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* חוברת זו מנוסחת בלשון זכר אך פונה לשני המינים כאחד

הקדמה
דבר מנכ״לית העמותה  -ד״ר קרן גונן
העמותה הישראלית לסרטני מוח הוקמה באוגוסט  2019במטרה להעניק
תמיכה לחולים ולבני משפחתם.
לאור מורכבות המחלה והפגיעה התפקודית המאפיינת אותה ,המחלה
מביאה עימה שינוי מהותי באורח החיים של המשפחה כולה .העמותה הוקמה
על ידי בני משפחה ואנשי מקצוע מתחומים :רפואה ,סיעוד ,עבודה סוציאלית,
מחקר ועוד .העמותה עוסקת בשינוי מדיניות ,מתן מידע ,תמיכה לחולים
ולבני המשפחה וסיוע במיצוי זכויות .כמו כן ,עוסקת בהעלאת המודעות
בציבור לסוגי המחלה ,גורמי סיכון ,סימפטומים וטיפול במחלה.
העמותה תומכת בקידום המחקר במחלה בארץ ובעולם ומשתפת פעולה עם ארגון IBTA
( )The International Brain Tumour Allianceהעולמי.
עמותת עיל"מ החלה לעבוד בשיתוף פעולה עם המוסד ביטוח הלאומי על מנת לשפר את הממשק
בינו לבין חולים עם גידולי מוח בכלל ועם גידול מוח מסוג  GBMבפרט.
במסגרת שיתוף הפעולה נבנה מדריך זכויות מעודכן זה ,על מנת לספק הנחיות לחולים עם גידולי
מוח והתייחסות ספציפית לגידול מוח מסוג ( GBMגליובלסטומה) ,לעניין הקצבאות להן הוא עשוי
להיות זכאי במוסד ביטוח הלאומי ,להבין את תהליך הטיפול בתביעה ,לסייע לו להציג את מצבו
הרפואי והתפקודי בצורה נכונה ולקבל ,בסופו של תהליך ,הערכה והחלטה המשקפת את מצבו.
מאחלת למטופלים ובני משפחתם בריאות והצלחה רבה במסענו המשותף.

דבר מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי  -מר מאיר שפיגלר
בהתאם למדיניות הביטוח הלאומי להקל על הציבור ולסייע לו ברוח בית
הילל ,לקבל את מלוא זכויותיו ,מתקיים כבדרך השיגרה שיתוף פעולה
פורה ומפרה עם עמותת עיל"מ המושיטה יד וכתף תומכת ,בהתנדבות
מלאה ואצילות נפש הראויות לשבח ,לחולי  ,GBMשכה זקוקים לכך.
במסגרת פעילותה ,העמותה מהווה מוקד מידע וגורם מנחה למיצוי מלא
של זכויות המתמודדים עם המחלה.
הביטוח הלאומי מברך על שיתוף הפעולה הערכי והאנושי ,שמשביח את הנתינה.
בהקשר לכך ,הוחלט בביטוח הלאומי להסתמך על המסמכים הרפואיים לצורך קבלת החלטה
בדבר הזכאות לנכות בשיעור  100%לצמיתות (לחולי  ,)GBMמבלי שהמבוטח יידרש להופיע בפני
ועדה רפואית.
השירות הוא נר לרגלנו ,ראיית עולמנו והבסיס לזכות קיומנו.
ביחד נעשה ונצליח.
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כחולה ,אילו קצבאות באפשרותי לקבל מביטוח לאומי?
קצבת נכות כללית
מהי קצבת נכות כללית?
קצבת נכות כללית מיועדת לאנשים מגיל  18ועד גיל פרישה (לנשים גיל  62ולגברים גיל ,)67
שכושרם לעבוד נפגע באופן משמעותי ,בשל הליקוי הרפואי.
תנאי לבדיקת הזכאות לקצבה ,הוא כי הכנסותיך מעבודה ,אינן עולות על  60%מהשכר החודשי
הממוצע במשק ( ₪ 6,331ברוטו ,נכון לינואר )2021
אם הכנסתך נמוכה מסכום זה ,וכושרך לעבוד נפגע בשל הליקוי ,כדאי להגיש תביעה לנכות
כללית .בשלב ראשון ,יקבעו אחוזים הרפואיים ובהתאם לאחוזים הרפואיים שייקבעו ,תיבדק
השפעת הליקוי על היכולת שלך לעבוד .סיכום הקצבה נקבע על פי השפעת הליקוי על היכולת
שלך לצאת ולהשתכר או לתפקד במשק הבית.

מה ההבדל בין האבחון הרפואי ובחינת כושר העבודה?
א .ביצוע האבחון הרפואי וקביעת אחוזי הנכות הרפואית הם בהתאם לליקויים מהם סובל המבוטח
(בין  0ל 100-לפי ספר הליקויים).
הערה :לחולי  GBMבדרך כלל תיקבע נכות רפואית יציבה בשיעור .100%
ב .בבחינת כושר העבודה ,נבדקת ההשפעה של הנכות הרפואית על היכולת להשתכר ובהתאם
לכך נקבעת דרגת "אי כושר" ( 74% ,65% ,60%או .)100%
חשוב לציין :תשלום של קצבת הנכות היא בהתאם לדרגת האי כושר ולא האחוז הרפואי.

