
   

   תוספת 

  )11תקנה ((

   עבודה- תאונות-' חלק א 

  1 פרק ראשון 

   מבוא 
  פציעות ומצב לאחר ניתוחים באברים הפנימיים, מחלות פנימיות

   בלוטות הלימפה. 1 
    של בלוטות הלימפהשחפת )1(
   ) א( 
  )I (0% . נשארו רק צלקות, שחפת הבלוטות שפעילותה פסקה לחלוטין 
  )II (צלקותלגביקות נרחבות או מכערות בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו נשארו צל .   
כשקיימים עדיין סימני פעילות הדורשים ,  הבלוטות אחרי עבור התקופה החריפהשחפת )ב( 

  ). עם או בלי ניצורים(טיפול אמבולטורי 
30% 

 100%  בההדורשת אישפוז או שכי) מפשעות, השחי-בית, צוואר( פעילה של הבלוטות שחפת )ג( 
)2( ADENOPATHIA) 0%  . תקיןהכללי המצב, פעילה באזור מוגבל-בלתי) תפיחות הבלוטות 
 ).'למפוסרקומה וכו, קין'כולל הודג (MALIGNANT LYMPHOMA ממאירה למפומה )3(
 50% . מסוגל לעבודה חלקית, עם או בלי טיפול) REMISSIO( של רמיסיה במצב )א( 
 100%  ). 'אנמיה וכו, חולשה כללית, כגון חום(ים כלליים  חריף עם סימנבמצב )ב( 

 
   מחלות דם. 2 

, לובן הדם, ריבוי כדוריות אדומות) אפלסטית, המוליטית, ברזל-מחוסר, דם ממאיר-מחוסר(אנמיה 
  .הפרעות בהקרשת דם, ארגמנת

  

 0%  .  שחלפו מבלי להשאיר סימניםמצבים )א(
 20%  . קיימים סימנים כלליים בינוניים, טיפול כרוני עם תגובה לא מספקת למצב )ב(
קיימים סימנים כלליים קשים המגבילים את , הדורש טיפול מתמיד,  כרונימצב )ג(

  .כושר העבודה במידה ניכרת
50% 

 75%  . אך מסוגל לעבודת בית קלה בלבד,  קשהמצב )ד(
 100%  .דמרותק למיטה או זקוק לסיעו, בלתי מסוגל לכל פעולה,  חמורמצב )ה(

 
   ).יתרת הכליה, יתרת המוח, מצר התריס, בלוטות  התריס(מחלות הבלוטות להפרשה פנימית . 3 

לא ממצאים מעבדתיים (עם סימנים קליניים ברורים ) מיעוטה או בלתי סדירה, יתרה(הפרעות בפעילות 
  -) למיניהם בלבד

  
                                                 

אינם מובאים בחשבון ** -הפריטים המסומנים ב. אינם מובאים בחשבון לענין קיצבת נכות כללית* -הפריטים המסומנים ב 1
  .אינם מובאים בחשבון לענין קצבת נכות כללית ושרותים מיוחדים*** -הפריטים המסומנים ב. לענין קצבת שירותים מיוחדים

ם תתקון "לתקנות שר) ב (2התוספת לתקנה . ם"ל כל סעיף לקיו המנופה לנכות מנופה לשרבפוע, 1למרות האמור בהערה
  .בהתאם

  .150' עמ, ד"תשכ, 1094' עמ, ז"ת תשט" ותוקנה בק864' עמ, ז"ת תשט"התוספת המקורית פורסמה בק: הערה

  .של התוספת' הוחלף חלק א, 15.3.70ת "ת, 1159' עמ, ל"תש, 2533ת "בק

  )".11תקנה "(בא )" 12תקנה "(בכותרת במקום , 27.6.74ת "ת, 1381' עמ, ד"תשל, 3189ת "בק

  



 מצב לאחר ניתוח  הפרעה ניכרת בכושר העבודה ובמצב הכללי של החולה אובלי )א(
  .לא נשארו סימני מחלה, או טיפול

0% 

 10% .בעזרת תרופות או טיפולים רפואיים אחרים הניתנים בהתמדה, א- כמתואר במצב )ב(
קיימים סימנים כלליים בנוניים או קיימת הפרעה בכושר ,  הכללי מעורערהמצב ) ג(

  . העבודה למרות הטיפול
20% 

כושר העבודה ,  ומעבדתיים המעידים על הפרעה בינונית סימנים קלינייםקיימים )ד(
  . בצורה בולטתמוגבל

40% 

כשכושר העבודה ,  סימנים קליניים ומעבדתיים המעידים על הפרעה קשהקיימים )ה(
  .מוגבל בצורה ניכרת

50% 

 75%  אך מסוגל לעבודות בית קלות בלבד ,  חמורהמצב )ו(
 100%  מרותק למיטה או זקוק לסיעוד, עולהבלתי מסוגל לכל פ,  חמור מאדהמצב )ז(

 
  DIABETES MELLITUS 2סכרת . 4 

 IMPAIRED GLUCOSE TOLERANCE  0%.  בסבילות לפחמימותהפרעה )1(
 *5%  .  המטופלת על ידי דיאטה בלבדסוכרת )2(
 10%   המטופלת על ידי דיאטה וכדוריםסוכרת )3(
 20%  די טיפול בדיאטה וזריקות אינסולין יציבה המאוזנת בצורה סבירה על יסוכרת )4(
 המטופלת על ידי דיאטה וזריקות אינסולין אך מצטיינת בחוסר יציבות סוכרת . א )5(

  וצורך מוגבר בניטור עצמי
40% 

 40% או סוכרת המטופלת על ידי משאבת אינסולין ) BRITTLE" (שבירה "סוכרת . ב 
 40%  סולין בזמן ההריון בלבד  מטופלת בזריקות אינ-  הריונית סוכרת  . ג 

 

                                                 
  .10.9.97ת "ת, 1116' עמ, ט"התשנ, 5994ת " הניפוי לענין נכות כללית נוסף בק-) 2(4פרט  2

 לאחר הוראת תחולה קובעת כי הניפוי יחול גם על מי שהגיש תביעה לפני יום התחילה והועדה או הועדה לעררים דנה בענינו
  .יום התחילה

  

  : בנוסח מקורי- 4פרט 

אין הפרשת סוכר בשתן או , ) בצוםMG% 160( בדם מוגבר במידה קלה עד הסוכר ***10%
זקוק , אין סיבוכים, מצב תזונתי טוב)  ביממהGR 15שאינה עולה על (הפרשה קלה 

  רק לדיאטה ומאוזן ללא תרופות

 )א(

וק לשם איזון לתרופות אנטידיאבטיות בצורת אבל החולה זק,  כמתואר לעילהמצב **20%
   יחידות ליממה20 עולה על שאינה INSULINכדורים או כמות 

 )ב(

קיימת ,  יחידות ליממה50כלומר עד , בינונית INSULIN זקוק לכמות החולה 30%
אין הופעות , אין אצידוזיס,  גרם ביממה30הפרשת סוכר בשתן שאינה עולה על 

  הכללי נשאר טוב ואין סיבוכים אחריםהמצב , היפוגליקמיות

 )ג(

אבל מופיעים לעיתים סימנים להיפוגליקמיה או מצבי אצידוזיס ,  כמתואר לעילהמצב 40%
  חולפים ומצב תזונתי ירוד

 )ד(

קיימים לפעמים סימנים ,  יחידות ביממה100 עד INSULIN זקוק לכמות החולה 50%
:  מופיעים סיבוכים קלים מזמן לזמן כגון,היפוגליקמיים או הופעות אצידוזיס חולפות

  'פגיעה קלה במערכת העצבים וכו, ירידה במשקל, גרדת בעור, זיהומים

 )ה(

מלווה מזמן לזמן , ביממה INSULIN יחידות -100 קשה הדורשת מעל לסכרת 70%
בהופעות של אצידוזיס או היפוגליקמיה וכן סכרת בלתי יציבה אצל צעירים 

)JUVENILE BIRTTLW DIABETES(  

 )ו(

, הדורשת אשפוז לעתים קרובות או אשר הביאה לסיבוכים קשים,  קשה מאדסכרת 100%
  השוללים מהחולה לחלוטין את כושר העבודה

 ) ז(

, פגיעה בכליות, הפרעות במחזור הדם, שינויים ברשתית:  סיבוכים כגוןהופיעו 
 הסכרת לפי במידה שאחוזי הנכות שנקבעו עבור, במערכת העצבים וכדומה

ייקבעו אחוזי ,  משקפים סיבוכים אלהאינם -1הקריטריונים שבסעיפים הקטנים א
  ."נכות נוספים עבור הפגימות בהתאם לאחוזי הנכות לאותה הפגימה

 )ח(

 
  .הוחלף לנוסח דלעיל, 12.10.97ת "ת, 2' עמ, ח"התשנ, 5856ת "בק

  



ללא קשר לצורת ( אשר הופיעו בה אחד או יותר מן הסיבוכים הבאים סוכרת )6(
  ):הטיפול

 

   ;) מוטורית או אוטונומית-תחושתית ( סימפטומטית נוירופתיה . א 
  ;)PDR -או משגשגת , BDR -של הרקע ( סוכרתית רטינופתיה  .ב 
   ;סוכרתיתהוכחה היסטולוגית לנפרופתיה או ,  קבועהפרוטאינוריה  .ג 
    כלי דם היקפייםמחלת  .ד 
  . כלי דם כליליםמחלת  .ה 

 תיקבע נכות נפרדת לסיבוכים האמורים כל עוד החומרה של פגימה נפרדת לא
 יש לקבוע נכות נפרדת נוספת - 30%עלתה על ; 30%הנובעת מהם לא עולה על 
  בהתאם למבחנים ספציפיים

65% 

אך עם שלושה סיבוכים לפחות שכל אחד מהם בחומרה ) 6( בפרט משנה וכמ  )7(
   ומעלה30%של 

100% 

 
   מחלות הסמפונות והריאה שאינן שחפתיות. 5 

   כרונית של הסמפונות עם או בלי התרחבות הסמפונותדלקת )1(
)BRONCHIECTASIS( 

 

 0%  צפצופים בודדיםלפעמים חרחורים או ,  שיעול וכיח מועט בהפסקות ארוכותקיים )א( 
 שיעול וכיח במשך תקופות שונות וחוזרות בשנה עם קוצר נשימה קל אחרי מאמץקיים ) ב( 

  או התרחבות הסמפונות בצורה קלה עם גניחות דם לפעמים
20% 

קוצר נשימה בצורה בינונית ,  שיעול מטריד עם כיח מרובה עם זיהומים חוזריםקיים )ג( 
  מפונות בצורה בינונית על פי הוכחה רנטגניתלאחר מאמץ או התרחבות הס

40% 

קיימים , כשקוצר הנשימה בולט במאמץ קל,  הממצאים שצויינו בפיסקה גקיימים )ד( 
, או התרחבות הסמפונות בצורה קשה, סימנים קליניים ופונקציונליים של אמפיזמה

  שטפי דם תכופים

60% 

כחלון עם , עם קוצר נשימה במנוחהכיח מרובה ללא הפסקות ,  שיעול מטרידקיים )ה( 
 CORסימנים קליניים ופונקציונליים בולטים של אמפיזמה עם או בלי לב ריאתי 

PULMONALE 

100% 

 
 BRONCHOCUTANEOUS FISTULA OR -החזה - בין הסמפונות וקיר ביתנצור )2(

BRONCHO-PLEURAL FISTULA 8 הנכות ייקבעו לפי סעיף אחוזי.  
 

   כינוקוקוס בריאה של אציסטות )3(
 0%   קטנה מסויידת ציסטה )א( 
 20%   או ציסטות בריאה אחתציסטה )ב( 
 40%   בשתי הריאות ציסטות )ג( 
   . אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לפגימות- סיבוכים קיימים )ד( 
    אחוזי הנכות יקבעו לפי הפגימות שלאחר הטיפול - לאחר אכינוקוקוס של הריאה מצב )4(
   ריאה אחרות מחלות )5(

 אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לסימנים הקליניים - ריאה אחרות שלא פורטו לעיל במחלות
  ).1(מותאם לסעיף קטן , וההגבלות בכושר הפעולה

 

 
    זר בחלל בית החזהגוף )6(
 0%   ואינו גורם להפרעותזעיר )א( 
 *10%  ת והגבלת תנועות הסרעפת להפרעות בלתי ניכרות כגון התדבקויות פלוירליוהגורם )ב( 
התעבות :  לכאבים בחזה וקוצר נשימה בזמן התאמצות וקיימים הסימנים הבאיםהגורם )ג( 

הפלוירה עם אמפיזמה קומפנסטורית של הצד השני או דפורמציה של החזה או 
HEMOPTYSIS 

30% 

 וכן,  נשימה או כחלון בזמן התאמצות קלהוקוצר TACHYCARDIA- להגורם )ד( 
 הגבלות ניכרות בכושרהגורמות PERI CARDIUM-להתדבקויות של הסרעפת או ה

  הפעולה של הריאה

50% 

 
   ASTHMA BRONCHIALEקצרת הסמפונות . 6 

 0%  אין סיבוכים ,  התקפים נדיריםישנם )א(
 20%   התקפים קלים בהפסקות ארוכות וסיבוכים קלים ישנם )ב(
 40%  מה בינוני לאחר מאמץ בין ההתקפים  התקפים תכופים וקוצר נשיישנם )ג(
   ).1(5 יותר קשים יש להעריך בהתאם לסיבוכים לפי סעיף מצבים )ד(



 
   שחפת הריאות. 7 

    פעילהשחפת )1(
 100%   צורך בטיפול ובשכיבה יש )א( 
 60%   לאחר גמר האישפוז שפעילותה מוטלת בספק עד לשנה שחפת )ב( 
 60%  השכיבה לא הכרחית , יש צורך בטיפול, פעיל-י של תהליך בלתהתחדדות )ג( 
 בתהליך השחפתי לא חל שינוי זמן ממושך וקיימת הפרשה - כרונית שחפת )ד( 

  :של חיידקי קוך
 

  )I( בריאה נרחבים השינויים FAR ADVANCED 80% 
  )II( עם התפשטות בינונית או מוגבלת השינויים MOD. OR 

MIN. ADVANCED 
60% 

 PNEUMOTHORAX - ריאות בטיפול בחפתש )ה( 
INTRAPLEURALIS OR EXTRAPLEURALIS  

60% 

 
   פעילה- בלתישחפת )2(
 50%   השנתיים הראשונות שלאחר גמר תקופת הפעילותבתקופת )א( 
 *35%  )א( השנתיים שלאחר התקופה האמורה בפיסקה בתקופת )ב( 
   ):ב( תקופה שלאחר התקופה האמור בפיסקה בכל )ג( 
  )I( נשארו סימנים קליניים או רנטגניים בולטים כתוצאה לא 

  מהמחלה המוסבת
10%* 

  )II( סימנים קליניים או רנטגניים בולטים כתוצאה נשארו 
  מהמחלה המוסבת

20% 

  )III( סימנים רנטגניים בולטים המתפשטים בשטח רחבנישארו 
  לאחר מחלה מוסבת קשה

30% 

ים קשים הגורמים להפרעות ניכרות בפעולות הנשימה שינויים פברוטיישנם )ד( 
  .5 ייקבעו האחוזים לפי סעיף -

 

 שינויים פברוטיים נרחבים הגורמים להפרעות ניכרות בפעולות מחזורישנם )ה( 
  .9 ייקבעו אחוזי הנכות לפי סעיף -) לב ריאתי(הדם 

 

 
    שלאחר ניתוחיםמצבים )3(
 10%  הסרעפתצדדי של עצב - קבוע חדשיתוק )א( 
  PLOMBAGE )ב( 
  )I( 30%  צדדי-חד 
  )II( 60%  צדדי-דו 
    בריאהכריתות )ג( 
  )I( 10%   סגמנטים 2 חלק של הריאה עד של* 
  )II( 30%   אונהשל 
  )III( 60%   ריאה שלמה של 
  )IV( סיבוכים כגון קיימים EMPYEMA OR 

FISTULA BRONCHO CUTANEA 
100% 

 
   לאחר כריתת צלעות שמצבים )4(
 0%   כריתת צלע אחתלאחר )א( 
 *10%   צלעות מצד אחד2 כריתת לאחר )ב( 
 20%   צלעות מצד אחד4 או 3 כריתת לאחר )ג( 
 30%   צלעות מצד אחד6 או 5 כריתת לאחר )ד( 
 50%   צלעות מצד אחד6- כריתת יותר מלאחר )ה( 

 
לסעיף ) 3(-ו) 2(, )1(ורגי ייחשבו לפי סעיפים קטנים אחוזי הנכות עקב תהליך שחפתי לאחר טיפול כיר

  .זה

   קרום הריאה. 8 
    של דלקת קרום הריאהתוצאות )1(
 0%   התדבקויות קלות ללא הגבלת פעולתן של הריאותקיימות )א( 
 *10% התדבקויות המגבילות את כושר פעולתן של הריאות ומשפיעות על המצב ישנן )ב( 



  ניכרתהכללי של הגוף במידה בלתי 
 20%  התדבקויות ניכרות המגבילות את כושר פעולתן של הריאות במידה בינוניתישנן )ג( 
 התדבקויות נרחבות המשפיעות על כושר פעולתן של הריאות ועל כושר ישנן )ד( 

