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מיצוי זכויות לחולה האונקולוגי

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, 

מודעות  מספיק  אין  ישראל  במדינת  לציבור  כי  מראה  העכשווית  המציאות  בפועל,  אולם 

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 

חוזרים  נהלים,  חוקים, תקנות,  בסיס  על  זאת  כל  ועוד,  ציבוריים, עמותות  גופים  ממשלה, 

והנחיות. 

המחלה  עם  בהתמודדות  יסייע  לכם  המגיעות  והחברתיות  הכלכליות  הזכויות  מימוש 

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 לזה שבאתרי 

הגופים השונים - מה שקובע הוא הנכתב באתרי הגופים עצמם. 

אנו בחברת "טקדה ישראל" מבינים  את ההשפעה הגדולה שיש לרווחתו של אדם על מצבו 

הבירוקרטיים  בהיבטים  מחלה  בניהול  המומחית  קר  טייק  לחברת  חברנו  לכן  הבריאותי, 

וסוציאליות על מנת להפיץ את הידע הנוגע לזכויותיהם של חולי  זכויות רפואיות  ובמיצוי 

סרטן ולהשקיע מאמצים בהגברת המודעות לזכויות אלו על ידי כתיבת חוברת זו, כך שהידע 

יועבר אליכם בצורה ברורה ונגישה.

שלכם, טקדה ישראל

*החוברת הופקה בחסות חברת טקדה ישראל ונכתבה יחד עם עידית טמיר, מנהלת מידע 
ושירותים חברת טייק קר )2017( ישראל.
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שימו לב: המידע בחוברת זו הינו חלקי וכללי ואינו קובע את הזכאות האישית.

לנוחיותכם: ניתן לסרוק את ה-QR CODE ולהגיע לאתרים על ידי פתיחת המצלמה.
בכדי לגשת באמצעות הטלפון הסלולרי לכתובות האתרים, יש באפשרותך:

לפתוח את המצלמה ולכוון אותה לכיוון ה-QR CODE < יפתח חלון עם כתובת 

האתר < על ידי לחיצה על אישור תוכלו להגיע ישירות לאתר, ללא צורך בהקלדת 

הכתובת המלאה.



	

מיצוי זכויות לחולה האונקולוגי

1.ביטוח לאומי

זכאות בביטוח  נרחיב את המידע על  זה  בפרק 
לאומי לחולים מגיל 18 ומעלה.

זכויות מגיל 18 ועד לגיל פרישה

נכות כללית

נכות כללית: קצבה חודשית המחושבת  קצבת 
כושר  אבדן  ודרגת  הרפואית  הנכות  דרגת  לפי 

לביטוח  המוסד  על-ידי  הנקבעות  ההשתכרות 

לאומי. 

ברוב המקרים מי שאובחנו עם מחלת סרטן יהיו 

בשנה   100% של  זמנית  רפואית  לנכות  זכאים 

מ-0%	  פחות  ומשתכרים  במידה  הראשונה. 

בנוסף  זכאים  יהיו  במשק,  הממוצע  מהשכר 

ולקצבה.   100% של  כושר  אי  אחוזי  לקבלת 

ברוב המקרים החלטת הועדה הרפואית ניתנת 

בנוכחות  צורך  ללא  רפואיים,  מסמכים  סמך  על 

הוועדה  שבהם  מקרים  ייתכנו  אך  המטופל, 

תמצא לנכון לזמן להופיע בפניה.

הערכה  הלאומי  בביטוח  תתבצע  שנה,  לאחר 

רפואיים  מסמכים  סמך  על  הרפואי,  המצב  של 

להארכת  האפשרות  תיקבע  ובהתאם,  עדכניים 

הזכאות לתקופה זמנית נוספת או קבועה. 

שמקבלים  מי  זמנית:  בו  קצבה  ולקבל  לעבוד 
את  להגדיל  לעבוד,  לצאת  יוכלו  נכות,  קצבת 

סכום ההכנסה מעבודה ולהמשיך לקבל קצבה. 

עם  תשתנה  לא  שנקבעה  הכושר  אי  דרגת 

התחלת העבודה. 

קצבת הנכות תשולם בהתאם להכנסות. סכום 

ההכנסה המשפיע על הקצבה משתנה בהתאם 

לדרגת אי-הכושר.

למידע מלא לגבי 
זכויות של ילדים 

חולי סרטן, באתר 
ביטוח לאומי

למידע מלא אודות 
קצבת נכות, באתר 

ביטוח לאומי

למידע מלא באתר 
כל זכות

למידע מלא אודות 
קצבת נכות בזמן 

עבודה, באתר 
ביטוח לאומי

למידע מלא אודות 
קצבת שירותים 
מיוחדים באתר 

ביטוח לאומי

https://www.btl.gov.il/benefits/Disabled_Child/likuilist/Pages/cancer.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/Disabled_Child/likuilist/Pages/cancer.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/Disabled_Child/likuilist/Pages/cancer.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/Disabled_Child/likuilist/Pages/cancer.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/Disability/Pages/default.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/Disability/Pages/default.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/Disability/Pages/default.aspx
https://www.kolzchut.org.il/he/קביעת_נכות_לחולי_סרטן
https://www.kolzchut.org.il/he/קביעת_נכות_לחולי_סרטן
https://www.btl.gov.il/benefits/Disability/Pages/laavod.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/Disability/Pages/laavod.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/Disability/Pages/laavod.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/Disability/Pages/laavod.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/Attendance_Allowance/Pages/default.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/Attendance_Allowance/Pages/default.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/Attendance_Allowance/Pages/default.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/Attendance_Allowance/Pages/default.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/Disabled_Child/likuilist/Pages/cancer.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/Disability/Pages/default.aspx
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A7%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%A0%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%99_%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%9F
https://www.btl.gov.il/benefits/Disability/Pages/laavod.aspx
http://


	

2020

קצבת שירותים מיוחדים

בביטוח  רפואית  שוועדה  למי  ניתנת  קצבה 

לאומי קבעה שהם זקוקים לעזרה רבה של אדם 

)לבישה,  אחר בפעולות היום-יום במשק הבית 

אישית(  והיגיינה  בבית  ניידות  רחצה,  אכילה, 

בית.  משק  בתפעול  לעזרה  נדרשים  ובנוסף 

אחזקת  חשמל,  מכשירי  הפעלת  מזון,  )הכנת 

וסידורים  קניות  ביצוע  תרופתי,  טיפול  הבית, 

זקוקים להשגחה  ו/או שהם  וכספיים(,  מוסדיים 

מתמדת למניעת סכנת חיים לעצמם או לאחרים. 