הזכאות לקצבת נכות יכולה להיות בשיעורים הבאים:
זכאות בשיעור  60%-סכום של ( ₪ 1,908נכון לינואר )2021
זכאות בשיעור  65%-סכום של ( ₪ 2,027נכון לינואר )2021
זכאות בשיעור  74%-סכום של ( ₪ 2,242נכון לינואר )2021
זכאות בשיעור  100%-סכום של ( ₪ 3,321נכון לינואר )2021
בנוסף ,משולמת תוספת עבור בני זוג וילדים לפי מבחני הכנסה
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מידע נוסף ניתן לקבל באתר המוסד לביטוח לאומי

קצבת שירותים מיוחדים
מהי קצבת שירותים מיוחדים?
קצבת שירותים מיוחדים מיועדת לאנשים בין גיל  18לגיל פרישה ,שנקבעו להם  60%נכות רפואית
הזכאים לקצבת נכות והם תלויים בעזרת הזולת בחיי היום יום ,בשל הליקוי הרפואי או זקוקים
להשגחה למניעת סכנת חיים לעצמם או לזולתם .במידה ואתה זקוק לעזרת הזולת בפעולות
ההלבשה ,רחצה ,אכילה ,היגיינה אישית ,ניידות בתוך הבית וכן פעולות הקשורות לניהול משק
הבית או זקוק להשגחה למניעת סכנת חיים .מומלץ לך להגיש תביעה לשירותים מיוחדים.
בקשתך תועבר לוועדה רפואית ,כדי לקבוע את האחוזים הרפואיים וכמו כן לבצע הערכת
תלות לקביעת מידת התלות שלך בעזרת הזולת .זכאים לקצבת שירותים מיוחדים גם חולים
אונקולוגים המקבלים טיפול רפואי ,מתוך רשימת הטיפולים המופיעים בחוזר נכות  .1926על
מנת לבחון זכאותך לקצבת שירותים מיוחדים ,יש לצרף לטופס התביעה מסמכים רפואיים
המעידים על טיפול רפואי פעיל אשר ניתן לכם.

מהם שיעורי וסכומי הקצבה?
שיעור הקצבה נובע ממידת השפעת הליקוי על הצורך שלך בעזרה בחיי היום יום.
הזכאות לקצבת שירותים מיוחדים יכולה להיות בשיעורים הבאים:
זכאות בשיעור  50%-סכום של ( ₪ 1,427נכון לינואר )2021
זכאות בשיעור  112%-סכום של ( ₪ 3,334נכון לינואר )2021
זכאות בשיעור  188%-סכום של ( ₪ 5,341נכון לינואר )2021
תוספת לנכה מונשם( ₪ 1,850 -נכון לינואר )2021

ומה אם אני עובד?

תנאי לבדיקת הזכאות לקצבת שירותים מיוחדים ,הוא כי הכנסותיך מעבודה ,אינן עולות על 5
פעמים השכר הממוצע במשק ( ₪ 52,755ברוטו ,נכון לינואר .)2021
אם אתה לא מקבל קצבת נכות והכנסותיך לא עולות על  5פעמים השכר הממוצע ,תוכל להיבדק
לשירותים מיוחדים אם יקבעו לך  75%נכות רפואית.

קצבת ניידות
קצבת ניידות | מיהו מוגבל בניידות?

אדם המוגבל בגפיו התחתונות ,חשוב להדגיש כי לא רק אדם אשר מרותק/משתמש בכיסא גלגלים
זכאי לקצבה .במידה ויש לך מוגבלות בגפיים התחתונות ,עליך להגיש בקשה לבדיקה רפואית
בלשכת הבריאות המחוזית באזור מגוריך ,הקביעה מתבססת על רשימת הליקויים הכוללת בתוכה
סעיפים על הגבלות (ולא מחלות) .לאחר קבלת החלטת הוועדה הרפואית במשרד הבריאות עליך
להגיש לביטוח הלאומי תביעה לקצבת ניידות.

מה הם תנאי הזכאות?

 .1הוועדה הרפואית קבעה לך  40%מוגבלות בניידות לפחות אם הנך בעל רישיון נהיגה תקף ,או
 60%מוגבלות בניידות אם אין לך רישיון נהיגה תקף ויש לך מורשה נהיגה.
להסבר מי הוא מורשה נהיגה לחץ כאן
 .2ברשותך ובבעלותך רכב
("בבעלותך"  -גם אם הרכב רשום על שם בן/בת זוגך ו/או אפוטרופוס שלך)
03

מהם סכומי הקצבה ?

קצבת ניידות לבעל רכב :נע בין  ₪ 342ל ₪ 8,128 -
הסכום נקבע בהתאם לאחוזי המוגבלות ,הרכב הקובע ,האבזרים ,סכום השתכרותך ומרחק
מביתך למקום עבודתך.
קצבת חסר רכב :סכום הקצבה הינו ₪ 2,364
*סכום הקצבאות נכון לינואר 2021

מהן ההטבות בניידות?

