבועיים וחגים ,כפול היחס שבין הממוצע השבועי של ימי
עבודתו בתקופת עבודתו שקדמה למחלה לבין שש.
 2.1.5עובד בשכר או עובד לסירוגין שנהגו לעבוד בימי מנוחה שבועיים וחגים
שלפי היתר לפי "חוק שעות עבודה ומנוחה ,תשי"א  ,"1951 -יובאו הימים
האמורים בחשבון תקופת המחלה .לגבי עובד לסירוגין כאמור לעיל יבוא
"תשעים" במקום "ימי עבודה באותו רבע שנה" .לגבי עובד לסירוגין כאמור
לעיל יבוא "שבע" במקום "שש".
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 .3עבודה מתאימה אחרת או עבודה חלקית
קבע רופא שלפי ממצאים רפואיים שמחמת מגבלות רפואיות אין העובד מסוגל,
בפרק זמן מסויים ,לבצע עבודה מסוג פלוני או העובד אינו מסוגל לבצע עבודתו
אלא באופן חלקי ,והמעביד הציע לו עבודה מתאימה אחרת ,מלאה או חלקית ,באותו
מקום עבודה  -לא יהיה העובד זכאי לדמי מחלה ,לא הציע המעביד עבודה מתאימה
כאמור לעיל יהיה העובד זכאי לדמי המחלה שהיו מגיעים לו אילולא הוראות סעיף זה.
"עבודה מתאימה"  -עבודה שלא חלות לגביה המגבלות הרפואיות כאמור.
 .4תקופת הזכאות המקסימלית לדמי מחלה
לא תעלה על תקופה מצטברת של יום וחצי לכל חודש עבודה מלא שהעובד עבד
ולאיותר מתשעים יום בניכוי התקופה שבעדה קיבל דמי מחלה על פי חוק זה.
עובד שבחודש פלוני לא עבד אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה בכל ימי העבודה
שבאותו חודש יראו  25ימי עבודה כחודש עבודה מלאה.
 4.1שיעור דמי המחלה יהיה כמפורט בטבלה להלן:
זכאות דמי מחלה
שיעור התשלום

