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 המדריך שיעשה לכם סדר 

 

 !יש לך זכויות-מתמודד פרקינסון 
 …הראשונית היא לדעת מהן זכויותיךזכותך 

 .בשל מורכבות הנושא ובשל ההבדלים בין אדם לרעהו, אין לראות במידע זה ייעוץ מוסמך
למרות מאמצים ניכרים מצידה, אין העמותה אחראית לדיוקם של כל הפרטים המובאים 

 .כן, אין במדור זה הבטחה לקבלת זכויות כלשהן-כמו במדור זה. 

 מהמוסד לביטוח לאומי 



 ביטוח לאומי המוסד ל

הכתובת למצוי זכויות רפואיות  למחלות בכלל, כולל פרקינסון, הוא קודם כל הביטוח הלאומי, האגף לנכות  
לחולה הפרקינסון עשויות להיות מוקנות מגוון זכויות, אשר מותנות במצב מחלתו וגם בסטאטוס   כללית.   

 .להלןהאישי כגון גיל, מצב תעסוקתי, גובה השכר או הפנסיה, כפי שיובהר 
בקשה להכיר בנכות כלשהי כמזכה את החולה בהטבה כלשהי מתחילה בהערכת מצבו הרפואי והתפקודי  

על ידי וועדה רפואית.  תוצאות הוועדה הן המפתח לקבלת הזכויות וההטבות המגיעות לחולה. אין  
ות הרפואיות  להמעיט בחשיבות ההופעה בפני הוועדה הרפואית.  היא חורצת גורלות בכל מה שנוגע לזכוי

 של החולה. 
לכל סוג של הטבה יש צורך בוועדה רפואית נפרדת )כלומר, לקצבה צריך וועדה, ולניידות צריך וועדה  

ייעודית ולפטור ממס צריך וועדה אחרת(.  לכל סוג של וועדה יש להתכונן בדגש על ההטבה שהמבקש  
 רוצה לקבל. 

 :  לחולי פרקינסון יש אתגר מיוחד הקשור לאופי המחלה
ומתפקד טוב, על החולה להמחיש לחברי הוועדה מה מצבו   ONבוועדה החולה מופיע כשהוא במצב  .1

.  בהנחה, שאין כוונה להופיע  OFFכאשר התרופות אינן משפיעות ואיזה חלק מהיממה הוא נמצא ב 

 בכוונה תחילה, ההמחשה היא אתגר.   OFFבפני הועדה במצב  

לא הוא משפיע על מערכות רבות בגוף התורמות למגבלות  הפרקינסון אינו רק הרעד והנוקשות, א  .2

 התפקודיות של החולה.  חשוב שהמצב האמיתי יוצג במלואו.

: לצרף חו״ד  OFFלכן, מומלץ לגבות את הבקשה במסמכים רפואיים תומכים ואף בסרטונים של מצבי  
 רפואיות, תוצאות בדיקות רפואיות וכד'.  

ים ומצב נוכחי מהנוירולוג המטפל )עדיף מנוירולוג מומחה להפרעות  לדוגמה, ניתן להגיש סיכומים רפואי
תנועה( שיתאר במדויק את האבחנה ואת המינונים התרופתיים.  מכתב מאורולוג מומחה, במידה ויש  

בעיה כרונית בדרכי השתן שנגרמה מהפרקינסון,    חוות דעת מפסיכיאטר במידה וקיים דיכאון שנלווה  
לגסטרו במידה וקיימת עצירות כרונית הנגרמת מפרקינסון וכד'. ניתן אף לצלם  למחלה, מכתב ממומחה 

 ולהראות את הסרטון במהלך הועדה, ככל שהדבר יתאפשר.   offאת עצמכם במצבי 

יש לשקול "לשים את הדברים על השולחן": למעשה, אין לוועדה יכולת אמיתית לדעת מה מצבו  
ת מידה בלתי תלויה שניתן להיעזר בה כדי להחליט על יכולת  האובייקטיבי של חולה פרקינסון ואין אמ

התפקוד שלו, למעט התרופות שהחולה לוקח.  תמהיל התרופות הוא אינדיקציה אפשרית לחומרת  
המחלה.  ניתן לשקול לציין זאת בפני הוועדה )אמנם המכתב הרפואי כולל את תמהיל התרופות, אבל  

 ולבקש שייקחו בחשבון פרט זה(  אפשר להזכיר זאת בעל פה בפני הוועדה 

 נספחים:

 הסבר על איך מתנהלת הועדה ואיך להתכונן אליה וועדות רפואיות ▪

 תוכל לקבל מענה על מקרים ספציפיים  שאלות תשובות ▪

 לחץ כאן בצרוף מסמכים ביטוח לאומיאתר ש תביעה ביגניתן לה
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 :   כללית נכות תקצב כוםס

 הקצבה סכום
 2022 מינואר החדשה

 נכות  דרגת
 ( כושר )אי

 100% ש"ח  3,700

 74% ש"ח  2,522

 65% ש"ח  2,273

 60% ש"ח  2,135

 

,  62-נשיםועד גיל פרישה ) 18חודשית למי שמלאו לו  קצבת נכות כללית המוסד לביטוח הלאומי מעניק
כתוצאה מליקוי   -(  ואיבד מכושר ההשתכרות שלום כך שאינו עובדו כלל או עובד באופן חלקי 67-גברים

 ליקוי פיזי או נפשי.   –בריאותי ממחלת הפרקינסון 
למי שעקב בעיותיו הרפואיות נפגע כושר עבודתו   ת קיום מינימאליהקצבה משולמת לצורך הבטח

 .והיא משולמת על הנכות התפקודית ולא על הנכות הרפואית כשלעצמה 

מהשכר   60%תנאי לקבלת זכאות לקצבה, הוא כי ההכנסות מעבודה של מבקש הקצבה אינן עולות על 
 (.2020ינואר מ החל ש״ח ברוטו,  6,331החודשי הממוצע במשק )

ההכנסה נמוכה מסכום זה, וכושר העבודה נפגע בשל הליקוי, כדאי להגיש  אתה לפני גיל פרישה, אם 
 תביעה לנכות כללית.  

 :שני מסלולים הדרך של מתמודד פרקינסון אל הזכאות לקצבת נכות כללית תלויה בקיום
 מסלול קביעת דרגת הנכות הרפואית של המבוטח  .1
 של המבוטח להשתכר  מסלול קביעת דרגת אי כושרו .2

בשלב ראשון, יקבעו אחוזים רפואיים, ובהתאם לאחוזים הרפואיים שיקבעו, תיבדק השפעת הליקוי על  
היכולת לעבוד. סכום הקצבה נקבע על פי השפעת הליקוי על היכולת של המבקש לצאת ולהשתכר או  

 לתפקד במשק הבית. 

https://www.btl.gov.il/benefits/Disability/Pages/%d7%90%d7%95%d7%a4%d7%9f%20%d7%94%d7%92%d7%a9%d7%aa%20%d7%94%d7%aa%d7%91%d7%99%d7%a2%d7%94.aspx
https://www.btl.gov.il/about/news/Pages/HalatGilPrisa.aspx#:~:text=%D7%92%D7%99%D7%9C%20%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%94%20%D7%9C%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D%20%D7%99%D7%A2%D7%9C%D7%94%20%D7%91%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%92%D7%94,%D7%9C%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%98%D7%A2%D7%9F%20%D7%9E%D7%97%D7%93%D7%A9%20%D7%93%D7%A3%20%D7%96%D7%94.