• הלוואה עומדת לרכישת רכב
הלוואה עומדת ניתנת למוגבל בניידות הרוכש רכב חדש ,לשם מימון מלא או חלקי של המסים
החלים על הרכב הקובע לגביו – רכב פרטי ,רכב מסחרי ,או רכב לאבזרים מיוחדים ,הרכב נקבע
בהתאם להוראות הסכם הניידות או עפ"י החלטת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים.
*למידע נוסף על הלוואה עומדת ניתן לקרוא באתר הביטוח הלאומי
• הלוואה מקרן הלוואות לנכים קשים
בנוסף להלוואה עומדת למימון המיסים ,נכים קשים עשויים להיות זכאים להלוואה מקרן הלוואות
שנועדה למימון מחיר הרכב מעבר למיסים.
למידע נוסף על קרן ההלוואות ניתן לקרוא באתר ביטוח לאומי.
• אבזור לרכב
בנוסף להלוואות לרכישת רכב ניתן לקבל:
 .1החזר הוצאות עבור אבזור ברכב פרטי (לבעלי רישיון נהיגה בלבד).
 .2הלוואה לרכישת ולהתקנת מיתקן הרמה/רובוט לאחסון כיסא הגלגלים ברכב .
 .3הלוואה לרכישת והתקנת אבזרים ברכב לאבזרים מיוחדים.
למידע נוסף ניתן לראות בקישור זה.

04
מידע נוסף ניתן לקבל באתר המוסד לביטוח לאומי

שאלות ותשובות
אושפזתי לאחרונה בבית חולים ,כיצד אוכל להגיש תביעה בדרך קלה ונוחה?

במסגרת שיפור השירות ,הביטוח הלאומי מפעיל בשיתוף עם בתי החולים שירות מחלקה
ראשונה לחולים מאושפזים:
בדיקת זכאות להטבות ולקצבאות נכות כללית ,שירותים מיוחדים ,באמצעות בית החולים ,באופן
ידידותי ונוח ,תוך הקפדה מלאה על פרטיותכם.

כיצד פועל השירות?
עובד/ת סוציאלי/ת של בית החולים יגיעו אליך ,יחתימו אותך על הבקשה לתביעה ויעבירו אותה
ישירות לביטוח הלאומי בצירוף המסמכים הרפואיים להמשך טיפול ולמיצוי זכויותיך ,ללא צורך
בפעולה נוספת מצדך.

האם אדם יכול לקבל כמה קצבאות במקביל?
ככלל ,הזכאות לכל קצבה נבדקת עפ"י הקריטריונים שלה .יחד עם זאת ישנן התניות שונות בחוק,
הקושרות בין הקצבאות כפי שיפורט להלן:
א .ניידות ושירותים מיוחדים:
ניתן לקבל את  2הקצבאות בו זמנית במידה ומתקיימים אחד מהתנאים הבאים:
• נקבעו  100%מוגבלות בניידות.
• נקבעו  112%שר"מ.
• ועדה רפואית של לשכת הבריאות/ועדת ערר קבעה שיש שימוש והזדקקות בכיסא גלגלים.
בכל יתר המקרים לא ניתן לקבל את שתי הקצבאות יחד.
ב .ההתניות בין ניידות לנכות:
ניתן לקבל את שתי הגמלאות יחד למעט בשני המקרים הבאים:
• לא ניתן לקבל "קצבת חסר רכב משתכר" במקרה בו מקבלים קצבת נכות כללית.
• לא ניתן לקבל גמלת ניידות לרכב  2000סמ"ק (לפי הסכם הניידות ולא לפי החלטת הוועדה
לגודל רכב)
ג .התניות בין נכות לשירותים מיוחדים:
ניתן לקבל קצבת נכות כללית וקצבת שירותים מיוחדים בו זמנית .אדם שמקבל נכות כללית צריך
 60%נכות רפואית כדי שניתן יהיה לבדוק זכאותו לקצבת שירותים מיוחדים .אדם שאינו מקבל נכות
כללית צריך  75%נכות רפואית לפחות כדי שניתן יהיה לבדוק זכאותו לקצבת שירותים מיוחדים.
הערה :לא ניתן לקבל קצבאות נכות ושר"מ בו זמנית למשך  60יום ראשונים בלבד מתאריך
זכאות לקצבת נכות .במקרה זה תשולם הקצבה הגבוהה מבינם.
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האם אני זכאי לשיקום מקצועי?
שיקום מקצועי מיועד לאדם לפני גיל פרישה ,שוועדה רפואית קבעה לו נכות רפואית משוקללת
לצמיתות בשיעור של  20%לפחות .תוכנית שיקום עשויה לכלול אבחון תעסוקתי ,הכשרה מקצועית
והשמה בעבודה (לעיתים התוכנית כוללת רק השמה).
לכן ,אם נקבעו לך  20%נכות רפואית לפחות ,אינך עובד ,בשל הליקוי ,אך מעוניין לעבוד ואתה זקוק
להכשרה מקצועית כדי להשתלב או לחזור לעבוד בשוק העבודה הפתוח .וכמו כן ,אתה מסוגל
לשתף פעולה בתהליך של שיקום מקצועי ולהשתלב כעובד רגיל בשוק העבודה הפתוח.
באפשרותך לפנות לבדיקת זכאותך והתאמתך לתוכנית שיקום בסניף הביטוח הלאומי באזור
מגוריך .אדם שאינו מתאים לשיקום מקצועי ,תיבדק האפשרות להעביר את הזכאות שלו לשיקום
לבת/בן זוגו ,בתנאי שבת/בן הזוג מתגורר באופן קבוע עם הנכה ,ומשולמת בעדו תוספת בקצבת
הנכות של הנכה ,ועדיין לא הגיע לגיל הפרישה.

