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  العامكلمة المدير 
  

، جھاز الصحة العامة ھو جھاز بالغ التعقيد. ھذا التعقيد يجد ترجمة له ليس فقط في النحو الذي تتقّرر به موازنته
 سم به المعلومات الطبية وحجمھاتتّ ما وانتشاره، بل كذلك في جوانب عديدة تتّصل ب اتأو في تنظيم جھاز الخدم

نين ف العقباتضع و، األمر الذي من شأنه من تعقيد  مختلفستيفاء حقوقھم والحصول على الي وجه المؤمَّ
نين في خدمات الصحة في  على كمٍّ غير ضئيل من القوانين، بدًءا من  إسرائيلالخدمات الطبية. تقوم حقوق المؤمَّ

ونھايةً كقانون التأمين الصحي الرسمي، وقانون حقوق المريض، وقانون الصحة للشعب،  ،التشريعات الخاصة
ّمنه غيرھا من القوانين، مثل قانون التأمين الوطني، وقانون التعليم الخاص، وقانون معاقي المالحقات ما تتضب

  النازية، وغيرھا الكثير.

في العامين الماضيين، وال تزال، قدر اإلمكان على تبسيط النصوص المعقَّدة ذات العالقة الصحة عكفت وزارة 
نينبحقوق    على نحو يوّضح لھم حقوقھم ويشّجعھم على استيفائھا عند الضرورة. ھموإيصالھا إلى علم المؤمَّ

ليست المھمة يسيرة، وھي، كالعادة، تنضم إلى سلسلة طويلة من االستغراءات الحيوية التي تواجه جھاز الصحة. 
  مع ذلك، فإني أرى أن ھذه المھمة ينبغي أن تقف في مقّدمة سلم أولويات الوزارة.

" تشّكل جزءا ھاما من الوضع الخاصالتأمين الطبي والخدمات الصحية للفئات ذات م "الكّراسة التي أمامك
  .يجھاز الصحالمشروع واسع تجريه الوزارة بھدف إتاحة المعلومات عن الحقوق لكافة المستفيدين من خدمات 

ومات، جّراء تبعثّر ل إلى المعلوترّكز ھذه الكراسة بالدرجة األولى على الفئات التي تجد صعوبة نسبية في الوص
الحقوق على قوانين مختلفة، أو نتيجة االختالف القائم في قانون تأمين الصحة الرسمي بين حقوق المؤمَّن 

على فواتير المساھمة الذاتية،  حسوم"العادي" والمؤمَّن ذاته الذي يمنحه القانون حقوقا إضافية ِمن قَبيل ال
  شكل توفيرھا. والفروق في حجم الخدمات الممنوحة، أو في

جمع المواد وتحليلھا واستكمال السيرورة التي جاءت ھذه  الذي ينطوي عليهما ورد أعاله يظِھر حجم االستغراء 
أقّدم شكري إلى الدكتور طوڤيا حوريڤ، نائب المدير العام لالقتصاد والتأمين الصحي، وإلى الكراسة نتاجا لھا. 

  تنفيذ ھذه المھمة على كاھليھما. السيدة شوشانه طرويم رفائيلي على أخذھما

على ثقة بأن ھذه الكراسة سوف تساھم في توفير موصولية أفضل للمعلومات ذات العالقة بالحقوق لتلقّي  أنا
. نحن في وزارة الصحة سوف نواصل مساعينا لتوسيع المعلومات إسرائيلالخدمات في جھاز الصحة العام في 

  .إسرائيلكجزء من طموحنا للنھوض بصحة ورفاھية سكان  إسرائيلالصحي بلكافة متلقّي الخدمات في الجھاز 

  

  مع تحيات           

  پروفسور روني چموز

        لمدير العام    ا                      

   



 
 

  توطئة

" إلى تعريف الجمھور الواسع الوضع الخاصالتأمين الطبي والخدمات الصحية للفئات ذات تھدف الكراسة "
 احقوقه في الخدمات الصحية وإلى مساعدة الفئات ذات الصلة المذكورة في الكراسة على استيفاء حقوقھعلى 

مختلفة، فضال عن بعض  رسائل دوريةلى قوانين وأنظمة وإھذه. تستند المعلومات التي تتضّمنھا الكراسة 
الصحة وجھاز الصحة (كقانون بوزارة  ةومنھا المتّصل –التسويات المشمولة في بعض القوانين ذات العالقة 

عة  ةالتأمين الصحي الرسمي)، أو المتّصل بغيرھما من الجھات. حقوق الفئات التي تتكلّم ھذه الكراسة عنھا موزَّ
على قوانين مختلفة وعلى أنظمة مترتّبة عنھا، ما يضع الصعوبات في وجه موصولية المعلومات إلى تلك 

أن نرّكز الحقوق المذكورة في ملف واحد ونعرضھا بصورة منسَّقة  بنا حِريٌّ الفئات. من ھنا فقد وجدنا أنه 
  وواضحة.

في الحاالت التي يحق لمتلقّي الخدمة الحصول  تستعرض الكراسة الخدمات الطبية والشروط األساسية لتلقّيھا
نينعلى فوائد أو خدمات طبية ما تختلف عن تلك التي يحق لسائر  الحصول عليھا استناًدا إلى قانون  المؤمَّ

التأمين الصحي الرسمي. إتاحة المعلومات للجمھور، وال سيما للفئات التي تتوّزع حقوقھا في الخدمات الصحية 
نينعلى قوانين عدة، تشّكل ركنا ھاما في تعزيز قدرة  على استيفاء حقوقھم، وتساعد في تقليص عدم  المؤمَّ

نة في ھذه الكراسة مع مساعي وزارة الصحة  المختلفة.المساواة بين فئات الجمھور  تتّفق المعلومات المتضمَّ
نينتطبيق أسس الشفافية المعلوماتية ذات العالقة بحقوق  ة وتعزيز المساواة في جھاز يخدمات الصحفي ال المؤمَّ

  الصحة.

الذي يتحّمله ھؤالء ترمي الكراسة إلى تقديم المساعدة والمعلومات والتوجيه، وإلى تخفيف بعض العبء 
األقسام التي تُعنى بمراجعات  مراجعةالمرضى وأفراد عائالتھم. من ھنا، فإن الكراسة تستعرض كذلك طرق 

     الجمھور، فضال عن األشخاص الذين يمكن مراجعتھم في ھذه القضايا والمكاتب ذات العالقة.  

ة في تقديم المعلومات، قد تكون بعض األخطاء تصدر ھذه الكراسة في طبعتھا األولى، ومع كل الرغبة الشديد
وقعت فيھا سھًوا. وعليه، فإننا مستعدون لتلقي كل مالحظة أو اقتراح للتصليح باالمتنان، ونفحص إمكانية 

  إدراجھما في النسخ القادمة. 

ان سموخ من نتقّدم بالشكر للكثيرين الذين ساھموا عبر خبرتھم ومعارفھم في وضع الكراسة، السيما المحامي نت
  المكتب القانوني لوزارة الصحة.

الخدمات برامج مختلف ال تتضّمن ھذه الكراسة معلومات عن الحقوق الناتجة عن برامج التأمين التجارية أو 
  (التأمين المكمِّل). صناديق المرضىالتابعة لالصحية اإلضافية 

، وھي بمثابة معلومات عامة مقدَّمة للجمھورليست إال نود التأكيد بأن المعلومات التي تتضمنّھا ھذه الكّراسة، 
إذا اقتضت الحاجة االطاّلع على أحكام القوانين أو األنظمة أو سواھا من األصول القانونية  ضرورةال تستبدل 

  .استيضاح أمر عينّي في مجال إنفاذ الحقوق الصحيّة
  ا ھذه الكراسة إلى العنوان التالي:يمكن إرسال المالحظات والتعليقات حول المعلومات التي تحتويھ

health.economics@moh.health.gov.il  
  مع تحيات،        

  د. طوڤيا حوريڤ          
  نائب مدير عام االقتصاد والتأمين الصحي
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قانون التأمين الصحي  بموجبي، المحامي شمعون رايپر، وطاقم مفوضية شكاوى الجمھور السيدة سمماه إيت

  .وزارة الصحةالرسمي، 
  

نأمل أن يستمر التعاون معكم لتحتين الكراسة، من خالل الجھود المشتركة والمتواصلة إلتاحة بوِركتم جميعا. 
عموما، وللجمھور  إسرائيللفائدة سكان  –المعلومات للجمھور بھدف االستيفاء الكامل للحقوق في جھاز الصحة 

  ھذه الكراسة خاصةً.ألجله الذي أُعدَّت 
  

     كون قد أغفلنا اسمه من قائمة المساھمين في إعداد ھذه الكراسة ونشرھا.نوّجه اعتذارنا مسبقًا لكل من قد ن
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  األطفال ذوو االحتياجات الخاصة .1

  

  الحضانات اليومية التأھيلية  . أ

  م. 2000 –عبري  5760قانون الحضانات اليومية التأھيلية، عام 
  م. 2008 –عبري  5768المحدوديات وظروف عالجھم)، عام أنظمة الحضانات اليومية التأھيلية (سلة الخدمات لألطفال ذوي 

  
  

 عام .1

الحضانة اليومية التأھيلية ھي مكان يوفّر في ساعات النھار عالجا وتربية لمجموعة تضم ما ال يقّل عن 
رھم بين نصف السنة وثالث سنوات، المتواجدين فيھا عشرة أطفال من ذوي المحدوديات، الذين تتراوح أعما

ميالدية، يرمي  2000 –عبرية  5760. قانون الحضانات اليومية التأھيلية الصادر في 1أو في إحدى فروعھا
. يتلقّى الطفل في ھذا اإلطار عالجا إلى تأمين إطار تأھيلي وعالجي وتربوي يليق بالطفل ذي المحدوديات

ل فيه.  صندوق المرضىشبه طبي يستبدل العالج الذي يحق له الحصول عليه من  يھدف القانون إلى المسجَّ
توفير الخدمات المختلفة للطفل ذي المحدوديات في مكان واحد، ضمن برنامج عالجي واحد، والتخفيف على 

  األھل وتحسين حالة الطفل.

في تمويل العالج شبه الطبي الذي يحق للطفل، طبقا  صندوق المرضىجاء أعاله، يشارك  على ضوء ما
الذي لقانون التأمين الصحي الرسمي، الذي توفّره الحضانة التأھيلية التي يمكث فيھا، من خالل تحويل المبلغ 

  األنظمة إلى حساب الحضانة. تحّدده

من وزارة الرفاھية ووزارة الصحة توجيهَ الطفل إلى الحضانة لكل  تتولّى لجاُن تقييم لوائية مشتركة تابعةٌ 
واختيار الحضانة التي تالئمه. يُدعى األھل إلى اللجنة التي تأخذ بالحسبان رغباتھم قدر اإلمكان، عْلًما بأن من 

  .هواجب اللجنة تحويل الطفل إلى حضانة تتّفق واحتياجات

الغ التي تحّددھا األنظمة مباشرة إلى حساب الحضانة التي في التكاليف بتحويل المب صندوق المرضىيشارك 
   تُعنى بالطفل.

   

 تعريف المستحقين .2

  :للتالين الحق بالحضانة اليومية التأھيليةيمنَح 

 –الطفل الذي يتراوح عمره بين ستة أشھر وثالث سنوات (وإذا بلغ سن الثالثة خالل فترة الدراسة   .أ 
الدراسية)، الذي يتلقّى "مخصصات طفل معاق"، بموجب قانون التأمين تلك السنة انتھاء فلغاية 

 الوطني.

الطفل الذي بلغ سنة واحدة من عمره ولغاية بلوغه ثالث سنوات (وإذا بلغ سن الثالثة خالل فترة   .ب 
 تلك السنة الدراسية) ويستوفي أحد التعريفات التالية:انتھاء فلغاية  –الدراسة 

معاينة، وفق تعريفھا في قانون الشؤون االجتماعية (معالجة المختلّين الوجدت لجنة   ) أ
مصاب بِعلّة طبية في كلتا  ، أوم.، أنه مصاب بخلل عقلي 1969 –ع.  5927عقليًا) لعام 

لة تابعة لوزارة الرفاھية والخدمات االجتماعية.  عينيه، طبقا لقرار صادر عن جھة مخوَّ

وزارة أذنيه، طبقا لقرار صادر عن جھة مخّولة تابعة لالمصاب بعلّة سمع في كلتا   ) ب
 .الصحة

                                                            
 ستة، لكن ليس أقل من ذلك. –قد يكون األطفال في الحضانة الفرعية أقل عددا  1
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طبقا لقرار صادر عن  – اسيئ اعائلي ااجتماعي االمصاب بمحدودية بالغة ويعاني وضع  ) ت
 الجھات التي يخّولھا وزيرا الصحة والرفاھية.

 –في قصور حركي قاٍس في كال طرفَيه على األقل لديه المصاب بأذى عصبي ينعكس   ) ث
 .وزارة الصحةل ةار صادر عن جھة مخّولة تابعطبقا لقر

يمكن في بعض الحاالت الخاصة شمل طفل ال يندرج في المعايير المذكورة أعاله، شرط أن يكون   مالحظة: 
لة تابعة ل  وزارة الصحةقد فُحص في معھد معترف به وحصل على تصديق من سلطة مخوَّ

ولوزارة الرفاھية والخدمات االجتماعية. طلب الحصول على تصديق كھذا يجري بمراجعة 
  سلطات الرفاھية في منطقة السكنى.

  

 شروط االستحقاق ومدة سريانه .3

إذا بلغ يبدأ االستحقاق عند بلوغ الطفل السنة والنصف من عمره، أو ابتداًء من موعد المعاينة.   .أ 
في  –لدراسية، يستمر سريان استحقاقه  لغاية انتھاء السنة الدراسية الطفل سن الثالثة خالل السنة ا

 حضانات خاصة باألطفال الذين لم يبلغوا سن الثالثة.
 االستحقاق مرھون باستيفاء الشروط التالية جميعھا:  .ب 

(يمكن الحصول على  2قضى معھد لنمو الطفل بأن الطفل يعاني تخلّفًا شديدا في النمو )1
 ).وزارة الصحةعتَرف بھا في قائمة بالمعاھد الم

، (في موضوع مؤسسة التأمين الوطنيإبراز عائلة الطفل شھادة أو تصديقا صادَرين عن  )2
المخصصات لطفل معاق)، أو عن وزارة العمل والرفاھية (في موضوع تعريف المعاق، 

 بموجب تعريفه في قانون الشؤون االجتماعية).
 2تعريفات مستحقي الحضانة (انظر المادة مضمون التصديق والِسّن يستوفيان أحد  )3

 أعاله).
صةً تستوفي تعريف  )4 أن تكون الحضانة التي يراد وضع الطفل فيھا حضانةً مرخَّ

 بموجب القانون. "الحضانة اليومية التأھيلية"

 

 3تعريف األطفال طبقا الحتياجات العالج بموجب تعريفھم في األنظمة الداخلية .4

لمزيد من ساعات العالج، أو ا في الواردة أدناه الحق في حضانة خاصة، أوتمنح بعض أنواع اإلعاقات 
  لمساِعدة أو ممّرضة في الحضانة.في ا

طفل ذو محدوديات يعاني إحدى الحاالت الطبية  – "المعقَّدةالطفل ذو االحتياجات الطبية "  .أ 
 المذكورة أدناه:

 احتياجه لتنفّس اصطناعي؛ )1
 في الوريد؛أو أغذية احتياجه بصورة ثابتة لتلقّي أدوية  )2
 قصور غير متوازن في القلب، أو اضطراب بالغ في خفقان القلب؛ )3
 عدم استقرار أيضي مثل النقص الشديد في سكر الدم؛ )4
 ِكلى مميت يتطلّب عالجا بالدياليزا؛قصور  )5
 سّكري يعتمد على اإلنسولين؛ )6
 وفصله عنھا بھدف سحب اإلفرازات؛إيصاله بآلة للتنفس االصطناعي  )7
 حاالت إضافية يحّددھا وزير الصحة (ال توجد حاالت كھذه حتى اللحظة). )8

                                                            
  فأكثر DQ55ذو متوّسط عام في األداء يبلغ  2
أنظمة داخلية صادرة عن وزارتي الصحة والرفاھية: أنظمة الحضانات اليومية التأھيلية (الترخيص، سلة خدمات األطفال ذوي  3

 م. 2008 –ع.  5768وشروط معالجتھم)،  المحدوديات
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إلى تلقّي طفل ذو محدوديات يحتاج بصورة يومية  –" الخاصةلطفل ذو االحتياجات الطبية "  .ب 
 لعالج في المجاالت التالية:ا

والمساعدة في طرد البلغم وإخراج ، سحب اإلفرازات بواسطة ثقب في القصبة الھوائية )1
 اإلفرازات؛

 أو ناسورة أمعاء أو بتفميم المعدة؛ إطعام بواسطة أنبوبة )2
 إعطاء األكسجين؛ )3
 إدخال أنبوبة لكيس البول؛ )4
 إجراء حقنة شرجية؛ )5
بتعليمات من طبيب وبإذن من المسؤول، إذا كان تقديم الحاجة إلى تلقّي دواء من مساِعدة  )6

 متابعة طبية أو تغيير في حجم الجرعة جراء حالة طبية غير مستقرة؛ الدواء ال يحتاج إلى
   حاالت أخرى يحّددھا وزير الصحة (لم تحدَّد حاالت كھذه بعد). )7

الطفل المشخَّص بأنه مصاب باضطراب في الطيف الذاتوي، أو يعاني حالة  –" الطفل الذاتوي"  .ج 
 نفسانية مشابھة.

األطفال ذوو االحتياجات المعقَّدة أو الخاصة أو الذاتوية، يستحقون سلّة خدمات خاصة تتّفق 
    :أسس السلة المذكورةفيما يلي واحتياجاتھم. 

  

 سلة الخدمات المقّدمة ألطفال الحضانات اليومية التأھيلية .5

 :عام  .أ 

يحصل المستحقون على سلة العالجات ذات الصلة بنمو الطفل وفق تعريفھا في أنظمة وزارتي 
الرفاھية والصحة الواردة أدناه، بما في ذلك العالجات شبه الطبية المقدَّمة إلى الطفل ذي 
المحدوديات بھدف تحسين أدائه اليومي ونمّوه الجسدي والنفسي. تقدَّم العالجات طبقا الحتياجات 

لطفل، وبناء على ما تقّرره الجھة المعالِجة في الحضانة اليومية التأھيلية، وبموجب برنامج ا
رة في األنظمة كالعالج والتعليم والخدمات  عالج شخصي يتم تحديده للطفل يشمل الخدمات المقرَّ

ساعات عالج  4لحوالي الحق لطفل له ذلك، بحسب الحاجة. بشبه الطبية والتمريضية، وما شا
  .في المتوسط أسبوعية

 وزارة الصحةساعات أسبوعية إضافية من العالج الخاص تدفع  10الطفل الذاتوي يستحق 
  كلفتھا.

 :سلّة الخدمات المقدَّمة للطفل الذاتوي طبقا لتعريفه في أنظمة وزارة الرفاھية  .ب 

ات الطفل ذو المحدوديات الذي يحتاج إلى العالج والتعليم في الحضانة يستحق سلّة خدم )1
تشمل الخدمات التي يحّددھا برنامج عالج شخصي يوَضع وفقا الحتياجاته، وتشمل كذلك 

 المواضيع التالية:

 عالجات للنمو العام لدى الطفل وتعليمه:  ) أ

 برنامج تعليمي يوَكل إلى حاضنة؛ )1(
 التغذية؛ )2(
 اإلطعام؛ )3(
 ؛تغيير الحفّاظات )4(
 والنظافة الشخصية؛ التنظيف )5(
 والتواصلي واالجتماعي والعاطفي؛التنشيط الحّسي الحركي  )6(
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  إرشاد عائلة الطفل ذي المحدوديات لتحسين معالجته في البيت. )7(

 العالجات شبه الطبية:  ) ب
 العالج الطبيعي (فيزوتراپيا)؛ )1(
 العالج الوظيفي؛ )2(
 عالج اضطرابات التواصل. )3(

على مسؤولية السلطة المحلية، طبقا لقانون السفر اآلمن  –السفر والمرافَقة   ) ج
 م.، كما يلي: 1994 –ع.  5754ذوي المحدوديات، لألطفال 
 مرافقة الطفل ذي المحدوديات من المنزل حتى الحضانة وإعادته؛ )1(
 خدمات السفر اآلمن إلى الحضانة ومنھا. )2(

يستحق إضافة إلى ذلك عالجا لمشكلة الطفل المصاب باضطراب في الطيف الذاتوي،  )2
الصعوبات اللغوية والتواصل، كالعالج النفسي والنفساني وغيرھما من العالجات الخاصة 

 .وزارة الصحةواتيين، طبقا لما حّددته ذلل
الذي بحاجة إلى خدمات طبية خاصة، أو بحاجة إلى خدمات طبية  الطفل ذو المحدوديات )3

إلى خدمات ممرضة  ومعقَّدة، يستحق إضافة إلى ذلك خدمات من مساِعدة شخصية أ
كل يوم. في بعض  امخّولة، حسب الحاجة، بھدف الحصول على العالجات التي يحتاج إليھ

كون المساِعدة مخصَّصة للطفل ، توزارة الصحةعن صادر الحاالت البالغة، وطبقا لقرار 
 وتقوم على العناية به من دون سواه، بقدر اإلمكان، مع الحفاظ على التواصل في العالج.

أو معقَّدة، الذي قد يشّكل الطفل ذو المحدوديات، الذي بحاجة إلى خدمات طبية خاصة  )4
ه مساِعدة للعناية تواجده في الحضانة اليومية التأھيلية خطرا على حياته، يستحق أن تعيَّن ل

لة في  8به في المنزل لمدة  وزارة ساعات يومية أو أقل، طبقا لقرار الجھة الطبية المخوَّ
  .الصحة

 طريقة الحصول على الخدمة  .ج 

 برنامج العالج الشخصي )1

ذي  يتولى مدير الحضانة مھمة وضع البرنامج العالجي الشخصي لكل طفلٍ   ) أ
في الحضانة، وذلك بعد استشارته الجھات المھنية التي عاينت  المحدوديات موجودٍ 

 ؛الطفل ذا المحدوديات، وبالتعاون مع المسؤول عن الطفل ذي المحدوديات

ر للطفل ذي المحدوديات الموجود في الحضانة   ) ب يتّفق برنامج العالج الشخصي المقرَّ
 مع سلة الخدمات المذكورة أعاله؛

  في ساعات عمل الحضانة وطبقا للبرنامج الشخصي. –تقدَّم الخدمات في الحضانة   ) ج

الطفل ذو المحدوديات المحتاج إلى خدمات طبية خاصة، أو المحتاج المساِعدة المرافقة:  )2
ر صادر عن امرافَقة ثابتة، طبقا لقرإلى ية معقَّدة، ويحتاج وضعه الطبي بإلى خدمات ط
مقدَّمة، بقدر اإلمكان، على يد ، يحق له الحصول على كل ساعات العالج وزارة الصحة

 مساِعدة واحدة ترافقه طيلة فترة تواجده في الحضانة.

 

 التكاليف .6

ة بدفع مساھمة ذاتية مية جھة أخرى ملَزمة بالنفقة على الطفل ذي المحدوديات، ملزَ أعائلة الطفل، أو 
وفقا لمستوى دخل االجتماعية  الخدمات قسمُ المساھمة  حجمَ  يقّررلوزارة الرفاھية لقاء العالج في الحضانة. 
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. ليس ثّمة مساھمة ذاتية غير ذلك / منفصلة لقاء العالجات شبه الطبية المقدَّمة في الحضانة. 4الجھة الملَزمة
يتحّمل عبء تمويل العالجات وتحويل التكاليف مباشرة إلى  صندوق المرضىتجدر اإلشارة إلى أن 
ال يحق للطفل الحصول على عالج نمائي إضافي في إطار ھيلية، ولذلك، فإنه أالحضانة اليومية الت

  الصندوق. يحَظر على الصندوق جباية الرسوم عن العالجات المقدَّمة في الحضانة.

  

 يقدَّم العالج في إطار الحضانة اليومية التأھيلية التي يتواجد الطفل فيھا. :الجھة المعالِجة .7

  

 مراجعات الجمھور أماكن .8

  الجھة 
  المعالِجة

المؤسسة 
  المسؤولة

  عنوان البريد اإللكتروني  فاكس  الھاتف  العنوان 

 مفّوضية مراجعة
  الجمھور

وزارة الرفاھية 
  والخدمات االجتماعية

  
6752518-02  6752803-02  pniot@molsa.gov.il 

خدمات االستشارة 
  للمواطن

http://www.molsa.gov.il/MisradHarevaha/Pniot/p        وزارة الرفاھية
niyot.aspx 

 مفّوضية مراجعة
  الجمھور

صندوق المرضى 
ل الطفل فيه   المسجَّ

  انظر في الملحق (أ) في نھاية الكراسة معطيات عن نقاط مراجعات الجمھور في صناديق المرضى

 مفّوضية مراجعة
  الجمھور

  ، 1176ص.ب   وزارة الصحة
  944672القدس، أورشليم 

5400*  5655981-02  kvilot@moh.health.gov.il 

 

   

                                                            
 م.  2006 –ع.  5767أنظمة الحضانات اليومية التأھيلية (مساھمة الملَزم بالنفقة على الطفل ذي المحدوديات في المصاريف)،  4
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  األطفال في قانون التعليم الخاص  . ب

  م. 1988 –ع.  5748قانون التعليم الخاص، 
  

 عام .1

نة فيه والخدمات  يعّرف قانون التعليم الخاص ھدف التعليم الخاص والمصطلحات األساسية المتضمَّ
المقترنة وفق تعريفھا فيما يلي، المقدَّمة لجمھور األطفال المشمولين في القانون المذكور. يرسي القانون 

المنھجيَين، بما في ذلك العالج الدراسة والعالج وحقوق األطفال، ذوي االحتياجات الخاصة في التعليم 
، والعالج الوظيفي وغيرھا من مجاالت العالج بمھن أخرى إن وعالج النطق (الفيزيوتراپيا)، الطبيعي

ر ذلك  وذلك طبقا الحتياجات الطفل ذي االحتياجات الخاصة وبناء على ما يحّدده الطاقم المھني  –تقرَّ
  المعالِج.

  

 تعريف .2

الواحد والعشرين، مصاب بقصور وشخص يتراوح عمره بين الثالثة  –" اصةالطفل ذو االحتياجات الخ"
  شديد يقيّد قدرته على التصرف طبقا للظروف المحيطة، وھو بحاجة إلى تعليم خاص.

  خلل جسدي، عقلي، نفسي، عاطفي سلوكي، ِحّسي، ذھني أو لغوي، والخلل النمائي الشامل. –" القصور"

المصابون بالّصم، أو العمى، أو الذاتويّة، أو التخلّف العقلي المتوسط والبالغ، أو ثلة على ذلك: األطفال مأ
  شلل األطفال، أو االضطرابات النفسية والصعوبات السلوكية.

يشمل التعريف "الخدمات المقترنة": خدمات السفر، المستلزمات المساعدة، الخدمات الطبية، وشبه الطبية 
خدمة أخرى يتم تحديدھا بالتشاور مع وزير الصحة أو مع وزير العمل النفسية واالجتماعية، أو أي 

  والرفاھية، بحسب الحاجة.

  

 توفير الخدمة .3

كر، يقضي قانون التعليم الخاص بأن تتولّى وزارة التربية والتعليم المسؤولية تجاه أطفال التعليم كما سبق وذُ 
أخرى، العالجات شبه الطبية، كالعالج  يشمل، من بين خدماتالخاص عن توفير سلة الخدمات في إطار 

الوظيفي وعالج النطق الحيوي لنمو الطفل والنھوض بقدراته الدراسية. ذلك عالوة على الخدمات التي 
، ووفقا الحتياجات الطفل، قانون التأمين الصحي الرسميطبقا لما يلزمھا به  صناديق المرضىتوفّرھا 

الرئيسيةَ منھا. مع ذلك، وفي سبيل اتخاذ ھذه الكراسة واألسس التي يّحددھا القانون المذكور والتي تتضّمن 
الحق في األخذ بالحسبان المعلومات بشأن العالج الذي  صندوق المرضىقرار بشأن البرنامج العالجي، ل

ية التي يدرس فيھا، بما في ذلك برنامج التعليم الشخصي، في حالة تلقّاه الطفل الواردة من المؤسسة التعليم
تلك التي  غيرذا كان الطفل بحاجة إلى عالجات شبه طبية إفيما  رتئيهيوجوده، واتخاذ القرار المھني الذي 

  يتلقّاھا عمليا في إطاره التعليمي.

  

 الرسوم .4

صندوق إطار تعليمي بحكم قانون التعليم الخاص ال تلِزم األھل بدفع الرسوم. العالجات المقدَّمة في 
ال يشارك عموما في تمويل العالجات المقدَّمة في إطار مؤسسات التعليم الخاص، فيما تقدَّم  المرضى

حصريًّا من خالل المعاھد وزّوادي الخدمات المتعاقدة معه. قواعد  صندوق المرضىالخدمات التي يوفّرھا 
نة في الفصل الذي يتناول "األطفال ذوو التخلّف أو القصور النماوي"    .10على الصفحة الدفع متضمَّ
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 طريقة تلقّي الخدمات .5

لية الطفل الذي يحق له الحصول على خدمات صحية بحكم قانون التعليم الخاص، يحصل عليھا بمسؤو
وزارة التربية والتعليم، سواء كان مسجَّال في مؤسسة للتعليم الخاص أم في صف عالجي تابع لمؤسسة تعليم 
عادي أو مدَمج. تقدَّم العالجات في إطار المؤسسة التعليمية كجزء من الخدمة الجارية التي توفّرھا 

ة يقّدمه ذوو الطفل مباشرة في المؤسسة، وطبقا لتشخيص أجري في ذلك اإلطار. طلب الحصول على الخدم
ل الطفل فيه. الحق في الحصول على العالجات في الصندوق يتّفق واحتياجات  صندوق المرضى المسجَّ

  .5أعاله 3الطفل، كما سبق وُذكر في المادة 

  

 أماكن مراجعات الجمھور .6

  الجھة 
  المعالِجة

المؤسسة 
  المسؤولة

  اإللكترونيعنوان البريد   فاكس  الھاتف  العنوان 

 مفّوضية مراجعة
  الجمھور

التربية وزارة 
  والتعليم

، 2شارع النبية دڤورا 
   91911أورشليم القدس 

1800250025  
1800222003  

5602390-02  info@education.gov.il 

 شكاوىمفّوضية 
  الجمھور

  ، 1176ص.ب   وزارة الصحة
  944672القدس، أورشليم 

5400*  5655981-02  kvilot@moh.health.gov.il 

  

  

     

 

  

                                                            
 .2010آذار  22، الصادرة في 4/10رسالة دورية نائب المدير العام للرقابة على صناديق المرضى وخدمات األمن،  5
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 األطفال ذوو التخلّف أو القصور النماويج. 

  م. 1994 –ع.  5754 قانون التأمين الصحي الرسمي

 عام .1

بحاجة إلى طيف واسع من الخدمات التي تشمل العالجات الطبية األطفال ذوو االحتياجات الخاصة 
بتوّسع  قانون التأمين الصحي الرسميمن قانون التعليم الخاص و مائية والتأھيلية. لقد توقّف كلٌّ والخدمات الن

  عند احتياجات ھؤالء األطفال وقضيا بتوفير سلة خدمات محدَّدة يحق لألطفال الحصول عليھا.

في الحصول على ، وللطفل الحق ونين المذكورين يضيف إلى اآلخرانتجدر اإلشارة إلى أن كل قانون من الق
رة في كل من القانونين، طبقا لحالته الطبية.   سلة الخدمات المقرَّ

سلّة الخدمات الواردة أدناه في مجال نمو الطفل تقدَّم لألطفال المشمولين في التعليم الخاص وكذلك لألطفال 
  الذين يعانون مشاكل نمائية المتواجدين في إطار التعليم العادي.

صندوق وجود مشكلة نمائية، يمكن الكشف عن الطفل في معھد لنمو الطفل تابع ل لحوفي حالة ظھور شك 
في المعھد أو في إطار له يه، بھدف تشخيصه ومواصلة تقديم العالج إلذوو الطفل  الذي ينتسب المرضى

  آخر.

  

 قانون التأمين الصحي الرسميسلة الخدمات الطبية المقدَّمة في مجال نمو الطفل طبقا ل .2

نورد فيما يلي حقوق األطفال ذوي القصور أو التخلّف النمائي في تلقّي الخدمات في المجال المذكور في 
لين فيھا. ننّوه ھنا إلى أن ھذه الحقوق تقدَّم في إطار أجھزة الصندوق  صناديق المرضىإطار  المسجَّ

المجال المذكور في حضانة  . إذا كان الطفل يتلقّى الخدمات فيصناديق المرضىوالمعاھد المتعاقدة مع 
يحصل إضافة إليھا على الخدمات المذكورة أعاله في إطار ال فإنه يومية تأھيلية أو في روضة عالجيه، 

  .صندوق المرضى

عالج يقّدمه طاقم متعّدد المھن طبقا الحتياجات الطفل التي يحّددھا: طبيب  –تعريف: عالجات نمو الطفل 
معالِج طبيعي، وعامل وتخّصص في نمو الطفل، وطبيب نفسي، طبيب أطفال م وأ ،أعصاب أطفال

  اجتماعي، ومتخّصص في عالج النطق والعالج الوظيفي.

 عام –بنية سلة الخدمات   .أ 

تشخيص ومعالجة األطفال الذين لم يتجاوزوا التاسعة من عمرھم. يتولّى التشخيص والعالج  )1
فة أعاله، بما  في ذلك تشخيص القصور النطقي طاقم متعّدد المھن في المجاالت المعرَّ

 وعالجه.

في اإلعاقات متخّصص يتواله طاقم متعدد المھن  18-لمن لم يتجاوز سن التشخيص وعالج  )2
 الجسدية.

، ما عدا اضطرابات التركيز واإلصغاء أو  )3 عالج متعّدد المھن لخلل وظيفي دماغي متدنٍّ
لتواصلي، أو الخلل الحركي القصور التعليمي، أو الخلل اللغوي والنطقي، أو االضطراب ا

 لألطفال الذين لم يتجاوزوا التاسعة.

عالج متعّدد المھن ألطفال لم يتجاوزوا السادسة المصابين باضطراب في التركيز واإلصغاء  )4
 أدناه). 18أو بقصور تعليمي (لالستزادة، انظر الصفحة 

تّم تشخيصھم في  18-تشخيص وعالج يتواله طاقم متعّدد المھن ألطفال لم يتجاوز سن ال )5
 أدناه). 15إطار الطيف الذاتوي (لالستزادة، انظر الصفحة 
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 حجم العالج  .ب 

القيود على حجم العالجات السنوية القصوى التي يستحقھا  قانون التأمين الصحي الرسمييضع 
جات التي تتجاوز السقف المذكور يتولّى ذوو الطفل تمويلھا يرد أدناه. العالسوف الطفل، كما 

  (تمويل ذاتي شامل أو في إطار برنامج الخدمات الصحية اإلضافية). 

 سنوات 3 –األطفال من الفئة العمرية صفر  )1

القانون قيودا لعدد العالجات األقصى التي يتلقاھا األطفال المدَرجين في ھذه الفئة  يضع
ھذه ب صندوق المرضىالعمرية. يتولّى تحديد حجم العالجات الطبيُب المشخِّص الذي يكلّفه 

  المھمة، طبقا الحتياجات الطفل.

ًما في  ن يكونأيُعفى ذوو ھؤالء األطفال من دفع الرسوم لقاء العالجات، شرط  العالج مقدَّ
توّجه الجھة المھنية التابعة في الصندوق األطفال  معھد تابع للصندوق أو في معھد خارجي

  إليه.

 سنوات 6 – 3األطفال من الفئة العمرية  )2

عالجات  9العدد األقصى للعالجات في كل واحد من مجاالت العالج المذكورة أدناه يقف عند 
يتجاوز العدد اإلجمالي للعالجات المقدَّمة في كافة المھن في السنة لكل مھنة، شرط أال 
  عالجا سنوية. 18- المشمولة في التعريف أعاله ال

يجدر التنويه إلى أنه بالرغم مما قيل عن حق المؤمَّن في الحصول على العالجات المقدَّمة طبقا 
صندوق الخاص، فإن  وكذلك تلك المقدَّمة طبقا لقانون التعليم قانون التأمين الصحي الرسميل

ال يشارك في تمويل العالجات المقدَّمة في إطار مؤسسات التعليم الخاص، بل في  المرضى
 ينلصندوق وزّوادي الخدمات المتعاقدا المتعاقدة معإطار العالجات المقدَّمة في إطار المعاھد 

  أعاله). 8معه (الحقوق في إطار قانون التعليم الخاص واردة على الصفحة 

  مالحظات  

ن أو ا، في إطار برنامج الخدمات الصحية اإلضافية (خدمات األمصناديق المرضىتوفّر معظم  .1
في إطار  المجالالتأمين المكمِّل)، حقا في توسيع السقف العالجي السنوي المعرَّف في ھذا 

المذكور أعاله. ثّمة في ھذا الشأن فروق بين الصناديق، وعليه  قانون التأمين الصحي الرسمي
ل الطفل فيه عن الحقوق اإلضافية الممنوحة له في  ينَصح باالستفسار في الصندوق المسجَّ

 ن.ااألم اتإطار برنامج خدم

ل، شرط ما للصندوق الحق في توجيه مؤمَّن  .2 لتلقّي العالج في إطار برنامجه للتأمين المكمِّ
ورھنًا بتوصية جھة مھنية  قانون التأمين الصحي الرسميئه حقوقه في ھذا المجال طبقا لاستيفا

 تابعة للصندوق في شأن الحاجة إلى سقف عالج إضافي.

 التكاليف  .ج 

جلسة التشخيص (ال الجلسات العالجية) تستدعي  .دون مقابلتقدَّم العالجات حتى سن الثالثة  )1
أن تكون قد تّمت في تلك األشھر جلسة تشخيص. أشھر على  3دفع رسم فصلي يسدَّد كل 

ش. (وفقا  29- و 22حجم الرسم الفصلي يختلف باختالف الصندوق، وھو يتراوح بين 
 .6لتسعيرة رسم الطبيب الثانوي)

كل عالج يقّدمه أحد المعالِجين في الطاقم، من سنوات.  9 -  3 الفئة العمريةلألطفال في  )2
بيّنا في المادة نون حدودا لھا طبقا للفئة العمرية، كما ضمن حصة العالجات التي يضع القا

                                                            
عن نائب المدير العام للرقابة على صناديق المرضى وخدمات  2012آب  28الصادرة في  09/2012انظر الرسالة الدورية رقم  6

 األمان، وزارة الصحة.
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. ينبغي الواحد ش. للعالج 27(ب) أعاله، يلِزم ذوي الطفل بدفع رسم (مساھمة ذاتية) أقصاه 
التنويه إلى أن الرسم عن العالجات ليس فصليا (كالرسم المذكور أعاله أو كالرسم المدفوع 

لى إأما الجلسات التي تھدف كل عالج يُلِزم رْسًما. عن مراجعة طبيب ثانوي)، بل إن 
كما وإن جلسات  ، فإنھا ال تحَسب في عداد الحصة العالجية السنوية.intakeالتشخيص / 

 التشخيص ال تلِزم المؤّمن بدفع مساھمة ذاتية. 

للطفل مراجعة طبيب خاص غير متعاقد مع  صندوق المرضىإذا صّدقت الجھة المخّولة في  )3
التسعيرة ق، قد يرتفع حجم المساھمة الذاتية على حجمھا المذكور أعاله. إذ قد تكون الصندو

المؤمَّن  يضطر، ما وزارة الصحةالتي يفرضھا مقّدم الخدمة أعلى من التسعيرة التي تحّددھا 
تسديد فارق كلفة العالج. يتم حساب حجم المساھمة الذاتية في ھذه الحالة على النحو إلى 

ش.)،  27المساھمة الذاتية في ھذا المجال، المتّبعة في الصندوق (حوالي  التالي: حجم
م الخدمة وتسعيرة  . جدير وزارة الصحةبإضافة المبلغ المساوي الفرق بين تسعيرة مقدِّ

لى المعالِجين غير المتعاقدين مع الصندوق ال تعفي إبالذكر، مع ذلك، بأن اإلمكانية للتوّجه 
مع معالِجين بحجم يجعل الخدمات متاحة على نحو معقول،  الصندوق من ضرورة العمل

  طبقا لمتطلبات القانون. 

سنوات التي تستحق عائالتھم تلقّي مخصصات تأمين  9 - 3 األطفال في الفئة العمريةمالحظة: 
    دفع المساھمة الذاتية.من معفيّة ، التأمين الوطنيالدخل من 

    

 أماكن لمراجعات الجمھور .3

  الجھة 
  المعالِجة

المؤسسة 
  المسؤولة

  عنوان البريد اإللكتروني  فاكس  الھاتف  العنوان 

 شكاوىمفّوضية 
  الجمھور

  ، 1176ص.ب   الصحةوزارة 
  944672أورشليم القدس، 

5400*  5655981-02  kvilot@moh.health.gov.il 

 مفّوضية مراجعة
  الجمھور

 صندوق المرضى
ل الطفل فيه   المسجَّ

(أ) في نھاية الكراسة معطيات عن نقاط مراجعات الجمھور في صناديق انظر في الملحق   
 المرضى
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  اإلعاقات الجسدية وأطر العالج الخاصةد. 

  م. 1994 –ع.  5754، قانون التأمين الصحي الرسمي
  

 عام .1

ھي إعاقة ناجمة عن مرض أو سيرورة تضر بالجھاز العصبي المركزي  – 7"اإلعاقة الجسدية"
يرتبط ھذا التعريف  .بإعاقة أدائية متواصلة بوالمحيطي، أو بجھاز عضالت الھيكل العظمي، ما يتسب

)، واألضرار الدماغية المقترنة بتخلّف CPبأمراض تقترن مع مشاكل نمائية ِمن قَبيل: الشلل الدماغي (
عترفت به وزارة الرفاھية والخدمات االجتماعية)، وأمراض التمثيل الغذائي، واألضرار عقلي بالغ (ا

العمود الفقري والھيكل المعقّدة في أعضاء الِحّس المصحوبة باضطرابات عصبية وجسدية أخرى، وعاھات 
ي العظمي التي تمس بالنمو، واألمراض الصبغية التي تمّس بالنمو، وضمور العضالت وغيرھا، ومرضَ 

  والّرنح وتوّسع الشعيرات. العائلي خلل الوظائف المستقلة

  

 تعريف االستحقاق .2

ن التعريف أعاله، الحق في الحصول من ي، المستوف18-يتجاوزوا سن ال ملذوي اإلعاقات الجسدية الذين ل
نين صندوق المرضى فيه على خدمات يقّدمھا طاقم متعّدد المھن في إطار المعاھد لنمو الطفل، طبقا  المؤمَّ

  للحاجة الطبية، وبناء على ما تقّرره الجھة المعالِجة التابعة للصندوق.
يتولّى مھمة تشخيص "اإلعاقة الجسدية" طبيب متخّصص في األعصاب، أو التأھيل العام، أو متخّصص 

الحاالت، متخّصص بالحالة النفسانية للطفل. تتولّى وضع البرنامج  في مجال نمو الطفل، وفي بعض
  مخّولة تابعة للصندوق في مجال العالج ذي الشأن.  العالجي لكل مجال جھةٌ 

  

 سلة الخدمات المقدَّمة لألطفال ذوي اإلعاقات الجسدية  .3

طبقا الحتياجات سلة الخدمات لألطفال ذوي اإلعاقات الجسدية الذين لم يتجاوزوا سن الثالثة، تقدَّم عادة، 
الطفل النمائية، في إطار الحضانة اليومية التأھيلية التي يتواجد فيھا، (انظر أعاله في فصل "الحضانات 

عاقات الجسدية في ھذه السن غير األطفال ذوي اإلأن ). يجب التنبيه إلى 5"، ص. ةاليومية التأھيلي
نة في  قانون التأمين الصحي المتواجدين في حضانة تأھيلية، يستحقون الحصول على الخدمات المتضمَّ

لين فيه. الرسمي   في إطار الصندوق المسجَّ
صندوق ا سن الثالثة يستحقون الحصول على عالجات في إطار واألطفال ذوو اإلعاقة الجسدية الذين تجاوز

لين فيه. ليس ثمة قيود سنوية أو غيرھا في حجم العالجات التي يستحقھا ھؤالء األطفال في  رضىالم المسجَّ
على يد الجھة المعالِجة التابعة للصندوق بما يتّفق ھذا اإلطار. عدد العالجات ووتيرة تقديمھا يتقّرران 

  ت العالجية).عالجات أسبوعية في كافة المجاال 3واحتياجات الطفل (عادةً ما تقّدم 
في ھذه الحالة كذلك، للطفل ذي اإلعاقة الجسدية المتواجد في إطار التعليم الخاص الحق بالحصول على 

تواجد فيھا. تي ي)، في إطار المؤسسة ال8عالج طبقا لقانون التعليم الخاص (انظر التفاصيل على ص. 
الحتياجاته الطبية، في إطار الصندوق  يضاف ھذا الحق إلى حقه في تلقّي الخدمات المذكورة أعاله، وفقا

ل فيه.   المسجَّ

  

 التكاليف .4

أية رسوم لقاء الخدمات المقدَّمة له في إطار نمو الطفل طبقا الطفل المصاب بإعاقة نمو جسدي معفى من 
  .قانون التأمين الصحي الرسميل

                                                            
 37/2010، ورسالة دورية المديرية الطبية 2003حزيران  3، الصادر في 45/2003رسالة دورية المديرية الطبية، وزارة الصحة،  7

  .2010تشرين الثاني  25الصادر في 
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 الجھة المعالِجة .5

ل فيھا الطفل. صندوق المرضى   المسجَّ

  

  أماكن مراجعة الجمھور .6

  الجھة 
  المعالِجة

المؤسسة 
  المسؤولة

  عنوان البريد اإللكتروني  فاكس  الھاتف  العنوان 

 مفّوضية مراجعة
  الجمھور

 صندوق المرضى
ل الطفل فيه   المسجَّ

 انظر في الملحق (أ) في نھاية الكراسة معطيات عن نقاط مراجعات الجمھور في صناديق المرضى  

 شكاوىمفّوضية 
  الجمھور

  ، 1176ص.ب   الصحةوزارة 
  944672أورشليم القدس، 

5400*  5655981-02  kvilot@moh.health.gov.il 

 مفّوضية مراجعة
  الجمھور

، 2شارع النبية دڤورا   التربية والتعليموزارة 
   91911أورشليم القدس 

1800250025  
1800222003  

5602390-02  info@education.gov.il 
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  تواصلالشاكل وماألطفال الذاتويون ه. 