יום היעדרות

דמי מחלה

ראשון

אין תשלום

שני

תשלום מחצית דמי מחלה

 37.5%משכר יום רגיל

שלישי

תשלום מחצית דמי מחלה

 37.5%משכר יום רגיל

רביעי

תשלום מלא דמי מחלה

 75%משכר יום רגיל

       
 .5מרכיבי השכר לענין דמי המחלה
שכר היסוד :תוספת הותק ,תוספת יוקר או פיצוי בעבור התייקרות ,תוספת משפחה,
תוספת מחלקתית או מקצועית.
 .6דמי מחלה
דין דמי מחלה המשתלמים מאת מעביד כדין שכר עבודה לכל דבר.
 .7ביטוח דמי מחלה
מעביד יהיה פטור מחובתו לשלם דמי מחלה לעובדיו אם ביטח את העובד בביטוח דמי
בקופת גמל ,בתנאים שפורטו בחוק.
 .8הסכמה
ניתנה הסכמה בכתב על ידי רוב העובדים יראו בכך כאילו ניתנה הסכמתם של כל
העובדים באותו מקום עבודה.
 .9שלילת הזכות לדמי מחלה
עובד שבתקופת מחלתו עבד למעשה בשכר או בתמורה אחרת לא יהיה זכאי לדמי
מחלה עקב אותה מחלה ,ואם כבר שולמו ,רשאי המעביד או קופת הגמל ,לפי הענין,
לתבוע החזרתם או לנכותם מכל סכום שהם חבים לעובד.
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 .10תחולת דינים אחרים
עובד הזכאי לתשלום על-פי כל חיקוק בעד תקופת אי-כושר לעבודה מטעמי בריאות,
לא יהיה זכאי לדמי מחלה לגבי התקופה שבעדה זכאי לתשלום כאמור ולגבי כל תקופה
שנקבע במפורש באותו חיקוק שאין העובד זכאי לתשלום בעדה עקב המחלה
 .11שמירת זכויות
חוק זה אינו בא לגרוע מזכויות עובדים על פי הסכמים קיבוציים ,בין אם חל על העובדים
חוק זה ובין אם לאו.
 .12היעדרות בשל מחלת ילד ו/או הורה
 12.1עובד או בן זוגו זכאים לזקוף עד  8ימים בשנה ,עקב היעדרות מהעבודה בשל
מחלת ילדו ,על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו .היה הילד חולה במחלה
ממארת והעובד או בן זוגו ,עבד אצל אותו מעביד שנה אחת לפחות  -יהיה זכאי
לזקוף עד  60יום בשנה בשל היעדרות כאמור .הזקיפה ,כאמור ,תיעשה רק לאחר
שהעובד ימסור למעבידו הצהרה חתומה על ידו ועל ידי בן זוגו לפי הטופס שנקבע
בתקנות; ויצרף ועדה רפואית בדבר ממחלת ילדו*.
* ילד פירושו קטין עד גיל .18
על פי חוק ההסדרים  - 2009עובד המועסק אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה
שנה אחת לפחות ,ושילדו חלה במחלה ממארת ,יהא זכאי לזקוף עד  90ימי היעדרות
בשנה על חשבון ימי המחלה שנצברו לו או על חשבון ימי החופשה המגיעים לו .באם
בן זוגו של העובד הוא עובד או עובד עצמאי ולא נעדר מעבודתו ,או אם העובד הוא
הורה יחיד או שהילד נמצא בהחזקתו הבלעדית ,יהא זכאי לזקוף כאמור עד  110ימי
היעדרות בשנה.
 12.2היעדרות בשל מחלת הורה
 12.2.1עובד שלו הורה שמלאו לו  65שנה ,זכאי לזקוף עד  6ימים בשנה ,עקב
היעדרות מהעבודה בשל מחלת הורהו ,על חשבון תקופת המחלה הצבורה
שלו .עובד שהורהו נמצא במוסד סיעודי ,אינו זכאי לזקוף לתקופת המחלה
הצבורה שלו .היעדרות לשם טיפול בהורה כאמור ,הזקיפה כאמור תיעשה
רק לאחר שהעובד ימסור למעבידו הצהרה ומסמכים רפואיים כמפורט
בתקנות.
 12.2.2אין שני זכאים בעד אותו פרק זמן
עובד שאחד מאחיו נעדר מעבודתו בשל מחלת הורהו ומימש את זכאותו
כאמור בפסקה  12.2.1לעיל אינו זכאי להיעדר מעבודתו שלו באותו ענין,
באותו פרק זמן .לענין זה ,אח ,בן או בת נוספים של ההורה ,שבשל הטיפול
בו ,מתבקשת זקיפת ההיעדרות ,לתקופת המחלה הצבורה ,לרבות בן או
בת מאומצים.
על פי חוק ההסדרים  2009ועדת הרווחה של הכנסת אישרה תקנות לפיהן מעסיק לא
יוכל לפטר עובד בתקופת ימי המחלה שלו ושל בני זוגו וילדיו.
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 13היעדרות בשל מחלת בן/בת זוג
עובד בעל וותק של שנה ומעלה זכאי לזקוף עד  60יום בשנה של היעדרות בשל מחלה
ממארת של בן/בת זוגו על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו או על חשבון ימי
החופשה המגיעים לו ,לפי בחירת העובד.
 14פיטורין בזמן ימי מחלה
מעביד לא יפטר עובד ,שנעדרת מעבודתו עקב מחלה כל עוד העובד זכאי לנצל את
התקופה הצבורה לו לדמי מחלה ,וזאת עד לתקופת הזכאות המקסימלית .הכלל האמור,
לא יחול כאשר מקום העבודה של העובד פסק מלפעול או אם המעביד פשט את הרגל ואם
הוא תאגיד ,ניתן בעניינו צו פירוק .כמו כן ,הכלל לא יחול במצבים שבהם המעביד הודיע
על כוונתו לפטר את העובד ,בהודעה מוקדמת בטרם נעדר העובד מעבודתו עקב מחלתו.
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חוק זכויות החולה התשנ"ו ()1996
(להלן תמצית מתוך חוק זכויות החולה שהתקבל בכנסת ביום י"ב באייר התשנ"ו 1 ,במאי .)1996
מטרת החוק
חוק זה מטרתו לקבוע את זכויות האדם המבקש טיפול רפואי או המקבל טיפול רפואי
ולהגן על כבודו ועל פרטיותו.
פרק ג'  -הזכות לטיפול רפואי