לקצבה 3 דרגות בהתאם לחומרת המצב.)0%	, 

112%, %		1(. חולי סרטן המקבלים טיפול רפואי 

יהיו  כמזכים,  שהוגדרו  הטיפולים  רשימת  מתוך 

 ,)	0%(  1 זו בדרגת חומרה  זכאים לקבל קצבה 

ללא נוכחות בוועדה רפואית, גם אם אינם תלויים 

בעזרת הזולת או נדרשים להשגחה. 

חולי סרטן המגישים תביעות אלו לביטוח לאומי 

מזורזים  ובהליכים  בטפסים  להיעזר  יכולים 

שנועדו להקל עליהם בתהליך. 

הטיפול בתביעות אלו ייעשה במסלול מהיר בו 

תינתן עדיפות בטיפול, והביטוח הלאומי ישתדל 

לסיים את הטיפול בתביעה בתוך 30 ימים מיום 

קבלת התביעה.

קצבת הבטחת הכנסה

או  הכנסות  להם  שאין  למי  המשולמת  קצבה 

תביעה  שהגישו  סרטן  חולי  נמוכה.  שהכנסתם 

לקצבת נכות ותביעתם עדיין לא אושרה, יכולים 

עד  הכנסה  הבטחת  לקצבת  תביעה  להגיש 

שתאושר להם קצבת הנכות. 

למידע מלא על 
התהליך ורשימת 

הטיפולים המזכים 
באתר כל זכות

למידע מפורט על 
הקלות בפניות אל 

ביטוח לאומי

למידע מלא אודות 
קצבת הבטחת 

הכנסה באתר 
ביטוח לאומי

https://www.btl.gov.il/About/Vaadot/Chozrim/NA/Documents/%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8%20%D7%9C%D7%A9%D7%9B%D7%94%20%D7%94%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99%D7%AA%20%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%9F%20%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA%20%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%9F%20%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8%20%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%9D%2022%203.pdf#page=3
https://www.kolzchut.org.il/he/קביעת_זכאות_לקצבת_שירותים_מיוחדים_לחולי_סרטן_ללא_נוכחות_בוועדה_רפואית
https://www.kolzchut.org.il/he/קביעת_זכאות_לקצבת_שירותים_מיוחדים_לחולי_סרטן_ללא_נוכחות_בוועדה_רפואית
https://www.kolzchut.org.il/he/קביעת_זכאות_לקצבת_שירותים_מיוחדים_לחולי_סרטן_ללא_נוכחות_בוועדה_רפואית
https://www.kolzchut.org.il/he/קביעת_זכאות_לקצבת_שירותים_מיוחדים_לחולי_סרטן_ללא_נוכחות_בוועדה_רפואית
https://www.kolzchut.org.il/he/קביעת_זכאות_לקצבת_שירותים_מיוחדים_לחולי_סרטן_ללא_נוכחות_בוועדה_רפואית
https://www.btl.gov.il/benefits/Income_support/Pages/default.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/Income_support/Pages/default.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/Income_support/Pages/default.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/Income_support/Pages/default.aspx
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A7%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%96%D7%9B%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%A7%D7%A6%D7%91%D7%AA_%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%99_%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%9F_%D7%9C%D7%9C%D7%90_%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%97%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%94_%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99%D7%AA
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%94%D7%A7%D7%9C%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%99_%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%9F_%D7%91%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%90%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93_%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97_%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99_%D7%9C%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%9A_%D7%A7%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%A0%D7%9B%D7%95%D7%AA
https://www.btl.gov.il/benefits/Income_support/Pages/default.aspx


	

מיצוי זכויות לחולה האונקולוגי

גמלת ניידות

גמלה הניתנת  לגברים ונשים כאחד, בגילאי 7	-3, 

הסובלים מקושי בניידות עקב ליקויים ברגליים. 

מידת המוגבלות נקבעת על-ידי ועדה של משרד 

הבריאות שקובעת אחוזי נכות לניידות.  הגמלה 

לביטוח  המוסד  על-ידי  ניתנים  נוספות  והטבות 

לאומי. 

שיקום מקצועי

בגובה  רפואית  נכות  להם  שנקבעה  למי  מיועד 

20% לפחות ואינם מסוגלים לעסוק במקצועם או 

הרפואי.  מצבם  עקב  אחרת  מתאימה  בעבודה 

השירות כולל:

או  אקדמיים  לימודים  תעסוקתי,  אבחון 

לימוד, תמיכה במהלך  מימון אביזרי  מקצועיים, 

הלימודים וסיוע בהשמה בעבודה. 

זכויות לאחר גיל פרישה

גמלת סיעוד

)נשים  גיל הפרישה  לאחר  חולי סרטן שאובחנו 

לגמלת  זכאים  להיות  עשויים   )	7 גברים   ,	2

התלות  למידת  בהתאם  לאומי  מביטוח  סיעוד 

שלהם בזולת בפעולות היום יום ובהתאם לגובה 

גמלת  על  והשפעתו  ההכנסה  סכום  הכנסה. 

המשפחתי.  למצב  בהתאם  משתנה  הסיעוד 

ו/ בית  מטפל  שירות  באמצעות  ניתנת  הגמלה 

או בכסף באופן חלקי. לגמלה 	 רמות הנקבעות 

בהתאם למבחן התלות בזולת. 

למידע מלא אודות 
גמלת ניידות באתר 

ביטוח לאומי

למידע מלא אודות 
שיקום מקצועי 

באתר ביטוח לאומי

למידע מלא אודות 
גמלת סיעוד באתר 

ביטוח לאומי

למידע מלא אודות 
גמלת ניידות באתר 

כל זכות

למידע מלא אודות 
גמלת סיעוד באתר 

כל זכות

https://www.btl.gov.il/benefits/Mobility/Pages/default.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/Mobility/Pages/default.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/Mobility/Pages/default.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/Mobility/Pages/default.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/Mobility/Pages/default.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/Mobility/Pages/default.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/Mobility/Pages/default.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/Mobility/Pages/default.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/Mobility/Pages/default.aspx
https://www.kolzchut.org.il/he/גמלת_ניידות
https://www.kolzchut.org.il/he/גמלת_ניידות
https://www.kolzchut.org.il/he/גמלת_ניידות
https://www.kolzchut.org.il/he/גמלת_ניידות
https://www.kolzchut.org.il/he/גמלת_ניידות
https://www.kolzchut.org.il/he/גמלת_ניידות
https://www.btl.gov.il/benefits/Mobility/Pages/default.aspx
https://www.kolzchut.org.il/he/<05D2><05DE><05DC><05EA>_<05E0><05D9><05D9><05D3><05D5><05EA>
https://www.btl.gov.il/benefits/Long_Term_Care/Pages/default.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/Vocational_Rehabilitation/Vocational_Rehabilitation_disabeld/Pages/default.aspx
https://www.kolzchut.org.il/he/<05D2><05DE><05DC><05EA>_<05E1><05D9><05E2><05D5><05D3>
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הטבות בגופים נוספים למקבלי קצבאות 
מביטוח לאומי:

הלאומי  מהביטוח  קצבאות/גמלאות  קבלת 

אחרים  מגופים  נוספות  בהטבות  לזכות  עשויה 

בהתאם לחוק הביטוח הלאומי ולתקנות השונות.  