 
 

 

 

 

 

 

 :בנוסף, משולמת תוספת עבור בני זוג וילדים לפי מבחני הכנסה
 

 תוספת עבור ילדים 

 :אחד מהתנאים האלה עבור שני הילדים הראשונים, שעונים על התוספת משולמת
 .שנים 18עדיין לא מלאו להם  •
 .שנים 24הם משרתים בצבא או בשירות לאומי, ועדיין לא מלאו להם  •
 .זקנה ביטוח חוק  פי על ילד של הגדרההם עונים ל •

 :הכושר שנקבעה לך-סכום התוספת עבור הילדים הוא בהתאם לדרגת אי
 . ש"ח 954 סכום התוספת הוא -( 75%או  100%דרגה מלאה ) •
 . ש"ח706  סכום התוספת - 74%דרגה חלקית בשיעור  •
 . ש"ח620  סכום התוספת - 65%דרגה חלקית בשיעור  •
 . ש"ח572  סכום התוספת - 60%דרגה חלקית בשיעור  •

 
 תוספת עבור בן/בת זוג 

 :התוספת משולמת עבור בן/ בת זוג שעונים על שני התנאים האלה
 .ברוטו בחודש ש"ח6,014  סכומי ההכנסה של בן הזוג הם עד .1
 .בן הזוג אינו מקבל קצבה אחרת  .2

 :הכושר שנקבעה לך-סכום התוספת עבור בן/ בת זוג הוא בהתאם לדרגת אי
 . ש"ח 1,192 סכום התוספת הוא -( 75%או  100%מלאה )דרגה  •
 . ש"ח882  סכום התוספת הוא - 74%דרגה חלקית בשיעור  •
 . ש"ח 775 סכום התוספת הוא - 65%דרגה חלקית בשיעור  •
 . ש"ח715  סכום התוספת הוא - 60%דרגה חלקית בשיעור  •

 
  .עומדים במספר תנאים כלליים מצטברים, כל עוד הם  לקצבת נכות כלליתגם חולי פרקינסון זכאים 

 60%תחילה, יצטרך מבקש הקצבה להוכיח בביטוח הלאומי כי הינו סובל מנכות רפואית בשיעור של 
לפחות, אך לאחד או יותר מהליקויים   40%לפחות, או לחלופין שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור של  

 ומעלה.   25%הרפואיים שלו נקבעה נכות של 
או יותר מכושר השתכרותו. נוסף על כך, נזכיר, כי   50%רש להוכיח החולה כי איבד בהמשך, ייד 

 .הזכאות לקצבה תלויה ברמת ההכנסה
מנת לקבל את קצבת הנכות, יש להגיש תביעה לביטוח הלאומי ובהמשך להיבדק ע"י וועדה רפואית  -על

ם חולי פרקינסון המתקשים  . ביסוס הזכאות לקצבה אינו הליך פשוט, ולמרבה הצער, ישנהמל״למטעם 
 .לזכות בקצבה, חרף מצבם הקשה

באם אתם עומדים  קצבת שירותים מיוחדים תוכלו לקבל גם  לקצבת נכות כללית בנוסף חשוב לדעת, 
באם אתם לא עומדים בתנאי סף מסוים, ולא זכאים לקבל קצבת נכות כללית לדוגמה בשל   בתנאי הסף.

 שר״מ  -לקצבת שירותים מיוחדיםתכם ותגישו תביעה מבחן ההכנסה חשוב מאוד שתבחנו זכאו

https://www.btl.gov.il/benefits/old_age/HaddarotZikna/Pages/HagdaratYeled.aspx
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 :מיוחדים שירותים תקצב כוםס

 החדשה  הקצבה סכום

 2202 מינואר
 תלות  רמת

 50% ש"ח 1,527 

 112% ש"ח 3,534 

 188% ש"ח 5,641 

 235% ש״ח ,1687

 
 ₪  1,850 -תוספת לנכה מונשם

 
 
 
 
 
 
 
 

2022החל מינואר   

-נשיםועד גיל פרישה ) 18חודשית למי שמלאו לו  קצבת שירותים מיוחדים מעניקהמוסד לביטוח הלאומי 
זקוק  ( במקרים מסוימים, חולה פרקינסון יהיה זכאי לגמלת שירותים מיוחדים באם הוא 67-, גברים26

ב פעולות  ולזולת  לשם תפקוד יום יומי בסיסי או להשגחה מתמדת כדי למנוע סכנה לעצמםלעזרת הזולת 
 הקצבה מיועדת לסייע לחולים לממן שירותי טיפול חיצוניים.  . יום-היום

 
חולי פרקינסון עשויים לקבל גמלת שירותים מיוחדים נוסף על גמלת ניידות, אך רק במקרה שבו נקבעה  

מרותק למיטה.  , או נמצא כי הוא זקוק לכיסא גלגלים או 100%לחולה מוגבלות בניידות בשיעור של 
 .במקרים אחרים, לא ניתן יהיה לקבל את שתי ההטבות במקביל

בוחן הביטוח הלאומי את מידת תלותו של החולה  לקבוע אם החולה זכאי לגמלה ומה יהיה גובהה,  כדי 
, ובהן: רחצה, אכילה, הלבשה ושמירה על היגיינה אישית.  בזולת לצורך ביצוע מספר פעולות יומיומיות 

לבוש, רחצה, שליטה על הסוגרים,  בדק עד כמה זקוק החולה לעזרה בטיפול במשק הבית כגון: כמו כן, נ
 .םיכספיבנושאים  וטיפול טיפול תרופתי, קניות, ניידות בבית, אכילה

עם זאת, מבחן התלות של הביטוח הלאומי אינו המבחן היחיד שיש לעמוד בו. הזכאות לגמלה תלויה, בין  
 פואית שנקבעה לחולה, בקצבאות אחרות שהוא מקבל ובהכנסתו החודשית.  השאר, בשיעור הנכות הר

תנאי לבדיקת הזכאות לקצבת שירותים מיוחדים, הוא כי הכנסות חודשיות מעבודה של מבקש הקצבה,  
 (.  2021, נכון לינוארברוטו בחודש ₪52,755) פעמים השכר הממוצע במשק  5אינן עולות על 

פעמים השכר הממוצע, יוכל המבקש   5ת והכנסותיו אינן עולות על אם המבקש אינו מקבל קצבת נכו
 .נכות רפואית 40%מיוחדים אם יקבעו לו להיבדק לשירותים 

 
  40%-ל 60%-כתנאי לקבלת קצבת שר"מ רגיל מ הרפואי   הסף הורדת  - 2022 מינואר החל

 

https://www.btl.gov.il/benefits/Attendance_Allowance/Pages/%d7%90%d7%95%d7%a4%d7%9f%20%d7%94%d7%92%d7%a9%d7%aa%20%d7%94%d7%aa%d7%91%d7%99%d7%a2%d7%94.aspx
https://www.btl.gov.il/about/news/Pages/HalatGilPrisa.aspx#:~:text=%D7%92%D7%99%D7%9C%20%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%94%20%D7%9C%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D%20%D7%99%D7%A2%D7%9C%D7%94%20%D7%91%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%92%D7%94,%D7%9C%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%98%D7%A2%D7%9F%20%D7%9E%D7%97%D7%93%D7%A9%20%D7%93%D7%A3%20%D7%96%D7%94.
https://www.btl.gov.il/about/news/Pages/HalatGilPrisa.aspx#:~:text=%D7%92%D7%99%D7%9C%20%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%94%20%D7%9C%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D%20%D7%99%D7%A2%D7%9C%D7%94%20%D7%91%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%92%D7%94,%D7%9C%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%98%D7%A2%D7%9F%20%D7%9E%D7%97%D7%93%D7%A9%20%D7%93%D7%A3%20%D7%96%D7%94.
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  ?מה הן הזכאויות לקצבאות לאחר גיל הפרישה

וביום הגיעו לגיל פרישה היה זכאי לקצבה, ימשיך לקבל קצבה   לפני גיל פרישהמי שהתחיל לקבל קצבה 
  :באופן הבא

  .הנכות קצבת מסכום יפחת שלא בסכום  זקנה קצבת  תשולם פרישה לגיל  במעבר -נכות קצבת א.