  הפעולה הכללי במידה ניכרת
30% 

 
    קרום הריאה שחפתיתדלקת )2(
 100%  )פעילותוסימנים קליניים ל( תפליט קיים )א( 
 50%   הראשונות לאחר הפסקת הפעילותבשנתיים )ב( 
   . לפי השרירים שלאחר דלקת קרום הריאה-  תקופה אחרת בכל )ג( 
  EMPYEMA קרום הריאה מוגלתית דלקת )3(
 100%   חריףבמצב )א( 
 80%   כרוני עם ירידה קשה במצב הכלליבמצב )ב( 
פריקרדיאליות-התדבקויות פלוירליות או פלוירוקיימות ,  לאחר אמפיאמהשרירים )ג( 

  קשות עם דפורמציה של בית החזה עם או בלי הפרעות ניכרות בנשימה
50% 

 אחוזי הנכות ייקבעות לפי - לאחר אמפיאמה בצורה בינונית וקלה שרידים  )ד( 
  ).1(8סעיף
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.) S. B. E(של פנים הלב חריפה -תת, דלקת חידקית,  לב שגרונית חריפהבמחלת )1(
  ובאטם שריר הלב

 

 100%   החדשים הראשונים לאחר גמר ההתקף החריף3 בתקופת )א( 
 50%   החדשים הבאים3 בתקופת )ב( 
   -ל יש להעריך בהתאם לדרגות התפקודיות של הלב " התקופה הנלאחר )ג( 
  )I( 10%   לעבודה הרגילה ללא הפרעות וללא הגבלות כלשהןמסוגל 
  )II( לעבודה שאיננה דורשת מאמץ גופני מיוחד מסוגל ) דרגה תפקודית

  )ראשונה
25% 

  )III( אין הפרעות בקצב , בצקת קלה,  נשמת לאחר מאמץקיימת) דרגה
  )תפקודית שניה

40% 

  )IV( פרפור: בצקת עם או בלי הפרעות בקצב כגון,  נשמת לאחר מאמץקיימת
מסוגל , הירות דופק התקפיתמ, רפרוף התקפי, פרוזדורים התקפי

  )דרגה תפקודית שלישית(לעבודה קלה בלבד 

50% 

  )V( נשמת לאחר מאמץ קל, בצקת, ספיקת הלב במידה בינונית- איקיימת ,
  )דרגה תפקודית רביעית(מסוגל לעבודה קלה ביותר ובישיבה בלבד 

75% 

  )VI( 100%  אינו מסוגל לשום עבודה , ספיקת לב קשה-אי 
 

  )ANGINA PECTORIS( הלב וקתתע )2(
 25%   נדירים של תעוקת הלב המופיעים רק במאמץ מיוחדהתקפים )א( 
 50%  כושר העבודה מוגבל במידה ניכרת,  שכיחים של תעוקת הלבהתקפים )ב( 
 70%  כשקיימים כאבים סטנוקרדיים גם במנוחה,  שכיחים של תעוקת הלבהתקפים )ג( 

 
    לחץ דםיתר )3(
ללא סימנים , מ כספית" מ95 דם דיאסטולי קבוע שאיננו עולה על ץלח )א( 

  בכליות או ברשתיות, אוביקטיביים של פגיעה בלב
0% 

   :מ כספית" מ110מ כספית ועד " מ95- דם דיאסטולי קבוע מעל ללחץ )ב( 
  )I( הגדלה ברורה בלי )10% של הלב ) רנטגנית או אלקטרוקרדיוגרפית, קלינית*** 
  )II( 30%  קיימת נשמת בינונית לאחר מאמץ,  הגדלה ברורה של הלבעם 
   :מ כספית" מ110 דם דיאסטולי קבוע מעל לחץ )ג( 
  )I( 25%   הגדלה ברורה של הלב ונשמתבלי** 
  )II( 40%   הגדלה ברורה של הלב ונשמת בינונית לאחר מאמץעם 

 
    בקצבהפרעות )4(
   :התקפיים )א( 
  )I( 10%  ים נדירהתקפים*** 
  )II( 20%   שכיחיםהתקפים 
  )III( 40%   שכיחים ביותרהתקפים 



   קבועים )ב( 
  )I( 20%  ספיקת הלב או קיפוח גופני- סימנים של איללא** 
  )II( אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לדרגות התפקודיות , ספיקת הלב- איקיימת

  של הלב
 

   חדרי- פרוזדורימחסום )ג( 
  )I( 1חלקי דרגה  מחסום) PR 0%  )מאורך 
  )II( 10%  2 חלקי דרגה מחסום* 
  )III( שלם ללא תסמונת מחסום ADAMS STOKES 50% 
  )IV( שלם עם התקפי חוסר הכרה מחסום ) תסמונתADAMS STOKES(  100% 

 
  )(.NEUROCIRCULATORY ASTHENIA N.C.A מסיבות הפרעות )5(

  .הנפש הנכות ייקבעו בתאם להפרעות אחוזי
 

    זר בלב ובקרום הלבגוף )6(
 0%   הפרעותללא )א( 
   . אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לפגימות- להפרעות הגורם )ב( 
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    קרום הלב נגיפית שפירה או חבלתיתדלקת )1(
 40%   חדשיים לאחר ההחלמהבמשך )א( 
    תקופה זולאחר )ב( 
  )I( 0%  ים קליניים או הפרעות מבלי להשאיר סימנהתרפאה 
  )II( אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם למצב ,  סימנים קליניים או הפרעותנשארו

  .התפקודי של הלב
 

 אחוזי הנכות ייקבעו כפי - קרום הלב שחפתית לאחר ההחלמה הקלינית דלקת )2(
נשארו סימנים . שנקבע לגבי שחפת ריאות בהתאם לתקופה שלאחר ההחלמה

  .להעריך בהתאם למצב התפקודי של הלב, עות מצד הלבהפר, קליניים

 

)3( CONSTRICTIVE PERICARDITIS קרום הלב שגרוניתודלקת    
    למצב התפקודי של הלבבהתאם )א( 
    של ניתוחבמקרה )ב( 
  )I( 60%   החדשים הראשונים לאחר הניתוח6 במשך 
  )II( בהתאם למצב התפקודי של הלב,  תקופה זולאחר.   
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  VARICES CRURIS דליות )1(
 0%   בולטים על הגפיים התחתונות ללא סיבוכים והפרעות ורידים )א( 
 **10% עם התכווצויות וכאבים , צדדי-חד או דו,  בולטים על הגפיים התחתונותורידים )ב( 
 ECZEMAישנם סימני , צדדי-חד או דו,  בולטים על הגפיים התחתונותורידים )ג( 

   לאחר כיבים שנתרפאווצלקות
20%** 

ישנה נטיה מתמדת ,  המשתרעים על חלק גדול של גפה תחתונה אחתורידים )ד( 
  צורה קשה של (לדלקת עור וליצירת כיבים 

(ECZEMA) ULCUS VARICOSUM או CRURIS( , ללא הפרעות
 )במחזור הורידי העמוק

30%** 

 **40%  תי הרגליים בש) ד) (1( כמתואר בסעיף קטן המצב )ה( 
קיימות הפרעות קשות , צדדי-חד או דו,  בולטים על הגפיים התחתונותורידים )ו( 

במחזור הדם הורידי העמוק עם כיבים גדולים ועמוקים ופיגמנטציות על שטח 
  נרחב

50% 

 
 או PHLEBITIS לאחר נזק בכלי הדם הפריפריים כגון מצב )2(

THROMBOPHLEBITIS נזק בורידיםאו   
 

ישנן הפרעות ; קבועה שאינה גדלה עקב עמידה או הליכה,  תפיחות קלהקיימת )א( 
  בלתי ניכרות ברגל אחת

0% 

 ***10%   בשתי הרגליים-) א)(2( כמתואר בסעיף קטן המצב )ב( 
 PIGMENTATIOישנם ,  תפיחות קבועה ניכרת עקב עמידה או הליכהקיימת )ג( 

   ברגל אחתוכחלון
20%** 

 **30%   בשתי הרגליים -) ג)(2(כמתואר בסעיף קטן  המצב )ד( 



ישנם כחלון ; קשה שאינה יורדת בזמן המנוחה,  תפיחות קבועהקיימת )ה( 
ECZEMA כיבים ברגל אחתאו   

30% 

 40%  בשתי הרגליים ) ה) (2( כמתואר בסעיף קטן המצב )ו( 
 50%  בצורה קשה מאד ,  הרגלייםבשתי )ז( 

 
  ANEURYSMA - מפרצת )3(
 ***10%  בלי הפרעות,  עורק קטןשל )א( 
 **20%   עורק קטן עם הפרעות קלותשל )ב( 
 **30%   עורק קטן עם הפרעות קשות של )ג( 
 40%   עורק גדול בגפיים העליונות עם הפרעות במחזור הדםשל )ד( 
 50%   עורק גדול בגפיים התחתונות עם הפרעות קלות במחזור הדם של )ה( 
 60%  רק גדול בגפיים התחתונות עם הפרעות קשות במחזור הדם עושל )ו( 
ללא הפרעות קשות או מצב אחרי ניתוח ,  אב העורקים בבית החזה או בבטןשל )ז( 

  ל"כנ ANEURYSMAשל 
60% 

 100%  עם הפרעות קשות , בבית החזה או בבטן,  אב העורקיםשל )ח( 
)4( ARTERIO - VENOUS FISTULA   

  ).3 (קטןבעו לפי סעיף  הנכות ייקאחוזי
 

 
)5( M.RAYNAUD ENDARTERITIS OBLITERANS   

)BUERGER . M( 
 

 **20%   קלה ברגל אחת בצורה )א( 
 **30%   קלה בשתי הרגליים בצורה )ב( 
 40%   בינונית ברגל אחת בצורה )ג( 
 50%   בינונית בשתי הרגליים בצורה )ד( 
 60%   קשה בצורה  )ה( 
 100%  מאד  קשה בצורה )ו( 
    כפור ברגלייםנזקי )6(
 **CHILLBLAINS( (  0%כפור - בועות-  סימנים קלים בלבד קיימים )א( 
   :'אודם וכד, כאבים,  תפיחות מתמדת בצורה בינוניתקיימת )ב( 
  )I( 5%   אחד בגף** 
  )II( 10%   הגפיים בשני** 
חוזי הנכות לקטיעות ייקבעו א,  איבוד אצבעות הרגליים או חלקים מהןעם )ג( 

  האצבעות
** 
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   לשון )1(
   : פחות ממחצית הלשוןאיבוד )א( 
  )I( 10%   השפעה בולטת על הדיבור והבליעה ללא 
  )II( 20%   השפעה בולטת על הדיבור והבליעה עם 
   : מחצית הלשון או יותר מכןאיבוד )ב( 
  )I( 40%  והבליעה  איבוד מוחלט של הדיבור ללא 
  )II( 60%   איבוד מוחלט של הדיבור והפרעה ניכרת בבליעה עם 

 
   ושט )2(
   - הושט של STRICTURA מיצר )א( 
  )I( 30%   בינוניתבצורה 
  )II( 50%   קשהבצורה 
  )III( 80% מצב כללי ירוד מאד , המאפשרת רק שתיית נוזלים,  קשה מאדבצורה 
  ):DIVERTICULUM( הושט סעיפי )ב( 
  )I( 0%   הפרעות או עם הפרעות קלותללא 
  )II( 10%   בינוניותהפרעות 
  )III( 30%   קשותהפרעות 
  ):ESOPHAGITIS (אזופגיטיס )ג( 
  )I( 10%   קלה בצורה* 
  )II( 30%   בינונית בצורה 



  )III( 50%  אנמיה בולטת ,  קשה עם שטפי דם חוזריםבצורה 
 

  ):CARDIOSPASM (וסקרדיוספזמ )ד( 
  )I( הנכות ייקבעו בהתאם למצב הכללי ולדרגת היצרות של הושטאחוזי    
  )II( 0%  אין הפרעות ,  ניתוחלאחר 
  )III( אחוזי הנכות יקבעו לפי סעיף קטן ג, קיימות הפרעות,  ניתוחלאחר.   
  )HERNIA DIAPHRAGMATICA( סרעפתי בקע )ה( 
   .עו לפי המצב של הושט בהתאם לסעיף קטן ג הנכות ייקבאחוזי )א(  
   : סרעפתי לאחר ניתוחבקע )ב(  
   )I( 0%   הפרעותאין 
   )II( אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף קטן ג,  הפרעותקיימות   

 
   קיבה )3(
   : כרונית של הקיבהדלקת )א( 
  )I( 0%   קלה ללא הפרעותבצורה** 
  )II( 10%  ללי והתזונתי משביע רצוןהמצב הכ:  בינוניתבצורה*** 
  )III( 30%  עם השפעה על המצב הכללי,  ניכרתבצורה 
   : הקיבה או כיב התריסריוןכיב )ב( 
  )I( 0%  אין הפרעות,  שהתרפאכיב 
  )II( 10%  התקפים קצרים ונדירים,  קלהבצורה*** 
  )III( בינונית בצורה )30%  )ממושכים יותר, התקפים חוזרים** 
  )IV( השפעה , היצרות השוער, דם-שטפי:  קשה עם סיבוכים כגוןבצורה

  ניכרת על המצב הכללי
60% 

  14 אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף - הקיבה או כיב התריסריון לאחר ניתוח כיב )ג( 
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)1(  ENTERO-COLITIS CHRONICA INCLUDING SPASTIC 

AMEBIC COLITIS 
 

 **0%   על המצב הכללי השפעהללא , עצירות ושלשול לחליפין, ות קלהפרעות )א( 
 ***10%   בינוניתבצורה )ב( 
    כיבית של המעי הגסדלקת )2(
 *10%  ללא השפעה על המצב הכללי, ללא אנמיה,  יציאות ביום4-3 קלה עם בצורה )א( 
 30%   בינונית עם התלקחויות לעתים קרובותבצורה )ב( 
 50%  מצב תזונתי ירוד , אנמיה, עם התלקחויות תכופות, מבינונית יותר בצורה )ג( 
 70%  המצב הכללי ירוד מאד, אנמיה קשה, עם חום,  קשהבצורה )ד( 
 100%  זקוק לאשפוז,  חמורהבצורה )ה( 

 
)3( DIVERTICULITIS - DIVERTICULOSIS  
 0%   הפרעות ללא )א( 
   )1( סעיף קטן אחוזי הנכות ייקבעו לפי,  הפרעותישנן )ב( 
)4( MALABSORPTION SYNDROME INCLUDING COELIAC 

DISEASE , SPRUE 
 

,ללא השפעה על המצב הכללי,  יציאות ליום4 או 3, שלשול שומני,  קלהבצורה )א( 
  בלי אנמיה

20% 

 40%  ירידה במשקל ,  בינונית עם אנמיהבצורה )ב( 
בצקת ) HYPOPROTEINEMIA( קשה עם ירידת חלבוני הדם בצורה )ג( 

 ' הפרעות באלקטרוליטים וכו, ברגליים ואנמיה ניכרת
70% 

שחפת, מחלות גרנולומטוטיות של המעיים, CROHN'S DISEASE:  כגוןמחלות )5(
 )2( אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף קטן -המעיים 
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   יבה והמעיים שלאחר פציעה או ניתוחים של הקמצב )1(
 0%  מצב התזונה הכללי טוב ,  הפרעותללא )א( 
 ***10%  המצב הכללי טוב ,  הפרעות קלות של מערכת העיכולישנן )ב( 
 20%  המצב הכללי ירוד,  הפרעות בלתי ניכרות של מערכת העיכולישנן )ג( 



 40%  המצב הכללי ירוד ,  הפרעות ניכרות בדרכי העיכולישנן )ד( 
 60%  אחרי יותר מניתוח אחד עם סימנים של חסימה חלקית חשוכת מרפא  מצב )ה( 
 80%  אך מסוגל לעבודות בית קלות בלבד ,  הפרעות קשותישנן )ו( 
, בלתי מסוגל לכל פעולה,  הפרעות קשות בעיכול גם לאחר ניתוח נוסףישנן )ז( 

  מרותק למיטה או זקוק לסיעוד 
100% 

 
    קבוע של המעייםנצור )2(
 20%   הפרשה קלה ונדירה של צואה ישנה )א( 
 30%   הפרשה קלה וקבועה של צואה ישנה )ב( 
 ANUS PRAETER NATURALIS 80% )ג( 
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)1( FISSURA ANI  
 0%   הפרעות ללא )א( 
 10%   הפרעות ניכרות ישנן )ב( 
)2( FISTULA ANI  
 10%   לסירוגין ללא הפרעות ניכרותהמפרישה )א( 
עם , לאחר ניתוח) RECIDIVANS(תמידית או חוזרת ,  הפרשה ממושכתעם )ב( 

  הפרעות ניכרות
20% 

  )STRICTURA (- מצר )3(
 30%   בינוניתבצורה )א( 
 50%   קשה בצורה )ב( 

 
)4( PROLAPSUS MUCOSAE RECTI  
 0%   הפרעות ללא )א( 
 10%   הפרעות קיימות )ב( 
)5( PROLAPSUS RECTI TOTALIS  
 20%   להחזרה ניתן )א( 
 40%  ישנן הפרעות ניכרות , קבוע )ב( 
 SPHINCTER ((  80% מוחלט של השליטה על השוער איבוד )6(
    או פנימייםחיצוניים VARICES HAEMORRHOIDALES טחורים )7(
 0%  ישנן הפרעות בלתי ניכרות , בולטים )א( 
 ***10%  עם דימומים שכיחים , בולטים )ב( 
ישנם דימומים שכיחים עם אנמיה סקונדרית וסיבוכים ,  בצורה קשהבולטים )ג( 