מתן  על  הבלעדיים  האחראיים  הם  אלו  גופים 

הטבות אלו. להלן מידע על חלק מההטבות. 

הנחה בתשלום הארנונה

בארנונה  הנחה  מעניקות  מקומיות  רשויות 

לאומי  מביטוח  קצבאות/גמלאות  למקבלי 

בהתאם לתקנות השונות. 

הרשויות  על-ידי  נקבעים  ההנחות  שיעורי 

רשות  בין  שונים  להיות  ועשויים  המקומיות 

לרשות. 

למחלקת  לפנות  כדאי  הזכות  את  לממש  כדי 

את  ולהעביר  המקומית  ברשות  הארנונה 

האישורים הנדרשים. 

למידע מלא אודות 
קבלת קצבאות 

באתר ביטוח לאומי

למידע על הטבות 
בגין נכות רפואית, 

ללא התניה בקבלת 
קצבת נכות

למידע מלא על 
הנחה בארנונה לנכים 

באתר כל זכות

למידע מלא על 
הנחה בארנונה 

למקבלי גמלת סיעוד 
באתר כל זכות

למידע על הנחה 
בארנונה למקבלי 

גמלת ילד נכה: 

למידע מלא באתר 
משרד הפנים

https://www.btl.gov.il/AllRights/Pages/mosdot.aspx
https://www.kolzchut.org.il/he/<05D6><05DB><05D5><05D9><05D5><05EA>_<05D1><05D2><05D9><05DF>_<05E0><05DB><05D5><05EA>_<05E8><05E4><05D5><05D0><05D9><05EA>_<05DC><05DC><05D0>_<05D4><05EA><05E0><05D9><05D4>_<05D1><05E7><05E6><05D1><05EA>_<05E0><05DB><05D5><05EA>
https://www.kolzchut.org.il/he/<05D4><05E0><05D7><05D4>_<05D1><05D0><05E8><05E0><05D5><05E0><05D4>_<05DC><05E0><05DB><05D9><05DD>
https://www.kolzchut.org.il/he/<05D4><05E0><05D7><05D4>_<05D1><05D0><05E8><05E0><05D5><05E0><05D4>_<05DC><05DE><05E7><05D1><05DC><05D9>_<05D2><05DE><05DC><05EA>_<05E1><05D9><05E2><05D5><05D3>
https://www.kolzchut.org.il/he/<05D4><05E0><05D7><05D4>_<05D1><05D0><05E8><05E0><05D5><05E0><05D4>_<05DC><05D4><05D5><05E8><05D9><05DD>_<05E9><05D9><05DC><05D3><05DD>_<05DE><05E7><05D1><05DC>_<05D2><05DE><05DC><05EA>_<05D9><05DC><05D3>_<05E0><05DB><05D4>_<05D0><05D5>_<05E7><05E6><05D1><05EA>_<05E0><05DB><05D5><05EA>
http://www.moin.gov.il/LOCALGOVERNMENT/public/Documents/%D7%90%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%A0%D7%94/Discounts-on-Municipal.pdf
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הנחה בחשבון הטלפון של בזק

כללית  נכות  קצבת  המקבלים  סרטן  חולי 

שנקבעה להם דרגת אי כושר בשיעור של %	7 

ומעלה, ונכות רפואית בשיעור של 0%	 ומעלה, 

זכאים להנחה בפעימות מונה, דמי שימוש ודמי 

בצירוף  להטבה  הבקשה  את  טלפון.  התקנת 

להטבה,  הזכאות  על  הלאומי  מהביטוח  אישור 

הרווחה  במשרד  השיקום  לאגף  להעביר  יש 

והשירותים החברתיים, רח' ירמיהו 	3, ת"ד 0	12, 

שמחובר  מי  על  חלות  אינן  ההנחות  ירושלים. 

לחברות טלפון אחרות. 

הנחה בחשבון חברת חשמל

מיוחדים  שירותים  קצבת  המקבלים  סרטן  חולי 

סיעוד  גמלת  מקבלי  או  ומעלה   112% בגובה 

ברמה 	,	,	 או מי שמלאו  לו 0	,  זכאים להנחה 

בתשלומי החשמל. הביטוח הלאומי מעביר מדי 

חודש לחברת החשמל קובץ מעודכן ובו שמות 

ומספר  השם  על-פי  ניתנת  ההנחה  הזכאים. 

רשום  שהוא  כפי  הזכאי,  של  הזהות  תעודת 

לפנות  ניתן  לברור  החשמל.  חברת  עם  בחוזה 

למוקד השירות הטלפוני 103 של חברת חשמל.

הנחה בחשבון המים

כללית  נכות  קצבת  המקבלים  סרטן  חולי 

 70% של  בגובה  רפואית  נכות  להם  שנקבעה 

 ,3-	 ברמות  סיעוד  גמלת  מקבלי  וכן  לפחות, 

בצריכה  מים  מ"ק   3.	 של  לתוספת  זכאים 

החודשית לפי התעריף הנמוך.

למידע מלא אודות 
הנחה בחשבון 

הטלפון באתר כל 
זכות

למידע מלא אודות 
הנחה בחשבון 

הטלפון באתר בזק

למידע מלא אודות 
הנחה בחשבון 
החשמל באתר 
חברת החשמל

למידע מפורט על 
הנחות בתשלומי 

החשמל באתר כל 
זכות

למידע מלא על 
כלל ההנחות במים 

באתר כל זכות

https://www.kolzchut.org.il/he/<05D4><05E0><05D7><05D4>_<05DC><05E0><05DB><05D9><05DD>_<05D1><05EA><05E9><05DC><05D5><05DE><05D9>_<05D8><05DC><05E4><05D5><05DF>_<05E9><05DC>_<05D1><05D6><05E7>
https://www.bezeq.co.il/serviceandsupport/accessibillity/Benefits
https://www.kolzchut.org.il/he/<05D7><05E9><05DE><05DC>
https://www.iec.co.il/homeclients/pages/disc.aspx
https://www.kolzchut.org.il/he/<05DE><05D9><05DD>_<05D5><05D1><05D9><05D5><05D1>
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כפל קצבאות

לעיתים ניתן לקבל יותר מקצבה אחת במקביל. 

