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ידע הוא כוח  -ידע הוא נכס!
מרגע האבחון של מחלה מתחיל מסע ארוך ,הכולל בין היתר התמודדות עם ממשקים מרובים
ושחקנים שונים במערכת לצורך מיפוי ומיצוי זכויות וקבלת השירותים וההטבות המגיעות
בגינן .ניהול כל ההיבטים הבירוקרטיים הנלווים לאתגר הרפואי עשוי לגרום לתחושת בלבול,
עומס ,חוסר התמצאות ולהגיע אפילו עד חוסר שליטה ופגיעה בתהליך ההחלמה והריפוי.
הזכות לדעת ולקבל מידע ,היא תנאי בסיסי למימוש זכויותיו של האדם בכל תחומי החיים,
אולם בפועל ,המציאות העכשווית מראה כי לציבור במדינת ישראל אין מספיק מודעות
לאפשרויות הגישה למידע שאמור להיות שלו ,לרבות זכויותיו המעוגנות בחוק.
בשל החשיבות הגדולה להבנת ומיצוי הזכויות הרפואיות בחרנו בחוברת זו לרכז בעבורכם
את זכויותיכם מול הגורמים השונים ,ביניהם המוסד לביטוח לאומי ,קופות החולים ,משרדי
ממשלה ,גופים ציבוריים ,עמותות ועוד ,כל זאת על בסיס חוקים ,תקנות ,נהלים ,חוזרים
והנחיות.
מימוש הזכויות הכלכליות והחברתיות המגיעות לכם יסייע בהתמודדות עם המחלה
והטיפולים וצפוי להקל על ההיבטים השונים במצבכם ובמצבם של בני משפחותיכם.
הזכויות מתבטאות באופנים שונים ,ביניהם הטבות כספיות ו/או קבלת שירותים.
יש להדגיש כי זכויות אלה אינן אוטומטיות והן משתנות מאדם לאדם.
המידע מעודכן לזמן כתיבתו ,ובמידה ויש פער בין המידע המופיע בחוברת זו לזה שבאתרי
הגופים השונים  -מה שקובע הוא הנכתב באתרי הגופים עצמם.
אנו בחברת טקדה ישראל בע"מ מבינים את ההשפעה הגדולה שיש לרווחתו של אדם על
מצבו הבריאותי ,לכן חשוב לנו להפיץ את הידע הנוגע לזכויותיהם של חולי אנגיואדמה
תורשתית ולהשקיע מאמצים בהגברת המודעות לזכויות אלו על ידי כתיבת חוברת* זו ,כך
שהידע יועבר אליכם בצורה ברורה ונגישה.
ידע הוא כוח ,הוא מפתח לחיים בריאים ושוויוניים והוא סגולה לבריאות.

שלכם ,טקדה ישראל

*החוברת הופקה על ידי חברת טקדה ישראל בע"מ ונכתבה יחד עם עידית טמיר ,מנהלת
מידע ושירותים חברת טייק קר ( )2017ישראל
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שימו לב :המידע בחוברת זו הינו חלקי וכללי ואינו קובע את הזכאות האישית .לכל זכות
ישנם תנאים נוספים מעבר לכתוב בחוברת וכדי להבין מה מגיע במדויק יש לבדוק את
הפרטים בקישורים המופיעים בחוברת.
3