  .ההטבות אותן  את לקבל תמשיך  פרישה לגיל  במעבר -ניידות קצבת ב.
  .קצבת שירותים מיוחדים לקבל במעבר לגיל פרישה תמשיך  -ג. קצבת שירותים מיוחדים 

שירותים  ,לא יהיה ניתן לקבל קצבאות נכות לאחר גיל פרישה במידה והאבחון והפגיעה בתפקוד החלו 
מיוחדים או ניידות. לכן, מוצע לבחון את זכאותך לגמלת סיעוד מהביטוח הלאומי שניתנת לאחר גיל  

כמו כן, באפשרותך לפנות לוועדות לקביעת אחוזי   .פרישה ומספקת סיוע ברכישת טיטולים וציוד נוסף
  .נכות לאחר גיל פרישה דרך מס הכנסה

לעניין קצבאות נכות ושר"מ גיל פרישה  ,  67-הואהערה: גיל פרישה לגברים ונשים לעניין קצבת ניידות 
  .גבריםל  67-ו לנשים 62 הינו

 
 

ומקורה בהסכם ניידות שנחתם לפני שנים רבות   גמלת ניידות מוענקת למי שכושר הניידות שלהם נפגע
שנפגעו  , נשים וגברים  67עד גיל   נסוןבין משרד האוצר וביטוח לאומי. לגמלה זו יהיו זכאים חולי פרקי

 מוגדרת.  לרשימת ליקויים, בהתאם במידה משמעותית בגפיים התחתונות

תלויה בזכאות לקצבת  גמלת הניידות אינה מחליפה את קצבת הנכות הכללית והזכאות לגמלה זו אינה 
 .נכות )בשונה מגמלת שירותים מיוחדים, אשר עשויה להשפיע על גמלת הניידות(

 :לקצבת ניידות תנאי הזכאות
  60%מוגבלות בניידות, אם המבקש בעל רישיון נהיגה תקף, או  40%.הוועדה הרפואית קבעה לפחות 1

 ויש למבקש מורשה נהיגה.  אם אין ברשות המבקש רישיון נהיגה תקף  - מוגבלות בניידות
גם אם הרכב רשום על שם בן/בת זוג ו/או   -. קיים רכב ברשות  ובבעלות המבקש )"בבעלות" 2

 אפוטרופוס של המבקש( 
 

 ( 2021)סכום הקצבאות נכונים לינואר קצבת ניידות  סכומי
בלות, הרכב  ₪ הסכום נקבע בהתאם לאחוזי המוג 8,128 -₪ ל  342לבעל רכב: נע בין  קצבת ניידות•

 הקובע, האבזרים, סכום השתכרותך ומרחק מביתך למקום עבודתך.  
 ₪. 2,364: סכום הקצבה הינו קצבת חסר רכב•
  

 ההטבות בניידות: 
הלוואה עומדת ניתנת למוגבל בניידות הרוכש רכב חדש, לשם מימון   הלוואה עומדת לרכישת רכב• 

רכב פרטי, רכב מסחרי, או רכב לאבזרים   –מלא או חלקי של המסים החלים על הרכב הקובע לגביו  
מיוחדים, הרכב נקבע בהתאם להוראות הסכם הניידות או עפ"י החלטת המכון הרפואי לבטיחות  

 עומדת ניתן לקרוא באתר הביטוח הלאומיבדרכים. *למידע נוסף על הלוואה 
בנוסף להלוואה עומדת למימון המיסים, נכים קשים עשויים  הלוואה מקרן הלוואות לנכים קשים• 

להיות זכאים להלוואה מקרן הלוואות שנועדה למימון מחיר הרכב מעבר למיסים. למידע נוסף על קרן  
 ההלוואות ניתן לקרוא באתר ביטוח לאומי. 

 )בנוסף להלוואות לרכישת רכב( ניתן לקבל:  אבזור לרכב• 
 ר ברכב פרטי )לבעלי רישיון נהיגה בלבד(. . החזר הוצאות עבור אבזו1 
 . הלוואה לרכישת ולהתקנת מיתקן הרמה/רובוט לאחסון כיסא הגלגלים ברכב . 2 
 . הלוואה לרכישת והתקנת אבזרים ברכב לאבזרים מיוחדים.3 

https://www.btl.gov.il/about/news/Pages/HalatGilPrisa.aspx#:~:text=%D7%92%D7%99%D7%9C%20%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%94%20%D7%9C%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D%20%D7%99%D7%A2%D7%9C%D7%94%20%D7%91%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%92%D7%94,%D7%9C%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%98%D7%A2%D7%9F%20%D7%9E%D7%97%D7%93%D7%A9%20%D7%93%D7%A3%20%D7%96%D7%94.
https://www.btl.gov.il/about/news/Pages/HalatGilPrisa.aspx#:~:text=%D7%92%D7%99%D7%9C%20%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%94%20%D7%9C%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D%20%D7%99%D7%A2%D7%9C%D7%94%20%D7%91%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%92%D7%94,%D7%9C%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%98%D7%A2%D7%9F%20%D7%9E%D7%97%D7%93%D7%A9%20%D7%93%D7%A3%20%D7%96%D7%94.
https://www.health.gov.il/Services/Citizen_Services/mobility/Pages/MobilityCom.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/Mobility/LikuyList/Pages/default.aspx


 
 

 הגשת תביעה לביטוח לאומי 

 
 
 
 
 

 תביעה? היכן ניתן להגיש  
את הבקשה לקצבת נכות כללית, שירותים מיוחדים וקצבת ניידות ניתן להגיש באמצעות אתר האינטרנט  

 .טפסים מקוונים להגשה באתר המוסד לביטוח לאומישל הביטוח לאומי 
 

 להגשה באמצעות טופס מקוון: 
 קצבת ניידות |  קצבת שירות מיוחדים |  קצבת נכות כללית

 

יש למלא את טופס התביעה על כל סעיפיו, לצרף את כל המסמכים הנדרשים ולשלוח אותו לסניף הביטוח  
 הלאומי באזור מגוריך או באתר האינטרנט. 

בעניינך תתקבל מבלי לזמנך לוועדה רפואית, אם תחתום על  לתשומת ליבך, ניתן לבקש כי החלטה רפואית 
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. 
 
ם מהביטוח הלאומי ישירות למייל, מבלי להמתין לקבלת  ניתן להצטרף גם לשירות החדש, לקבלת מכתבי 

 דואר, וזאת באמצעות הזמנת קוד דרך האתר וקבלתו באופן מידי, בצורה קלה ומהירה. 
 מידע נוסף ניתן לקבל באתר המוסד לביטוח לאומי

 

 ? לתביעה לצרף צריך מסמכים איזה
        לחולי פרקינסון בביטוח הלאומי י הייעודלמלא את טופס   הנוירולוג /  מומלץ לבקש מהרופא המטפל

ל פירוט התרופות  תוך הקפדה ע פרטים רפואיים לחולי פרקינסון לצורך הגשת תביעה לביטוח לאומי -
 , יציבות, דיסקנזיות, נפילות, מצב קוגנטיבי ועצמאות בביצוע פעולות יום יומיות. off -ומצבי ה

 
יש לצרף מסמכים רפואיים, אישורים על עבודה ושכר ממקומות העבודה וכל מסמך   ,טופס תביעהיש למלא 

שיש בו כדי להוכיח את הזכאות לקצבה. את המסמכים ניתן גם להגיש באמצעות אתר האינטרנט ואין צורך  
 לשליחת המסמכים -רצוי להירשם ולקבל סיסמה לאזור האישיבהגעה לסניף 

טים את המחלות הכרוניות, האשפוזים, הטיפולים והתרופות שאתה  • מסמכים רפואיים שברשותך, המפר
 נוטל. 

תלושי שכר אחרונים למי שמבקש להיבדק לעניין   6תלושי שכר אחרונים בתביעה לנכות כללית או  15• 
 שירותים מיוחדים בלבד. 

ודתו  • עובד עצמאי יצהיר במחלקת הביטוח והגבייה שבסניף המוסד לביטוח לאומי על השינויים בעב
 ובהכנסותיו עקב הנכות, וימציא את השומות האחרונות שבידו. 