   קלה בצורה FISTULA ANI או FISSURA ANIאחרים כגון 
20% 
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    הכבדשחמת )1(
 **20%  צהבת מזמן לזמן והפרעה קבועה בתפקודי הכבד, הגדלת הכבד,  קלהבצורה )א( 
עם הפרעות בולטות יותר בתפקודי הכבד והשפעה בולטת על ,  בינוניתצורהב )ב( 

  המצב הכללי
40%** 

עם , עם או בלי שטפי דם) ASCITES(מיימת , עם דליות הושט,  קשהבצורה )ג( 
  או בלי הפרעות חולפות במערכת העצבים

70% 

 100%  החולה זקוק לשכיבה וסיעוד ,  חמורהבצורה )ד( 
   יתוח דלף במחזור הדם של וריד השער לאחר נמצב )2(
אין הפרעות מצד, דם חוזרים-ללא מיימת וללא שטפי,  הכללי משביע רצוןהמצב )א( 

  מערכת העצבים
40% 

דם חוזרים עם או בלי הפרעות חולפות מצד מערכת - מיימת או שטפיקיימת )ב( 
  העצבים 

ENCEPHALOPATHIA) PORTAL SYSTEMIC( 

70% 

 100%  החולה מרותק למיטה או זקוק לסיעוד , ר חמוהמצב )ג( 
 

  )INFECTIOUS HEPATITIS( לאחר דלקת כבד זיהומית מצב )3(
 0%   נשארו הפרעות לא )א( 
   ).1(אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף קטן ,  הפרעותישנן )ב( 



)4( ECHINOCOCCUS OF LIVER  
 0%  ודי הכבדאין פגיעה בתפק,  שאיננו גורם להפרעותמסויד )א( 
 0%  ללא הפרעות,  ניתוחלאחר )ב( 
   .אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף סרכות הצפק,  הפרעות לאחר הניתוחנשארו )ג( 
   ).1(לפי סעיף קטן ,  להעריך בהתאם להפרעות- פעיל )ד( 
  )ABSCESS OF LIVER( לאחר ניתוח של מורסה של הכבד מצב )5(
 0%   הפרעות אין )א( 
   אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לסעיף סרכות הצפק,  הפרעותשארונ )ב( 

 
    כרונית של כיס המרה עם או בלי אבני המרהדלקת )6(
 0%   הפרעות ללא )א( 
 ***10%  עם הפרעות בעיכול, התקפים נדירים ללא חום או צהבת,  קלהבצורה )ב( 
 **20% פרעות עיכול בולטות ה, התקפים די תכופים ללא חום או צהבת,  בינוניתבצורה )ג( 
עם הפרעה , עם התקפים תכופים המלווים לעתים בחום או בצהבת,  קשהבצורה )ד( 

  ניכרת במצב הכללי
40% 

    לאחר ניתוח בכיס המרה ודרכי המרהמצב )7(
 0%   הפרעות או הפרעות קלות בלבד ללא )א( 
 ***10%   הפרעות בינוניות קיימות )ב( 
 **20%   בולטת בצורה POST CHOLECYSTECTOMY SYNDROME )ג( 
 התקפי חום מלווים בצמרמורת עם CHOLANGITIS חוזרות של הופעות )ד( 

  ולעתים צהבת
40% 
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 0%   קלה של הטחול ללא השפעה על המצב הכלליהגדלה )א(
 ***10%   לאחר כריתת הטחולמצב )ב(
הפרעות במערכת הדם  עם HYPERSPLENISM ניכרת של הטחול הגדלה )ג(

 עם או בלי הפרעות מכניות ניכרות, המתבטאות באנמיה לבקופניה או טרומבפניה
30% 
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פציעה או מחלה בחלל ,  או תוצאות אחרות לאחר ניתוחהתדבקויות )1(
  הבטן

 

 0%   הפרעות נדירות וקלות ישנן )א( 
צירות או ע,  הפרעות בינוניות כגון תקופות של שלשולישנן )ב( 

  מטאוריזמוס
10%*** 

 **20%  ל והן קבועות " הפרעות כנישנן )ג( 
 30%   הפרעות קשות ישנן )ד( 
   של הצפק עם הופעות של חסימה חלקית שחפת )2(

)SUB-ILEUS( 
 

 100%   הפעיל בשלב )א( 
אחוזי הנכות ייקבעו לפי סרכות ,  לאחר השלב החריףבמצב )ב( 

  ).1(סעיף קטן , הצפק
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ישנן הפרעות , צדדי-חד או דו) REPONIBILIS( המפשעה הניתן להחזרה בקע )א(
  בלתי ניכרות

0%** 

 **0%  עם תוצאות טובות , צדדי-חד או דו,  אחרי ניתוח בקע המפשעהמצב )ב(
, עם הפרעות בלתי ניכרות) REPONIBILIS(הניתן להחזרה , צדדי- גדול חדבקע )ג(

  ורהי חג"הדורש החזקה ע
10%** 

 **15%  צדדי -והוא דו, דלעיל) ג( כמתואר בסעיף קטן מצב )ד(
הדורש החזקה , עם הפרעות בלתי ניכרות, צדדי-חד) RECIDIVANS( חוזר בקע )ה(

  י חגורה"ע
10%** 

 **15%  צדדי -והוא דו, דלעיל) ה( כמתואר בסעיף קטן מצב )ו(
י "או בלתי ניתן להחזקה ע) IRREPONIBILIS( גדול שאינו ניתן להחזרה בקע )ז(

 צדדי -חד או דו,  עם הפרעות בלתי ניכרות-חגורה 
20%** 

 **30%  עם הפרעות ניכרות ) ז( כמתואר בסעיף קטן מצב )ח(



 אחוזי הנכות ייקבעו כפי שנקבעו -) HERNIA FEMORALIS( פמורלי בקע )ט(
 )HERNIA INGUINALIS (במפשעהלגבי בקע 

** 
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 0%  ללא בקע וללא התרופפות קיר הבטן ,  אחרי פציעה או ניתוח בבטןמצב )א(
המלווה בהתרופפות קיר הבטן המצריך שימוש ,  אחרי פציעה או ניתוח בטןמצב )ב(

  בחגורה אורטופדית
10%** 

 ישנו חוסר;  אחרי פציעה או ניתוח בטן עם התרופפות ניכרת של דופן הבטןמצב )ג(
  שרירים או בקע גדול המצריכים שימוש בחגורה אורטופדית 

20%** 

 40%   גדולה EVENTRATIO אחרי פציעה או ניתוח בטן עם מצב )ד(
 וללא קטנות HERNIA UMBILICALIS או HERNIA LINAE ALBAE )ה(

  הפרעות
0% 

 גדולות יותר HERNIA UMBILICALIS או ALBAE HERNIA LINAE . )ו(
   של קיר הבטן עם הפרעות בלתי ניכרותאו בקע בצלקת

10%*** 
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  .הגוף השונים-גידולים ממאירים ושפירים אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לפגימות באברים ובמערכות

   גניטלית-המערכת האורו: פרק שני 

   כליות. 22 
  )REN MIGRANS כליה נודדת או PTOSIS( הכליות צניחת )1(
 0%  ת  הפרעוללא )א( 
    ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם לפגימות- הפרעות ישנן )ב( 
  )HORSE SHOE KIDNEY( בצורת פרסה כליה )2(
 0%   סיבוכים ללא )א( 
    ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם לפגימות- סיבוכים ישנם )ב( 
    חלקית של כליה אחתכריתה )3(
 ***10%  כליה השניה  הפרעות בפעולות החלק הנותר של הכליה והללא )א( 
 **   ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם לפגימות- סיבוכים קיימים )ב( 

 
    כליהכריתת )4(
 ***30%  ללא הפרעות בפעולת הכליה השניה ,  כליה אחתכריתת )א( 
 60%  כשישנן הפרעות קלות בפעולת הכליה השניה ,  כליה אחתכריתת )ב( 
 בפעולת הכליה השניה הגורמות להפרעות כשישנן הפרעות,  כליה אחתכריתת )ג( 

  קשות בפעולות הדם והלב
100% 

  )NON FUNCTIONNING KIDNEY( שאינה פועלת כליה )5(
 ***30%  אין הפרעות בכליה השניה ,  יתר לחץ דםאין )א( 
   . ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם לסיבוכים- סיבוכים ישנם )ב( 
    חלבון בשתן בצורה כרוניתהפרשת )6(
 **ORTHOSTATIC ALBUMINURIA 0% )א( 
בלי עליות לחץ הדם וללא הפרעה בתפקודי , ללא בצקת,  בלתי ידועהמסיבה )ב( 

  הכליות
10%*** 

 
    כליות כרוניתדלקת )7(
בלי עליה של לחץ , בלי בצקת, עם גלילים במשקע,  חלבון קבועה בשתןהפרשת )א( 

 UREMIAללא , הדם
20%** 

 **UREMIA30%עם עליה קלה של לחץ הדם וללא , עם בצקת) א(סעיף קטן  בכמתואר )ב( 
אוראה , פגיעה בתפקודי הכליה,  עליה בינונית בלחץ הדםאו נפרוטית תסמונת )ג( 

)UREA ( ר אחוז" מג50בדם עד  
50% 

 50בין ) UREA(אוראה ,  נפרוטית בולטת עם עליה ניכרת של לחץ הדםתסמונת )ד( 
  ר אחוז" מג80-ל

80% 

 100%  החולה איננו מסוגל לעבודה,  הפרעות קשות מצד הכליות ומחזור הדםעם )ה( 
)8( PYELONEPHRITIS CHRONICA הנכות ייקבעו בהתאם למצב לפי אחוזי 

  ).7(סעיף קטן 
 



 
    הכליותאבני )9(
ללא הפרעה בתפקודי הכליות או ללא פגיעה , התקפים נדירים,  בכליה אחתאבנים )א( 

   הכלליבמצב
10%*** 

 **20%  ללא פגיעה בתפקוד הכליה , התקפים תכופים עם זיהום,  בכליה אחתאבנים )ב( 
 **40%  ללא הפרעה בכליה השניה , עם זיהום כרוני,  יציקה בכליה אחתאבני )ג( 
 **20%  התקפים נדירים , צדדיות- כליות דואבני )ד( 
 40% ם או בלי זיהום או הפרעה הידרומכניתהתקפים תכופים ע, צדדיות- כליות דואבני )ה( 
  פעולת הכליה תקינה, לא נשארו אבנים,  אחרי ניתוח אבני כליה מצד אחדמצב )ו( 

אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם למצב ,  זיהום כרוני או פגיעה בתפקודי הכליהקיים
  ).10(או ) 7(לפי סעיפים קטנים 

0% 

 
 HYDRONEPHROSIS )10( 

  )א(  ללא הפרעות, ן הכליה של אגאקטזיה 0%
  )ב(  ללא דלקת , התקפים נדירים,  קלהבצורה ***10%
  )ג(  עם או בלי דלקת , התקפים תכופים,  בינוניתבצורה **30%
  )ד( PYONEPHROSIS זיהום או עם 50%
10%*** ESSENTIAL HAEMATURIA ללא גלילים בשתן,  מיקרוסקופיתהמטוריה ,

ללא כל הפרעות לא מבחינה קלינית ולא מבחינה , ותההמוטוריה מופיעה בקביע
  תפקודית

)11( 
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  אורטר 
  ).10(22 אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף - באורטר והיצרות האורטר אבנים

)1( 

 )2(   השתןשלפוחית 
  )א(   כרונית של שלפוחית השתןדלקת 

   )I(  ללא הפרעות ,  קלהדלקת 0%
   )II(  עם תאי מוגלה בשתן עם תכיפות בהטלת שתן ביום ובלילה ,  קלהדלקת 10%
   )III( עם כאבים ועוויות, עם תכיפות בהטלת השתן ביום ובלילה,  בינוניתדלקת 20%
כשהשלפוחית , עם תכיפות בהטלת השתן פעם לשעה או יותר,  קשהדלקת 50%

  מצומקת
)IV(   

 מתן השתן ומצב המצריך שימוש מתמיד  שליטה או אי עצירה שלאי 70%
  במכשירים

)V(   

  )ב(   ) HUNNER'S ULCER(רירית - בדפנות השלפוחית עם כיבים בתתדלקת 60%
 אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף קטן -הפרעה בתפקוד -עם סימני,  בשלפוחיתאבן 

  .א)2(
  )ג(

   )ד(   FISTULA VESICAE השלפוחית ניצור 50%
 

 )3(  שופכה 
  )א( ):URETRA( השופכה היצרות 

-2(המצריכה רק הרחבות בודדות , אחרי הבראה,  קלה עד בינוניתבצורה *10%
  ) פעמים לשנה1

)I(   

   )II(   חדשים2-3 הרחבות כל המצריכה 20%
   )III(  עם דלקת בשלפוחית,  הרחבות תכופותהמצריכה 30%

  )ב(  : בשופכהניצור 
   )I(  ה לסרוגיןעם הפרש,  קלהבצורה 20%
ניצור אחד עם הפרשה תמידית המצריכה שימוש במכשיר :  בינוניתבצורה 40%

  או שימוש תמידי בחומרי חבישה
)II(   

עם ניקוז מתמיד המצריך שימוש , ניצורים קשים ורבים:  קשהבצורה 70%
  תמידי במכשירים או החלפות רבות של חומרי חבישה

)III(   

   )PERINEUM )IV - רבים בניצורים 100%
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 VARICOCOELE )1( 

  )א(  ללא הפרעות או עם הפרעות בלתי ניכרות , צדדי- או דוחד **0%



  )ב(   הפרעות ניכרות עם **10%
0%** HYDROCOELE 2(  צדדי - או דוחד( 

 )3(   אשך אחד והשני תקין חוסר ***20%
 )4(   שני האשכיםאבדן 

  )א(  אנדוקריניות - מלווה בהפרעות נוירו45 גבר עד גיל אצל **50%
  )ב(  אנדוקריניות - מלווה בהפרעות נוירו,  שנה60 עד 45 גבר מעל לגיל אצל **40%
  )ג(  60 לגיל מעל ***25%
 )PENIS   )5- חלקי של האבדן ***30%
 )PENIS  )6- של האבדן **60%

 )7(   חבלתיתאספרמיה 
  )א(   45גיל  עד ***20%
  )ב(   45 לגיל מעל ***10%

   . סעיף זה ייקבעו אחוזי הנכות לפי גילו של הנפגע ביום בו נוצרה הפגימהלעניין 
 

   אברי המין של האשה. 25 
 )1(   כרונית או מצב שלאחר דלקת של אברי מין האשהדלקת 

  )א(  המצב הכללי טוב ,  הפרעותישנן 0%
  )ב(  המצב הכללי משביע רצון , ת הפרעות ניכרוישנן **10%
  )ג(  המצב הכללי ירוד ואין סיכויים להטבה,  הפרעות ניכרותישנן 20%

 )2(   לאחר כריתת שחלותמצב 
  )א(  עם או בלי כריתה חלקית של השחלה השניה,  של שחלה אחתכריתה ***10%

  )ב(  : של שתי השחלותכריתה 
   )I(   50 גיל עד ***40%
   )II(   50 גיל יאחר ***20%

 )3(   לאחר כריתת הרחםמצב 
  )א(   50 גיל עד ***40%
  )ב(   50 גיל אחרי ***20%

 
 )PANHYSTERECTOMY )4 לאחר מצב 

  )א(   50 גיל עד ***50%
  )ב(   50 גיל אחרי ***30%
 )PROLAPSUS VAGINAE ET UTERI ( (  )5 הנרתיק והרחם צניחת 30%

 )6(   של האשה של אברי המיןניצורים 
  )א(  ) ) FISTULA VESICO-GENIT בין שלפוחית השתן ואברי המיןניצור 50%
  )ב(  ) )FISTULA RECTO-GENIT בין החלחלה ואברי המין ניצור 50%

   . סעיף זה ייקבעו אחוזי הנכות לפי גילה של הנפגעת ביום בו נוצרה הפגימהלעניין 
 

   שחפת אורוגניטלית. 26 
 )א(   החריפה והפעילה בתקופה 100%

 )ב(  הפרשה של מתגי קוך לסרוגין ,  כרונית עם שינויים רנטגניים ברוריםשחפת 60%
 )ג(   בלתי פעילה תוך תקופת השנתיים לאחר הפסקת הפעילות שחפת 30%
 )ד(   בלתי פעילה בתום תקופת השנתיים לאחר הפסקת הפעילותשחפת *10%

 
   עקרות. 27 

  עקרות

  

 )א(   אינם ברורים רמיהכשגו ***30%
 אחוזי הנכות ייקבעו לפי אחוזי הנכות הגבוהים ביותר שנקבעו בשביל - ברורים כשגורמיה ***

לא יינתנו אחוזי נכות נפרדים בעד העקרות . 30%- הפגימות שגרמו לעקרות ולא פחות מ
  בנוסף לאחוזי הנכות לפי הפגימות שגרמו עקרות

 )ב(
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 )א(   אחדשד 



  )I(   שנה 30 לגיל עד **30%
  )II(   שנה 45 עד לגיל 30 לגיל מעל **25%
  )III(   שנה 45 לגיל מעל **15%

 )ב(   השדייםשני 
  )I(   שנה 30 גיל עד **50%
  )II(   שנה 45 ועד לגיל 30 לגיל מעל **40%
  )III(   שנה 45 לגיל מעל **30%

   יקבעו אחוזי הנכות לפי גילה של הנפגעת ביום בו נוצרה הפגימה סעיף זה ילעניין 
 

   תסמונות נוירולוגיות והפרעות פרכוסיות: פרק שלישי 
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 )HEMIPLEGIA ( )1 (המיפלגיה