  م. 1994 –ع.  5754، قانون التأمين الصحي الرسمي

 عام .1

الذين لم يتجاوزا  ، لألطفال الذاتويينقانون التأمين الصحي الرسميفي مجال الحقوق المترتّبة عن   .أ 
عدم ، شرط صناديق المرضى. الحق في الحصول على عالجات شبه طبية في إطار 18- سن ال
 عالجا صحيًّا في حضانة يومية تأھيلية أو في روضة عالجية (التعليم الخاص). تلقّيھم

 . خدمات صحية لألطفال حتى سّن السابعة المتواجدين في الروضات العالجية وزارة الصحةتقّدم   .ب 

  

 تعريف .2

ھما االسمان الشائعان لخمسة  –" PDD - القصور النمائي الشامل ، أو ""القصور في الطيف الذاتوي"
اضطرابات عصبية تشخَّص عادة قبل سن الثالثة، وتؤثّر في النمو. األطفال المصابون بھذه االضطرابات 

  يعانون صعوبة في التواصل وفي التعامل مع اآلخر، بما في ذلك مع أفراد عائالتھم وسائر األطفال.
لذين تتراوح أعمارھم بين ثالث وسبع سنوات، امؤسسة تعليم خاص لألطفال  –" الروضة العالجية"

وزارة فيھا خدمات صحية نمائية لألطفال. تتولّى  وزارة الصحةمدرجةٌ في قائمة الروضات التي تمّول 
ي تسري ذووزارة التربية والتعليم في إطار المؤسسة المذكورة تقديم العالج للطفل. إذا كان الطفل ال الصحة

المسّجل الطفل فيه بتوفير  صندوق المرضىمشمول في روضة عالجية، يتكفّل  عليه المواصفات أعاله غير
  الخدمات له، ككل مؤمَّن آخر يتمتّع بالحقوق في إطار التعليم الخاص.

حضانةٌ لألطفال الذين لم يتجاوزوا سن الثالثة يسري عليھا التعريف الوارد  –" الحضانة اليومية التأھيلية"
  في فصل "الحضانات اليومية التأھيلية" المذكور أعاله، حاصلةٌ على ترخيص من وزارة الرفاھية.

   

 سلة الخدمات المقدَّمة لألطفال الذاتويين .3

 الحضانات اليومية التأھيلية  .أ 
األطفال الذين تتراوح أعمارھم بين السنة وثالث سنوات، ذوو القصور في الطيف الذاتوي، 

 وزارة الصحةعلى حساب  انمائي اصحي ا، يستحقون عالجحضانات يومية تأھيليةالمتواجدون في 
. المسؤولية صندوق المرضىو وزارة الصحةشراف وبتمويل إ. يقدَّم العالج بصندوق المرضىو

يمّوالن  صندوق المرضىو وزارة الصحةعن عمل الحضانة تقع على كاھل وزارة الرفاھية، لكن 
ل إلى الجمعية التي تقّدم الخدمة (لالستزادة، انظر أعاله  حصتيھما في العالج برسوم مباشرة تحوَّ

  ).3" ص. الحضانات اليوميّة التأھيليّةفصل "

ي النمائي، وھو عالج خاص باألطفال ذوي اإلعاقة الذاتوية، ھو اإلشراف على تقديم العالج الصح
  .وزارة الصحةمن مھام 

 الروضات العالجية  .ب 
يقدَّم العالج الصحي النمائي في إطار الروضات العالجية لألطفال الذاتويين غير المتجاوزين سن 

شراف على إلا مساھمة ذاتية يدفعھا ذوو الطفل.مع  وزارة الصحةالسابعة، وتقوم على تمويله 
  الحضانة عموما وعلى غالبية الخدمات المقدَّمة فيھا ھي من مھام وزارة الرفاھية. 

في الوقت  وزارة الصحةلألطفال الذين لم يبلغوا سن السابعة (سن االلتحاق بالمدرسة) تمّول 
 10.5ساعة أسبوعية من العالجات شبه الطبية التي يقّدمھا طاقم متعّدد المھن، ومنھا  14الحاضر 

ساعات غير مباشرة تخصَّص، من  3.5- سرته، وساعات عالج أسبوعية مقدَّمة مباشرة للطفل وأل
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ة). أما يتم تحويل الرسوم إلى المؤسسة مباشررشاد الطاقم وتأھيلية (إلضمن أھداف أخرى، 
   ش. شھريا. 577بتسديد المساھمة الذاتية البالغة  األھالي فمطالَبون

الذين تتراوح أعمارھم بين ثالث وسبع سنوات، الذين يتعلمون في  PDD-األطفال المصابون ب
، يحق لھم الحصول على عالج من خالل المؤسسة أطر تقّدم عالجا صحيا نمائيا (روضة عالجية)

، كما سبق وذكر. األطفال الذين يستحقون عالجا صحيا نمائيا، كما سبق الصحةوزارة وبتمويل 
، حتى وإن لم يحصلوا، لسبب أو صندوق المرضىوذكر، ال يستحقون ھذه العالجات في إطار 

  خر، على كل العالجات التي يستحقونھا في إطار الروضات العالجية.آل

 18- سن ال األطفال الذاتويين حتى استحقاقات  .ج 
بأن ھؤالء األطفال (باستثناء األطفال الذين لم يتجاوزوا  قانون التأمين الصحي الرسمييقضي 

ويستحقون عالجا  حضانة يومية تأھيليةالسابعة من عمرھم المتواجدين في روضة عالجية أو في 
 عالجات أسبوعية في كافة المجاالت العالجية. المقصود 3صحيا نمائيا في ھذا اإلطار) يستحقون 

في العالجات المھن التالية: العالج الطبيعي، عالج النطق، العالج الوظيفي، واستشارة العاملين 
  االجتماعيين والنفسيين والحصول على عالجھم.

  

 التكاليف .4

على يد مقدِّمي الخدمات التابعين للصندوق يدفع المقدَّم للطفل الذي تجاوز سن الثالثة عن العالج   .أ 
 ش.  27بقدر  ذوو الطفل مساھمة ذاتية

في حالة تصديق الصندوق على إجراء العالج لدى معالِج خاص غير متعاقد مع الصندوق، يمّول   .ب 
، وذلك طبقا للقاعدة التي وزارة الصحةالصندوق كلفة العالج حتى سقف مساٍو للتسعيرة المتّبعة في 

سبق وُذكرت أعاله في الفصل الذي يتوقّف عند األطفال ذوي التخلّف أو القصور النمائي (انظر 
 ).13ص. 

في الحالة الواردة في البند (ب) أعاله، يدفع المؤمَّن عادة الرسوم كاملةً لمقّدم الخدمة، وللمؤمَّن   .ج 
اقتطاع المساھمة الذاتية. فيما يلي نورد قواعد  الرسوم من الصندوق بعدھذه الحق في استعادة 

 :ةاالستعادة في ھذه الحال

يعادل المبلغ المقتَطع  - وزارة الصحةإذا كانت تسعيرة مقّدم الخدمة أقل أو مطابقة لتسعيرة  )1
 الذاتية الملَزم المؤمَّن بتسديھا، كما سبق وذكر في البند (أ) أعاله. المساھمةَ 

على المؤمَّن دفع مساھمة  - وزارة الصحةإذا كانت تسعيرة مقّدم الخدمة أعلى من تسعيرة  )2
ذاتية تتجاوز حجم المساھمة الذاتية الملَزم بھا وفقا للبند (أ) المذكور أعاله، بإضافة الفارق بين 

 . وزارة الصحةكلفة العالج وتسعيرة 

ل فاتورة أصلية وأن يكون مقّدم الخدمة جھة استرداد المال من الصندوق مرھون بإظھار ذوي الطف  .د 
سلفًا. على أي حال، يجب التنويه إلى أنه في حالة عجز  صندوق المرضىمھنية صّدق عليھا 

، للمؤمَّن الحق في وزارة الصحةالصندوق عن تأمين الخدمة طبقا للجدول الزمني الذي تحّدده 
نة واسترداد الم الحصول على الخدمة لدى مقّدم خدمة خاص ال من الصندوق وفقا للقواعد المتضمَّ

 انظر الفصل (ح) أدناه الذي يقف عند معايير الخدمة في مجال نمو الطفل. – دوريةالرسالة في ال

فيما يتعلّق باالسترداد المالي لقاء خدمة خاصة مقدَّمة إلى الطفل الذاتوي، ينبغي التنبيه إلى أنه حتى   .ه 
ت الذي قضى بحق الصناديق في تقديم الخدمة من خالل المؤق المرسومسرى  2011نھاية عام 

المؤقت ساريا، وفيما  المرسومش. لم يعد ھذا  121إعادة المال على أال تتجاوز التسعيرة مبلغ 
يتعلّق باسترداد المال تسري على أولئك األطفال الترتيبات العادية (المذكورة أعاله) المتَّبعة في ھذا 

قانون مستحقين الحصول على عالجات في مجال نمو الطفل، طبقا لالشأن مع كافة األطفال ال
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 18-. كما سبق وذكر، الحق في استرداد المال لألطفال حتى سن الالتأمين الصحي الرسمي
 .في إطار الثالثة عالجات أسبوعية ينحصر

أو في إطار قانون التعليم الخاص، ال تُلِزم ذوي الطفل  حضانة يومية تأھيليةالعالجات المقدَّمة في   .و 
  بتسديد المساھمة الذاتية.

  أماكن لمراجعة الجمھور .5

  الجھة 
  المعالِجة

المؤسسة 
  المسؤولة

  عنوان البريد اإللكتروني  فاكس  الھاتف  العنوان 

 مفّوضية مراجعة
  الجمھور

 صندوق المرضى
ل الطفل فيه   المسجَّ

 في نھاية الكراسة معطيات عن نقاط مراجعات الجمھور في صناديق المرضىانظر في الملحق (أ) 

 شكاوىمفّوضية 
  الجمھور

  ، 1176ص.ب   الصحةوزارة 
  944672أورشليم القدس، 

5400*  5655981-02  kvilot@moh.health.gov.il 

 مفّوضية مراجعة
  الجمھور

، 2شارع النبية دڤورا   التربية والتعليموزارة 
   91911أورشليم القدس 

1800250025  
1800222003  

5602390-02  info@education.gov.il 

 مفّوضية مراجعة
  الجمھور

وزارة الرفاھية والخدمات 
  االجتماعية

  
6752518-02  6752803-02  pniot@molsa.gov.il 

خدمة االستشارة 
  للمواطن

عة في مختلف  وزارة الرفاھية فروع موزَّ
    1-800-50-60-60  أرجاء البالد

http://www.molsa.gov.il/SHIMUSHON/
HELPCENTERS/SHIL/Pages/RM_07_
02.aspx 
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 اإلنصات والتركيزالعسر التعليمي واضطرابات و. 

  م. 1994 –ع.  5754قانون التأمين الصحي الرسمي 

  

 عام .1

لألطفال المصابين باضطراب في اإلنصات والتركيز الحصول على  قانون التأمين الصحي الرسمييتيح 
ح)، وذلك بواسطة مقّدمي الخدمات التابعين عالج متعّدد المھن للعسر التع ليمي (ال يشمل التعليم المصحِّ

  . دوق أو من ينوب عنهللصن

  

 المستحقين تعريف .2

"اضطراب اإلنصات والتركيز" مصطلح يجمع بين اضطراب اإلنصات واضطراب التركيز اللذين 
ينعكسان في صعوبة الحفاظ على التركيز على نحو متواصل لفترة من الزمن، وفي نزعة شرود شديدة 

  عليھا، أو االنتھاء من المھمات وتنظيمھا.وتلقائية، وفي صعوبة التعاطي مع التفاصيل والتركيز 
ا ويقدَّم العالج لألطفال حتى سن السادسة. التشخيص الطبي والعالج باألدوية متوفّران لألطفال الذين تجاوز

  حة وطبقا للحاجة الطبية، كما سنبيّن أدناه. صھذه السن، ولكن بما يتّفق وتوجيھات سلة ال

  

 سلة الخدمات المقدَّمة .3

 حتى سن السادسة. –عالج على يد طاقم متعّدد المھن   .أ 
 .18- الحق في الحصول على العالج باألدوية يستمر حتى سن ال  .ب 
، قانون التأمين الصحي الرسمييقدَّم العالج باألدوية على أساس سلة األدوية المعمول بھا طبقا ل  .ج 

 عتمدة لديه.رھنًا بتوصية من األطباء الذين يخّولھم الصندوق ووفقا لألنظمة الم
عالج على يد طبيب نفسي أو عامل اجتماعي، كجزء من العالج متعّدد المجاالت المقدَّم لنمو   .د 

 الطفل السليم، وطبقا للحصص التي يحّددھا القانون.
(الجھاز النمائي) ھذه  صناديق المرضىتوفّر التشخيص بھدف مالءمة الطفل إلطار تعليمي.   .ه 

قانون التأمين الصحي سنوات ال بموجب  6-و 3ارھم بين الخدمة لألطفال الذين تتراوح أعم
بل طبقا التفاق مع وزارة التربية والتعليم. منًعا ألي التباس، التشخيص الذي ال يندرج  الرسمي

في ما ُذكر أعاله والعالج النفسي كذلك، اللذان يشّكالن جزءا من إطار العالج متعّدد المجاالت 
 صندوق المرضى(ج) أعاله، يتوفّران في إطار 3كما ذكرنا في البند المقدَّم لنمو الطفل السليم، 

 .قانون التأمين الصحي الرسميبحكم 

  

 التكاليف .4

 .قانون التأمين الصحي الرسميالعالج باألدوية ملَزم بمساھمة ذاتية طبقا ل  .أ 
لدى معالِجين يعيّنھم في حالة حصول الطفل على العالج في إطار معھد إلنماء الطفل أو   .ب 

الصندوق، يلَزم الطفل بالمساھمة الذاتية عن كل عالج على حدة (عْلًما بأن المبلغ المرصود 
للعالج محدود وأن الحجم اإلجمالي السنوي لكلفة العالجات محدود ھو اآلخر، طبقا لسن الطفل، 

 10 كما سبق وُذكر في الفصل الذي تناول "األطفال ذوو التخلّف أو القصور اإلنمائي" ص.
 ه).أعال

 

 الجھة المعالِجة .5

يھدف عادة إلى تحديد البرامج  صندوق المرضى، فإن التشخيص المقدَّم في إطار بالرغم مما ُذكر أعاله
تلك، أو لھذا لالعالجية الالزمة، طبقا لحالة الطفل، وھو ال يرمي إلى تحديد مالءمته لھذه المؤسسة أو 
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باألدوية وبغير ذلك، فيقدَّم على يد الجھات المھنية المعالِجة اإلطار التعليمي أو ذاك. أما العالج الجاري، 
 .صندوق المرضىالتابعة ل

  أماكن لمراجعة الجمھور .6

  الجھة 
  المعالِجة

المؤسسة 
  المسؤولة

  عنوان البريد اإللكتروني  فاكس  الھاتف  العنوان 

 مفّوضية مراجعة
  الجمھور

 صندوق المرضى
ل الطفل فيه   المسجَّ

 (أ) في نھاية الكراسة معطيات عن نقاط مراجعات الجمھور في صناديق المرضىانظر في الملحق 

 شكاوىمفّوضية 
  الجمھور

  ، 1176ص.ب   الصحةوزارة 
  944672أورشليم القدس، 

5400*  5655981-02  kvilot@moh.health.gov.il 
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  بالتأتأةاألطفال المصابون ز. 

  م. 1994 –ع.  5754قانون التأمين الصحي الرسمي 
  

 عام .1

عالج  قانون التأمين الصحي الرسميالتأتأة مشكلة في النُّطق تنعكس في اضطراب تدفّق الكالم. يعّرف 
  . بتوفيرھا صندوق المرضىاالضطراب في تدفّق الكالم (التأتأة) كجزء من سلة الخدمات الملَزم 

  

 فئة المستحقين .2

  األطفال المصابون باضطراب في تدفّق الكالم. 

  

 سلة الخدمات المقدَّمة .3

قانون التأمين عالج النطق في إطار سلة الخدمات في مجال اضطراب التواصل الذي ينص عليه  يقدَّم
. عالوة على ذلك، ثّمة رسائل ، وفقا لما تقرره الجھة المھنية التي تقوم على معالجة الطفلالصحي الرسمي

  . 8تنظّم ھذا العالج بدورھا وزارة الصحةدورية صادرة عن 

% 50فضال عن ذلك، يحق للمعالَج الذي تجاوز سن السادسة الحصول على مساھمة من الصندوق بنسبة 
ضمن )، وذلك لنطقاعالجات واحدة من لتأتأة (أو عن سلسلة لواحدة  من المبلغ المدفوع عن دورة عالج

% من كلفة الدورة لعالج التأتأة لألطفال، 50السقف الذي يحّدده القانون. يقف ھذا السقف عند مبلغ يعادل 
  .9ش. 6,088) 2012طبقا لتسعيرة المركز الطبي ھداسا. تبلغ ھذه التسعيرة (في أيلول 

عالجات تقدَّم على  بأنه باإلمكان، عوًضا عن الدورة المذكورة أعاله، الحصول على سلسلةتجدر اإلشارة 
  نحو شخصي. لالستزادة عن اإلجراءات ذات العالقة بالعالجات الشخصية، الرجاء مراجعة الصندوق. 

    

 الجھة المعالِجة .4

ل الطفل فيه. يحق للصندوق اشتراط الحصول على العالج بتقديمه على يد  صندوق المرضى المسجَّ
  .مقدِّمي الخدمة العاملين معه

بأن  وزارة الصحةيجب التنويه إلى أنه في حالة عدم لزوم تدّخل جھات إضافية، تقضي تعليمات مالحظة: 
يجرى العالج على يد معالِج للسمع والنطق ال غير. يجرى العالج في ھذه الحالة في معاھد السمع والنطق 

فة، بناء على التابعة للصندوق، وكذلك في عيادات النطق التابعة للمستشفيات، وفي أطر خاصة مختل
مع ذلك، في كل حالة يحتاج فيھا الطفل لعالج على يد جھات مھنية أخرى  تحويل صادر عن الصندوق.

   (كالمعالِجين النفسيين أو النمائيين)، فإن العالج يجرى ضمن الجھاز العالجي النمائي التابع للصندوق.  

 
  أماكن لمراجعة الجمھور .5

  الجھة 
  المعالِجة

المؤسسة 
  المسؤولة

  عنوان البريد اإللكتروني  فاكس  الھاتف  العنوان 

 مفّوضية مراجعة
  الجمھور

 صندوق المرضى
ل الطفل فيه   المسجَّ

 انظر في الملحق (أ) في نھاية الكراسة معطيات عن نقاط مراجعات الجمھور في صناديق المرضى

 شكاوىمفّوضية 
  الجمھور

  ، 1176ص.ب   الصحةوزارة 
  944672أورشليم القدس، 

5400*  5655981-02  kvilot@moh.health.gov.il 

                                                            
 .2010شباط  10الصادرة عن مديرية الطب في  5/2010انظر الرسالة الدورية  8
تجدر اإلشارة إلى أن الحق في الحصول على تمويٍل لغاية نصف كلفة دورة واحدة لعالج التأتأة ال يقتصر على األطفال فحسب.  9

د سقف مساھمة الصندوق بما يتناسب وذلك.    تسعيرة الدورة للبالغين أكبر بعض الشيء، وبناء عليه  ، فقد ُحدِّ
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قانون التأمين الصحي الرسميح. معايير الخدمات في مجال نمو الطفل المقدَّمة طبقا ل  

معايير في  وزارة الصحةيتّسم العالج في مجال نمو الطفل أحيانا بالحاجة إلى انتظاره فترة طويلة. وضعت 
على  الرقابةمجال عالج نمو الطفل. تستعَرض ھذه المعايير في رسالة دورية صادرة عن نائب مدير عام 

   .10،11وزارة الصحةوالخدمات الصحية اإلضافية،  صناديق المرضى

  

رة استناًدا إلى تعليمات  .1   :وزارة الصحةالمعايير األساسية المقرَّ

باضطراب نمائي يقتضي مداخلة عالجية فورية، يتلقون العالج بأسرع ما األطفال المصابون   .أ 
 يمكن.

فيما يلي مدة االنتظار القصوى للتشخيص ولبدء العالج على حد سواء، ابتداًء من لحظة التحويل   .ب 
 (تعتمد على سن الطفل): صندوق المرضىاألول الذي تتلقاه العائلة من 

 أشھر؛ 3ال تتجاوز مدة االنتظار  –حتى سن الواحدة  )1
 أشھر. 4ال تتجاوز مدة االنتظار  –بعد سن الواحدة  )2

 طبي. مدة انتظار العالج (بعد التشخيص) تعتمد على قرار  .ج 
التحويل، للعائلة  صندوق المرضىشھور من موعد إصدار  4في حالة ما تجاوزت مدة االنتظار   .د 

ٍم خاص.الحق في الحصول على استرداد مالي نتيجة تلقي  ھا الخدمة من مقدِّ
 مدة االنتظار بين دوَرين للخدمة عينھا، ال تتجاوز الشھر الواحد.   .ه 

 

 جراء عدم االلتزام بالمعايير نفقاتالسترداد االحق في  .2

توفير الخدمة في نطاق المھلة الصندوق على قدرة في حالة ما توّجه ذوو الطفل إلى معالِج خاص نتيجة عدم 
، فإن الصندوق ملَزم برد النفقات عن وزارة الصحةالمعيار الذي حّددته الرسالة الدورية لالتي يسمح بھا 

، باقتطاع المساھمة الذاتية). حق األھل يقوم في وزارة الصحةالعالجات الخاصة (حتى الحّد المتّبع في 
  الحاالت التالية:

رة عن نائب المدير العام، وفقا المذكورة في الرسالة الدورية الصاد تجاُوز مدة االنتظار الفترةَ   .أ 
 لألعمار المذكورة في الرسالة.

 عدم تحديد موعد للعالج في نطاق الفترة المذكورة في نتيجة تشخيص الحالة.  .ب 
دا للخدمة عينھا.الشھر الواحد تجاُوز مدة االنتظار   .ج   بين دوَرين ُحدِّ

االشتراك في نفقات األھل لقاء الخدمة التي تلقاھا  صندوق المرضىفي حالة تجاوز المعيار المذكور، على 
م خاص، بما يتّفق وحصة الخدمات الواردة في    .قانون التأمين الصحي الرسميالطفل من مقدِّ

وزارة يتناَسب االسترداد المالي وحجم النفقة الفعلية التي صرفھا األھل بما ال يتجاوز التسعيرة المتّبعة في 
 .  وزارة الصحةلواردة في الرسائل الدورية الصادرة عن ، طبقا للقواعد االصحة

 

  أماكن لمراجعة الجمھور .3

  الجھة 
  المعالِجة

  عنوان البريد اإللكتروني  فاكس  الھاتف  العنوان   المؤسسة المسؤولة

 مفّوضية مراجعة
  الجمھور

ل  صندوق المرضى المسجَّ
  الطفل فيه

 نقاط مراجعات الجمھور في صناديق المرضىانظر في الملحق (أ) في نھاية الكراسة معطيات عن 

 شكاوىمفّوضية 
  الجمھور

  ، 1176ص.ب   الصحةوزارة 
  944672أورشليم القدس، 

5400*  5655981-02  kvilot@moh.health.gov.il 

                                                            
، وزارة والخدمات الصحية اإلضافية صناديق المرضىعلى  الرقابةصادرة عن نائب مدير عام ال 03/2009الرسالة الدورية  10

 .2009كانون الثاني  22الصحة، 
 .2006كانون األول  21الصادرة عن مديرية الطب، وزارة الصحة،  51/2006الرسالة الدورية  11
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  متلقّو المخّصصات .2
  

 متلقّو مخّصصات تأمين الدخل واستكمال الدخل

 م. 1980 –ع.  5741قانون تأمين الدخل، 
 

 عام .1

تصَرف مخّصصات جزئية لألشخاص الذين يقل دخلھم من م.  1980 –ع.  5741وفقا لقانون تأمين الدخل،
  العمل أو من أي مصدر آخر عن حد الدخل المعرَّف كالدخل األدنى الضروري للعيش.

االجتماعية، كمكتب الخدمات االجتماعية، وخدمة يجري تطبيق القانون بالتعاون مع أجھزة الخدمات 
  مات الصحة والتعليم. د، ومراكز إعادة التأھيل، وخالتشغيل، وشعبة االستكمال والتأھيل المھني

 فئة المستحقين .2

، المعتبَرون مستحقين لمخّصصات كاملة من 18- مستحقو تأمين الدخل ھم األشخاص الذين تجاوزوا سن ال
لين في دائرة العملالوطنيمؤسسة التأمين  كالعاطلين عن العمل والمرضى  ،، وكذلك األشخاص غير المسجَّ

  العمل. يومصاب

  ثّمة نوعان من المخصصات:
مخّصصات كاملة تصَرف لألشخاص غير القادرين على تأمين دخل لھم من العمل، تأمين الدخل:   .أ 

كالمرضى والمعاقين ومصابي العمل أو العاطلين عن العمل وغير المستحقين لمخّصصات 
 برامج أخرى. بموجب

 عمل أو منالمخّصصات جزئية تصَرف لألشخاص الذين يقل دخلھم من استكمال الدخل:   .ب 
أو  روري للعيش (استكمال للدخل المتدنّيالدخل األدنى الض حدّ عن  ىخراألدر امصال

تجدر اإلشارة بأن المسننين الذين يقل دخلھم نفقة، وغيرھا). اللمخّصصات  أو بطالةاللمخصصات 
يستحقون، ، مؤسسة التأمين الوطنيمن مخصصات التقاعد أو العمل عن الحد الذي تعّرفه أنظمة 

     الحصول على عالوة الستكمال الدخل.إضافة إلى مخصصات الشيخوخة، 

     

 سلة الخدمات المقدَّمة .3

 سلّة الخدمات الصحيّةيحّق لمتلقّي المخصصات المذكورة، شأنھم شأن أي مؤمَّن آخر، الحصول على 
. عالوة على ذلك فلھم الحق في الحصول على شروط دفع قانون التأمين الصحي الرسميالمقدَّمة طبقا ل

  :خدمات الصحة المشمولة في السلة، طبقا للمذكور أدناهميسِّرة عن 
عالج في مجال نمو الذوو الطفل الذي يعاني مشكلة نمو تستدعي  ،متلقّو مخصصات تأمين الدخل )1

قانون التأمين الصحي األطفال، يحق لھم الحصول على سلة خدمات نمو الطفل الذي يوفّره 
عليھم عن العالجات المقدَّمة في إطار  في القانون ، دون فرض المساھمة الذاتية المذكورةالرسمي

 المعھد لنمو الطفل، على يد الطاقم متعّدد المجاالت العامل في الصندوق.
 1989 –ع.  5750المواطن القديم، طبقا للتعريف المنصوص عليه في قانون قدامى المواطنين،  )2

% على كلفة 50ا بنسبة َحْسم ، يستحقمؤسسة التأمين الوطنيم.، الحاصل على تأمين الدخل من 
 .صندوق المرضىاألدوية المشمولة في سلة التأمين الصحي الرسمي المقتناة في 

 –ع.  5764المسنون الذين بلغوا سن التقاعد، طبقا للتعريف المذكور في قانون سن التقاعد،  )3
مال على مخصصات استك مؤسسة التأمين الوطنيالمزمنون، الحاصلون من م.، المرضى  1989
في حد النفقة الشھرية  َحْسميحق لھم، عالوة على المخّصصات المذكورة، الحصول على  –الدخل 

 صندوق المرضىمقارنةً بالحد الذي يمنحه  ،لقاء األدوية المشمولة في السلة إلى مستوى النصف
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لين فيه أدناه،  28(لالستزادة، انظر الفصل المعنَون "المسنون"، ص.  12للمرضى المزمنين المسجَّ
 .13)41وكذلك في الفصل المعنَون "المرضى المزمنون"، ص. 

مؤسسة ، الحاصلون كذلك على مخصصات استكمال الدخل من المسنون الذين بلغوا سن التقاعد )4
أو ثانويا أو العيادات ، معفون من المساھمة الذاتية لدى مراجعتھم طبيبا أوليا التأمين الوطني

 .14الخارجية التابعة للمستشفيات وللمعاھد

 طريقة الحصول على الخدمة .4

مؤسسة التأمين مباشرة، طبقا لقائمة بمتلقّي تأمين الدخل التي تحّولھا  صناديق المرضىفي  َحْسميعطى ال
  .صناديق المرضىعلى نحو منتظم إلى  الوطني

 الجھة المعالِجة .5
الذي  صندوق المرضىتحت مسؤولية  –تقديم الخدمات الصحية والجباية وفقا للقواعد المذكورة أعاله 

  .    إليه المؤمَّن ينتسب
 .مؤسسة التأمين الوطنيتحت مسؤولية  –االستحقاق لتأمين الدخل 

 

  أماكن لمراجعة الجمھور .6

  الجھة 
  المعالِجة

المؤسسة 
  المسؤولة

  عنوان البريد اإللكتروني  فاكس  الھاتف  العنوان 

 مفّوضية مراجعة
  الجمھور

الذي  صندوق المرضى
  ينتسب المؤمَّن إليه

 انظر في الملحق (أ) في نھاية الكراسة معطيات عن نقاط مراجعات الجمھور في صناديق المرضى

 مفّوضية مراجعة
  الجمھور

، أورشليم 13جادة ڤايتسمن   مؤسسة التأمين الوطني
  91909القدس، 

6709070-02  
  مركز قطري

6050*  

6525038-02   

 شكاوىمفّوضية 
  الجمھور
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 بحكم دعم مقدَّم من وزارة الصحة. 12
 عن نائب المدير العام للرقابة على صناديق المرضى وخدمات صحية إضافية.  2010آب  18الصادرة في  10/10الرسالة الدورية  13
طبقا لتعليمات وزارة الصحة، فإن كل حالة يُعفى فيھا ذو االستحقاق من دفع رسم المساھمة الذاتية لقاء مراجعته طبيبا ثانويا، فإن  14

بما في  –ھذا اإلعفاء يشمل كذلك مراجعة اختصاصيات التغذية وعالج األرجل. يشمل اإلعفاء من الرسوم كذلك العالج في المعاھد 
 -الرنتچن، والموجات فوق الصوتية  - موجودة في المستشفيات العامة: معاھد التصوير الطبي (األشعة السينية ذلك المعاھد غير ال

إكو َچرديوچرام)؛ معاھد التشخيص  –، وتخطيط صدى القلب C.T –األولتراساوند،  والطب النووي، والتصوير المقطعي المحوَسب 
) وغيرھا من المعاھد (معھد نمو الطفل، معھد الجھاز EEG ،EMGإرچو ِمتريا،  –(قياس السمع _ أوْديو ِمتريا، واختبار الجھد 

  چْسترو إنتِرولوجي ، ومعھد اضطراب النوم). –الھضمي 
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 . المسنّون3
  

 المسنّون / المواطنون القدامى  . أ

  م. 1994 –ع.  5754الصحي الرسمي  قانون التأمين
  )تأمين التمريضم.، الفصل (ي) ( 1995 –ع.  5765قانون التأمين الوطني (الصيغة المَدمجة) 

  م. 1989 –ع.  5760قانون المواطنين القدامى، 
 

 عام .1

قانون ، شأنھم في ذلك شأن سائر المواطنين، الحق في الخدمات الصحية في إطار إسرائيلللمسنّين في 
وزارة تتحّمل  .األربعة مرضىال، من خالل صناديق م. 1994 –ع.  5754التأمين الصحي الرسمي 

المسؤولية عن استشفاء المرضى المحتاجين إلى عناية تمريضية طويلة األجل والضعفاء عقليًّا.  الصحة
وتتولى وزارة الرفاھية والخدمات االجتماعية مھمة وضع المرضى الضعاف عقليا في األطر المناسبة. ما 

تائج اختبار دخل المسّن طبقا لن ھايتحّدد حجم ،بمساھمة مالية يدفعھا المؤمَّن وعائلته ُذكر أعاله مرھون
  وعائلته. 
نين، شأنھم في ذلك شأن بقيّة قانون التأمين الصحي الرسميلسنون العالج الطبي طبقا ميتلقّى ال . مع المؤمَّ

في رسوم  َحْسمذلك، للمسنّين في العديد من الحاالت التي سوف نستعرضھا الحقا الحق في الحصول على 
  .التأمين الوطنيقانون. أما العالج التمريضي فيقدَّم بحكم قانون المساھمة الذاتية التي حّددھا ال

    
 تعريف .2

ع.  5750وفق تعريفه في قانون المواطنين القدامى،  مقيم إسرائيلي،ھو  –" المواطن القديم"  .أ 
 2004 –ع.  5764قانون سن التقاعد،  ام. بلغ وفقا لسجّل السكان سن التقاعد، كما يعّرفھ 1989

 .15م.
بلغ سن التقاعد ويتلقّى الذي شخص ذلك الفي بعض الحاالت الواردة في ھذا الفصل، يُعتبَر المسن   .ب 

دخل شھري ثابت في فترة الشيخوخة،  يسرائيللمقيم اإلتأمين الشيخوخة الذي يھدف إلى أن يتوفّر ل
م. (فيما يلي:  1995 –ع.  5955 التأمين الوطني عالوة على غير ذلك من الفوائد. طبقا لقانون

نينتقدَّم مخصصات الشيخوخة لل)، التأمين الوطني قانون البالغين سن  إسرائيل من سّكان مؤمَّ
نينالتقاعد، على أن يكونوا    لفترة ال تقل عما يقتضيه القانون. مؤمَّ

     

 للمسنين وللمواطنين القدامى المقدَّمةالطبية سلة الخدمات  .3

  قانون التأمين الصحي الرسميعن اقتناء الخدمات الصحية طبقا لالحق في الرسوم المخفَّضة   .أ 

 :قانون التأمين الصحي الرسميالمقدَّمة للمسنين عن الخدمات المشمولة في  حسومفيما يلي ال

، تم تحديد سقف للرسوم الشھرية التي يصرفھا المرضى قانون التأمين الصحي الرسميطبقا ل )1
للتزّود باألدوية واألجھزة المشمولة في السلة الصحية. يدفع المريض رسم  16المزمنون

المساھمة الذاتية المعتَمدة في الصندوق عن األدوية التي يقتنيھا إلى حين تصل قيمة ما يشتريه 
، ال يُلَزم المريض بدفع أية رسوم ربع السنةإلى السقف المقّرر. بعد ذلك، وحتى انتھاء 

الحساب على اء المزيد من األدوية التي يقتنيھا في إطار السلة الصحية. يتم كمساھمة ذاتية لق
 قاعدة ربع السنة أو نصفھا، طبقا للمتّبع في الصندوق.

                                                            
. لكن ثّمة عددا ضئيال من الدورات السنوية التي تعّرف سن التقاعد في عمر أقل 64، وللنساء 67بشكل عام، سن التقاعد للرجال ھي  15

 من ذلك.  
در اإلشارة إلى أن التخفيضات الممنوحة للمرضى المزمنين ال تختلف باختالف السن. تقّرر إدراج ھذه المادة في فصل المسنين تج 16

 أيضا نتيجة الشيوع الواسع نسبيا لألمراض المزمنة في العمر المتقّدم. 
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يجب التنويه إلى أنه في شأن سقف النفقة المذكورة، فإن حساب النفقة على األدوية يسري  )2
قانون التأمين الصحة طبقا ل سلة ضمنعلى كافة األدوية التي يحق للمريض الحصول عليھا 

، أم اقتناھا في صندوق المرضى، سواء اقتنى األدوية في صيدلية تابعة لالصحي الرسمي
طبقا لألنظمة  ،وصفة طبيةلدى االقتناء صيدلية أخرى متعاقدة مع الصندوق، شرط أن يبرز 

 المتّبعة في الصندوق.
مثال  201217في أيلول ف .ليس متجانسا صناديق المرضىالحد األقصى للسقف الذي تعتمده  )3

 324-ش. و 267تراوحت الحدود األقصى للمبالغ المقدَّمة للمريض المزمن العادي بين 
 ).إليهالمؤمَّن  الذي ينتسب(طبقا للصندوق 

دوية أوفقا لما يستھلكه المؤّمن من  صندوق المرضىالحد األقصى للمرضى المزمنين يضعه  )4
ِمن أنه  ن يمثلهاألمراض المحدَّدة. يستحَسن أن يتحقّق المؤمَّن أو مَ  وأخًذا بالحسبان بعدد من

ل في الصندوق كمريض مزمن يسري عليه سقف النفقة.  مسجَّ

طبقا لقانون تأمين  المريض المزمن، المواطن القديم الذي يتلقّى مخصصات استكمال الدخل )5
م المساھمة وسقف رس يقلّ م. (فيما يلي: "قانون تأمين الدخل")،  1980 –ع.  5741الدخل 

% عن السقف المعتَمد في الصندوق للمرضى 50- ب التي يستھلكھاالذاتية عن األدوية 
 المزمنين العاديين (الذين ال يتلقون استكماال للدخل). 

راء األدوية % عن ش10إضافي بنسبة  َحْسمالحق في  75- الذين بلغوا سن ال للمسنين )6
من متلقّي استكمال المشمولة في السلة المقتناة وفقا لوصفة من طبيب، حتى إن لم يكونوا 

 لحظة شراء األدوية. َحْسمالتأمين. يمنَح ال

مؤسسة للمواطن القديم الذي يتلقى مخصصات الشيخوخة ومخصصات استكمال الدخل من  )7
دفع الرسوم عن مراجعة طبيب العائلة واألطباء  الحق في أن يكون معفى من التأمين الوطني

 المھنيين (االختصاصيين) وعن مراجعة المعاھد والعيادات الخارجية أيضا.

إضافي (لالستزادة، انظر فصل  َحْسمفي الحصول على  ، الحقالناجين من الكارثةللمسنين،   )8
 ).30النازية"، ص.  الناجون من"

ن دفع المساھمة الذاتية في مالتخفيض الذي يحصل عليه المسنون في سعر األدوية وإعفاؤھم مالحظة: 
الحاالت المذكورة أعاله، يُعطيان بصورة جارية طبقا لقوائم المسنين مستحقي استكمال الدخل التي 

أو لمن  حريٌّ بالمؤمَّن. مع ذلك، صناديق المرضىعلى نحو جاٍر إلى  مؤسسة التأمين الوطنيتحّولھا 
  يمثّله التحقّق من إدراج اسمه في قائمة المستحقين التخفيض.

 خدمات االستشفاء  .ب 

حادة، ودون الحادة، والمرضى الذين بحاجة إلى إعادة تأھيل، مرضى الشيخوخة ال استشفاء )1
، طبقا صناديق المرضىمسؤولية يقع تحت  –إلى تمريض معقَّد  يحتاجونذين الوأولئك 

ش.  112القانون. يلِزم استشفاء المريض التمريضي المعقّد دفع حوالي لإلضافة الثانية في 
 . 18كمساھمة ذاتية يومية

المسؤولية عن استشفاء المرضى  وزارة الصحة، تتحّمل قانون التأمين الصحي الرسميطبقا ل )2
فين كمرضى تمريض (عادي) و"الضعاف عقليا". تصّدق الوزارة على المساھمة في  المعرَّ
االستشفاء التمريضي لھؤالء المرضى وتمويله، ِعلًما أن المساھمة مرھونة بدخل المريض 

                                                            
 .2010آب  28لمرضى وخدمات صحية إضافية، الصادرة عن نائب المدير العام للرقابة على صناديق ا 2012/09الرسالة الدورية  17
 2010آب  28الصادرة عن نائب المدير العام للرقابة على صناديق المرضى وخدمات صحية إضافية،  2012/09الرسالة الدورية  18
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تنظيم الحصول على المساھمة يجري من خالل مكاتب الصحة . وأوالدهوشريك حياته 
 اللوائية.

فين  )3 من  ماھ"ضعاف عقليا" ومالءمتھم ألماكن عالجھم بالـاستشفاء المرضى المعرَّ
التي تقوم بمالءمة ھؤالء لألطر الواقعة تحت مسؤوليتھا، ِعلًما  وزارة الرفاھية مسؤوليات

. تنظيم الحصول على وأوالدهوشريكة حياته  بأن مساھمة الوزارة مرھونة بدخل المريض
سن في مالمساھمة يجري من خالل مكاتب الرفاھية التابعة للسلطة المحلية التي يقيم ال

 تخومھا. 

"الضعاف عقليا" ھم أشخاص ذوو محدودية جزئية ويعتمدون على مساعدة اآلخرين في مالحظة: 
   جزء من أدائھم اليومي.

 أجھزة إعادة التأھيل والتنقّل   .ج 

قانون في تمويل شراء أجھزة إعادة التأھيل والتنقّل، طبقا لإلضافة الثالثة من  وزارة الصحةتساھم 
  .19واستناًدا إلى أنظمة الوزارة التأمين الصحي الرسمي

  أنواع األجھزة

بتمويل أجھزة إعادة التأھيل. من  وزارة الصحةالحق في الحصول على مساھمة للمصابين بإعاقة ثابتة 
  بين ھذه األجھزة:

 –بِدلة الثدي والصدريّة األولى، بِدلتا العينين، والبِدالت الخارجية  –أجھزة إعادة التأھيل  )1
 األنف واألذن.

المدفوعة ، الكراسي )GUGGYكراسي العجالت اليدوية، عربات التنّزه ( – أجھزة التنقّل )2
 الفرشاتكھربائية، اليدوية وال L/Hالملحقات، أِسّرة فاولِر + كراسي المنافع،  ،بمحرك

، الرافعات البيتية الھيدروكيلية أو الميكانيكية، المّشايات كھربائية لقروح الضغطال ھوائيةال
 ، الروالتورات، العّكازات الكندية، ومتسلّقات الدرج.الخلفية

مات األرجل، بِدالت األطراف، قفّازة لتغطية بِدلة اليد،  –أجھزة السير وبِدالت األطراف  )3 مقوِّ
 في حالة استبدال مفصل أو بِدلة. –جوارب البتر األحذية الطبية، 

عادية، المّشايات ال –أجھزة أخرى لمتلقّي المخصصات (المعفيين من دفع المساھمة الذاتية)  )4
 عّكازات بمختلف أنواعھا، وسائد االمتصاص لتفادي قروح الضغط. ال

في تمويل أجھزة إعادة التأھيل والتنقل لفئات تتلقّى التمويل من  وزارة الصحةال تساھم : مالحظة
كمصابي جيش الدفاع ووزارة األمن، ومصابي حوادث العمل،  ،أطراف أخرى بموجب قانون آخر

  ومصابي األعمال العدائية.

   أدناه. 39انظر ص.  –لالستزادة عن أجھزة إعادة التأھيل والتنقّل والشروط األساسية لتزويدھا 

 مالءمة شروط السكن للمحدودين بقدراتھم التنقليّة  .د 

بالتعاون مع وزارة اإلسكان بتقديم المساعدة في تمويل ومالءمة مبنى السكن  وزارة الصحةتقوم 
لألشخاص ذوي محدودية التنقّل الثابتة الذين يستعينون بأجھزة مختلفة في  ماوالشقة والسبل المؤدية إليھ

الجانب  وزارة الصحةمشتركة تابعة لوزارتي اإلسكان والصحة. تتولّى  لجنةٌ  تنقّلھم. تقّدم المساعدةَ 
. ال الطبي التأھيلي واالجتماعي، فيما تتولّى وزارة اإلسكان الجانب التنفيذي لعملية المالءمة وتمويلھا

  تقتصر ھذه الخدمة على المسنين فحسب، بل تتعّداھم إلى كافة األعمار.