מיצוי זכויות לחולי אנגיואדמה תורשתית

.1ביטוח לאומי
זכויות בביטוח לאומי מגיל  91יום עד גיל  3+ 18חודשים
גמלת ילד נכה
הביטוח הלאומי מכיר בעומס הטיפולי הכבד הכרוך בגידולו של ילד נכה עם ליקוי קשה,
ומשתתף בהוצאות הכספיות של המשפחה כדי להקל על גידולו של הילד ,ולאפשר למשפחה
ככל שניתן לנהל אורח חיים תקין כשהילד נמצא בחיק המשפחה והקהילה.
תנאי הזכאות הבסיסיים:
•הילד הוא ילדו של מבוטח תושב ישראל
•הילד נמצא בישראל
•הילד נמצא בבית המשפחה הביולוגית (לא במשפחת אומנה).
תנאי הזכאות הנוספים קשורים לסוג המחלה/עומס טיפולי/צורך בהשגחה.
הזכאות לגמלה נקבעת ע"י ועדה רפואית בביטוח לאומי .לעיתים הילד והוריו ייזומנו לוועדה
ולעיתים ההחלטה תיקבע רק על סמך המסמכים בלבד .לכן חשוב לצרף את כל המסמכים
המעידים על תפקודו של הילד ,הטיפולים שאותם הוא מקבל ,תדירותם ,אבחנות רפואיות,
ובמידת האפשר גם דו"ח מהמסגרת החינוכית שבה שוהה הילד ,המופיע כנספח לטופס
התביעה ,כדי לאפשר החלטה ללא זימון לבדיקה בוועדה.
למידע מלא על הזכות ואופן ההגשה באתר ביטוח לאומי לחץ כאן
למידע מפורט באתר כל זכות לחץ כאן

זכויות בביטוח לאומי מגיל  18ועד לגיל פרישה (נשים  ,62גברים )67
קצבת נכות כללית
אנגיואדמה תורשתית לא מופיעה בספר הליקויים כמחלה מוגדרת עם אחוזי נכות מוגדרים
ולכן קבלת אחוזי הנכות תתבסס על סעיפים אחרים שמתייחסים למצב הרפואי כתוצאה
מהמחלה.
קצבת הנכות משולמת למי שלא יכולים לעבוד או שיכולתם לעבוד ולהשתכר פחתה עקב
מצבם הבריאותי.
תנאי הזכאות הבסיסיים:
•תושבי ישראל ,שמלאו להם  18שנים ועדיין לא הגיעו לגיל הפרישה.
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•אינם עובדים או שהכנסתם כשכירים או כעצמאים נמוכה מ 60%-מהשכר הממוצע
(שנקבע מידי שנה).
•ועדה רפואית בביטוח לאומי קבעה להם נכות רפואית בשיעור של  60%לפחות ,או בשיעור
של  40%לפחות ,בגין כמה ליקויים רפואיים ועל ליקוי מסוים נקבעה נכות רפואית בשיעור
של  25%לפחות.
•נקבע שעקב המצב הרפואי נפגעה היכולת שלהם לעבוד ולהשתכר באופן מלא או שהיא
ירדה ב 50%-לפחות ,ונקבעה להם דרגת אי כושר באחד מהשיעורים האלה,65% ,60% :
 74%או .100%
הקצבה החודשית מחושבת לפי דרגת הנכות הרפואית ודרגת אי הכושר.
למידע מלא על הזכות ואופן ההגשה באתר ביטוח לאומי לחץ כאן
למידע מלא באתר כל זכות לחץ כאן

לעבוד ולקבל קצבת נכות
מי שמקבלים קצבת נכות ,יכולים לצאת לעבוד ,להגדיל את סכום ההכנסה מעבודה ולהמשיך
לקבל קצבה .דרגת אי הכושר שנקבעה לא תשתנה עם התחלת העבודה.
למידע מלא באתר ביטוח לאומי לחץ כאן

שיקום מקצועי
לשיקום מקצועי עשויים להיות זכאים מי שוועדה רפואית של הביטוח הלאומי קבעה להם
לפחות  20%נכות רפואית ,והם עומדים בתנאים הבאים:
•תושבי ישראל ,אשר מלאו להם  18שנים ועדיין לא הגיעו לגיל פרישה.
•עקב השלכות תפקודיות הנובעות מנכותם אינם מסוגלים לחזור לעבודתם או לעבוד
בעבודה מתאימה אחרת התואמת את השכלתם ,כישוריהם וניסיונם התעסוקתי הקודם.
•הם זקוקים להכשרה מקצועית ,על מנת להשתלב בעולם העבודה.
•מתאימים לשיקום מקצועי שבסיומו יוכלו להשתלב בעבודה מפרנסת בשוק העבודה
החופשי.
השירות כולל :אבחון תעסוקתי ,לימודים אקדמיים או מקצועיים ,מימון אביזרי לימוד ,תמיכה
במהלך הלימודים וסיוע בהשמה בעבודה.
למידע מלא באתר ביטוח לאומי לחץ כאן
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קצבת שירותים מיוחדים
קצבה הניתנת למבוטחים בביטוח לאומי לאחר שוועדה רפואית בביטוח לאומי קבעה שהם
זקוקים לעזרה רבה של אדם אחר בפעולות היום-יום (לבישה ,אכילה ,רחצה ,ניידות בבית
והיגיינה אישית) ובנוסף נדרשים לעזרה בתפעול משק בית (הכנת מזון ,הפעלת מכשירי
חשמל ,אחזקת הבית ,טיפול תרופתי ,ביצוע קניות וסידורים מוסדיים וכספיים) ,ו/או שהם
זקוקים להשגחה מתמדת למניעת סכנת חיים לעצמם או לאחרים.
לקצבה  3רמות בהתאם לחומרת המצב (.)188% ,112% ,50%
למידע מלא על הזכות ואופן הגשה באתר ביטוח לאומי לחץ כאן
למידע מפורט באתר כל זכות לחץ כאן