אני מקבל תשלומים מחברת ביטוח עבור אובדן כושר עבודה או תשלומי פנסיה,
עדיין אהיה זכאי לקצבה?

קצבת נכות (המשתלמת עד גיל פרישה בלבד)
הכנסות שלא מעבודה כגון הכנסות מחברת ביטוח או תשלומי פנסיה מוקדמת יכולות להשפיע רק
על תוספת התלויים (בן זוג או ילד) במידה ואתה נמצא זכאי לה על פי קריטריונים.
חשוב לציין כי הכנסות שאינן מעבודה אינן שוללות זכאות לקצבת הנכות.
קצבת שירותים מיוחדים
הכנסות שלא מעבודה אינן משפיעות על הזכאות לקצבת שירותים מיוחדים או על סכום הקצבה
לה אתה עשוי להיות זכאי.
קצבת ניידות
הכנסות שלא מעבודה אינן משפיעות על הזכאות לקצבת ניידות או על סכום הקצבה לה אתה עשוי
להיות זכאי.

האם שהות באשפוז ממושך או בהוספיס משפיע על קבלת קצבה?

 .1קצבת נכות (המשתלמת עד גיל פרישה בלבד)
שוהה במוסד או בגוף ציבורי הזכאי לקצבת נכות יוכל להמשיך לקבל קצבת נכות בסכום של ₪ 954
(נכון לשנת .)2021
 .2קצבת שירותים מיוחדים
נכה השוהה במוסד בו ניתנים שירותי רפואה ,שירותי סיעוד או שירותי שיקום ,לא יהיה זכאי לקצבת
שירותים מיוחדים.
 .3קצבת ניידות
שוהה במוסד מעל  90יום לא זכאי לקצבת ניידות למעט מוגבל בניידות אשר עונה
לכל התנאים הבאים:
• מעל גיל  18אשר נקבעו לו  100%מוגבלות בניידות או נקבע שהינו זקוק ומשתמש בכיסא גלגלים
• בעקבות אשפוזו חדל לקבל קצבת שר"מ או היה זכאי לקבל שר"מ לולא אושפז
• יוצא מהמוסד לפחות  6פעמים בחודש
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מה הן הזכאויות לקצבאות לאחר גיל הפרישה?

מי שהתחיל לקבל קצבה לפני גיל פרישה וביום הגיעו לגיל פרישה היה זכאי לקצבה ,ימשיך
לקבל קצבה באופן הבא:
א .קצבת נכות  -במעבר לגיל פרישה תשולם קצבת זקנה בסכום שלא יפחת מסכום קצבת הנכות.
ב .קצבת ניידות  -במעבר לגיל פרישה תמשיך לקבל את אותן ההטבות.
ג .קצבת שירותים מיוחדים  -במעבר לגיל פרישה תמשיך להשתלם קצבת שירותים מיוחדים.
במידה והאבחון והפגיעה בתפקוד החלו לאחר גיל פרישה לא יהיה ניתן לקבל קצבאות נכות,
שירותים מיוחדים או ניידות .לכן ,מוצע לבחון את זכאותך לגמלת סיעוד מהביטוח הלאומי שניתנת
לאחר גיל פרישה ומספקת סיוע ברכישת טיטולים וציוד נוסף.
כמו כן ,באפשרותך לפנות לוועדות לקביעת אחוזי נכות לאחר גיל פרישה דרך מס הכנסה.
הערה :גיל פרישה לגברים ונשים לעניין קצבת ניידות הוא  ,67לעניין קצבאות נכות ושר"מ גיל
פרישה הינו 62 :לנשים ו 67-לגברים.

קיבלתי קצבה בתחילת המחלה וכעת מצבי התדרדר ,מה עליי לעשות?
במידה וקיימת החמרה במצבך הרפואי ,ניתן להגיש בקשה להחמרה בצירוף מסמכים המעידים
על ההחמרה .להלן יפורטו שיעורי וסכומי הקצבה המקסימאליים שניתן להיות זכאים אליהם
(נכון לינואר :)2021

שיעור זכאות
סכום הקצבה
תוספות
תוספת עבור ילדים מתחת לגיל 18
למי שאין הכנסות נוספות
(עד  2ילדים) )₪ 1,908( ₪ 954 -