                                                            
انظر نظام وزارة الصحة في موضوع "التصديق على شراء وتصليح أجھزة إعادة التأھيل والتنقّل بواسطة مكاتب الصحة  19

 http://www.health.gov.il/hozer/25853810F.pdfومعالجتھا" على الموقع اإللكتروني التابع للوزارة: 
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  الداخلية منھا والخارجية: ،تساعد اللجنة المذكورة في تمويل تنفيذ التغييرات في الشقة

مالءمة الشقة من الداخل للتنقّل على كرسي العجالت وباستخدام  –التغييرات داخل المنزل  )1
 والبِدالت وغيرھا.األجھزة مثل المّشاية 

طرق الوصول إلى الشقة: سبيل الوصول، الرافعة، مالءمة  –التغييرات الخارجية  )2
 الدرابزين ومتسلّقات الدرج.

 

 ، طبقا لقانون التمريضالجاليةالعناية بمحتاجي التمريض في  .4

بأنه  مؤسسة التأمين الوطني" واعترفت تمريضٍ  بموجب قانون التمريض، المسن الذي صار "محتاجَ 
أو  بمعتني تمريضٍ في المنزل الذي يقيم فيه كذلك، له الحق في مخصصات تمريض تمّكنه من االستعانة 

مؤسسة بالحجم المصدَّق عليه. مسؤولية رصد المخصصات عن ھذه الخدمة تقع على  بمعتنية تمريض
طة مكاتب الرفاھية التابعة بواس وزارة الرفاھية، أما مسؤولية تقديم الخدمة فتقع على كاھل التأمين الوطني

ساعات أسبوعية  10المقدَّمة على يد المعتني التمريضي: ثالثة مستويات من التغطية للسلطات المحلية. ثّمة 
%)، تتقّرر بناء على مستوى 168ساعة أسبوعية ( 18- %)؛ و150ساعة أسبوعية ( 16%)؛ 91(

ن. فللمسن الذي يتراوح دخله ما بين متوسط لمسامحدودية التنقّل. يعتمد حجم التغطية كذلك على دخل 
% ما ورد 50مرة من الدخل المتوسط، الحق في مخصصات (ساعات تمريض) تعادل  1.5- الدخل للفرد و

بتاتا. أعاله، وفقا لحالته. أما المسن الذي يتجاوز دخله متوسط الدخل للفرد، فال يستحق مستحقات التمريض 
، كتمويل خدمات معتٍن أجنبي (تمويل آخر مساعدة بمجاللتمريض سة لالمكرَّ ساعات الباإلمكان استبدال 

للمسن الذي جزئي)، أو التواجد في ساعات النھار في مركز تمريض، أو التزّود بالحفاظات وزر االستغاثة. 
على ساعات تمريض إضافية. تختلف اإلضافة كل أسبوع يستخدم معتنيًا إسرائيليا الحق في الحصول 

ومستوى دخله. على أية حال، الحد األقصى للساعات المسن المحدودية التي يعانيھا بحسب مستوى 
أدنى مستويات الدخل، الذي أعلى درجات محدودية التنقّل والمحسوب على اإلضافية التي تعطى للمسن 

   ساعات أسبوعية. 4 ھو –يستخدم معتنيا إسرائيليا 

   

 طريقة الحصول على الخدمة .5

 قانون التأمين الصحي الرسميفي إطار  جاليةالالخدمة الطبية في   .أ 

في العيادات التابعة  صندوق المرضىتقدَّم تحت مسؤولية  جاليةالخدمة الطبية الجارية في ال
للصندوق، في الصيدليات التابعة للصندوق، وكذلك في األطر الطبية والصيدليات التي يتعاقد 
معھا. أما خدمة التمريض للمسنين غير القادرين على مغادرة منزلھم، فتقدَّم بواسطة طاقم العالج 

  .صندوق المرضىالمنزلي التابع ل

 أجھزة إعادة التأھيل والتنقّل  .أ 

، في منطقة السكن، بواسطة أقسام وزارة الصحةَدم الخدمة في مكاتب الصحة اللوائية التابعة لتق
في الحصول  هتحديد الحاجة وحق سيرورةَ المسنِّ ، شرط استكمال وإعادة التأھيل ممتدّ المرض ال

، علًما بأن الوزارة ال تساھم في وزارة الصحةعلى مساھمة في تمويل األجھزة، طبقا ألنظمة 
  تمويل األجھزة العالجية.

 مالءمة ظروف السكن  .ج 

طلب الحصول على مساعدة لمحدودي التنقل إلى العاملة االجتماعية في قسم المرضى  يمكن تقديم
في منطقة السكن، بإرفاق مستندات صادرة عن  اللوائية / المزمنين التابع لمكتب الصحة القضائية

لة (طواقم المتابعة التابعة ل ، أو األقسام واألطر ، أو المستشفياتصناديق المرضىالجھات المحوِّ
م الطلب نفسه.   التأھيلية) أو من مقدِّ
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ل الطلبات إلى وزارة اإلسكان التي  المساعدة، طبقا للمعايير المحدَّدة في أنظمة وزارة  تتولّى تقديمتحوَّ
  اإلسكان.

 الجھات المعالجة .6

العناية بالمسن، وال سيما المسن التمريضي، تتوّزع على عدد كبير من الجھات المعالجة. كما وال بد من 
ل في مجال التنويه إلى أن ھذه الجھات ال تعتمد معايير متجانسة لتحديد مستوى المحدودية ومحدودية الدخ

  فيما يلي الجھات األساسية المعالجة: المساھمة الذاتية.

خدمات الصحة واالستشفاء (ما عدا استشفاء  –العامل في منطقة السكن  صندوق المرضى  .أ 
 الضعاف والتمريضيين والضعاف عقليا).

مريض والضعاف عقليا محتاجين للتمكتب الصحة التابع للواء الذي يقيم فيه المسن (استشفاء ال  .ب 
 وكذلك أجھزة إعادة التأھيل والتنقّل). 

والخدمات االجتماعية (تدبير الضعاف في المؤسسات، اإلشراف على مستحقي  وزارة الرفاھية  .ج 
 قانون التمريض).

 في إطار قانون التمريض). الجالية(تحديد مخصصات العالج في  مؤسسة التأمين الوطني  .د 

 على توظيف العامل األجنبي في مجال التمريض).وزارة الداخلية (التصديق   .ه 

 مكاتب الرفاھية التابعة للسلطات المحلية (تنفيذ قانون التمريض).  .و 

 وزارة اإلسكان (تمويل مالءمة ظروف السكن لمحدودي التنقل).  .ز 

 جين من الكارثة).اسلطة العناية بالناجين من الكارثة، وزارة المالية (العناية بالن  .ح 

 لمؤمَّن الذي اقتنى پوليصة تأمين تمريض).شركات التأمين (ل  .ط 

  

 پوليصة تجارية لتأمين التمريض .7

نيپوليصات تأمين لجمھور  صندوق المرضىتعرض شركات التأمين عبر  الذي يحتاج إلى خدمات  همؤمَّ
طوعي وھو يلِزم المؤمَّن دفع رسم شھري. االنضمام غير  االنضمام إلى ھذه الپوليصات .20التمريض

في حالة مرھون بالتسجيل لبرنامج خدمات الصحة اإلضافية (برنامج الصندوق لتأمين الصحة المكمِّل). 
يستحق ھذا الحصول على لمؤمَّن الذي انضم إلى برنامج التأمين التمريضي إلى محتاج للتمريض، تحّول ا

الپوليصة التي اقتناھا. يغطّي التأمين عادة الشخص المحدود جسديا في ثالث على  مستحقات، طبقا لشروط
األقل من ست عمليات يومية، وھو يغطي كذلك الضعيف عقليا. المخصصات التي تمنحھا الپوليصة تنعكس 

 سة تمريضاسترداد لغاية الحد المعيَّن في الپوليصة) عن االستشفاء في مؤستعويض مالي ( بصورةعادة 
(مرھون بإبراز فواتير)؛ طبقا لھذه الپوليصات، للمحتاج للتمريض في الجالية الحق في تعويض مالي 
شھري (غير مرھون بإبراز فواتير)، و/أو خدمات تمريض على يد معتنية لعدد من الساعات طبقا لما تنص 

عليھا للمسن المحتاج  مؤسسة التأمين الوطنيقت الپوليصة عليھا، إضافة إلى ساعات التمريض التي صدّ 
للتمريض، بموجب قانون التمريض. يختلف مستوى التغطية من پوليصة إلى أخرى وھو مرھون، من بين 
عوامل أخرى، بموعد االنضمام إلى برنامج التأمين. تمتد فترة التغطية القصوى (المدفوعات التي تصرفھا 

صندوق ط أن يكون المؤمَّن مسّجال في ، شرعادة شركة التأمين على المحتاج للتمريض) لخمس سنوات
عينه. ثّمة كذلك في مجال تأمين التمريض پوليصات توفّر تغطية مدى حياة المحتاج للتمريض.  المرضى

كبار أو النقابات العمل الإلى ذلك، ھناك پوليصات تمريض جماعية تقترحھا شركات التأمين عبر أرباب 

                                                            
  ارج إطار صناديق المرضى.ھناك كذلك طبعا پوليصات تمريض جماعية وشخصية يمكن شراؤھا خ 20
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جماعية، ثّمة پوليصات فردية يمكن اقتناؤھا بصورة شخصية ال العمالية. إضافة إلى پوليصات التمريض
   بمراجعة وكالء التأمين.

دراسة تأثير ذلك بقبل االنتقال من صندوق مرضى إلى آخر، يوصى، من جملة أشياء أخرى، مالحظة: 
  لناحية تواصل الحقوق في تأمين التمريض، وفيما إذا كان باإلمكان المحافظة على عدم انقطاعه.

نا ضمن مبعائلة اليجدر  سن الذي صار محتاجا للتمريض أو ضعيفا عقليا التحقّق فيما إذا كان ھذا مؤمَّ
ل المسن فيه. صندوق المرضىبرنامج تأمين تمريض في إطار  كان فيما إذا  كما ويُنَصح بفحص المسجَّ

تأمين تمريض أخرى، في إطار تأمين جماعي أقامه مكان عمله السابق، أو  المسن مسّجال في پوليصات
أية نقابة عمالية، أو فيما إذا كان بحوزته پوليصة فردية لتأمين التمريض اقتناھا شخصيا من وكيل تأمين 
 يعمل مع شركة تأمين تجارية. مسؤولية إنفاذ الپوليصة تقع على شركات التأمين، طبقا لشروط الپوليصة،

وبعد مطالبة المؤمَّن أو من ينوب عنه بتطبيق الپوليصة. يتولّى أمر اإلشراف على شركات التأمين 
         المشرف على التأمين في قسم سوق رؤوس المال والتأمين واالدخار التابع لوزارة المالية. 

 

  أماكن لمراجعة الجمھور .8

  الجھة 
  المعالِجة

  عنوان البريد اإللكتروني  فاكس  الھاتف  العنوان   المؤسسة المسؤولة

 مفّوضية مراجعة
  الجمھور

ل  صندوق المرضى المسجَّ
  فيه المسنّ 

 انظر في الملحق (أ) في نھاية الكراسة معطيات عن نقاط مراجعات الجمھور في صناديق المرضى

 مفّوضية مراجعة
  الجمھور

، 13جادة ڤايتسمن   مؤسسة التأمين الوطني
أورشليم القدس، 

91909  

6709070-02  
  مركز قطري

6050*  
8812345-04  

6525038-02   

 شكاوىمفّوضية 
  الجمھور

  ، 1176ص.ب   الصحةوزارة 
أورشليم القدس، 

944672  

5400*  5655981-02  kvilot@moh.health.gov.il 

 مفّوضية مراجعة
  الجمھور

والخدمات  وزارة الرفاھية
  االجتماعية

  6752518-02  6752803-02  pniot@molsa.gov.il 

خدمات االستشارة 
  للمواطن

فروع موّزعة في أرجاء  وزارة الرفاھية
  البالد

506060-800-1    http://www.molsa.gov.il/SHIMUSHON/
HELPCENTERS/SHIL/Pages/RM_07_
02.aspx 

وحدة مراجعات 
  الجمھور

رؤوس  وزارة المالية، سوق
  المال، التأمين واالّدخار

، أورشليم 1شارع كاپلن 
  91950القدس 

  5695352-02  https://pe.mof.gov.il/SubmitComplaint.a
spx 

   وحدة مراجعة الجمھور التابعة لشركة التأمين التي اقتُنيَت الپوليصة منھا  شركة التأمين
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  الناجون من الكارثة ومعاقو الحرب على النازية   . ب

  م. 1957 –ع.  5717 –معاقو مطاردات النازيين 
  م. 1954 –ع.  5714 – الحرب على النازيةقانون معاقي 

  م. 2007 –ع.  5767لعام  4-و 3قانون الفوائد للناجين من الكارثة، المادتان 
  

 عام .1

ثّمة ثالثة قوانين أساسية تقف عند حقوق الناجين من الكارثة الذين يتلقون مخصصات و/أو فوائد من سلطة 
  ھي: نالتابعة لوزارة المالية (مكتب إعادة تأھيل المعاقين سابقا). ھذه القواني الناجين من النازيةحقوق 

  م. 1954 –ع.  5714، الحرب على النازيةقانون معاقي   
  م. 1957 –ع.  5717قانون معاقي مالحقات النازية،   
  م. 2007 –ع.  5767، للناجين من النازيةقانون الفوائد   

 مؤسسة التأمين الوطنيالحصول على فوائد مختلفة عبر الحقُّ في ا لكل من تعّرفه ھذه القوانين مستحقً 
  . صناديق المرضىو الناجين من النازيةوسلطة حقوق 
الناجين من مع الصناديق المختلفة تسري على  الناجين من النازيةالتي أبرمتھا سلطة حقوق كافة االتفاقات 

الذين يتلقّون المخصصات في إطار قانون معاقي مالحقات النازية، وفي إطار قانون الحرب على  النازية
الناجين وسيع حقوق النازية على حد سواء، كما سنبيّن الحقا. تجدر اإلشارة إلى أن ھذه الحقوق ترمي إلى ت

، ال االقتناص من أي جزء منھا، فيما يتعلّق بالخدمات غير المتصلة بمرض اعتُرف بإصابتھم به من النازية
   .21التالية بحكم القوانين

  

 م. 1957 –ع.  5717قانون معاقي مطاردات النازية،  .2

الذين لم يحصلوا على  من النازيةالناجين ينظّم ھذا القانون المخصصات الشھرية وعددا من الفوائد ألولئك 
مع السلطات  1952عام  إسرائيلمخصصات األضرار الصحية في أعقاب االتفاق الذي أبرمته حكومة 

   األلمانية. 
الناجين من ، معاق المطاردات النازية ھو الشخص الذي اعترفت به سلطة حقوق الناجي من النازية: تعريف
إعاقة من فترة المالحقات التي شھدتھا الحرب العالمية الثانية، بالتابعة لوزارة المالية كمصاب  النازية

  والمستوفي المعايير التالية:
 % نتيجة أمراض ذات عالقة سببية بالمطاردات النازية.25مصاب بإعاقة بنسبة ال تقل عن  )1
 ون.تعّرض للمالحقة في فترة الحرب، وفق التعريف الوارد في القان )2
 .1953تشرين األول  1قبل  إسرائيلقِدم إلى  )3
ل منذ  )4  ومقيم فيھا. إسرائيلفالحقا كمواطن  1957نيسان  1مسجَّ
 وألمانيا. إسرائيلغير محسوب على الفئة السكانية التي يسري عليھا االتفاق بين  )5
  ال بد من استيفاء كافة الشروط المذكورة أعاله معا.: مالحظة

  

 م. 4195 –ع.  5714قانون معاقي الحرب على النازية،  .3

قانون معاقي الحرب على النازية تقديم المساعدات (المخصصات وغيرھا من الفوائد)، بما في ذلك ينظّم 
الخدمات الطبية، للشخص الذي أصيب بأذى أو بمرض نتيجة الخدمة العسكرية في فترة الحرب العالمية 

    الثانية.

  تعريف: 
                                                            

نرّكز في ھذا الفصل على حقوق للناجين من النازية القائمة بحكم القانون. يجدر التنويه إلى وجود فوائد إضافية تمنحھا صناديق  21
  المرضى للناجين من النازية في إطار اتفاق مع ألمانيا أو مع منظمات شتى.
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ھو الشخص الذي أصيب بأذى أو بمرض، أثناء أو نتيجة خدمته  – "الحرب على النازية معاق"
العسكرية في أحد جيوش الحلفاء أو في وحدات األنصار في الحرب العالمية الثانية، وتحديدا في الفترة 

  .1945أيلول  2-و 1939أيلول  1بين 

  

 معاقي المالحقات النازية ومعاقي الحرب على النازية للناجين من النازيةسلة الخدمات  .4

، معاقي المالحقات النازية الحق بكامل العالج الطبي على حساب الدولة لألمراض التي للناجين من النازية
بالمالحقات في فترة الكارثة. لمعاقي الحرب على النازية الحق بكامل العالج ثبت وجود عالقة سببية لھا 

ب الدولة لألمراض التي أصيبوا بھا أثناء خدمتھم العسكرية أو جّرائھا. ما ورد أعاله نافذ الطبي على حسا
أم ال، شرط  قانون التأمين الصحي الرسميسواء كان العالج مشموال في سلة الخدمات التي يتضّمنھا 

ة وقانون الحصول على تصديق من طبيب الصندوق وطبقا للقيود التي ينص قانون معاقي مالحقات النازي
  معاقي الحرب على النازية.  

 العالج الطبي  .أ 

، كما فات وُذكر الحق في العالج الطبي الضروري نتيجة اإلعاقة للناجين من النازية )1
التي أصيبوا بھا واعترفت الدولة بوجودھا طبقا لقانون معاقي مالحقات النازية ومعاقي 

فحصا يجريه طبيب العائلة واألطباء الحرب على النازية. يشمل العالج الخدمات التالية: 
 المھنيون، والفحوص الطبية المختبرية وغيرھا، عالوة على التزّود باألدوية.

مراجعة  عنومعاقو الحرب من دفع رسوم الخدمات الطبية  ن من النازيةوالناجيعفى  )2
األطباء والمعاھد، كما ورد أعاله، إذا كانت المراجعة ذات صلة باألمراض التي تعترف 

. فضال عن ذلك، ألولئك الحق في استرداد ما ينفقونه الناجين من النازيةبھا سلطة حقوق 
 على السفر بھدف العالج الطبي شرط تصديق الطبيب المخّول التابع للسلطة على ذلك.

ى الحق في العالج الطبي، وفق تعريفه أعاله، سواء اعتُبر الشخص معاقا عادة ما يُعط )3
 نتيجة المالحقات النازية أم معاقا نتيجة الحرب على النازية.

 الحسم في رسوم المساھمة الذاتية على األدوية  .ب 

د األدوية الالزمة  )1 في الصيدليات التابعة للصندوق األمراض المعتَرف بھا لمعالجة تزوَّ
 المتعاھدة معه دون مقابل، شرط أن تكون مصدَّقة على يد طبيب الصندوق.أو 

ولمعاقي  للناجين من النازية، غير المدَرجة في إطار األمراض المعتَرف بھااألدوية  )2
المدَرجة في سلة  شراء األدويةالحرب الحق بحسم في رسوم المساھمة الذاتية، في حالة 

 بناء على وصفة طبية:األدوية 

 .75-% للناجي من الكارثة الذي لم يتجاوز سن ال55نسبة حسم ب  ) أ

(يشمل ھذا حسما  75-% للناجي من الكارثة الذي تجاوز سن ال60.4حسم بنسبة   ) ب
 ).75-% الذي يستحقه كل المسنين الذين تجاوزوا سن ال10بنسبة 

إضافة إلى ذلك، ألولئك الناجين (من مختلف الفئات العمرية) الحق بحسم بنسبة   ) ج
الموصوفة ن الحد األقصى من رسم المساھمة الذاتية عن األدوية % ع50

 للمرضى المزمنين.

تجدر اإلشارة إلى أن الفوائد المذكورة أعاله عن شراء األدوية تسري على كافة الفئات مالحظة: 
  التالية:

 –ع.  5717المستحقون مخّصصاٍت بموجب قانون معاقي مالحقات النازية،   ) أ
 م. 1957
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 –ع.  5714 مخصصات بموجب قانون معاقي الحرب على النازية،المستحقون   ) ب
 م. 1954

ع.  5767، للناجين من النازيةلقانون الفوائد  3المستحقون مخصصات طبقا للمادة   ) ج
 م. 2007 –

ع.  5767، للناجين من النازيةلقانون الفوائد  4المستحقون مخصصات طبقا للمادة   ) د
 م. 2007 –

ھا الجمھورية الفدرالية األلمانية للناجي عي تدفالمستحقون مخصصات شھرية الت  ) ه
من الكارثة نفسه نتيجة مالحقات النازية، طبقا للقانون الفدرالي للتعويضات 

)BEG   .(   
معاقي مالحقات الذين يتلقون مخصصات "محتاج" طبقا لقانون  ن من النازيةلناجوا )3

، أو الذين يتلقون من التأمين الوطني دخال مكّمال بموجب قانون تأمين النازية
الدخل، معفون كليا من دفع رسوم المساھمة الذاتية عن كافة األدوية، وذلك طبقا 

وشركة العثور عن أمالك ضحايا الكارثة  صناديق المرضىلالتفاق القائم بين 
الناجين والسلطة لحقوق  رضىصناديق الم(استكمال الحسم الذي تمنحه  –وإعادتھا 
 %). 100لغاية  من النازية

 

الحاصلين على مخصصات أو فوائد في إطار قانون الفوائد  لناجين من النازيةسلّة الخدمات المقدَّمة ل .5
 م. 2007 –ع.  5767 ،للناجين من النازية

 – 2007ُسّن في أعقاب قرار حكومي عام بتطبيق قانون إضافي  الناجين من النازيةُكلِّفت سلطة حقوق 
  م. 2007 –ع.  5767، للناجين من النازيةالفوائد قانون 

  :للناجين من النازيةيطال القانون المذكور، من بين فئات أخرى، فئتين اثنتين 

أو معسكرات التجميع أو المعسكرات التي عمل فيھا  الذين مكثوا في الچيتوات الناجين من النازية  .أ 
والذين اعترفت  1953تشرين األول  1المقيمون فيھا باألعمال الشاقة، الذين قِدموا إلى البالد بعد 

 .الناجين من النازيةبھم سلطة حقوق 

 لمؤتمر الدعاوى. 2ق المادة ومتلقّي مخصصات الثالثة أشھر في إطار صند  .ب 

في رسوم المساھمة الذاتية % 55بنسبة وفقا للقانون المذكور لفئتَي الناجين المذكورتَين أعاله الحق لحسم 
، وبنسبة 75-لمن لم يتجاوز سن ال المقتناة بموجب وصفة طبيبالمشمولة في سلة الصحة عن كل األدوية 

  .75-% لمن تجاوز سن ال60.4

  

 ن معاقي الحرب على النازيةاستحقاق إضافي للمعاق المدعوم بحكم قانو .6

قانون التأمين الصحي عالوة على الفوائد المذكورة أعاله المقدَّمة لمعاقي الحرب على النازية، عّرف 
  فائدة إضافية لمعاق الحرب على النازية المعتبَر "معاقا مدعوما". الرسمي

ص ذو دخل منخفض عّرفته يعّرف قانون معاقي الحرب على النازية "المعاق المدعوم" بأنه شخ :تعريف
"معاقًا محتاًجا" أو "معاقًا ُمعِوًزا" تتجاوز درجة إعاقته الحد األدنى الذي  الناجين من النازيةسلطة حقوق 

  .مؤسسة التأمين الوطنيحّدده ت

% 50الحق في الحصول على تخفيض من صيدلية الصندوق بنسبة  لمعاق المحتاجلطبقا للفائدة المذكورة 
(حتى وإن لم يكن الدواء ذا  قانون التأمين الصحي الرسمياألدوية المشمولة في سلة األدوية وفقا لعن مجمل 

  صلة باإلعاقة المصدَّق على أنه مصاب بھا).
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في سبيل تطبيق المذكور في ھذه المادة، يتلقّى الصندوق بصورة جارية من مؤسسة التأمين الوطني ملفا 
نيه المعتبَرين "معا قانون معاقي الحرب على النازية. من ھنا، ال يحتاج  بموجبقين محتاجين" بقائمة مؤمَّ

  المعاق أن يثبت للصندوق أنه "معاق مدعوم". 

   

 سس تقديم الخدمةأ .7

ومعاقي الحرب على النازية إلى دائرة المخصصات والفوائد التي تقدمھا سلطة  الناجين من النازيةبعد دخول 
  فيحصلوا على الحقوق المذكورة. ،إليه بأمر حق المنتسبين صندوق المرضى، يبلَّغ الناجين من النازيةحقوق 

أو معاقي الحرب على النازية إلى العيادة، يقّدم  الناجين من النازيةفي حالة تعّذر وصول : العالج في البيت
وطبقا لقواعد في منازلھم، أسوة بكل مؤمَّن آخر، من ھؤالء إليه  العالج للمنتسبين صندوق المرضى

  االستحقاق المذكورة في ھذا الفصل.

  

 الجھة المعالِجة .8

  العالج الطبييتولّى أمر  – صندوق المرضى

معالجة قضايا االستحقاق وإصدار شھادات تتولّيان أمر  –، وزارة المالية الناجين من النازيةسلطة حقوق 
  التصديق.

     

  أماكن لمراجعة الجمھور .9

  الجھة 
  المعالِجة

المؤسسة 
  المسؤولة

  عنوان البريد اإللكتروني  فاكس  الھاتف  العنوان 

 مفّوضية مراجعة
  الجمھور

 صندوق المرضى
ل الطفل فيه   المسجَّ

 انظر في الملحق (أ) في نھاية الكراسة معطيات عن نقاط مراجعات الجمھور في صناديق المرضى

 شكاوىمفّوضية 
  الجمھور

  ، 1176ص.ب   الصحةوزارة 
القدس، أورشليم 

944672  

5400*  5655981-02  kvilot@moh.health.gov.il 

 مفّوضية مراجعة
  الجمھور

وزارة المالية، سلطة 
الناجين من حقوق 
  النازية

  :تل أبيب
شارع يتسحاق 

  17سديه 
، 57380ص.ب 

الرمز البريدي 
615572  

  
  :حيفا

 پالِمرشارع شاَعر 
، زاوية شارع 2

ھَنمال، الرمز 
  33588البريدي 

  
  :أورشليم القدس

، 236شارع يافا 
زاوية شارع 

يرمياھو، الرمز 
  94383البريدي 

  
5682651-03  

  
  
  
  
  

8640838-04  
  
  
  
  

5018465-02،  
5018466-02  

  
5682691-03  
5682665-03  

  
  
  
  

8640013-04  
  
  
  
  

5018464-02  

http://ozar.mof,gov.il/shoarights 
 

تفاصيل عن مراكز في الملحق (أ) في نھاية الكراسة انظر 
  المعلومات والمساعدة 
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  قدامى الحرب العالمية الثانية  . ج

  2000حزيران  1 –قانون مكانة قدامى الحرب على النازية 
  

 عام .1

 سريانه في أبدور قدامى الحرب العالمية الثانية، ُسّن قانون مكانة قدامى الحرب بد إسرائيلمن دولة  ِعرفانًا
  الممنوحة لھؤالء، بما في ذلك الحقوق الطبية.. عّرف القانون عددا من الحقوق 2000حزيران  1

  

 تعريف المستحقين .2

  ي يستوفي أحد التعريفات التالية:إسرائيل مقيمالمستحق ھو 
خدمة نشطة في جيش تابع إلحدى دول  1945أيلول  2-و 1939أيلول  1بين ما خدم في الفترة   .أ 

 النازية، أو في إحدى الحركات السرية ضد سلطة معادية. تحاربالتي الحلفاء 
الحرب العالمية  إبّانأصدرت سلطات االتحاد السوڤييتي سابقا شھادة رسمية تحمل اسمه لخدمته   .ب 

د في الخدمة العسكرية، أو منحته وساما رسميا كحامي مدينة ليننچراد، أو كمقيم الثانية كجندي مجنَّ 
 فيھا أياَم حصارھا. 

 

 سلّة الخدمات المقدَّمة .3

% عن كل 75للمعتبَر "محتاًجا" بحكم قانون مكانة قدامى الحرب العالمية الثانية الحق في تخفيض بنسبة 
  .قانون التأمين الصحي الرسميللسلة طبقا األدوية المشمولة في وصفة طبية التي تتّفق وا

  

 طريقة تقديم الخدمة .4

  .صندوق المرضىيُمنَح التخفيض عن األدوية مباشرة، طبقا لقوائم تحّولھا مؤسسة التأمين الوطني إلى 

  في قائمة مستحقي التخفيض. فيما إذا كان اسمه مسجَّال صندوق المرضىحريٌّ بالمؤمَّن أن يتحقّق لدى 

  

 المعالِجةالجھة  .5

. مسؤولية الذي ينتسب إليه صندوق المرضىيحصل قديم الحرب على األدوية المشمولة في السلة من 
  إصدار شھادات مكانة "قديم الحرب" تقع على كاھل وزارة األمن.

  

  أماكن لمراجعة الجمھور .6

  الجھة 
  المعالِجة

المؤسسة 
  المسؤولة

  عنوان البريد اإللكتروني  فاكس  الھاتف  العنوان 

 مفّوضية مراجعة
  الجمھور

 صندوق المرضى
ل    فيه المؤمَّنالمسجَّ

 انظر في الملحق (أ) في نھاية الكراسة معطيات عن نقاط مراجعات الجمھور في صناديق المرضى

  دائرة األوسمة 
  والميداليات

     03-6975671  ھَِكريا، تل أبيب  وزارة األمن

القطري  مركز االستعالم
في موضوع قدامى 

  الحرب العالمية الثانية

مركز معلومات قطري، مطار بن   وزارة االستيعاب
  چوريون

9733333-03      

  ، 1176ص.ب   الصحةوزارة   الجمھور شكاوىمفّوضية 
  944672أورشليم القدس، 

5400*  5655981-02  kvilot@moh.health.gov.il 
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  المراضة واإلعاقة .4

  

  المصابون بأمراض مزمنة أ.

  م. 1994 –ع.  5754، قانون التأمين الصحي الرسمي
  

 عام .1

م.، للمصابين بأمراض مزمنة الحق في  1994 –ع.  5754، قانون التأمين الصحي الرسميطبقا ل
  وذلك على النحو الوارد أدناه.تخفيضات مختلفة لدى حصولھم على الخدمات الطبية وشرائھم األدوية، 

 

 تعريف المريض المزمن .2

  :22المريض المزمن ھو أحد التالين

مولة في فئة المستحضرات الطبية العالجية شالشخص المعالَج بصورة دائمة بأحد األدوية الم  .أ 
 في ھذا المجال (انظر الملحق ج). وزارة الصحةالتي حّددتھا 

صندوق ھا يعاني حالة من الحاالت التي حّددالشخص المصاب بأحد األمراض، أو الذي   .ب 
 (انظر الملحق ج). المرضى

ورة متواصلة لمدة نصف المريض غير المدَرج في الفئتين المذكورتين أعاله، لكنه يتلقى، بص  .ج 
 سنة على األقل، دواء بناء على وصفة طبية.

 

 سلة الخدمات المقدَّمة للمرضى المزمنين .3

نينال تختلف سلة الخدمات للمريض المزمن عن سلة سائر  . لكن قانون التأمين الصحي الرسميفي  المؤمَّ
يمنح لـ"المريض المزمن" (وفقا للتعريف المذكور أعاله) تخفيضا في  قانون التأمين الصحي الرسمي

المساھمة الذاتية التي يحّددھا القانون عن األدوية المقتناة. يعطى الحسم بواسطة جھاز يحّدد سقف 
أو نصف سنوي، طبقا لما يتّبعه الصندوق، أي المبلغ  ربع سنويالمساھمة الذاتية يستند إلى حساب 

جبايته من المريض المزمن عن األدوية التي يستعملھا خالل الفصل  صندوق المرضىيحق لاألقصى الذي 
يد، والحقن أحادية مالمعدات المستھلكة (كمواد التض، وعن سلّة الخدماتأشھر) المشمولة في  3(

. بناء على ذلك، فإن األدوية التي قانون التأمين الصحي الرسميالمشمولة في االستعمال وما شابه) 
يستھلكھا المريض، التي تتجاوز كلفتھا الفصلية اإلجمالية الحد األقصى (سقف) الرسوم، تعطى للمريض 
بال مقابل، وإن دفع عنھا، يحق له استرداد المبلغ المدفوع من الصندوق، طبقا لألنظمة المعتَمدة فيه. تجدر 

وليس فقط ما يتّصل منھا بالمرض  ،سلّة الخدماتاإلشارة إلى أن األمر يطال كافة األدوية المشمولة في 
، لكنه يُحسب على أساس فصلي أو السقف شھريالمزمن الذي يعانيه المريض. كما ويجب التنويه إلى أن 

ما يتجاوز السقف الذي تم  معيّننصف سنوي (أي أنه يفتَرض أن ال يدفع المؤمَّن المستحق في شھر 
  تحديده استناًدا إلى األدوية التي استھلكھا خالل الفصل أو نصف العام األخير).

  تندرج في إطار سقف الرسوم:فيما يلي العناصر التي 

  سلّة الخدماتاألدوية المشمولة في   .أ 

                                                            
الصادرة عن نائب المدير العام للرقابة على صناديق المرضى  13/11الرسالة الدورية رقم يمكن االطاّلع على التفاصيل كاملة في  22

 المرفقة في ھذا الكراسة كالملحق (ج). 2011تشرين الثاني  15في 
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ر، وھو يختلف مقدار السقف الشھري عن استھالك األدوية لألمراض المزمنة من صندوق إلى آخ
ش. في الشھر الواحد، طبقا للصندوق المؤمَّن المريض فيه. يتم  267-و 234بين ما يتراوح 

  ش. للفصل). 972 – 801حساب السقف عادة على أساس فصلي (

كما سبق وذكرنا، فإن السقف المحدَّد للمرضى المزمنين البالغين سن التقاعد، وفق تعريفھا في 
يعادل نصف السقف المعتَمد مع سائر  –مخصصات تأمين الدخل قانون سن التقاعد، المتلقّين 

نين ). تجدر اإلشارة إلى أن ما ُذكر 22(انظر فصل "متلقّو مخصصات تأمين الدخل"، ص.  المؤمَّ
الرسوم عن األدوية، ال عن الخدمات التي يطالَب المريض المزمن بدفع المساھمة أعاله يطال 

   ، كما سبق وُذكر في البند (ج) أعاله.23العالجي، وال عن الغذاء عنھا الذاتية

 المعدات االستھالكية  .ب 

قانون التأمين الصحي تشمل ھذه المعدات مواد التضميد والحقن أحادية االستعمال وغير ذلك. طبقا ل
، يشمل سقف الرسم الذي يحّدده الصندوق للمريض المزمن عن األدوية التي يقتنيھا، كما الرسمي

  ما ينفقه كذلك على شراء المعدات االستھالكية في إطار الصندوق. ،البند أ أعالهسبق وذكر في 

ل في خدمة الغذاء القطري  .ج   الغذاء الخاص المسجَّ
ل في خدمة الغذاء القطري (فيما يلي: "الغذاء الخاص") تسميةٌ عامة لعناصر  الغذاء الخاص المسجَّ

وزارة ن مسجَّال في قسم الصيدلة التابع ل"غذاء عالجيا" وكا 2000غذائية كانت تدعى حتى عام 
اإلشارة إلى أن الھدف من ھذا الغذاء يقتصر على تزويد مستھلكه بالغذاء ال غير في  ر. تجدالصحة

  وال "يشفي" المريض.ليس عالجا حاالت معينة، فھو 
ن ملَزمة بدفع رسم يختلف بي قانون التأمين الصحي الرسميلمشمولة في عناصر الغذاء الخاص ا

مستحضر وآخر. لھذه العناصر أيضا سقف رسوم شھرية يحّدده القانون عن مجمل العناصر 
 622كان السقف الشھري زھاء  2012الغذائية الخاصة التي يقتنيھا المؤمَّن كل شھر. في أيلول 

    24ش.
تجدر اإلشارة إلى أننا نذكر سقف الغذاء الخاص في ھذا الفصل، بالرغم من عدم اقتصاره على 

لمرضى المزمنين لمجّرد التأكيد على أنه ال عالقة بين ھذا السقف وذاك المحدَّد للمرضى ا
بكلمات أخرى، في حالة ما كان المؤمَّن الذي المزمنين لقاء شراء األدوية المتضمَّنة في السلة. 

يستھلك الغذاء الخاص مريضا مزمنا، يجري حساب نفقاته عن الغذاء الخاص الذي اشتراه في 
ما قياًسا بالسقف المحدَّد للغذاء الخاص، أما نفقاته على األدوية المشمولة في السلة، فيجري  وقت

  حسابھا قياسيا بالسقف المحدَّد لألدوية.
  ("المحتاجون إلى الغذاء الخاص").أدناه  50لالستزادة عن الغذاء الخاص، انظر الفصل (و) ص. 

 

 الجھة المعالِجة .4

ل المريض المزمن فيه. صندوق المرضى   المسجَّ

  

  أماكن لمراجعة الجمھور .5

  الجھة 
  المعالِجة

المؤسسة 
  المسؤولة

  عنوان البريد اإللكتروني  فاكس  الھاتف  العنوان 

 مفّوضية مراجعة
  الجمھور

 صندوق المرضى
ل الطفل فيه   المسجَّ

 صناديق المرضى انظر في الملحق (أ) في نھاية الكراسة معطيات عن نقاط مراجعات الجمھور في

 شكاوىمفّوضية 
  الجمھور

  ، 1176ص.ب   الصحةوزارة 
  944672أورشليم القدس، 

5400*  5655981-02  kvilot@moh.health.gov.il 

                                                            
أيلول  12الصادرة عن نائب المدير العام للرقابة على صناديق المرضى وخدمات األمان في  2012/11الرسالة الدورية رقم  23

2012. 
، 2012آب  28الصادرة عن نائب المدير العام للرقابة على صناديق المرضى وخدمات األمن في  2012/09الرسالة الدورية رقم  24

 وزارة الصحة.
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  ةجسيمالمصابون بأمراض  ب.

  م. 1994 –ع.  5754، قانون التأمين الصحي الرسمي
  

 عام .1

ة الحق، في بعض جسيمم.، للمصابين بأمراض  1994 –ع.  5754، قانون التأمين الصحي الرسميطبقا ل
أو بإعفائھم  رسم المساھمة الذاتية عن األدوية و/أو الخدمات الطبية فيالحاالت، بالحصول على تخفيض 

  من دفعه.

 

 المستحقينتعريف  .2

تخفيض أسعار األدوية والخدمات الطبية ة" في مجال جسيمكما سبق وذكرنا، يشمل تعريف "األمراض ال
. طبقا لتعليمات 25التي سنوردھا أدناه غالبيةَ األمراض التي ُذكرت أعاله، وعددا من األمراض اإلضافية

(المتّصلة بسلة التخفيضات التي سنوردھا أدناه) األمراض ة جسيمالئحة األمراض ال، تشمل وزارة الصحة
(أُنكولوچيا)، اإليدز، چوشيه، الدياليزا، األورام : وزارة الصحةَمد في التالية، وفق تعريفھا الطبي المعت

C.F.) والِسّل.)الھيموفيليا، فقر دم حوض البحر األبيض المتوسط (الثالسيميا)، النّاعور ،  

  

 ةجسيمالممنوحة لمرضى األمراض ال التخفيضاتسلة  .3

  :التالية المريض المصاب بأحد األمراض المذكورة أعاله يستحق التخفيضات

  ة جسيمإعفاء من دفع سعر األدوية المقدَّمة للمرضى المصابين باألمراض ال  .أ 

إعفاء من دفع  جسيم، يشمل حق المرضى المصابين بمرض مكابي صندوق المرضىفي  )1
قانون التأمين الصحي المدَرجة في كافة األدوية المشمولة في السلة عن رسوم األدوية 

 .جسيم بمرضصاب التي يستھلكھا الم الرسمي

 المساھمة الذاتيّةمن دفع رسوم  جسيممرض مصاب بفي الصناديق الثالثة األخرى، يعفى ال )2
شرط أن تكون ھذه األدوية مشمولة في  جسيمالخاصة المستھلَكة لعالج مرضه العن األدوية 

نة في القانون   . سلة الخدمات المتضمَّ

 رسوم مراجعة العيادات الخارجية والمعاھد  .ب 

من دفع رسوم الخدمات الطبية المقدَّمة له في العيادات  جسيم ضمرمصاَب بالصناديق ال تعفي كافة
  .الخارجية وفي المعاھد

  

 الجھة المعالِجة .4

ل المريض المزمن فيه. صندوق المرضى   المسجَّ

  

  أماكن لمراجعة الجمھور .5

  الجھة 
  المعالِجة

  اإللكترونيعنوان البريد   فاكس  الھاتف  العنوان   المؤسسة المسؤولة

 مفّوضية مراجعة
  الجمھور

ل  صندوق المرضى المسجَّ
  الطفل فيه

 انظر في الملحق (أ) في نھاية الكراسة معطيات عن نقاط مراجعات الجمھور في صناديق المرضى

 شكاوىمفّوضية 
  الجمھور

  ، 1176ص.ب   الصحةوزارة 
  944672أورشليم القدس، 

5400*  5655981-02  kvilot@moh.health.gov.il 

                                                            
 05الصادرة عن نائب المدير العام للرقابة على صناديق المرضى والخدمات الصحية اإلضافية  في  09/04الرسالة الدورية رقم  25

 ارة الصحة.، وز2009شباط 
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  المعاقون واألشخاص محدودو التنقّل ج.

  م. (الفصل ط) 1995 –ع.  5755(صيغة مدَمجة)  التأمين الوطنيقانون 
  م. 1954 –ع.  5704أنظمة المعاقين (العالج الطبي)، 
  م. 1994 –ع.  5754، قانون التأمين الصحي الرسمي

  

 عام .1

الذين  إسرائيلالمساعدة المقدَّمة للمعاقين في  م. 1954 –ع.  5704المعاقين (العالج الطبي)،  يعّرف قانون
  .قانون التأمين الصحي الرسمييستحقون فوائد مختلفة جراء إعاقة حّددتھا اللجان الطبية التابعة ل

 التأمين الوطنيللمعاقين بحكم الفصل ط لقانون  م. 1994 –ع.  5754، قانون التأمين الصحي الرسميلطبقا 
الحق في أن يُعفوا من دفع الرسوم عن الخدمات الطبية التي يتلقّونھا واألدوية التي يشترونھا جراء إعاقتھم، 

  ھا على النحو الذي سنورده أدناه.عنأو أن يحصلوا على تخفيض 
ألجھزة إعادة التأھيل والتنقّل التي  سلّة الخدمات ميقانون التأمين الصحي الرسعالوة على ذلك، يشمل 

  .يستحقھا األشخاص الذين يعانون محدودية دائمة في تنقلھم، الذين يعيشون في الجالية

 

 ينعاقالمتعريف  .2

نينالمعاقون  ، إسرائيل من سكانھم أشخاص  بتأمين إعاقة (عامة) التأمين الوطنيطبقا لقانون  المؤمَّ
لكن لم يبلغوا سن التقاعد، وكذلك ربّات البيوت اللواتي انحصر أداؤھّن على البيت  18-تجاوزوا سن ال

أنھم مصابون/أنھّن مصابات  مؤسسة التأمين الوطنيلجراء إعاقتھن، والذين/اللواتي حّددت لجنة طبية تابعة 
بإعاقة نتيجة خلل جسدي أو نفساني أو عقلي، وھم غير قادرين/ھّن غير قادرات على تقاضي ما ال يقل عن 

األجر بمعدل  يقدرتھّن على تقاض انخفضتقدرتھم/اللواتي  انخفضت% من متوسط الدخل، أو الذين 25
  % على األقل.50

ين" الذين يستحقون مخصصات جسيم"المعاقين ال التأمين الوطنين إضافة إلى ما قيل أعاله، عّرف قانو
لرجال والنساء با" جسيمونلخدمات خاصة لمساعدتھم في البيت. في ھذا الصدد، يتّصل المصطلح "معاقون 

نينالذين لم يبلغوا سن التقاعد،  ، المحتاجين إلى مساعدة جّمة من شخص مؤسسة التأمين الوطنيفي  المؤمَّ
مالھم اليومية (ارتداء المالبس، تناول الطعام، االستحمام، التنقّل في البيت، والسيطرة على آخر في أع

تعريضھم آخرين لتفادي المحتاجين إلى مراقبة دائمة لتفادي تعّرضھم لخطر على حياتھم أو اإلفرازات)، أو 
  للخطر.

  

 التأمين الوطني الخدمات الطبية المقدَّمة للمعاقين بحكم قانونسلة  .3

، كما سبق وذكرنا، الحق في قانون التأمين الوطنيللمعاق بحكم الفصل ط من  قانون التأمين الوطنيال يمنح 
الحصول على الخدمات الصحية، لذلك، ففيما يتعلق بھذه الفئة ال مجال للتطّرق إلى الخدمات الطبية 

أن ما جاء ھنا ال يشمل مثال  . يجب التنويه إلى26الخاصة، عدا تلك التي من حق المعاق، أسوة بكل مؤّمن
المعاقين المعتبَرين مصابين نتيجة حوادث عمل. أولئك غير مشمولين في ھذا الفصل (انظر فصل "مصابو 

  أدناه الذي يتوقف عند حقوق أولئك المعاقين). 52حوادث العمل" ص. 