  )א(  חלקית  ימין  שמאל
   )I(   קלהבצורה 30% 20%
   )II(   בינוניתבצורה 50% 40%
   )III(   קשהבצורה 70% 60%

  )ב(   עם קונטרקטורותשלמה 100% 100%
   . אחוזי הנכות ייקבעו לפי המצב התפקודי של היד-  חלקית בהמיפלגיה

 )PARAPLEGIA( )2 (פרפלגיה 
  )א(   קלהבצורה 20%
  )ב(   בינוניתבצורה 50%
  )ג(   קשהבצורה 80%

  )ד(  )ת מוחלטתחוסר תנועתיו( מוחלטת בצורה 100%
 

 QUADRIPLEGIA )3( 
  )א(   קלהבצורה 60%
  )ב(   בינוניתבצורה 80%

  )ג(   קשהבצורה 100%
 הפרעות בפעילות הסוגרים ואיבוד כוח גברא היכולים להופיע בצורות הקלות בעד 

 . ייקבעו אחוזי נכות נוספים לפי הסעיפים המתאימים-) 3(, )2(, )1(בסעיפים קטנים 
 

 MONOPLEGIA   
;  הנכות ייקבעו בהתאם לסעיפים המתאימים לפגימות בעצבים הפריפרייםאחוזי

  .במקרים עם קונטרקטורה בהתאם למצב התפקודי

)4( 

 
 )5(   בעצבי המוחפגימות 
  )א( )TRIGEMINUS) V עצב 

   )I(   קלהבצורה ***10%
   )II(   בינוניתבצורה **20%
   )III(  תחושתיות ניכרות בינונית עם הפרעות בצורה **30%
   )IV(   קשהבצורה **40%

  )ב( )FACIALIS) VII עצב 
   )I(   קלהבצורה **0%

   )II(   בינוניתבצורה **10%
   )III(   קשהבצורה **30%

  )ג( )VAGUS) X עצב 
   )I(   קלה מאודבצורה **0%

   )II(   קלהבצורה **10%
   )III(   בינוניתבצורה **20%

  )ד( )ACCESSORIUS) XI עצב 
   )I(   קלהבצורה **0%

   )II(   בינוניתבצורה **10%
   )III(   קשהבצורה **20%



  )ה( )HYPOGLOSSUS) XII עצב 
   )I(   קלהבצורה **10%
   )II(   בינוניתבצורה **30%
   )III(   קשהבצורה **40%

 
 NEURITIS )6( 

  )I(   קלהבצורה **0%
  )II(  נית בינובצורה **10%
  )III(   ניכרתבצורה 30%
  )IV(   קשהבצורה 50%

 APHASIA )7( 
  )א(  עם הפרעות בהיגוי בלבד,  דיזארטריתאפזיה 

   )I(   קלהבצורה **10%
   )II(   בינוניתבצורה **20%
   )III(   קשהבצורה 40%

  )ב(  )הפרעה של השפה הפנימית( תחושתית או מעורבת אפזיה 
   )I(  ות של תקשורת עם הזולת  אפשרעם 60%

 כל אפשרות של תקשורת עם הזולת הן מן הצד ההבנתי והן ללא 100%
  מן הצד הביצועי

)II(   

 
 ATHETOSIS:  בקואורדינציה ותסמונות אקסטרה פירמידליות כגוןהפרעות  ימין  שמאל

,CHOREA, CHOREO-ATHTOSIS   
)8( 

  )I(   קלהבצורה 30% 20%
  )II(  ינונית בבצורה 40% 30%
  )III(   קשהבצורה 50% 40%

במקרה של פגימה בגף אחד. ל מכוונים לפגימה של גף עליון ותחתון יחד" הנהאחוזים  
ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם להגבלת התנועות בפרקים הפרוקסימליים של הגף, בלבד

  .בעלי התפקיד הפגום

 

 )MORBUS PARKINSON( )9( פרקינסון מחלת  ימין  שמאל
  )א(   גוףחצי  

   )I(   קלהבצורה 30% 20%
   )II(   בינוניתבצורה 40% 30%
   )III(   קשהבצורה 50% 40%

  )ב(   עליון בלבדגף  
   )I(   קלהבצורה 20% 10%
   )II(   בינוניתבצורה 30% 20%
   )III(   קשהבצורה 40% 30%

  )ג(   תחתון בלבדגף  
   )I(   קלהבצורה 10% 10%
   )II(   בינוניתבצורה 20% 20%
   )III(   קשהבצורה 30% 30%

 
  TIC   

  . פסיכונוירוזיס34 הנכות ייקבעו לפי סעיף אחוזי
)10( 

 ENCEPHALOPATHIA) (CHRONIC POST (אנצפלופטיה  
TRAUMATIC BRAIN SYNDROME(  

,בורהפרעות די, תופעות אפילפטיות,  הנוירולוגיות האורגניות כגון שיתוקיםבהפרעות
 ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם -שינויים באישיות וכדומה , ירידה ברמה השכלית
  .לסעיפים המתאימים

)11( 
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הנכות תיקבע , בהתקפים פרכוסיים המלווים איבוד ההכרה) GRAND MAL (כפיון 
 :לפי הפירוט כלהלן

)1( 



  )א(   היו התקפים פרכוסיים במשך שנתייםלא 0%
  )ב(   התקפים במשך שנתיים 4-1 היו - קלה בצורה 10%
  )ג(   חדשים4-3- היה בממוצע התקף אחד ב- בינונית בצורה 30%
  )ד(   היה בממוצע התקף אחד לחודשיים-  ניכרת בצורה 50%
  )ה(   היה בממוצע לפחות התקף אחד לחודש- קשה בצורה 80%

  )ו(  קף אחד לחודש היה בממוצע יותר מהת- קשה מאד בצורה 100%
   מלווה בהפרעות נפשיות כפיון 

ונוסף לזה ) ה)(1(עד ) א)(1( הפגיעה כאחת הצורות המוגדרות בסעיפים קטנים פורשה
קיימים שינויים אפילפטיים באישיות או הפרעות נפשיות אפילפטיות המגבילים את ההתאמה 

  .תקנות אלו ל12נוהגים בהתאם להוראות תקנה , הסוציאלית וכושר העבודה

)2( 

   ליליים בלבדהתקפים 
) 5(נוהגים כפי שנקבע לגבי הפגיעות המוגדרות בסעיף קטן ,  התקפים בלילה בלבדהופיעו
  .דלהלן

)3( 

 
   פסיכומוטוריכפיון 

 הנכות ייקבעו בהתאם לשכיחות ההתקפים הפרכוסיים או בהתאם לשכיחותו ועוצמתן אחוזי
  .של ההפרעות הבלתי פרכוסיות

)4( 

 PETIT MAL) MINOR SEIZURES(  
, עד לאבדן מוחלט של ההכרה) ABSENCE( קצרים של קיפוח מצב ההכרה התקפים

, הזיות: (מנטליות כגון-י פעולות אוטומטיות או הפרעות פסיכו"העלולים להיות מלווים ע
 )בזכירה וכדומה, במצב רוח, הפרעות בחשיבה

)5( 

  )I(   היו התקפים במשד שנתייםלא 0%
  )II(   בממוצע מדי חודש בחודשוהיו 

   )א(   לא יותר משני התקפים - קלה בצורה 10%
   )ב(   4- יותר משני התקפים אך לא יותר מ- בינונית בצורה 20%
   )ג(   התקפים 4- יותר מ-  ניכרת בצורה 40%
   )ד(   מספר התקפים ממושכים מדי שבוע בשבוע - קשה בצורה 60%

   )ה(   מצבי סטטוס חוזרים -ד  קשה מאבצורה 100%
 אחוזי -או מוקדים תנועתיים או תחושתיים ) JACKSONIAN(קסוניים ' גהתקפים 

 .העוצמה והשכיחות, בהתחשב במצב) 5(-)1(הנכות ייקבעו לפי סעיפים קטנים 
)6( 
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צעית או העליונה או האמ) RADICULAR GROUP( השרשים קבוצת  ימין  שמאל
  התחתונה

)1( 

  )א(   חלקישיתוק  
   )I(   קלהבצורה 20% 10%
   )II(   בינוניתבצורה 40% 30%
   )III(   קשהבצורה 50% 40%
   )ב(   מלאשיתוק 70% 60%

 )PLEXUS( )2( קבוצת השרשים כל  
  )א(   חלקישיתוק  

   )I(   קלהבצורה 20% 10%
   )II(   בינוניתבצורה 40% 30%
   )III(   קשהבצורה 60% 50%
  )ב(   מלאשיתוק 80% 70%

 
 )RADIALIS )3 עצב שיתוק  
  )א(   חלקישיתוק  

   )I(   קלהבצורה 20% 10%
   )II(   בינוניתבצורה 30% 20%
   )III(   קשהבצורה 40% 30%
  )ב(   מלאשיתוק 60% 50%

 )MEDIANUS )4 עצב שיתוק  
  )א(   חלקישיתוק  



   )I(  קלה מאוד בצורה 5% 5%
   )II(   קלהבצורה 10% 10%
   )III(   בינוניתבצורה 30% 20%
   )IV(   קשהבצורה 40% 30%
  )ב(   מלאשיתוק 60% 50%

 
 )ULNARIS )5 עצב שיתוק  
  )א(   חלקישיתוק  

   )I(   קלה מאודבצורה 0% 0%
   )II(   קלהבצורה 5% 5%

   )III(   בינוניתבצורה 20% 10%
   )IV(   קשהבצורה 30% 20%
  )ב(   מלאשיתוק 50% 40%

-MUSCULO או CIRCUMFLEXUS HUMERI עצב שיתוק  
CUTANEUS 

)6( 

  )א(   חלקישיתוק  
   )I(   קלהבצורה 0% 0%

   )II(   בינוניתבצורה 10% 10%
   )III(   קשהבצורה 20% 10%
  )ב(   מלאשיתוק 30% 20%

 
 )THORACALIS LONGUS )7 עצב שיתוק  
  )א(   חלקישיתוק  

   )I(   קלה או בינוניתבצורה 0% 0%
   )II(   קשהבצורה 10% 10%
  )ב(   מלאשיתוק 20% 10%

 של מצב אחרי תיקונים ניתוחיים במטרה להחזיר התפקוד שאבד כתוצאה במקרה  
  . ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם למצב התפקודי של היד-מפגיעה בעצב 
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 SCIATIC NERVE)N. ISCHIADICUS( )1( 
  )א(   חלקישיתוק 

   )I(   קלהבצורה 10%
   )II(   בינוניתבצורה 20%
   )III(   קשהבצורה 40%
  )ב(   מלאשיתוק 60%

 (COMMON PERONEAL NERVE) - N. POPLITEUS EXTERNUS )2( 
  )א(   חלקישיתוק 

   )I(   קלהבצורה 10%
   )II(   בינוניתהבצור 10%
   )III(   קשהבצורה 20%

 
 N. MUSCULO-CUTANEUS  

SUPERFICIAL PERONEAL NERVE)( 
)3( 

  )א(   חלקישיתוק 
   )I(   קלה או בינוניתבצורה 0%

   )II(   קשהבצורה 10%
  )ב(   מלאשיתוק 20%

 N. TIBIALIS ANTERIOR (DEEP PERONEAL NERVE) )4( 
  )א(   חלקישיתוק 

   )I(   קלהבצורה 0%
   )II(   בינוניתבצורה 10%
   )III(   קשהבצורה 20%
  )ב(   מלאשיתוק 30%

 



 TIBIAL NERVE) N. TIBIALIS POSTERIOR( )5( 
  )א(   חלקישיתוק 

   )I(   קלהבצורה 10%
   )II(   בינוניתבצורה 10%
   )III(   קשהבצורה 20%
  )ב(   מלאשיתוק 20%

 N. FEMORALIS OR N. CRURALIS )6( 
  )א(   חלקישיתוק 

   )I(   קלה או בינוניתבצורה 10%
   )II(   קשהבצורה 20%
  )ב(   מלאשיתוק 30%

 

   הפרעות פסיכוטיות ופסיכונוירוטיות: פרק רביעי 
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PSYCHOTIC DISORDERS 

חריפות או כרוניות עם , נות מוחיותפסיכוזות אפקטיביות ותסמו, בתגובות סכיזופרניות מכל הסוגים
  :תגובות פסיכוטיות ייקבעו אחוזי הנכות כלהלן

  

 סימנים בלתי ניכרים של חוסר המלווים REMISSIO או מצבי שלמה REMISSIO מצבי 10%
  .סוציאלית ADAPTIO-ישנה הגבלה של כושר העבודה ו, התאמה

 )א(

ישנה הגבלה של כושר , אמה סוציאליתהת- סימנים קלים של איהמלווים REMISSIO מצבי 20%
  העבודה

 )ב(

ישנה הגבלה של , התאמה סוציאלית- סימנים בינוניים של איהמלווים REMISSIO מצבי 30%
  כושר העבודה

 )ג(

ישנה הגבלה , התאמה סוציאלית- המלווים סימנים ניכרים של איחלקית REMISSIO מצבי 50%
  של כושר העבודה

 )ד(

 )ה(  ים של הגבלה קשה בהתאמה סוציאלית ובכושר העבודה אופיניסימנים 70%
זקוק לאשפוז במוסד או , כושר עבודה מוחלט- אי,  מוחלט של התאמה סוציאליתחוסר 100%

  להשגחה מתמדת
 )ו(
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 )א(  כושר העבודה לא מוגבל,  סימנים קלים אך אין הפרעות בהתאמה הסוציאליתישנם 0%
 סימנים אוביקטיביים וסוביקטיביים המגבילים באופן בינוני את ההתאמה הסוציאלית ישנם 10%

  וכושר העבודה
 )ב(

 סימנים אוביקטיביים וסוביקטיביים המגבילים באופן בולט את ההתאמה הסוציאלית ישנם 20%
  וכושר העבודה

 )ג(

ה הסוציאלית ואת כושר  סימנים קליניים ברורים המגבילים באופן ניכר את ההתאמישנם 30%
  העבודה 

 )ד(

 סימנים קליניים מובהקים וקבועים שאין בהם הפסקות המגבילות את ההתאמה ישנם 50%
  הסוציאלית ואת כושר העבודה באופן ניכר

 )ה(

 )ו(   קשים הגובלים ודומים למצבים פסיכוטיים והמלווים בחוסר התאמה סוציאליתמקרים 70%
ים ודומים למצבים פסיכוטיים והמלווים בחוסר מוחלט של התאמה  חמורים הגובלמקרים 100%

  סוציאלית במשך שנים רבות 
 )ז(

 

   מחלות ופגימות במערכת הלוקומוטורית: פרק חמישי 
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 )1(  ניוונית או מכל סוג אחר,  רבמטואידיתארטריטיס 

  )א(   תנועות השפעה על כושר הפעולה הכללי ואין הגבלתאין 0%



  )ב(   השפעה קלה על כושר הפעולה הכללי או התנועותקיימת 10%
  )ג(   השפעה בינונית על כושר הפעולה קיימת 20%
 על כושר הפעולה הכללי היא יותר מבינונית או קיימת הגבלה ניכרת ההשפעה 30%

  בתנועות
  )ד(

  )ה(  קיים קשיון בפרקים הקטנים בלבד ,  קשהבצורה 50%
  )ו(  המצב הכללי ירוד , קשיון בפרקים הגדולים,  קשה מאדבצורה 80%

  )ז(  החולה רתוק לכסא גלגלים או הופיעו סיבוכים רציניים,  חמורהבצורה 100%
 

 OSTEOMYELITIS CHRONICA )2( 
  )א(  תמידי, מפריש) SINUS( גת ישנו 

   )I(  אין סימנים כלליים והפרעות בתנועות,  החמרה חריפהאין 10%
   )II(  קיימות הפרעות קלות בתנועה, אין סימנים כלליים,  החמרה חריפהאין 20%
  )ב(   מוגבלתוהפרשה SEQUESTER ישנם 30%
  )ג(  אך קיימים גם סימנים כלליים ,  האמורה בפסקה בהצורה 50%

אך קיימים סימנים כלליים תמידיים המחייבים שכיבה ,  האמורה בפסקה גהצורה 100%
  תמדת במיטה מ

  )ד(

 
 )3(   העצמות והפרקיםשחפת 
  )א(   החריפה של המחלהבתקופה 

   )I(   קלה או בינוניתבצורה 50%
   )II(  ישנן הפרעות ניכרות בפעולה,  קשהבצורה 70%

   )III(  ישנם סימנים לשחפת כללית,  קשה מאדבצורה 100%
  )ב(   חילוף התקופה החריפהלאחר 

   )I(  אין סימני פעילות ,  נמשךהטיפול 30%
   )II(   נמשך וקיימים עדיין סימני פעילות הטיפול 50%

 אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לפגימות בעצמות - שלאחר שחפת שנתרפאה מצב 
  ובפרקים

  )ג(

 
   גולגולת. 36 

 )1(   צורה בין אם נגרם חסר מועט של העצם ובין אם לאוליקויי 
  )א(  יות הפרעות אובייקטיבאין 0%

  )ב(  . אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם להפרעות הנוירולוגיות- הפרעות אובייקטיביות ישנן 
 )2(   בעצמות הגולגולתחסר 

  )א(   שלושה סנטימטרים מרובעיםעד *5%
  )ב(   לשלושה ועד חמישה סנטימטרים מרובעיםמעל *10%
  )ג(   סנטימטרים מרובעים10- ועד ל5- למעל *20%

  )ד(   סנטימטרים מרובעים10- מביותר 
   )HERNIA CEREBRI   )I ללא 30%
   )HERNIA CEREBRI   )II ישנה 80%