זכויות בביטוח לאומי לאחר גיל פרישה( :נשים  ,62גברים )67
קצבת סיעוד
קצבת סיעוד ניתנת:
•לאנשים שהגיעו לגיל פרישה ,הגרים בבית וזקוקים לעזרת אדם אחר בביצוע פעולות
היום יום.
•לאנשים הזקוקים להשגחה בבית למען בטיחותם ובטיחות הסובבים אותם.
•הזכאות לגמלת סיעוד נקבעת בהתאם לגובה ההכנסה.
•לקצבה  6רמות זכאות ,והיא ניתנת באמצעות שירות מטפלת בית ו/או בכסף ו/או
בשירותים נוספים.
למידע מלא על הזכות באתר ביטוח לאומי לחץ כאן

למידע מפורט באתר כל זכות לחץ כאן

הטבות בגופים נוספים למקבלי קצבאות מביטוח לאומי
קבלת קצבאות/גמלאות מהביטוח הלאומי עשויה לזכות בהטבות נוספות מגופים אחרים
בהתאם לחוק הביטוח הלאומי ולתקנות השונות .גופים אלו הם האחראיים הבלעדיים על
מתן הטבות אלו .להלן מידע על חלק מההטבות.
שימו לב :בפרק זה יפורטו הטבות והתנאים המזכים בהן באופן חלקי בלבד.
למידע מלא ומפורט באתר ביטוח לאומי על ההטבות הניתנות עבור כל קצבה לחץ כאן
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הנחה בתשלום הארנונה
רשויות מקומיות מעניקות הנחה בארנונה למקבלי קצבאות/גמלאות מביטוח לאומי בהתאם
לתקנות השונות .שיעורי ההנחות נקבעים על-ידי הרשויות המקומיות שעשויות לקבוע גם
מבחן הכנסות כתנאי לזכאות.
כדי לממש את הזכות יש לפנות למחלקת הארנונה ברשות המקומית ולהעביר את האישורים
הנדרשים.
תנאי זכאות להנחה:
•הורים לילד המקבל גמלת ילד נכה או לבוגר המתגורר עימם בבית ומקבל קצבת נכות,
בתנאי שקיבל בעבר גמלת ילד נכה (הנחה של  33%עבור שטח של  100מ"ר מדירתם).
•מקבלי קצבת נכות כללית שנקבעה להם דרכת אי כושר של  75%ומעלה( .גובה ההנחה .)80%
•מי שנקבעו להם נכות רפואית בגובה  90%ומעלה ללא קביעת אחוזי אי כושר (גובה
ההנחה .)40%
•מקבלי קצבת זקנה לנכה( .גובה ההנחה .)100%
•מקבלי גמלת סיעוד (גובה ההנחה עד .)70%
למידע מפורט על כלל סוגי ההנחה בארנונה באתר כל זכות לחץ כאן