קצבת נכות כללית

קצבת שירותים מיוחדים

100%
₪ 3,321
תוספת בן זוג (עם
הכנסות נמוכות או ללא
הכנסות) ₪ 1,192 -

188%
₪ 5,341

נכה מונשם₪ 1,850 -

בהתאם לזה ,מי שלא מקבל את המקסימום וסבור שמצבו השתנה (החמיר) ,יכול לפנות לסניף
המטפל ,עם מסמכים עדכניים המעידים על השינוי במצב וזאת על מנת לבחון האם אכן חלה
החמרה אשר יש בה כדי להעלות את אחוזי הזכאות.
את המסמכים ניתן לשלוח דרך הלינק:
https://b2b.btl.gov.il/BTL.ILG.Payments/DocumentsInfo.aspx
מבוטח שסבור כי עקב מצבו הרפואי ,אין באפשרותו להגיע לבדיקה בסניף ,יציין זאת במכתב ואז
תיבחן האפשרות לקביעה ללא נוכחות או לחילופין לשליחת רופא לביתו לצורך ביצוע הבדיקה.
הועדה בניידות תתקיים בנוכחות הנכה .לעניין נכות ושר"מ ,בסמכות הרופא לקבוע האם נדרשת
נוכחות או שניתן לקבוע ללא נוכחות לפי המסמכים הרפואיים.
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הגשת תביעה לביטוח לאומי
היכן ניתן להגיש תביעה?
את הבקשה לקצבת נכות כללית ,שירותים מיוחדים ניתן להגיש הן באמצעות אתר האינטרנט והן
על גבי טופס ידני .
/https://www.btl.gov.ilטפסים20%ואישוריםtfassim-mekuvanim/Pages/default.aspx/
להגשה באמצעות טופס:
|
קצבת נכות כללית

קצבת שירות מיוחדים

בקשה לקצבת ניידות יש להגיש על גבי הטופס הבא:
בקשה לבדיקה בלשכת הבריאות המחוזית לצורך קבלת הטבות בניידות
יש למלא את טופס התביעה על כל סעיפיו ,לצרף את כל המסמכים הנדרשים ולשלוח אותו לסניף
הביטוח הלאומי באזור מגוריך או באתר האינטרנט.
לתשומת ליבך,
ניתן לבקש כי החלטה רפואית בעניינך תתקבל מבלי לזמנך לוועדה רפואית ,אם תחתום על כך
בסעיף המתאים (ובתנאי שרופא המוסד סבר שאפשר לקבוע זכאות מבלי לזמנך לוועדה).
בכל מקרה ,חשוב שתדע ,שהביטוח הלאומי לא ידחה תביעתך מבלי שרופא מטעמם בדק
אותך בוועדה.
ניתן להצטרף גם לשירות החדש ,לקבלת מכתבים מהביטוח הלאומי ישירות למייל ,מבלי להמתין
לקבלת דואר ,וזאת באמצעות הזמנת קוד דרך האתר וקבלתו באופן מידי ,בצורה קלה ומהירה.
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איזה מסמכים צריך לצרף לתביעה?
מסמכים רפואיים:
לטופס התביעה יש לצרף מסמכים רפואיים ,אישורים על עבודה ושכר ממקומות העבודה וכל מסמך
שיש בו כדי להוכיח את הזכאות לקצבה.
את המסמכים ניתן גם להגיש באמצעות אתר האינטרנט ואין צורך בהגעה לסניף או צורך
בקוד סודי! לשליחת המסמכים
• מסמכים רפואיים שברשותך ,המפרטים את המחלות הכרוניות ,האשפוזים ,הטיפולים
והתרופות שאתה נוטל.
•  15תלושי שכר אחרונים בתביעה לנכות כללית או  6תלושי שכר אחרונים למי שמבקש
להיבדק לעניין שירותים מיוחדים בלבד.
• עובד עצמאי יצהיר במחלקת הביטוח והגבייה שבסניף המוסד לביטוח לאומי על השינויים
בעבודתו ובהכנסותיו עקב הנכות ,וימציא את השומות האחרונות שבידו.
• טופס ויתור סודיות רפואית – מסיבת צנעת הפרט ועל פי דרישות קופות החולים יש להדפיס את
הטופס ,למלא ,לחתום עליו ולצרף לטופס התביעה (אפשר גם לשלוח בדואר או בפקס לסניף
הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריך).
• לרשימת המסמכים לבקשת קצבת ניידות יש להיכנס לאתר הביטוח הלאומי

האם המסמכים צריכים להיות עדכניים?
רצוי .אין זאת אומרת שצריך לרוץ לכל הרופאים הרלוונטיים יום לפני הוועדה .אם המסמכים שלך
הם בני פחות מחצי שנה ,ניתן לשלוח אותם ,אלא אם חל שינוי במצבך מהבדיקה האחרונה.

אם יש לי בעיות רפואיות נוספות מלבד גידול מוחי ,GBM/מה עלי לעשות?
אם אתה סובל ממחלות נוספות שאינן קשורות לגידול ,עליך לצרף מסמכים רפואיים עדכניים
הרלוונטיים עבור כל מחלה בנפרד ,כבר במועד הגשת התביעה.
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ועדות רפואיות
מהי וועדה רפואית?