 שלאחר תיקון פלסטי של חסר בעצמות הגולגולת ייקבעו מחצית אחוזי הנכות במצבים 
  ).2(בהתאם לסדר גודל החסר שהיה קיים לפני התיקון לפי סעיף קטן 

)3( 

לגולת עם סיבוכים תוך גולגלתיים המלווים תופעות של  לאחר פציעה בגובמקרים 
ייקבעו אחוזי הנכות , קסוניים או הפרעות פונקציונליות אחרות'התקפים ג, שיתוקים

  בהתאם לפגימות

)4( 

 
   עמוד השדרה. 37 

 )CERVICAL ANKYLOSIS( )1( עמוד השדרה הצוארי קבוע 
  )א(   נוחהבזווית 30%
  )ב(   בלתי נוחהבזווית 50%

  ; הקבוע הוא בגדר היציבה התקינה- נוחה זווית 
  .קיימת סטיה בציר,  היציבה הכוללת מופרעת- בלתי נוחה זווית

 

 )DORSAL ANKYLOSIS( )2( עמוד השדרה הגבי קבוע 
  )א(   נוחהבזווית 10%
  )ב(   בלתי נוחהבזווית 30%

-אין אנגולציה צדדית או קדמית זווית שאינה עוברת את הקיפוזיס הנורמלית ו- נוחה זווית   



  .אחורית חדה
 

 )LUMBAR ANKYLOSIS( )3( עמוד השדרה המתני קבוע 
  )א(   נוחבמצב 30%
  )ב(   בלתי נוחבמצב 40%
  )ג(   של דפורמציה קשה עם הפרעה בולטת ביציבה במצב 50%

  ; שמירה על היציבה בגבולות הנורמה- נוח מצב 
  .או גס ביציבה שינוי ניכר - בלתי נוח מצב

 

 )4(   מוחלט של כל עמוד השדרהקבוע 
  )א(   נוחהבזווית 60%

  )ב(  גם אם קיימות תנועות קלות של הצוואר,  בלתי נוחהבזווית 100%
  .נחשבת לבלתי נוחה) VERTICAL( לגבי הקו המאונך °30 העולה על זווית 
 )CERVICAL SPINE( )5( תנועות בעמוד השדרה הצוארי הגבלת 

  )א(   קלהבצורה 10%
  )ב(   בינוניתבצורה 20%
  )ג(   קשהבצורה 30%
  )ד(   יציבות של עמוד השדרה הצוארי שהוכחה על ידי צילומי רנטגן בתנוחות שונותאי 30%

 
 )DORSAL SPINE( )6( התנועות בעמוד השדרה הגבי הגבלת 

  )א(   קלהבצורה 0%
  )ב(   בינונית או קשהבצורה 10%

 )LUMBAR SPINE( )7( התנועות בעמוד השדרה המתני תהגבל 
  )א(   קלהבצורה 10%
  )ב(   בינוניתבצורה 20%
  )ג(   קשהבצורה 30%

 )8(   של גוף חוליה שהתרפאשבר 
  )א(   תזוזה ניכרת ובלי הגבלת התנועה של עמוד השדרה בקרבת החוליה הזובלי *5%

  )ב(   עמוד השדרה בקרבת החוליה הזו תזוזה ניכרת ובלי הגבלת התנועה שלעם 10%
אבל בלי הגבלת התנועה של עמוד השדרה ,  תזוזה ניכרת ושינויים ארטרוטייםעם 20%

  בקרבת החוליה הזו
  )ג(

- או בלי העם PROCESSUS SPINOSUS לאחר שבר של הפרעות 5%
TRANSVERSUS התחברשלא   

)9( 

 )HERNIA DISCI SYNDROME( )10( של בקע הדיסקוס תסמונת 
  )א(  שהתרפאה 0%

-ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם להגבלת התנועות בקטע של עמוד:  הפרעותכשקיימות 
  .או בהתאם לממצא הנוירולוגי, השדרה המתאים

  )ב(

 
  3 בית החזה. 38 

 )1(  פציעה או ניתוח,  בצורת בית החזה הנגרמים כתוצאה ממחלהשינויים 
  )א(  ין הפרעות בנשימה ובפעולות הלב א, ניכרים- הם בלתיהשינויים 0%

 אחוזי הנכות ייקבעו בנוסף לליקוי - שאחרי כריתת צלעות או שברים בצלעות מצבים 
  :תפקודי ריאות

  )ב(

   )1(   שבר בצלעות שהתרפא לאחר   נכותאין
   )2(   חודשים 3 שבר בצלעות שלא התאחה מעל לאחר 0%

                                                 
  : בנוסח המקורי-) ב)(1(38פרט  3

  )".4(סעיף קטן , 7 ייקבעו אחוזי הנכות לפי סעיף -יתת צלעות שינוי צורה לאחר כר"

  .הוחלף לנוסח דלעיל, 12.10.97ת "ת, 2' עמ, ח"התשנ, 5856ת "בק

  .10.9.97ת "ת, 1116' עמ, ט"התשנ, 5994ת " הניפוי לעניין נכות כללית נוסף בק-) 4)(ב)(1(38פרט 

ביעה לפני יום התחילה והועדה או הועדה לעררים דנה בעניינו לאחר הוראת תחולה קובעת כי הניפוי יחול גם על מי שהגיש ת
  .יום התחילה

  



   )3(   כריתת צלע אחתלאחר 0%
   )4(   צלעות מצד אחד 2 כריתת לאחר *10%
   )5(   צלעות מצד אחד 4 או 3 כריתת לאחר 20%
   )6(   צלעות מצד אחד 6 או 5 כריתת לאחר 30%
   )7(   צלעות מצד אחד6- כריתת יותר מלאחר 50%

 )2(   שרירי בית החזהפציעת 
  )א(   בינוניתבצורה 10%
  )ב(   קשהבצורה 20%

 
   עצם השכםעצם הבריח ו. 39 

 )1(   גרוע בלי התקצרות לאחר שבר של עצם הבריח או עצם השכם חיבור 0%
 )2( בחלק האמצעי או הפנימי של עצם הבריח ) NON UNION(התאחות -אי 10%
ללא הגבלה ) ACROMIO-CLAVICULAR DISLOCATION( של עצם הבריח נקע *5%

  בתנועות
)3( 

5%* STERNO-CLAVICULAR DISLOCATION (ANTERIOR)  )4( 
20% STERNO-CLAVICULAR DISLOCATION (POSTERIOR) )5( 

 
   עצמות הגפיים העליונים. 40 

   ימין  שמאל
קיים קיצור ניכר או זווית ניכרת , )HUMERUS( גרוע של עצם הזרוע חיבור 20% 10%

  עם הגבלה בתנועות המרפק או בכתף בצורה קלה או בינונית
)1( 

צורה קשה והגבלת התנועות במפרק ;  של עצם הזרוע עם השחתת גרועחיבור 30% 20%
  המרפק או פרק הכתף בצורה קשה

)2( 

 FIBROUSהתאחות עצם הזרוע בלי התהוות פרק נד מדומה כגון -אי 30% 20%
UNION( (  

)3( 

  התאחות עצם הזרוע עם התהוות פרק נד מדומה -אי 50% 40%
FLAIL JOINT) FLASH( 

)4( 

עם ) RADIUS ET ULNA(רדיוס ואולנה , אחות שתי עצמות האמההת-אי 40% 35%
  התהוות פרק נד מדומה

)5( 

התאחות הרדיוס בחצי התחתון בלי -התאחות האולנה בחצי העליון או אי-אי 20% 15%
  דפורמציה ניכרת

)6( 

 )7(  קיימת דפורמציה ניכרת, )6( בסעיף קטן כמו 30% 20%
 )8(  התחתוןהתאחות האולנה בשליש -אי 10% 10%
 )9(  התאחות הרדיוס בשליש העליון-אי 20% 15%

 )ULNA( (  )10 גרוע של האולנה חיבור 10% 5%
 )RADIUS((  )11 גרוע של הרדיוס חיבור 10% 10%

 
 )12(   גף עליוןאבדן  

  )א(   הכתףבפרק 80% 70%
  )ב( M. DELTOIDEUS מקום החיבור מעל 75% 65%
  )ג( M. DELTOIDEUSר  למקום החיבומתחת 70% 60%

 )13(   האמהאבדן  
  )א(   M .PRONATOR TERES מקום החיבור הרדיאלי של מעל 65% 55%
  )ב(  M. PRONATOR TERES למקום החיבור הרדיאלי של מתחת 60% 50%
 )14(   היד בשורשאבדן 60% 50%
 )15(   כף היד בהישמר פרק שורש הידאבדן 55% 50%
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   הפרקים העליונים של הגפיים העליונים. 41 
 RECURRENT HUMERO- SCAPULAR( חוזרת של הכתף נקיעה  ימין  שמאל

DISLOCATION( 
)1( 

  )א(   שכיחות והכרח להיזהר מתנועות מעל גובה השכםנקיעות 20% 20%



  )ב(   שכיחות המופיעות בכל תנועהנקיעות 30% 20%
  )ג(   שכיחות הניתנות להחזרה רק בעזרה רפואיתנקיעות 40% 30%

  )ד(   פעולת הזרוע טובה- ניתוח לאחר *5% *5%
 )FLAIL SHOULDER( (  )2 נד של הכתף מפרק 50% 40%
 )3(  של פרק הכתף)ANKYLOSIS (קשיון  ימין  שמאל
  )א(   נוחקשיון 30% 25%
  )ב(   לא נוחקשיון 50% 40%

   מהגוף בתנוחת מה קדימה °50-°45את הזרוע בריחוק של  נוח נמצבקשיון  
 °60- מהגוף או בריחוק מעבר ל°25נוח נמצאת הזרוע בריחוק של - לאבקשיון

 

 )4(   התנועות בפרק הכתףהגבלת  
  )א(   לגובה השכםמעל 0% 0%

  )ב(   לגובה השכםעד 15% 15%
  )ג(   מהגוף או הגבלה ניכרת בסיבוב כלפי חוץ או פנימה45 °עד 25% 25%
  )ד(   מהגוף30 °עד 35% 35%

 
 )5(   המרפקפרק  

 אחרי שבר או חבלה בפרק שהתרפא מבלי להשאיר שינויים או מצב 0% 0%
  הגבלות תפקודיות

  )א(

 CUBITUS אחרי שבר במרפק שהתרפא עם שינוי בזוויות כגון מצב 10% 10%
VARUS CUBITUS VALGUS ללא ,  הוצאת ראש הרדיוסאו

  הגבלת התנועות

  )ב(

 )6(   במרפקקשיון  
  )א(   נוחקשיון 30% 20%
  )ב(   לא נוחקשיון 40% 30%

) 1' ראה ציור מס (°90 עד °70 תנוחת המרפק בזווית שבין - נוח משמע קשיון  
  ; ובעמדה אמצעית של האמה

-PRO(עם הגבלה בסיבובי האמה , ל"ות הנ תנוחה מעבר לגבול- נוח - לאקשיון
SUPINATIO.( 
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 )7(   התנועות במרפקהגבלת  
   בכיפוףהגבלות  ימין  שמאל

 והכיפוף °25- יישור מלא של המרפק או שהוא מוגבל בלא יותר מקיים
  :אפשרי

  )א(

   )I(  °35 עד °0-מ 40% 30%
   )II(  °60 עד °0-מ 30% 20%
   )III(  °90 עד °0-מ 15% 10%

   )IV(  °150 עד °0-מ 0% 0%
   ביישורהגבלות  

 °90- עד ל°150- כיפוף מלא של המרפק או שהוא מוגבל מקיים
  .והיישור אפשרי עד לתנוחה

  )ב(

   )I(  90 °של 40% 30%
   )II(  60 °של 15% 10%
   )III(  30 °של 10% 10%

   )IV(  °150 עד °0-מ 0% 0%
 

 עם הגבלות ביישור ובכיפוף גם יחד כשכל הגבלה כשלעצמה אינה יםבמקר  
במקרים של .  נכות10%ייקבעו ,  נכות0%-מצדיקה קביעה של יותר מ

 12הגבלות תנועה במרפק גם ביישור וגם בכיפוף יש לנהוג לפי תקנה 
בלבד שאחוזי הנכות הכוללים לא יעלו על אחוזי הנכות בסעיף, לתקנות אלו
  .וח של המרפקקשיון לא נ

)8( 

 )FLAIL ELBOW( (  )9 נד של המרפק מפרק 40% 30%
 )10(   הידשורש  



  )א(   אחרי חבלה בפרק כף היד ללא הפרעות בתנועותמצב 0% 0%
  )ב(   נוחקשיון 20% 15%
  )ג(   לא נוחקשיון 40% 30%
  )ד(  בין נוח ובין לא נוח,  בעמדה בינוניתקשיון 30% 20%

 ובאבדוקציה אולנרית או °25-°15 כף היד נמצאת בכיפוף גבי של - נוח קשיון  
  .נויטראלית

 . כף היד נמצאת בכיפוף פלמרי כלשהו או באבדוקציה רדיאלית- לא נוח קשיון

 

  ) ה(  °15 בתנועות פרק שורש היד עם אפשרות כיפוף גבי של הגבלה 10% 5%
במצב של  קבועה היד SUPINATIO-וה PRONATIO- האיבוד 30% 20%

SUPINATIO אוHYPERPRONATIO   
  )ו(

 הגבלת תנועותיהם או PRONATIO-וה SUPINATIO- האיבוד 20% 10%
   נויטרליתבעמדה PRONATIOבמצב נוח ובמצב של 

  )ז(

 התנועות בפרק שורש היד כתוצאה מתהליכים הגורמים לארטרוזיס כגון הגבלת  
PSEUDOARTHROSIS OF CARPAL-SCAPHOID; LUNATO-

MALACIA ETC ;- 35 אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לסעיף. 
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   שרירי הגפיים העליונים.42 
 )1(   שרירי הכתףפציעת  

  TRAPEZIUS, SERRATUS MAGNUS  ימין  שמאל
LEVATOR SCAPULAE 

  )א(

   )I(   בינוניתבצורה 10% 10%
   )II(   ניכרתבצורה 20% 10%
   )III(   קשההבצור 30% 20%

  PECTORALIS MAJOR, MINOR,  
DORSI, TERES MAJOR LATISSIMUS 

  )ב(

   )I(   בינוניתבצורה 10% 10%
   )II(   ניכרתבצורה 20% 20%
   )III(   קשהבצורה 30% 30%

 
  DELTOIDEUS )ג(  

   )I(   בינוניתבצורה 20% 10%
   )II(   ניכרתבצורה 30% 20%
   )III(   קשהבצורה 40% 30%

  SUPRASPINATUS, INFRASPINATUS TERES MINOR, 
SUBSCAPULARIS, CORACOBRACHIALIS 

  )ד(

   )I(   בינוניתבצורה 10% 10%
   )II(   ניכרתבצורה 20% 10%
   )III(   קשהבצורה 30% 20%

 
 )2(   שרירי המרפקפציעת  
  BICEPS, BRACHIALIS, BRACHIORADIALIS )א(  

   )I(   בינוניתורהבצ 10% 10%
   )II(   ניכרתבצורה 20% 20%
   )III(   קשהבצורה 30% 30%

  TRICEPS, ANCONEUS )ב(  
   )I(   בינוניתבצורה 10% 10%
   )II(   ניכרתבצורה 20% 20%
   )III(   קשהבצורה 30% 30%

  FLEXOR CARPI, DIGITI )ג(  
   )I(   בינוניתבצורה 10% 10%
   )II(  ניכרת בצורה 20% 10%
   )III(   קשהבצורה 30% 20%

  EXTENSOR CARPI, DIGITI )ד(  



   )I(   בינוניתבצורה 10% 0%
   )II(   ניכרתבצורה 10% 10%
   )III(   קשהבצורה 20% 10%

 
  אצבעות הידיים

   קטיעה של אצבע בודדת או חלק ממנה. 43 
 )1(  אגודל  ימין  שמאל
  )א(  המסרק או חלק ממנה אגודל עם עצם קטיעת 25% 20%
  )ב(   שני גלילים או גליל וחציקטיעת 20% 15%
  )ג(   הגליל הסופיקטיעת 15% 10%

  )ד(   חצי הגליל הסופיקטיעת 8% 8%
 )2(  2 אצבע  

  )א(   עם עצם המסרק או חלק ממנה2 אצבע קטיעת 15% 12%
  )ב(   גלילים2½  לפחות קטיעת 12% 10%
  )ג(   גלילים1½  או 2 קטיעת 10% 10%

  )ד(   הגליל הסופי או חצי ממנוקטיעת 5% 5%
 

 )3(  3 אצבע  
  )א(   עם עצם המסרק או חלק ממנה3 אצבע קטיעת 15% 12%
  )ב(   גלילים2½  לפחות קטיעת 12% 10%
  )ג(   גלילים1½  או 2 קטיעת 10% 10%

  )ד(   גליל סופי או חצי ממנוקטיעת 5% 5%
 )4(  5 או אצבע 4 אצבע  

  )א(   עם עצם המסרק או חלק ממנה5 או 4 אצבע קטיעת 10% 10%
  )ב(   גלילים2½  לפחות קטיעת 10% 8%
  )ג(   גלילים1½  או 2 קטיעת 8% 5%
  )ד(   גליל סופי או חצי ממנוקטיעת 5% 5%
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 אשר אינו מאפשר תפיסה או פתיחת  קשיון באחד או יותר מפרקי האצבעות-קשיון לא נוח של האצבעות 
  ;היד ומפריע לפעולת האצבעות הסמוכות

  ; תנוחה המונעת אחיזה-קשיון לא נוח של האגודל 

 - (PINCH( קשיון המאפשר תפיסה ובאגודל הוא מאפשר אחיזה -קשיון נוח 

  

  ייקבעו אחוזי הנכות כפי שנקבע לגבי קטיעה בלי- לא נוח של האצבעות קשיון  ימין  שמאל
  .ראש עצם המסרק

)1( 

 )2(   נוח של האגודלקשיון 10% 10%
 )3(  2 נוח של אצבע קשיון 7% 7%
 )4(  5 או 4 או 3 נוח של אצבע קשיון 5% 5%

 
 45 .MALLET FINGER   

 )1(   2 האגודל או של אצבע של 7%
 )2(  לכל אצבע) 2 ואצבע 1פרט לאצבע ( יתר האצבעות של 5%

 
קשיון בפרקי האצבעות או פגימות אחרות וכן בשילוב , קטיעות: ות הידייםבפגימות מרובות של אצבע

ייקבעו אחוזי הנכות לאחר סיכום אחוזי הנכות לכל פגימה ופגימה בהתאם לסעיפים , פגימות שונות
45,44,43.  