 .3הזכות לטיפול רפואי
כל הנזקק לטיפול רפואי זכאי לקבלו בהתאם לכל דין ובהתאם לתנאים ולהסדרים
הנוהגים ,מעת לעת ,במערכת הבריאות בישראל.
במצב חירום רפואי זכאי אדם לקבל טיפול רפואי דחוף ללא התניה.
 .4איסור הפליה
מטפל או מוסד רפואי לא יפלו בין מטופל למטופל מטעמי דת ,גזע ,מין ,לאום ,ארץ
מוצא ,נטיה מינית או מטעם אחר כיוצא באלה.
 .5טיפול רפואי נאות
מטופל זכאי לקבל טיפול רפואי נאות ,הן מבחינת הרמה המקצועית והאיכות הרפואית,
והן מבחינת יחסי האנוש.
 .6מידע בדבר זהות המטפל
מטופל זכאי למידע בדבר זהותו ותפקידו של כל אדם שמטפל בו.
המנהל הכללי יקבע הוראות בדבר דרכי הזיהוי של מטפל ושל עובד המוסד הרפואי.
 .7דעה נוספת
מטופל זכאי להשיג מיוזמתו דעה נוספת לענין הטיפול בו; המטפל והמוסד הרפואי
יסייעו למטופל בכל הדרוש למימוש זכות זו.
 .8הבטחת המשך טיפול נאות
עבר מטופל ממטפל אחד לאחר או ממוסד רפואי אחד לאחר ,יהיה המטופל זכאי ,לפי
בקשתו ,לשיתוף פעולה של המטפלים והמוסדות הרפואיים הקשורים לטיפול הרפואי
בו ,לשם הבטחת ההמשך הנאות של הטיפול.
 .9קבלת מבקרים
מטופל המאושפז במוסד רפואי לקבל מבקרים בזמנים ועל פי הסדרים שקבע מנהל
המוסד הרפואי.
 .10שמירה על כבודו ופרטיותו של המטופל
מטפל ,כל מי שעובד בפיקוחו של המטפל וכן כל עובד אחר של המוסד הרפואי ישמרו
על כבודו ועל פרטיותו של המטופל בכל שלבי הטיפול הרפואי.
מנהל מוסד רפואי יקבע הוראות בדבר שמירה על כבודו ועל פרטיותו של המטופל
הנמצא במוסד הרפואי.
 .11טיפול רפואי במצב חירום רפואי או סכנה חמורה
בנסיבות שיש בהן לכאורה מצב חירום רפואי או סכנה חמורה ,והתבקש מטפל או
 120חובות וזכויות בקופות החולים השונות

מוסד רפואי לתת טיפול רפואי לאדם ,יבדוק אותו המטפל ויטפל בו ככל יכולתו.
לא היתה למטפל או למוסד הרפואי היכולת לטפל המטופל ,יפנו אותו במידת יכולתם,
למקום שבו יוכל המטופל לקבל את הטיפול המתאים.
פרק ד'  -הסכמה מדעת לטיפול רפואי