שירות מחלקה ראשונה של ביטוח לאומי

"מחלקה  שירות  כיום  פועל  החולים  בתי  ברוב 

ראשונה" של הביטוח הלאומי, המאפשר הגשת 

באחריות  השירות  ויעיל.  מהיר  באופן  תביעות 

החולים.  בבית  סוציאלית  לעבודה  המחלקה 

שירות זה נעשה לרוב באופן יזום. פרטים לגבי 

הסוציאלית  העובדת  אצל  לברר  ניתן  השירות, 

במכון/ מחלקה האונקולוגית. 

2.מערכת הבריאות

קופות חולים

בגיל  תלויות  אינן  החולים  בקופות  הזכויות 

להיות  עשויים  הזכויות  בין  הבדלים  המטופל. 

במסגרת הביטוחים המשלימים בכל קופה. מידע 

לחולי  המגיעים  והשירותים  הזכויות  על  מלא 

סרטן בסל הבריאות ובביטוחים המושלמים ניתן 

למצוא באתר כל הבריאות. 

קוד מחלה קשה: חשוב לוודא שרופא המשפחה 
עדכן קוד מחלה קשה במערכת הקופה, המזכה 

)טופס  התחייבות  טופס  עבור  מתשלום  בפטור 
17( ופטור/הנחה מתשלום עבור תרופות לטיפול 

במחלה. 

רופא  ביקור  בעד  עצמית  מהשתתפות  פטור 
ראשוני, רופא שניוני, מרפאות חוץ ומכונים ניתן 
מי שקיבל  או  כללית  נכות  למי שמקבל קצבת 

קצבת נכות כללית בטרם הגיע לגיל פרישה. 

לברור מלא 
במחשבון הביטוח 

הלאומי

למידע מלא 
אודות על הזכויות 
והשירותים, באתר 

כל בריאות

למידע מפורט לגבי 
פטור מהשתתפות 

עצמית עבור 
תרופות באתר כל 

הבריאות

למידע מפורט לגבי 
פטור מהשתתפות 

עצמית עבור 
תרופות באתר כל 

זכות

למידע מלא אודות 
פטור מהשתתפות 
עצמית, באתר כל 

הבריאות

https://www.btl.gov.il/Simulators/Pages/bdikatZakauutLshteGimlaoot.aspx
http://call.gov.il/infocenter/index?page=content&channel=ELIGIBILITY&cat=SONCOLOGY
http://call.health.gov.il/infocenter/index?page=content&id=GE27
https://www.kolzchut.org.il/he/<05E4><05D8><05D5><05E8>_<05DE><05EA><05E9><05DC><05D5><05DD>_<05E2><05D1><05D5><05E8>_<05EA><05E8><05D5><05E4><05D5><05EA>_<05D5><05E9><05D9><05E8><05D5><05EA><05D9><05DD>_<05E8><05E4><05D5><05D0><05D9><05D9><05DD>_<05DC><05D7><05D5><05DC><05D9><05DD>_<05D1><05DE><05D7><05DC><05D5><05EA>_<05E7><05E9><05D5><05EA>
http://call.health.gov.il/infocenter/index?page=content&id=GE26
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>> קופות חולים

משתתפות  החולים  קופות  נסיעות:  החזר 
טיפולי  קבלת  לצורך  הנסיעה  הוצאות  במימון 

כימותרפיה והקרנות.  

הנסיעה  הוצאות  עבור  ניתן  מלא  כספי  החזר 

תעריפי  לפי  ובחזרה  החולים  לבית  מהבית 

של  להחזר  זכאי  מלווה   הציבורית.  התחבורה 

התחבורה  תעריפי  לפי  הנסיעה  מעלות   	0%

ציבורית. 

ניתן למי שנסע מהבית  החזר בשיעור של 0%	 

במונית,  או  באמבולנס  ובחזרה  החולים  לבית 

כנגד הצגת קבלה מקורית. 

החולים  בבית  שאושפזו  למי  ניתן  מלא  מימון 

לאחר שהוסעו באמבולנס או בניידת טיפול נמרץ 

של מד"א. 

שימו לב: לצורך קבלת ההחזר יש לקבל אישור 
המכון  ממזכירות  /אשפוז  הטיפולים  מועדי  על 

בביה"ח. 

להיפגע  עלולים  אשר  מטופלים  שיניים:  טיפולי 
עשויים  הכימותרפי/קרינתי,  מהטיפול  נפגעו  או 

במימון  מסוימים  שיניים  לטיפולי  זכאים  להיות 

ברור/מימוש  לצורך  הקופה.  של  חלקי  או  מלא 

השיניים  טיפולי  למערך  לפנות  יש  הזכאות 

בקופה. 

המטפל,  מהאונקולוג  במכתב  להצטייד  יש 

הסרטן.  למחלת  שניתנו  הטיפולים  את  המפרט 

טיפולי השיניים יינתנו במרפאות הקופה או אצל 

במסגרת  טיפול  הקופה.  עם  בהסדר  רופאים 

אחרת דורש אישור מוקדם של הקופה על מנת 

לקבל החזר.

למידע מלא אודות 
החזר נסיעות 

באתר כל הבריאות

למידע מלא אודות 
טיפולי שיניים 

באתר כל הבריאות

למידע מלא אודות 
החזר נסיעות 

באתר כל זכות

למידע מלא אודות 
טיפולי שיניים 
באתר כל זכות

http://call.gov.il/infocenter/index?page=content&id=EL2558&cat=STRANSPORTATION&actp=LIST
https://www.kolzchut.org.il/he/<05DE><05D9><05DE><05D5><05DF>_<05D4><05D5><05E6><05D0><05D5><05EA>_<05E0><05E1><05D9><05E2><05D4>_<05DC><05D8><05D9><05E4><05D5><05DC><05D9><05DD>_<05E8><05E4><05D5><05D0><05D9><05D9><05DD>
http://call.health.gov.il/infocenter/index?page=content&id=EL10656&actp=search&viewlocale=he_IL&searchid=1556363452031
https://www.kolzchut.org.il/he/<05DE><05D9><05DE><05D5><05DF>_<05D8><05D9><05E4><05D5><05DC><05D9>_<05E9><05D9><05E0><05D9><05D9><05DD>_<05DC><05D7><05D5><05DC><05D9>_<05E1><05E8><05D8><05DF>
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הטבות ושירותים נוספים: לקופות השונות ישנם 
עוד שירותים והטבות. כדאי לפנות ולברר בסניף 

הקופה. להלן קישורים למידע מפורט בכל קופה. 