   האגן. 46 
  :שינוי צורת האגן



 )1(   השפעה על האברים הפנימיים שבאגן ואין הגבלה בתנועותאין 0%
 אחוזי הנכות ייקבעו -  השפעה על האברים הפנימיים שבאגן וקיימת הגבלה בתנועות נהיש 

בהתאם להפרעות הנגרמות לאברים הפנימיים של האגן בתוספת אחוזי הנכות עבור הגבלת 
  . לתקנות אלו12לפי תקנה , התנועות

)2( 

25% SYMPHYSIOLYSIS תזוזה של מחצית האגן עם נזק בפרק או SACROILIACA 
   סטטיות או הפרעות בהליכה והפרעות

)3( 
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 )FEMUR )1- התאחות של עצם האי 
  )א(   נתמך בעזרת מכשיר אורטופדיהגוף 50%
  )ב(   נד מדומה ואין הגוף יכול להיתמך ברגל גם בעזרת מכשירמפרק 70%

  ) TIBIA( גרוע של עצם הירך או של השוקה חיבור 
)FAULTY UNION OF FEMUR OR TIBIA( 

)2( 

  )א(   הגבלת התנועות במפרקים הסמוכיםללא 10%
  )ב(  אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם להגבלה,  הגבלת התנועותעם 
 סטיה של הציר מכיוונו התקין או -פירושו , ל"חיבור גרוע של אחת מהעצמות הנ,  זהלעניין 

  ייםמכיוונו המקורי עד להפרעה בסימטריה של הגפ
 

ישנן תנועות רפות המחייבות שימוש,  התאחות של הטיביה והפיבולה או הטיביה בלבדאי 30%
  במשענת

)3( 

 
 תוצאות אחרות של פציעות או METATARSUS או TARSUS- התאחות עצמות האי 

  בכף הרגל המשפיעות על כושר התנועות
)4( 

  )א(   קלהבצורה 0%
  )ב(   בינוניתבצורה 10%
  )ג(   קשההבצור 20%
  )ד(   קשה מאודבצורה 30%

 )5(   של רגל אחתהתקצרות 
  )א(   סנטימטרים2 עד 0%
  )ב(   סנטימטרים3 ועד 2- למעל *5%

  )ג(   סנטימטרים5 ועד 3- למעל 10%
  )ד(   סנטימטרים7.5 ועד 5- למעל 20%
  )ה(   סנטימטרים7.5- למעל 40%

 
 )6(   הגף התחתוןקטיעת 

  )א(  ך הירבפרק 80%
  )ב(   העליון של עצם הירך או בסמוך מתחת לשליש בשליש 80%
  )ג(  ישנה אפשרות של התקנת תחליף מלאכותי,  הירך או בשליש התחתוןבאמצע 65%

 )7(   השוקקטיעת 
  )א(   סנטימטרים מתחת לחיבור שריר מיתר הברך או בסמוך לזה5 עד 55%
 SYME'Sריר מיתר הברך כולל  סנטימטרים מתחת לחיבור ש5- מביותר 50%

AMPUTATION   
  )ב(
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 )1(   הירךפרק 
  )א(   נדמפרק 70%
  )ב(   לא נוחקשיון 50%
  )ג(   נוחקשיון 40%

 עד °0-האבדוקציה היא מ, °30 עד °20- מצב בו הגוף נמצא בכיפוף מ-, קשיון נוח,  זהלעניין 
  . נויטרלית-יה הרוטצ, °10

 

 
gif.dargat_nechoot_5 

  )ד( °15 עד °0-הגף איבד התנועות בזווית מ): EXTENSIO( במתיחה הגבלה 15%
  )ה(   בכיפוף המפריעה לישיבההגבלה 20%
) ROTATIO(או סיבוב ) ADDUCTIO(קירוב , )ABDUCTIO( בהטייה הגבלה 20%   )ו(



  של הגף
  )ז(   בינונית בכל התנועותהגבלה 30%

 )2(  הברך 
  )א(  )הברך מתעקמת תחת כובד משקל הגוף לצד אחד(יציבות צדדית קשה -אי 30%
  )ב(  קדמית עם התעקמות הברך תחת כובד משקל הגוף -יציבות אחורית-אי 20%
  )ג(   נוחקשיון 30%
  )ד(   לא נוחקשיון 50%

 (°10RECURVATUM-עמדת הברך ביישור יתר של יותר מ:  פירושו- נוח - לאקשיון 
GENU (או סטיה צדדית °30-או כיפוף ביותר מ )VALGUS VARUS (°20-של יותר מ 

 

 
  )ה(   תנועות הכיפוףהגבלת 

   )I(  °90 עד °0- אפשרי בזווית מהכיפוף 0%
   )II(  °70 עד °0- אפשרי בזווית מהכיפוף *5%

   )III(  °45 עד °0- אפשרי בזווית מהכיפוף 10%
   )IV(  °30 עד °0-אפשרי בזווית מ הכיפוף 20%
   )V(  °15 עד °0- אפשרי בזווית מהכיפוף 30%

  )ו(   ביישור הברךהגבלה 
   )I(  °5 הברך אפשרי עד יישור 0%

   )II(  °10 הברך אפשרי עד יישור 10%
   )III(  °15 הברך אפשרי עד יישור 20%
   )IV(  °30 הברך אפשרי עד יישור 40%
   )V(  °45ך אפשרי עד  הבריישור 50%

 
gif.dargat_nechoot_6 

  )ז(   במניסקוסנזק 
   )I(   במניסקוס בצורה קלהנזק 10%
   )LOCKING   )II במניסקוס עם נזק 20%

   )III(   לאחר ניתוח הוצאת המניסקוס ללא הפרעות תפקודיותמצב 0%
 קלים ודלדולקיימים שינויים ארטרוטיים,  לאחר ניתוח הוצאת המניסקוסמצב 10%

  קל של השרירים
)IV(   

 )3(  קרסול 
  )א(   ניכרת של התנועות בקרסולהגבלה 10%
  )ב(   נוחקשיון 20%
  )ג(   לא נוחקשיון 30%
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 )1(  צדדית- או דוחד PES PLANUS - PES VALGUS שטוחה רגל 
  )א(  וץ שריריםאין כיו; אך התנועות במפרקי כף הרגל חפשיות,  הדרגותבכל 0%

  )ב(   ישנה הגבלה בתנועות בפרקי הטרסוס - בינונית בצורה 10%
  )ג(  נרחבים CALLOSITAS-שרירים ו- קיים כיווץ- קשה בצורה 20%

 PES CAVUS 2(  צדדית- או דוחד( 
  )א(  התנועות במפרקי כף הרגל חופשיות,  קלהבצורה 0%

  )ב( והגבלה בתנועות מפרק כף הרגל של האצבעות ) CLAWING( כיווץ קבוע עם 10%
  )ג( נרחבים CALLOSITAS המתוארת בסעיף קטן ב בצורה יותר קשה ועם הדפורמציה 15%
  )ד(   קשה מאדבצורה 20%
30% TALIPES CAVOVARUS ה(   קשה(  
 JOINTS TARSAL או SUBTALAR JOINT:  התנועות בפרקי כף הרגלהגבלת 20%

   דפורמציה או כאביםעם
  )ו(

 
 )TRIPLE ARTHRODESIS   )3 אחרי כגון TARSUS- נוח של פרקי הקשיון 10%
10% METATARSALGIA 4(   אחרי דפורמציה של הקשת הרחבית טראומטית( 
 )EQUINUS   )5 נטיה לעמדת עם CHOPART לפי או LISFRANC לפי קטיעה 30%
 )6(  חהלאחר ארטרודזיס בתנוחה נו) 5(קטן - כמתוארת בסעיףקטיעה 25%



 )TRANSMETATARSAL )7 קטיעה 25%
 

   אצבעות הרגל. 50 
 )1(  : האצבעותקטיעת 
  )א(   כל האצבעותשל 

   )METATARSALIA   )I- ראשי העם 25%
   )METATARSALIA   )II- ראשי הבלי 15%

  )ב(  1 אצבע של 
   )METATARSUS   )I- ראש העם 20%
   )METATARSUS   )II- ראש הבלי *10%

  )ג(   אצבע בודדת או שתי אצבעות פרט לבוהןשל 
   )METATARSUS   )I- ראש העם 10%

   )METATARSUS   )II- ראש הבלי *5%
  )ד(  פרט לבוהן,  שלוש או ארבע אצבעותשל 

   )METATARSUS   )I- ראש העם 15%
   )METATARSUS   )II- ראש הבלי *10%

 
5%* HALLUX VALGUS 2(  צדדית קשה -חד( 

10% HALLUX RIGIDUS 3(   צדדית קשה חד( 
 )4(   פטישאצבע 

  )א(   בודדתאצבע 0%
  )ב(   PES CAVUSצדדית ומבלי -חד,  האצבעותבכל *10%
- מלווה בהרחקת ראש הכשהוא HALLUX VALGUS שלאחרי ניתוח של המצב 10%

METATARSUS  
)5( 

-אש ה כדי שמירת רתוך HALLUX VALGUS שלאחרי ניתוח מצב *5%
METATARSUS  

)6( 
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  , קבוצת השריריםפציעת 
.PYRIFORMIS, GAMELLUS, OBTURATOR, QUADRATUS FEM 

)1( 

  )א(   בינוניתבצורה 10%
  )ב(   ניכרתבצורה 20%
  )ג(   קשהבצורה 30%

 GLUTEUS MAXIMUS, MEDIUS, MINIMUS )2( 
  )א(   בינוניתבצורה 20%
  )ב(   ניכרתבצורה 30%
  )ג(   קשהבצורה 50%

 
 ILLIO-PSOAS, PECTINEUS )3( 

  )א(   בינוניתבצורה 10%
  )ב(   ניכרתבצורה 20%
  )ג(   קשהבצורה 30%

 ADDUCTOR LONGUS, BREVIS, MAGNUS, GRACILIS )4( 
  )א(   בינוניתבצורה 10%
  )ב(   ניכרתבצורה 20%
  )ג(   קשהבצורה 30%

 ,SARTORIUS, RECTUS FEMORIS, VASTUS EXTERNUS 
INTERMEDIUS-INTERNUS, TENSOR FASCIAE LATAE 

)5( 

  )א(   בינוניתבצורה 10%
  )ב(   ניכרתבצורה 20%
  )ג(   קשהבצורה 30%

 
 SEMITENDINOSUS, BICEPS FEMORIS, SEMI-MEMBRANOSUS )6( 

  )א(   בינוניתבצורה 10%
  )ב(   ניכרתבצורה 20%



  )ג(   קשהבצורה 30%
 TIBIALIS ANTERIOR,EXTENSOR DIGIT LONGUS,  

TRETIUS PERONEUS  
)7( 

  )א(   בינוניתבצורה 10%
  )ב(   ניכרתבצורה 10%
  )ג(   קשהבצורה 20%

 , TRICEPS SURAE, TIBIALIS POSTERIOR  
FLEXOR HALLUCIS LONGUS, ,PERONEUS LONGUS  

FLEXOR DIGIT, LONGUS, POPLITEUS 

)8( 

  )א(   בינוניתבצורה 10%
  )ב(   ניכרתבצורה 20%
  )ג(   קשהבצורה 20%

 
 BREVIS,.,EXTENSOR HALLUCIS BREVIS, EXTENSOR DIGIT 

INTEROSSEI 
)9( 

  )א(   בינוניתבצורה 10%
  )ב(   ניכרתבצורה 10%
  )ג(   קשהבצורה 20%

 FLEXOR DIGIT, BREVIS, ABDUCTOR HALLUCIS, QUADRATUS 
PLANTAE, ADDUCTOR HALLUCIS, FLEXOR HALLUCIS 

)10( 

  )א(   בינוניתבצורה 10%
  )ב(   ניכרתבצורה 20%
  )ג(   קשהבצורה 30%

 

  4 פציעות ומחלות עיניים, ליקויי ראיה: פרק שישי 

  5 ליקויים בכושר הראייה והגבלת שדה הראייה. 52 
  ).דדת עם תיקון אופטי מלאחדות הראייה נמ(ליקויים בכושר הראייה ) 1(

  ) הלוח-להלן (לוח קביעת אחוזי הנכות לפי חדות הראייה 

  

    א  ב  ג  ד  ה  ו  ז  ח  ט  י
                                                 

אינם מובאים בחשבון לענין קצבת נכות כללית כאשר אחוז הנכות מכל סעיף בנפרד או מצירוף ) 2 (52 -) 1(52הפריטים  4
לענין שירותים מיוחדים כאשר אחוז ו. 3/60אלא אם כן חדות הראיה באחת העיניים היא . 25%שני הסעיפים אינו עולה על 

  .50%אינו עולה על  הליקוי מכל סעיף בנפרד או מצירוף שני הסעיפים

  .לנוסח דלעיל, 1403' עמ, ב"התשנ, 5461ת " הפריטים בפרק השישי הוחלפו בק-הערה 

ה והועדה או הועדה  והוא יחול גם לגבי מי שהגיש תביעה לפני יום התחיל26.7.92 ימים מיום 30תחילתו של תיקון זה 
  .לעררים דנה בעינינו לאחר יום התחילה

הואיל וטרם תוקנו התקנות הקובעות פריטים מנופים לענין שירותים מיוחדים לא סומנו ליד סעיפי הליקוי הפריטים המנופים 
  .בפרק זה

, 1403' ב עמ"ת התשנ"פורסם תיקון טעות המבטל בדיעבד את ההערה לטבלה שפורסמה בק, 764' עמ, ג"התשנ, 5516ת "בק
  .וכן תיקוני עריכה נוספים בפרק זה

  
" 45"בא " 40"במקום ' בטור י) 4(בפרט , 22.2.96 ימים מיום 30 -ת "ת, 580' עמ, ו"התשנ, 5737ת " בק-) 1(52פרט  5

  ".35"בא " 30"במקום ' בטור ג) 9(ובפרט 

 אלא אם חדות 25%מצרוף שני הסעיפים אינו עולה על הפרט מנופה כאשר אחוז הנכות מכל סעיף או ) 2(52 -) 1(52בפרט 
  .3/60הראייה באחת העיניים היא 

  



NLP 1/60 3/60 6/60 6/30  
6/36 

6/21  
6/24 

6/15  
6/18 

 חדות 6/6 6/9 6/12
  הראיה

 

30 30  25 20 15  10 10  0 0 0 6/6 1 
30 30 25 20 15 10 10 5 0 0  6/9 2 
40 35 30 25 20 15 15 10  5 0  6/12 3 
45 40 35  30 30 25 20  15 10 10 6/15  

6/18 
4 

55 50 45 40 40 30 25 15 10 10 6/21  
6/24 

5 

70 65 60 55 50 40 30 20 15 15 6/30  
6/36 

6 

90 80 75 70 55 40 30 25 20 20 6/60 7 
95 90 90  75 60 45 35 30 25 25 3/60 8 

100 100 90 80  65 50  40 35 30 30  1/60 9 
100 100 95 90 70 55 45 40 30 30  NLP 10 

 
  מציינים את חדות) 10(עד ) 1(המספרים שבשורות המאוזנות והמסומנות במספרים 

  -' עד י' והמספרים שבטורים המאונכים והמסומנים באותיות א, ראייה של עין אחת

ת בהצטלבות כל אחת מהשורות עם כל אחד המספרים שבמשבצו. את חדות הראייה של העין השניה
  .מהטורים הם אחוזי הנכות

  

  הגבלת שדה הראיה) 2(

  

 I   מרוכזתהצטמצמות
    ממוצע של שדה ראייהקוטר   אחתבעין   העינייםבשתי
  )1(  60 °עד 0% 10%
  )2( °40 עד °60 0% 20%
  )3( °20 עד °40 10% 40%

  )4(  °20- מפחות 30% 100%
 II   החצי הפנימי של שדה הראייהאובדן 0% 10%
 III   החצי החיצוני של שדה הראייהאובדן 15% 60%

 
 HEMIANOPSIA HOMONYMOUS או ימנית 

  -שמאלית 
IV 

  )א(   השדות העליונים בלבדאובדן 10%
 או בשלמותם השדות הימניים או השמאליים אובדן 40%

  רק בחלקם התחתון
  )ב(

 V   אחרת של שדה הראיהמותהצטמצ   אחתבעין   העינייםבשתי
  )א(   של פחות מרבע שדה הראייהאובדן 0% 0%

  )ב(   הרבע החיצוני העליוןאובדן 5% 10%
  )ג(   המחצית העליונהאובדן 10% 15%
  )ד(   הרבע החיצוני התחתוןאובד 10% 30%
  )ה(   המחצית התחתונהאובדן 20% 65%