• מטרתה של הוועדה רפואית היא לקבוע את הליקוי הרפואי שלך ,ולהעריך את רמת הפגיעה
בכושרך לעבוד או לתפקד בחיי היום יום בשל הליקוי הרפואי.
• הוועדה מסתמכת בהחלטתה על המסמכים הרפואיים שהגשת ,כאשר הרופא בוועדה מעיין
בהם לפני כניסתך לחדר.
• הוועדה הרפואית מורכבת בדרך כלל מרופא אחד המתמחה בתחום הרפואי ממנו אתה סובל,
ומזכיר וועדה שתפקידו לכתוב את פרוטוקול הוועדה.
• אם אתה סובל ממספר ליקויים רפואיים ,בתחומים שונים ,ייתכן שתוזמן למספר רופאים,
בהתאם לתחום המומחיות הנדרש לבדיקת כל ליקוי.
הביטוח הלאומי עושה מאמצים לזמן לבדיקות שונות באותו היום ,ואולם ,במקרים מסוימים,
ייתכן שתצטרך להגיע מספר פעמים לבדיקה.

איך מתנהלת הוועדה?
ועדות נכות כללית ושירותים מיוחדים מתקיימות בסניפי הביטוח הלאומי ואילו ועדות ניידות
מתקיימות במשרד הבריאות.
בנוגע לוועדות שמקיימות בביטוח הלאומי ,במידה ויוחלט כי עלייך להגיע לוועדה תתבקש
לתאר את הפגיעות מהן אתה סובל ,לחתום כי כל תלונותיך נרשמו בפרוטוקול וכי אתה מסכים
להיבדק ע"י הרופא בוועדה.
הרופא יראיין אותך ,יבדוק אותך בדיקה פיזית ובחלק מהמקרים תתבקש להדגים ביצוע של
פעולות מסוימות .לאחר צאתך מהוועדה יקבל הרופא החלטה בעניינך.

כיצד להתכונן לוועדה?

• בוועדה יינתן לך זמן קצוב לתאר את הפגיעות מהן אתה סובל ,ולכן חשוב שתכינו מראש את
רשימת התלונות והפרטים הרלוונטיים שברצונך להדגיש לרופא.
• אם ברשותך מסמכים רפואיים עדכניים שלא צרפת לתביעתך ,ולא שלחת לפני הוועדה,
באפשרותך להגישם לרופא בזמן הוועדה .עם זאת ,ישנה עדיפות שמסמכים אלו ישלחו לביטוח
לאומי לפני מועד הוועדה ,כדי שהרופא יעיין בהם לפני הוועדה.
• ערכו חזרה בבית – היעזרו בחבר ,שכן או בן משפחה כדי לתכנן מראש מה לומר ,שכן הוועדה
עצמה היא מצב מלחיץ וייתכן שתתבלבלו ולא תציגו את הדברים נכונה .כמו כן כדאי לרשום על
דף את כל הנקודות החשובות אותן ברצונכם לומר.
• לפני שאתם חותמים על הטופס שבו תועדו תלונותיכם קראו אותו היטב וודאו שמה שכתוב
בו מדויק ושלא נשכח שום פרט .אם נפלה טעות ,בקשו בנימוס לתקנה.

האם כדאי להביא מלווה?
• כדאי לבוא לוועדה מלווים בבן משפחה /חבר .חולה מלווה הוא רגוע יותר ויכול להתמקד
"במשימה" שלו .מלווה יוכל לסייע לך לזכור לומר את כל מה שתכננת מראש לומר בוועדה.
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האם כדאי לבוא עם עורך דין?
• בוועדה רפואית ראשונה או במקרה של החמרה במצבך הרפואי מיותר לשכור שירותי עורך דין
או חברה למימוש זכויות רפואיות .אם החלטת לערער על קביעת הוועדה ,באפשרותך להיוועץ
באתר הביטוח הלאומי או במרכז "יד מכוונת" ,לפני פנייה לגורמים חיצוניים אלה.
• להחלטה להיעזר בעורך דין או בחברה למימוש זכויות יש משמעות כלכלית משמעותית מאד
– חלק מהקצבה לה תהיה זכאי יועבר אליהם כשכר טרחה.

האם ניתן לערער על תוצאות הוועדה?

כמובן שניתן .יש אפשרות לערעור על החלטת הוועדה לוועדת ערערים.
יותר מכך ,ניתן לערער גם על תוצאות ועדת הערערים בפני בית הדין .במקרה של ערר
לבית הדין ,ניתן להסתייע בלשכה לסיוע משפטי ללא תשלום או בתשלום סמלי .לכן ,שקלו
בזהירות את הצורך בייעוץ חיצוני בתשלום.