 .13הסכמה מדעת לטיפול רפואי
 #לא יינתן טיפול רפואי למטופל אלא אם כן נתן לכך המטופל הסכמה מדעת לפי
הוראות פרק זה.
 #לשם קבלת הסכמה מדעת ,ימסור המטפל למטופל מידע רפואי הדרוש לו ,באורח
סביר ,כדי לאפשר לו להחליט אם להסכים לטיפול המוצע; לענין זה" ,מידע רפואי",
לרבות -
( )1האבחנה (הדיאגנוזה) והסיכום (הפרוגנוזה) של מצבו הרפואי של המטופל;
( )2תיאור המהות ,ההליך ,המטרה ,התועלת הצפויה והסיכויים של הטיפול המוצע;
( )3הסיכונים הכרוכים בטיפול המוצע ,לרבות תופעות לוואי ,כאב ואי נוחות;
( )4סיכויים וסיכונים של טיפולים חלופיים או של העדר טיפול רפואי;
( )5עובדת היות הטיפול בעל אופי חדשני.
 #המטפל ימסור למטופל את המידע הרפואי ,בשלב מוקדם ככל האפשר ,ובאופן
שיאפשר למטופל מידה מרבית של הבנת המידע לשם קבלת החלטה בדרך של
בחירה מרצון ואי תלות.
 #על אף הוראות סעיף קטן (ב) ,רשאי המטפל להימנע ממסירת מידע רפואי מסויים
למטופל ,הנוגע למצבו הרפואי ,אם אישרה ועדת האתיקה כי מסירתו עלולה לגרום
נזק חמור לבריאותו הגופנית או הנפשית של המטופל.
 .14אופן מתן הסכמה מדעת
 #הסכמה מדעת ייתכן שתהיה בכתב ,בעל פה או בדרך של התנהגות.
 #הסכמה מדעת לטיפול רפואי המנוי בתוספת תינתן במסמך בכתב ,שיכלול את
תמצית ההסבר שניתן למטופל.
 #נזקק מטופל לטיפול רפואי המנוי בתוספת ונמנע ממנו לתת את הסכמתו מדעת
בכתב ,תינתן ההסכמה בפני שני עדים ,ובלבד שדבר ההסכמה והעדות יתועדו
בכתב סמוך ככל האפשר לאחר מכן.
 #בדבר חרום רפואי ,הסכמה מדעת לטיפול רפואי המנוי בתוספת יכול שתינתן בעל
פה ובלבד שדבר ההסכמה יתועד בכתב סמוך ככל האפשר לאחר מכן.
כטיפול רפואי המנוי בתוספת נחשבים:
 #טיפול בקרינה מייננת (רדיותרפיה)
 #כימותרפיה לטיפול בתהליכים ממאירים.
 #דיאליזה.
 #טיפולי הפריה חוץ  -גופית.
 #צינתורים של כלי דם.
 #ניתוחים ,למעט כירורגיה זעירה.
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"עם הפנים אל חולי הסרטן"
הנוסח הנ"ל מתבסס על תרגום מתוך פרסום של ארגון  cancerlinkבאנגלית ואינו מחייב
מבחינה חוקית.
 .1יש להקדיש לכל חולה תשומת לב שווה ,ללא הבדל מין ,גזע ,מעמד ,תרבות ,דת ,גיל,
מין ,אורח חיים ודרגת התפתחות המחלה.
 .2יש להתייחס בכבוד ,בהבנה וברצינות לצרכיו הפיזיים והנפשיים של החולה ,לצרכיו
התרבותיים והפסיכולוגיים לאורך כל מהלך מחלתו ללא קשר לסוג המחלה.
 .3יש ליידע את החולה במתן מידע אמיתי ,בצורה אנושית ,אמינה וברגישות רבה על
האבחנה וסוג המחלה .כמו כן ,יש לשתף את החולה לגבי אופציות הטיפול ולמסור לו
את כל המידע לגבי הסיכונים ,היתרונות ותופעות הלוואי של הטיפול.
 .4יש לכבד את רצונו של החולה לפרטיות בכל הקשור במחלתו ,ואם הוא מעדיף שלא
לדבר על כך עם משפחתו וחבריו אין לדחוק בו לעשות זאת.
 .5יש לבקש את הסכמת החולה להשתתף בטיפולים ניסיוניים ,ולהסביר לו את
המשמעויות הכרוכות בכך.
 .6יש לכבד את רצונו של החולה (אם אינו קטין) לקבל דעה רפואית נוספת ,או לסרב
לקבל טיפול מסויים ,או טיפולים משלימים תומכים אחרים.
 .7יש לסייע לחולה לקבל כל מידע מתאים שיעזור לו להבין את מחלתו ולהתמודד
איתה ,ובכך לעזור לו גם לקבל תמיכה מהמשפחה ומהחברים.
 .8יש להכיר בצורכי רווחה מיוחדים של חולה סרטן ומשפחתו ולפעול בהתאם לצרכים
אלה .יש לדאוג שהחולה יזכה לקבל את השירותים והזכויות המתאימים.
 .9חשוב ליידע את החולה על כל השירותים הכלליים והקהילתיים ,על קבוצות תמיכה,
קבוצות תמיכה עצמית ועובדי בריאות שיכולים לסייע לו במהלך מחלתו.
 .10על המעסיקים במקומות העבודה לקבל חזרה לעבודה את חולה הסרטן ,להעסיקו
ולקדמו על פי כישוריו ,יכולתו והניסיון שלו ,ולא לדחותו בגלל מחלתו  .
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זכויות החולה על פי ההסתדרות הרפואית
בישראל
יעודו של הרופא לשמור על בריאותו הגופנית והנפשית של האדם ולהקל את סבלו תוך
כיבוד החיים וערך האדם ,ללא הבדל גיל ,מין ,גזע ,דת ,לאום ,מעמד חברתי ,מעמד כלכלי,
אידיאולוגיה פוליטית או כל סיבה אחרת; בעת שלום כבעת מלחמה.
 .1החולה הוא אדם הזקוק לעזרה ותלוי ברופא .הרופא יעניק לו מלוא תשומת הלב
וישתמש בכל הידע שברשותו לקביעת אבחנה וטיפול .טובתו של החולה בטיפולו של
רופא קודמת לכל עניין אחר.
 .2בעת מתן הוראותיו ופעולותיו הרפואיות ,לא תהיה על הרופא מרות ,זולת מצפונו
הרפואי.
 .3החולה זכאי לבחור את רופאו .הרופא חייב להגיש עזרה רפואית במקרים דחופים ,או
כאשר מדובר בהצלת נפשות .בכל מקרה אחר ,רשאי הרופא שלא לקבל לטיפולו חולה
מסיבות אישיות או מקצועיות.
הסכים הרופא לטפל בחולה ,ימשיך בטיפול בטיפול כל עוד קיים אמון ושיתוף פעולה
בינו לבין החולה.
והיה ואם הופסק הקשר ,חייב הרופא להעביר את כל המידע הנוגע להמשך הטיפול
לרופא הבא במקומו.
 .4הרופא רשאי לבקש התייעצות עם רופא נוסף ולעמוד על זכותו זו.
 .5החולה זכאי לקבל מהרופא הסבר על מחלתו על פי כושרו להבין את המוסבר .על
הרופא לשקול בתבונה את הסבריו .החולה רשאי לסרב לקבל טיפול או בדיקה אם
הדבר נוגד את רצונו ,דעתו או אמונתו ובלבד שהוא מודע לסיכונים שהוא נוטל על
עצמו.
אם ,לפי הערכת הרופא ומצפונו ,עלול המידע להזיק לחולה ,יימסר המידע לקרוב
משפחה או לאדם אחר מטעם החולה .אם החולה קטין ,או לא כשיר על פי דין לדאוג
לענייניו ,יימסר המידע אודותיו לנציגו החוקי.
 .6החולה ימסור לרופא כל מידע הנחוץ לאבחנה ולטיפול מתוך ביטחון שהרופא ישמור
בסודיות כל מה שנמסר לו וכל מה שיתגלה תוך כדי הטיפול.
הסכמת החולה להעביר מידע לגוף או לאדם אחר ,תינתן רק לאחר שהבין את משמעות
העניין .הרופא יעביר מידע לרשויות ,ללא אישור החולה ,רק באותם מקרים שהחוק
מחייב ,והרופא יודיע על כך לחולה.
 .7מאגרי מידע ממוחשבים הפועלים במערכת הבריאות מסייעים להשלים פרטים
על עברו הרפואי של החולה ומצב בריאותו בעת פנייתו לטיפול מחדש .אין להשתמש
במאגרים אלה למטרות אחרות ואין לאפשר הצלבת מידע עם מאגרים אחרים .מאגרי
המידע יכולים לשמש את המחקר והסטטיסטיקה ,ובלבד שיושמטו פרטים אישיים
מזהים.
 .8במסגרת טיפול ציבורי כבמסגרת פרטית ,יש לשמור על הפרטיות של החולה
ולהבטיח קשר ישיר בין החולה לרופא ללא התערבות של גורם זר וללא שיקולים
ואילוצים זרים.
חובות וזכויות בקופות החולים השונות 123