למידע מלא על הנחות בארנונה הקבועות בדין באתר משרד הפנים לחץ כאן

הנחה בחשבון הטלפון של בזק
ההנחה ניתנת עבור התקנה והעתקה של קו הטלפון ,וכן עבור התשלום החודשי .האחריות
למימוש זכות זו נמצאת במשרד הרווחה.
תנאי זכאות:
•הורים לילד הזכאי לגמלת ילד נכה בשיעור של .100%
•מקבלי קצבת נכות כללית בעלי נכות רפואית של  80%ומעלה ובעל זכאות לקצבת נכות
בשיעור של  75%ומעלה (שני האישורים יחד).
למידע מלא אודות גמלת ילד נכה באתר כל זכות לחץ כאן

למידע מלא אודות קצבת נכות כללית באתר כל זכות לחץ כאן
למידע מלא מפורט באתר בזק לחץ כאן
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הנחה בחשבון חשמל
תנאי זכאות:
•הורים לילד המקבל גמלת ילד נכה ,במקרים ספציפיים ,זכאים להנחה בתשלום חשבון
החשמל.
•מקבלי קצבת שירותים מיוחדים בשיעור של  112%או .188%
•מקבלי גמלת סיעוד ברמות  5או .6
•מקבל גמלת סיעוד רמה  4שמלאו לו .90
למידע מפורט על הנחות בחשמל לילד נכה באתר כל זכות לחץ כאן

למידע מלא אודות קצבת שירותים מיוחדים באתר כל זכות לחץ כאן
למידע מפורט אודות קצבת סיעוד באתר כל זכות לחץ כאן

ההנחה הניתנת מדי חודש היא בשיעור של  50%עבור צריכה של  400קילווטים לשעה
בחודש ( 800קוט"ש בחשבון דו-חודשי) ,בתעריף ביתי ,בבתים המשמשים למגורים בלבד.
ביטוח לאומי מעביר מדי חודש לחברת החשמל קובץ מעודכן ובו פרטי הזכאים .בנוסף,
שולח לכל זכאי הודעה על זכאותו .לברורים ניתן לפנות למוקד חברת החשמל בטלפון .103
למידע מפורט על הנחות בחשמל באתר כל זכות לחץ כאן

למידע מלא באתר חברת החשמל לחץ כאן

הנחה בחשבון המים
מי שעומדים בתנאי הזכאות הבאים זכאים לתוספת של  3.5מ"ק מים בצריכה החודשית
בתעריף הנמוך .כלומר הכמות בתעריף זה מוכפלת ל 7-מ"ק בחודש .מכיוון שהחיוב הוא
דו-חודשי ,סך כמות המים אותה יוכלו הזכאים לצרוך בתעריף הנמוך (בסיס  +הטבה) תהיה
 14מ"ק לחודשיים.
ההטבה ניתנת עבור צריכת מים ביתית בבית בו מתגורר הזכאי.
תנאי הזכאות:
•הורים לילד המקבל גמלת ילד נכה.
•מקבלי קצבת נכות כללית שנקבעו להם  70%נכות רפואית ומעלה.
•מקבלי קצבת שירותים מיוחדים בשיעור של  112%או .188%
•מקבלי גמלת סיעוד ברמה  3ומעלה.
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בכל חודש מועברת רשימת הזכאים לתאגידי המים ולספקים ,וההטבה ניתנת בהתאם.
לברורים ניתן לפנות לתאגידי המים האזוריים.
למידע מפורט באתר כל זכות לחץ כאן

כפל קצבאות
לעיתים ניתן לקבל מביטוח לאומי יותר מקצבה אחת במקביל.
לברור מלא במחשבון הביטוח הלאומי לחץ כאן

 .2קופת חולים
הזכויות בקופות החולים אינן תלויות בגיל המטופל .הבדלים בין הזכויות עשויים להיות
במסגרת הביטוחים המשלימים בכל קופה.