מסיבת צנעת הפרט ועל פי דרישות קופות החולים יש להדפיס את הטופס,   – טופס ויתור סודיות רפואית• 
לא, לחתום עליו ולצרף לטופס התביעה )אפשר גם לשלוח בדואר או בפקס לסניף הביטוח הלאומי  למ

 הקרוב למקום מגוריך(. 
 יש להיכנס לאתר הביטוח הלאומי המסמכים לבקשת קצבת ניידות• לרשימת 

 ? עדכניים להיות צריכים המסמכים   האם
רצוי. אין זאת אומרת שצריך לרוץ לכל הרופאים הרלוונטיים יום לפני הוועדה. אם המסמכים הם בני פחות 

 מהבדיקה האחרונה. מחצי שנה, ניתן לשלוח אותם, אלא אם חל שינוי במצבך  
 אם אתה סובל ממחלות נוספות שאינן קשורות לפרקינסון, עליך לצרף מסמכים רפואיים עדכניים

 הרלוונטיים עבור כל מחלה בנפרד, כבר במועד הגשת התביעה.

http://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/forms/Long_Term_Care_forms/Pages/default.aspx
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/gethtmlform.aspx?formType=T7801@btl.gov.il
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/gethtmlform.aspx?formType=T7849@btl.gov.il
https://govforms.gov.il/mw/forms/MobilityCommittee@health.gov.il
https://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/Documents/t3222.pdf
https://govforms.gov.il/mw/forms/tVitour_sodiout_refuit@btl.gov.il#!instructions
https://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/forms/mobility_forms/Pages/default.aspx


 
 
 
 
 

 מחלת מקצוע  .4
נדיפים ובשל כך חלה במחלה יבדוק אפשרות  צוי מאוד שחולה שעובד או עבד עם חומרים כימיקלים ר

על מנת שהמוסד לביטוח לאומי יכיר בכך שהעבודה עם החומרים הללו   מחלת מקצועלהגיש תביעה ל 
חלתו. במקרה שתביעה זו תוכר על ידי ביטוח לאומי הפיצוי של החולה יהיה מבוסס על  היא זו שגרמה למ

השכר שלו בטרם הפגיעה, בניגוד לקצבאות נכות כללית ושירותים מיוחדים אשר הסכומים שלהן קבועים  
 .בחוק

שזה יפגוש   לפנות לעו"ד בעל ניסיון רב בתחום על מנת ציםממלי ואננוכח מגוון הזכויות המפורטות לעיל,  
את החולה, יבחן אילו תביעות רלוונטיות לסטאטוס שלו, יבהיר את סיכויי התביעה וילווה את התובע ובני  
משפחתו באופן מלא לאורך התהליך כולו, לרבות ייצוג בוועדות הרפואיות והגשת ערעור במידת הצורך,  

 .עד למימוש מלוא זכויותיו הרפואיות

 

 

 שיקום מקצועי  .5
  משוקללת לצמיתות רפואית לו נכות קבעה רפואית שוועדה פרישה, גיל  לפני  לאדם מיועד  מקצועי שיקום

מקצועית והשמה בעבודה   תעסוקתי, הכשרה אבחון  לכלול עשויה שיקום תוכנית לפחות. 20%של  בשיעור
  ה(.)לעיתים התוכנית כוללת רק השמ

ואתה זקוק   לעבוד  מעוניין אך  הליקוי, שלב עובד,  אינך לפחות, רפואית נכות 20% לך נקבעו אם לכן,
להכשרה מקצועית כדי להשתלב או לחזור לעבוד בשוק העבודה הפתוח. וכמו כן, אתה מסוגל לשתף  

באפשרותך לפנות   .פעולה בתהליך של שיקום מקצועי ולהשתלב כעובד רגיל בשוק העבודה הפתוח
הביטוח הלאומי באזור מגוריך. אדם שאינו מתאים  לבדיקת זכאותך והתאמתך לתוכנית שיקום בסניף 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.talmore.co.il/%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%AA-%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%95%D7%A2-%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%94/


 גמלת סיעוד .6

 

 למלגה זכאות  סכום הכנסה מצב משפחתי

 
 יחיד

 גמלה מלאה ש״ח 10,551עד 

 50%גמלה מופחתת ב  ש״ח 15,827ש״ח עד  10,551מ

 אין זכאות לגמלה  ש״ח  15,827מעל 

 
 זוג

 גמלה מלאה ש״ח 10,551עד 

 50%גמלה מופחתת ב  ש״ח 15,827ש״ח עד  10,551מ

 אין זכאות לגמלה  ש״ח  15,827מעל 

 

 בבדיקת ההכנסות -למידע על ההכנסות שנלקחות  בחשבון 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

, ונזקק לעזרתו של אדם אחר בפעולות  (ולא במוסד)ניתנת למי שהגיע לגיל פרישה, מתגורר בביתו 
, וכן למי שנזקקים  ( הלבשה, רחצה, ניידות עצמית, השגחה ועוד -הפעולות כוללות )יום -היום

לזכאי לגמלה   -כלל, בשירותים ולא בכסף -הגמלה ניתנת, בדרך .להשגחה בבית למען בטיחותם
 .יום, סיוע בניהול משק הבית, סיוע בהשגחה ועוד -יינתנו שירותי סיעוד, סיוע בפעולות היום

  :כדי להיות זכאי לגמלת סיעוד, עליך לענות על חמשת תנאי הזכאות האלה
  באפשרותך להשתמש במחשבון לבדיקת זכאות לגמלת סיעוד

 
  .גיל ותושבות אתה תושב/ת ישראל והגעת לגיל הפרישה – תנאי ראשון

אם קיבלת מעמד של תושב ישראל רק לאחר שהגעת לגיל הפרישה, תוכל להיות זכאי לגמלת  
  .יטההסיעוד אם עלית לפי חוק השבות או אם קיבלת סל קליטה ממשרד הקל

 
 הכנסות   – תנאי שני

הזכאות לגמלת סיעוד נקבעת בהתאם להכנסתך. סכום ההכנסה משתנה בהתאם למצב המשפחתי 
  .שלך

 

 : חישוב הכנסות כאשר שני בני הזוג סיעודיים 
והתוצאה שתתקבל   2 -אם שני בני הזוג סיעודיים, נחבר את ההכנסות של שני בני הזוג, נחלק ב

ההכנסה של שני בני הזוג היא   :לדוגמה .מדובר בהכנסה של יחיד לבדיקת ההכנסותתיחשב כאילו 
שני בני הזוג עוברים את   .ש"ח 9,300הזכאות של כל אחד תיבחן לפי הכנסה של  .ש"ח 18,600

  .ש"ח 10,551מבחן ההכנסה, כיוון שיחיד יכול להרוויח עד 

https://www.btl.gov.il/benefits/Long_Term_Care/Pages/income.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/old_age/Conditions_of_eligibility/gilMezake/Pages/gilPrisha.aspx


 

 

 

 אתה זקוק לעזרת הזולת במידה רבה   -תנאי שלישי 
לאכול,   ,)להתלבש, להתרחץיום בתוך הבית -אתה זקוק לעזרתו של אדם אחר בביצוע פעולות היום

לטפל בהפרשות, להתהלך בבית וכדומה(, או שאתה זקוק להשגחה בביתך למען בטיחותך ובטיחות  
  .הסובבים אותך

   הבדיקה בבית לחץ כאן  לצורך הבדיקה התפקודית, תגיע לביתך אחות, למידע נוסף על
 

 מגורים   -תנאי רביעי 
  .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  
לא תהיה זכאי לגמלה   .הפיקוח על המעונותלתשושים שבפיקוח וברישיון משרד הרווחה על פי חוק 

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  

  .מה(ממשלה, רשויות מקומיות וכדו משרדי)רוב הוצאות האחזקה שלך ממומנות על ידי גוף ציבורי 
, עליך למלא טופס אישור על  בבית אבותאם התחלת לקבל גמלת סיעוד ואתה מעוניין להתגורר 

  .כדי לבדוק את המשך זכאותך לגמלה ,מגורים במוסד ולשלוח אותו לסניף שלך
 

 אשפוז בבית חולים 
לקבל את הגמלה בבית החולים  זכאי לגמלת סיעוד שמאושפז בבית חולים כללי יוכל להמשיך ו 

  בבית מאושפז ואתה סיעוד  גמלת מקבל  אינך אם  .הימים הראשונים לאשפוז בלבד  30במהלך 
. לבקשה יש  מידיתוכל להגיש בקשה לגמלת סיעוד באופן  -הקרוב בחודש להתאשפז  אמור או חולים

  ."סיכום ביניים" :לצרף אישור רפואי מבית החולים הנקרא

אתה לא מקבל גמלה סיעודית אחרת מגוף ממשלתי אם אתה מקבל אחת   –חמישי תנאי 
  :מהקצבאות הבאות, תצטרך לבחור בין הקצבה שאתה מקבל לבין גמלת הסיעוד