ונדרש  במידה  חולים:  בקופות  חריגים  וועדת 
להגיש  ניתן  הבריאות,  בסל  כלול  שאינו  טיפול 

בקשה לוועדת חריגים בקופה.

קופות החולים אינן מחויבות לממן טיפול שאינו 

לאפשר  חייבות  הן  אך  הבריאות  בסל  כלול 

למטופלים לפנות לוועדת חריגים שתדון בבקשה 

את  להפעיל  הסמכות  נתונה  לוועדה  לסיוע.  

הטיפול  את  לספק  אם  ולהכריע  דעתה  שיקול 

מחוץ לסל הבריאות. 

על הועדה לשקול, בין היתר, את המצב הרפואי 

המיוחס  הטיפולי  האינטרס  את  המטופל,  של 

הטיפוליות  החלופות  את  המבוקש,  לטיפול 

מידת  את  לפרט,  הטיפול  עלות  את  שבסל, 

הביסוס של הטיפול המבוקש, וכן את משמעות 

לכלל  הטיפול  מתן  של  הכלכלית  הרוחב 

המטופלים הנמצאים באותו מצב. 

לכל קופה נוהל פנימי לגבי אופן הפניה לוועדת 

חריגים.

למידע מלא על 
זכויות חולי סרטן 

לחברי קופ"ח 
מאוחדת

למידע מלא על 
זכויות חולי סרטן  

לחברי קופ"ח 
כללית

למידע מפורט 
לגבי וועדת חריגים 

באתר שירותי 
קופ"ח כללית

למידע מלא על 
זכויות חולי סרטן 

לחברי קופ"ח מכבי

למידע מפורט 
לגבי וועדת חריגים 

באתר שירותי 
קופ"ח מכבי

למידע מפורט 
לגבי וועדת חריגים  

באתר שירותי 
קופ"ח מאוחדת

למידע מפורט 
לגבי וועדת חריגים  

באתר שירותי 
קופ"ח לאומית

למידע מלא על 
זכויות חולי סרטן 

לחברי קופ"ח 
לאומית

https://www.meuhedet.co.il/%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%9C%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%97/%D7%96%D7%9B%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%A7%D7%A3-%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%9F
https://www.clalit.co.il/he/info/clalit4you/Pages/rights_of_cancer_patients.aspx
https://www.leumit.co.il/heb/Rights/Search/
https://www.maccabi4u.co.il/2321-he/Maccabi.aspx?TabId=2323_5087
https://www.clalit.co.il/he/info/Pages/exceptions.aspx
http://www.meuhedet.co.il/<05DE><05D9><05D3><05E2>-<05DC><05DC><05E7><05D5><05D7>/<05E2><05E8><05E2><05D5><05E8><05D9><05DD>-<05D5><05D5><05E2><05D3><05EA>-<05D7><05E8><05D9><05D2><05D9><05DD>
https://www.leumit.co.il/heb/useful/customerservice/
https://www.maccabi4u.co.il/5275-he/Maccabi.aspx


12

מיצוי זכויות לחולה האונקולוגי

>> קופות חולים

ללא  חריגים,  לוועדות  בפניות  משפטי  לסיוע 

לצדק  דולב  "קרן  לעמותת  לפנות  ניתן  עלות, 

חריגים  ועדות  מול  בייצוג  המתמחה  רפואי" 

בקופות.

נעשה  החריגים  ועדת  החלטת  על  ערעור 

האזורי  הדין  לבית  תביעה  הגשת  באמצעות 

לעבודה.

בבתי  חניה  עבור  מתשלום  3.פטור 
חולים ממשלתיים

חניה  עבור  מתשלום  לפטור  זכאים  סרטן  חולי 

בבתי  האונקולוגי   במכון  יום  לטיפולי  בהגיעם 

חניה  מגרש  המפעילים  הממשלתיים  החולים 

ניתנת עבור רכב אחד.  בבית החולים. הזכאות 

לפנות  יש  הפטור  קבלת  הליך  ברור  לצורך 

למזכירות המכון. 

4.חוק דמי מחלה

לבן/בת זוג של חולה סרטן

הזכות להיעדר מהעבודה לתקופה של עד 0	 יום 

על חשבון ימי המחלה או ימי החופשה שנצברו, 

בתנאי שעבד/ה באותו מקום לפחות שנה.    

לבן/בת של הורה החולה בסרטן

הזכות לנצל 	 ימי מחלה בשנה, על חשבון ימי 

המחלה שנצברו, לטובת טיפול בהורה. 

למידע מלא באתר 
קרן דולב

למידע מלא באתר 
חברים לרפואה

למידע מלא אודות 
פטור מתשלום 

חניה בבתי חולים,  
באתר כל הבריאות

למידע מלא אודות 
פטור מתשלום 

חניה בבתי חולים, 
באתר כל זכות

למידע מלא אודות 
ימי מחלה עקב 

מחלת בן/בת זוג, 
באתר כל זכות

למידע מלא אודות 
ימי מחלה עקב 

מחלת הורה, באתר 
כל זכות

https://dolevfoundation.org/
http://www.haverim.org.il/
http://call.health.gov.il/infocenter/index?page=content&id=EL11697&actp=search&viewlocale=he_IL&searchid=1556363580734
https://www.kolzchut.org.il/he/<05D7><05E0><05D9><05D4>_<05D1><05D1><05EA><05D9>_<05D7><05D5><05DC><05D9><05DD>
https://www.kolzchut.org.il/he/<05D9><05DE><05D9>_<05DE><05D7><05DC><05D4>_<05E2><05E7><05D1>_<05DE><05D7><05DC><05EA>_<05D1><05DF>/<05D1><05EA>_<05D4><05D6><05D5><05D2>
https://www.kolzchut.org.il/he/<05D9><05DE><05D9>_<05DE><05D7><05DC><05D4>_<05E2><05E7><05D1>_<05DE><05D7><05DC><05EA>_<05D4><05D5><05E8><05D4>
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להורה לילד חולה סרטן )עד גיל 18(

 	0 עד  של  לתקופה  מהעבודה  להיעדר  הזכות 

על חשבון ימי המחלה או ימי החופשה שנצברו 

בתנאי שעבד לפחות שנה באותו מקום.  