זכויות חולה כרוני  -תקרת השתתפות עצמית רבעונית עבור תרופות
הגדרת מחלה כרונית לצורך תקרה עבור רכישת תרופות לחולים כרוניים כוללת כמה חלופות:
•על פי רשימת התרופות שצורך החולה ,כפי שנקבעה ע"י משרד הבריאות
•על פי רשימת המחלות הכרוניות כפי שנקבעה ע"י משרד הבריאות
•כל חולה המטופל באותה תרופה במשך חצי שנה
חולי אנגיואדמה תורשתית מוגדרים כחולים כרוניים רק במידה והם מקבלים טיפול תרופתי,
עפ"י מרשם רופא ,במשך חצי שנה לפחות.
למידע מפורט בנושא באתר "כל הבריאות" לחץ כאן
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פטור מהשתתפות עצמית עבור ביקור אצל רופא ראשוני ,רופא שניוני ,ו/או במרפאות חוץ
ומכונים
מי שמקבלים מביטוח לאומי קצבת נכות כללית ,קצבת זקנה לנכה ,קצבת ילד נכה ,פטורים
מתשלום השתתפות עצמית עבור הביקור אצל הרופא ו/או עבור השתתפות עצמית בקבלת
התחייבות = טופס .17
למידע מפורט אודות רופא ראשוני באתר "כל הבריאות" לחץ כאן

למידע מפורט אודות רופא שניוני באתר "כל הבריאות" לחץ כאן
למידע מפורט בנושא באתר "כל הבריאות" לחץ כאן

וועדת חריגים בקופות חולים
במידה ונדרש טיפול שאינו כלול בסל הבריאות ,ניתן להגיש בקשה לוועדת חריגים בקופה.
קופות החולים אינן מחויבות לממן טיפול שאינו כלול בסל הבריאות אך הן חייבות לאפשר
למטופלים לפנות לוועדת חריגים שתדון בבקשה לסיוע .לוועדה נתונה הסמכות להפעיל את
שיקול דעתה ולהכריע אם לספק את הטיפול מחוץ לסל הבריאות.
על הוועדה לשקול ,בין היתר ,את המצב הרפואי של המטופל ,את האינטרס הטיפולי
המיוחס לטיפול המבוקש ,את החלופות הטיפוליות שבסל ,את עלות הטיפול לפרט ,את
מידת הביסוס של הטיפול המבוקש ,וכן את משמעות הרוחב הכלכלית של מתן הטיפול
לכלל המטופלים הנמצאים באותו מצב.
לכל קופה נוהל פנימי לגבי אופן הפנייה לוועדת חריגים.
למידע מפורט באתר שירותי בריאות כללית לחץ כאן

למידע באתר מכבי שירותי בריאות לחץ כאן
למידע מפורט באתר קופת חולים מאוחדת לחץ כאן
למידע מפורט באתר קופת חולים לאומית לחץ כאן

לסיוע וליווי משפטי בפניות לוועדות חריגים ,ללא עלות ,ניתן לפנות לעמותת "קרן דולב
לצדק רפואי" ולעמותת "חברים לרפואה".
לעמותת "קרן דולב לצדק רפואי" המתמחה בייצוג מול ועדות חריגים בקופות
וכן לעמותת "חברים לרפואה"
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ערעור על החלטת ועדת החריגים נעשה באמצעות הגשת תביעה לבית הדין האזורי
לעבודה.
למידע על כלל הזכויות בקופה ,יש לבדוק באתר הקופה.
שירותי בריאות כללית

קופת חולים מכבי
קופת חולים מאוחדת
קופת חולים לאומית

 .3משרד התחבורה-תג נכה
חולי אנגיואדמה תורשתית ,בכל הגילאים ,המתקשים בניידות או שהתנועה בדרכים עלולה
לערער את מצבם הבריאותי ,זכאים להגיש בקשה לאגף הרישוי במשרד התחבורה לקבלת
תג נכה לרכב .ניתן לבקש תג עבור  2רכבים אם שניהם משמשים את הנכה .יש להציג
אישורים רפואיים עדכניים משלושה חודשים אחרונים .קבלת תג נכה לרכב מזכה בהפחתת
אגרת רישוי לרכב אחד בלבד.
למידע מלא על סך זכויות במערכת הבריאות באתר "כל הבריאות" לחץ כאן

למידע מלא ולהגשת התביעה באתר משרד התחבורה לחץ כאן
למידע מפורט באתר כל זכות לחץ כאן

 .4משרד הבינוי והשיכון
סיוע בשכר דירה
מקבלי קצבת נכות כללית שנקבעה להם דרגת אי כושר בשיעור של  75%ומעלה וכן מקבלי
קצבת זקנה לנכה שהם חסרי דירה עשויים להיות זכאים לסיוע בשכר דירה .סכומי הסיוע
נקבעים לפי המצב האישי (יחידים ,זוגות או משפחות) ולפי הגדרת היישוב שהדירה נמצאת
בו.
למידע מלא באתר משרד השיכון לחץ כאן