 שר״ם.  - קצבה לשירותים מיוחדים.  1
 .קצבה לטיפול אישי או להשגחה מאוצר המדינה.  2

  .הזולת מטעמים רפואיים או הטבה של ליוויקצבה ממשרד הביטחון: הטבה של עזרת  .3 

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

 תביעה לגמלת סיעוד  הגשת  
אם   .בטופס התביעה 9אם אתה מתגורר בבית אבות או במוסד על הנהלת המקום למלא את סעיף 

באמצעות עובד   "מחלקה ראשונה" אתה מאושפז בבית חולים, אתה יכול להגיש תביעה במסגרת
  .סוציאלי בבית החולים שבו אתה מאושפז

 : מסמכים שיש לצרף לטופס התביעה 

 ,תדפיס מידע רפואי הכולל את תמצית התיק הרפואי, אבחנות -מסמכים רפואיים עדכניים  .1
  .חודשים האחרונים 3-סיכום אשפוז שהתקיים בטיפולים ותרופות, או 

אישורים על ההכנסות שלך ושל בת זוגך )למעט קצבאות ביטוח לאומי ואישורי   -אישורי הכנסות  .2
רנטה או כל קצבה לניצולי שואה ונרדפי הנאצים(, עבור שלושה חודשים מתוך ארבעת החודשים  

  .האחרונים

התביעה והחתום עליה הוא אפוטרופוס ולא תובע הקצבה עצמו, יש לצרף  אם מגיש  - ייפוי כוח .3
  .לתביעה גם העתק צו אפוטרופוס

 
 

https://www.btl.gov.il/benefits/Long_Term_Care/Pages/adltest.aspx


 פטור ממס הכנסה   .7
 .מפטור מתשלומי מס הכנסה במקרים מסוימים, עשוי חולה פרקינסון ליהנות

 90%בשיעור של מנכות משוקללת , נדרש החולה להראות כי הינו סובל ממס על מנת לזכות בפטור 
ין מחלה אחת בלבד. עוד נדרש להראות, כי הנכות  בג 100%לפחות, עקב שלל מחלות, או בשיעור של 

 .ימים לפחות )חצי שנה( 184הינה לפרק זמן של 

חשוב לדעת, עם זאת, כי מבחן הנכות הרפואית שמשמש את רשויות המס לצורך הענקת הטבת המס  
 .אינו זהה למבחן הנכות הרפואית המשמש את הביטוח הלאומי בענף נכות כללית

שלמרות מצבו הרפואי ממשיך ועובד ומשלם מס הכנסה ממשכורתו או לחילופין הפסיק לעבוד   מתמודד
חולה זכאי   .לפטור ממס הכנסה מסיבות רפואיות ומשלם מס הכנסה מהפנסיה שלו, עשוי להיות זכאי

  90%לפטור מתשלום מס הכנסה אם נקבעה לו לתקופה של מעל לחצי שנה נכות רפואית בשיעור של 
 .מצירוף של מספר נכויות עקב בעיות רפואיות שונות על פי חישוב משוקלל

תנאים מצטברים שעמידה בהם מזכה בפטור ממס הכנסה. כלומר, די בכך שהמבקש לא יעמוד   4ישנם 
 .בתנאי אחד כדי לשלול זכאותו לפטור ממס

קיומן של הכנסות חייבות במס, שכן לא ניתן לקבל פטור ממס הכנסה כאשר למבוטח אין   תנאי ראשון
 .הכנסות

ת שנקבעה למבקש. ככל והנכות הרפואית נקבעה לפרק  עוסק במשך תקופת הנכות הרפואי ,תנאי שני
 ימים לכל הפחות, תנאי זה מתקיים.   185זמן של 

  י"פ. ע שתקבע   בדרך לפטור ממס הינו שיעור הנכות הרפואית י מהווה את החסם המהותיתנאי שליש
בשיעור  שמקורו בליקוי אחד או בעל נכות רפואית משוקללת  100%החוק, בעל נכות רפואית בשיעור של 

יעמוד בתנאי וייתכן ויהא   –)צמיתה( אם מקורו במספר ליקויים  89.1%)זמנית( לכל הפחות או  90%של 
זכאי לפטור ממס הכנסה. חשוב להבהיר כי מדובר אך ורק על שיעור הנכות הרפואית, בלא קשר לנכות  

לכן, אין כל חשיבות לפגיעה בכושר השתכרותו של המבקש,   .לענף הנכות הכללית התפקודית רלבנטית
 .אלא רק למכלול הליקויים הרפואיים מהם סובל

קביעת שיעור נכות  הינו שהנכות הרפואית נקבעת ע"פ אחד מן החוקים העיקריים בדבר  ,תנאי רביעי
( וביניהם, חוק הנכים )תגמולים ושיקום(, חוק הביטוח הלאומי, חוק  5)9רפואית, המפורטים בסעיף 

 .התגמולים לנפגעי פעולות איבה, חוק נכי המלחמה בנאצים ועוד

חשוב להבין כי גיל המבוטח אינו מעלה או מוריד לעניין הזכאות לפטור ממס, כך שגם מבוטחים אשר  
ת גיל הפרישה, יהיו זכאים להגיש לפקיד השומה את הבקשה לפטור, בהנחה כמובן שהם נושאים  עברו א

 .בתשלומי מס

 

  תו נכה .8
 תו חניה לנכה ופטור מאגרת רישוי 

 :זכאי לתו חנייה לנכה מי שהוא אחד מאלה
 .נכה הזקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות .1
ותנועתו בדרכים בלי רכב עלולה לערער את מצב  לפחות  60%-נכה שדרגת נכותו מגיעה ל .2

 .בריאותו
   נכה המוגבל בהליכה וזקוק לכיסא גלגלים לצורך ניידותו .3

באתר משרד   טופס מקוון כדי לבקש הנחה באגרת הרישוי ולשם קבלת תו חנייה לנכה, יש למלא
 התחבורה״

  …למידע נוסף בנושא לחצו  

 

https://taxes.gov.il/IncomeTax/Pages/IncomeTaxGuides/IncomeTaxGuideNeheIver.aspx
https://www.talmore.co.il/%D7%A4%D7%98%D7%95%D7%A8-%D7%9E%D7%9E%D7%A1-%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%94-%D7%9E%D7%A1%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99%D7%95%D7%AA/
https://www.parkinson.org.il/%d7%a7%d7%a6%d7%91%d7%aa-%d7%a0%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%9b%d7%9c%d7%9c%d7%99%d7%aa/
https://www.gov.il/he/service/disability_parking_badge
https://www.parkinson.org.il/%D7%AA%D7%95-%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%94-%D7%9C%D7%A0%D7%9B%D7%94-%D7%95%D7%A4%D7%98%D7%95%D7%A8-%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8%D7%AA-%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%99/


 

 פוליסה פרטית  –ביטוח תביעות חברות  .9
חולי פרקינסון שרכשו ביטוח סיעודי מחברת ביטוח פרטית, אם באופן עצמאי ואם דרך מקום העבודה או  

 .עשויים להיות זכאים לתגמולי ביטוח סיעודיארגון אחר כלשהו )ביטוח סיעודי קבוצתי(, 
שיעור התגמולים ותקופת הזכאות משתנים מפוליסה לפוליסה, אך בדרך כלל, תנאי הזכאות בפוליסות 

)או מבחן "פעולות המחיה   ADL-השונות הקיימות בשוק הם דומים. המבחן העיקרי לזכאות הוא מבחן ה
 .היומיומיות(, המתייחס לרמת התפקוד העצמאי של המבוטח

 :כוללים שני מסלולים חלופיים ,לפי תנאי הפיקוח על הביטוח ,תנאי הזכאות לתשלום
אחוז מכושר התפקוד העצמאי שלו   50במסלול הראשון, מבוטח יוגדר כסיעודי, אם איבד המבוטח לפחות 

.  4. קימה ושכיבה 3. אכילה ושתייה 2. רחצה 1בשלוש או יותר מבין שש הפעולות היומיומיות, הכוללות:  
 .. שליטה על סוגרים6יידות . נ5לבישה והתפשטות 

שתפקודם הקוגנטיבי נפגע כתוצאה ממחלות כגון דמנציה,   מסלול נוסף נוגע ל"תשושי נפש", כלומר למי 
אלצהיימר ופרקינסון, ונזקקים עקב כך לליווי והשגחה במידה משמעותית. גם חולים כאלה ייחשבו  

 .לסיעודיים לצורך קבלת תגמולי הביטוח

חד עשויים להיות רלוונטיים לחולי פרקינסון, אך לא תמיד חברות הביטוח נענות  שני המסלולים גם י
 .בקלות לתביעות ביטוח סיעודי

 

 הנחה בארנונה .10
ומעלה זכאים להנחה בארנונה. הזכאות רלוונטית גם   75%מקבלי קצבת נכות כללית בדרגת אי כושר של 

ומעלה לצמיתות  75%כללית בדרגת אי כושר של למי שהגיעו לגיל פרישה וקיבלו לפני כן קצבת נכות 
)אם אינם זכאים להנחה בארנונה בשיעור גבוה יותר כמקבלי קצבת אזרח ותיק עם השלמה לנכה(.  