باألساس على  التأمين الوطنيقانون تترّكز حقوق المعاقين المشمولين في التعريف الوارد أعاله المعتَمد ب
الحقوق المالية التي تأخذ شكل المخصصات المالية، وھي تسري على المعاق أو على ربّة البيت المعاقة 

%، أو عن أداء التدبير المنزلي بمعدل يتجاوز 74عاجزان عن تقاضي ما يزيد عن اللذين صوِدق على أنھما 

                                                            
تتناول ھذه الكراسة بإيجاز الخدمات الصحية فحسب، وال تتطرق إلى سائر الخدمات كالمخصصات المالية وما شابه. ال يستوفي ما  26

من يِرد في ھذا البند كافة الحقوق التي يستحقھا المعاقون بحكم قانون التأمين الوطني وغيره من القوانين. لالستزادة، يمكن تلقي المزيد 
 المعلومات من مؤسسة التأمين الوطني. 
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. أما المعاقين العاجزون بنسبة 27مخصصات إعاقة شھرية كاملةالنسبة المذكورة. لھؤالء المعاقين الحق في 
%، فلھم الحق بمخصصات إعاقة شھرية جزئية تتالءم ونسبة عجزھم. عالوة على ذلك، يحصل 74تقل عن 

على فوائد وإعفاءات عن مزيد من الخدمات  مؤسسة التأمين الوطنيالمعاق، طبقا لنسبة إعاقته التي تحّددھا 
المؤسسات المختلفة. زد على ذلك، ثّمة للمعاقين كذلك مخصصات للخدمات الخاصة  التي يتلقاھا في

  ). مؤسسة التأمين الوطني إصدارات(لالستزادة، راجع 

   

 التأمين الصحي الرسمي سلة الخدمات الطبية المقدَّمة للمعاقين بحكم قانون .4

نينالتي يتلقاھا المعاقون عن السلة التي يستفيد منھا غيرھم من  سلّة الخدماتال تختلف   .أ  بحكم  المؤمَّ
يعفي المعاقين (وفق  قانون التأمين الصحي الرسمي. مع ذلك، فإن قانون التأمين الصحي الرسمي

التعريف الوارد أعاله) من دفع رسوم مراجعة الطبيب األولي والثانوي، ويعفيھم كذلك من الرسوم 
. صناديق المرضىھد والعيادات الخارجية التابعة لاللمستشفيات أو عن مراجعتھم للمع ת)התחייבו(

إلى الصندوق، وھو غير  مؤسسة التأمين الوطنييمنَح اإلعفاء على نحو جاٍر، طبقا للوائح تسلمھا 
 متصل بالضرورة بخدمات طبية ذات صلة باإلعاقة.

ل فيه كمستحق إعفاء أو حريٌّ بالمعاق أن يتحقّق بأنه مدَرج مالحظة:  في قائمة الصندوق المسجَّ
  تخفيض.

، ورھنًا بنظام أجھزة م. 1995 –ع.  5755 قانون التأمين الصحي الرسميوفقا لإلضافة الثالثة ل  .ب 
تشارك في تمويل أجھزة إعادة  وزارة الصحة، فإن 28)2009(تحتين  1995والتنقلية  إعادة التأھيل

عانين محدودية ثابتة المقيمين في الجالية غير المستحقين مشاركة التأھيل والتنقلية لألشخاص الم
 ).التأمين الوطنيبتمويل األجھزة من جھة أخرى (كوزارة األمن أو 

، والشروط األساسية وزارة الصحةفيما يلي الئحة بأجھزة إعادة التأھيل والتنقلية المقدَّمة من   .ج 
   :29،30للحصول عليھا

  التأھيلاقتناء وتمويل أجھزة إعادة 

 في تمويلھا عند االقتناء وزارة الصحةالئحة باألجھزة التي تشارك  .1
 أجھزة التنقّليّة  .أ 

  ) كراسي العجالت اليدوية1(
  ) عربات التنّزه2(
  ) كراسي العجالت المدفوعة بمحرك3(
  ) كراسي العجالت للمنافع4(
  ) الوسائد الخاصة لكراسي العجالت5(
  العجالت الملحقات (أجھزة جلوس) لكراسي) 6(
  الھيدروكيلية والكھربائية HI-LOW) أِسّرة فاولر كامل + 7(
  قروح الضغطخفض خطر نشوء ل(العادية) كھربائية ال ) الفرشات الھوائية8(
  الكھربائية والھيدروكيلية –) الرافعات البيتية 9(
  مّشايات التثبيت) المّشايات: المشايات الخلفية / الروالتورات / 10(
  العّكازات الكندية) 11(

                                                            
  ).2013كانون الثاني  1ش. (في  2,299تبلغ المخصصات الكاملة للفرد  27
  الصادرة عن مديرية الطب. 4/3/25، 22/2010الرسالة الدورية  28
المكتب اللوائي التابع لوزارة لالستزادة، انظر "أجھزة إعادة التأھيل والتنقلية: نشرة معلومات للمقيم" التي يمكن الحصول عليھا في  29

 الصحة.
انظر كذلك نظام التصديق على أجھزة إعادة التأھيل والتنقلية (مجلّد أنظمة)، مديرية الطب، الدائرة القطرية ألجھزة إعادة التأھيل  30

   .وزارة الصحةوالتنقلية، 
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  في الحاالت االستثنائية –) متسلّقات الدرج 12(

 31أجھزة إعادة التأھيل  .ب 
  ) بِدلة الثدي والصدرية األولى1(
لبوية)) بدالت العيون 2(   (العدسات الصُّ
  ) البدالت الخارجية، لألنف واألذن مثال3(
  يستحقون األجھزة التالية: 18- األطفال دون سن ال) 4(

  أجھزة السمع لألطفال والشبيبة(أ)        
  دة:(ب)  أجھزة النظر المساعِ     
  نظارات تلسكوپية وميكرو سكوپية           
  ألطفال العاجزين عن تركيب النظاراتباالعدسات الالصقة الخاصة (ج)      

دة على يد معھد لويس):أجھزة السير وبدالت األطراف   ) ج  (المزوَّ
  (أ)    العّكازات

   (ب)  بدالت األطراف
  قفّازة لكساء بدلة اليد  (ج) 

  (د)    أحذية طبية خاصة
  البِدلةفي حالة استبدال  –(ه)    جوارب البتر 

  (و)   األحزمة الداعمة للظھر
  وما شابھه) hart walker(ز)   مستلزمات السير المالَءمة شخصيًّا (

 )الذاتيّةالمساھمة أجھزة إضافية (تقدَّم حصريًّا للفئة المعفاة من رسوم   ) د
عن األجھزة المذكورة أعاله الحقُّ كذلك في  المساھمة الذاتيّةللفئة المستحقة إعفاء من رسوم 

الحصول على مشاركة في تمويل األجھزة التالية: المّشايات العادية، العّكازات بمختلف 
أنواعھا، وسائد امتصاص لالستعمال في كراسي العجالت، وفرشات االمتصاص العادية 

  ("بقالب البيض").

 المساھمة الذاتيّة .2

 32المساھمة الذاتيّةحجم   ) أ
% من كلفة الجھاز أو 10التي على المؤمَّن دفعھا  المساھمة الذاتيّةتبلغ  – أجھزة التنقّل ) 1(

، األدنى 33الذي ُحدِّد في نظام أجھزة إعادة التأھيل والتنقّل من الحد األقصى للمساھمة
  بينھما.

 اتيّةالمساھمة الذيبلغ حجم  –أجھزة إعادة التأھيل وأجھزة السير وبدالت األطراف  ) 2(
الذي ُحدِّد في  المساھمة الذاتيّة% من كلفة الجھاز أو من الحد األقصى من 25للمؤمَّن 

  نظام أجھزة إعادة التأھيل والتنقّل، األدنى بينھما. 

 لمساھمة الوزارة الحد األقصى  ) ب
("السعر لحاجات التمويل") بواسطة إحدى الطرق سعر األجھزة مساھمتھا في تحدد الوزارة 

  طبقا لنوع الجھاز:التالية، 
السعر األقصى لحاجات  –التي ُعيِّن لھا "سقف ِسعري"  –األجھزة من الفئة األولى  ) 1(

  التمويل يعادل السقف، ال السعر الكامل للجھاز.

                                                            
انظر القيود األساسية وآخر المستجدات في موقع وزارة الصحة:  31

http://www.health.gov.il/hozer/MRTD_06104012.pdf  
  .2013كانون الثاني  13الصادرة عن مديرية الطب في  2013/2وزارة الصحة، الرسالة الدورية رقم  32
تنقّل، نظام التصديق على أجھزة إعادة التأھيل والتنقّل (مجلّد األنظمة)، مديرية الطب، الوحدة القطرية ألجھزة إعادة التأھيل وال 33

 وزارة الصحة.
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السعر لحاجات التمويل على أنه  وزارة الصحةحّددت  –األجھزة من الفئة الثانية  ) 2(
  العرض السعري األدنى من بين ثالثة عروض. 

د من المخزن (المستعَمل) لحاجات تحديد قيمة  ) 3( المساھمة تحدَّد سعر جھاز التنقّل المزوَّ
  % من قيمة جھاز مطابق جديد.50على أنه يساوي  - الذاتيّة

  المساھمة الذاتيّةالفئات المعفية من   ) ج
  :المساھمة الذاتيّةمذكورة أدناه معفيّة من دفع الفئات ال

  متلقّو مخصصات الشيخوخة الذين يتلقون كذلك دخال مكمِّال.  ) 1(
  متلقّو مخصصات األرامل الذين يتلقّون كذلك دخال مكمِّال. ) 2(
)  متلقّو مخصصات اإلعاقة التامة (باستثناء غير المستحقين إضافة عن شريكة حياتھم 3(

  . )دخلھمبسبب حجم 
  )  متلقّو الدخل المكمِّل.4(
  )  متلقّو مخصصات اإلعاقة كربّات بيوت.5(
  .صالحون بين األمم)  ال6(
عن أجھزة التنقّل  المساھمة الذاتيّة(معفيون من  18- )  األطفال الذين لم يتجاوزوا سن ال7(

  فقط).
ال يتجاوز حجم الدخل (الصافي) لعائلته حجم مخصصات الشيخوخة مع  مقيمٌ  )  مقّدم طلبٍ 8(

الدخل المكمِّل المدفوعة طبقا للتركيبة العائلية (المطالِبون باإلعفاء الزاعمون أنھم 
يستوفون ھذه المادة مطالَبون بإبراز شھادات لدخلھم). يعتمد حساب استحقاق اإلعفاء 

  .مؤسسة التأمين الوطنيمخصصات المحتَّن في على حجم ال المساھمة الذاتيّةمن دفع 

 وزارة الصحةحتى السعر األقصى الذي صّدقت  المساھمة الذاتيّةيمنَح اإلعفاء من مالحظة: 
  عليه. 

  

 كيف تقدَّم الخدمة .3

على منح مساھمتھا في اقتناء أجھز إعادة التأھيل والتنقّل مشروط بتقديم  وزارة الصحة تصديق
 وزارة الصحةالحصول على مساھمة طلب والحصول على تصديق مسبق، قبل شراء الجھاز. 

وزارة عن جھاز إعادة التأھيل أو التنقّل مرھون بأن يتم شراؤه لدى الزّوادين المرخَّصين في 
  .الصحة

للتصديق على المساھمة في تمويل  وزارة الصحةفيما يلي باختصار سيرورة تقديم الطلب إلى 
   أجھزة إعادة التأھيل والتنقّل:  

 أجھزة التنقّل  ) أ
المحتاج إلى جھاز تنقّل مشمول في الئحة األجھزة المصدَّق عليھا، كما جاء في  المؤمَّن  ) 1(

  .صندوق المرضى(أ) أعاله، يراجع ممرضة العيادة وطبيب العائلة في 1المادة 

يقوم طبيب العائلة أو الطبيب االختصاصي وممرضة العيادة بملء استمارة معلومات  ) 2(
إلى معالِج طبيعي أو إلى معالِج بالتوظيف بھدف  طبية / تمريضية، ويوّجھان المؤمَّن

  .34الحصول على توصية مھنية منه

شراء الجھاز، مع لمساھمة في تمويل يُجرى تحويل الطلب للحصول على تصديق ل ) 3(
ة وإعادة ممتدّ أعاله إلى قسم األمراض ال 2المستندات الالزمة المذكورة في المادة 

  منطقة سكن المؤمَّن.التأھيل التابع لمكتب الصحة في 

                                                            
 يجب التحقّق من أن ھذا حاصل على ترخيص من وزارة الصحة يتيح له التوصية على تكنولوجية مساِعدة للتنقّل. 34
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باإلمكان إرسال الطلبات لشراء أجھزة التنقّل لألطفال الدارسين في إطار التعليم الخاص  ) 4(
  إلى مكتب الصحة عبر اإلطار التعليمي الذي ينضوي الطفل فيه.

شراء أجھزة لألطفال الموجودين في إطار للتصديق على مساھمة الوزارة في تمويل  ) 5(
توصيتَين: من معالِج طبيعي ومن معالِج يجب الحصول على  التعليم الخاص،

  .بالتوظيف

م وزارة الصحةبعد الحصول على تصديق مساھمة   ) 6( ه مقدِّ إلى زّواد  المؤَمن، يوجَّ
لة الخدمة   .للحصول على الجھاز، طبقا للتعليمات المسجَّ

للمساھمة في تمويل جھاز التنقّل لمدة  وزارة الصحةيسري التصديق الصادر عن   ) 7(
  نصف سنة من موعد إصداره.

 أجھزة إعادة التأھيل  ) ب
 المعاق المحتاج إلى جھاز إعادة تأھيل مشمول في الئحة األجھزة المصدَّق عليھا،  ) 1(

في المجال ذي الصلة بھدف استالم  صندوق المرضىيراجع طبيبه المعالِج في 
  .التوصية

قة األجھزة في قسم األمراض البايجب توجيه الطلب، مرفقًا  ) 2( ة ممتدّ لمستندات، إلى منسِّ
  .المؤَمنوإعادة التأھيل التابع لمكتب الصحة في منطقة سكن 

أو على يد  صناديق المرضىباإلمكان إرسال المستندات إلى مكاتب الصحة بواسطة  ) 3(
  أو من ينوب عنه مباشرةً. المؤَمن

د بناء  40ص. (ج) على 1األجھزة المقدَّمة على يد معھد لويس، وفق المادة  ) 4( أعاله، تزوَّ
على توصية من طبيب عظام أو طبيب إعادة تأھيل بواسطة تحويل صادر عن قسم 

  ة والتأھيل التابع لمكتب الصحة اللوائي في إطار النظام (ج) أدناه.ممتدّ األمراض ال

 35(بواسطة معھد لويس)وغيرھا من المستلزمات أجھزة السير، بِدالت األطراف   ) ج

كما سبق وُذكر، لكل مقيم، وفق تعريفه في قانون الصحة الرسمي، الحق في التوّجه إلى 
مكتب الصحة الواقع في منطقة سكنه لطلب الحصول على مساھمة في تمويل شراء بدالت 

  األطراف، وأجھزة السير، واألحذية الطبية، واألحزمة داعمة الظھر.  

 وزارة الصحةشارة والخدمات وتزويدھا لمستحقي تقديم االستلفاز معھد لويس بمناقصة لقد 
. يمكن مراجعة معھد لويس عبر مكتب الصحة اللوائي التابع إسرائيلمن معاقي األطراف في 

. يصدر المكتب للمستحقين "بطاقة استحقاق" تُنقَل نسخة عنھا إلى معھد وزارة الصحةل
  لويس. 

  وبدالت األطراف:   فيما يلي سيرورة المراجعة للحصول على أجھزة السير

    وزارة الصحةالمستندات الالزمة والسيرورة في 

م الطلب إرسال المستندات الواردة أدناه في المادتين (أ) و(ب)، طبقا للحاجة، إلى  على مقدِّ
  :وزارة الصحةمكتب الصحة التابع ل

  تأھيل.شھادة طبية مع تشخيص وتوصية موقَّعين على يد طبيب عظام أو طبيب إعادة   (أ)

  توصية من معالِج طبيعي (في حالة أجھزة السير).  (ب)

بعد مراجعة المستندات، تفحص منّسقة اإلرشاد في مكتب الصحة اللوائي إن كان   (ج)
في تمويلھا،  وزارة الصحةالجھاز الموصى به مدَرًجا في الئحة األجھزة التي تساھم 

                                                            
 ، وزارة الصحة.2011تموز  11الصادرة عن مديرية الطب في  2011/26الرسالة الدورية رقم  35
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م الطلب يستحق الحصول على الجھاز. فإ ن كان ھذا يستوفي شروط وإن كان مقدِّ
ل إلى طبيب مرخَّص طبقا الختياره من  االستحقاق، تُصدر له بطاقة استحقاق، ويحوَّ

  ضمن قائمة باألطباء المرخَّصين تسلَّم له. 

  ق ويمأل طلبا للمعمل.يفحص الطبيب المرخَّص احتياجات المستحِ   (د)

العاملين مع معھد لويس لتلقي الخدمة  ييتوّجه المستحق إلى أحد المعامل / زّواد  (ه)
عرض سعري للمستلزمات المذكورة في الطلب. يرسل المستحق العرض إلى معھد 

  .لويس

يفحص معھد لويس الموضوع ويصّدق على تنفيذ العمل. يرسل المعھد تصديقه إلى   (و)
زّواد الخدمة (المعمل) مباشرة. كما سبق وُذكر، يجرى تزويد الجھاز حصريا بواسطة 

  لزّوادين المدَرجين في قائمة الزّوادين المتصلين بمعھد لويس.أحد ا

  للمستحق، طبقا للمواصفات التي سّجلھا الطبيب. الجھازَ  يالئم المعملُ   (ز)

بعد استالم الجھاز، على المستحق التوّجه إلى الطبيب المرخَّص، مع الجھاز، للتحقّق   (ح)
  من مالءمة الجھاز للطلب من الناحية العملية.

بعد الحصول على تصديق موقَّع على يد الطبيب المرخَّص، يعود المستحق إلى المعمل   (ط)
ومن ثّم، يجب أن يرسل الفاتورة التي يحصل عليھا . المساھمة الذاتيّةليسّدد حصته من 

  .لقاء المبلغ المدفوع إلى معھد لويس لتأمين استكمال تسديد سعر الخدمة

دات الالزمة في كل حالة من حاالت األجھزة المذكورة أعاله باإلمكان تسليم المستنمالحظة: 
وإعادة التأھيل التابع ة ممتدّ مباشرةً في أيام مراجعة الجمھور في قسم األمراض ال

  اللوائية، أو بالبريد أو الفاكس. وزارة الصحةلمكاتب 

 الصحةوزارة للمزيد من التفاصيل، والعناوين، والھواتف ومواعيد المراجعة في مكاتب 
  أدناه.  2اللوائية، انظر الملحق 

  

 حاالت االستحقاق االستثنائية ألجھزة إعادة التأھيل والتنقّل  .4

في اقتناء أجھزة إعادة التأھيل والتنقّل أو أجھزة السير في كلٍّ من الحاالت  وزارة الصحةال تساھم 
  التالية:

 التنقّل، كما ُذكر أعاله).كان الجھاز عالجيا (وليس بھدف إعادة التأھيل أو إذا   ) أ

 ليست دائمة. المؤَمن، وإعاقة حياتهإلى الجھاز طيلة  المؤَمنعدم حاجة   ) ب

م الطلب الحصول على ال  ) ت جھاز من جانب طرف آخر و/أو جاء الطلب في أعقاب يحق لمقدِّ
 اعتُرف به في إحدى األطر التالية: المؤَمنإعاقة أو محدودية متّصلة بضرر لحق ب

  فاع ووزارة األمنجيش الد ) 1(

  1976)  حوادث العمل ابتداًء من عام 2(

بناء على قانون معاقي مالحقات النازية أو قانون معاقي ، استحقاق )  أعمال النازية3(
  الحرب على النازية أو قانون الفوائد للصالحين بين األمم. 

  .36وزارة الرفاھية)  مؤسسات تمريض أو مستشفيات أو مؤسسات تحت رعاية 4(

                                                            
الرفاھية المسؤولية عنھا (في إطار غير تابع للمؤسسة) يستحقون تمويال األشخاص الموجودون في مساكن مجتمعية تتولى وزارة  36

 عن أجھزة إعادة التأھيل والتنقّل من وزارة الصحة.
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على تعويض من شركة التأمين عن الحادثة، بما المصاب فيھا ) حادثة سير سبق وحصل 5(
  .تلكليھا جراء إصابته إفي ذلك على األجھزة التي يحتاج 

  

 في إصالح األجھزة  وزارة الصحةمساھمة  .5

 إصالح أجھزة التنقل  ) أ

  لشروط الكفالة.يصلّح الجھاز في فترة كفالته على حساب الزّواد، دون مقابل، وفقا )  1(

مع نھاية فترة الكفالة، ال يجوز التوّجه مباشرة إلى الزواد بھدف الحصول على خدمات )  2(
  اإلصالح.

بعد انتھاء فترة فقط أجھزة التنقّل الكھربائية في تمويل إصالح  وزارة الصحة)  تساھم 3(
الدائرة القطرية الكفالة التي يوفّرھا الزواد. تجرى معظم أعمال اإلصالح من خالل 

  ألجھزة إعادة التأھيل والتنقل.

  .المؤَمنمن جانب  المساھمة الذاتيّةدفع رسم )  ال يجر اإلصالح 4(

إلى مركز "صوت الصحة" بالھاتف:  التنقّل)  يجب توجيه الطلب إلصالح جھاز 5(
5400.*  

 صالح أجھزة السير:إفي  وزارة الصحةمساھمة   ) ب

من الزّواد  تصديق)  في حالة إصالح الجھاز و/أو أي مستلِزم، يجب الحصول على 1(
  .قبل تنفيذ العمل الخارجي

  .% من كلفة اإلصالح10عن اإلصالح يعادل  المساھمة الذاتيّةحجم )  2(

الذي يجد صعوبة في تمويل اإلصالح إلى العاملة االجتماعية في مكتب  المؤَمن)  يتوّجه 3(
  الصحة اللوائي.

  مالحظات:

عند اقتناء الجھاز الحق كذلك في  المساھمة الذاتيّةالمعفيين من اإلسرائيليين مين لمقيل )1
 إصالح أجھزة التنقل (غير الكھربائية).

 في إصالح أجھزة إعادة التأھيل. وزارة الصحةال تساھم  )2

  

 إعادة األجھزة  .6

في تمويلھا، ھي ملك الوزارة  ويجب إعادتھا في ختام  وزارة الصحةأجھزة التنقّل التي ساھمت 
استخدامھا. يتحتّم إعادة الجھاز في حالة استالم المعاق جھازا آخر في أعقاب انتقاله إلى مؤسسة 

  تمريض، أو في حالة وفاته.

  قائمة باألجھزة التي يجب إعادتھا في ختام االستخدام: فيما يلي

 كراسي العجالت اليدوية (بمختلف أنواعھا)  ) أ
 كراسي العجالت للمنافع  ) ب
 كراسي العجالت المدفوعة بمحرك  ) ت
 كراسي العجالت المدفوعة بمحركات مسانِدة  ) ث
 عربات التنّزه  ) ج
 األِسّرة  ) ح
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 الرافعات  ) خ
 متسلّقات الدرج  ) د
 الروالتورات)المّشايات الخاصة (  ) ذ

 

 الجھة المعالِجة .5

فة في  سلّة الخدماتخدمات الصحة في إطار  - صندوق المرضى الذي ينتسب المعاق إليه قانون المعرَّ
  التأمين الصحي الرسمي

الصحة النفسانية أو خدمات إعادة التأھيل والتنقل، حسب الشيخوخة، أو في مجال خدمات ال - وزارة الصحة
  الحاجة.

تحديد االستحقاق لمخصصات اإلعاقة أو التمريض، وإنفاذ الحق في الحصل  – التأمين الوطنيمؤسسة 
  على المخصصات. 

  

  أماكن لمراجعة الجمھور .6

  الجھة 
  المعالِجة

المؤسسة 
  المسؤولة

  عنوان البريد اإللكتروني  فاكس  الھاتف  العنوان 

 مفّوضية مراجعة
  الجمھور

 صندوق المرضى
ل    فيه المعاقالمسجَّ

 انظر في الملحق (أ) في نھاية الكراسة معطيات عن نقاط مراجعات الجمھور في صناديق المرضى

 مفّوضية مراجعة
، مجال الجمھور

  التخصيص والتسجيل

مؤسسة التأمين 
  الوطني

، أورشليم 13جادة ڤايتسمان 
  91909القدس، 

6909070-02  
  المركز القطري

6050*  
  

مركز فحص 
  االستحقاق:

  02-6462000ھاتف: 
  

6525038-02  
6462029-02  

 
 
http://www.btl.gov.il 

 شكاوىمفّوضية 
  الجمھور

، أورشليم القدس 1176ص.ب.   وزارة الصحة
944672  

5400*  5655981-02  kvilot@moh.health.gov.il 

قسم األمراض الممتدة 
التابع وإعادة التأھيل 
  للمكتب اللوائي

  انظر الملحق أ - وزارة الصحةالعناوين والھواتف ومواعيد المراجعة في المكاتب اللوائية التابعة للالطاّلع على  الصحةوزارة 
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  جھاز األمن معاقو .د

  م. (الصيغة المدَمجة) 1959ع.  5719وإعادة تأھيل)،  إعاناتقانون المعاقين (
  م. 1988 –ع.  5748للجنود وألفراد عائالتھم (اإلصابة خارج إطار أداء الوظيفة)،  اإلعاناتقانون 

  

 عام .1

يعّرف المساعدة المقدَّمة  م. (الصيغة المدَمجة) 1959ع.  5719قانون المعاقين (فوائد وإعادة تأھيل)، 
إبان خدمتھم العسكرية وألفراد عائالتھم من خالل استحقاقھم للخدمات الخاصة، عالوة للجنود الذين أصيبوا 

   كذلك. قانون التأمين الصحي الرسميو قانون التأمين الوطنيعلى تلك التي يستحقونھا بحكم 

  

 المستحقينتعريف  .2

حين أو  م. 1959ع.  5719وإعادة تأھيل)،  إعاناتقانون المعاقين (يعّرف  استحقاق الجنود المسرَّ
أو انخفاض قدرتھم على القيام قدرتھم المنضوين في الخدمة الدائمة للخدمة الطبية، وذلك في حالة فقدانھم 

اإلصابة بمرض أو تفاقم مرض أو اإلصابة إبان خدمتھم عقلي، جراء الجسدي أم الء ابنشاط عادي، سو
  العسكرية أو كنتيجة لھا.

  " الذين يشملھم التعريف أعاله ھم:جنودالـ"في ھذا السياق، 

خدم في الخدمة  – 1947تشرين الثاني  30منذ  اإلسرائيليالجندي الذي خدم في جيش الدفاع   .أ 
، أو في أي خدمة سواھا في أرض إسرائيلفي أرض  النشطة في وحدة مقاتلة تابعة لمنظمة ھَھَچنا

يفة الرسمية، خدمةً عسكرية لشأن ھذا أعلن وزير األمن عنھا، ضمن إعالن في الصح إسرائيل
 القانون.

 خدمة عسكرية بموجب تعھّد للخدمة الدائمة. -الجندي في "الخدمة الدائمة"  .ب 

ح"   .ج  ح من الخدمة. في ھذا الشأن  –"الجندي المسرَّ إذا  –شخص خدم في الخدمة العسكرية وُسرِّ
لخدمة الدائمة، مباشرة إلى اكان الجندي قد خدم في خدمة عسكرية ليست خدمة دائمة، ثم انتقل 

 يُعتبَر اليوم الذي سبق بداية خدمته الدائمة يوَم تسريحه من الخدمة غير الخدمة الدائمة.

  يتحّدد االستحقاق وفقا لدرجة اإلعاقة ونوعھا.

ح أو الجندي في الخدمة الدائمة ھي فقدان  –" اإلعاقةفي ھذا السياق، " على القيام  القدرةَ الجندي المسرَّ
أم عقلي، أو تراجع ھذه القدرة نتيجة لحدث وقع في فترة خدمته أو كنتيجة  بنشاط عادي، سواء جسدي

  عنھا. 

  

 سلّة الخدمات .3

ح   .أ  ، العالَج الطبيلوزارة األمن واالعتراف به معاقًا  طلبهفي الفترة بين تقديمه يتلقّى الجندي المسرَّ
، وذلك على قانون التأمين الصحي الرسميآخر وطبقا للسلة واألسس التي عّرفھا  مؤَمنأسوة بكل 
ل بعد تسريحه في صندوق مؤَمنفيه الذي كان  صندوق المرضىمسؤولية  ا قبل تجنيده، إال إذا ُسجِّ

 آخر.

بعد االعتراف بالمصاب معاَق جھاز األمن، يحق له دون مقابل تلقّي عالج طبي إلعاقته و/أو   .ب 
نتيجة الذي ألّم به أو اإلصابة التي أصيب بھا أو المرض الذي تفاقم في فترة خدمته، أو للمرض 

خدمته، وذلك في كل وقت تظھر فيه الحاجة إلى عالج طبي، على أن تكون وزارة األمن قد 
صّدقت على أن اإلعاقة أو اإلصابة وقعت نتيجة الخدمة العسكرية. عموما، وباستثناء ما تتضّمنه 

 ج أدناه، يقدَّم العالج على مسؤولية وزارة األمن، بواسطة زّوادي الخدمة المتعاقدين معھا.المادة 
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طبقا  منحة%، والمعاق الذي يستحق الحصول على 10عن  على المعاق التي تقّل درجة إعاقته  .ج 
% مثال)، تسري 19-و 10وإعادة تأھيل (لمن تتراوح إعاقته بين  واإلعاناتلقانون المعاقين 

، والعالج الطبي، ويقدَّم العالج الطبي م. 1994 –ع.  5754قانون التأمين الصحي الرسمي أحكام 
(بعد تسريحه). للمعاقين بنسبة إعاقة أعلى الحق في  صندوق المرضى الذي ينتسب إليهله عبر 

 تلقي الخدمة الطبية على مسؤولية وعبر قسم إعادة التأھيل التابع لوزارة األمن.

 لمن اعتُرف به معاَق جھاز األمن: اتسلّة الخدمتشمل   .د 
العالج الجراحي، الفحوص الطبية، االستشفاء، العالج المنزلي، تزويد األدوية، األجھزة  )1

ت، األجھزة العظمية، أجھزة الحركة للمبتورين والمشلولين، وكالب الِھداية الطبية، البِدال
 عاله.للمكفوفين، عالوة على المساھمة في نفقات صيانة المذكورة أ

 تقدَّم للمعاق بعد استشفاء مديد أو بعد عملية جراحية. –النقاھة الطبية  )2
 % الحق100المعاق بدرجة تشمل ھذه المساعدة منح  –المساعدة في النشاط اليومي  )3

 لمرافق.
صندوق % من الرسوم التي دفعوھا ل75للمعاقين الحق في استرداد  –التأمين الطبي  )4

 .المرضى

 

 الجھة المعالِجة .4

  في منطقة السكن. –قسم إعادة التأھيل، وزارة األمن 

طبقا لقانون المعاقين  منحة% والمعاق الذي يستحق 10: المعاق بدرجة إعاقة تقل عن صندوق المرضى
  وإعادة تأھيل. واإلعانات

  

 كيف يقدَّم العالج .5

العالج، على المعاق التوّجه بعد تحديد االستحقاق وفي سبيل تلقّي إلى وزارة األمن.  طلبهعلى المعاق توجيه 
  إلى ضابط إعادة التأھيل في منطقة سكنه للحصول على التصديقات لتلقي العالج الطبي.

(ج) أعاله) في العيادات والمستشفيات، 3الطبي على مسؤولية وزارة األمن (باستثناء المادة  يقدَّم العالج
  طبقا لقرار وزارة األمن.

م بتزويد العالج الطبي نتيجة اإلعاقة إال إذا كانت نسبة إعاقة المصاب غير ملزَ  صندوق المرضىمالحظة: 
  % وصّدقت وزارة األمن على ذلك.10أقل من 

  

  أماكن لمراجعة الجمھور .6

  الجھة 
  المعالِجة

المؤسسة 
  المسؤولة

  عنوان البريد اإللكتروني  فاكس  الھاتف  العنوان 

  03-6976711    64734 - ھَِكْريا، تل أبيب  وزارة األمن  قسم إعادة التأھيل
  

phiot@mod.gov.il 

 مفّوضية مراجعة
  الجمھور

صندوق المرضى الذي 
  ينتسب إليه المصاب

  انظر الملحق أ - وزارة الصحةالعناوين والھواتف ومواعيد المراجعة في المكاتب اللوائية التابعة للالطاّلع على

 شكاوىمفّوضية 
  الجمھور

أورشليم ، 1176ص.ب.   وزارة الصحة
  944672القدس 

5400*  5655981-02  kvilot@moh.health.gov.il 
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  الّسعف معاقو .ه

   م. 1994 –ع.  5754، قانون تعويض مصابي السَّعفة الجلدية
  م. 1995 –ع.  5755، قانون التأمين الوطني

  

 عام .1

الذين أصيبوا  إسرائيلحق مواطني م.  1994 –ع.  5754قانون تعويض مصابي السَّعفة الجلدية، يعّرف 
  . بمرض السعفة (أو ورثتھم) في تلقي تعويضات وفوائد مختلفة

  

 المستحقين فئة .2

أصيبوا بالسعفة وعولجوا باألشعة بھدف إشفائھم يون إسرائيل مقيمونيعّرف القانون المستحقين بأنھم   .أ 
، 1960كانون األول  31لغاية  1946كانون الثاني  1أو لمنع ظھوره في الفترة بين  من المرض

أو ھستدروت ِمِدتسينيت  صندوق المرضىأو توابعھا، الوكالة اليھودية،  إسرائيلوذلك على يد دولة 
م العالج المذكور في  –ھداسا، أو من ينوب عنھا  أم خارجھا كجزء من  إسرائيلسواء قُدِّ

ذين والذين حّددت لجنة المختصين أنھم تلقوا فعال عالجا باألشعة، وال –ات للقدوم إليھا االستعداد
ضافة ب في اإلض المذكورة امراألأحد أنھم أصيبوا بحّددت لجنة طبية أو لجنة طبية لالستئنافات 

 إسرائيلتواجدوا في  – مؤسسة التأمين الوطني(طبقا لتعريف  إسرائيلللقانون، وھم موجودون في 
 شھرا متواصال قبل تقديمھم طلبھم). 24لمدة 

عولج ) مؤسسة التأمين الوطنيكل أرمل (طبقا للتعريف المعتَمد في لبأن  يقضي القانون: األرامل  .ب 
 المطالبةباألشعة ضد السعفة الجلدية (سواء اعترفت لجنة الخبراء بمرضه أم ال) الحقٌّ في 

وفاة الفقيد. فإذا صودق على مطالبته، ببمخصصات األرامل إذا تسبّب المرض المذكور في القانون 
 ، على النحو الذي يعّرفھا القانون.منحةيحق له الحصول على 

  تعريف "األرمل"
والنجل المتبنّى، الذي يستوفي أحد الشروط الواردة في  ) نجل المصاب، بما في ذلك الربيب1("

  ؛قانون التأمين الوطنيل 238) التي تعّرف النجل في المادة 3أو ( )2) أو (1البنود التالية (

  يتزّوج بعد وفاة المصاب." ) الشخص الذي كان شريك حياة المصاب لحظة وفاته ولم2( 

 

 السعف الجلدي، تعريف .3

ھو أحد األمراض الجلدية الفطرية المذكورة  Tinea Capitis (ringworm of scalp)"السعف الجلدي" 
إصابة جلد فروة الرأس وجذور الشعر، عالوة على تفاقم ب الذي يتسبّبفي اإلضافة (الملحق) للقانون 

  المرض الحقا.

  

 سلّة الخدمات .4

حد األمراض المتصلة بعالج السعفة للمصاب بالسعفة الجلدية، الذي صّدقت اللجنة الطبية على أنه أصيب بأ
، كأي قانون التأمين الصحي الرسمياألساسية، طبقا لما يتضّمنه  سلّة الخدماتفي  أو بالوقاية منھا الحقُّ 

  سواه. مؤَمن

عالوة على ذلك، لكل من اعتُبر مصابا كما ورد أعاله الحق في إعانة على شكل تعويض مالي لمرة واحدة، 
التأمين % وفقا ألنظمة 40إضافة إلى مخصصات شھرية (لمن صودق له على إعاقة إجمالية ال تقل عن 

  لمصابي العمل). الوطني
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اب الحق، طبقا للقواعد المعتَمدة، في مراجعة ، للمص%90في حالة الحصول على إعاقة إجمالية ال تقل عن 
  لجان اإلعفاء من ضريبة الدخل.

تجدر اإلشارة إلى أن االستحقاق الذي صودق للمصاب لتلقي تعويض أو  مخصصات بحكم قانون مالحظة:  
قانون بحكم  المؤَمنالتعويض للمصابين بالسعفة غير مرتبط بسائر المخصصات التي يستحقھا 

  . نيالتأمين الوط

في حالة تفاقم حالة المريض نتيجة مرض السعفة التي أصيب بھا كما ورد أعاله، وبناء على مستندات طبية 
محتَّنة مقدَّمة للجنة، يحق له أن تحتَّن حقوقه في كل ما يتّصل بالمنحة أو المخصصات. يجدر التنويه إلى أن 

يمنح الحق بخدمات طبية خاصة. في حالة تفاقم حالة المريض، للمصاب الحق في تفاقم الحالة المرضية ال 
نينتلقي العالج طبقا لنوع المرض الذي يعانيه، بالحجم ووفقا للقواعد المعتَمدة مع مجمل  قانون في  المؤمَّ

  .التأمين الصحي الرسمي

  

 طريقة تقديم المطالبة .5
المطالبة بتحديد نسبة اإلعاقة بھدف االعتراف باإلصابة بالسعفة الجلدية، أو بتفاقم الحالة الصحية، يمكن 

المسؤولة عن معالجة كل القضايا المرتبطة باالعتراف باالستحقاق. في حالة  وزارة الصحةتقديمھا إلى 
لصرف المخصصات التي  وطنيمؤسسة التأمين ال، تحّول اللجنة قرارھا إلى المصاب التصديق على طلب

  يستحقھا.

 

 الجھة المعالِجة .6

تتولى الوزارة معالجة الطلب في إطار مختلف اللجان وفقا للقانون. يقدَّم الطلب إلى المركز  - وزارة الصحة
  الوطني للسعفة بواسطة مكاتب الصحة العاملة في منطقة سكن مقّدم الطلب فقط.

الوطني لدراسة تداعيات عالج السعفة الذي يحمل اسم الپروفسور باروخ  المعھدَ  "شيبا"يضّم المركز الطبي 
  مودان.

صندوق المرضى في إطار  قانون التأمين الصحي الرسمييتولى تزويد الخدمة بحكم  - صندوق المرضى
  .الذي ينتسب المصاب إليه

  

  أماكن لمراجعة الجمھور .7

  الجھة 
  المعالِجة

المؤسسة 
  المسؤولة

  عنوان البريد اإللكتروني  فاكس  الھاتف  العنوان 

مكتب الصحة 
  اللوائي

       منطقة سكن المصاب  الصحةوزارة 

 مفّوضية مراجعة
  الجمھور

مؤسسة التأمين 
  الوطني

، أورشليم 13جادة ڤايتسمان 
  91909 -القدس 

6709070-02  
  المركز القطري

6050*  
8812345-04  

6525038-02    

المركز القطري 
  لمصابي السعفة

المركز الطبي على اسم   
، تل 17حاييم شيبا، الجناح 

  52621ھشومير، 

3667*  5350615-03   

 شكاوىمفّوضية 
  الجمھور

، أورشليم 1176ص.ب.   وزارة الصحة
  944672القدس 

5400*  5655981-02  kvilot@moh.health.gov.il 
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  عالجي")الغذاء ال(" لغذاء خاصالمحتاجون  .و

  م. 1994 –ع.  5754قانون التأمين الصحي الرسمي 
  

 عام .1

ل في خدمة الغذاء القطري (فيما يلي" "الغذاء الخاص")، ھو اسم عام لعناصر غذائية  الغذاء الخاص المسجَّ
لة في قسم الصيدلة  2000كان يطلَق عليھا حتى عام  وزارة التابع لاسم "الغذاء العالجي" وكانت مسجَّ

. يجب التنويه إلى أن الھدف من ھذا الغذاء يقتصر على التغذية فحسب، في حاالت معينة. الغذاء الصحة
  وليس "معالِجا". دواء  ليسالخاص 

  

 المستحقين فئة .2

ن على حقھم في الحصول على  صندوق المرضى الذي ينتسبون إليهالذين صّدقت الجھة التي خّولھا  نوالمؤمَّ
   .قانون التأمين الصحي الرسميالغذاء الخاص المعرَّف في عنصر من 

لة على يد الدولة بحيث غير عالوة على ذلك، ثّمة عناصر غذاء خاص  مدَرجة في سلة الصحة، لكنھا مموَّ
يستفيد المستھلك لدى اقتنائھا من تخفيض في سعرھا، ِعْلًما أن اقتناء ھذه العناصر ال يلِزم تصديقا مسبقا من 

  .صندوق المرضى

  

ل في خدمة الغذاء القطري سلّة الخدمات .3  للمحتاجين إلى غذاء خاص المسجَّ

  .قانون التأمين الصحي الرسميه عناصر الغذاء الخاص المشمولة في يضم الملحق د أدنا

  

نالرسوم التي يدفعھا  .4  قانون التأمين الصحي الرسميالغذاء الخاص المشمول في  لقاء نوالمؤمَّ

ملَزمة برسم يختلف من  قانون التأمين الصحي الرسميعناصر الغذاء الخاص المشمولة في   .أ 
 مستحضر إلى آخر.

% من السعر 25جباية ب صناديق المرضىالمستحضرات، يصّرح القانون لبشأن عدد من   .ب 
فضال عن % من السعر األقصى للمستھلك لغيرھا من المستحضرات. 20-األقصى للمستھلِك، و

الذي صّدقت الجھة الطبية  مؤَمنذلك، ھناك عدد قليل من المستحضرات المقدَّمة بال مقابل لل
لة حق   فيھا. المؤَمنالمخوَّ

، ال يتجاوز سقف الرسوم قانون التأمين الصحي الرسمي، بحكم وزارة الصحةلتعليمات  وفقا  .ج 
فة في القانون  مؤَمنالشھرية لل مجمل عناصر الغذاء الخاص الذي  لقاءالمستوفي الشروط المعرَّ

 .37)2012ش. (وفق معطيات أيلول  622مبلَغ  –اقتناه في ذلك الشھر 
تم تحديد ھذا السقف لتنظيم النفقة على اقتناء عناصر الغذاء الخاص، وھو يسري على كل من   .د 

 ، بما يتّفق وأنظمته، على حاجته إلى الغذاء الخاص.صندوق المرضىصّدق طبيب 
، السعي إلى 2013، ابتداًء من أيار صناديق المرضى، يتوّجب على وزارة الصحةوفقا لتعليمات   .ه 

عن الغذاء الخاص  في الصيدليات التابعة للصندوق  المساھمة الذاتيّةمن  تطبيق الحد األقصى
 .38إلى دفع ما يتجاوز الحد األقصى لحظة االقتناء المؤَمنوتلك المتعاقدة معه، بحيث ال يضطر 

يجب التنويه إلى عدم وجود تداخل بين السقف المحدَّد لعناصر الغذاء الخاص والسقف المحدَّد   .و 
للمرضى المزمنين في شأن اقتناء األدوية المشمولة في السلة. ما يعني بأنه في حالة ما كان 

                                                            
عن نائب المدير العام للرقابة على صناديق المرضى وخدمات األمان،  2012آب  28الصادرة في  09/2012الدورية رقم رسالة ال 37

 .وزارة الصحة
الحالي حاالت يضطر فيھا مستحقو الغذاء الخاص، لحظة اقتنائھم الغذاء المذكور، إلى دفع السعر كأي مؤَمن آخر،  ثّمة في الوقت 38

  لكنھم يستطيعون استرداد ما صرفوه بما يتجاوز الحد األقصى من الصندوق.    
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مريضا مزمنا كذلك، يتم حساب نفقاته على الغذاء الخاص الذي يستھلك الغذاء الخاص  المؤَمن
لذي اقتناه في وقت ما قياًسا بالسقف المحدَّد للغذاء الخاص، أما نفقاته على األدوية المشمولة في ا

  السلة، فيتم حسابھا قياسا بالسقف المحدَّد لألدوية.

 

 قانون التأمين الصحي الرسميعن عناصر الغذاء الخاص غير المشمولة في الرسوم  .5

ل على سالمشمولة في غير لغذاء الخاص عالوة على ما ذكر أعاله، ثّمة عناصر من ا لة الصحة، لكنھا تموَّ
  فيما يلي مجموعتان تنتميان لھذه الفئة:يد الدولة، فيستفيد المستھلك عند شرائھا من سعر مخفَّض. 