למידע מפורט באתר כל זכות לחץ כאן
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 .5רשות המיסים
רשות המיסים מעניקה זכויות לאנשים עם מוגבלויות .בפרק זה יינתן פירוט רק על חלק מהן.
למידע מלא על כל הזכויות וההטבות באתר רשות המיסים לחץ כאן

פטור ממס הכנסה
מי שנקבעה להם נכות רפואית בשיעור של  ,100%או בשיעור של לפחות  90%לפי חישוב
מיוחד ,לתקופה של  185יום לפחות ,והם משלמים מס הכנסה ,עשויים להיות זכאים לפטור
ממס הכנסה עד לתקרת הכנסה המתעדכנת מדי שנה .את הנכות הרפואית המזכה ניתן
לקבל ע"י הגשת תביעות לביטוח לאומי או באמצעות פניה לוועדה רפואית לפטור ממס דרך
פקיד שומה.
מי שנקבע כי זכאותם לפטור החלה בשנים שקדמו לשנת המס הנוכחית ,עשויים לקבל
החזרי מס רטרואקטיבית עד  6שנים מיום הגשת הבקשה.
למידע מלא בנושא פטור ממס הכנסה באתר כל זכות לחץ כאן
למידע מלא בנושא ועדה רפואית לפטור ממס באתר כל זכות לחץ כאן

נקודות זיכוי במס
•הורים שילדם מקבל קצבת ילד נכה מביטוח לאומי עשויים להיות זכאים ל 2 -נקודות זיכוי
במס הכנסה .הזיכוי הוא על משכורת של אחד ההורים .במידה וההורים פרודים ואינם
מנהלים משק בית משותף ,וילדם מקבל גמלת ילד נכה ,שניהם זכאים לנקודות הזיכוי .יש
להגיש בקשת זיכוי ממס בכל שנה מחדש.
•עובד שלבן זוגו אין כל הכנסה ונקבעה לו נכות רפואית משוקללת בשיעור של  90%או של
 100%יהיה זכאי לתוספת של נקודת זיכוי אחת.
למידע מלא בנושא נקודות זיכוי במס הכנסה באתר כל זכות לחץ כאן

הטבות מס נוספות :הנחה במס רכישה
•הורים לילד המקבל גמלת ילד נכה בשיעור של  100%עשויים להיות זכאים להטבה
בתשלום מס הרכישה ,ברכישת דירה המשמשת למגורי הילד ,בהתאם לתנאים.
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•נכים שנקבעה להם דרגת אי כושר השתכרות לצמיתות בגובה  75%לפחות או נכים
שנקבעה להם נכות רפואית לצמיתות בגובה  100%או  90%משוקללת ,זכאים להטבה
בתשלום מס רכישה בהתאם לתנאים.
למידע מפורט אודות גמלת ילד נכה באתר כל זכות לחץ כאן
למידע מפורט אודות הנחה לנכים באתר כל זכות לחץ כאן

פטור ממס על משיכה מוקדמת מקופות גמל
•הורים שילדם זכאי לגמלת ילד נכה קבועה עקב היותו חולה בשיעור המירבי (,)188%
או שנקבעה לו נכות בשיעור של  75%לפחות לצמיתות ,פטורים מתשלום מס הכנסה
במשיכת כספי קופת גמל לפני מועד הפירעון.
למידע מפורט אודות זכאות לגמלת ילד נכה באתר כל זכות לחץ כאן

•הזכאות מותנית בכך שהפגיעה שגרמה לנכות אצל הילד אירעה לאחר פתיחת החשבון
בקופת הגמל.
•שכירים או עצמאים ,שלהם או לבן משפחתם נקבעה נכות רפואית של  75%ומעלה ,זכאים
להגיש בקשה למשיכת כספי קופת הגמל בתנאי שיום תחילת הנכות הרפואית חל לאחר
תחילת ההפקדות לקופת הגמל.
למידע מפורט במקרה של בן משפחה חולה באתר כל זכות לחץ כאן