כאשר רק אחד מבני הזוג נעדר לצורך הטיפול 

בילד או שמדובר בהורה יחיד, הזכאות להיעדר 

על  ימים   110 עד  של  לתקופה  היא  מהעבודה 

חשבון ימי המחלה או ימי המחלה שנצברו.   

5.משרד הרישוי

תג נכה

חולי סרטן בכל הגילאים המתקשים בניידות או 

מצבם  את  לערער  עלולה  בדרכים  שהתנועה 

הרישוי  לאגף  בקשה  להגיש  זכאים  הבריאותי 

במשרד התחבורה לקבלת תג נכה לרכב.  ניתן 

שניהם משמשים  אם  רכבים   2 עבור  תג  לבקש 

להסעות לטיפולים. 

אגרת  בהפחתת  מזכה  לרכב  נכה  תג  קבלת 

רישוי לרכב אחד בלבד. 

6.משרד הבינוי והשיכון

סיוע בשכר דירה

הכנסה  או הבטחת  כללית  נכות  קצבת  מקבלי 

לסיוע  זכאים  להיות  עשויים  לאומי  מביטוח 

שוכרים  שהם  דירה  עבור  דירה  שכר  בתשלום 

בשוק הפרטי. 

למידע מלא אודות 
ימי מחלה עקב 

מחלת ילד, באתר 
כל זכות

למידע מלא 
ולהגשת התביעה 

באתר משרד 
התחבורה

למידע מפורט 
אודות תג נכה 
באתר כל זכות

למידע מלא אודות 
סיוע בשכר דירה, 

באתר משרד 
השיכון

למידע מלא אודות 
סיוע בשכר דירה, 

באתר כל זכות

https://www.kolzchut.org.il/he/<05D9><05DE><05D9>_<05DE><05D7><05DC><05D4>_<05E2><05E7><05D1>_<05DE><05D7><05DC><05EA>_<05D9><05DC><05D3>
https://www.gov.il/he/service/disability_parking_badge
https://www.kolzchut.org.il/he/<05EA><05D2>_<05D7><05E0><05D9><05D4>_<05DC><05E0><05DB><05D4>
https://www.gov.il/he/departments/guides/rental_assistance_step_by_step
https://www.kolzchut.org.il/he/<05E1><05D9><05D5><05E2>_<05D1><05E9><05DB><05E8>_<05D3><05D9><05E8><05D4>_<05DC><05DE><05E7><05D1><05DC><05D9>_<05E7><05E6><05D1><05EA>_<05E0><05DB><05D5><05EA>_<05DB><05DC><05DC><05D9><05EA>
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התאמת תנאי הדיור לאנשים עם מוגבלות

התאמת  במימון  מסייע  והשיכון  הבינוי  משרד 

הדירה ותנאי הדיור לאנשים המוגבלים בניידותם. 

לשכות  בסיוע  מתבצעת  הזכאות  קביעת 

הבריאות וקופות החולים. 

7.רשות האוכלוסין העסקת עובד זר

לעזרה  שנדרשים  הגילאים,  בכל  סרטן  חולי 
להגיש  זכאים  יום,  היום  תפקודי  לצורך  צמודה 
רשות  מטעם  זר  עובד  העסקת  לרישיון  בקשה 
לפנות  יש  הרישיון  קבלת  לאחר  האוכלוסין. 

לחברות סיעוד המעסיקות עובדים זרים. 

8.מס הכנסה

פטור ממס הכנסה

מי שנקבעה להם נכות רפואית בשיעור של 100%, 

מיוחד,  חישוב  לפי   	0% לפחות  של  בשיעור  או 

או  עובדים  והם  לפחות,  יום   1		 של  לתקופה 

מקבלים תשלום בגין אי יכולת לעבוד )ביטוח אבדן 

ומשלמים מס הכנסה,  ימי מחלה(   כושר עבודה, 

עד  הכנסה  ממס  לפטור  זכאים  להיות  עשויים 

לתקרת הכנסה המתעדכנת מדי שנה.

מי שנקבע כי זכאותם לפטור החלה בשנים שקדמו 

מס  החזרי  לקבל  עשויים  הנוכחית,  המס  לשנת 

רטרואקטיבית עד 	 שנים מיום הגשת הבקשה.

חולים אונקולוגים שלא נקבעו להם אחוזי נכות עקב 
אי זכאותם או שנקבע להם אחוז הנמוך מהנדרש, 

לוועדה רפואית לצורך פטור ממס  רשאים לפנות 

הכנסה. הפנייה לוועדה נעשית ע"י הגשת הבקשה 

בתשלום  וכרוכה  המגורים,   באזור  שומה  לפקיד 

למידע מלא אודות 
התאמת תנאי דיור, 

באתר כל זכות

למידע מלא על 
כלל הזכויות לנכים 

ומוגבלים בניידות 
במשרד השיכון

למידע מלא והגשת 
הבקשה באתר 
רשות האוכלוסין

למידע מלא אודות 
העסקת עובד זר, 

באתר כל זכות

למידע מלא אודות 
פטור ממס הכנסה, 

באתר כל זכות

https://www.kolzchut.org.il/he/<05E1><05D9><05D5><05E2>_<05D1><05D4><05EA><05D0><05DE><05EA>_<05EA><05E0><05D0><05D9>_<05D3><05D9><05D5><05E8>_<05DC><05D0><05E0><05E9><05D9><05DD>_<05D4><05DE><05D5><05D2><05D1><05DC><05D9><05DD>_<05D1><05E0><05D9><05D9><05D3><05D5><05EA>
https://www.gov.il/he/Departments/Topics/disabled_and_handicapped
https://www.gov.il/he/Departments/Guides/guide_employment_foreign_workers_in_nursing
https://www.kolzchut.org.il/he/<05D4><05E2><05E1><05E7><05EA>_<05E2><05D5><05D1><05D3>_<05D6><05E8>_<05D1><05E1><05D9><05E2><05D5><05D3>
https://www.kolzchut.org.il/he/<05E4><05D8><05D5><05E8>_<05DE><05DE><05E1>_<05D4><05DB><05E0><05E1><05D4>_<05DC><05D1><05E2><05DC><05D9>_<05E0><05DB><05D5><05EA>_<05E8><05E4><05D5><05D0><05D9><05EA>
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אגרה בסך 			 ש"ח )נכון ל- 	201(. 

שימו לב: אין להגיש את הבקשה לסניף הביטוח 
הלאומי. הועדה מתקיימת בפועל בסניף הביטוח 
נוכחות,  ללא  ולעיתים מתקבלת החלטה  הלאומי 

אלא רק על בסיס מסמכים רפואיים עדכניים. 