مسّجل في خدمة الخاص الغذاء الفي الوقت الحاضر من ميزانيتھا تمويل  وزارة الصحةتدعم   .أ 
. يتم ذلك استنادا إلى نظام ينظّم طريقة صناديق المرضىمعروض للبيع في الالغذاء القطري و
والصناديق.  وزارة الصحة. ينقسم حجم التمويل بالتساوي بين صناديق المرضىتقسيم النفقة مع 

، MCTالپِرجستِميل، زيت النوتراميِچن، في ھذا اإلطار يجري دعم تمويل األغذية التالية: 
، VIVONEX،NEOCATE ADVANCE ،L-LEMENTALالتولِِركس، 

ALITRAQ.  

وزارة المالي على نظام ينظّم العالقة بين  وزارة الصحةيستند دعم  –الطّحين الخالي من الچلوتين   .ب 
، بحيث يكون سعر الطحين الخالي من الچلوتين للمستھلك متاحا لكل ومستھلك الطحين الصحة

 راغب، بسعر مشابه للطحين العادي. 

 

 عناصر الغذاء الخاصطريقة شراء  .6

(بسعر مخفَّض)، أو مباشرة من حوانيت  صناديق المرضىيمكن شراء الغذاء الخاص بطريقتين، بواسطة 
  األغذية والصيدليات.

  

 الجھة المعالِجة .7

الواقعة في  صناديق المرضىتحت مسؤولية  قانون التأمين الصحي الرسميالغذاء الخاص المشمول في 
  .المؤَمنمنطقة سكن 

  

 أماكن مراجعة الجمھور .8

  الجھة 
  المعالِجة

  عنوان البريد اإللكتروني  فاكس  الھاتف  العنوان   المؤسسة المسؤولة

 مفّوضية مراجعة
  الجمھور

صندوق المرضى الذي 
  ينتسب المؤمَّن غليه

  انظر الملحق أ - وزارة الصحةالعناوين والھواتف ومواعيد المراجعة في المكاتب اللوائية التابعة للالطاّلع على

 شكاوىمفّوضية 
  الجمھور

، أورشليم 1176ص.ب.   وزارة الصحة
  944672القدس 

5400*  5655981-02  kvilot@moh.health.gov.il 
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  الحوادث والمصابون .5

  

  حوادث العمل مصابو أ.

  م.، الفصل الخامس (تأمين مصابي العمل) 1995 –ع.  5755(الصيغة المدَمجة)، قانون التأمين الوطني
  م.  1968ع.  5728(العالج الطبي لمصابي العمل)،  التأمين الوطنيأنظمة 

  

 عام .1

نين) يھدف إلى تعويض قانون التأمين الوطنيتأمين مصابي العمل (وفق تعريفه في  الذين أصيبوا في  المؤمَّ
العمل عن فقدان األجر أو الدخل في الفترة بعد اإلصابة، التي فقدوا خاللھا قدرتھم على العمل. عالوة على 
ذلك، للمصاب الحق في تلقي عالج طبي مجاني جراء اإلصابة. فإذا ظل المصاب معاقا نتيجة اإلصابة، 

ة طبية. المسؤولية عن تقديم الخدمات ملقاة يحق له تلقي مخصصات أو منحة، طبقا لقرار صادر عن لجن
  .مؤسسة التأمين الوطنيعلى كتف 

 

 المستحقينتعريف  .2

 حادث عمل أو مرض متصل بالمھنة. –" اإلصابة في العمل"  .أ 
 أو َمن ينوب عنه. رب العملحادث وقع إبان عمل المصاب أو نتيجة عمله لدى  –" حادث عمل"  .ب 

خالل قيامه بعمله في الحرفة التي يمارسھا أو نتيجتھا. (على العامل المستقل  –للعامل المستقل 
  إثبات أنه أصيب خالل مزاولته عمله أو نتيجة مزاولته عمله في حرفته).

والذي ألّم بالمريض نتيجة  85المرض المعتبَر مرض مھنة بموجب المادة  –" مرض المھنة"  .ج 
 نتيجة قيامه بعمله في حرفته. –لعامل المستقل عمله لدى مستخِدمه أو َمن ينوب عنه، ول

، طبقا لما ينص مؤَمنتلِزم الصندوق بتزويد الخدمات الصحية لل قانون التأمين الصحي الرسميل 3المادة 
  ھذا القانون عليه، إال إذا كان لھذا الحق في تلك الخدمات بحكم قانون آخر. 

، لذلك قانون التأمين الوطنيلمصابي العمل الحق في الحصول نتيجة إصابتھم على خدمات صحية بحكم 
. مع قانون التأمين الصحي الرسميفإنھم ال يستحقون الحصول على الخدمات نتيجة إصابة العمل بحكم 

 ؤسسة التأمين الوطنيمذلك، فإنھم يتلقون العالج على يد الصناديق، لكن ذلك يجري بحكم اتفاق أُبرم بين 
  .صناديق المرضىوكلٍّ من 

في موضوع حقه، وأن يبلّغ في  مؤسسة التأمين الوطنيالذي أصيب في العمل أن يراجع  المؤَمنحريٌّ ب
  أقرب فرصة الصندوق المسّجل فيه عن اإلصابة المذكورة.

 

 المقدَّمة سلّة الخدمات .3

  يستحقھا مصابو العمل:نستعرض فيما يلي باختصار الخدمات الطبية التي 

 العالج العاجل  .أ 
ھو بمثابة إسعاف أولي عاجل يقدَّم عند اإلصابة بحادثة عمل. يقّدم العالج  عالجٌ  - العالج األولي

األولي في إطار غرف الطوارئ التابعة للمستشفيات، وھو معفى من رسوم قسم الطوارئ، حتى 
على أن الحادث ھو حادثة عمل، شرط أن  مؤسسة التأمين الوطنيتصديق من  وإن لم يصدر بعدُ 

) تحمل توقيع رب العمل، أو حامال 250(تأمين وطني  250يصل المصاب حامال استمارة ت.و. 
  من طبيب الصندوق. تحويال

 خدمات العيادة  .ب 
في إطار عيادات الصندوق  للمصاب الحق في العالج الطبي والعالج شبه الطبي )1

ومعاھده، إضافة إلى خدمات االستشفاء في المستشفيات العامة، طبقا لقرار الطبيب 
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لقاء مراجعة  المؤَمنالمعالج في الصندوق. يفتَرض أال يجبي الصندوق رسما من 
األطباء االختصاصيين أو المعاھد الخارجية. فإذا ُجبي الرسم خطأً، يحق للمصاب 

 استرداده.
ي حالة تصديق الصندوق على العالج خارج إطار الصندوق، يعادل المبلُغ الذي يتحّمله ف )2

الصندوق عن تقديم الخدمات الطبية المذكورة المبلَغ الفعلي الذي أنفقه متلقّي الخدمة، 
، على أال يتجاوز ھذا المبلغ كلفةَ مؤسسة التأمين الوطنيوفقا لما يحّدده الصندوق و

 صندوق. العالج في إطار ال

 األدوية  .ج 
د مصاب العمل بكافة األدوية الالزمة، بناء على قرار الطبيب المعالج، بھدف عالج  )1 يزوَّ

اإلصابة التي اعتُرف بھا، وذلك دون مقابل حتى وإن كانت تلك األدوية غير مشمولة في 
 .قانون التأمين الصحي الرسميسلة األدوية التي ينص عليھا 

ل فيھا المصاب.يجري تزويد األدوية عادة  )2  عبر صيدلية الصندوق المسجَّ
إن كان الدواء غير مدَرج في قائمة أدوية الصندوق، وبحوزة الصندوق بديل الئق ذو  )3

وذلك بالتنسيق مع الطبيب تركيبة مطابقة، يحق للصندوق أن يزّود الدواء الذي بحوزته، 
  المعالج.

 االستشفاء في مستشفى عام  .د 
في مستشفى عام أو تأھيلي مالئم لتقديم خدمات االستشفاء الالزمة للمصاب الحق في االستشفاء 

لصندوق. في حالة ا، طبقا لما يقرره الصندوق. التحويل إلى المركز الطبي يتم بالتنسيق مع مؤَمنلل
رةاالستشفاء،  ، لدى زّواد غير متعاقد مع الصندوق، يغطي الصندوق ألسباب اضطرارية مبرَّ

حد الذي ال يتجاوز تسعيرة االستشفاء في مرافق الصندوق أو المرافق تكاليف العالج لغاية ال
  المتعاقدة معه. 

 العالج واالستشفاء التمريضي  .ه 
للمصاب الحق في تلقي العالج التمريضي في منزله. مساھمة الصندوق في الحالة  )1

المذكورة أعاله تشمل النفقات على استخدام خدمات معتنية بيتية، والعالج الطبي 
، واألدوية، عالوة على االستشفاء في مستشفى أو مركز إلعادة يعي (فيزيوتراپيا)والطب

 التأھيل، بحسب الحاجة.
إذا قرر الصندوق أن المصاب بحاجة إلى استشفاء تمريضي، يغطي الصندوق كلفة  )2

ل من  االستشفاء في المؤسسة التمريضية، وفقا لما يقرره الطبيب المعالج المخوَّ
قرر المصاب االستشفاء لدى زّواد خدمة غير متعاقد مع الصندوق،  الصندوق. لكن إذا

له الحق في تلقي تعويض (استرداد نفقات) لغاية الكلفة المعتَمدة في الصندوق عن 
 االستشفاء في مرافقھا و/أو المؤسسات المتعاقدة معه.

مع يحق لمصاب العمل الذي يحتاج إلى استشفاء تمريضي، طبقا الختياره وبالتنسيق  )3
يساھم الصندوق، البقاء في منزله وتلقي العالج على يد العائلة و/أو المعالِج الشخصي. 

الصندوق في النفقات (شرط إبراز الفواتير) لغاية السقف المكافئ لتسعيرة االستشفاء 
  ).وزارة الصحة -التمريضي (وفقا لالئحة أسعار رمز التمريض 

 النقاھة وإعادة التأھيل  .و 
في أنظمة  ينوإعادة التأھيل الطبي وإعادة التأھيل المھني على النحو والمدى المحدَّدَ  تقدَّم النقاھة

  .مؤسسة التأمين الوطنيوأحكام 

 عالج األسنان  .ز 
مؤسسة التأمين فقط في حالة اعتراف  بصورة عامة، يقدَّم عالج األسنان لمصابي العمل )1

بتضّرر أسنان المصاب جراء إصابة العمل. العالج في ھذه الحالة على حساب  الوطني
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لة بوضوح في التصديق  الصندوق، وھو مجاني، ومحدود حصريا لألسنان المسجَّ
 كمصابة نتيجة حادثة العمل. مؤسسة التأمين الوطنيالصادر عن 

ع الصندوق تعاد عادة النفقة على عالج األسنان المقدَّم خارج عيادات األسنان العاملة م )2
 في الحاالت التالية:

ل المصاب فيه بفحص المصاب بعد   .أ  قام طبيب أسنان يعمل مع الصندوق المسجَّ
إصابته مباشرة، وحّدد درجة الضرر الذي لحق بالمصاب نتيجة إصابة العمل، 

 المصاب الخدمةَ خارج مرافق الصندوق. وصّدق على تلقّي
المحسوب طبقا لتسعيرة عالج مطابق يجري المبلغ المعاد محدود حتى السقف   .ب 

 في إطار عيادات األسنان التابعة للصندوق واستنادا إلى فواتير عن النفقات.

 النظارات  .ح 
لمصاب العمل الذي لحق بنظاراته ضرر جراء إصابة عمل، الحق في إصالح  )1

 ب الحاجة التي يقررھا الطبيب المعالجسالنظارات أو الحصول على نظارات جديدة، بح
ھذه النفقة مرة واحدة ال غير، شرط أن يكون الضرر الذي  صندوق المرضىيتحّمل  –

 لحق بالنظارات مسجال في تقرير الحادث.
(حسب ما إلى نظارات أو عدسات الصقة  في أعقاب حادث عمل الذي يحتاج مؤَمنلل )2

)، الحق في نظارات أو عدسات الصقة، والحق قانون التأمين الصحي الرسميقرره ي
 في إصالحھا واستبدالھا، طبقا للحاجة التي يقررھا الطبيب المعالج.

في حالة التصديق على اقتناء النظارات، يتم التصديق عادة على إعادة النفقة حتى حد  )3
 أقصاه كلفةُ عدسات زجاجية عادية وإطار أساسي عادي. 

 بھدف تلقّي العالج الطبي نفقات السفر  .ط 
كـ"مصاب عمل" الحق في استرداد  التأمين الوطنيمؤسسة الذي اعترفت به  مؤَمنلل )1

 مجمل نفقاته على السفر لتلقّي العالج الطبي المتصل بإصابة العمل. 
لة في الصندوق بعد تحقّقھا من الشروط التالية: )2  تعاد النفقات عادة بتصديق جھة مخوَّ

بتحويل من الجھة  –ضرورات العالج المتصل باإلصابة لجرى السفر   ) أ
 المعالجة التابعة للصندوق.

 المؤَمننوع السفر (بحافلة أو سيارة أجرة أو سيارة إسعاف أولي) يتّفق وحالة   ) ب
 الطبية.

 لتسعيرة المألوفة (مشروط بإبراز فواتير أصلية). اتتّفق تسعيرة السفر مع   ) ج

 الشھادات الطبية  .ي 
"شھادة مصاب عمل"، وفق  على صندوق المرضىالحصول من لمصاب العمل الحق في 

، وكذلك على صورة عن المستندات الذي يضمھا ملفه قانون التأمين الوطنيالتعريف الوارد في 
  الطبي، طبقا لألحكام القانونية.

 متفّرقات  .ك 
عالوة على كل ما ذكر أعاله، يحق للمصاب الحصول على صور، وأجھزة تجبيرية وعالجية 

دالت من مختلف األنواع، وعلى أجھزة سمع، وأحذية وعلى بِ (تزويدھا، إصالحھا واستبدالھا)، 
لة التابعة ل صندوق تجبيرية وغيرھا من المستلزمات الشخصية التي صّدقت عليھا الجھة المخوَّ

أو الرسوم عن  المساھمة الذاتيّة. ال يفتَرض أن يدفع المصاب إليه المصاب المرضى الذي ينتسب
  ابة.العالج و/أو الفحص المتّصل باإلص

تلقي العالج في خارج البالد إذا كان في على في حاالت نادرة  مؤسسة التأمين الوطنيتصّدق 
مؤسسة التأمين لقرار ، كل ذلك طبقا إسرائيلاألمر إنقاذ لحياة المصاب ولم يتوفّر العالج في 

  .الوطني
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 المدفوعات .4
المساھمة المصاب الذي اعتُرف به مصاب عمل وتلقى عالجا لإلصابة طبقا لألنظمة، غير ملزم بدفع 

  أو الرسوم عن عالج اإلصابة، وإن جبوا منه، له الحق باسترداد ما دفعه.  الذاتيّة

  

 طريقة الحصول على الخدمة .5
في  39لحظة اإلصابةفيه ال مسج المؤَمنالذي كان  صندوق المرضىفي  يعطى التحويل إلى العالج الطبي

ًدا باستمارة  صندوق المرضىسبيل تلقي العالج، يتعيّن على العامل األجير مراجعة  من ) 250(בל/مزوَّ
له لتلقي العالج الطبي عن إصابة في العمل. أما  صندوق المستقل، فينبغي أن يتوجه إلى  المؤَمنمشغِّ

باإلمكان تحميل  .)283(ב.ל مع استمارة طلب الحصول على عالج طبي لمصاب عمل  المرضى
  .قانون التأمين الصحي الرسمياالستمارتين المذكورتين أعاله من موقع اإلنترنت التابع ل

لفحص حقوقه وأن يبلّغ  مؤسسة التأمين الوطنيالذي أصيب في حادثة عمل أن يراجع  المؤَمنحريٌّ ب
مؤسسة التأمين المسّجل فيه عن اإلصابة التي وقعت له في مكان العمل. بعدما تصّدق  صندوق المرضى

على الحادثة كحادث عمل، تصدر للمصاب شھادة تتضّمن كافة اإلصابات التي اعتِرف بھا  الوطني
في سبيل إنفاذ حقه  صندوق المرضىللمصاب جراء الحادثة. يتعيّن على المصاب إبراز ھذه الشھادة في 

  والصندوق. مؤسسة التأمين الوطنيعالج واسترداد النفقات، طبقا للقواعد المحدَّدة في االتفاق المعقود بين لبا

  

 الجھة المعالجة .6
لالعالج الطبي ين - صندوق المرضى  .أ  لحظة  المؤَمنفيھا  درج في مسؤوليات الصندوق المسجَّ

 .مؤسسة التأمين الوطنيبحكم االتفاق مع  –اإلصابة 
يجري تقديم الطلب في فرع المؤسسة. ينبغي  –في منطقة السكن  التأمين الوطنيمؤسسة فرع   .ب 

يوما من  90في غضون  مؤسسة التأمين الوطنيالحرص على تقديم الطلب لالعتراف باإلصابة إلى 
 الطلب المقدَّم بعد ھذه الفترة قد يُرفَض.يوم وقوع الحادثة. 

 أماكن مراجعة الجمھور .7

  الجھة 
  المعالِجة

المؤسسة 
  المسؤولة

  عنوان البريد اإللكتروني  فاكس  الھاتف  العنوان 

 مفّوضية مراجعة
  الجمھور

  13جادة ڤايتسمان   مؤسسة التأمين الوطني
  91909 -أورشليم القدس 

6709070-02  
  المركز القطري

6050*  
8812345-04  

6525038-02    

 مفّوضية مراجعة
  الجمھور

صندوق المرضى الذي 
  المصاب ينتسب إليه

       

 

   

                                                            
إلى صندوق آخر، يتواصل تقديم  إن بدأ مصاب العمل، الذي اعتُِرف بإصابته كإصابة عمل، عالجه في صندوق ما، ثم انتقل 39

الخدمات الطبية المتصلة باإلصابة المذكورة بواسطة الصندوق السابق الذي بدأ فيه بتلقي العالج لإلصابة (وليس في صندوق المرضى 
 الجديد).
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  وأمراض المھنة المھنيالطب  .ب

  م. 1954 –ع.  5714قانون تنظيم الرقابة على العمل 
  م. 1970 –ع.  5730قانون السالمة في العمل (الصيغة الجديدة)، 

  م. 1994 –ع.  5754قانون التأمين الصحي الرسمي 
  م. 1973 –ع.  5733أنظمة الضريبة الموازية (الخدمات الطبية في العمل)، 

  

 عام .1

حوادث العمل، أو أمراض المھنة، ھي حوادث لحق فيھا بالعامل ضرر طبي أو نفسي بسبب ظروف العمل 
تنجم عن طبيعة المھن المختلفة، عن األوضاع البيئية السائدة في وموقعه. األمراض واألعراض الطبية 

  وشروطه. مواقع العمل، وبال شك، عن مدى مالءمة العامل لمتطلبات مكان العمل
مؤسسات العمل مطالَبة بتشخيص المخاطر الكامنة في أماكن العمل التي من شأنھا إيقاع اإلصابات 
بالعاملين، وبالقيام بأعمال لتفاديھا، مع الحرص على اتخاذ كافة التدابير الالزمة للسيطرة على المخاطر 

لمشّغل وجوب إبالغ مراقب العمل الكامنة في العمل وحسرھا قدر اإلمكان. في ھذا السياق يسري على ا
الذي يفحص عامال ويشّخص لديه مرضا متصال بالمھنة يسري وجوب اللوائي، وعلى الطبيب المخّول 

إبالغ رئيس مراقبي العمل في وزارة الصناعة والتجارة والتشغيل (الذي يسمى في الوقت الحاضر مدير 
  السالمة والصحة).
مساعدة في تجنّب المخاطر الكامنة في مكان العمل وللحفاظ على صحة بھدف ال المھنيتقدَّم خدمات الطب 

العاملين، وذلك من خالل القيام بتدابير فحص المرشحين للعمل، وتوجيه العاملين إلجراء فحوص صحية 
دورية وتشخيص الِمراضة قبل وقوعھا، وكذلك من خالل تقييم قدرة العامل المصاب أو المريض على القيام 

  لك على النحو المذكور أدناه. بعمله، وذ

   

 تعريف .2

إنه يرّكز على الجانب الطبي المقترن بظروف العمل وبيئة ي في جوھره. ئ"الطب المھني" ھو طب وقا
العمل التي يعمل العاملون في كنفھا. يھتم ھذا الطب بتحسين صحة العامل وفي تشخيص عوامل المخاطر 
البيئية والشخصية في موقع العمل، وباستكشاف أمراض المھنة وعالجھا، وبالحفاظ على أداء العاملين 

  ورفاھيتھم الصحية. 

  

 المقدَّمة لّة الخدماتس .3

يتعيّن على كل عامل يتعّرض في عمله لعوامل مضرة (كتعريفھا في األنظمة) أن يجري فحصا طبيا أوليا 
ر، يتعيّن عليه مضِ لالمسّجل فيه قبل بدء ممارسته العمل. بعد ذلك، وطبقا للعامل ا صندوق المرضىفي 

  ذات الصلة.إجراء فحوص طبية دورية، طبقا لما تنص عليه األنظمة 

  نظمة الضريبة الموازية (الخدمات الطبية في العمل)، تشمل خدمات الصحة في العمل:ألوفقا 
ل، أو بموجب القوانين، وذلك لتحديد   .أ  إجراء فحص طبي للمرشح، نزوال عند طلب المشغِّ

صالحية المرشح للقيام بالعمل المعروض عليه (فحص القبول إلى العمل لتحديد مالءمة العامل 
 للوظيفة)؛

ل، في المسائل ذات رغبة إجراء فحص طبي للعامل، نزوال عند   .ب  الصحية المتصلة  األھميةالمشغِّ
ل صندوق ، أو بموجب القوانين، أو بناء على تعليمات طبيب بعمل العامل في خدمة المشغِّ

في مھنته (مثال: فحص صالحية العمل لدى عامل أصيب أو  العمل الطبيبِ  أو مراقبِ  المرضى
 ض، أو في أعقاب الشك بتفاقم مرض ألّم به واعتُرف به كمرض مھنة)؛مرِ 
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ن التطعيم للعاملين في مجاالت أو خدمات تتطلّب قَ ، بما في ذلك حُ 40خدمات طبية واقية تقديم  .ج 
أو  صندوق المرضىتقديم مثل ھذه الخدمات أو الحقن، وفقا للقوانين، أو بناء على طلب طبيب 

 في مھنته؛ العمل الطبيبِ  تعليمات مراقبِ 
تزويد كل مواقع العمل التي تسري عليھا األنظمة المذكورة بالصناديق واألدوية، وفق ما تقضي   .د 

م.، وتزويدھا المنتظم  1972 –ع.  5733به أنظمة السالمة في العمل (اإلسعاف األولي)، 
 بالمواد الطبية واألدوية طبقا لطلب المشغِّل.

ي قضايا الصحة المھنية، طبقا لطلب المشغِّل أو مراقب العمل اللوائي االستشارة والتوجيه ف   .ه 
 .صندوق المرضىالتابع لوزارة العمل أو طبيب 

  في العمل. ة صحيةعتبَر خدميفحص السموم الشعاعية، بموجب األنظمة المذكورة، ال مالحظة: 

ما ورد أعاله، يتم معالجتھا وفقا ألحكام كما ويجب التنويه إلى أن المشاكل الطبية غير المدَرجة في 
  في حالة االعتراف بالعامل كمصاب عمل. قانون التأمين الوطنيأو  قانون التأمين الصحي الرسمي

  

 طريقة تلقّي الخدمة .4

، تتولّى أمر إجراء الفحوص الطبية الدورية للعاملين في قانون التأمين الصحي الرسميطبقا ل  .أ 
 ى: كالليت، مكابي، لئوميت، ومئوحيدت.المؤسسات أربعة صناديق مرض

في ھذا الصدد ينبغي التنويه إلى أن أنظمة الضريبة الموازية (الخدمات الصحية في العمل) 
  ي على النحو التالي:رالخدمات تس توفيرتقضي ھي بدورھا بأن المسؤولية عن 

ل فيه  صندوق المرضىالخدمات التي يجب تقديمھا في موقع العمل، تقدَّم على يد  )1 المسجَّ
 عاملو الموقع، أو حسب اتفاق قائم بين الصناديق؛

 تقدَّم الخدمات مباشرة على يد الصندوق المذكور أو بواسطة صندوق آخر؛ )2
الخدمات الشخصية تقدَّم على يد كل صندوق ألعضائه، سواء مباشرةً أم بواسطة  )3

 صندوق آخر؛
لَِمن ليس عضوا في صندوق للمرضى الحق في اختيار الصندوق الذي يرغب أن يوفّر  )4

 له الخدمات الشخصية. 
إعطاء التحويل لتلقّي الخدمات الطبية في المھنة ھو من مسؤولية الطبيب المعالِج (طبيب   .ب 

 في مھنته، أو طبيب المصنع) أو رب العمل. طبيبٍ  عملٍ  العائلة، طبيب مھني، مراقبِ 
ستشارة واإلرشاد في قضايا الصحة بالمھنة يقدَّمان بناء على طلب رب العمل، أو مراقب اال  .ج 

 .صندوق المرضىالعمل اللوائي التابع لوزارة العمل، أو طبيب 
لُ   .د  ًدا باالستمارة الالزمة إلى قسم الطب المھني. ثّمة إمكانية بأن يتم  يرسل المحوِّ العامَل مزوَّ

ھة إب المھنة بموجب رسالة خطية توجيه العامل لتلقي خدمات ط مدير موقع العمل ى لموجَّ
 د المشاكل التي يعانيھا العامل.تعدِّ 

 صندوق المرضىبإمكان المستقلين، الذين يدفعون الضريبة الموازية، التوّجه مباشرة إلى   .ه 
لون فيه.     المسجَّ

، ن الوطنيمؤسسة التأميفي حالة ظھور شكوك باحتمال اإلصابة بإعاقة، يمكن مراجعة   .و 
مؤسسة التأمين تشّغل عمل وأمراض المھنة. الوتحديدا، مأمور طلبات المصابين بإصابات 

لجانا طبية تقع على عاتقھا مسؤولية تحديد درجة اإلعاقة لمصابي العمل (لالطالع  الوطني
على حقوق َمن اعتَرف به كمصاب في حادثة عمل انظر فصل "مصابو حوادث العمل"، ص. 

 أعاله). 52

   

                                                            
كالزرنيخ والزئبق في الظاھر، يمكن أن يُدَرج في ھذه المادة فحص الرقابة على أنظمة وزارة العمل (الكتشاف وجود مواد  40

 والرصاص والغبار المضر، والضجيج وغير ذلك)
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 الجھة المعالجة .5

تتولى  –(قسم مراقبة العمل) التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والتشغيل  المھنةفي مديرية السالمة والصحة 
  مسؤولية منع المخاطر والمواضيع ذات الصلة بموقع العمل.

  للطبيب الذي ھو مراقب عمل الصالحية في إجراء فحص واٍق أو طبي عالجي للعامل. 
   تتولى مسؤولية االستشارة والعالج في مجال طب المھنة والخدمات لمصابي العمل.  -  المرضىصناديق 

    

 أماكن مراجعة الجمھور .6

  الجھة 
  المعالِجة

المؤسسة 
  المسؤولة

  عنوان البريد اإللكتروني  فاكس  الھاتف  العنوان 

 مفّوضية مراجعة
  الجمھور

  13جادة ڤايتسمان   مؤسسة التأمين الوطني
 -القدس  أورشليم
91909  

6709070-02  
  المركز القطري

6050*  
8812345-04  

6525038-02    

مفّوضية شكاوى 
  الجمھور

، 1176ص.ب.   وزارة الصحة
أورشليم القدس 

944672  

5400*  5655981-02  kvilot@moh.health.gov.il 

 مفّوضية مراجعة
  الجمھور

الصناعة وزارة 
والتجارة والتشغيل، 

مديرية السالمة 
  والصحة في المھنة

 شارع بنك إسرائيل
  ، أورشليم القدس5

6662001-02  
  

1180-20-800-1  

6662293-02  http://www.moital.gov.il/ 
cmsTamat/SendMail.aspx 

 مفّوضية مراجعة
  الجمھور

صندوق المرضى الذي 
  المصاب ينتسب إليه 

  (أ) في نھاية الكراسة معطيات عن نقاط مراجعات الجمھور في صناديق المرضىانظر في الملحق 
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  مصابو حوادث السير .ج

  م.  1975 –ع.  5735قانون التعويضات لمصابي حوادث السير، 
  م.  1994 –ع.  5754، قانون التأمين الصحي الرسمي

  

 عام .1

الشخَص الذي أصيب بحادثة سير  م. 1975 –ع.  5735قانون التعويضات لمصابي حوادث السير، يعّرف 
  عن األضرار التي لحقت بجسمه ونفسه. فيما كان مسافرا أو سائقا أو ماشيا وله الحق في تلقّي تعويض

 صندوق المرضىفي  مؤَمنشأنه في ذلك شأن أي سير الحق في تلقّي الخدمات الصحية، اللمصاب حادث 
. تشمل ھذه الخدمات العالج واألجھزة التأمين الصحي الرسميقانون التي يعّرفھا  سلّة الخدماتلوطبقا 

  .صندوق المرضى الذي ينتسب إليه المساعدة واألدوية واالستشفاء. يجري كل ذلك في إطار 
للمصاب كذلك الحق في تلقي مساعدة من شركة التأمين في تمويل العالج واألجھزة المساعدة واألدوية 

عليھا، وذلك في  قانون التأمين الصحي الرسميالتي ينص  سلّة الخدماتواالستشفاء غير المشمولة في 
  إطار التعويضات التي قُضي بحقه فيھا بناء على پوليصة التأمين. 

  

 تعريف .2

حادث لحق فيه لشخص ما ضرر نتيجة استعمال مركبة مدفوعة بمحّرك بھدف السفر، " ھو حادث السير"
أعقاب انفجار المركبة أو اشتعالھا لسبب متصل بمرّكب من مرّكبات نتيجة حادث سير، بما في ذلك في و/أو 

  المركبة، على أال يكون الھدف الذي استُخدمت المركبة من أجله قد ُغيّر أثناء استخدامھا.

موت، مرض، إصابة، أو خلل جسدي أو نفسي أو عقلي، بما في ذلك إصابة الجھاز  –" ضرر جسدي"
  متصال بجسم المصاب لحظة وقوع حادثة السير.جسم الذي كان الالزم لنشاط عضو من أعضاء ال

السفر في مركبة، الدخول إليھا أو الخروج منھا، َركنُھا، دفعھا أو  –" استخدام مركبة مدفوعة بمحّرك"
جّرھا، معالجة المركبة أو إصالحھا على الطريق سواء على يد مستخدمھا أو سواه، ليس في إطار مزاولته 

انفصال شخص من المركبة أو سقوطه منھا أو من عمله، بما في ذلك تدھور المركبة أو انقالبھا، أو 
  الل سيرھا.صندوقھا خ

شخص لحق بجسمه ضرر بسبب حادثة سير، إال إذا كانت اإلصابة نتيجة لعمل عدائي،  –" مصاب"
  م. 1970 –ع.  5730كتعريفه في قانون المدفوعات لمصابي األعمال العدائية، 

  

 الخدمات الطبية المقدَّمة لمصابي حوادث السير .3

قضى بوجوب أن يقّدم  الصحي الرسميقانون التأمين أُدخل في اآلونة األخيرة تعديل على   .أ 
يه كافة العالجات الطبية الالزمة له نتيجة إصابته (وليس إل المؤَمن الذي ينتسب صندوق المرضى

، قانون التأمين الصحي الرسميواألدوية المشمولة في  سلّة الخدماتالعالج العاجل فقط)، طبقا ل
 صناديق المرضىإلى نقل أن تشركات التأمين ب . ألزم ھذا التحديثالمساھمة الذاتيّةوذلك دون دفع 

 مبالغ التي يقضي بھا القانون لتمويل ھذه الخدمات لمصابي حوادث السير.ال

، التوّجه إلى قسم الطوارئ في أعقاب حادث سير معفى من قانون التأمين الصحي الرسميطبقا ل  .ب 
 دفع الرسوم.

سير، ملَزم أوال بالتوّجه إلى الصندوق تلقي الخدمة (غير المحسوبة حالة عاجلة) نتيجة حادث   .ج 
م خدمات (اقتناء خدمة دون تحويل من الصندوق ال يمنح  بھدف الحصول منه على تحويل لمقدِّ

 تمويال للخدمة بعد االستفادة منھا).
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الصندوق غير ملَزم بتقديم عالج طبي غير مشمول في قانون التأمين الصحي الرسمي، أو عالج   .د 
فة في سلة الصحة لمجمل مؤَمني قانون التأمين الصحي الرسمي.  يتخطّى حصة العالجات المعرَّ

إن كانت ھناك ضرورة لعالج كھذا، يتوّجب على المصاب مراجعة شركة التأمين. في حالة إعطاء 
م خدمة آخر، وفقا الختياره، أو تمّكنه  شركة التأمين تصديقھا للعالج، تقوم بتوجيه المصاب إلى مقدِّ

جه في صندوق المرضى، وفي ھذه الحالة تصّدق على تسديد رسم خاص من مواصلة عال
 للصندوق لقاء الخدمة المذكورة. 

 "أصاب وفرّ "مصابو حوادث السير   .ه 
 –تتحّمل "َكْرنيت"  م. 1975 –ع.  5735قانون التعويضات لمصابي حوادث السير، طبقا ل

الصندوق لتعويض مصابي حوادث السير مسؤولية تعويض مصابي حوادث السير من نوع "أصاب 
وفّر" الذين يستحقون تلقي العالج الطبي لألضرار التي لحقت بأجسامھم، وھو عاجزون عن إقامة 

م ھؤالء كْ باھم. حُ الدعوى ضد مؤمِّن آخر قادر على تعويضھم عن الضرر والمعاناة اللذين أصا
  .قانون التأمين الصحي الرسميآخر في  مؤَمنين كحكم أي المصاب

 مصابو حوادث السير الناجمة عن سائقين غير مرخَّصين   .و 
الصندوق لتعويض مصابي حوادث السير يعّوض كذلك مصابي حوادث السير في حالة  –"َكْرنيت" 

يتّفق الحادث وشروط  ، أو لمساري المفعول عن وقوع الحادثة تأمينٌ  ما لم يكن للمركبة المسؤولةِ 
، صندوق المرضىالپوليصة. في ھذه الحالة أيضا، للمصاب الحق في تلقّي العالج الطبي في إطار 

. أما العالجات التي تتخطى السلة الرسمية قانون التأمين الصحي الرسميآخر، طبقا ل مؤَمنكأي 
نة     "كرنيت" في ھذه الحالة. –فتندرج في إطار مسؤولية الجھة المؤمِّ

  

 الرسوم عن العالج .4

في تلقي العالج الالزم نتيجة الحادث، من  صندوق المرضىصيب في حادث سير الحق من الذي أ مؤَمنلل
بدفع رسم  مغير ملزَ  المؤَمن. قانون التأمين الصحي الرسميضمن الخدمات المشمولة في السلة طبقا ل

  المذكور، وإذا جبوا منه، يحق له أن يسترد المبلغ الذي دفعه.  العالجعن  المساھمة الذاتيّة

  

 طريقة تلقّي العالج .5

ل فيه. من المحبّذ أن يبلّغ  صندوق المرضىالذي أصيب في حادثة سير يتلقّى العالج بواسطة  المؤَمن المسجَّ
ل ف صندوق المرضىالمصاب، أو من ينوب عنه، عن وقوع الحادثة لسكرتارية فرع  يه وأن يرسل المسجَّ

  في أقرب فرصة شھادة من الشرطة عن الحادثة.

  

 الجھة المعالجة .6

في شأن الخدمات المشمولة في السلة المدَرجة في  –الواقعة في منطقة السكن  صناديق المرضى  .أ 
 .قانون التأمين الصحي الرسمي

في شأن الخدمات غير المشمولة في السلة المدَرجة في  –شركة التأمين المؤّمن المصاب فيھا   .ب 
 .قانون التأمين الصحي الرسمي
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 أماكن مراجعة الجمھور .7

  الجھة 
  المعالِجة

المؤسسة 
  المسؤولة

  عنوان البريد اإللكتروني  فاكس  الھاتف  العنوان 

شركة التأمين   الجمھور مراجعة
نة   المؤمِّ

        

 مفّوضية مراجعة
  الجمھور

صندوق المرضى 
 الذي ينتسب إليه 

  المصاب

  انظر في الملحق (أ) في نھاية الكراسة معطيات عن نقاط مراجعات الجمھور في صناديق المرضى

 دائرة مراجعة
  الجمھور

وزارة المالية، سوق 
، التأمين المال

  واالدخار

أورشليم  ،1كاپلَنشارع 
  91950 القدس

ھاتف للمراجعة 
3002*  

  12223002أو: 

5695352-02  https://pe.mof.gov.il/SubmitComplaint.aspX 

مفّوضية شكاوى 
  الجمھور

، 1176ص.ب.   وزارة الصحة
أورشليم القدس 

944672  

5400*  5655981-02  kvilot@moh.health.gov.il 
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  تالميذ المدارسالشخصية لحوادث ال .د

  م.  1949 –ع.  5719قانون التعليم اإللزامي، 
  م.  1994 –ع.  5754، قانون التأمين الصحي الرسمي

  

 عام .1

المدرسة  في تخومھي حوادث يصاب فيھا تلميذ نتيجة سقوط أو إصابة  –الحوادث في جھاز التربية والتعليم 
  أو الروضة، إبان ساعات الدراسة، أو حتى بعد ذلك. 

تالميذ" في ال –شخصية الحوادث الون جماعةً من خالل پوليصة "مؤَمن إسرائيلالتالميذ الذين يتعلّمون في 
. فإذا أصيب تلميذ في حادث، حتى وإن خارج ساعات الدراسة إسرائيلإحدى شركات التأمين العاملة في 
ة لفحص اسم الشركة التي أبواب المدرسة، حريٌّ بمراجعة إدارة المدرسوالنشاطات في المدرسة وخارج 

تؤّمن التالميذ، وما ھو نظام مراجعة الشركة وإنفاذ الحقوق، في حالة وجودھا، نتيجة إصابة التلميذ بحكم 
  پوليصة تأمين الحوادث الشخصية.

كما سبق وُذكر، فإن پوليصة التأمين الجماعية التي يتم اقتناؤھا في إطار جھاز التربية والتعليم لمجمل 
  ساعات اليوم، وليس في ساعات الدراسة فحسب.  طيلة، تغطي التالميذ التالميذ

   

 المستحقين تعريف .2

يتعلّم في مؤسسة تابعة لوزارة  18-تلميذ أو طفل تتراوح سنّه بين عمر الروضة والكل  تغطّي الپوليصة
مشاركين في نشاطاتھا تواجدوا في المدرسة كذلك األھالي الذين   التربية والتعليم. تغطي ھذه الپوليصة

صيبوا خاللھا. يجب التنويه إلى أن ھذه الپوليصة ال تغطي مصابي حوادث السير، حتى أالتربوية التعليمية و
وإن ھذه وقعت كجزء من نشاطات المدرسة. في ھذه الحالة، يتولى التغطيةَ التأميُن اإللزامي للمركبة التي 

  ركبھا التلميذ.

طالما أن ھذا الشأن متصل بطلب إنفاذ التأمين، ينبغي التنويه إلى أن مدة التقادم في الدعاوى في مالحظة: 
  . 21-، أي بلوغه سن ال18- سنوات من لحظة تجاوز التلميذ سن ال 3حالة حوادث التالميذ تقتصر على 

  

 المقدَّمة سلّة الخدمات .3

 خدمات العيادة والخدمات العاجلة  .أ 
حدى العيادات إأصيب بإصابة خفيفة أو متوسطة أن يتلقّى العالج األولي في بإمكان التلميذ الذي 

أو في أحد مراكز الحاالت العاجلة التابعة لھا. عند الضرورة، يمكن  صناديق المرضىالتابعة ل
تلقي العالج في العيادة الداخلية لقسم الطوارئ. عند التوّجه إلى قسم الطوارئ، يجب التزّود 
بتصديق من المدرسة يشير إلى وقوع حادثة في إطار المدرسة (يعفي ھذا التصديق من دفع 

  الرسوم). 
طوارئ نتيجة وقوع حادث في المدرسة، كما ورد أعاله، يقدَّم دون مقابل من العالج في قسم ال

. صندوق المرضىمن  هرسما للمستشفى، يحق له استرداد المؤَمن. في حالة ما دفع المؤَمنطرف 
المراكز التي تنوب عنھا ملَزم بدفع تلقّي العالج في مراكز الحاالت العاجلة التابعة للصندوق أو 

. حريٌّ بمراجعة شركة التأمين التي تؤّمن تالميذ المدرسة بشأن الحق في الذاتيّة المساھمةرسم 
   .المساھمة الذاتيّةاسترداد المبالغ المدفوعة عن 

 األجھزة الطبية  .ب 
، في استرداد المبالغ المدفوعة عن األجھزة الپوليصة ، في إطارتجاه شركة التأمين للتلميذ الحق

الطبية الخاصة (وسائل المساعدة الطبية التي يستعملھا المصاب جراء محدودية تنقّله)، وذلك لفترة 
  ال تتجاوز الستة أشھر. 
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 التعويض المالي  .ج 
قَد طبقا لالتفاق بين السلطات المحلية ومؤسسات التربية والتعليم من جھة، وشركة التأمين المتعا

معھا، وعالوة على ما ُذكر أعاله، يتوّجب على شركة التأمين أن تعّوض التالميذ الذين أصيبوا في 
  إطار نشاط المدرسة، وذلك على النحو التالي:

التلميذ الذي أصيب في إطار نشاط المدرسة بإصابة جسدية بالغة الشدة أو الذي توفي  )1
 لعائلته الحق في تعويض جراء اإلعاقة أو الوفاة. –نتيجة الحادثة 

أو في مكان آخر بالعالم،  إسرائيليسري الحق المذكور سواء أصيب التلميذ في دولة  )2
 مھما كانت الساعة، سواء كانت اإلصابة متصلة بنشاط مؤسسة التربية والتعليم أم ال.

التأمين ال ينتقص من حقه في تلقي العالج  ينبغي التأكيد بأن حق التلميذ طبقا لپوليصةمالحظة: 
  .قانون التأمين الصحي الرسميبموجب 

  

 طريقة الحصول على الخدمة .4

في قسم في الحاالت التي يتم فيھا نقل التلميذ إلى المستشفى مباشرة، يُطلب من ذوي التلميذ عادة بأن يوقّعوا 
الستصدار  صندوق المرضىألھل التوّجه إلى استمارة تعھّد بالدفع. في ھذه الحالة، على ا علىالطوارئ 

  التعھّد.
عن وقوع حادث في إطار المدرسة أحوج إلى تلقي عالج طبي، ويبِرزوا  صندوق المرضىيبلّغ ذوو التلميذ 

تصديقا من المؤسسة التربوية صادرا عن ممرضة أو معلّم أو السكرتيرية. على األھل كذلك أن يقدموا 
من األھل  صندوق المرضىقد يطلب ج في قسم الطوارئ أو أي مستند آخر. العال تلّخصللصندوق شھادة 

تغطية نفقات الصندوق من الجھة التي تسبّبت الحصول على التعاون الستحصال الشھادات الالزمة بھدف 
   في وقوع الحادث (وإلحاق األذى بالتلميذ)، أو من المؤمِّن.