למידע מפורט במקרה של חולה באתר כל זכות לחץ כאן

 .6חוק דמי מחלה
ימי מחלה להורה לילד עם מוגבלות
הורה העובד שנה לפחות באותו מקום עבודה ,זכאי להיעדר מעבודתו עד  18ימים בשנה
לצורך מתן סיוע אישי לילדו.
במקרים הבאים העובד יהיה זכאי להיעדר עד  18ימים נוספים בשנה (סה"כ  36ימי היעדרות)
על חשבון ימי המחלה או החופשה ,ועד  52שעות נוספות (סה"כ  104שעות בשנה) ללא כל
ניכוי מהשכר:
•בן הזוג של העובד (שכיר או עצמאי) לא נעדר מעבודתו לצורך ליווי והשגחה של האדם
עם המוגבלות.
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•העובד הוא הורה עצמאי (הורה יחיד).
•האדם עם המוגבלות נמצא בחזקתו הבלעדית של העובד.
»ימי ההיעדרות ייזקפו על חשבון ימי המחלה הצבורים של העובד (או על חשבון ימי
החופשה המגיעים לו ,על-פי בחירת העובד).
»על ימי מחלה אלה העובד זכאי לדמי מחלה בשיעור  100%משכרו החל מהיום הראשון
להיעדרותו.
»אם העובד נעדר רק מחלק מיום העבודה ,ינוכה ממכסת ימי המחלה שצבר רק אותו חלק
מהיום ולא יום שלם.
»זכאות ההורה אינה מותנית במספר ילדיו (לדוגמה ,הורה שיש לו  2ילדים עם מוגבלות אינו
זכאי להיעדר מספר כפול של ימים או שעות לעומת הורה שיש לו ילד אחד עם מוגבלות).
למידע מלא ומפורט באתר כל זכות לחץ כאן

ימי מחלה לעובדים בשל מחלת בן/בת זוג
עובדים זכאים לזקוף על חשבון ימי המחלה שלהם עד  6ימי היעדרות בשנה בשל מחלת
בני זוגם.
בן זוג ייחשב כחולה ,לצורך זכאות זו ,אם הוא הפך להיות תלוי לחלוטין בעזרת הזולת
בביצוע פעולות היום-יום.
למידע מלא ומפורט באתר כל זכות לחץ כאן

 .7שירות צבאי
חולי אנגיואדמה תורשתית מקבלים צו ראשון ומגיעים לוועדה רפואית שפוטרת את רובם
משירות חובה .נקבע להם פרופיל  21או  24עם סעיפים רפואיים ספציפיים (כל מקרה לגופו).
יש באפשרותם להגיש בקשה להתנדב לשירות צבאי .ההחלטה על אישור התנדבות נתונה
בידי צה"ל.
למידע מלא ומפורט באתר כל זכות לחץ כאן
למידע מלא ומפורט לגבי התנדבות לצה"ל באתר אגף כוח אדם לחץ כאן
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 .8מערכת החינוך
סיוע לילדים השבים למסגרת החינוכית לאחר היעדרות ממושכת מסיבות רפואיות
ילדים שנעדרו ממערכת החינוך בשל מחלה ,עשויים להיות זכאים לשיעורי העשרה ,שיעורי
עזר וליווי על-ידי המורים והצוות החינוכי מסל "שעות חולים" של משרד החינוך.
תנאי הזכאות :תלמידים בבתי הספר ובגני הילדים ,שמחמת מצבם הבריאותי נעדרו
מהמסגרת החינוכית למשך התקופה או התקופות הבאות:
•תקופה רצופה העולה על  4שבועות.
•תקופות קצרות יותר בתכיפות גבוהה במהלך שנת הלימודים ,בגין טיפולים מתמשכים,
ולפחות  30ימים סך הכל במהלך השנה.
•שעות התגבור מיועדות לשנת הלימודים שבה חזר התלמיד למסגרת החינוכית ,וניתן
להשתמש בהן לאותה שנה בלבד (במידת הצורך ,יש לחדש את הבקשה לזכאות לשעות
לשנת הלימודים שאחריה).
למידע מלא ומפורט על הזכאות ואופן המימוש באתר כל זכות לחץ כאן