על מה ניתן לערער?
 .1האחוזים הרפואיים שנקבעו לך
 .2שעור קצבת הנכות או קצבת שירותים מיוחדים
 .3תקופת הזכאות

כמה זמן אורך התהליך?
תהליך הטיפול בתביעות לנכות כללית ולשירותים מיוחדים הוא במסגרת "מסלול ירוק" ,המקבל
עדיפות בטיפול ההליכים ומזרז את ההחלטה לגבי גובה הנכות בימים רבים.
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לעבוד ולקבל קצבה
האם כדאי להפסיק לעבוד בשביל לקבל קצבת נכות?
ככלל ,איננו ממליצים לך להפסיק את עבודתך אם מצבך הרפואי מאפשר לך זאת .אנו מאמינים
כי השתתפות בשוק העבודה היא בעלת ערך משמעותי עבורך ,ולכן מומלץ לך לנסות ולהמשיך
לעבוד ככל שתוכל.
בשנת  2009חוקק החוק המשופר למקבלי קצבת נכות היוצאים לעבוד (חוק לרון) הבא לשפר
את התנאים של מקבלי קצבת נכות שיוצאים לעבוד ואינו פוגע בזכויות של מי שלא עובד.
תמיד תוכל להגיש תביעה לקצבה ולהיות זכאי לה ,בהתאם להכנסותיך ולמצבך הרפואי עד
שנה לפני הגשת התביעה.
לפרטים על השפעת הכנסתך מעבודה על הקצבה ,היכנס למחשבון הביטוח הלאומי
מידע נוסף ניתן למצוא בקישור הבא:
http://www.btl.gov.il/benefits/Disability/Pages/laavod.aspx#BTL

ומה קורה אם אני לא עובד או שאני לא יכול לחזור לעבודה הקודמת,
בשל מצבי הרפואי?
אם אינך עובד ואתה מעוניין בכך ,באפשרותך לפנות למחלקת השיקום בסניף הביטוח הלאומי
ושם תיבחן התאמתך לתכנית שיקום.
הטבות וזכויות במוסדות השונים למקבלי קצבה
המוסד לביטוח לאומי מעביר מידע לרשויות המקומיות ,לחברת חשמל ורשות המים על מנת
שהם יתנו ההנחות הקבועות בחוק מבלי שהחולה יצטרך לפנות אליהם .ליתר ההטבות נדרש
החולה לפנות באופן עצמאי.
למידע נוסף על הזכויות השונות בגופים השונים ניתן לעיין בקישורים הבאים:
זכויותיהם של מקבלי קצבאות  -מידע באתר הביטוח הלאומי
מידע נוסף על הזכויות השונות בגופים השונים הנך יכול למצוא באתר הביטוח הלאומי
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הגעתי לגיל הפרישה ,האם אני זכאי לקצבת סיעוד?
כדי להיות זכאי לגמלת סיעוד ,עליך לענות על חמשת תנאי הזכאות האלה:
באפשרותך להשתמש במחשבון לבדיקת זכאות לגמלת סיעוד

תנאי ראשון – גיל ותושבות

אתה תושב/ת ישראל** והגעת לגיל הפרישה.
אם קיבלת מעמד של תושב ישראל רק לאחר שהגעת לגיל הפרישה ,תוכל להיות זכאי לגמלת
הסיעוד אם עלית לפי חוק השבות או אם קיבלת סל קליטה ממשרד הקליטה.

* באפשרותך להשתמש במחשבון לבדיקת זכאות לגמלת סיעוד באתר המוסד לביטוח לאומי
** מי שמרכז חייו בישראל ,לדוגמה מקום מגורים קבוע ,מקום שהות המשפחה ,מקום שבו מתחנכים הילדים,
מקום עבודה עיקרי ,מקום לימודים וכדומה
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תנאי שני – הכנסות
הזכאות לגמלת סיעוד נקבעת בהתאם להכנסתך .סכום ההכנסה משתנה בהתאם למצב
המשפחתי שלך.
חישוב הכנסות כאשר שני בני הזוג סיעודיים
אם שני בני הזוג סיעודיים ,נחבר את ההכנסות של שני בני הזוג ,נחלק ב 2 -והתוצאה שתתקבל
תיחשב כאילו מדובר בהכנסה של יחיד לבדיקת ההכנסות.
לדוגמה :ההכנסה של שני בני הזוג היא  18,600ש"ח.
הזכאות של כל אחד תיבחן לפי הכנסה של  9,300ש"ח.
שני בני הזוג עוברים את מבחן ההכנסה ,כיוון שיחיד יכול להרוויח עד  10,551ש"ח.

מצב משפחתי

סכום ההכנסה

זכאות לגמלה

יחיד

עד  10,551ש"ח

גמלה מלאה

יחיד

מ 10,551-ש"ח עד  15,827ש"ח

גמלה מופחתת ב50%-

יחיד

מעל  15,827ש"ח

אין זכאות לגמלה

זוג

עד  15,827ש"ח

גמלה מלאה

זוג

מ 15,827-ש"ח עד  23,740ש"ח

גמלה מופחתת ב50%-

זוג

מעל  23,740ש"ח

אין זכאות לגמלה

למידע על ההכנסות שנלקחות בחשבון ושלא נלקחות בחשבון בבדיקת ההכנסות
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תנאי שלישי  -אתה זקוק לעזרת הזולת במידה רבה
אתה זקוק לעזרתו של אדם אחר בביצוע פעולות היום-יום בתוך הבית (להתלבש ,להתרחץ,
לאכול ,לטפל בהפרשות ,להתהלך בבית וכדומה) ,או שאתה זקוק להשגחה בביתך למען
בטיחותך ובטיחות הסובבים אותך.
לצורך הבדיקה התפקודית ,תגיע לביתך אחות שתבדוק את מצבך ,למידע נוסף על הבדיקה
בבית לחץ כאן