  

 الجھة المعالِجة .5

   بواسطة المدرسة التي يتعلّم التلميذ فيھا.، وزارة التربية والتعليم
قانون التأمين الصحي لتلقّي الخدمات الطبية طبقا للسلة المشمولة في  –التلميذ فيه  المؤَمن صندوق المرضى

  .الرسمي
  يخضع كل ما قيل أعاله لقواعد الپوليصة وألنظمة وزارة التربية والتعليم.مالحظة: 

  

 أماكن مراجعة الجمھور .6

  الجھة 
  المعالِجة

المؤسسة 
  المسؤولة

  عنوان البريد اإللكتروني  فاكس  الھاتف  العنوان 

شركة التأمين   الجمھور مراجعة
نة   المؤمِّ

        

 مفّوضية مراجعة
  الجمھور

وزارة التربية 
  والتعليم

، أورشليم 2شارع النبيّة دڤوره 
   91911القدس 

1800250025  
1800222003  

5602390-02  info@education.gov.il 

 مفّوضية مراجعة
  الجمھور

صندوق المرضى 
 الذي ينتسب إليه 

  المصاب

  انظر في الملحق (أ) في نھاية الكراسة معطيات عن نقاط مراجعات الجمھور في صناديق المرضى

 دائرة مراجعة
  الجمھور

وزارة المالية، سوق 
المال، التأمين 

  واالدخار

، أورشليم القدس 1 شارع كاپلَن
91950  

ھاتف للمراجعة 
3002*  

أو: 
12223002  

5695352-02  https://pe.mof.gov.il/SubmitComplaint.a
spX 

مفّوضية شكاوى 
  الجمھور

، أورشليم القدس 1176ص.ب.   وزارة الصحة
944672  

5400*  5655981-02  kvilot@moh.health.gov.il 
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  مصابو األعمال العدائية .ه

  م.  1970 –ع.  5730لمصابي األعمال العدائية،  عاناتقانون اإل
  

 عام .1

إصابة األعمال العدائية بأنھا تلك  م. 1970 –ع.  5730لمصابي األعمال العدائية،  عاناتقانون اإل يعّرف
قوات معادية، أو تلك الناشئة نتيجة عمل عدائي أو على نحو ن أعمال عدائية قامت بھا عالناجمة مباشرة 

متّصل به (مثال، اإلصابة الناشئة في ظروف ظھرت فيھا خشية معقولة بوقوع عمل عدائي، أو اإلصابة من 
ا لقيام قّوات ما بعمل عدائي ا لمنع عمل كھذا)، أو اإلصابة الناجمة عن عنف ھدفه سالح كان معّدً ، أو معّدً

العربي،  اإلسرائيليضرر بشخص بسبب انتمائه القومي أو االثني، على أن يكون ناتجا عن النزاع إلحاق ال
  .  أو عن منظمة إرھابية

  

 المستحقين تعريف .2

بأنه لكل من اعتُبر مصاب عمل  م. 1970 –ع.  5730لمصابي األعمال العدائية،  عاناتقانون اإليقضي 
 عاناتكاإل –وفوائد مختلفة ترمي إلى مساعدتھم ومساندة شفائھم  إعاناتعدائي، وألفراد عائلته، الحق في 

  الشھرية وإعادة التأھيل والمنح السنوية والمنح لمرة واحدة.  

  

 سلّة الخدمات الصحيّة .3

 العالج الطبي الجاري  .أ 
يتواجد/تتواجد  طبيب أو مؤسسة طبية أي وأمن نجمة داوود الحمراء مقدَّم إسعاف أولي  )1

 بالقرب من موقع اإلصابة؛
قانون التأمين الصحي األدوية الالزمة لإلصابة (بما في ذلك تلك غير المشمولة في  )2

 انظر أدناه)؛ – الرسمي
 إلصابات الناجمة عن العمل العدائي؛عن ااالستشفاء وتلقّي العالج  )3
 أجھزة المساعدة الطبية؛ )4
 النقاھة وإعادة التأھيل؛ )5
 المشاكل الناجمة عن اإلصابة.  جراءان عالج األسن )6

 األدوية  .ب 
يمكن استرداد المبالغ التي صرفَت لشراء األدوية ذات العالقة باإلصابة والتي لم توفّرھا الخدمة 

مؤسسة التأمين ). في سبيل استرداد المال، ينبغي مراجعة فرع صندوق المرضىالطبية العامة (
  األقرب إلى مكان السكن وإبراز وصفات األدوية والفواتير من الصيدلية.  الوطني

 العالج النفسي  .ج 
للمعاق الذي يجد صعوبة في القيام بالنشاطات المساعدة النفسية من مسؤوليات عاملي إعادة التأھيل. 

التأھيل أن من يد طبيب نفسي، وذلك إذا اعتقد عامل إعادة على تمويل عالج نفسي الحق في  اليومية
النفسية واألدائية والمساھمة في إنجاح البرنامج التأھيلي.  صابشأن ھذا العالج تحسين حالة الم

ق وعامل إعادة التأھيل على المشاكل التي يجب معالجتھا، تمويل العالج مرھون باتفاق المستحِ 
  عالج، وتيرته ومدته.ف العالج، تقييم القدرة على االستفادة من العالج، إلى جانب نوع الاأھد

 عالج األسنان  .د 
% فأكثر جراء 50% خاصة، أو 100الحق في تمويل عالج األسنان ھو للمعاق بدرجة إعاقة 

% فأكثر جراء اإلصابة النفسية. يُمنح العالج حتى إن لم تقع إصابة 20إصابة في الرأس، أو 
  .الوطنيمؤسسة التأمين األسنان إبان الحادث، طبقا للقواعد المعتَمدة في 
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صندوق يشمل العالُج العالَج الوقائي، الصائن والبِدلي، ويتواله طبيب أسنان يعمل في عيادات 
(يمكن الحصول على  مؤسسة التأمين الوطنيأو طبيب أسنان مدَرج في قائمة تصدرھا  المرضى

  ).مؤسسة التأمين الوطنيالقائمة في فروع 
إن قرر المصاب تلقي عالج خاص، لدى طبيب أسنان غير مشمول في القائمة المذكورة أعاله، 

    .مؤسسة التأمين الوطنيأن يسترد جزءا فقط من نفقته، وفقا لألنظمة المعتَمدة في يحق له 

 السفر  .ه 
بھدف تلقّي العالج الطبي، وذلك على ه سفر للمصاب في أعمال عدائية الحق في استرداد نفقات

  النحو التالي:
-و 19يستحق استرداد رسوم السفر المعاقون مبتورو القدمين بدرجة إعاقة تتراوح بين  )1

 %.39-و 19%، ومصابو الظھر والقلب والعمود الفقري بدرجة إعاقة تتراوح بين 29
% من رسوم 25% استرداد 49- و 40يستحق المعاقون بدرجة إعاقة تتراوح بين  )2

 ظفين الحكوميين.التصّرف بمركبة خدمات للمو
% فما فوق تعتمد 19نسبة االسترداد التي يحصل عليھا مصابو القلب ذوو اإلعاقة من  )3

 على درجة إعاقتھم اإلجمالية.
إعادة النفقات مرھونة بتلقي العالج بمحاذاة مكان اإلقامة، وعلى يد مؤسسة طبية عامة معتَرف 

  أحقية المصاب في سيارة طبية.بھا، وبعدم 
، المستشفى صندوق المرضىاد النفقات يجب إرفاق شھادة من الجھة المعالجة (لطلب استرد

  تاريخ تلقي العالج ونوعه، فضال عن فواتير النفقات، وذلك على النحو التالي: تتضّمنوغيرھما) 

  أنواع المبالغ المستَردة عن نفقات السفر  
وما شابه) بھدف تلقي إذا استعمل المصاب المواصالت العامة (حافلة أو سيارة خدمات،  )1

العالج، يطلَب منه التوقيع على تصريح بمسار السفر وسعره (ال لزوم إلرفاق تذاكر 
 السفر). في ھذه الحالة يكون المبلغ المعاد مساويا ألسعار المواصالت العامة.

سيارة أجرة خاصة أو سيارة إسعاف (بعدما قضى الطبيب المعالج، إذا استعمل المصاب  )2
، أن حالة المصاب ال تتيح له السفر في مؤسسة التأمين الوطنيوبتصديق طبيب 

 يجب أن يرفق فواتير بنفقاته على السفر. –المواصالت العامة) 
ة إذا استعمل المصاب مركبته الخاصة، يحصل على تعويض عن نفقاته بموجب المساف )3

   المقطوعة (طبقا للتسعيرة المدفوعة للموظف الحكومي).

 رسوم النقاھة الطبية  .و 
تُمنح رسوم النقاھة بعد قضاء فترة استشفاء طويلة أو بعد الخضوع لعملية جراحية بتوصية من 

  .مؤسسة التأمين الوطنيالطبيب المعالِج وبتصديق من طبيب 

 االشتراك في دفع تأمين الصحة  .ز 
وال يتلقّون  مبّكرالذين يعملون أو خرجوا لتقاعد  ،% خاصة100إعاقة للمعاقين بدرجة 
% من رسوم 75، الحقُّ في الحصول على مشاركة بنسبة مؤسسة التأمين الوطنيمخصصات من 

  تأمين الصحة.

  

 في الخدمات الصحية المساھمة الذاتيّة .4

أحيانا بدفع رسم ما أو مساھمة ذاتية غيره لقاء الخدمة الطبية. مصابو  قانون التأمين الصحي الرسمييلِزم 
قانون التي يقضي بھا  المساھمة الذاتيّةاألعمال العدائية غير ملَزمين، على إصابتھم المعتَرف بھا، بدفع 

صندوق من  ين اآلخرين. فإذا دفعوا، يحق لھم استرداد ما دفعوهالمؤَمنمن  التأمين الصحي الرسمي
  ، شرط أن يكون العالج أو الدواء ذا صلة باإلصابة التي اعتُرف بھا كإصابة عمل عدائي.لمرضىا
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 االستحقاق لتلقي العالج الطبي نتيجة اإلصابةمدة  .5

لى عالج طبي، فإن له الحق، مدى حياته، إإذا اعتُرف بمعاق كمصاب عمل عدائي، وھو نتيجة لذلك بحاجة 
. ھذا الحق مصان مؤسسة التأمين الوطنيفي تلقي عالج طبي جراء إصابته، طبقا لشھادة من الطبيب أو 

  حتى وإن انتقل المعاق من صندوق إلى آخر. 

   

 االعتراف باإلصابة ومعالجة الطلب .6

 12في غضون  مؤسسة التأمين الوطنيطلب االعتراف بالمعاق مصاَب عمٍل عدائي، يجب أن يقدَّم إلى 
في منطقة سكن مصاب العمل العدائي أمر  مؤسسة التأمين الوطنيشھرا من يوم اإلصابة. يتولى فرع 

، صناديق المرضىسطة للمصاب، وھو القيّم على توفير العالج الطبي لھم. يقدَّم العالج الطبي بوا عاناتاإل
 عاناتطبقا لقانون المعاقين (اإل عانات. تحدَّد اإلمؤسسة التأمين الوطنياستناًدا لالتفاق المبرم بينھا وبين 

   م. 1959 –ع.  5719وإعادة التأھيل) 

  

 الجھة المعالِجة .7

عادة أمر توفير الخدمات الطبية ذات العالقة باإلصابة باعتبارھا زّوادة  صناديق المرضىتتولّى   .أ 
. في سبيل الحصول على الخدمة، على المصاب مؤسسة التأمين الوطنيالخدمات المتعاقدة مع 

ًدا بشھادة من  صندوق المرضىمراجعة  ل فيه مزوَّ تحّدد اإلعاقة أو  مؤسسة التأمين الوطنيالمسجَّ
وتتعھّد بصرف كلفة العالج  لى االعتراف باإلصابة كإصابة عمل عدائياإلصابة وتصّدق ع

   .صندوق المرضىل
قانون التأمين له شھادة كھذه، فإن إعادة تأھيله تتم بحكم حقه الذي يكفله  المؤَمنإذا لم يكن بحوزة 
  آخر. مؤَمن، شأنه في ذلك شأن أي الصحي الرسمي

مسبقا، مباشرة بعد الحصول  صندوق المرضىعلى ضوء ما تقدَّم، حريٌّ بالمصاب أن يراجع   .ب 
إن لم يكن بحاجة إلى عالج فوري،  مؤسسة التأمين الوطنيعلى الشھادة المذكورة أعاله من 

عالوة على ذلك، حريٌّ بالمصاب، قبل تلقّيه العالج، أن يستمع من  .بھدف تسجيل حقه وتثبيته
  دوق عن الترتيبات ذات الصلة بالموضوع.  ممثل للصن

مؤسسة التأمين خدمات غير تابعة للصندوق، يوّجه طلبه الستعادة نفقاته إلى  المؤَمنإذا اقتنى   .ج 
 .الوطني

  

 أماكن مراجعة الجمھور .8

  الجھة 
  المعالِجة

المؤسسة 
  المسؤولة

  عنوان البريد اإللكتروني  فاكس  الھاتف  العنوان 

 مفّوضية مراجعة
  الجمھور

صندوق المرضى الذي 
  المصاب ينتسب إليه 

  انظر في الملحق (أ) في نھاية الكراسة معطيات عن نقاط مراجعات الجمھور في صناديق المرضى

 مفّوضية مراجعة
  الجمھور

، 13جادة ڤايتسمان   مؤسسة التأمين الوطني
  91909أورشليم القدس 

6709070-02  6525038 -02   
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  في التأمين الطبي  الخاصالوضع  ذوو .6

  القادمون الجددأ. 

  م. 1994 –ع.  5754قانون التأمين الصحي الرسمي 
  م. 1950 –ع.  5710قانون العودة، 

  
 عام .1

 إسرائيلكمقيم في  مؤسسة التأمين الوطني، لكل شخص اعترفت به قانون التأمين الصحي الرسميوفقا ل
المسَجل فيه،  صندوق المرضىالحق في الحصول على كافة الخدمات الطبية المشمولة في سلة الصحة من 
ا بتأمين مؤَمنالحقُّ في أن يكون  وذلك منذ تسجيله عضويته فيه. للمقيم، القادم الجديد بحكم قانون العودة

بمكانته كقادم  ين الوطنيمؤسسة التأم، وذلك بعد اعتراف قانون التأمين الصحي الرسميصحة بموجب 
، بغض النظر عن سنه وحالته االنتساب إليهيرغب في  الذي مرضىالجديد. من حقه اختيار صندوق 

سلّة بعد ذلك باالستفادة من ھذا ، فيبدأ الصحية. يجري التسجيل لعضوية الصندوق بأحد فروع سلطة البريد
فة في القانون، كأي  الخدمات الصحيّة آخر. عالوة على ذلك، عّرف القانون عددا من الحقوق  مؤَمنالمعرَّ

  اإلضافية التي توفّرھا خدمات الصحة التي تمنَح للقادمين الجدد. 

   

 تعريف .2

وحصل من وزارة الداخلية  إسرائيلفي المسائل التي تتناولھا ھذه الكراسة، القادم الجديد ھو شخص قِدم إلى 
  م. 1950 –ع.  5710دة، على مكانة "قادم جديد" طبقا لقانون العو

  

 المقدَّمة سلّة الخدمات .3

فة في  سلّة الخدماتللقادم الجديد، منذ اليوم األول لالعتراف به كقادم جديد، الحق في  قانون كاملةً المعرَّ
. فضال عن ذلك، للقادم الجديد في فترة السنة األولى إسرائيل فرد من سكان، كأي التأمين الصحي الرسمي

قانون التأمين الصحي التي يقضي بھا  المساھمة الذاتيّةالحق في حسوم في رسوم  إسرائيللقدومه إلى 
  فيما يتصل برسوم مراجعة األطباء والمعاھد والعيادات الخارجية. الرسمي

ي مؤَمنيساوي الرسم الذي يدفعه كافة  عه، الذي ھو قادم جديد، بدفالمؤَمنصحيح أن حجم الرسم الملَزم 
لين فيه، إال أن التخفيض المذكور يجد ترجمة له في مستوى  ، الفصلي للقادم الجديدالسقف الصندوق المسجَّ

ل فيه.المؤَمن%) السقف العادي الساري على سائر 50إذ أن ھذا يساوي نصف (   ين في الصندوق المسجَّ

  

 طريقة الحصول على الخدمات .4

له مكتب تابع لوزارة االستيعاب قسيمة تأمين طبي ، يصدر إسرائيلحال وصول القادم الجديد إلى   .أ 
. وعليه في ھذا الصدد التوّجه إلى أحد فروع البريد صندوق المرضىتسجيل عضويته في ب قوملي

 ليسجل نفسه في أي صندوق مرضى يختار.
 مؤسسة التأمين الوطنياستناًدا إلى معلومات تزّودھا يُعطى الحسم في الصندوق مباشرة،   .ب 

 كـ"قادم جديد" وتاريخ االعتراف بمكانته ھذه. المؤَمنللصندوق حول مكانة 
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 استرداد النفقات .5

، يضطر إسرائيلعلى اإلقامة في  مؤسسة التأمين الوطنيفي كثير من الحاالت، قبل تلقّي تصديق   .أ 
م الطلب إلى اقتناء تأمين طبي  ة، إلى على حسابه. وقد يضطر أحيانا، نتيجة الضرورات الطبيمقدِّ
 القتناء الخدمات الطبية. أن يصرف في تلك الفترة من ماله

م الطلب كقادم جديد (أو مقيم) يتم في بعض األحيان على نحو تراجعي،   .ب  حيث أن االعتراف بمقدِّ
الشھادةَ  مؤسسة التأمين الوطنيموعد إرسال يسبق أي أن تاريخ بدء سريان اإلقامة وفقا للشھادة 

يؤَخذ بالحسبان احتمال أن يكون ھذا قد تحّمل بعض النفقات الطبية في الفترة بين بدء سريان  –له 
 .مؤسسة التأمين الوطنياإلقامة وموعد تلقّيه شھادة 

في استرداد نفقاته  في الحاالت الواردة في المادة (ب) أعاله، يقضي القانون بأحقية مقّدم الطلب  .ج 
  على النحو التالي:

 التأمين الطبيرسوم  )1
م الطلب الحق في استرداد نفقاته على رسوم التأمين الطبي عن الفترة   .أ  لمقدِّ

الفاصلة بين بدء سريان اإلقامة (على نحو تراجعي) وموعد تقديم طلب اإلقامة. 
، وھو يساوي حجم رسوم التأمين الصحي التي يقف المبلغ المعاد عند حد السقف
 .قانون التأمين الصحي الرسميفترة بحكم كان يفتَرض أن يدفعھا في تلك ال

م الطلب كذلك الحق في استرداد رسوم التأمين الطبي التي دفعھا عن الفترة   .ب  لمقدِّ
مؤسسة التأمين بين موعد تقديم طلب اإلقامة وحتى موعد الحصول على شھادة 

وزارة . المبلغ المعاد في ھذه الحالة يقف عند حد آخر تعّرفه أنظمة الوطني
 .الصحة

فصاعًدا،  مؤسسة التأمين الوطنيمنذ لحظة الحصول على الشھادة الصادرة عن   .ج 
ا بتأمين الصحة الرسمي ويسري عليه ما يسري على أي مؤَمن المؤَمنيصبح 

مقيم آخر. لكن يجب التنويه إلى أن على الحاصل على االعتراف بإقامته 
، طبقا صناديق المرضىأحد  لالنتساب إلىد فروع سلطة البريد التسجيل في أح

الحصول على الخدمة الطبية من  مؤَمنلرغبته. فقط بعد التسجيل الفعلي يحق لل
  .صندوق المرضى

 المدفوعات عن اقتناء الخدمات الطبية )2
لمقدم الطلب الحق كذلك في استرداد ما دفعه لتلقي الخدمات الصحية التي اقتناھا   .أ 

به لالعتراف بإقامته، لكن ليس له في فترة األشھر الستة التي سبقت تقديمه طل
 الحق عن الفترة التي سبقت فترة اإلقامة.

المبلغ المعاد عن ھذه الخدمات لجنةٌ خاصة متعددة الوزارات، طبقا  ر حجمَ تقرِّ   .ب 
 لألنظمة المحدَّدة في ھذا الشأن.

 تلقّي المبالغ المستَردَّة )3
، وذلك، كما الوطنيمؤسسة التأمين من مسؤولية ھي إعادة رسوم التأمين الطبي   .أ 

ملَزما بھا  المؤَمنتقّدم، بعدما تقتطع المؤسسة من المبلغ المعاد المبالغ التي كان 
 . .قانون التأمين الصحي الرسميلعلى نحو جاٍر طبقا 

أعاله،  2في سبيل استرداد النفقات عن الخدمات الصحية المذكورة في المادة   .ب 
 .وزارة الصحةالجمھور التابعة ل يجب تقديم طلب باألمر إلى مفوضيّة مراجعة

، ووجود مستند إسرائيلشروط استرداد النفقات: أن تكون الخدمة قد قدَِّمت في   .ج 
سلّة طبي يقضي بضرورة تلقي الخدمة الطبية، وأن تكون الخدمة مشمولة في 

 الرسمية. الخدمات
مِ   .د  مكن تحويل الخدمة، ي إن لم يجِر بعد سداد كلفة الخدمة الطبية إلى المستشفى مقدِّ

 المبلغ المستَرد إلى المستشفى مباشرة. 
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لى أن مقّدم الطلب ال يستحق استرداد نفقاته عن الفترة التي إيجب التنويه مالحظة: 
سبقت تقديمه الطلب الستعادة ما دفعه عن الخدمات الصحية التي اقتناھا في تلك 

  الفترة.

  

 الجھة المعالِجة .6

   القادم الجديد. صندوق المرضى الذي ينتسب إليه  –خدمات الصحة 
  ووزارة استيعاب القادمين الجدد. مؤسسة التأمين الوطني -الشھادات وتحديد المكانة 

  

 أماكن مراجعة الجمھور .7

  الجھة 
  المعالِجة

المؤسسة 
  المسؤولة

  عنوان البريد اإللكتروني  فاكس  الھاتف  العنوان 

شارع الملكة إستِر   وزارة االستيعاب  الجمھور مراجعة
  ، تل أبيب6

5209127-03  5209161-03  http://www.moia.gov.il/Hebrew/ 
About/Pages/ContactUs.aspx 

 مفّوضية مراجعة
  الجمھور

صندوق المرضى 
 الذي ينتسب إليه 

  القادم الجديد

  المرضىانظر في الملحق (أ) في نھاية الكراسة معطيات عن نقاط مراجعات الجمھور في صناديق 

، مجال الجمھور مراجعة
  التخصيص والتسجيل

مؤسسة التأمين 
  الوطني

، جادة ڤايتسمان
أورشليم القدس 

91950  

6462000-02  6462029-02  http://www.btl.gov.il 
   – مركز فحص االستحقاق

  02-6462000ھاتف: 
، 1176ص.ب.   وزارة الصحة  الجمھورمفّوضية شكاوى 

أورشليم القدس 
944672  

5400*  5655981-02  kvilot@moh.health.gov.il 
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  المقيمون العائدونب. 

  م. 1994 –ع.  5754قانون التأمين الصحي الرسمي 
  

 عام .1

مؤقتا خارج البالد، ملَزم بدفع رسوم التأمين الوطني ورسوم التأمين الذي يغادرھا ويقيم  يسرائيلاإلالمقيم 
 يصون حقوق مؤسسة التأمين الوطنيتسديد رسوم التأمين لالصحي حتى في فترة تواجده خارج البالد. 

  (طبقا لقواعد اإلقامة).  إسرائيلالطبية طالما بقي معتبَرا من سكان  المقيم
أمين الصحي في فترة التواجد خارج البالد حرمان الشخص من من شأن التأخر في تسديد رسوم الت

  أشھر. طيلة إسرائيلالحصول على الخدمات الطبية في فترة تواجده في 
 2001آذار  1خارج البالد منذ  مقيم إسرائيلي، إذا تواجد قانون التأمين الصحي الرسميمن  58وفقا للمادة 

مؤسسة يوما أو أكثر، ولم يسدد ل 182لمدة سنتين على األقل دون انقطاع، بحيث مكث في الخارج لمدة 
يحَرم من الحق في قسطا،  12رسوم التأمين الصحي، أو تأّخر في تسديد ما يزيد عن  التأمين الوطني

  .لإسرائيعند عودته إلى  الحصول على الخدمات الطبية
، الذي خسر مكانته ألنه لم يسّدد الرسوم المذكورة، و/أو لم يحرص على تسديدھا كما يجب، مقيم إسرائيلي

، وعليه قانون التأمين الصحي الرسميالمدَرجة في  سلّة الخدماتحقه في  إسرائيليخسر عند عودته إلى 
   المذكور.انون قاالنتظار فترة ما إلى حين يجدَّد حقه في تلك الخدمات بحكم ال

   

 تعريف .2

مؤسسة التأمين ويسّدد خاللھا رسوم تأمين الصحة لھي الفترة التي يقضيھا المقيم العائد  –" فترة االنتظار"
  .قانون التأمين الصحي الرسميبحكم  سلّة الخدماتويكون فيھا محروما من الحصول على  الوطني

واحدا عن كل عام من "سنوات غيابه" عن البالد شھرا يجري حساب فترة االنتظار وفقا للمعادلة التالية: 
  (بدًءا بسنة غيابه األولى، على أن يكون غيابه قد دام عاَمين أو أكثر).

يوما متواصلة أو أكثر  182لمدة  إسرائيل" عن البالد تحَسب السنة التي تغيّب فيھا المقيم عن سنة الغياب"
  .إسرائيلفي السنة. في سبيل حساب فترة االنتظار، تبدأ مدة الغياب من موعد مغادرة 

  أشھر. 6الحد األقصى لفترة االنتظار ھو 

قانون ين في الماضي بحكم مؤَمنكونھم عدم بالرغم من  ،تسري فترة االنتظار على األشخاص التالينال 
  : سميالتأمين الصحي الر

. لھؤالء الحق في الخدمات الصحية المشمولة 18-أوالد المقيمين العائدين الذين لم يبلغوا سن ال  .أ 
بعد عودتھم  إسرائيلشرط أن يتم االعتراف بأھاليھم كمقيمي  قانون التأمين الصحي الرسميفي 

ان األھل (حتى وإن ك التأمين الوطنيمن يوم تقديم الطلب إلى  أإلى البالد. حق األوالد يبد
 محرومين مؤقتا من الخدمات الطبية جراء سريان فترة االنتظار). 

 للمرة األولى (طبقا لقانون العودة). إسرائيلالقادم الجديد القادم إلى   .ب 
ح في فترة ال  .ج   إسرائيلشھرا األولى من موعد تسريحه (حتى وإن غاب عن  24- الجندي المسرَّ

 خالل تلك الفترة).
شھرا، إلى حين  12يزيد عن دون تأخير  إسرائيلفي  التأمين الوطنيَمن واصل تسديد رسوم   .د 

  إلغاء مكانة اإلقامة عنه.

المواطن القادم تجدر اإلشارة إلى أن ثّمة فئتَين اثنتين ال تسري عليھما فترة االنتظار. "مالحظة: 
، سرائيلإالمواطن القادم الجديد ھو كل من ُولد في خارج البالد لوالٍد مواطِن  –" الجديد

 إن لم يكنم.  1950 –ع.  5710وكان مستحقا مكانة "القادم الجديد" طبقا لقانون العودة، 
، إسرائيلمع عودته إلى  سلّة الخدمات الصحيّةيا. على ھذا يسري الحق في إسرائيلمواطنا 

"، وھو من القاصر العائدوال تسري عليه فترة االنتظار. تسري ھذه القاعدة كذلك على "



 71  12/2012  قسم االقتصاد والتأمين الصّحي، وزارة الصحة
 

وھو قاصر وعاد إليھا وھو بالغ بعد قضاء خمس سنوات خارج  إسرائيلذووه من ھاجر 
   يا.إسرائيلإن لم يكن مواطنا  كان يستحق مكانة "القادم الجديد" إسرائيلالبالد، وعند دخوله 

في إطار  الذي ينتسبون إليه صندوق المرضىاالستفادة من الخدمة الطبية التي يوفّرھا لكل ھؤالء الحق في 
آخر. إن لم يكن ھؤالء  مؤَمن، أسوة بكل قانون التأمين الصحي الرسميواألدوية، طبقا ل سلّة الخدمات

، عليھم تسجيل أنفسھم في أحد فروع سلطة البريد صندوق المرضىمسّجلين في مجلد الصحة كأعضاء في 
لحصول على ا أمامأية إعاقة يتضّمن فّضلون. إذا كان مجلد الصحة أعضاء في أي صندوق مرضى ي

لتسوية  مؤسسة التأمين الوطنيالخدمات الطبية ألسباب تعود إلى مكانة اإلقامة، ينبغي على ھؤالء مراجعة 
  قضية مكانتھم.

   

 سلّة الخدمات .3

في فترة االنتظار، على الخدمة الطبية  ي المقيم العائد من خارج البالد الحصول،سرائيلكما تقّدم، ال يحق لإل
. قانون التأمين الصحي الرسميين بحكم المؤَمنفي إطار التغطية الساري على كافة  صندوق المرضىفي 

 مؤسسة التأمين الوطنيمطالَب في فترة االنتظار كذلك بتسديد رسوم التأمين الصحي ل المؤَمنمع ذلك، فإن 
  آخر.  مؤَمنكأي 

لتحاق ببرامج تزويد خدمات أن يقتني في فترة االنتظار پوليصة تأمين صحي تجاري، أو اال مؤَمنيحق لل
سلّة ي. تشبه إسرائيلبرسوم شھرية إن كان المعني باألمر غير مقيم  صناديق المرضىالصحة التي تعرضھا 

قانون التأمين بحكم  إسرائيل سكانذكورة تلك التي يستحقھا في ھذه البرامج والپوليصات الم الخدمات
ما  ملموس، سواء من حيث شروط الخدمة أم في حوھا تختلف فيما بينھا على ن(مع أن الصحي الرسمي

قانون ة غير المستندة إلى يتشمله السلة). مع ذلك، وحيث أن األمر متصل ببرنامج لتزويد الخدمات الصح
نة، أو لالتأمين الصحي الرسمي ، الحق في تقييد حجم التأمين بما يتالءم صندوق المرضى، للشركة المؤمِّ

إلى  المؤَمنوالحالة الطبية. االلتحاق، كما وذكر أعاله، مرھون برسم شھري وبموافقة المؤمِّن على ضم 
  بدوره للشروط التي تنص الپوليصة أو النظام الداخلي عليھا.، يخضع الرسم الشھري الپوليصة

على كل الخدمات  الذي ينتسب إليهالحق في الحصول من الصندوق  نمؤمَ مع انتھاء فترة االنتظار فالحقًا، لل
   آخر عضو في الصندوق. مؤَمن، كأي قانون التأمين الصحي الرسميالطبية المدَرجة في 

  

 الرسوم الخاصة .4

يتيح القانون للمقيم العائد، الخاضع لفترة انتظار، أن يدفع رسما خاصا يمّكنه من الحصول فورا على   .أ 
، دون فترة انتظار. الرسم الخاص، الذي يمكن قانون التأمين الصحي الرسميشمولة في الحقوق الم

ش. يجرى حساب ھذا  9,990) يبلغ 2012كانون الثاني  1دفعه بدل فترة االنتظار (وفق حجمه في 
رسوم التأمين الصحي السارية، بموجب القانون، على من يتقاضى متوسط األجر  بحجمالرسم 
  .30- ا بمضروبً 

 باإلمكان دفع الرسم بقسط واحد أو بستة أقساط، بعد العودة إلى البالد أو سلفا، في الخارج.  .ب 
سلّة للمقيم العائد الحق في الحصول على كامل الخدمة الطبية المشمولة في بعد تسديد الرسم الخاص،   .ج 

وعالج  ء العالج التشخيصيتثناسالذي اختار أن يكون عضوا فيه، با صندوق المرضىمن  الخدمات
العقم والخدمات الصحية المقدَّمة في الخارج، وذلك إلى حين انتھاء فترة االنتظار التي ُحدِّدت له 

 آخر). مؤَمنبرّمتھا، كأي  سلّة الخدماتسلفا (من ذلك الموعد فصاعًدا يحق له الحصول على 

 

 الجھة المعالِجة .5

  وزارة الداخلية
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  وزارة االستيعاب، قسم المقيمين العائدين
   02-6462000، مركز فحص االستحقاق، ھاتف: مؤسسة التأمين الوطني

  الواقعة في منطقة السكن و/أو شركات التأمين صناديق المرضىمختلف 
  شركة التأمين التي اقتُني فيھا تأمين الصحة

  

 أماكن مراجعة الجمھور .6

  الجھة 
  المعالِجة

المؤسسة 
  المسؤولة

  اإللكترونيعنوان البريد   فاكس  الھاتف  العنوان 

، تل 6شارع الملكة إستِر   وزارة االستيعاب  الجمھور مراجعة
  أبيب

5209127-03  5209161-03  http://www.moia.gov.il/Hebrew/ 
About/Pages/ContactUs.aspx 

 مفّوضية مراجعة
  الجمھور

صندوق المرضى 
 الذي ينتسب إليه 

  القادم الجديد

  معطيات عن نقاط مراجعات الجمھور في صناديق المرضىانظر في الملحق (أ) في نھاية الكراسة 

، الجمھور مراجعة
مجال التخصيص 

  والتسجيل

مؤسسة التأمين 
  الوطني

جادة ڤايتسمان، أورشليم 
  91950القدس 

6462000-02  6462029-02  http://www.btl.gov.il 
   – مركز فحص االستحقاق

  02-6462000ھاتف: 
مفّوضية شكاوى 

  الجمھور
، أورشليم 1176ص.ب.   الصحةوزارة 

  944672القدس 
5400*  5655981-02  kvilot@moh.health.gov.il 
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  الجنودج. 

  م.  1986 –ع.  5746 ،قانون خدمة األمن (الصيغة المدَمجة)
حين (العودة إلى العمل)،    م. 1959 –ع.  5719قانون الجنود المسرَّ

  م. 1994 –ع.  5754قانون التأمين الصحي الرسمي 

  
 عام .1

وحتى  يخضعون لمسؤولية جيش الدفاع ووزارة األمن منذ لحظة تجنيدھم اإلسرائيليجنود جيش الدفاع 
يخضع ھؤالء لألوامر الصادرة عن الجيش ويحق لھم، رھنًا بتعليمات جيش  .خدمتھم العسكرية انتھاء

الخدمات الطبية طبقا الحتياجاتھم. للجندي الحق في مراجعة طبيب تابع للجھاز  على الدفاع، الحصول
المدني بھدف االستشارة والحصول على رأي استشاري، لكن يحظَر عليه تلقي العالج الطبي من جھة مدنية 
 دون الحصول على تصديق لذلك. بإمكان الجندي تلقي عالج ألسنانه في الجھاز المدني، في الوقت الذي

  يختاره، دون استصدار موافقة لذلك.
في فترة الخدمة العسكرية، حتى وإن أصيب الجندي خارج النشاط العسكري (في وقت فراغه)، يحق له 

 عانات، بحكم قانون المعاقين (اإلاإلسرائيليالطلب من وزارة األمن باالعتراف به كمعاق وزارة الدفاع 
  م. 1959 –ع.  5719وإعادة التأھيل)، 

بعد انتھاء الخدمة فيه.  المؤَمن صندوق المرضىمع تجنيد الجندي للخدمة العسكرية، تجمَّد عضويته في 
ا في الصندوق الذي كان مسّجال فيه عشية تجنيده، (إال إذا اختار تسجيل مؤَمنالعسكرية يعود الجندي ليكون 

  صندوق مرضى آخر).ي عضويته ف

  

 المستحقين تعريف .2

 ضابط صف أو ضابط يخدم في القوات النظامية التابعة لجيشھو  –جندي الخدمة اإللزامية   .أ 
، بموجب قانون خدمة األمن أو تطّوًعا، بخالف خدمة القوات االحتياطية أو اإلسرائيليالدفاع 
 الدائمة.

بأجر، ليس بحكم  اإلسرائيليھو الجندي الذي يخدم في جيش الدفاع  –جندي الخدمة الدائمة   .ب 
 القانون بل طوًعا وتطوًعا. 

 

 المقدَّمة سلّة الخدمات .3

 جنود الخدمة اإللزامية  .أ 
 –ع.  5754قانون التأمين الصحي الرسمي بموجب  مؤَمنالخدمة اإللزامية غير جندي  )1

 المعّرفة فيه. سلّة الخدمات، وال تسري عليه م. 1994
إلطار العسكري في ضمن اال يتطّرق القانون إلى حجم العالج الذي يستحقه المجنَّد  )2

قانون الخدمة اإللزامية. لكنه طبقا لقوانين الجيش شامل ويضم كافة الخدمات المدَرجة في 
 ، بل وخدمات إضافية.التأمين الصحي الرسمي

ل إل )3 الخبراء اللوائية ى عيادة الجندي الذي يحتاج إلى عالج يتخطى العالج األولي، يحوَّ
التابعة لجيش الدفاع، حيث يعالَج على يد طبيب مختص. في بعض الحاالت، إذا كان 
األمر متصال مثال بمشكلة مزمنة نشأت قبل تجنيده للجيش، أو بمشكلة يقتضي عالجھا 

جدا، قد يحصل الجندي على تحويل إلى العيادات الخارجية التابعة  ا عاليااختصاص
 يات المدنية.للمستشف

العمليات الجراحية التجميلية ال يصدَّق عليھا للجنود، إال إذا كان الھدف منھا ترميم  )4
الحق في العالج الجراحي مدَرج في تعليمات إصابات ناجمة عن الخدمة العسكرية. 

ضابط الطب الرئيسي التي يقرر طبيب الوحدة بموجبھا إن كان الجندي يستحق تلقي 
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ي بعض الحاالت يطَرح األمر على طبيب تابع لقطاع الخدمات الطبية في عالج ما أم ال. ف
 .ذلك العالج جيش الدفاع، ليقرر إن كان للجندي الحق في عالج جراحي، ونوع

في بعض الحاالت التي يطلب فيھا الجندي إجراء عالج خارج إطار السلة ال يتطلّب  )5
لتمكينه من إجراء  الجنديالعجلة، تفحص سلطات جيش الدفاع إمكانية تأجيل خدمة 

 الشفاء.بلوغ العالج و
في حالة إصابة الجندي في فترة خدمته العسكرية بمرض غير متصل بالخدمة، كإصابته  )6

بورم أو بمرض خبيث فقد الجندي جراءه قدرته على مواصلة الخدمة، يتم ترتيب العالج 
في ھذه الحالة يحق للجندي التطوع للخدمة  أ لقانون خدمة األمن.17بموجب المادة 

عرَّف تالنظامية بھدف تلقي العالج الطبي ("التطوع بھدف تلقي العالج الطبي") لفترة 
يوما ابتداًء من تاريخ التشخيص)، أو إلى حين اعتباره مصابا بإعاقة  180كفترة التطوع (

 1959 –ع.  5719، ]المدَمجةوإعادة التأھيل) [الصيغة  عاناتطبقا لقانون المعاقين (اإل
يوما من تاريخ التشخيص، أو  60، الموعد السابق بينھما. في فترة العالج وابتداًء من م.

لخدمة، الموعد المتأخر بينھما (فترة داء ار فيه أن الجندي غير مؤھل ألفي اليوم الذي تقرَّ 
، وتسري عليه أحكام نالثم العالج الثانية)، يُدَرج الجندي في مكانة الخدمة غير مدفوعة

 .م. 1994 –ع.  5754قانون التأمين الصحي الرسمي 
للجندي الحق في تلقي عالج أسنان واٍق وإسعاف أولي في العيادة التابعة  – عالج األسنان )7

للقاعدة التي يخدم بھا، أو في عيادة أخرى تخدم وحدته العسكرية. للجندي الذي يعاني 
م (الجسور وما شابه)  الحقُّ  إصابة في أسنانه اعتُرف بوقوعھا نتيجة خدمته في عالج مرمِّ

 .ن العسكريةفي عيادات األسنادون مقابل 
عالجا طويال وتحديد إعاقة،  تهخالل وجراء الخدمة، وتستدعي إصاب الجندي الذي أصيب )8

قسم إعادة التأھيل التابع لوزارة األمن. مسؤولية عالج المعاق،  إلىتنتقل مسؤولية عالجه 
وفقا لقانون معاقي وزارة األمن، تقع على كاھل قسم إعادة التأھيل التابع لوزارة األمن، 

زارة األمن" أعاله). يجدر التنويه إلى أنه في حالة إصابة الجندي و(انظر فصل "معاقو 
، يحق له أن اط العسكريشالن خارج ھذه ، حتى وإن وقعتفي فترة خدمته العسكرية

بحكم قانون المعاقين  اإلسرائيلييطالب وزارة األمن باالعتراف به كمعاق جيش الدفاع 
 م. 1959 –ع.  5719وإعادة التأھيل)،  عانات(اإل

لكل جندي في الخدمة العسكرية الحق في توجيه دعوى في موضوع مرض أو إصابة أو  )9
  م خالل أو نتيجة خدمته العسكرية إلى وزارة األمن.تفاقَ  مرضٍ 

 مجنَّدو الخدمة الدائمة  .ب 
يتولى جھاز األمن المسؤولية عن الخدمات الصحية المقدَّمة إلى الملتحقين بالخدمة الدائمة.  )1

تظل عضويته و ،صندوق المرضىمجنّد الخدمة العسكرية الدائمة يُشطب من عضوية 
 مجّمدة إلى حين تسريحه، لكنه، مع ذلك، ملَزم بدفع رسوم التأمين الصحي.

الخدمة الطبية في معظم المجاالت وفقا للقواعد تلقي في  للخادمين في الخدمة الدائمة الحق )2
ذلك باستثناء مجال عالج  ،واألسس نفسھا وبالحجم عينه المعرَّف لجنود الخدمة اإللزامية

األسنان، حيث تشمل الحقوق مجاالت أوسع، منھا عالج األسنان المرّمم (الجسور وتلبيس 
 األسنان وغير ذلك، طبقا ألنظمة الجيش).

عضوا في  مؤسسة التأمين الوطنيالطفل المولود لمجنّدة في الخدمة الدائمة تسّجله  )3
أسوة بكل حالة لألطفال الذي كانت والدته عضوة فيه عشية تجنيدھا.  صندوق المرضى

 الذي ينتسب صندوق المرضىالمولودين، يحق ألھل المولود الطلب بتسجيله عضوا في 
ل الطفل في يه. فإذا كان الوالد مجنّ إلاألب  صندوق دا بدوره في الخدمة الدائمة، يسجَّ

 الذي كان الوالد عضوا فيه عشية تجنيده. المرضى
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 طريقة تقديم العالج .4

، وفي يقدَّم العالج الطبي االعتيادي في فترة الخدمة في العيادات التابعة للجيش في الوحدات المختلفة
  .41تحويل. كل ذلك طبقا لتعليمات السلك الطبيعيادات االختصاصيين، وفي المستشفيات، بموجب 

العالج الطبي ألية مشكلة طبية لم يعترف بھا  اعتباًرا من يوم التسريح من جيش الدفاع فصاعًدا، يتولى أمرَ 
المرضى الذي يلتحق  قسم إعادة التأھيل التابع لوزارة األمن كإصابة وقعت نتيجة الخدمة العسكرية صندوقُ 

  يه.مؤَمننظمة الصندوق المعتَمدة مع كافة الجندي به، طبقا أل
ح الذي أصيب نتيجة خدمته العسكرية أن يراجع قسم إعادة التأھيل بھدف تقديم دعوى،  حريٌّ بالجندي المسرَّ

الذي كان مسّجال فيه،  صندوق المرضىتسوية أمر العالج الطبي مع قسم إعادة التأھيل أو مع ما يمّكنه من 
  وذلك في فترة ال تقل عن ثالثة أشھر قبل موعد تسريحه.

حقوقه الطبية جراء تسريحه من جيش الدفاع،  في بعض الحاالت المقترنة بخشية من فقدان الجندي تواُصلَ 
لة أن تؤّجل موعد تسريح الجندي من الخدمة إذا صدرت تعليمات باألم   ر.يحق للجھات العسكرية المخوَّ

بإمكان الجندي المسّرح التوّجه إلى قسم إعادة التأھيل التابع لوزارة األمن لتقديم طلب باالعتراف بمرضه أو 
   بإعاقته في أي وقت بعد تسريحه.