הרשות המקומית רשאית לקבוע מבחני הכנסה לאישור הזכאות להנחה. מי שאושרה להם זכאות עשויים  
 .ל רשותלקבל הנחה רטרואקטיבית, בהתאם לכללים שנקבעו בכ 

לה(ומע 75%למקבלי קצבת נכות מלאה ) 80%הנחה בשיעור של עד הזכות מעניקה    

 יש לפנות לרשות המקומית עם אישור הביטוח לאומי לזכאות קצבת נכות כללית.

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

http://mof.gov.il/hon/Documents/%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%94-%D7%95%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A7%D7%94/insurance/memos/2013-1-5new.pdf


 ועדות רפואיות 
  ?מהי וועדה רפואית

ולהעריך את רמת הפגיעה בכושרך  מטרתה של הוועדה רפואית היא לקבוע את הליקוי הרפואי שלך, 
הוועדה מסתמכת בהחלטתה על המסמכים  • .לעבוד או לתפקד בחיי היום יום בשל הליקוי הרפואי

הוועדה הרפואית מורכבת   • .הרפואיים שהגשת, כאשר הרופא בוועדה מעיין בהם לפני כניסתך לחדר
יר וועדה שתפקידו לכתוב את  ומזכ ,בדרך כלל מרופא אחד המתמחה בתחום הרפואי ממנו אתה סובל

אם אתה סובל ממספר ליקויים רפואיים, בתחומים שונים, ייתכן שתוזמן למספר   • .פרוטוקול הוועדה
הביטוח הלאומי עושה מאמצים לזמן   .בהתאם לתחום המומחיות הנדרש לבדיקת כל ליקוי ,רופאים

  .רך להגיע מספר פעמים לבדיקה ייתכן שתצט ,לבדיקות שונות באותו היום, ואולם, במקרים מסוימים
 

  ?איך מתנהלת הוועדה
ועדות נכות כללית ושירותים מיוחדים מתקיימות בסניפי הביטוח הלאומי ואילו ועדות ניידות מתקיימות 

בנוגע לוועדות שמקיימות בביטוח הלאומי, במידה ויוחלט כי עלייך להגיע לוועדה   .במשרד הבריאות
אתה סובל, לחתום כי כל תלונותיך נרשמו בפרוטוקול וכי אתה מסכים  תתבקש לתאר את הפגיעות מהן 

הרופא יראיין אותך, יבדוק אותך בדיקה פיזית ובחלק מהמקרים תתבקש   .להיבדק ע"י הרופא בוועדה
  .להדגים ביצוע של פעולות מסוימות. לאחר צאתך מהוועדה יקבל הרופא החלטה בעניינך

 
  ?כיצד להתכונן לוועדה

יינתן לך זמן קצוב לתאר את הפגיעות מהן אתה סובל, ולכן חשוב שתכינו מראש את רשימת   בוועדה •
אם ברשותך מסמכים רפואיים עדכניים שלא   • .התלונות והפרטים הרלוונטיים שברצונך להדגיש לרופא

ישנה   זאת,  עם הוועדה.  בזמן לרופא להגישם באפשרותך ,צרפת לתביעתך, ולא שלחת לפני הוועדה
 • .לביטוח לאומי לפני מועד הוועדה, כדי שהרופא יעיין בהם לפני הוועדה ישלחו אלו שמסמכים ותעדיפ

היעזרו בחבר, שכן או בן משפחה כדי לתכנן מראש מה לומר, שכן הוועדה עצמה היא   –ערכו חזרה בבית 
את כל הנקודות  מצב מלחיץ וייתכן שתתבלבלו ולא תציגו את הדברים נכונה. כמו כן כדאי לרשום על דף 

לפני שאתם חותמים על הטופס שבו תועדו תלונותיכם קראו אותו היטב   • .החשובות אותן ברצונכם לומר
  .וודאו שמה שכתוב בו מדויק ושלא נשכח שום פרט. אם נפלה טעות, בקשו בנימוס לתקנה

 
  ?האם כדאי להביא מלווה

במשימה"  "וה הוא רגוע יותר ויכול להתמקד כדאי לבוא לוועדה מלווים בבן משפחה/ חבר. חולה מלו  •
מידע נוסף ניתן לקבל  .שלו. מלווה יוכל לסייע לך לזכור לומר את כל מה שתכננת מראש לומר בוועדה 

 באתר המוסד לביטוח לאומי  
 

  ?האם כדאי לבוא עם עורך דין
ורך דין או חברה  בוועדה רפואית ראשונה או במקרה של החמרה במצבך הרפואי מיותר לשכור שירותי ע •

באתר הביטוח  למימוש זכויות רפואיות. אם החלטת לערער על קביעת הוועדה, באפשרותך להיוועץ 
  .לפני פנייה לגורמים חיצוניים אלה ,"יד מכוונת" או במרכז הלאומי

חלק   –להחלטה להיעזר בעורך דין או בחברה למימוש זכויות יש משמעות כלכלית משמעותית מאד  •
  .ה תהיה זכאי יועבר אליהם כשכר טרחהמהקצבה ל

  ?האם ניתן לערער על תוצאות הוועדה
יותר מכך, ניתן לערער גם על   .על החלטת הוועדה לוועדת ערערים אפשרות לערעור כמובן שניתן. יש

  בלשכה לסיוע משפטי  תוצאות ועדת הערערים בפני בית הדין. במקרה של ערר לבית הדין, ניתן להסתייע
  .ם או בתשלום סמלי. לכן, שקלו בזהירות את הצורך בייעוץ חיצוני בתשלוםללא תשלו

 
  ?על מה ניתן לערער

 האחוזים הרפואיים שנקבעו לך   .1
 שעור קצבת הנכות או קצבת שירותים מיוחדים . 2
 תקופת הזכאות  .  3
 

  ?כמה זמן אורך התהליך
מיוחדים הוא במסגרת "מסלול ירוק", המקבל עדיפות  תהליך הטיפול בתביעות לנכות כללית ולשירותים 

  .בטיפול ההליכים ומזרז את ההחלטה לגבי גובה הנכות בימים רבים



 

 

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

שירות מחלקה ראשונה לחולים במסגרת שיפור השירות, הביטוח הלאומי מפעיל בשיתוף עם בתי החולים 
מאושפזים: בדיקת זכאות להטבות ולקצבאות נכות כללית, שירותים מיוחדים, באמצעות בית החולים,  

 .באופן ידידותי ונוח, תוך הקפדה מלאה על פרטיותכם

 ?כיצד פועל השירות
ו אותה ישירות  עובד/ת סוציאלי/ת של בית החולים יגיעו אליך, יחתימו אותך על הבקשה לתביעה ויעביר

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,  

 :שיפורט להלן הקושרות בין הקצבאות כפי 

 :ניידות ושירותים מיוחדים  •
 :הקצבאות בו זמנית אם מתקיימים אחד מהתנאים הבאים 2ניתן לקבל את 
o  מוגבלות בניידות 100%נקבעו. 
o  שר"מ 112%נקבעו. 
o   ועדה רפואית של לשכת הבריאות/ועדת ערר קבעה שיש שימוש והזדקקות בכיסא