 
   עקירת עין. 53 

 )1(  בחישוב אריטמטי בנוסף לאחוזי נכות לפי הלוח) PHTISIS(ת  אחרי עקירת עין אחמצב 5%
 )2(   אחרי עקירת שתי העינייםמצב 100%

10% EXOPHTHALMUS או LAGOPHTHALMUS 3(  ניכרים( 
10% ENOPHTHALMUS)  כוללPSEUDOPTOSIS (ניכר  )4( 



 
  6 מצב אחרי הוצאת גוף זר או פציעה חודרת. 54 

 בנוסף לליקוי ראייה לפי הלוח, אחרי פציעה חודרת בעין, ף זר מפנים העין שלאחר הוצאת גומצב *5%
 

  PTOSIS 7צניחת העין . 55 
  א  - חלקית 

  )1(   צדדית או דו צדדית שאינה מפריעה לראייהחד *10%
  )2(   לראייההמפריעה 

   )א(   צדדיתחד 15%
   )ב(   צדדיתדו 20%

  - מלאה 
חדות הראייה של העין הפגועה תיחשב כראייה של ; וח הנכות ייקבעו בהתאם ללאחוזי
3/60  

  ב

 
  8 חוסר דמעות, דרכי הדמעות. 56 

     אחתבעין   העינייםבשתי
 )1(  הפרעות בלתי ניכרות,  קלה של דרכי הדמעותהיצרות 0% 0%

 )2(   כללית של דרכי הדמעותסגירה 10% 15%
 )3(   דמעות בצורה קלהחוסר 0% 0%

 )4(  עות ניכר או מוחלט דמחוסר 10% 15%
 

  AND LOSS OF STRABISMUS ACCOMMODATION 9פזילה ואיבוד אקומודציה . 57 
10% HETEROPHORIA 1(   חולשת קונברגנציה הגורמים להפרעותאו( 
15% HETEROTROPIA 2(   דיפלופיה או עם דיפלופיה במבט להיקף שדה הראייהללא( 
25% HETEROTROPIA 3(  רימרי המחייבת כיסוי קבוע של עין אחת דיפלופיה במבט פעם( 
 )4(  בעין אחת או בשתי העיניים) למעט פרסביאופיה( אקומודציה איבוד 5%

 
  GLAUCOMA 10ברקית . 58 

10%* GLAUCOMA , דרגת הנכות תיקבע בנוסף לליקוי בכושר הראייה או לליקוי בשדה
  הראייה

 )א(

 )ב(  ך טיפול לאחר ניתוח פילטרציה ללא צורך בהמשמצב 5%
 ראה -קולובומה (ללא צורך בהמשך טיפול ,  לאחר אירידקטומיה בניתוח או בלייזרמצב 0%

  )64סעיף 
 )ג(

מ כספית ללא פגם " מOCCULAR HYPER TENSION 28-22- לחץ תוך עיני יתר 5%   )ד(
                                                 

  .10.9.97ת "ת, 1116' עמ, ט"התשנ, 5994ת " הניפוי לעניין נכות כללית נוסף בק- 54פרט  6

ה בעניינו לאחר הוראת תחולה קובעת כי הניפוי יחול גם על מי שהגיש תביעה לפני יום התחילה והועדה או הועדה לעררים דנ
  .יום התחילה

  
למרות . לא נרשם סימן הניפוי ליד סעיפי הלקוי, מ" היות וטרם תוקנו התקנות הקובעות פריטים מנופים לשר- 55פרט  7

  .מ" כולל מנופים לשר60 עד 55 -בפועל הפריטים מ, האמור

  
  .55ראה הסבר בפרט , מ" מנופה לשר- 56פרט  8

  
  .55ה הסבר בפרט רא, מ" מנופה לשר- 57פרט  9

  
  .55ראה הסבר בפרט , מ" מנופה לשר- 58פרט  10

  ).1(אך לא סומן כוכב בצד סעיפי הלקוי היות ובטעות לא תוקן הפרט בתקנה .  מנופים לנכות-) ד)(ג)(ב (58פרט 

  



 ))א(מ ייחשב לפי סעיף קטן " מ28לחץ מעל (בשדה הראייה וללא פגיעה בעצב הראייה 
 

  11 דלקת הלחמית והעפעפיים. 59 
  -דלקת הלחמית והעפעפיים בצורה כרונית 

 )א(   קלמצב 0%
 )ב(   בינונימצב 5%

 )ג(   קשהמצב 10%
 

  TRACHOMA 12גרענת . 60 
  .59 דרגת נכות תיקבע לפי סעיף - גרענת *

 
   CORNEAL OPACITIESקרנית .61 

  -  בנוסף לליקוי בחדות הראייה הנובע מהם-כתמי קרנית 

 )א(  מ או יותר" מ4 מרכזי באזור 5%
 )ב(  מ" מ4- באזור המרכזי פחות משלא 0%

 
  APHAKIA DISLOCATED LENS 13עדשה . 62 

     אחתבעין   העינייםבשתי
   - עדשה או שינוי מקומה חוסר  

 )1(   עדשה או דיסלוקציה של עדשהחוסר 10% 15%
   לאחר השתלת עדשה תוך עיניתמצב 5% 10%

)PSEUDOAPHAKIA (בנוסף לליקוי בחדות הראייה  
)2( 

 
   TRAUMATIC MYDRIASIS: אישון. 63 

  - בנוסף לליקוי בחדות הראייה -הרחבת אישון חבלתית 

 )א(  מ" מ5 האישון עד קוטר *0%
 )ב(  מ" מ5- האישון למעלה מקוטר *5%

 
   OF IRIS COLOBOMAקולובומה . 64 

  -דות הראייה  בנוסף לליקוי בח-קולובומה של קשתית 

 )א(   או מוסתרת על ידי העפעף העליוןקטנה *0%
 )ב(   או לא מוסתרתגדולה *5%

 
  UVEITIS 14דלקת הענבית : ענבית. 65 

  -דלקת הענבית או מצב אחריה 
                                                 

  .55ראה הסבר בפרט , מ" מנופה לשר- 59פרט  11

  
  .55ראה הסבר בפרט , מ" מנופה לשר-  60פרט  12

  .10.9.97ת "ת, 1116' עמ, ט"התשנ, 5994ת "הניפוי לעניין נכות כללית נוסף בק - 60פרט 

הוראת תחולה קובעת כי הניפוי יחול גם על מי שהגיש תביעה לפני יום התחילה והועדה או הועדה לעררים דנה בעניינו לאחר 
  .יום התחילה

  
  .55ראה הסבר בפרט , מ" מנופה לשר-  62פרט  13

  
  .55ראה הסבר בפרט , מ" לשר מנופה-  65פרט  14

  



 )א(   שנה לפחות אחרי הדלקת ללא התקפים חוזריםמצב 0%
 )ב(  וזרים נדירים עד שנה לאחר הדלקת הראשונה או יותר משנה עם התקפים חמצב 20%
 )ג(  התקפים חריפים תכופים,  חוזרותדלקות 30%

 
  CORPUS VITREUM OPACITIES 15: זגוגית. 66 

  - בנוסף לליקוי בחדות הראייה -עכירות בזגוגית 

 )1(   קלהבצורה 0%
 )2(   בינונית או קשהבצורה *5%
 )VITRECTOMY )3 - לאחר הוצאת הזגוגית מצב *5%

 
  CATARACT 16ד ירו: עדשה. 67 

   לליקוי בחדות הראייה בנוסף CATARACT ירוד *5%
 

  17 רשתית. 68 
 )א(   בנוסף לליקוי בחדות הראייה או בשדה הראייה- רשתית היפרדות *5%
 בנוסף לליקוי בחדות הראייה או בשדה - לאחר טיפול מוצלח בהיפרדות הרשתית מצב *0%

  הראייה
 )ב(

 )ג( בנוסף לליקוי בחדות הראייה או בשדה הראייה) CHORIORETINITIS( רשתית דלקת *5%
 

   אוזן וגרון, פה, מחלות אף: פרק שביעי 

  18 אף. 69 
                                                 

  .10.9.97ת "ת, 1116' עמ, ט"התשנ, 5994ת " הניפוי לעניין נכות כללית נוסף בק-) 2(66פרט  15

הוראת תחולה קובעת כי הניפוי יחול גם על מי שהגיש תביעה לפני יום התחילה והועדה או הועדה לעררים דנה בעניינו לאחר 
  .יום התחילה

  .10.9.97ת "ת, 1116' עמ, ט"התשנ, 5994ת "ניין נכות כללית נוסף בק הניפוי לע-) 3(66פרט 

הוראת תחולה קובעת כי הניפוי יחול גם על מי שהגיש תביעה לפני יום התחילה והועדה או הועדה לעררים דנה בעניינו לאחר 
  .יום התחילה

  
  .10.9.97ת "ת, 1116' עמ, ט"התשנ, 5994ת " הניפוי לעניין נכות כללית נוסף בק- 67פרט  16

הוראת תחולה קובעת כי הניפוי יחול גם על מי שהגיש תביעה לפני יום התחילה והועדה או הועדה לעררים דנה בעניינו לאחר 
  .יום התחילה

  
  .10.9.97ת "ת, 1116' עמ, ט"התשנ, 5994ת " הניפוי לעניין נכות כללית נוסף בק-) א(68פרט  17

ם על מי שהגיש תביעה לפני יום התחילה והועדה או הועדה לעררים דנה בעניינו לאחר הוראת תחולה קובעת כי הניפוי יחול ג
  .יום התחילה

  .10.9.97ת "ת, 1116' עמ, ט"התשנ, 5994ת " הניפוי לעניין נכות כללית נוסף בק-) ב(68פרט 

ה לעררים דנה בעניינו לאחר הוראת תחולה קובעת כי הניפוי יחול גם על מי שהגיש תביעה לפני יום התחילה והועדה או הועד
  .יום התחילה

  .10.9.97ת "ת, 1116' עמ, ט"התשנ, 5994ת " הניפוי לעניין נכות כללית נוסף בק-) ג(68פרט 

הוראת תחולה קובעת כי הניפוי יחול גם על מי שהגיש תביעה לפני יום התחילה והועדה או הועדה לעררים דנה בעניינו לאחר 
  .יום התחילה

  
  .55ראה הסבר בפרט . מ"ופה לשר מנ69פרט  18

  .10.9.97ת "ת, 1116' עמ, ט"התשנ, 5994ת " הניפוי לעניין נכות כללית נוסף בק-) ב)(3(69פרט 



 )1(  - בצורת האף החיצוני שינויים 
   א   קלה ללא הפרעות בנשימהבצורה 0%

נחיריים לא :  ניכרת עם הפרעות בנשימה או חסר של חלק מהאףבצורה 20%
  גלויים

   ב

   ג  נחיריים גלויי: ולו או חלקו אף כחסר 30%
  : בנשימה דרך האף כתוצאה משינויים בחלל האף כוללהפרעות 

RHINITIS; & VASOMOTOR, ALLERGIC SINUSITIS, ATROPHIC 
RHINITIS 

)2( 

   א   קלה עד בינוניתהפרעה 0%
   ב  צדדית קבועה-חסימה מוחלטת חד,  ניכרתהפרעה 10%
   ג  ועהצדדית קב- מוחלטת דוחסימה 20%

 )3(   חוש הריח והטעםאובדן 
   א   חוש הריח או חוש הטעםאובדן 0%
   ב   חוש הריח והטעםאובדן *5%

 
  19 חך ובית הבליעה. 70 

                                                                                                                                            
הוראת תחולה קובעת כי הניפוי יחול גם על מי שהגיש תביעה לפני יום התחילה והועדה או הועדה לעררים דנה בעניינו לאחר 

  .יום התחילה

  :ורי בנוסח המק- 69פרט 

 )1"(   בצורת האף החיצונישינויים 
  )א(   קלה וללא הפרעות בנשימהבצורה **0%

  )ב(   ניכרת הגורמים להפרעות בנשימהבצורה **10%
  )ג(  הנחיריים גלויים:  האף כולו או חלק ממנוחסר **30%
 )2(   בפנים האף עם סתימת אף מוחלטתשינויים **20%

 )3(  חוש הריח בלבד חוש הריח והטעם או אבדן ***5%
 )4(   האף והגתותמחלות 

** RHINITIS ARTOPHICA  )א(  
** RHINITIS VASOMOTORICA )ב(  
** RHINITIS ALLERGICA  )ג(  
 SINUSITIS )ד(   

   )I(  אין הפרשה קבועה:  קלהבצורה **0%
) CRUSTA(הפרשה קבועה ישנם גלד :  בינוניתבצורה **10%

   תכופותוהצטננויות
)II(   

ישנם גלד קשה והצטננויות , הפרשה קבועה:  קשהבצורה **"20%
  תכופות מאד המחייבות שכיבה במיטה לעיתים תכופות מאד

)III(   

 
  .הוחלף לנוסח דלעיל, 12.10.97ת "ת, 2' עמ, ח"התשנ, 5856ת "בק

  
  : בנוסח המקורי- 70פרט  19

 )1"(   בחך הרךליקויים 
  )א(   קלהבצורה *10%
  )ב(   קשה עם ליקויים ניכרים בדיבורבצורה 20%

 )2(   פחות ממחצית החך הקשהאיבוד 
  )א(   אפשרות להתקין תחליף מלאכותיישנה *10%
  )ב(   אפשרות להתקין תחליף מלאכותיאין 20%

 )3(   מחצית או יותר מהחך הקשהאיבוד 
  )א(   אפשרות להתקין תחליף מלאכותיישנה *10%
  )ב(  להתקין תחליף מלאכותי אפשרות אין "30%

 
  .הוחלף לנוסח דלעיל, 12.10.97ת "ת, 2' עמ, ח"התשנ, 5856ת "בק

  



 )1(   בחך הרךליקויים 
   א   קלהבצורה *10%
   ב   קשה עם ליקויים ניכרים בדיבורבצורה 20%

 )2(   בחך הקשהחסר 
   א   פחות ממחציתאיבוד *10%
   ב   מחצית או יותריבודא 20%

 )PHARYNX( )3 (הלוע 
   א   כרונית בצורה בינונית עם גירוי קבועדלקת *0%
   ב   כרונית בצורה ניכרת עם קשיים קבועים בבליעהדלקת 5%

   ג   קשה בבליעה שמחייבת שימוש בזונדההפרעה 20%
 

  LARYNX &amp; VOCAL CORDS, TRACHEA( 20(מיתרי הקול וקנה , לארינקס. 71 
 )1(  או קנה/פציעה או ניתוח של לארינקס ו,  בדיבור כתוצאה ממחלההפרעות 

   א  )אינטרמיטנטית( לא קבועה צרידות 0%
   ב   קבועהצרידות 

   )1(  הדיבור ברור,  קלה עד בינוניתבצורה 5%
   )2(  אין קשיים בקליטת הדיבור,  ניכרתבצורה 10%
   )3(   בהבנת הדיבור או קליטתוהגורמת לקשיים לזולת,  קשהבצורה 20%
   )APHONIA( (  )4 קול איבוד 30%

 )2(   בנשימההפרעות 
   א  ללא השפעה על תפקודי ריאות,  קלהבצורה 5%

 דרגת הנכות תיקבע בהתאם לחומרת הליקוי - השפעה על תפקודי הריאות עם 
  )1 (5התפקודי לפי פרט 

   ב

 PERMANENT() כולל אפוניה( קבועה טראכאוסטומיה 50%
TRACHEOSTOMY( 

   ג

 
  21 אוזניים. 72 

                                                 
  .מ"מנופה לשר) 1(71פרט  20

  .מ"מנופה לשר) א)(2(71פרט 

  : בנוסח המקורי- 71פרט 

 )1"(  צרידות 
  )א(   קלה הנגרמת עקב דלקת כרונית של מיתר הקולבצורה **5%

  )ב(  ה ניכרת וקבועבצורה **10%
  )ג(  )APHONIA(אפשרות לחישה בלבד , עם אבדן הקול,  קשהבצורה **30%

 )LARYNX )2- של השחפת 
 אחוזי הנכות ייקבעו - פעילה המופיעה ביחד עם שחפת הריאות שחפת **

  )שחפת הריאות (7לפי סעיף 
  )א(

   שנתרפאהשחפת **
  ) 1( הנכות ייקבעו בהתאם למצב לפי סעיף קטן אחוזי

  )ב(

קיימת השפעה על הקול או על ,  הקנהאו LARYNX- השל STENOSIS מצר 
  הנשימה

)3( 

   )א(   קלהבצורה *5%
  )ב(   בינוניתבצורה 10%
  )ג(   קשהבצורה 30%
  )ד( TRACHEOSTOMY קשה מאד ומתמדת המחייבת בצורה "50%

 
  .הוחלף לנוסח דלעיל, 12.10.97ת "ת, 2' עמ, ח"התשנ, 5856ת "בק

  .117' עמ, ח"התשנ, 5865ת "רסם בקפו

  
 40אינו מובא בחשבון לענין קיצבת נכות כללית כאשר הירידה בשמיעה באחת האוזניים לא עולה על ) 1 (72פרט : הערה 21

  .45%דציבל ולענין קיצבת שירותים מיוחדים כאשר אחוז הנכות אינו עולה על 



  ליקוי שמיעה) 1(

  :אחוזי הנכות בליקוי שמיעה ייקבעו לפי הלוח הבא

  לוח אחוזי הנכות לפי מדידה אודיומטרית
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80 