  

 الجھة المعالِجة .5

  اإلسرائيليالسلك الطبي، جيش الدفاع 
  اإلسرائيليقسم القوة البشرية، جيش الدفاع 

  األمنقسم إعادة التأھيل، وزارة 

  

 أماكن مراجعة الجمھور .6

  الجھة 
  المعالِجة

المؤسسة 
  المسؤولة

  عنوان البريد اإللكتروني  فاكس  الھاتف  العنوان 

مفّوضية شكاوى الجنود 
  مقدَّمة من الجندي بنفسه)(

تل أبيب  7052ص.ب   
64734  

   01008أو البريد العسكري 

6977374-03  6977135-03  nakhall@mod.gov.il 

ضابطة مراجعة الجمھور 
مراجعة المدنيين، كذوي ل(

  الجندي)

قسم القوى البشرية، 
جيش الدفاع 
  اإلسرائيلي

، 02919البريد العسكري 
  ھَقِريا، تل أبيب

5691000-03  5699400-03  http//:aka.idf.il/Main/Kapatz/default.a
spx 

 phiot@mod.gov.il  03-6976711   64734ھَقِريا، تل أبيب  وزارة األمن  قسم إعادة التأھيل

  

    

     

   

                                                            
األسس التي يحصل المجنّدون بموجبھا على الخدمات بواسطة أحد صناديق المرضى، وفق اختيار  2012عّرف جيش الدفاع في  41

  المجنّد. 
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عو الخدمة األمنيةد.    متطوِّ

   (ج)5، المادة م. 1986 –ع.  5746 ،قانون خدمة األمن (الصيغة المدَمجة)
  م. 1994 –ع.  5754قانون التأمين الصحي الرسمي 

  
 عام .1

إبّان خدمتھم أنھم غير  اتّضحلخدمة األمنية: جنود الخدمة اإللزامية الذين في اثّمة فئتان من المتطوعين 
مؤھّلين ألداء الخدمة (مھما كان سبب ذلك، بما في ذلك نتيجة مشكلة طبية نشأت قبل التحاقھم بالجيش، 

العسكرية، ويستمر جيش الدفاع بتولي أمرھم، كأي جندي آخر، وال يتلقون العالج  فيتطّوعون في الخدمة
المرشحين للخدمة األمنية الذين اعتُبروا غير مؤھلين،  . أما الفئة الثانية، فتضمصندوق المرضىلدى 

  فيتطوعون في الخدمة العسكرية. وعند ھؤالء سوف نتوقف في ھذا الفصل؛
األمر متعلّق إذن بشاب بلغ سنا ومكانة تلزمانه بالخدمة في جيش الدفاع، لكنه اعتُبر غير مناسب لخدمة 

(ج) من قانون الخدمة األمنية. كثيرا 5ي تنص عليه المادة كھذه وُعرِّف كغير مؤھل للخدمة، على النحو الذ
ما يكون ھذا الوضع ناتجا عن أسباب طبية، من بين أسباب أخرى. فإذا أعرب الشاب عن رغبة بالتطوع في 

لفترة محّددة ووافق الجيش على تطوعه، يتم تجنيد الشاب في جيش اآلخرين،  بأبناء جيلهالخدمة، أسوة 
  للخدمة األمنية". الدفاع كـ"متطوع 

      

 المستحقين تعريف .2

الشخص الذي اعتُبر قبيل تجنيده للخدمة األمنية غير مؤھل للخدمة،  –" لخدمة األمنيةفي امتطوع ال"
لقانون الخدمة األمنية طالما ظل  17فتطوع للخدمة النظامية، ويخدم في الخدمة النظامية طبقا ألحكام المادة 

  . 42معتبًَرا غير مؤھل للخدمة في جيش الدفاع

  

 المقدَّمة سلّة الخدمات .3

ل فيه  صندوق المرضىالحق في الحصول من  سرائيلياإلللمتطّوع في جيش الدفاع   .أ  على المسجَّ
، بما في ذلك الخدمات الصحية قانون التأمين الصحي الرسميالمعّرفة في  سلّة الخدمات الصحيّة

قانون التأمين من  10ب تعريفھا في المادة التأمين المكمِّل)، بموج –ضافية (خدمات األمان إلا
 آخر في الصندوق. مؤَمن، وذلك بالحجم وبالشروط الموفَّرة لكل الصحي الرسمي

 يجدر التنويه إلى أن جيش الدفاع غير مسؤول عن توفير الخدمات الصحية للمتطوع.   .ب 
يحصل المتطوع الذي أصيب في حادثة وقعت أثناء أدائه مھمة عسكرية وھو في الخدمة النظامية،   .ج 

ل فيه. في ھذه الحالة تعيد وزارة األمن لعلى العالج الطبي في صندوق المرضى  صندوق المسجَّ
 النفقات التي صرفھا على تقديم العالج المذكور.إليه المتطوع  الذي ينتسب المرضى

  

 طريقة الحصول على الخدمة .4

، وانتقاله من صندوق إلى آخر، وإلغاء بالغ عن صندوق المرضىيجري تسجيل المتطوع في   .أ 
قانون التأمين الصحي وفقا ألحكام  صندوق المرضىاالنتقال، واالعتراض على تسجيل في 

 ين في ھذا القانون.المؤَمنواألنظمة السارية على كافة  الرسمي
ي فترة خدمته الذي كان مسجال فيه عشية تجنّده حتى ف صندوق المرضىيعتبَر المتطوع مسجَّال في   .ب 

 قانون التأمين الصحي الرسميالعسكرية، إال إذا ما انتقل إلى صندوق آخر، وفقا للقواعد التي ينص 
 عليھا.

                                                            
 م. 1995 –ع.  5755أنظمة قانون التأمين الصحي الرسمي (تدابير للجنود وألفراد عائالتھم)،  42
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ل فيه، وكذلك الحسوم أو اإلعفاءات التي  صندوق المرضىل المؤَمنُ الرسوم الملَزم بدفعھا   .ج  المسجَّ
ى المتطوع المسّجل فيه وبالشروط مختلفة، تسري بدورھا علالقوانين اليستحقھا المتطّوع بحكم 

 عينھا. 

 

 الجھة مقدِّمة الخدمة .5

  المسّجل فيه المتطوع. صندوق المرضى

  

 أماكن مراجعة الجمھور .6

  الجھة 
  المعالِجة

المؤسسة 
  المسؤولة

  عنوان البريد اإللكتروني  فاكس  الھاتف  العنوان 

مفّوضية شكاوى الجنود 
  (مقدَّمة من الجندي بنفسه)

أبيب  تل 7052ص.ب   
64734  

   01008أو البريد العسكري 

6977374-03  6977135-03  nakhall@mod.gov.il 

ضابطة مراجعة الجمھور 
(لمراجعة المدنيين، كذوي 

  الجندي)

قسم القوى البشرية، 
جيش الدفاع 
  اإلسرائيلي

، 02919البريد العسكري 
  ھَقِريا، تل أبيب

5691000-03  5699400-03  http//:aka.idf.il/Main/Kapatz/default.
aspx 

صندوق المرضى   الجمھور مفّوضية مراجعة
 الذي ينتسب إليه 

  المتطوع

  انظر في الملحق (أ) في نھاية الكراسة معطيات عن نقاط مراجعات الجمھور في صناديق المرضى

، أورشليم 1176ص.ب.   الصحةوزارة   قسم إعادة التأھيل
  9101002القدس 

5400*  5655981-02  phiot@mod.gov.il 
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  مدنيةالخادمون في الخدمة اله. 

  م. 1994 –ع.  5754قانون التأمين الصحي الرسمي 
  م. 1953 –ع.  5713، مدنيةقانون الخدمة ال

  
 عام .1

سة ألمن الدولة وكذلك الخدمة في مؤسسة الستيعاب القادمين الجدد، أو  مدنيةالخدمة ال ھي خدمة مكرَّ
مؤسسة تربوية أو تعليمية، مؤسسة للرفاھية االجتماعية، مؤسسة تقدم العالج الطبي، أو العالج للمسنين، أو 

  زارة العمل والرفاھية. أي نوع آخر من الخدمات الذي يعود بالفائدة الوطنية أو العامة، وذلك طبقا ألنظمة و
حكومية أو مؤسسة عامة فُوِّضت لھذه الغاية، وھي تتولى تجنيد القوى  ھيئةٌ  مدنيةالجھة التي تسيّر الخدمة ال

  للقيام بالخدمة المذكورة وتمّولھا.
، وزارة المالية، ووزارة العمل والرفاھية وزارة التربية والتعليم، وزارة القضاء، وزارة الصحةمثال: 

  االجتماعية.
مؤسسة ل مدنيةالخدمة البتتولى المؤسسات المسؤولة عن الخدمة تسديد رسوم التأمين الصحي للملتحقين 

  عليھا.  قانون التأمين الصحي الرسميطبقا للقواعد التي ينص  التأمين الوطني

  

 المستحقين تعريف .2

 أولئك الذينھم في ھيئة أو مؤسسة من بين المذكورة أعاله  خدمة المدنيةالن بات الملتحقووالشاب انالشب
، كمستحقينم.  2002 –ع.  5764)، الخدمة المدنية"ن في ومتطّوعقانون "ال( التأمين الوطنيقانون عّرفھم ي

  ا معفيين من الخدمة األمنية ومن الخدمة الطوعية، وذلك دون أجر.و، أن يكونيةة أو ضميريصح بدواعٍ 

   :  خدمة المدنيةالراءات المتصلة بااللتحاق باإلج فيما يلي
لة بذلك (انظر أدناه). مدنيةالحصول على توجيه إلى الخدمة ال  .أ   صادر عن ھيئة مخوَّ
شھرا، على أال يعمل الملتحق بالخدمة في ھذه الفترة بعمل  12التعھّد بالخدمة لمدة ال تقل عن   .ب 

 مستقل.
  ساعة أسبوعيا.  30لمدة ال تقل عن  خدمة المدنيةالالتعھّد بالعمل في إطار   .ج 

  

 المقدَّمة سلّة الخدمات .3

، قانون التأمين الصحي الرسمياألساسية بحكم  سلّة الخدماتالحق في  خدمة المدنيةالللملتحقين ب  .أ 
 آخر. مؤَمنكأي 

نتيجة إصابته في حادثة وقعت نتيجة أدائه وظيفته، يقدَّم  خدمة المدنيةالالعالج الطبي للملتحق ب  .ب 
ل فيه  . بدوره على يد الصندوق المسجَّ

 

 الجھة مقدِّمة الخدمة .4

  المتطّوع/ة الواقع في منطقة سكنه/ا. صندوق المرضى الذي ينتسب إليه 
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 أماكن مراجعة الجمھور .5

  الجھة 
  المعالِجة

  عنوان البريد اإللكتروني  فاكس  الھاتف  العنوان   المؤسسة المسؤولة

     دائرة مراجعة الجمھور التابعة للھيئة المستخِدمة  مراجعة الجمھور

 مفّوضية مراجعة
  الجمھور

صندوق المرضى الذي ينتسب 
  خادم الخدمة المدنيةإليه 

  انظر في الملحق (أ) في نھاية الكراسة معطيات عن نقاط مراجعات الجمھور في صناديق المرضى

مفّوضية شكاوى 
  الجمھور

، أورشليم 1176ص.ب.   وزارة الصحة
  944672القدس 

5400*  5655981-02  kvilot@moh.health.gov.il 
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  العمال األجانبو. 

  لقانون خدمة العمل 35م. والمادة  1953 –ع.  5712، إسرائيلقانون الدخول إلى 
  م. 1991 –ع.  5751، العمال األجانب (حظر التشغيل غير الشرعي وتأمين الشروط النزيھة)قانون 

  
 عام .1

تقدَّم بشكل أساسي  قانون التأمين الصحي الرسميو مؤسسة التأمين الوطنيمنحھا تالحقوق االجتماعية التي 
. مع ذلك، وبموجب أحكام إسرائيلالعامل األجنبي، بحكم تعريفه، غير محسوب من سكان  .إسرائيللسكان 

ا في فروع تأمين معينة بالرغم من أنه غير مؤَمنقانون العمال األجانب، على كل عامل أجنبي أن يكون 
   .إسرائيلمعدود من سكان 

يلِزم قانون العمال األجانب ربَّ العمل، كجزء من شروط التشغيل، أن يؤّمن العامل بپوليصة تأمين صحي 
الطبية. تمّكن ھذه الپوليصة العامل األجنبي من الحصول على الخدمات الطبية إبّان تواجده  تغطي احتياجاته

  ، بعدد من األطر، طبقا لشروط الپوليصة.إسرائيلفي 

  

 المستحقين تعريف .2

ھو "العامل المشغَّل من م.  1991 –ع.  5751"العامل األجنبي"، وفقا لتعريفه في قانون العمال األجانب 
  ."أو سكانھا إسرائيلغير مواطني 

  

 المقدَّمة سلّة الخدمات .3

وفقا لقانون حقوق المريض، لكل شخص يحتاج إلى عالج طبي في حالة طبية عاجلة الحق في الحصول 
دون شروط مسبقة. لكن، إن لم يكن بحوزة ذلك الشخص تغطية  إسرائيلعلى عالج عاجل في مستشفيات 

تأمينية، يتوّجب عليه أن يسدد الحقا كلفة العالج برّمتھا. في سبيل توفير التغطية الالئقة للعمال األجانب عن 
شركة مقتناة من عبر پوليصة تأمين  اصحي اتأمينلھم  بأن يضمنالعالجات الطبية العادية، أُلِزم رب العمل 

لتغطية العالجات العاجلة ومراجعة األطباء واالستشفاء واألدوية. يتوقّف مرسوم "العمال  تأمين تجارية
، الصادر بحكم قانون العمال األجانب، عند السلة األساسية التي يتحتّم على رب العمل تأمينھا 43األجانب"

سلّة الخدمات المذكور، تشمل بواسطة پوليصة تأمين صحي عليه اقتناؤھا لھذه الغاية. طبقا للمرسوم 
رھنًا باالستثناءات والقيود التي ينبغي أن تكون مغطاة ضمن تلك الپوليصة الخدمات التالية،  الصحيّة

   المنصوص عليھا في المرسوم، وفيما يلي أھمھا:

 سلّة الخدماتتركيبة   .أ 
صناديق الخدمات المذكورة في اإلضافة الثانية لقانون التأمين الصحي التي توفّرھا  )1

 ، مع التعديالت التي تدَخل عليھا بين الحين واآلخر.إسرائيللسكان  المرضى

االستشفاء في مستشفى لألمراض النفسانية، أو في قسم األمراض النفسانية التابع  )2
يوما ضمن فترة التشغيل  60لمستشفى عام، في الحالة الطبية العاجلة، لمدة ال تتجاوز 

ة التشغيل الواحدة" ھي الفترة بكاملھا، حتى إن لم تكن الواحدة. في ھذا الصدد "فتر
له.  - سرت فيھا عالقات المشغِّل التي متواصلة،   المشتغل بين عامل ما ومشغِّ

 قانون التأمين الصحي الرسميكافة الخدمات الواردة في مرسوم  –سلة األدوية  )3
م. مع مراعاة التغيير الذي قد  1995 –ع.  5755)، سلّة الخدمات الصحيّة(األدوية في 

 يطرأ عليھا بين الحين واآلخر.

                                                            
 2001 –ع.  5761مرسوم العمال األجانب (حظر التشغيل غير الشرعي وتأمين الشروط النزيھة) (سلّة الخدمات الصحيّة للعامل)،  43
 م.



 81  12/2012  قسم االقتصاد والتأمين الصّحي، وزارة الصحة
 

ألنظمة  5- و 2كل الخدمات المدَرجة في النظامين  –سلة الخدمات الطبية في العمل  )4
م. (أنظمة  1973 –ع.  5733في العمل)،  الخدمات الصحيةالضريبة الموازية (

 في العمل). الخدمات الصحية

 ھذه الخدمات ھي:  )5
  فأكثر؛ 35في بداية الحمل لدى النساء البالغات سن  لسائل األمنيوسيافحص   .أ 
 التطعيم ضد الكزاز (التيتانوس) وداء الكلب والُخناق (الديفتريا)  .ب 
 اختبار مانتو وتصوير الرئات؛  .ج 
 كراسي العجالت والمّشايات.  .د 

عالوة على التأمين المذكور أعاله الذي يغطي غالبية النفقات الطبية التي يحتاج إليھا  )6
العامل األجنبي المشغَّل، والذي يلَزم المشغِّل بتوفيره للعامل كجزء من شروط عمله، 

تغطية العامل األجنبي وأسرته كجزء من الشروط  مؤسسة التأمين الوطنيتتولى 
 االجتماعية على النحو التالي:

تأمين من اإلصابة في العمل يشمل العالج الطبي ذا العالقة بنتائج اإلصابة أو   .أ 
عمل، أسوة بالمصاب في العمل من سكان دولة الفي إطار التي وقعت الحادثة 
 ).52العمل"، ص.  . (لالستزادة، انظر فصل "مصابو حوادثإسرائيل

، للعاملة مؤسسة التأمين الوطنيبحكم تأمين األمومة بموجب الفصل ج من   .ب 
الفوائد في الحق  إسرائيلاألجنبية أو لزوجة العامل األجنبي المشغَّل في 

 التالية:
منحة استشفاء (منحة تعطى للمستشفى الذي استشفيَت فيه المرأة  .1

 المنِجبة لتغطية نفقات االستشفاء). 

تعطى للمرأة  قانون التأمين الوطنيمّولھا يمنحة  –منحة إنجاب  .2
 شفى.تالمنِجبة في المس

أشھر للمرأة التي  9مخصصات إنجاب (مخصصات تمنَح لمدة  .3
 9أنجبت طفلين أو أكثر في عملية إنجاب واحدة أو في غضون 

 أشھر.

 الخدمات االستثناءات في االستحقاق لسلة  .ب 
 في التأمين الصحي: ضمن إطار سلة الخدمات التالية  الخدمات ليس ملِزما شملُ  )1

 الخدمات النفسية؛  ) أ
داف (الپروسيازيس) في البحر الميت؛  ) ب  العالجات المقدَّمة لمرضى الصُّ
 الفحوص الوراثية؛  ) ت
 االستشفاء بھدف التمريض أو خدمات التمريض األخرى؛  ) ث
أو خصوبة  الخدمات لعالج الَعنانة (عدم االنتصاب) أو اضطراب األداء الجنسي  ) ج

 ، وكذلك عالج التخصيب االصطناعي أو الزرع االصطناعي؛الرجل أو المرأة
 المقدَّمة خارج البالد. الخدمات الصحية  ) ح

التالية ضمن سلة األدوية في التأمين األدوية فضال عما ورد أعاله، ليس ملِزما شمل  )2
 الطبي:

 األدوية المعّدة لعالج مرض ألزھايمر؛  ) أ
األدوية المعدَّة لعالج مشاكل العنانة، أو اضطراب األداء الجنسي، وتخصيب   ) ب

الرجل أو المرأة، أو تلك التي تعطى في إطار عالج التخصيب االصطناعي أو 
 الزرع االصطناعي. 
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 تقييد االستحقاق  .ج 
  لپوليصة المعّدة للعامل األجنبي عادة قيودا، نورد فيما يلي بعضھا:تشمل ا

ذات العالقة بالحمل في غضون األشھر التسعة األولى التي سرت فيھا  الخدمات الصحية )1
 عالقة المشغِّل المشتغل، باستثناء الحاالت الطبية العاجلة.

ال يحق للعامل الحصول على خدمات يحتاج إليھا جراء مشكلة طبية ھي نتاج لحالة طبية  )2
يحق لشركة التأمين إنفاذ نظَم له رب العمل التأمين الطبي. ال سبقت الموعد األول الذي 

سنوات ال أكثر من موعد  3، إال لمدة المؤَمنھذا التقييد، الذي ھو بمثابة حرمان الستحقاق 
 بپوليصة التأمين. المؤَمنالتحاق 

يوما فقط بعد  60لدى االنتقال من رب عمل إلى آخر، تصان استمرارية التأمين لمدة  )3
 انتھاء العمل لدى رب العمل السابق.

ھور وضع العامل األجنبي الطبي لدرجة ال تسمح له (بشكل دائم) بالقيام بالعمل الذي إن تد )4
ألجله، لشركة التأمين الحق، بعد عودة االستقرار إلى حالته الصحية، أن  إسرائيلجاء إلى 

 على حسابھا بالطائرة إلى بالد منشأه.  وتعيده إسرائيلتوقف عالجه في 

 للعمال األجانبحوادث السير وحوادث العمل   .د 

للعامل األجنبي الذي أصيب في حادثة سير الحق في تلقي تعويض بحكم پوليصة التأمين اإللزامي 
. ال يحّدد ھذا القانون 44التعويضات لمصابي حوادث السيرالخاصة بالمركبة، طبقا ألحكام قانون 

ياء أخرى، أية سلة خدمات للمصاب، بل يعّرف حقه في التعويضات التي تشمل، من بين أش
  المدفوعات عن النفقات الطبية. 

"حادث باعتبارھا  مؤسسة التأمين الوطنيإذا وقعت حادثة سير للعامل األجنبي واعترفت بھا 
، عبر أحد مصاب العمل، على غرار لخدمات الصحيةعمل"، فإنه يحصل على استحقاقه ل

 مقيم إسرائيليتسري على  ، ذاك الذي يختاره، وضمن أنظمة مطابقة لتلك التيصناديق المرضى
ل في الصندوق عينه.   الذي أصيب في العمل، المسجَّ

 العمال األجانب المصابون في أعمال عدائية  .ه 

، وھي ال 45قانون التأمين الوطنيحقوق العامل األجنبي الذي أصيب في عمل عدائي مدَرجة في 
لالستزادة، انظر فصل "مصابو األعمال العدائية"، ص.  -  مقيم إسرائيليتختلف عنھا الممنوحة ل

  أعاله. 64

 46مصلحة السجونمراكز المتواجدون في  األجانب  .و 

  الحقوق التالية: مصلحة السجونلألجانب المتواجدين في مراكز 
 استكمال التطعيم؛ )1
 فحوص تشخيص السل والعالج الوقائي من األمراض المعدية؛ )2
 ؛مصلحة السجونفي إطار العيادات التابعة ل تلقي العالج الطبي واألدوية )3
 . مصلحة السجوناالستشفاء في المستشفى، بموجب قرار من طبيب  )4

 السجناء. لالستزادة، انظر فصل "مصلحة السجونتقدَّم العالجات المذكورة بمسؤولية 
 أدناه. 91والمحبوسون"، ص. 

 

نة والجھة  .5  مقدِّمة الخدمةالمؤمِّ

نة   .أ   .شركات التأمين، بإشراف مراقب نشاط التأمين لدى وزارة المالية –المؤسسات المؤمِّ

                                                            
  م. 1975 –ع.  5735قانون التعويضات لمصابي حوادث السير،  44
  م. 1970 –ع.  5730قانون اإلعانات لمصابي األعمال العدائية،  45
  م. 1971 –ع.  5732قانون السجون (الصيغة الجديدة)،  46
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نة.  .ب   يقدَّم العالج بواسطة زّوادي الخدمة المتعاقدين مع الشركة المؤمِّ
الواقع في منطقة سكن العامل  مؤسسة التأمين الوطنيبمسؤولية فرع  –الحقوق المتصلة باإلنجاب   .ج 

 األجنبي.
 . مؤسسة التأمين الوطني - الجھة التي تصّدق على إصابة العامل األجنبي كـ"إصابة عمل"   .د 

 

 أماكن مراجعة الجمھور .6

 
   

  الجھة 
  المعالِجة

المؤسسة 
  المسؤولة

  عنوان البريد اإللكتروني  فاكس  الھاتف  العنوان 

وحدة مراجعة 
  الجمھور 

وزارة المالية، سوق 
رأس المال، التأمين 

  والتوفير

، أورشليم 1كاپلن شارع 
  91950القدس 

3002*  
1-2223002أو   

5695352-02  https://pe.mof.gov.il/SubmitComp
laint.aspx 

 مفّوضية مراجعة
  الجمھور

الذي  صندوق المرضى
  بدأ يتلقى فيه العالج

  انظر في الملحق (أ) في نھاية الكراسة معطيات عن نقاط مراجعات الجمھور في صناديق المرضى

مفّوضية مراجعة 
  الجمھور

وزارة الصناعة 
  والتجارة والتشغيل 

، 5 إسرائيلشارع بنك 
  أورشليم القدس 

6662001-02  6662293-02  http://www.moital.gov.il/cmsTam
at/SendMail.aspx 

قسم مراجعة 
  الجمھور

الداخلية، سلطة وزارة 
  الھجرة والسكان

، أورشليم 6مسيالت يَشريم
  94584القدس، 

2/6294701-02  6294750-02  info@moin.gov.il 
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  إسرائيلالقاصرون عديمو مكانة المقيم في ز. 

  
 عام .1

 إسرائيلما ال يقل عن ستة أشھر (أو الذين ولدوا في  إسرائيلللقاصرين عديمي مكانة المقيم المتواجدين في 
في العالج الطبي من خالل  – 2001اعتبارا من عام  –ستة أشھر) الحق  إسرائيلوذووھم موجودون في 

يستند ھذا التدبير إلى اتفاق عقده الطرفان وھو غير مئوحيدت.  صندوق المرضىعقدته الدولة مع  تدبير
التي ينص عليھا  سلّة الخدماتمع ذلك فإنه يمنح القاصر كافة الخدمات المشمولة في  .مستَمد من القانون

الذي  صندوق المرضىشروط االتفاق مع ب، رھنًا بالمبادئ الواردة أدناه وقانون التأمين الصحي الرسمي
كور في ق بالتدبير المذتحِ ملال ،إسرائيلمئوحيدت). للطفل المولود في  صندوق المرضىيوفّر الخدمة (

يعطى االستحقاق التام في  حين الحق في الخدمات كلھا بصورة فورية، في ،غضون ستة أشھر من والدته
(يحصل األطفال خاللھا على جزء من الخدمات، كما سنبيّن  األحوال األخرى بعد مرور أربعة أشھر

إذا كان األمر متصال بوضع  الحق بتغطية طبية تامة، إال إسرائيلالحقا). كما تقّدم، للطفل المولود خارج 
  .إسرائيلطبي سبق وصوله. االستحقاق غير مرھون بشرعية وجوده أو ذويه في 

ھم في المقام األول أطفال العمال األجانب وأطفال المتسللين إلى  إسرائيلعديمو مكانة المقيم في القاصرون 
  أو طالبي اللجوء السياسي.  إسرائيل

  

 المستحقين تعريف .2

الحصول، في إطار تدبير ُعقد مع  2001كما سبق وذكر يحق لألطفال عديمي مكانة المقيم منذ شباط 
في إطار  إسرائيلمئوحيدت، على سلة خدمات توازي الخدمات المقدَّمة ألطفال مقيمي  صندوق المرضى

  .قانون التأمين الصحي الرسمي

، ووفقا كذلك ألحكام االتفاق المبرم رة الصحةوزاالصادرة عن مدير عام  5/2001وفقا للرسالة الدورية 
، إسرائيل، يسري التدبير على األطفال المتواجدين في وزارة الصحةمئوحيدت و صندوق المرضىبين 
  ، وذلك على النحو التالي:قانون التأمين الصحي الرسميين بموجب المؤَمنغير 

لمدة ستة أشھر أو أكثر، باستثناء بعض الحاالت التي سنأتي عليھا،  إسرائيللكل طفل موجود في   .أ 
 صندوق المرضىجب التدبير المبرم مع الحق في الحصول على شھادة استحقاق لتأمين طبي بمو

 مئوحيدت، وذلك على النحو الملخَّص أدناه.

الحق في الحصول على خدمات صحية فور تسجيله، بالحجم الذي  إسرائيلالمولود في للطفل   .ب 
تنص عليه الرسالة الدورية الصادرة عن المدير العام المذكورة أعاله، أي أن له الحق في كافة 

في وضعه، ما عدا الخدمات المقدَّمة خارج البالد، على  اإلسرائيليالخدمات التي يستحقھا الطفل 
)، أو من 2001شباط  1تة أشھر من تاريخ بدء سريان التدبير (أن يكون قد ُسّجل في غضون س

يوم والدته، المتأخر بين الموعدين. إذا غادر الطفل البالد قبل تسجيله، ال يسري التدبير على 
 وضع طبي سابق (سابق لدخوله إلى البالد).

القاصر ة، وكذلك و أمره في غضون المدة المذكوريّ الذي لم يسّجله ولِ  إسرائيلالطفل المولود في   .ج 
األربعة األولى يحق لھما  كالھما ملَزمان بفترة انتظار في األشھر -  إسرائيلغير المولود في 

الصندوق توفيرھا بنفسه وھي ال تتطلّب استمارة  يستطيعخاللھا الحصول على خدمات طبية 
ادين الخارجيين ")، لكنھما ال يستحقان الخدمات المقدَّمة بواسطة الزوّ 17التحويل ("االستمارة 

أيام من تاريخ التسجيل، للقاصر، كما سبق وُذكر،  7مع ذلك، بعد مرور لصندوق. االمتعاقدين مع 
الطبية العاجلة، التي يعّرفھا قانون  في الحاالتالحق في الحصول على تمويل للخدمات المقدَّمة له 

أشھر االنتظار األربعة المذكورة أعاله، للقاصر الحق عالوة على  انقضاء بعدحقوق المريض. 
 ذلك في الخدمات التي تتطلّب تحويال من الصندوق.
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صندوق بحكم التدبير مع  الخدمات الصحيةالحق في تلقي  إسرائيلغير المولود في للطفل   .د 
ية المذكورة مئوحيدت، رھنا بشروط التدبير وبالحجم الذي تنص عليه الرسالة الدور المرضى

 اإلسرائيلي، أي أن له الحق بكامل الخدمات التي يستحقھا القاصر أعاله الصادرة عن المدير العام
وما عدا الخدمات التي يحتاج إليھا نتيجة وضع في حالته، ما عدا الخدمات المقدَّمة خارج البالد 

أربعة أشھر منذ موعد تسجيله في  بعد انقضاء. كل ذلك إسرائيلطبي كان قائما قبل مجيئه إلى 
 مئحيدت. صندوق المرضى

بين يوم والدته وموعد مراجعته مكتب الصحة، يعتبَر قاصرا لم يولَد  إسرائيلالطفل الذي يغادر   .ه 
 .إسرائيلفي 

لألطفال الخاضعين للحجز في مركز تابع لمصلحة السجون الحق في سلة خدمات طبية كاملة   .و 
  مة مصلحة السجون.داألسرى. تتولى تقديم الخ مطابقة للسلة المعتَمدة مع

ولي أمره في السلطة الفلسطينية، أو الذي أحد والديه يقيم الذي القاصر  استثناءات في االستحقاق:
كسيّاح، أو في إطار بعثات  إسرائيل. القاصرون المتواجدون في اإلسرائيليمسّجل في سجل السكان 

أكاديمية تضم أولياء أمورھم أو تضّمھم ھم. ال حق لكل أولئك  ديبلوماسية أو عمل أكاديمي أو دراسة
  مئوحيدت.   صندوق المرضىأن يلتحقوا بالتدبير المذكور مع 

، إسرائيلفأكثر، المقيمين في  14- ال يشمل التدبير األطفال الذين بلغوا سن ال عالوة على ذلك،
 من سكانبھدف لّم الشمل مع الوالد أو الوالدة المعتبَرين  إسرائيلالحاصلين على تصريح بالتواجد في 

المولودون خارجھا، أو أولئك الذين لم تنظَّم مكانتھم بعد  إسرائيليقَصد ھنا أطفال سكان . إسرائيل
لوا في سجل السكان بيھودا والسامرة.     والدتھم، أو أولئك الذين ُسجِّ

     

 المقدَّمةالطبية  سلّة الخدمات .3

في  اإلسرائيليالحق بكافة الخدمات واألدوية التي يستحقھا القاصر  إسرائيلللقاصر المولود في   .أ 
ومرسوم تأمين الصحة الرسمي (األدوية المدَرجة  قانون التأمين الصحي الرسميحالته، بموجب 

 م. باستثناء الخدمات المقدَّمة خارج البالد. 1995 –ع.  5755)، سلّة الخدمات الصحيّةفي 
الحق بالخدمات المذكورة أعاله، ما عدا الخدمات التي يحتاج  إسرائيلللقاصر غير المولود في   .ب 

 .إسرائيلإليھا نتيجة وضع طبي كان قائما قبل مجيئه إلى 
  مئوحيدت. صندوق المرضىالمادتان (أ) و(ب) أعاله تسريان في إطار التدبير المبَرم مع مالحظة: 

للنساء الحامالت وأطفال العمال األجانب  –(تيپات حالڤ) خدمات رعاية األمومة والطفولة   .ج 
الذين لم يتجاوزوا الخامسة الحق في الحصول على خدمات رعاية األمومة والطفولة في مراكز 

والسلطات المحلية في أرجاء البالد، (بما في ذلك  وزارة الصحةصحة األسرة التي تسيّرھا 
 األمر).  متابعة النمو وتوفير التطعيم، كما يقتضي

  

 والقيوداالستثناءات  .4

 : فيما يلي القيود األساسية التي ينص عليھا البرنامج
 إسرائيلحالة تأمينية ناتجة عن مرض أصيب به الطفل قبل مجيئه إلى  –"الحالة الصحية السابقة"   .أ 

يسري قيد االستحقاق في ھذه  –(ألسباب وراثية عادة، أو نتيجة مرض أصيب به في دولة منشأه) 
(د) أعاله، وعلى القاصر 2، كما ذكر في المادة إسرائيلالمادة على القاصر غير المولود في 

 (ب) أعاله.2لكنه غادر البالد قبل تسجيله، كما ذكر في المادة  إسرائيلالمولود في 
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للطفل خاللھا بالحصول  أشھر تبدأ من يوم االلتحاق بالبرنامج، يحق 4فترة من  –فترة "التأھيل"   .ب 
 إسرائيلتقّدم، على القاصر المولود في . ال تسري ھذه الفترة، كما 47على خدمات صحية بحجم مقيَّد

 (ب) أعاله).2أشھر من تاريخ ميالده (انظر المادة  6الذي أُلحق بالبرنامج في غضون 

معالَج آخر فيما يتعلّق بحقوق م القاصر المذكور، في فترة التأھيل المذكورة، كحكم أي ُحكْ مالحظة: 
المريض، بما في ذلك في موضوع العالج في الحالة الطبية العاجلة. ففي شأن حقه بالحصول على 

  المساعدة الطبية الذي يمنحه له القانون المذكور ال تسري فترة التأھيل.

 ال يُمنَح الحق في العالج خارج البالد، مھما كان ذلك العالج.  .ج 

 

 المعالِجةالجھة  .5

مئوحيدت التي فازت في المناقصة  صندوق المرضىكما فات وذكر، أوكلَت مسؤولية توفير الخدمة على 
لتزويد الخدمة. تقدَّم الخدمة أساسا في عيادة خاصة تعتني باألطفال المستحقين الساكنين في منطقة تل أبيب، 

عة لكن ھناك حقا في تلقي الخدمات الصحية كذلك في إطار عيادات  أرجاء  علىأخرى تابعة للصندوق موزَّ
نا أعاله، على رالبالد. تشمل الخدمة خدمات اإلسعاف األولي وخدمات االستشفاء واألدوية، كما سبق وذك

  ين في الصندوق عينه.المؤَمن إسرائيلالنحو المتَّبع مع أطفال سكان 

  

 في الصندوق مؤَمنتسجيل القاصر ك .6

  يتم مسبقا على يد والَدي الطفل.تقديم الطلب للتسجيل يجب أن   .أ 

وزارة في سبيل التسجيل، على الوالدين التوّجه أوال إلى مكتب الصحة اللوائي أو القضائي التابع ل  .ب 
صندوق بھدف الحصول على شھادة باالستحقاق ورسالة تحويل إلى  افي منطقة سكنھم الصحة

 مئوحيدت. المرضى

روع الصندوق (يمكن التوّجه إلى فرع لِڤينسكي الواقع يجب التوجه بعد استالم الشھادة إلى أحد ف  .ج 
في تل أبيب المھيّأ الستيعاب القاصرين كما ورد أعاله، لكن ذلك ليس إجباريا، بل يمكن التوّجه إلى 

 فروع أخرى).

، عبر ولي أمره، لتلقي الخدمة في إحدى العيادات التابعة له أو فروعه القاصرَ  ل الصندوقُ يسجِّ   .د 
 تخصيصھا لھذا الشأن.التي تم 

َدين بالشھادة المذكورة، على   .ه  يتوّجه القاصر ومرافقه إلى مدير فرع الصندوق الذي ُوِجھا إليه مزوَّ
 أن يكون التحويل قد صدر في غضون ثالثة أشھر من موعد إصدار الشھادة.

 

 الرسوم .7

ش. (معطيات  194.5بمقدار  صندوق المرضىالخدمة مرھونة بدفع رسوم تأمين شھرية لحساب   .أ 
) عن كل طفل، وبتسديد كل الديون والرسوم السارية على ولي أمر القاصر، طبقا للتدبير 2012

  المتّبع مع الصندوق.

فإذا كان لألسرة أكثر من طفلين اثنين،  .األسرة ملزمة بدفع رسوم التأمين الشھرية عن طفلين اثنين  .ب 
 ضافي.يؤمَّن األطفال اآلخرون دون مقابل إ

 .تدفع الدولة الفرق بالرسوم إلى الصندوق مباشرة  .ج 

                                                            
  " والخدمات العاجلة، كما ُشرح أعاله.17من قَبيل الخدمات المقدَّمة في العيادات غير المرھونة بـ"االستمارة  47
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عن الخدمات المشمولة في  المساھمة الذاتيّةآخر، بدفع رسوم  مؤَمنمتلقّو الخدمة ملَزمون، كأي   .د 
 .السلة التي تقتضي مثل ھذه الرسوم

 

 إلغاء االستحقاق .8

  يتوقّف الحق بالخدمة في إحدى الحالتين التاليتين:
 .18- البلوغ القاصر سن   .أ 
يوما  30إذا استمر الدين ستة أشھر أو أكثر، ولم يسدَّد الدين في غضون  –عدم استيفاء الديون   .ب 

 من استالم إنذار باألمر.
وزارة ، يلِزم توجھا جديدا إلى إعادة تسجيل قاصر أوقِف تسجيله بسبب دين، بعد تسويته مالحظة: 

أشھر قبل استعادة القاصر حقه الكامل  6الستصدار شھادة استحقاق واالنتظار فترة  الصحة
  بتلقي الخدمات طبقا للتدبير. 

 

 أماكن مراجعة الجمھور .9

 
  

  الجھة 
  المعالِجة

المؤسسة 
  المسؤولة

  عنوان البريد اإللكتروني  فاكس  الھاتف  العنوان 

وحدة مراجعة 
  الجمھور 

 صندوق المرضى
  مئوحيدت

، تل 124شارع إيڤِن َچڤيرول 
  62038أبيب 

5202323-03  5235335-03  pniot@meuhedet.co.il 

 مفّوضية شكاوى
  الجمھور

، أورشليم القدس 1176ص.ب    وزارة الصحة
944672  

5400*  5655981-02  kvilot@moh.health.gov.il 
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  بين األممالصالحون ح. 

  م. 1995 –ع.  5755للصالحين بين األمم،  عاناتقانون اإل

  
 عام .1

المختلفة  عاناتإلى تأمين الحقوق واإل م. 1995 –ع.  5755للصالحين بين األمم،  عاناتاإليھدف قانون 
  . إسرائيلللصالحين بن األمم وألفراد عائالتھم المقيمين في 

  

 تعريف .2

، عالوة إسرائيلبين األمم" ھو الشخص الذي تعتبره كذلك سلطة الذاكرة "ياد ڤَشيم" المقيم في  "الصالح
المقيمين  قانون التأمين الوطنيوفق تعريفھم في  –االبن  –على أفراد عائلته (أرمل/ة، وفي غير ھذه الحالة 

  . )إسرائيلفي 

  

 المقدَّمة سلّة الخدمات .3

 5754قانون التأمين الصحي الرسمي طبقا ل سلّة الخدمات الصحيّةللصالح بين األمم الحق، دون مقابل، في 
  . الذي ينتسب إليه صندوق المرضىتقدَّم الخدمة من خالل  م. 1994 –ع. 

فضال عن ذلك، له الحق في مخصصات شھرية تعادل متوسط األجر، وفي خدمات التمريض والعالج 
مخصصات النقاھة وغيرھا من خدمات الرفاھية، وذلك من خالل مكتب خدمات الرفاھية الشخصي، وفي 

  للصالحين بين األمم. عاناتلك طبقا لقانون اإلذالتابع للسلطة المحلية، حيث يقيم، وكل 

 

 الجھة مقدِّمة الخدمة .4

  .المسَجل فيه عضوا صندوق المرضى -مين الطبي التأ
  وقسم الرفاھية التابع للسلطة المحلية. التأمين الوطني مؤسسة -خدمات الرفاھية والتمريض 

 

 أماكن مراجعة الجمھور .5

  الجھة 
  المعالِجة

المؤسسة 
  المسؤولة

  عنوان البريد اإللكتروني  فاكس  الھاتف  العنوان 

 مفّوضية مراجعة
  الجمھور

صندوق المرضى الذي 
   ينتسب إليه 

  نقاط مراجعات الجمھور في صناديق المرضىانظر في الملحق (أ) في نھاية الكراسة معطيات عن 

 مفّوضية مراجعة
  الجمھور

 وزارة الرفاھية
  والخدمات االجتماعية

  6752518-02    pniot@molsa.gov.il 

خدمات االستشارة 
  للمواطن

http://www.molsa.gov.il/MisradHarev    1800-50-60-60    وزارة الرفاھية
acha/Pniot/pniyot.aspx 

 مراجعةمفّوضية 
  الجمھور

     1800-50-60-60    وزارة الرفاھية

مفّوضية شكاوى 
  الجمھور

، أورشليم 1176ص.ب.   وزارة الصحة
  944672القدس 

5400*  5655981-02  kvilot@moh.health.gov.il 
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  أسرى صھيونط. 

  م. 1994 – ع. 5754قانون التأمين الصحي الرسمي 
  م. 1992 –ع.  5752ألسرى صھيون وأفراد عائالتھم،  عاناتقانون اإل

  
 عام .1

الذي اعترفت به  إسرائيلألسرى صھيون وأفراد عائالتھم على أن مقيم أو مواطن  عاناتينص قانون اإل
لة التابعة لوزارة االستيعاب أسيَر صھيون، والذي قررت لجنة طبية أنه كان معاقا، يستحق  السلطة المخوَّ

وخدمات طبية. كل من اعتُرف به كذلك، يستحق الحصول على الخدمات المذكورة أدناه، إضافة إلى  إعانات
   .قانون التأمين الصحي الرسمياستحقاقه بحكم 

  

 تعريف .2

  " بأنه:أسير صھيونألسرى صھيون وأفراد عائالتھم " عاناتيعّرف قانون اإل
   ويستوفي أحد الشروط التالي: إسرائيلمواطن ومقيم في 

اعتُقل أو ُسجن أو نُفي لستة أشھر على األقل نتيجة نشاطه الصھيوني في بالد كان ذلك النشاط فيھا   .أ 
 محظورا.

األقل في بلد معاٍد نتيجة يھوديته أو نتيجة معاداة تلك الدولة اعتُقل أو ُسجن أو نُفي لستة أشھر على   .ب 
 .سرائيلإل

شھر من يوم أأثره وانقضت ستة  ىسبب من األسباب المذكورة أعاله، واختفباعتُقل أو ُسجن أو نُفي   .ج 
 اعتقاله (في حالة ما كان قانون العودة يسري عليه).

قبل إقامة الدولة، وقد اعتُقل أو ُسجن أو نفي لمدة ستة اشھر على األقل  إسرائيلكان مقيما في أرض   .د 
 جراء ذلك.

  

 المقدَّمة سلّة الخدمات .3

ألسرى صھيون وأفراد  عاناتبحكم قانون اإل مخصصاتلمواطن القديم الذي يحصل على ل  .أ 
% عن اقتناء األدوية المشمولة في السلة الصحية 50الحق في الحصول على حسم بنسبة  عائالتھم

 عليھا.  قانون التأمين الصحي الرسميالتي ينص 

قانون التأمين أسرى صھيون البالغون سن التقاعد معفون من رسم المساھمة الذاتية الذي يقتضيه   .ب 
طبيب األولي أو الثانوي والعيادات عن مراجعة ال صناديق المرضى، وتفرضھا الصحي الرسمي

 الخارجية والمعاھد.

 المعتبَرون معاقين أسرى صھيون   .ج 

الستشفاء والنقاھة واألجھزة األسرى صھيون المعتَبرين معاقين الحق في تلقي العالج و )1
أيام في السنة. كل ذلك  7الطبية وإعادة التأھيل الطبي، فضال عن رسوم النقاھة لغاية 

لة في وزارة االستيعاب نتيجة اإلصابة  التي اعترفت اللجنة الطبية التابعة للسلطة المخوَّ
 بإصابتھم بھا.

والمستشفيات المؤھَّلة لتقديم الخدمة الطبية  صناديق المرضىيقدَّم العالج الطبي بواسطة  )2
 للخلل الذي اعترفت اللجنة الطبية بوجوده.



 90  12/2012  قسم االقتصاد والتأمين الصّحي، وزارة الصحة
 

ھا رذات الصلة باإلصابة التي لم يوفّ  باإلمكان استرداد النفقات على شراء األجھزة الطبية )3
يمكن استرداد نفقات عالج األسنان ذي العالقة باإلصابة. في و، كما صندوق المرضى

سرى صھيون التابع أسبيل استعادة المبالغ المذكورة، ينبغي توجيه رسالة خطية إلى مجال 
تصديق على . ال91909، أورشليم القدس 13، جادة ڤايتسمان مؤسسة التأمين الوطنيل

 .التأمين الوطنييصدر عن طبيب إعادة النفقات 

سنوية  نقاھة رسومَ إعاقٍة  خصصاتكما سبق وُذكر، يتلقّى أسير صھيون الذي يستحق م )4
جِمل أيام. إضافة إلى ذلك، يتلقى منحة تُ  7تصَرف له في كانون الثاني من كل عام عن 

 الفوائد السنوية. 

يجب التنويه إلى أن ھذه الكراسة تتناول الحقوق والفوائد والخدمات ذات الصلة مالحظة: 
وفوائد إضافية. لالستزادة، انظر موقع  إعاناتبالمجال الصحي. ألسرى صھيون الحق في 

   .مؤسسة التأمين الوطنيوزارة االستيعاب وموقع 

    

 المعالِجةالجھة  .4

  في منطقة السكن صندوق المرضى
  االستيعابوزارة 

 

 أماكن مراجعة الجمھور .5

  الجھة 
  المعالِجة

  عنوان البريد اإللكتروني  فاكس  الھاتف  العنوان   المؤسسة المسؤولة

 مفّوضية مراجعة
  الجمھور

صندوق المرضى الذي 
   ينتسب إليه 

  

، تل 6شارع الملكة إستِر   وزارة االستيعاب  الجمھور مراجعة
  أبيب

5209127-03  5209161-03  http://www.moia.gov.il/Hebrew/ 
About/Pages/ContactUs.aspx 

مفّوضية شكاوى 
  الجمھور

، أورشليم 1176ص.ب.   وزارة الصحة
  944672القدس 

5400*  5655981-02  kvilot@moh.health.gov.il 
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  السجناء والمحبوسوني. 