נקודות זיכוי במס

רפואית  נכות  עם  סרטן שהוכרו  חולי  של  זוג  בני 
 100% של  בשיעור  ומעלה,  ימים   1		 של  לתקופה 

כמה  בשל  מ-%		  למעלה  או  אחד,  ליקוי  עבור 

ליקויים, עשויים להיות זכאים לנקודת זיכוי נוספת 

במס ההכנסה. 

הורים לילדים חולי סרטן שמקבלים גמלת ילד נכה 
נקודות  ל-2  זכאים  להיות  עשויים  לאומי  מביטוח 

זיכוי במס הכנסה.  

9.ביטוחים פרטיים

למי שבבעלותם ביטוחי בריאות פרטיים, ביטוחים 

מומלץ  עבודה,  כושר  אבדן  ביטוחי  סיעודיים, 

לבדוק את הפוליסות בעקבות המצב הרפואי. 

10.ביטוחי נסיעה לחו"ל

עשויים  בחו"ל  לחופשות  הנוסעים  סרטן  חולי 

להיתקל בקשיים ברכישת פוליסת ביטוח לקראת 

למלחמה  האגודה  של  יוזמה  בעקבות  הנסיעה. 

בסרטן, חולי סרטן הנוסעים לחו"ל יכולים להיות 

בתקופה  גם  רפואי  ביטוח  בפוליסת  מבוטחים 

שהם עוברים טיפולים, או זמן קצר לאחר מכן. 

מתום  חודשים  שלושה  מעל  שעברו  לאחר 

פוליסות  ולהשוות  לבדוק  מומלץ  הטיפולים, 

ביטוח נסיעה לחו"ל בחברות ביטוח נוספות.

למידע מלא אודות 
ועדה רפואית 

לפטור ממס 
הכנסה, באתר כל 

זכות

למידע מלא אודות 
נקודות זיכוי 

להורים, באתר כל 
זכות

למידע מלא אודות 
נקודות זיכוי לבני 

זוג, באתר כל זכות

למידע מלא אודות 
נקודות זיכוי 

להורים, באתר 
רשות המיסים

למידע מלא אודות 
ביטוי נסיעה לחו"ל, 

באתר האגודה 
למלחמה בסרטן

למידע מלא באתר האגודה למלחמה בסרטן:  
למידע מלא באתר האגודה למלחמה בסרטן:  
למידע מלא באתר האגודה למלחמה בסרטן:  
למידע מלא באתר האגודה למלחמה בסרטן:  
https://www.kolzchut.org.il/he/<05E0><05E7><05D5><05D3><05D5><05EA>_<05D6><05D9><05DB><05D5><05D9>_<05DE><05DE><05E1>_<05D4><05DB><05E0><05E1><05D4>_<05D1><05D2><05D9><05DF>_<05D1><05DF>_<05D6><05D5><05D2>_<05DC><05DC><05D0>_<05D4><05DB><05E0><05E1><05D4>
https://www.kolzchut.org.il/he/<05E0><05E7><05D5><05D3><05D5><05EA>_<05D6><05D9><05DB><05D5><05D9>_<05DE><05DE><05E1>_<05D4><05DB><05E0><05E1><05D4>_<05D1><05E2><05D3>_<05D9><05DC><05D3>_<05D0><05D5>_<05D1><05D5><05D2><05E8>_<05E2><05DD>_<05DE><05D5><05D2><05D1><05DC><05D5><05EA>
https://taxes.gov.il/IncomeTax/Pages/IncomeTaxGuides/akalotmassehririm.aspx
https://www.cancer.org.il/template/default.aspx?pageid=7917&s=%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97
https://www.kolzchut.org.il/he/<05D5><05E2><05D3><05D4>_<05E8><05E4><05D5><05D0><05D9><05EA>_<05DC><05E4><05D8><05D5><05E8>_<05DE><05DE><05E1>_<05D4><05DB><05E0><05E1><05D4>
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11.ארגוני סיוע ציבוריים

מרכזי מיצוי זכויות בבתי חולים

המופעלים ע"י משרד הבריאות או בתי החולים 

ומספקים מידע מותאם אישית לגבי כלל הזכויות 

מכלל  הסרטן  מחלת  עקב  להגיע  שעשויות 

הגופים. השירות ניתן בחינם. 

יד מכוונת של ביטוח לאומי

התיק  בהכנת  מקצועי  רופאים  צוות  של  סיוע 

הרפואי לקראת וועדות רפואיות בביטוח לאומי. 

השירות ניתן בחינם.   

יחידות סגולה

רוב  בתוך  ותיקים  לאזרחים  זכויות  מיצוי  מוקד 

בתי החולים בארץ המספקים מידע לגבי זכויות 

בתחום הבריאות והשיקום עבור אזרחים ותיקים 

המאושפזים בבית החולים.

12.עמותות וארגונים

למידע מלא אודות 
מיצוי זכויות, באתר 

משרד הבריאות

למידע מלא על 
שירות יד מכוונת 

ויצירת קשר

למידע מלא על 
שירות יחידות 

סגולה ויצירת קשר

למידע מלא ופרטים 
על ארגוני תמיכה 
וסיוע בחולי סרטן 

ובני משפחתם 
באתר כל זכות

https://www.health.gov.il/PniyotHazibur/Rights/Pages/default.aspx
https://www.btl.gov.il/snifim/Pages/yadMechavenet1.aspx
https://www.gov.il/he/Departments/General/sgula_units
https://www.kolzchut.org.il/he/<05D1><05E8><05D9><05D0><05D5><05EA>_<05D5><05DE><05D7><05DC><05D5><05EA>/<05D0><05E8><05D2><05D5><05E0><05D9>_<05E1><05D9><05D5><05E2>
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גדולים מהחיים
למען איכות חיים 

לילדים חולי סרטן

האגודה למלחמה 
בסרטן

אחת מתשע
סיוע לנשים חולות 

סרטן השד

אור מנחם
סיוע לילדים חולים 

בבתי החולים

בית נתן
מרכז משאבי בריאות 

ותמיכה לנשים חולות 

סרטן

העמותה לחולי גיסט 
)GIST(

סיוע ותמיכה לחולי 

GIST ובני משפחתם

גישה לחיים
מקדמת ומשלבת את 

איכות החיים

הדדי - 
המרכז למתמודדת עם 

סרטן השד - תמיכה 

לנשים המתמודדות עם 

סרטן השד

זיכרון מנחם
המרכז הישראלי 

לתמיכה בילדים חולי 

סרטן

חברים לרפואה
סיוע לחולים ונכים 

להשגת מימון לטיפולים 

יקרים ולתרופות נדירות.