 .שתי הקצבאות יחדגלגלים. בכל יתר המקרים לא ניתן לקבל את  
 

 :נכותקצבת ניידות לקצבת ההתניות בין  •
 :ניתן לקבל את שתי הגמלאות יחד למעט בשני המקרים הבאים  

o לא ניתן לקבל "קצבת חסר רכב משתכר" במקרה בו מקבלים קצבת נכות כללית. 
o  סמ"ק )לפי הסכם הניידות ולא לפי החלטת   2000לא ניתן לקבל גמלת ניידות לרכב

 (גודל רכבהוועדה ל
  

 :שירותים מיוחדיםקצבת נכות לקצבת התניות בין  •
 60%ניתן לקבל קצבת נכות כללית וקצבת שירותים מיוחדים בו זמנית. אדם שמקבל נכות כללית צריך 

נכות רפואית כדי שניתן יהיה לבדוק זכאותו לקצבת שירותים מיוחדים. אדם שאינו מקבל נכות כללית  
רפואית לפחות כדי שניתן יהיה לבדוק זכאותו לקצבת שירותים מיוחדים. הערה: לא ניתן  נכות  75%צריך 

יום ראשונים בלבד מתאריך זכאות לקצבת נכות. במקרה   60לקבל קצבאות נכות ושר"מ בו זמנית למשך 
 .זה תשולם הקצבה הגבוהה מבינם

 

 

 

 

 

 

 



 ?מי זכאי לשיקום מקצועי
לפני גיל פרישה, שוועדה רפואית קבעה לו נכות רפואית משוקללת לצמיתות שיקום מקצועי מיועד לאדם  

לפחות. תוכנית שיקום עשויה לכלול אבחון תעסוקתי, הכשרה מקצועית והשמה בעבודה   20%בשיעור של 
)לעיתים התוכנית כוללת רק השמה(. אדם שאינו מתאים לשיקום מקצועי, תיבדק האפשרות להעביר את  

לשיק ומשולמת בעדו  הזכאות שלו  זוגו, בתנאי שבת/בן הזוג מתגורר באופן קבוע עם הנכה,  ום לבת/בן 

 .תוספת בקצבת הנכות של הנכה, ועדיין לא הגיע לגיל הפרישה

 
 ?האם זכאי לקצבה באם מקבל תשלומים מחברת ביטוח עבור אובדן כושר עבודה או תשלומי פנסיה

הכנסות שלא מעבודה כגון הכנסות מחברת ביטוח המשולמת עד גיל פרישה בלבד( ) קצבת נכות •
או תשלומי פנסיה מוקדמת יכולות להשפיע רק על תוספת התלויים )בן זוג או ילד( אם המבקש  
ימצא זכאי על פי קריטריונים. חשוב לציין כי הכנסות שאינן מעבודה אינן שוללות זכאות לקצבת  

 .הנכות
אינן משפיעות על הזכאות לקצבת שירותים  הכנסות שלא מעבודה  קצבת שירותים מיוחדים •

 .מיוחדים או על סכום הקצבה לה עשויים להיות זכאים
הכנסות שלא מעבודה אינן משפיעות על הזכאות לקצבת ניידות או על סכום   קצבת ניידות •

 .הקצבה לה עשויים להיות זכאים
 

 ?האם שהות באשפוז ממושך או בהוספיס משפיע על קבלת קצבה 

עד גיל פרישה בלבד( שוהה במוסד או בגוף ציבורי הזכאי לקצבת נכות יוכל  ) קצבת נכות •

 .(₪2021 )נכון לשנת  954להמשיך לקבל קצבת נכות בסכום של 
נכה השוהה במוסד בו ניתנים שירותי רפואה, שירותי סיעוד או שירותי   קצבת שירותים מיוחדים •

 .שיקום, לא יהיה זכאי לקצבת שירותים מיוחדים
יום לא זכאי לקצבת ניידות למעט מוגבל בניידות אשר עונה   90שוהה במוסד מעל  קצבת ניידות •

 :לכל התנאים הבאים
o  מוגבלות בניידות או נקבע שהינו זקוק ומשתמש   100%אשר נקבעו לו  18מעל גיל

 בכיסא גלגלים
o  בעקבות אשפוזו חדל לקבל קצבת שר"מ או היה זכאי לקבל שר"מ לולא אושפז 
o  פעמים בחודש  6יוצא מהמוסד לפחות 

 
 ?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

 .במעבר לגיל פרישה תשולם קצבת זקנה בסכום שלא יפחת מסכום קצבת הנכות קצבת נכות •
 .במעבר לגיל לפרישה תמשיך לקבל את אותן ההטבות יידותקצבת נ •
במעבר לגיל פרישה תמשיך להשתלם קצבת שירותים מיוחדים. במידה  קצבת שירותים מיוחדים •

והאבחון והפגיעה בתפקוד החלו לאחר גיל פרישה לא יהיה ניתן לקבל קצבאות נכות, שירותים  
לגמלת סיעוד מהביטוח הלאומי שניתנת לאחר    מיוחדים או ניידות. לכן, מוצע לבחון את זכאותך

גיל פרישה ומספקת סיוע ברכישת טיטולים וציוד נוסף. כמו כן, באפשרותך לפנות לוועדות  
 .לקביעת אחוזי נכות לאחר גיל פרישה דרך מס הכנסה

פרישה  , לעניין קצבאות נכות ושר"מ גיל 67הערה: גיל פרישה לגברים ונשים לעניין קצבת ניידות הוא 
 .לגברים 67-לנשים ו 62הינו: 

 

 

 

 

 



 

 ?קיבלתי קצבה בתחילת המחלה וכעת מצבי התדרדר, מה עליי לעשות
אם קיימת החמרה במצבך הרפואי, ניתן להגיש בקשה להחמרה בצירוף מסמכים המעידים על ההחמרה.  

 (:2021לינואר להלן שיעורי וסכומי הקצבה המקסימאליים שניתן להיות זכאים אליהם )נכון 

 
המקסימום וסבור שמצבו השתנה )החמיר(, יכול לפנות לסניף ביטוח  בהתאם לזה, מי שלא מקבל את 

לאומי 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 להחמרה 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  
א לביתו לצורך ביצוע הבדיקה. הועדה בניידות  האפשרות לקביעה ללא נוכחות או לחילופין לשליחת רופ 

תתקיים בנוכחות הנכה. לעניין נכות ושר"מ, בסמכות הרופא לקבוע האם נדרשת נוכחות או שניתן לקבוע  

 .ללא נוכחות לפי המסמכים הרפואיים

 ?הגעתי לגיל הפרישה, האם אני זכאי לקצבת סיעוד

 :ת תנאי הזכאות האלהכדי להיות זכאי לגמלת סיעוד, עליך לענות על חמש

 …לחצו כאן כדי להשתמש במחשבון לבדיקת זכאות לגמלת סיעוד

 .אתה תושב/ת ישראל והגעת לגיל הפרישה –גיל ותושבות  –תנאי ראשון  .1
הזכאות לגמלת סיעוד נקבעת בהתאם להכנסתך. סכום ההכנסה משתנה  –הכנסות  –תנאי שני  .2

 …למידע מפורט לחץ כאן בהתאם למצב המשפחתי שלך 
יום בתוך הבית )להתלבש,  -םזקוק לעזרתו של אדם אחר בביצוע פעולות היו-תנאי שלישי  .3

להתרחץ, לאכול, לטפל בהפרשות, להתהלך בבית וכדומה(, או שאתה זקוק להשגחה בביתך  

 .למען בטיחותך ובטיחות הסובבים אותך

 .לגמלת סיעוד זכאי מי שמתגורר בביתו או בדיור מוגן –מגורים  –תנאי רביעי  .4
 משלתיאתה לא מקבל גמלה סיעודית אחרת מגוף מ –תנאי חמישי  .5

 

 .מקוון טופס גמלת סיעוד מילוי

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://b2b.btl.gov.il/BTL.ILG.Payments/DocumentsInfo.aspx
https://www.btl.gov.il/Simulators/SiudCalculators/Pages/ZcautSiudCalc.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/Long_Term_Care/Pages/income.aspx
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formtype=T2600%40btl.gov.il


 ?איך ובאיזו שיטה מחשבים את אחוזי הנכות הרפואית 

 .על סעיף אורתופדי 10%לצד שמאל +  30%לצד ימין +  40%נניח שקיבלת 

 :החישוב יהיה כזה 

 100% -מחסירים אחוז הנכות הגדול מ .1
 100%-40%=  60%כלומר:  .2

 30X60=  18%אחוז הנכות השני בגודלו מוכפל ביתרה  .3

 אחוז נכות משני סעיפים גדולים ראשונים  40+18% = 58% .4

 בהפחתה ממאה אחוז, זה מה שנשאר 100-58% = 42% .5

6. 4.2% = 42%X10 וכפלת באחוז הליקוי השלישי בגודלו היתרה מ 

 .אחוז נכות משלושת הליקויים 58+4.2% = 62.6% .7
 

 .על סעיף אורתופדי 10%לצד שמאל +  40%לצד ימין +  50%עכשיו נניח שקיבלת 

 :החישוב יהיה כזה 

 .תרה לאחר הפחתת ליקוי ראשון בגודלוי  100-50% = 50% .1

2. 20% = 50X40  מוכפל בליקוי השני בגודלו יתרה. 