חינוך לילדים חולים בביתם
תלמידים הזכאים לחינוך חינם על פי חוק לימוד חובה (בגילאים  )18-3או חוק חינוך מיוחד
(בגילאים  ,)21-3ועונים על אחד משלושת התנאים הבאים יהיו זכאים ללימודים בביתם:
•הם שוהים בבית מעל  21ימים רצופים על פי הוראת רופא.
•הם חולים במחלה או ליקוי בריאותי המצריכים שהייה בבית לפי הוראת רופא לתקופה
העולה על  4שבועות ,כאשר מספר תקופות טיפול או שהייה בבית הנובעות מאותה
מחלה או ליקוי ייחשבו כתקופה אחת כל עוד לא חלפו ביניהן יותר מ 4-שבועות.
•הם נעדרים מהלימודים בהיקף העולה על  50%משעות הלימוד של כיתתם ,בשל טיפול
מתמשך בבית חולים במסגרת אשפוז יום (אשפוז ללא לינה בבית החולים).
למידע מלא ומפורט על הזכאות ואופן המימוש באתר כל זכות לחץ כאן
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חינוך לילדים המאושפזים בבית חולים
ילדים המאושפזים בבית חולים זכאים ללימודים ללא תשלום .הלימוד נעשה בבתי ספר
המופעלים בבתי החולים על-ידי משרד החינוך.
האחריות המלאה להפעלת המסגרות החינוכיות לילדים המאושפזים בבתי חולים נופלת על
משרד החינוך ,באמצעות האגף לחינוך מיוחד.
תוכניות החינוך לתלמידים מאושפזים הן בעיקרן תוכניות חינוך אישיות המותאמות לתוכנית
הלימודים של התלמיד בבית הספר שבו למד טרם אשפוזו ונבנות ע"י התלמיד והוריו ,המורים
בבית החולים והמחנך בבית ספרו של התלמיד.
למידע מפורט ואופן מימוש הזכאות באתר כל זכות לחץ כאן

.9ארגוני סיוע ציבוריים
מרכזי מיצוי זכויות בבתי חולים המופעלים ע"י משרד הבריאות או גורמים אחרים ומספקים
מידע מותאם אישית לגבי כלל הזכויות שעשויות להגיע עקב המחלה מכלל הגופים .השירות
אינו כרוך בתשלום.
למידע מלא באתר משרד הבריאות לחץ כאן

יד מכוונת – שירות של ביטוח לאומי לצורך ייעוץ והכנה לוועדות הרפואיות ללא תשלום:
השירות ניתן על ידי צוות מקצועי של רופאים מומחים בכירים בתחומים שונים ,כגון :רפואת
משפחה ,רפואה פנימית ,רפואה תעסוקתית ,אורתופדיה ,פסיכיאטריה ומזכירות רפואיות.
למידע מלא על השירות ויצירת קשר עם 'יד מכוונת' לחץ כאן

יחידות סגולה  -מוקדי מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים הפועלים ברוב בתי החולים בארץ
ועוסקים במתן מידע לגבי זכויות בתחום הבריאות והשיקום עבור אזרחים ותיקים המאושפזים
בבית החולים.
למידע מלא על השירות ויצירת קשר עם 'יחידת סגולה' לחץ כאן
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 .10עמותות וארגונים
עמותת אדמה  -העמותה מספקת מידע אודות אנגיואדמה תורשתית ומלווה חולים ובני
משפחה.
עמותת אדמה  -העמותה לחולי אנגיואדמה

חברים לרפואה  -מסייעת בקבלת טיפולים נדרשים

התכנים המופיעים בחוברת הנם בגדר מידע כללי בלבד ואינם מהווים תחליף לייעוץ רפואי/
משפטי וכן אינם בגדר חוות דעת או המלצה או עצה רפואית או משפטית.
לשם הפשטות ולהקלת הקריאה חוברת מידע זו נוסחה בלשון זכר ,אולם המידע המצוי
בתוכה מתייחס לשני המינים.
החוברת עדכנית לתאריך :ינואר 2021
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