חיינו
סיוע לילדים חולי סרטן 

ולבני משפחותיהם

יד לתומך
מרכז תמיכה למטפלים 

בבני משפחתם- הוקם 

על-ידי עמותות יד שרה, 

אשל ורעות,   ופועל 

בשיתוף פעולה מלא עם 

גורמים שונים בקהילה

https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%94%D7%90%D7%92%D7%95%D7%93%D7%94_%D7%9C%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%94_%D7%91%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%9F
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%94%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%90%D7%97%D7%AA_%D7%9E%D7%AA%D7%A9%D7%A2
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%90%D7%95%D7%A8_%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%9D
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%A0%D7%AA%D7%9F
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%94%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%94_%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%99_%D7%92%D7%99%D7%A1%D7%98_(GIST)
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%94_%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%94%D7%93%D7%93%D7%99_%E2%80%93_%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96_%D7%9C%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%93%D7%AA_%D7%A2%D7%9D_%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%9F_%D7%94%D7%A9%D7%93
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%96%D7%99%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%9F_%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%9D
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%94
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%95
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%99%D7%93_%D7%9C%D7%AA%D7%95%D7%9E%D7%9A_-_%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96_%D7%AA%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%94_%D7%9C%D7%9E%D7%98%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%91%D7%A0%D7%99_%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%AA%D7%9D
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מיצוי זכויות לחולה האונקולוגי

יד תמר
תמיכה וסיוע במימוש 

זכויות של חולי סרטן

יחד בתקווה
מימון תרופות מחוץ 

ל"סל הבריאות"

 CML עמותת חולי
לויקמיה מילואידית 

כרונית
 CML תמיכה וסיוע לחולי

ומשפחותיהם.

העמותה הישראלית 
לסרטן ריאה 

מידע ותמיכה לחולי סרטן 

ריאה ומשפחותיהם.

חלי"ל האור
עמותה לחולי לימפומה 

ולוקמיה

עמותת כפר נהר הירדן
נופש ללא תשלום לילדים 

החולים במחלות קשות 

או כרוניות

אמ"ן - אגודה למיאלומה 
נפוצה פעילות למען 

רווחתם ואיכות חייהם 

של חולי המיאלומה ובני 

משפחותיהם.

משאלת לב
הגשמת משאלות 

לילדים החולים 

במחלות קשות

משפחה תומכת
גיוס כספים לטיפולים 

שאינם בסל

ארגון בעלי הסטומה 
בישראל - תמיכה בבעלי 

סטומה. פועל בחסות 

מחלקת השיקום של  

האגודה למלחמה בסרטן  

המרכז לסיוע הוליסטי 
ע"ש יורי שטרן

טיפולי רפואה משלימה 

לחולי סרטן ללא 

תשלום/בעלות סמלית

עזר מציון
תמיכה וסיוע לילדים 

ומבוגרים חולי סרטן 

ומשפחותיהם

עזרה
קרן חירום לסיוע כלכלי 

לנפגעות סרטן השד

פל"א - פאה לכל 
אישה

עזרה במתן פאות 

בחינם

https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%99%D7%93_%D7%AA%D7%9E%D7%A8
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%99%D7%97%D7%93_%D7%91%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%94
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%AA_%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%99_CML_(%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%9E%D7%99%D7%94_%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%90%D7%99%D7%93%D7%99%D7%AA_%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA)
http://halil.org.il/
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%AA_%D7%9B%D7%A4%D7%A8_%D7%A0%D7%94%D7%A8_%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%93%D7%9F
http://www.amen.org.il/
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F_%D7%91%D7%A2%D7%9C%D7%99_%D7%94%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%9E%D7%94_%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96_%D7%9C%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A2_%D7%94%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99_%D7%A2%22%D7%A9_%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%99_%D7%A9%D7%98%D7%A8%D7%9F
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A2%D7%96%D7%A8_%D7%9E%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A2%D7%96%D7%A8%D7%94
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A4%D7%9C%22%D7%90_-_%D7%A4%D7%90%D7%94_%D7%9C%D7%9B%D7%9C_%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%94
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%9E%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%AA_%D7%9C%D7%91
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%9E%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%AA_%D7%9C%D7%91
https://www.ilcf.org.il/
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2020

סאסא סטון קו אור 
ארגון חינוכי המפעיל 

תכנית ייחודית לילדים 

בבתי חולים כלליים,

קו לחיים
שירותי פנאי לילדים 

חולים

רחשי לב
תמיכה בילדים חולי 

סרטן

תמיכה - האגודה 
הישראלית לטיפול 

תומך - קידום הטיפול 
הפליאטיבי בחולי סרטן

 Caregivers Israel
הכרה ותמיכה 

למטפלים בבן משפחה

13. מידע כללי

החוברת הופקה בחסות חברת טקדה ישראל ונכתבה יחד עם עידית טמיר, מנהלת מידע 

ושירותים חברת טייק קר )2017( ישראל.

לייעוץ  תחליף  מהווים  ואינם  בלבד  כללי  מידע  בגדר  הנם  בחוברת  המופיעים  התכנים 
רפואי/משפטי וכן אינם בגדר חוות דעת או המלצה או עצה רפואית או משפטית.

החוברת עדכנית לתאריך: מאי 2020

למידע מקיף ומפורט על 
כלל הזכויות של חולי סרטן 

באתר כל זכות

למידע מורחב בנושא זכויות 
של האגודה למלחמה בסרטן

למידע כללי על סל זכויות 
חולים אונקולוגיים באתר כל 

הבריאות

https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A7%D7%95_%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A8%D7%97%D7%A9%D7%99_%D7%9C%D7%91
https://www.kolzchut.org.il/he/Caregivers_Israel
https://www.kolzchut.org.il/he/<05D7><05D5><05DC><05D9>_<05E1><05E8><05D8><05DF>
http://call.gov.il/infocenter/index?page=content&id=EL11939
https://user-1723486.cld.bz/cancer-rights-and-services-info-2019-2020
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%AA%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%94_-_%D7%94%D7%90%D7%92%D7%95%D7%93%D7%94_%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA_%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C_%D7%AA%D7%95%D7%9E%D7%9A
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A1%D7%90%D7%A1%D7%90_%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%9F_%D7%A7%D7%95_%D7%90%D7%95%D7%A8


החוברת עדכנית לתאריך: מאי 2020

www.facebook.com/TakedaIL/
www.takeda.co.il
http://www.takeda.co.il
https://tinyurl.com/TakedaYT
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