 .כום שני הליקויים הראשוניםס  20%+50% = 70% .3

 .יתרה ממאה אחוזה  100-70% = 30% .4

5. 3% = 30X10  פול אחוז הליקוי השלישי בגודלוכ. 

 .בסוף, חיבור שלושת הליקויים בצורה המשוקללתל  50+20+3 = 73% .6
 

 ?באיזה % נכות רפואית כדאי לבקש פטור ממס הכנסה

 .בביטוח הלאומי 73%באחוז נכות של 

 :החישוב של מס הכנסה מבוצע, ע"פ בג"צ ארבל, בחיבור רגיל של שני צידי נכות פרקינסונית

1. 90% = 50+40% 

2. 10% = 100-90% 

3. 1% = 10%X10 

4. 91% = 90%+1% 

 .וכאן ניתן לקבל פטור ממס הכנסה .5
 

 ?מתי דרושה חוות דעת מקצועית של רופא מומחה 
מסרב לכתוב את המסמך הדרוש בהתייחסו למפורט בתנאי החוק ו/או הפוליסה.  אם הרופא המטפל 

כלומר, אם למרות מצבך, הרופא מסרב לכתוב מפורשות את הדרוש, אזי אין בררה ויש לשלם עבור חוות  
 (₪ 5,000-1,500דעת מקצועית )בין 

 .המחלהלדוגמא, אם למרות המסמכים שבידך, הרופא אינו מוכן לכתוב מתי החלה 

מה שיקרה במקרה זה יהי כלהלן: רופא הוועדה יקבע בעצמו, ולא תמיד בצורה נכונה. לכן   להבהרה:
 .במקרה זה, עדיפה חוות דעת מקצועית של מומחה לפרקינסון

 

 



 
 ייעוץ וליווי מקצועי 

עשוי להתבטא בסכומי  ש בשורה התחתונה, עומדות לרשות חולי פרקינסון מגוון אפשרויות לקבלת סיוע
 .כסף ניכרים מדי חודש 

לעתים מדובר בפרוצדורה פשוטה שאפשר לבצע לבד, כמו מילוי טופס  לא תמיד יש צורך ביועץ בתשלום. 
הניסיון מראה שחולים חדשים נוטים לשכור יועץ בשלבים הראשונים, ובהמשך מסתדרים בכוחות   פשוט.
מספר יועצים וקבלו מהם הצעות מחיר,   אם בכל זאת החלטתם לקחת יועץ בתשלום, תיפגשו עם עצמם.

 25%-ל 15%ים ונהלו משא ומתן עם היועצים. המחיר אינו נמוך: בין בקשו לקבל שמות של ממליצ
פי רוב, בתוספת -על חודשי קצבה חודשית   12או סכום חד פעמי השווה לכ  מסכומי הכסף המתקבלים

 .מע"מ

 המלצות
 חשוב מאוד, לבחור את עיתוי ההגשה : 

להגיש תביעה למל״ל לפני גיל  בהתאם למגבלות הרפואיות והליקויים  הקיימים, עדיף תמיד  •
לגברים(. באם הובחנתם כחולי פרקינסון בסמוך לגיל פרישה יש   67, + לנשים62פרישה )

 חודשים אחרי גיל פרישה.  6אז יש חלון זמן של  להזדרז ולהגיש לפני שיחלוף הזמן וגם 
 

כדאי להגיש בקשה לשר״מ )לא לנכות כללית( או   -באם לא עומדים במבחן ההכנסה לקצבת נכות •
 הכל בהתאם למצב התפקודי והליקויים הבריאותיים הקיימים.  -ללכת על מסלול פטור ממס

 

לא מומלץ לגשת לתהליך רק על סעיף מחלת פרקינסון, אלא ניגשים לרופאים מומחים ומקבלים   •
כדי לצבור מספיק אחוזי  חו״ד רפואית על כל מגבלה בכל התחומים הרפואיים הרלבנטיים, זאת 

  , רפואיהמידע האיסוף נהל בסבלנות תהליך למומלץ  גבוה,   לקבל נכות כללית משוקללתונכות 
שיתאר   ם רפואיים ומצב נוכחי מהנוירולוג המטפל )עדיף ממומחה להפרעות תנועה(משמע סיכומי

במדויק את ההבחנה ואת המינונים התרופתיים שחשובים כדי לסייע לרופא הועדה לקבל תמונה  
סיכום קלינאות תקשורת, ריפוי בעיסוק  וכן, , מדויקת על המגבלה ואחוזי הנכות תואמי המצב

סיכום טיפול   , פנימאי ומומחה לגסטרו.פסיכיאטר, ג .א.א  , אורולוגמנוירולוגי, סיכום מצב 
מומלץ אף לצלם את   הידרותרפיה וכל מה שניתן בהתאם להשפעות הרפואיות. פיזיותרפיה

ככל שהדבר יתאפשר.   ולהראות את הסרטון במהלך הועדה הרלבנטית offעצמכם במצבי 
 בזמן הועדה הרפואית.    on -זאת כדי שיקבלו תמונה לא רק ממצב ה

 ?איך מתחילים
 .מסמך זה נועד לסייע למתמודדי הפרקינסון לנווט בסבך המידע והביורוקרטיה

 או להתייעץ עם גורם מקצועי,   ייה לרשויותאנו ממליצים בחום ללמוד היטב את הנושא טרם הפנ
 :מומלץ להתחיל מ

נא   לקביעת פגישה  -ייעוץ והכנה לוועדות רפואיות של הביטוח לאומי -קשר עם ״יד מכוונת״ יצירת .1
 2496* -להתקשר ל

   ״ מנוע הזכויות הלאומיבהתאם למצבך הרפואי ב״  ךזכויותי בחינת .2
 .של עו״ד רפאל אלמוג הבלוג קראת .3
 האגודה לזכויות החולה בישראל באתר  ביקור .4
 8840לפנות למוקד זכויות האזרח הוותיק טל: * מומלץ .5
 …למאגר מידע מקיף למימוש זכויות – לגלוש לאתר כל זכות .6
וקישורים לטפסים  –יש לקרוא בעיון את המדריך לעיל בו נמצאים קישורים להרחבת מידע  .7

 להגשה לביטוח לאומי 

 
 בריאות דרך צלחה והרבה 

 צוות מימוש זכויות  
 עמותת פרקינסון בישראל 

 

 

 

 

https://www.btl.gov.il/about/news/Pages/HalatGilPrisa.aspx#:~:text=%D7%92%D7%99%D7%9C%20%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%94%20%D7%9C%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D%20%D7%99%D7%A2%D7%9C%D7%94%20%D7%91%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%92%D7%94,%D7%9C%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%98%D7%A2%D7%9F%20%D7%9E%D7%97%D7%93%D7%A9%20%D7%93%D7%A3%20%D7%96%D7%94.
https://www.parkinson.org.il/%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%9E%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D/
/Users/eyallevy/Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Mail%20Downloads/46AB76FB-4CA6-415B-B0DF-64D5EE34B890/מנוע%20הזכויות%20הלאומי
https://www.parkinson.org.il/%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%9B%D7%9C-%D7%A4%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%9D/
https://www.patients-rights.org/
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99
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