  م. 1971 –ع.  5732ون السجون (النسخة الجديدة)، نقا

  
 عام .1

  يان قيد السجن أو الحبس. إسرائيلالسجين والمحبوس ھما مواطنان 

  

 تعريف .2

  .يُتحفَّظ عليه بموجب القانون في سجنشخص أُدين في المحكمة  –السجين 
   إخضاعه لمحاكمة.شخص مشتبه بارتكابه جنحة تتحفَّظ الشرطة عليه في مرحلة ما قبل  –المحبوس 

  

 الطبية سلّة الخدمات .3

  .قانون التأمين الصحي الرسميون بحكم مؤَمنالمحبوسون في مراكز الحبس التابعة للشرطة  –المحبوسون 
صحية بحكم قانون آخر (قانون الخدمات الللسجناء في مراكز مصلحة السجون الحق في  –السجناء 

قانون التأمين الصحي ، ال حق لھم بالخدمات الطبية بحكم "سجناء"ن ووعليه، فطالما أنھم محسوبالسجون). 
لحة السجون. مع ذلك، فقد اعتمدت مصلحة ص. المسؤول عن توفير الخدمة الطبية للسجين ھو مالرسمي

كالليت وطبّقت معظمھا على السجين،  صندوق المرضىجون سلة خدمات الصحة األساسية المتّبعة في سال
ؤه وطبقا لمصادره المالية. تدابير العالج الطبي المقدَّم للسجين منصوص عليھا في وفق ما يرتئيه أطبا

  .48مراسيم مفوضية مصلحة السجون، وھي تخضع لمسؤولية ضابط الشرطة الرئيسي في مصلحة السجون

  :سلّة الخدماتعناصر 
التأمين قانون واألدوية المنصوص عليھا في  سلّة الخدماتللمحبوسين الحق في  –المحبوسون   .أ 

 .الصحي الرسمي

 التي يستحقھا المحبوسون في مراكز الحبس: سلّة الخدماتفيما يلي  –السجناء   .ب 

 الفحوص الطبية )1

الفحص األولي، التشخيص وتقييم الحالة والفحوص على يد  –الفحوص الطبية   ) أ
 ؛49أطباء اختصاصيين عند اللزوم

 العالج بموجب قرار صادر عن الطبيب المعالِج؛  ) ب

 ورقابة الحالة الطبية للسجناء المعتبَرين مرضى مزمنين؛متابعة   ) ج

 وضع البرامج إلعادة التأھيل الطبي ومتابعة العالج الطبي في الجالية؛  ) د

 التوعية والتوجيه في موضوع التربية نحو النظافة والصحة.   ) ه

 االستشفاء )2

التابع  تعطى خدمة االستشفاء للسجناء في إطار المستشفيات العامة أو في المركز الطبي
لمصلحة السجون، طبقا لما يرتئيه الطبيب المعالج، وذلك بتنظيم من مصلحة السجون 

  وبتمويلھا.

                                                            
 في موضوع العالج الطبي للسجين.  2002أيار  1الصادر في  04.44.00انظر، على سبيل المثال، مرسوم  48
الحاالت تسمح مصلحة السجون حتى بقيام طبيب خاص بزيارة السجين الذي يتلقّى العالج الطبي، رھنًا بتعليمات في بعض  49

 ).04.46.00المفوضية (انظر، مثال، مرسوم 
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 طب األسنان )3

في إطار الجھاز الطبي تعمل في كل سجن عيادة أسنان تقّدم للسجناء عالج أسنان وقائيا، 
ج ، عالج العصب، الجدران، إلخ، فضال عن العالج الجراحي األساسي والعالحشوات

  المحدود.الترقيعي 

   

 طريقة تقديم الخدمة .5

، طبقا ألنظمة مركز الحبس صندوق المرضىخدمة في المستشفيات و/أو تقدَّم ال –ن يلمحبوسل  .أ 
ل المحبوس فيه. صندوق المرضىوبالتنسيق مع   المسجَّ

تقع مسؤولية تقديم العالج للسجناء على مصلحة السجون، وتقدَّم الخدمة بواسطة  –لسجناء ل  .ب 
أن المراكز تضم عيادات أسنان. وفقا لقرار  تجدر اإلشارة إلىالعيادات المقامة في مراكز الحبس. 

المسؤول الطبي في المركز، يؤَخذ السجين إذا اقتضت الحاجة إلى المستشفى أو إلى العالج الطبي 
 التابع لمركز طبي خارج إطار مركز الحبس. 

     

 المسؤولة عن توفير الخدمةالجھة  .6

  صندوق المرضى -ن يلمحبوسل
  مصلحة السجون –لسجناء ل

 

 أماكن مراجعة الجمھور .7

  الجھة 
  المعالِجة

المؤسسة 
  المسؤولة

  عنوان البريد اإللكتروني  فاكس  الھاتف  العنوان 

 مراجعةدائرة 
  الجمھور

  08-9776884  ، الرملة81ص.ب   مصلحة السجون
9776866-08  

9193806-08   

 مفّوضية مراجعة
  الجمھور

صندوق المرضى الذي 
   ينتسب إليه 

  (أ) في نھاية الكراسة معطيات عن نقاط مراجعات الجمھور في صناديق المرضىانظر في الملحق 

مفّوضية شكاوى 
  الجمھور

، أورشليم 1176ص.ب.   وزارة الصحة
  944672القدس 

5400*  5655981-02  kvilot@moh.health.gov.il 
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  الملحق أ
  مراجعة الجمھور ومكاتب الصحةلدوائر ال ھواتفعناوين وقوائم ب

  قانون التأمين الوطني
  شعبة مراجعة الجمھور:

  91909، أورشليم القدس 13جادة ڤايتسمان 
 02-6525038فاكس: 
  02-6709070ھاتف: 

مؤسسة الھاتف العامل في شعبة مراجعة الجمھور مكرَّس فقط للمراجعات في شؤون الدعاوى التي سبق وقدِّمت ل
  .لتأمين الوطنيا

  .15:00 -  13:00الخميس،  –أوقات المراجعة عبر الھاتف: األحد 

  صناديق المرضىدوائر مراجعة الجمھور في 

  "كالليت" –الشاملة خدمات الصحة 
  مراجعة الجمھور

  مركز خدمة الزبائن في مختلف أنحاء البالد -* 2700
  IL/contactus/ombudsman/-www.clalit.co.il/HEوكذلك على الموقع اإللكتروني: 

  مفوضية مراجعة الجمھور في اإلدارة الرئيسية
  62098، تل أبيب 16250ص.ب. 

  )+972( 03-6333333رقم الھاتف للمتصلين من خارج البالد: 

  "مكابي" خدمات صحية
  مراجعة الجمھور مفوضية
  68125، تل أبيب 50493ص.ب. 
  13:00 – 08:00الخميس:  –. األحد 03-5143501ھاتف: 
  03-5143822فاكس: 

  أو على الموقع اإللكتروني التابع لمكابي خدمات صحية:
www.maccabi4u.co.il/664-he/Maccabi.aspx 

  "لئوميت" خدمات صحية
  دائرة مراجعة الجمھور

  64738، تل أبيب 23شارع شپرينتساك 
  03-6949612ھاتف: 
  03-6970487فاكس: 

  1700- 507-507لئوميت فون: 
   www.leumit.co.ilموقع اإلنترنت: 

  مئوحيدت
  62038، تل أبيب 124 شارع إڤِن چڤيرول –مراجعة الجمھور 

  03-5202323ھاتف: 
  03-5235335فاكس: 

  1700-706- 706: مركز االستعالم
   https://www.meuhedet.co.ilموقع اإلنترنت: 
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   وزارة الصحة - قانون التأمين الصحي الرسميمفوضية الشكاوى طبقا ل
  وزارة الصحةمفوضية الشكاوى، 

  ، أورشليم القدس39 ِمْچدليه ھَبيراه، شارع يرمياھو
  944672، الرمز البريدي 1176ص.ب. 
  *5400ھاتف: 
  02-5655981فاكس: 

  kvilot@moh.health.gov.ilالبريد اإللكتروني: 

  لالستزادة:
http://www.health.gov.il/Subjects/UninsuredRights/NationalHealthAdmissibility/Pag
es/Public_Complaints_Commission.aspx 

  الستعالم التابع لسلطة حقوق الناجين من الكارثةمركز ا
يقّدم طاقم العاملين الخدمة للناجين من الكارثة ومعاقي الحرب الذين تعترف السلطة بھم كل يوم (ما عدا الجمعة) 

، وكذلك في كل مشكلة أو سؤال يتبادر. يمكن في كل شأن يتعلّق بحقوقھم والفوائد اإلضافية التي يستحقونھا
  .19:00حتى الساعة  03-5682651على الھاتف:  االتصال

  15:00 – 08:00األحد، االثنين، األربعاء، الخميس، : أيام استقبال الجمھور
  تل أبيب

  17شارع يتسحاق َسديه 
  615572، الرمز البريدي 57380ص.ب. 
  03-5682665، 03-5682691فاكس: 
  حيفا

  ، زاوية شارع ھَنمال2شارع شاَعر پالِمر 
  33588البريدي الرمز 
  04-8640013فاكس: 

 http://ozar.mof.gov.il/shoarightsالموقع اإللكتروني: 
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  وزارة الصحةالمكاتب اللوائية والقضائية التابعة ل

  (أقسام األمراض الممتّدة وأجھزة إعادة التأھيل والتنقّل)

  الجمھورمواعيد مراجعة   *رقم الفاكس  رقم الھاتف  العنوان  مكتب الصحة

  13:00 -  09:00األحد، الخميس   08-6745727  08-6745986  مركز برزيالي الطبي  عسقالن

  *5400  4قريات ھَممشاله، ھَتِقڤه   بئر السبع
6241010-08  

  12:30 – 08:00 األحد، الخميس  5655922-02
  15:45 – 12:30الثالثاء 

  أ، 15جادة پال يام   حيفا
  قريات ھَممشاله، البناية ب

5400*  
6241010-08  

  15:30 – 11:30األحد   6474817-02
  12:30 – 08:30االثنين، الخميس 

  *5400  13شارع ھيلل يافِه   الخضيرة
6241010-08  

  12:00 – 08:00األحد، األربعاء   6474821-02

  *5400  40شارع الحديڤ   طبريا
6241010-08  

  12:30 – 08:30األحد، األربعاء   6474849-02

  *5400  86شارع يافا   القدسأورشليم 
6241010-08  

  12:00-  08:00األحد، الثالثاء   5310014-02

  *5400  23شارع ڤايتسمان   نتانيا
6241010-08  

  17:00 – 13:00االثنين   6474811-02
  12:00 – 08:00األربعاء 

  *5400  113شارع   الناصرة
6241010-08  

  12:00 – 08:30االثنين، األربعاء   6474846-02

  *5400  71شارع َدڤيد نوي   عكا
6241010-08  

  13:00 – 08:30االثنين، األربعاء   6474847-02

  *5400  4شارع يِروشاليم   العفولة
6241010-08  

  16:00 – 13:00الثالثاء   6474845-02
  12:00 – 08:30الخميس 

  *5400  31شارع إحاد ھَعام   پيتح تيكڤا
6241010-08  

  األربعاءاألحد، الثالثاء،   6474813-02
08:00 – 14:00  

  *5400  100شارع ھَپَلماح   صفد
6241010-08  

  14:00-  10:00األحد، الثالثاء   6474848-02

  *5400  10شارع أوفنھايمر   رحوڤوت
6241010-08  

  12:00 – 08:00االثنين، األربعاء   6474807-02

  *5400  3شارع داني   الرملة
6241010-08  

  12:00 – 08:30األحد   6474805-02
  15:00 – 11:00الثالثاء 

  *5400  12شارع ھَأربعاه   تل أبيب
6241010-08  

  األحد، االثنين، األربعاء  6474802-02
08:00 – 11:30  

  كافة أجھزة الفاكس، ما عدا جھاز منطقة عسقالن، محوسبة مالحظات: 

  "صوت الصحة"االتصال الھاتفي بالمكاتب واألقضية يتم بواسطة أرقام الھواتف التابعة لمركز 
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  الملحق ب

  وزارة الصحةاألنظمة والرسائل الدورية الصادرة عن مدير عام والقوانين قائمة ب
  في ھذه الكراسة المستھَدفةفي المسائل المتعلقة بالفئات 

 م. 2000 –ع.  5760، الحضانة اليوميّة التأھيليّة .1
لألطفال ذوي المحدودية وشروط تقديم العالج لھم)،  سلّة الخدمات( الحضانة اليوميّة التأھيليّةأنظمة  .2

 م. 2008 –ع.  5768
 م. 1988 –ع.  5748قانون التعليم الخاص،  .3
 م. 1994 –ع.  5754قانون التأمين الصحي الرسمي  .4
 م. 1980 –ع.  5741قانون تأمين الدخل،   .5
 تأمين التمريض)م.، الفصل ي ( 1995 –ع.  5751(الصيغة المدَمجة)،  التأمين الوطني قانون .6
 م. 1957 –ع.  5750قانون المواطنين القدامى،  .7
 م. 1957 –ع.  5717 –قانون معاقي المالحقات النازية  .8
 م. 1954 –ع.  5704 –قانون معاقي الحرب على النازية  .9

 م. 2007 –ع.  5767، 4- و 3فوائد الناجين من الكارثة، المادتان قانون  .10
 م.2000 –ع.  5760قانون مكانة قدامى الحرب العالمية الثانية،  .11
 م.، الفصل ط (تأمين اإلعاقة) 1995 - ع.  5755(الصيغة المدمجة)،  التأمين الوطني قانون .12
 م. 1954 –ع.  5704أنظمة المعاقين (العالج الطبي)،  .13
 لمدمجة)(الصيغة ا 1959 –ع.  5719وإعادة التأھيل)،  عاناتقانون المعاقين (اإل .14
 م. 1988 –ع.  5748للجنود وألفراد عائالتھم (اإلصابة خارج أداء الوظيفة)،  عاناتقانون اإل .15
 م. 1994 –ع.  5754قانون تعويض مصابي السعفة الجلدية،  .16
 م.  1995 –ع.  5755، التأمين الوطني قانون .17
 م. 1981 –ع.  5741(تأمين مصابي الحوادث)،  التأمين الوطنيأنظمة  .18
 م. 1954 - ع.  5714تنظيم رقابة العمل، قانون  .19
 م. 1970 –ع.  5730مرسوم التأمين في العمل (الصيغة الجديدة)،  .20
 م. 1973ع.  5733أنظمة الضريبة الموازية (الخدمات الطبية في العمل)،  .21
 م. 1949ع.  5719قانون التعليم اإللزامي،  .22
 م. 1970 –ع.  5730لمصابي األعمال العدائية،  عاناتقانون اإل .23
 م. 1950 –ع.  5710قانون العودة،  .24
 م. 1986 –ع.  5746قانون الخدمة األمنية (الصيغة المدمجة)،  .25
حين (العودة للعمل)،  .26  م. 1959 –ع.  5719قانون الجنود لمسرَّ
 م. 1953ع.  5713، مدنيةقانون الخدمة ال .27
 العملم. والمادة أ لقانون  1952ع.  5712، إسرائيلقانون الدخول إلى  .28
 م. 1991 –ع.  5751قانون العمال األجانب (حظر التشغيل غير الشرعي وضمان الشروط النزيھة)،  .29
 م. 1995 –ع.  5755للصالحين بين األمم،  عاناتقانون اإل .30
 م. 1992 –ع.  5752ألسرى صھيون وألفراد عائالتھم،  عاناتقانون اإل .31
 م. 1971 –ع.  5732مرسوم السجون (الصيغة المدمجة)،  .32
 سلّة الخدمات(الترخيص،  الحضانات اليوميّة التأھيليّةأنظمة مشتركة لوزارتَي الصحة والرفاھية: أنظمة  .33

 م. 2008 –ع.  5768لألطفال ذوي المحدودية وشروط اقتناء عالجھم)، 
 5767(مساھمة الملَزم بدفع النفقة عن الطفل ذي المحدودية بالنفقات)،  الحضانات اليوميّة التأھيليّةأنظمة  .34

 م. 2006 –ع. 
لألطفال ذوي المحدودية وشروط اقتناء عالجھم)،  سلّة الخدمات( الحضانات اليوميّة التأھيليّةأنظمة  .35

 م. 2008 –ع.  5768
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 م. 1954 –ع.  5714(التأمين من اإلصابة في العمل)،  التأمين الوطنيأنظمة  .36
 م. 1981 –ع.  5741(تأمين مصابي الحوادث)،  التأمين الوطنيأنظمة  .37
 م. 1968 –ع.  5728(تقديم العالج الطبي لمصابي العمل)،  التأمين الوطنيأنظمة  .38
 م. 1973 –ع.  5733أنظمة الضريبة الموازية (الخدمات الطبية في العمل)،  .39
 م. 1955ع.  5755وألفراد عائالتھم)، للجنود  تدابير( قانون التأمين الصحي الرسميأنظمة  .40
 م. 1954 –ع.  5704أنظمة المعاقين (العالج الطبي)،  .41
 م. 1971 –ع.  5732مرسوم السجون (الصيغة الجديدة)،  .42
 09/2012وخدمات األمان، الرقم  صناديق المرضىالرسالة الدورية الصادرة عن نائب مدير عام رقابة  .43

 وزارة الصحة، 2012آب  28األطفال ذوي التخلّف أو القصور اإلنمائي، في موضوع 
، في 11/12وخدمات األمان، الرقم  صناديق المرضىالرسالة الدورية الصادرة عن نائب مدير عام رقابة  .44

 وزارة الصحة، 2012أيلول  12موضوع الغذاء العالجي، 
، في 13/11وخدمات األمان، الرقم  يق المرضىصنادالرسالة الدورية الصادرة عن نائب مدير عام رقابة  .45

 وزارة الصحة، 2011تشرين الثاني  15موضوع مرضى األمراض المزمنة، 
، في 10/10وخدمات األمان، الرقم  صناديق المرضىالرسالة الدورية الصادرة عن نائب مدير عام رقابة  .46

 زارة الصحةو، 2010آب  18موضوع متلقّي مخصصات تأمين الدخل واستكمال الدخل، 
، في 4/10وخدمات األمان، الرقم  صناديق المرضىالرسالة الدورية الصادرة عن نائب مدير عام رقابة  .47

 وزارة الصحة، 2010آذار  22موضوع األطفال في قانون التعليم الخاص، 
، في 11/12وخدمات األمان، الرقم  صناديق المرضىالرسالة الدورية الصادرة عن نائب مدير عام رقابة  .48

 وزارة الصحة، 2009كانون الثاني  22موضوع نمو الطفل، 
، في 11/12وخدمات األمان، الرقم  صناديق المرضىالرسالة الدورية الصادرة عن نائب مدير عام رقابة  .49

 وزارة الصحة، 2009شباط  5موضوع مرضى األمراض المستعصية، 
، 09/2012وخدمات األمان، الرقم  صناديق المرضىنائب مدير عام رقابة  الرسالة الدورية الصادرة عن .50

 وزارة الصحة، 2012آب  28في موضوع المسنين / المواطنين القدامى، 
 2006كانون األول  21، وزارة الصحةالصادرة عن مديرية الطب التابعة ل 51/2006الرسالة الدورية   .51
في  وزارة الصحةعن مديرية الطب التابعة ل 2003يران حز 3في الصادرة  45/2003الرسالة الدورية  .52

  العالجية الخاصة طراألموضوع اإلعاقات الجسدية و
في  وزارة الصحةعن مديرية الطب التابعة ل 2010شباط  10الصادرة في  5/2010الرسالة الدورية  .53

   .موضوع األطفال المصابين بالتمتمة
عن مديرية الطب التابعة  2012شباط  1الصادرتان في  22/2012-و 7/2011الرسالتان الدوريتان  .54

 مؤسسة التأمين الوطنيفي موضوع المعاقين أصحاب االستحقاق لمخصصات اإلعاقة من  وزارة الصحةل
 (نظام التصديق على أجھزة إعادة التأھيل والتنقّل).

 م. 1970 –ع.  5730مرسوم التأمين في العمل (الصيغة الجديدة)،  .55
 م. 1972 –ع.  5732(الصيغة الجديدة)، مرسوم السجون  .56
 سلّة الخدمات الصحيّةمرسوم العمال األجانب (حظر التشغيل غير الشرعي وضمان الشروط النزيھة)، ( .57

 م.  2001 –ع.  5761للعامل)، 
  وزارة الصحة، 16857909نظام تحتين التصديق على أجھزة إعادة التأھيل والتنقّل رقم  .58
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 الملحق ج

 الذاتية في النفقات على شراء األدويةتعريف "المريض المزمن" لشأن سقف المساھمة 
  المدَرجة في سلة التأمين الصحي الرسمي

 والخدمات الصحية صناديق المرضىالرسالة الدورية الصادرة عن نائب مدير عام رقابة 
  األخرى

  إسرائيلدولة 
  وزارة الصحة

  رسالة رقم  تاريخ النشر  الموضوع

تعريف المريض المزمن لتحديد 
  السقف القتناء األدوية

11/11/15  2011 -13  

  

03329511  

  حضرة

  صناديق المرضىمدير عام 

 –تعريف المرض المزمن لتحديد السقف القتناء األدوية على يد المرضى المزمنين الموضوع: 
  تحتين

لمرضى  المساھمة الذاتيّة، ُحدِّد سقف صناديق المرضىفي إطار كل برنامج من برامج الجباية المعتمدة في  .1
المرض المزمن. يشمل تعريف المريض بمرض مزمن ثالثة خيارات: يستند الخيار األول على قائمة 
األدوية التي يتناولھا المريض، ويستند الثاني على قائمة األمراض، أما الخيار الثالث فيشمل كل مريض 

 عام.يعالَج بالدواء عينه لمدة ال تقل عن نصف 

يسري السقف على كافة األدوية المشمولة في السلة األساسية التي يستھلكھا المريض، بما في ذلك األدوية  .2
 غير المعدَّة لعالج مرضه المزمن.

ضافة الثانية إلإلى ذلك، يسري السقف على كل األجھزة المشمولة في سلة الخدمات الصحية المذكورة في ا
  للقانون.

 ض بمرض مزمن:فيما يلي تعريف المري .3

 :المرضى المعالَجون بأحد األدوية الواردة في قائمة الفئات الصيدلية، بوجبات استھالك شھرية  .أ 

 )Anticonvulsants Agentsمستحضرات عالج الّصرع ( .1

المستحضرات المضادة لتخثّر الدم (ال تشمل َمن يتناول األسپرين كدواء واٍق)  .2
)Anticoagulants Agents( 

 )Agents Antidiabeticالسكري (مستحضرات عالج  .3

 )Antidepressants Agentsمستحضرات عالج االكتئاب ( .4

 )Antimanic Agentsمستحضرات عالج حاالت الھَوس ( .5

 )Antineoplastic Agentsمستحضرات عالج األورام ( .6
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 )Agents Antilipemicمستحضرات عالج دھون الدم الفائضة ( .7

 )Antiparkinsonian Agentsمستحضرات عالج مرض الپاركنسون ( .8

 )Antitubercolars Agentsمستحضرات عالج السل ( .9

 )Cardiac Drugsأدوية عالج األمراض القلبية ( .10

 )Diureticsأدوية متغيّرة ( .11

 )Agents Hypotensiveأدوية لخفض الضغط ( .12

 )Pituitary Replacemat Agentsأدوية لعالج قصور الغّدة النخامية ( .13

 )Antiglaucoma Agentsارتفاع الضغط بالعين) ( -الچلوكوما أدوية عالج الّزرق ( .14

 أدوية عالج الغّدة الدرقيّة .15

 )Vasodilating Agentsأدوية لتوسيع أوعية الدم ( .16

 أدوية لمنع قرحة المعدة .17

 :ون المعالَجون بشكل ثابت جراء أحد األمراض التاليةالمؤَمن  .ب 

 )Aidsاإليدز ( .1

 )Addison's Diseaseمرض أديسون ( .2

 )Crohns Disease, Ulcerative Colitisااللتھاب المزمن لألمعاء الغليظة ( .3

 )Cystic Fibrosis - CFسيستيك فيبروسيس ( .4

 )Dialysis Patientالمرض المعالَج بالدياليزا ( .5

 )Familial Mediterranean Fever-FMFحّمى البحر األبيض المتوسط العائلية ( .6

م الموثة (الپروستات،  .7  )Prostate Hypertrophyتضخُّ

 قصور الغّدة النخامية .8

 )Multiple Sclerosisالتصلّب المتعّدد ( .9

10. Multiple Myeloma 

11. Amyotrophic Lateral Sclerosis 

 )Myasthenia Gravisمياسثشنيا چراڤيس ( .12

 )Wilson's Diseaseمرض ويلسون ( .13

 )Major Thalassemiaثَلَثِمييا َمجور ( .14

 )Transplanted Patientبعد الّزرع ( .15

 )Gaucher`s Diseaseمرض چوشه ( .16

 )Chronic Psychotic Diseaseمرض نفساني مزمن ( .17

 )Malignant Neoplastic Diseaseمرض ورمي خبيث ( .18

 )Hemophiliaمرض الناعور ( .19

 )Chronic Liver Diseaseمرض الكبد المزمن ( .20

 )Chronic Congestive Heart Failureقصور القلب المزمن ( .21

 )Parkinson`s Diseaseسون (مرض پاركين .22

 )Alzheimer's diseaseمرض آلزھايمر ( .23

 التھاب المفاصل المزمن .24

1. Rheumatoid Arthritis 
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2. Psoriatic Atrhritis 

3. Polymyalgia Rheumatica 

 أمراض المفاصل االنحاللية .25
  Degenarative Joint Diseases or Osteoarthritisعالجا ثابتا  تستدعيالتي 

 SPONDYLOARTHROPATHIES الصقالمفصلي الفقاري التھاب اللا .26
1. Ankylosing Spondylitis 
2. Reactive Arthritis 
3. Arthritis Associated With Inflammatory Bowel Diseases 
4. Undifferntiated Spondyloarthropathy 

 أمراض الذئبة الحمامية المزمنة .27
1. Systemic Lupus Erythematosus 
2. Anti-Phospholipid Syndrome 
3. Systemic Sclerosis (Scleroderma( 
4. Mixed Connective Tissue Disease 
5. Polymyositis Dermatomyositis 
6. Relapsing Polychondritis 

28. Crystal Induced Arthritis (Chronic) 
1. Gout 
2. (CPPD) Calcium Pyrophosphate Dihydrate Deposition Diseases 

 )JCAالطفولة (المزمنة في التھابات المفاصل  .29

  Juvenile Idiopathic Arthritis , Juvenile Rheumatoid Arthritis 

  Juvenile Chronic Arthritis (JCA  ).  

1. Pauciarticular JIA or JR 
2. Polyaticular JIA or JRA 
3. Systemic Onset (Still) JIA or JRA 
4. Juvenile Spondyloarthropathy 

  )Vasculitisااللتھاب الوعائي المزمن ( .30
1. Polyarteritis Nodosa 
2. Microscopic Polyangiitis 
3. Churg Strauss Vasculitis 
4. Giant Cell Arteritis 
5. Wegener's Granulomatosis 
6. Takayasu Disease 
7. Behcet Disease 

 )Systemic Amyloidosisالداء النشواني المزمن ( .31
 ) التي تقتضي عالجا ثابتاFibromyalgia( يةچالفبروميل .32
 )Ataxia Telangiectasia( رنح توسع الشعيرات .33
 )Familial Dysautonomia Syndromeخلل الوظائف التلقائية العائلي ( .34
 الرئة ارتفاع ضغط دم شريان .35
 )Amyotrophic lateral sclerosis - ALS( التصلب الضموري العضلي الجانبي مرض .36
داف (پسوريازيس) .37  الذين يستوفون أحد المعايير التالية مرضى الصُّ
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بمستحضرات مجموعية (بما في ذلك العالج بالضوء أو العالج المناخي في  يعالَجون  .أ 
 البحر الميت).

م مصابون بالصداف االحمراري، أو الصداف البثري  .ب  صداف راحتَي اليدين،  ، أوالمعمَّ
 أو القدمين، أو الِمغبنَين الذي يعيق السير، أو صداف فروة الرأس المستعصي.

   التھاب المفاصل الصدفي الموِجب عالجا مجموعيًّا. مصابون ب  .ج 
 :مرض الرئة المزمن .38

  االنسداد الرئوي المزمن مرض  .أ 
CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE 

 BRONCHIAL ASTHMAالربو القصبي   .ب 
 CHRONIC BRONCHITISااللتھاب الشعبي المزمن   .ج 
 EMPHYSEMAالنفاخ الرئوي   .د 

 )POMPES DISEASEمرض پومپيه ( .39

 بحسبغير المشمول في المادتين (أ) و(ب)، لكنه يتلقّى دواء واحدا أو أدوية مختلفة، المريض   .ج 
 وصفة من طبيب، مدة نصف عام متواصل على األقل.

  .7/07-، و6/09، 13/10 –في الموضوع  الدورية السابقة ناتحتِّن رسائلھذه الرسالة الدورية 

  أرجو أن تتخذوا التدابير الالزمة.

  مع تحيات                

  يوئيل ليفشيتس، نائب المدير العام
  لصناديق المرضى وخدمات األمان

  
  نسخ:

  عضو الكنيست الرابي يعقوڤ ليتسمان، نائب وزير الصحة
  المدير العامالپروفسور روني چمزو، 

  د. بوعاز ليڤ، نائب المدير العام، ھنا
  السيد حيزي ليڤي، رئيس مديرية الطب، ھنا 

  د. درور چوبرمان، رئيس شعبة الطب العام، ھنا
  ، ھناالمحامي نتان سموخ، المكتب القضائي

  وخدمات األمان صناديق المرضى، شعبة رقابة السيدة رويطل طوفر َحڤير طوڤ
  ، ھناصناديق المرضىشڤارتس، شعبة رقابة السيدة شوشي 

  وخدمات األمان صناديق المرضىتورن، شعبة رقابة  –السيدة أريئلال أديجس 
  ، ھناالسيدة إيتي سمامه، مفوضية شكاوى الجمھور
  ، ھناد. إيريس اليدرستورپ، شعبة الطب المجتمعي
  ، ھناالسيد نير قيدار، شعبة اقتصاد التأمين الصحي

  صناديق المرضىاألمناء الماليون، 
  صناديق المرضىمديرو خدمات األمان، 

  صناديق المرضىالمديرون الطبيون، 
  صناديق المرضىمديرو مراجعة الجمھور، 

  وزارة الصحةأعضاء إدارة 
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 الملحق د

ل في خدمة الغذاء القطرية   الصحي الرسميقانون التأمين المشمول في  قائمة بعناصر الغذاء الخاص المسجَّ

  غذاء دوائي، طبقا لوصفة الطبيب المعالج أو اختصاصية التغذية  أ.24

 ):Phenylketonuriaللمرضى المصابين بفينيل كيتون ( )1
 Phenyl free 2  ) أ
 Phenyl free 1  ) ب
 Phenex 1  ) ت
 Phenex 2  ) ث
 Xp Analog  ) ج
 Xp maxamaid  ) ح
 Xp maximum  ) خ
 L-TYROSINE  ) د

 Maple Syrup Urine Disease (MSUD)لمرضى  )2
 MSUD aid lll  ) أ
 MSUD  ) ب
 Isoleucine  ) ت
 Valine  ) ث
 Citrulline  ) ج
 Arginine  ) ح
 XMTVI Low Amino Acid Mix  ) خ

  L-LEUCINE)   1خ
 للمرضى الذين لم يتجاوزوا سن الواحدة، الغذاء التالي أيضا:  ) د

1( MSUD 1 
2( ketonex 1 
3( MSUD Analog 
4( XMTVI Analog 

 عمرھم، الغذاء التالي أيضا:للمرضى الذين تجاوزوا العام األول ولم يبلغوا الثمانية من   ) ذ
1    (MSUD 2  
2    (Ketonex 2  
3    (MSUD Maxamaid  

4    (XMTVI Maxamaid  

 للمرضى الذين بلغوا سن الثامنة، الغذاء التالي أيضا:  ) ر
1    (MSUD Maxamum  
2    (XMTVI Maxamum  

 Mitochondrial AcetoacetyI–CoA Thiolase Deficiencyلمرضى  )3
 البالغين عاما من عمرھمللمرضى غير   ) أ

1( MSUD 1 
2( Ketonex 1 
3( MSUD Analog 

 الذين تجاوزوا العام األول ولم يبلغوا الثمانية من عمرھم، الغذاء التالي أيضا: للمرضى  ) ب
1( MSUD 2 
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2( Ketonex 2 
3( MSUD Maxamaid 

 MSUD Maxamum: 18- للمرضى الذين تجاوزوا سن ال  ) ج
 L-VALINE  ) د
 L-LEUCINE  ) ذ
 L-ISOLEUCINE  ) ر

 للمرضى المصابين بارتفاع الحمض الپروپيوني أو بارتفاع الحمض المالوني )4
  XMTVI Low Amino Acid mix   (أ) 

  L-THREONINE)  1(أ
  L-METHIONINE)  2(أ
  L-ISOLEUCINE   )3(أ
  L-VALINE   )4(أ

  الغذاء التالي أيضا: للمرضى الذين لم يتجاوزوا العام األول من عمرھم،(ب)   
1( os 1 
2( Propimex 1 
3( XMTVI Analog 

  (ج)   للمرضى الذين تجاوزوا العام األول من عمرھم ولم يتجاوزوا سن الثامنة، الغذاء التالي أيضا:
1( os 2 
2( Propimex 2 
3( XMTVI Maxamaid 

  (د)   للمرضى الذين تجاوزوا سن الثامنة، الغذاء التالي أيضا:
       XMTVI Maxamum  

 يوريا ھوموسيستينللمصابين بمرض ال )5
  (أ)   للمرضى الذين لم يتجاوزوا العام األول من عمرھم:

1( Hom 1 
2( Hominex 1 
3( Xmet Analog 

  (ب)  للمرضى الذين تجاوزوا سن الواحدة ولم يبلغوا سن الثامنة:            
1( HOM 2 
2( Hominex 2 
3( Xmet Maxamid 

  (ج)   للمرضى الذين بلغوا سن الثامنة:            
         Xmet Maxamum  

 Tyrosinemiaلمرضى  )6
  Xphen TyrAmino Acid Mix(أ)     

  32OOAB(ب)   
  L-PHENYLANINE) 1(ب

  (ج)  للمرضى الذين لم يتجاوزوا سن الواحدة
1( Try 1 
2( Tyromex 1 
3( XPT Analog 

  اء التالي أيضا:ذ(د)  للمرضى الذين لم يبلغوا سن الثالثة، الغ            
                  Xphen Tyr Analog  
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  (ه)   للمرضى الذين بلغوا سن الثالثة، الغذاء التالي أيضا:             
              Xphen Tyr Maxamaid        

  للمرضى الذين بلغوا سن الواحدة ولم يبلغوا سن الثامنة، الغذاء التالي أيضا:   (و)             
1( Tyr 2 
2( Tyromex 2 
3( XPT Maxamaid 

  الذين بلغوا الثامنة، الغذاء التالي أيضا:(ز)  للمرضى 
       XPT Maxamum  

  ، الغذاء التالي أيضا:18-(ح)  للمرضى الذين بلغوا ال
       Xphen Tyr Maxamum  

 ) أو اضطرابات دورة اليوريا:Gyrate atrophyلمرضى الضمور المشيمية ( )7
 Dialamine Essential Amino Acid Mix  ) أ
 Arginine  ) ب
 Citrulline  ) ج
 MJ 80056  ) د
 Phenylacetate  ) ه
 Sodium Benzoate  ) و
 للمرضى الذين بلغوا سن الواحدة، الغذاء التالي أيضا:  ) ز

1( UCD 1 
2( Cyclinex 1 
3( Dialamine 

 للمرضى الذين بلغوا سن الواحدة: الغذاء التالي أيضا:  ) ح
1( UCD 2 
2( Ketonex 2 
3( Essential Amino Acid Mix 

 )Isovaleric Acidemia( فاليريكوإليزالمرضى ارتفاع حمض  )8
 Xleu Amino Acid Mix  ) أ
  L-CARNITINE  )1أ
  GLYCINE  )2أ

 للمرضى الذين لم يبلغوا سن الواحدة، الغذاء التالي أيضا:  ) ب
1( I-Valex 1 
2( Xleu Analog 

 للمرضى الذين بلغوا سن الواحدة ولم يبلغوا سن الثامنة، الغذاء التالي أيضا:  ) ج
1( I-Valex 2 
2( Xleu Maxamaid 

 الثامنة، الغذاء التالي أيضا:للمرضى الذين بلغوا سن   ) د
Xleu Maxamum  

 Adrenoleukodystrophy (ALD) –لمرضى بيضاء الدماغ  )9
  Lorenzo oil(أ) 

 :Glutaric Aciduria Type Iلمرضى  )10
 Xlys Lowtry Free Amino Acid Mix  ) أ
 Xlys Lowtry Free Amino Acid Mix  ) ب
 للمرضى الذين لم يبلغوا سن الواحدة، الغذاء التالي أيضا:  ) ج
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 Xlys lowtry Analog  ) أ
 MJ0056  ) ب

 للمرضى الذين بلغوا سن الواحدة ولم يبلغوا سن الثامنة، الغذاء التالي أيضا:  ) د
Xlys lowtry Maxamaid  

 للمرضى الذين بلغوا سن الثامنة، الغذاء التالي أيضا:  ) ه
Xiys Lowtry Maxamum  

 Glutaric Aciduria Type IIلمرضى  )11
 Monogen  ) أ
 Portagen  ) ب
 Liquigen  ) ج
 MCT oil  ) د

 Sulfite Oxidase Defiency  (SOD)لمرضى )12
 للمرضى غير البالغين سن الواحدة:  ) أ

1( Xmet Xcys Analog 
 للمرضى الذين بلغوا سن الواحدة:  ) ب

1( Xmet Xcys Maxamaid 

 Long Chain Fatty Acid Oxidation Defectلمرضى  )13
 Portagen  ) أ
 Liquagen  ) ب
 MCT oil  ) ج
1( Monogen 

 :Galacotsemiaلمرضى  )14
Galacotmin 19  

 :)Dysautonomy Familial( العائلي خلل الوظائف المستقلةلمرضى  )15
1. AlitraQ 
2. Emental Flavor pac 
3. Easy drink 
4. Easy fiber 
5. Easy shake 
6. Enfamil AR 
7. Ensure 
8. Ensure Plus 
9. Ensure with Fiber 

10. Fresubin 
11. Isocal liquid 
12. Isocal powder 
13. Isofiber 
14. Isomil 
15. Jevity 
16. L-Emental 
17. L-Emental Plus 
18. MCT Oil 
19. MCT Peptide 0-2 
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20. Neocate 
21. Neocate Advanced 
22. Nutramigen 
23. Nutren 1.0 
24. Nutren 1.5 
25. Nutren Junior 
26. Nutren with fiber 
27. Nutrilon AR 
28. Nutrilon Pepti junior 
29. Osmolite 
30. Ped.Vivonex 
31. Pediasure 
32. Polycose 
33. Portagen 
34. Pregestimil 
35. Prosobee 
36. Pulmocare 
37. S Drops 
38. Scandishake 

 )Cystic Fibrosisالكيسي ( لمرضى التليف )16
1. vit. Drops ADEKS 
2. vit. Tab. ADEKS 
3. AlitraQ 
 مستحضرات الڤيتامينات المتعّددة .4
5. Easy drink 
6. Easy fiber 
7. Easy shake 
8. Emental Flavor Pac 
9. Enfamil AR 

10. Ensure 
11. Ensure Plus 
12. Ensure with Fiber 
13. Isocal liq 
14. Isocal powder 
15. Jevity 
16. L-Emental 
17. Magnesium Diasporal 
18. MCT oil 
19. MCT Peptide 0-2 
20. Neocate 
21. Neocate Advanced 
22. Nutren 1.0 
23. Nutren 1.5 
24. Nutren Junior 
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25. Nutren with fiber 
26. Nutrilon AR 
27. Nutrilon Pepti junior 
28. Osmolite 
29. Pediasure 
30. Peptamen Junior 
31. Polycose 
32. Portagen 
33. Pregestimil 
34. Pulmocare 
35. Scandishake 
36. Tolerex 
37. Vivonex Pediatrics 

 .Neocate –لألطفال العاجزين عن تناول الغذاء بصورة طبيعية   )17

المريضات باإليدز؛ يشمل HIV -مستحضرات الغذاء لألطفال حديثي الوالدة ولألمھات المصابات ب )18
 بدائل الحليب الستيفاء تغذية الطفل الذي لم يبلغ الواحدة من عمره.العالج 

؛ يعطى المستحضر لعالج المرضى المصابين بالّصرع بعد فشل العالج Ketocal –لمرضى الّصرع  )19
 في ثالث دورات سابقة.باألدوية المقاومة للصرع 

للغذاء العادي أو غذاء عالجي لتغذية األطفال واألوالد مرضى القصور الكلوي المزمن، كاستكمال  )20
  كغذاء تام:

 ؛Nephrocare  ) أ
 ؛Similac PM 60/40  ) ب
 Suplena  ) ج

 3.5تعادل قيمة األلبومين لديھم المميت المعالَجين بالدياليزا، الذين أ)  لمرضى القصور الكلوي 20
  .Nephrocareأو أقل:  غ/دسيلتر

المرضى الذين لم يبلغوا سن الرابعة، المرضى بأمراض مزمنة أو بأمراض أيضية أو بأمراض  )21
  –لعادي عصبية أو يتغّذون بالقسطرة، العاجزون عن تلقّي الغذاء ا

 الذين يستوفون كل ما أدناه:  ) أ
 يعتمدون كليا وحصريًّا على التغذية بالقسطرة لفترة طويلة ؛ )1
 يحتاجون لفترة طويلة إلى غذاء خاص؛ )2

 المستحضرات التالية:بيتعالجون   ) ب
1( Nutren Junior؛ 
2( Nutren junior with fiber؛ 
3( Pediasure 

 للوقاية من الپوتشيتيس؛ IBD (Inflammatory bowel disease) :VSL#3لمرضى  )22

 لمرضى الپوتشيتيس المزمن: )23
VSL#3  المرض، بما في ذلك لدى المرضى الذين يعانون نوبات متكّررة؛ ھدأةللحفاظ على  

 :IBDلألطفال المرضى بداء كرون أو  )24
Modulen IBD :في كل حالة من الحاالت التالية  
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ا بنموھم   ) أ يتلقون ھذا المستحضر كعالج حصري  –األطفال الذين يعانون قصورا في الغذاء أو مّسً
في أوقات تفاقم الحالة الصحية أو عند الحاجة أو في األوقات التي يكون المرض فيھا نشطًا أو 

 يتّصل فيه األمر باألمعاء الدقيقة.
 األطفال الذين بحاجة إلى عالج جزئي بھدف الحفاظ على ھدأة المرض.  ) ب

 الذين يعانون قصورا في التغذية:  طفاللأل )25
Peptamen junior  

في  وزارة الصحةالصادرة عن مدير عام  2/13لى الرسالة الدورية رقم إ) أدناه 29-26لمواد (ا تستندمالحظة: 
سلّة . تشّكل ھذه المواد جزءا من العناصر الغذائية الخاصة التي أضيفت إلى 2013كانون الثاني  9

قانون التأمين النسخة األصلية لإلضافة الثانية لفي . بما أن ھذه المواد لم تدَرج بعد 2013عام  الخدمات
، فقد رمزنا لھا بأرقام مؤقتة ألھداف ھذه الكراسة فقط. يھدف ھذا الترقيم إلى الحفاظ الصحي الرسمي

ق كذلك المزيد من العناصر الغذائية حعلى تسلسل القراءة وتفادي االلتباس لدى القارئ. يضم ھذا المل
، لكنھا تنضم إلى عناصر أخرى سلّة الخدماتإلى  2013دورھا عام الخاصة، التي اَضيفت ب

نة في اإلضافة الثانية للقانون، عْلًما بأن ھذه العناصر قد  ُوضعت في المكان والستخدامات متضمَّ
المناسب لالستخدام، وُرقَِّمت في المواد أعاله على نحو مالئم، و/أو أُورَدت على نحو يتّصل بفئة 

  ين. المؤَمن

أيام قبل  7ن للخضوع لعملية جراحية (لمدة يلمرضى األورام المرّشح –اء خاص غني بالپروتين غذ )26
 الرقبة: –العملية) لجھاز الھضم أو لمنطقة الرأس 

 Impact  ) أ

بُدئ بإعطائھم قد ن جراء مشاكل في التغذية ويغذاء لألطفال المحتاجين إلى تغذية مكثّفة المستشف )27
لم كغم أو  8 عنوزنھم  يقللألطفال الذين  –المستحضر في إطار االستشفاء بعد إخفاق الغذاء العادي 

 .من عمرھم سنة ونصف السنةيبلغوا ال
 Infatrini  ) أ

 غذاء خاص لألوالد واألطفال الذين يعانون مشاكل في امتصاص الغذاء ويثير فيھم الحساسية:  )28
 Nutramigen AA lipil  ) أ

غذاء عالجي يعطى بوصفة من الطبيب المعالِج أو من اختصاصية التغذية لمرضى رنح توّسع  )29
 ):Ataxia Telangiectasiaالشعيرات (

 Pediasure  ) أ
 Pulmocare  ) ب
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