 .9החולה זכאי לדעת אם הוא נוטל חלק בניסוי רפואי .החולה רשאי ,לאחר שקיבל הסבר
על הסיכויים והסיכונים ,לסרב לקחת חלק במחקר .החולה זכאי לדעת אם המטפל בו
אינו רופא מורשה אלא סטודנט לרפואה או מתמחה.
 .10בעת מחלה סופנית יש לכבד את עצמאותו ורצונו של החולה כל עוד הוא מסוגל
לבטא את דעתו .על הרופא לסעוד אותו ,להקל את סבלו הגופני והרוחני ולשמור על
כבודו של הנוטה למות.

חשוב לדעת ולזכור:
#

אין סיבה לפחד ולשאול שאלות ,כמו גם לבקש חוות דעת נוספת .זוהי זכותך!

#

עליך לוודא כי ברורים ומובנים לך היתרונות שבטיפול ו/או בבדיקות שעליך לעבור ,כמו
גם תופעות הלוואי או הסיכונים שעלולים לנבוע מהם.

#

זכותך לקבל מידע להקלה על תופעות הלוואי כתוצאה מהטיפול ,או כתוצאה מתופעות
הנובעות מהמחלה ,כגון מידע עדכני ביחס לדרכי הטיפול בכאב ,בבחילות ובהקאות.

#

חשוב לקבוע פגישה עם הרופא למטרה זו ולרשום את השאלות המטרידות אותך
לפי סדר חשיבות יורד ,כך שבכל מקרה ,השאלות החשובות תישאלנה ,והשאר תועברנה
למפגש הבא.
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