תנאי רביעי  -מגורים
לגמלת סיעוד זכאי מי שמתגורר בביתו או בדיור מוגן.
מתגורר במוסד סיעודי
אם אתה מתגורר במוסד סיעודי תוכל להיות זכאי לגמלה רק אם אתה שוהה במחלקה
לעצמאיים או לתשושים שבפיקוח וברישיון משרד הרווחה על פי חוק הפיקוח על המעונות.
לא תהיה זכאי לגמלה אם אתה נמצא במחלקה סיעודית ,במחלקה לסיעודי מורכב ,מחלקה
לתשושי נפש ,מחלקה להנשמה ממושכת ומסגרת שיקומית שבפיקוח משרד הבריאות ,ע"פ
פקודת בריאות העם ,או במוסד אחר שבו רוב הוצאות האחזקה שלך ממומנות על ידי גוף ציבורי
(משרדי ממשלה ,רשויות מקומיות וכדומה).
אם התחלת לקבל גמלת סיעוד ואתה מעוניין להתגורר בבית אבות ,עליך למלא
טופס אישור על מגורים במוסד ולשלוח אותו לסניף שלך ,כדי לבדוק את המשך זכאותך
לגמלה.
אשפוז בבית חולים
• זכאי לגמלת סיעוד שמאושפז בבית חולים כללי
יוכל להמשיך ולקבל את הגמלה בבית החולים במהלך  30הימים הראשונים לאשפוז בלבד.
• אם אינך מקבל גמלת סיעוד ואתה מאושפז בבית חולים או אמור להתאשפז בחודש הקרוב  -תוכל
להגיש בקשה לגמלת סיעוד באופן מיידי .לבקשה יש לצרף אישור רפואי מבית החולים הנקרא:
"סיכום ביניים".
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תנאי חמישי – אתה לא מקבל גמלה סיעודית אחרת מגוף ממשלתי

אם אתה מקבל אחת מהקצבאות הבאות ,תצטרך לבחור בין הקצבה שאתה מקבל
לבין גמלת הסיעוד:
 .1קצבה לשירותים מיוחדים לנכים קשים
 .2קצבה לטיפול אישי או להשגחה מאוצר המדינה.
 .3קצבה ממשרד הביטחון :הטבה של עזרת הזולת מטעמים רפואיים או הטבה של ליווי.

שים לב ,אם אתה מקבל ממשרד הביטחון תוספת למימון צרכים מיוחדים ,תוכל לקבל אותה
ביחד עם גמלת הסיעוד מביטוח לאומי.

איך ניתן להגיש תביעה לקצבת סיעוד?
תביעה לגמלת סיעוד
אם אתה מתגורר בבית אבות או במוסד על הנהלת המקום למלא את סעיף  9בטופס התביעה.
אם אתה מאושפז בבית חולים ,אתה יכול להגיש תביעה במסגרת "מחלקה ראשונה"
באמצעות עובד סוציאלי בבית החולים שבו אתה מאושפז.
מסמכים שיש לצרף לטופס התביעה:
 .1מסמכים רפואיים עדכניים – תדפיס מידע רפואי הכולל את תמצית התיק הרפואי ,אבחנות,
טיפולים ותרופות ,או סיכום אשפוז שהתקיים ב 3-חודשים האחרונים.
 .2אישורי הכנסות – אישורים על ההכנסות שלך ושל בת זוגך (למעט קצבאות ביטוח לאומי
ואישורי רנטה או כל קצבה לניצולי שואה ונרדפי הנאצים) ,עבור שלושה חודשים מתוך ארבעת
החודשים האחרונים.
 .3ייפוי כוח  -אם מגיש התביעה והחתום עליה הוא אפוטרופוס ולא תובע הקצבה עצמו ,יש
לצרף לתביעה גם העתק צו אפוטרופוס.
 .4תעודת עיוור  -עיוור צריך לצרף לתביעה העתק של תעודת העיוור.
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כיצד ניתן לשלוח אליכם את התביעה?
• מילוי טופס תביעה מקוון באתר ושליחתו בצירוף המסמכים הנוספים אונליין
• מילוי טופס תביעה באופן ידני ,ושליחתו בצירוף המסמכים הנוספים באמצעות האתר
• הגשת התביעה והמסמכים בדואר ,בפקס או בתיבת השירות של הסניף לפי מקום המגורים
• שליחת מסמכים נוספים באמצעות האתר
לאחר הגשת התביעה ,אם אתה עונה על תנאי הזכאות הבסיסיים ,תביעתך תיבדק בהתאם
למסמכים הרפואיים ,ומעריך בסיעוד יתאם עמך ביקור בית כדי לבדוק את יכולת התפקוד
שלך בסביבת מגוריך.
במקרים מסוימים ניתן יהיה לקבוע זכאות על סמך מסמכים רפואיים בלבד ,ללא צורך בבדיקת
מעריך.
חשוב לדעת,
אם מלאו לך  90שנה ,באפשרותך לבחור בביצוע הערכה תפקודית על ידי רופא מומחה
בגריאטריה במקום על ידי מעריך סיעודי מביטוח לאומי לפרטים נוספים לחץ כאן.
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