  ב"י
71  
75 

  א"י
66  
70 

  י
61  
65 

  ט
56  
60 

  ח
51  
55 

  ז
46  
50 

  ו
41  
45 

  ה
36  
40 

  ד
31  
35 

  ג
26  
30 

  ב
21  
25 

  א
15  
20 

 כושרהפחתת
השמיעה 
  בדציבלים

 

10 10 10 10 5 5 5 5 5 5 0 0  0 0 15-20 1 
15 15 10 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 0 21-25 2 
20 15 15 15 15 15 15 10 10 10 10 10 5 0 26-30 3 
20 20 20 20 20 15 15 15 15 15 15 10 5 0  31-35 4 
25 25 25 25 20 20 20 20 20 20  15 10 5 5 36-40 5 
30 30 25 25 25 25 25 25 25 20 15 10 10 5 41-45 6 
30 30 30 30 30 30 30 25 25 20 15 10 10 5 46-50  7 
35 35 35 35 35 30 30 30 25 20 15 15 10 5 51-55 8 
40 40 40 40 35 35 30 30 25 20 15 15 10 5 56-60 9 
45 45 40 40 40 35 35 30 25 20 20 15 10 5 61-65 10 
50 45 45 45 40 40 35 30 25 25 20 15 10 10 66-70 11 
50 50 50 45 40 40 35 30 25 25 20 15 10 10 71-75 12 
55 55 50 45 45 40 35 30 30 25 20 15 15 10 76-80 13 
 14 80- מלמעלה 10 15 20 20 25 30 30 35 40 45 50 50 55 60

 
 מציינים את הפחתת כושר השמיעה בדציבלים 14-1ות המסומנות במספרים המספרים שבשורות המאוזנ

האחוזים שבמשבצות . ד באוזן השניה"י-'באוזן אחת והמספרים שבטורים המאונכים המסומנים באותיות א
בקביעת אחוזי . בהצטלבות כל אחת מהשורות עם כל אחד מהטורים הם אחוזי הנכות לפגימה הנדונה

שמיעה יש לקחת בחשבון ירידת כושר השמיעה הממוצע בתדירויות הדיבור של הנכות עבור הפחתת ה
  . מחזורים בשניה2000- 1000- 500

 )2(   חיצוניתאוזן 
  )א(   אפרכסת אחתחוסר **10%
  )ב(   שתי האפרכסותחוסר **20%

  )ג(   האוזן החיצוניתדלקת 
   )I(   החמרות נדירות והפרשהישנן ***5%

ת תכופות וקשות עם הפרשה מרובה או היצרות תעלת  החמרוישנן **10%
  האוזן החיצונית

)II(   

 
 )3(   תיכונהאוזן 

 PROCESSUS- ושקע בעור התוף או מצב שלאחר ניתוח בצלקת ***
MASTOIDEUS הנכות ייקבעו בהתאם לליקוי השמיעהאחוזי   

  )א(

  )ב(   לאחר ניתוח רדיקלימצב 
   )I(   יבשהחלל **0%

   )II(   הפרשה קבועהימתקי **10%
  )ג(   כרונית של האוזן התיכונה עם הפרשה מוגלתית ללא פגיעה בעצםדלקת 

   )I(  צדדית-חד **10%
   )II(  צדדית-דו **15%

                                                                                                                                            
  .10.9.97ת "ת, 1116' עמ, ט"התשנ, 5994ת " הניפוי לעניין נכות כללית נוסף בק-) א)(3(72פרט 

הוראת תחולה קובעת כי הניפוי יחול גם על מי שהגיש תביעה לפני יום התחילה והועדה או הועדה לעררים דנה בעניינו לאחר 
  .יום התחילה

  



  )ד(  קיימת פגיעה בעצם, ג) 3(קטן - במו בסעיףהמצב 
   )I(  צדדית-חד **20%
   )II(  צדדית-דו **25%

יש להוסיף את אחוזי הנכות , ד,ג,ב) 3(אם לסעיף קטן  הנכות שנקבעו בהתלאחוזי 
  .שייקבעו עבור ליקויי שמיעה

 

 
 )4(   פנימיתאוזן 
  )א(   בחלק הקוכלארי אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לליקויי השמיעהפגיעה 
  )ב(   בחלק הוסטיבולריפגיעה 

   )I(  )בחילה, קיימת סחרחורת( קלה בצורה 10%
כגון ניסטגמוס ,  ישנם סימנים אובייקטיביים- בינונית בצורה 20%

  רפלקסים פתלוגיים
)II(   

   )III(  ישנם סימנים וסטיבולריים אובייקטיביים ספונטניים- קשה בצורה 40%
   )IV(   הדורשת ריתוק למיטה- חמורה בצורה 100%

 הנכות ייקבעו בהתאם לנזק בחלק הוסטיבולרי אחוזי MENIERE מחלת 
  ידי צירוף של אחוזי הנכות לפגימות אלה-והקוכלארי על

  )ג(

  )ד(  )עם עקומת שמיעה אופיינית( אקוסטית חבלה 
   )I(   רעש ובלי הפחתת השמיעה בתדירויות הדיבורללא 0%

   )II(   רעש תמידי באוזניים בלי הפחתת שמיעה בתדירויות הדיבורעם 10%
יף את אחוזי יש להוס,  הפחתת שמיעה בתדירויות הדיבורכשקיימת 

   לתקנות אלו12הנכות שנקבעו לליקויי השמיעה בהתאם לתקנה 
)III(   

 

   לסתות ושיניים: פרק שמיני 

   לסתות. 73 
 )1(   עליונהלסת 
  )א( )DISPLACEMENT( הלסת העליונה עם העתקה שבר 

   )I(  המנשך תקין,  קלהבצורה 0%
   )II(   בינונית עם הפרעה קלה במנשךבצורה *10%
   )III(   קשה עם הפרעות ניכרות במנשךבצורה 20%

  )ב(  של הלסת העליונה) NON UNION( התאחות אי 
   )I(   קלה עם הפרעות קלות במנשךבצורה *10%
   )II(   בינוניתבצורה 20%
   )III(   קשה עם הפרעות קשות במנשךבצורה 30%

  )PROCESSUS ALVEOLARIS OSSIS המכתשיתאבדן 
)MAXILLAE SUPERIORIS 

  )ג(

   )I(   מחצית הלסת העליונהלאורך 10%
   )II(   כל הלסתלאורך 20%

 
 )2(   תחתונהלסת 
 LUXATIO HABITUALIS )א(  

   )I(  המופיעה לעתים רחוקות ללא הפרעה בלעיסה,  קלהבצורה 0%
   )II(  המופיעה לעתים תכופות עם הפרעות קלות בלעיסה ,  בינוניתבצורה 10%
   )III(  המופיעה עם כל פתיחת הפה והפרעות קשות בלעיסה ,  קשהבצורה 20%

-TEMPORO(מנדיבולרי - התנועות בפרק הטמפורוהגבלות 
MANDIBULARIS( 

  )ב(

   )I(  מ " ס1 ועד 1.5פתיחת הפה אפשרית רק בין :  קלהבצורה 10%
   )II(  מ " ס0.5 ועד 1-פתיחת הפה אפשרית פחות מ:  בינוניתבצורה 20%
   )III(  מ" ס0.5-פתיחת הפה אפשרית פחות מ:  קשהבצורה 40%

   )IV(  ללא תקנה, כולל הפרקים,  כל הלסת התחתונהאיבוד 100%
  )ג( )חסר במקור( 
  )ד(   חצי הלסתאיבוד 

   )I(  כולל פרק אחד ללא תקנה ,  חצי הלסת התחתונהאיבוד 50%
   )II(  ארו הפרקים נש,  חצי הלסת התחתונהאיבוד 40%



או חלק ממנו יחד עם הפרק ) RAMUS ASCENDENS( ענף עולה איבוד 
  מנדיבולרי-הטמפורו

  )ה(

   )I(   אחדמצד 30%
   )II(   הצדדיםמשני 50%

 
  )ו(  הפרק קיים,  ענף עולה או חלק ממנואיבוד 

   )I(   אחדמצד 10%
   )II(   הצדדיםמשני 20%

  )ז( )CONTINUITY(לא הפסקת הרציפות  מחצית רקמת העצם בלסת לאיבוד 
   )I(   אחדמצד 10%
   )II(   הצדדיםמשני 20%

  )ח( PROCESSUS CONDYLOIDEUS- האיבוד 
   )I(   אחדמצד 20%
   )II(   הצדדיםמשני 30%

  )ט( PROCESSUS CORONOIDEUS- האיבוד 
   )I(   אחדמצד 10%
   )II(   הצדדיםמשני 15%

 
   שיניים. 74 

 )1(   שיניים ללא אפשרות להתקין תותבותבדןא 
  )א(   השינייםכל **40%
  )ב(   השיניים של הלסת העליונהכל **20%
  )ג(   השיניים של הלסת התחתונהכל **20%
   שן בודדתאבדן ***0.5%

לרבות שן סתומה או שן ,  שן טבעית שיש לה כותרת שלמה או חלקית-" שן"
 .שורשאו שן בנויה על , מכוסה בכתר

  )ד(

י צירוף אריתמטי של אחוזי הנכות " אחוזי הנכות ייקבעו ע- מספר שיניים באבדן ***
  ד)1(לפי סעיף קטן 

  )ה(

לרבות שן בגשר או בתותבת חלקית שנאבדה ביחד עם שן ,  שן מלאכותיתבאבדן ***
  אחוזי הנכות ייקבעו לפי מחצית הנכות המגיעים לשן טבעית- או שיניים טבעיות 

  )ו(

או נזק , או חלק של השיניים המלאכותיות שבה,  תותבת שלמה או חלקיתאבדן ***
  .אינו מזכה אחוזי נכות, לגשר קבוע ללא אבדן שיניים טבעיות

  )ז(

 אחוזי הנכות ייקבעו לפי מחצית - שיניים אם אפשרות התקנה תותבת באבדן ***
  )ד,ג,ב,א) (1(קטן -הנכות המגיעה בהתאם לסעיף

  )ח(

 

   מחלות ופגימות בעור, צלקות: פרק תשיעי 

   צלקות. 75 
 )1(   בגוףצלקות 

  )א(  אינן מכערות וצלקות שאינן גורמות להתרופפות קיר הבטן ,  מפריעותשאינן **0%
  )ב(   או מכערותמכאיבות ***10%
  )ג(   באזורים מרוביםנרחבות **20%

אחוזי הנכות ,  בחגורה אורטופדית בהתרופפות קיר הבטן והדורשות שימושהמלוות **
  19ייקבעו לפי סעיף 

  )ד(

אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם להגבלת התנועות או ,  לרקמות או אבריםמחוברות **
  הפגיעות באברים אליהם מחוברות הצלקות

  )ה(

 )2(   הפנים והצווארצלקות 
  )א(   ובלתי מכערותשטחיות **0%

  )ב(  האוזניים, השפתיים, האף,  צורת העפעפיים או הגורמות לשינוימכערות **10%
  )ג(   עם כיעור ניכררחבות **20%
  )ד(   או הגורמות לשינויים בולטים בצורת הפניםרחבות **30%
  )ה(   לשינויים בצורת הפנים המעוררים דחיההגורמות **50%

 
 76.   



0%** ALOPECIA AREATA 
 

 77.   
20%** ALOPECIA UNIVERSALIS  

 
 78.   

ULCUS TROPICUM 

 )1(   בלתי ניכרותההפרעות ***10%
 )2(   בינוניותההפרעות **20%
 )3(   ניכרותההפרעות **30%

 
 79.   

ACNE CONGLOBATA, ACNE VULGARIS 

 )1(   קלה ומוגבלתבצורה **0%
 )2(  הצורה הפוסטולרית על שטח רחב ,  בינוניתבצורה **10%
 )3(   דחיה המעוררים KELOIDS הקשה עם היווצרות הצורה **20%

 
 80.   

ECZEMAכרונית   

 )1(   בלתי ניכרותההפרעות **0%
 )2(   קלותההפרעות ***10%
 )3(   בינוניותההפרעות **20%
 )4(  ההפרעות כלליות ניכרות ומעוררות דחיה,  קשהבצורה 30%

 
 81.   

LUPUS ERYTHEMATOSUS DISCOID FORM 

 )1(   קלהבצורה **0%
 )2(   בינוניתורהבצ **10%
 )3(   קשהבצורה **20%

 
 82.   

CALLOSITAS, VERRUCAE PLANTARES 

 )1(   קלהבצורה **0%
 )2(  הפרעות בהליכה,  קשהבצורה **10%

 
 83.   

** DERMATITIS  
DERMATITIS הסוגים פרט למכל -DERMATITIS ACTINICA או X-RAY 
DERMATITIS - 80 אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף . 

 
 84.   

** DERMATITIS ACTINICA   
  .81 הנכות ייקבעו לפי סעיף אחוזי

 
 85.   

** X-RAY DERMATITIS  
  75 הנכות ייקבעו בהתאם לסעיף אחוזי

 
 86.   

ERYSIPELAS RECIDIVANS 

 )1(   התקפים לשנה6-1,  קלהבצורה 10%



 )2(  לפחות התקף אחד לחודש,  בינוניתבצורה 20%
 )ELEPHANTIASIS NOSTRAS )3תקף אחד לחודש ובצורה של יותר מה:  קשהבצורה 

  )א(   אחתברגל 30%
  )ב(   הרגלייםבשתי 50%

 
   שחפת העור. 87 

 )1(   של פעילות התהליךבמצב 
  )א(  שינויים מוגבלים ,  קלהבצורה 30%
  )ב(  שינויים נרחבים ,  קשהבצורה 50%

 )2(   של יציבותבמצב 
  )א(  ם מוגבליםהשינויי,  קלהבצורה 10%
  )ב(  השינויים נרחבים,  קשהבצורה 20%

   העור שנתרפאה שחפת 
  75 אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לסעיף - צלקות בלבד נשארו

)3( 

 
 88.   

ERYTHEMA INDURATUM 

20%** BAZIN 
 

 89.   
PEMPHIGUS VULGARIS 

 )1(   החריף הדורש אשפוז בשלב 100%
 )2(   של רמיסיה בשלב 50%

 
 90.   

LEISHMANIASIS 

 )1(   פעיל עם כיבים מרובים בשלב **20%
 )2(   פעיל עם כיבים בודדים בשלב **10%

 )3(  75 אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לסעיף - LEISHMANIASIS לאחר צלקות **
 

   פיגור שכלי: פרק עשירי 

 91. 22  
 )1(  ) 79-70מנת משכל ( גבולי פיגור 20%
 )2(  ) 69-55כל מנת מש( קל פיגור 40%
 )3(  ) 54-40מנת משכל ( בינוני פיגור 65%
 )4(  ) 39-30מנת משכל ( קשה פיגור 75%

 )5(  ) 29-0מנת משכל ( חמור פיגור 100%
 

   מקצוע- מחלות-' חלק ב 

   עור-הרעלות ומחלות: פרק ראשון 

  23 הרעלות. 1 

                                                 
  .27.6.84ת "ת, 1871' עמ, ד"התשמ, 4655ת " נוסף בק- 91פרט  22

  
קדמיום , ניקל קרבוניל, ניקל"בא " הרעלת זרניך"אחרי המילים , 16.6.60ת "ת, 1269' עמ, ך"תש, 1019ת " בק- 1פרט  23

  ".ותרכבותיו



זרחן , כספית, מנגן, פלואור,  עופרת,כרום, קדמיום ותרכובותיו, ניקל קרבוניל, ניקל, הרעלת זרניך
תכשירי ניטרו ואמינו של , גפריתי-פחמן דו, בנצול וההומולוגים שלו, תחמוצת הפחמן, תליום, בריליאום

 בהתאם פגימות במערכות הגוף -הרעלה על ידי תכשירים הלוגנים של הפחמנים המימניים , בנצול
  .השונות כתוצאה מהרעלה

   מחלות עור. 2 
 - OCCUPATIONAL DERMATOSESנוזלים חמרים יציבים או גזים , על ידי אבקהנגרמות 

 )א(  אין הפרעות בהעדר של מגע עם הגורם ;  גורם ידועישנו 0%
 )ב(  הפרעות ממושכות וחוזרות גם ללא מגע עם הגורם ;  גורם ידועישנו 10%
 )ג(  הפרעות ניכרות ;  גורם ידועישנו 20%
 )ד(  עות ניכרות ברוב חלקי הגוף הפר;  גורם ידועישנו 30%

 

   מחלות מידבקות ושאר המחלות המקצועיות: פרק שני 

  24 -מחלה המועברת לאדם מכל חי שאיננו אדם . 3 
  .בהתאם לפגימות במערכות הגוף השונות שהן תוצאה ממחלות אלה

  25 -תופעות אלרגיות כתוצאה מחיסון נגד כלבת . 4 
  .נות שהן תוצאה ממחלות אלהבהתאם לפגימות במערכות הגוף השו

   שחפת. 5 
 )1(   הריאותשחפת 
  )א(  - פעילה שחפת 

   )1(  הדורשת טיפול) UNSTABLE( פעילה שחפת 100%
או שחפת בצורה כרונית עם הפרשה של מתגי ,  שפעילותה בספקשחפת 75%

  קיים כושר פעולה מוגבל, קוך בתרבית בלבד ובהפסקות גדולות
)2(   

  )ב(  -פעילה  בלתי שחפת 
  )1(   

 STABLE( הראשונות לאחר הפסקת הפעילות בשנתיים 50%
QUIESCENT (קיימות הפרעות בלתי ניכרות בכושר הפעולה

    )א(

 STABLE( הראשונות לאחר הפסקת הפעילות בשנתיים 60%
QUIESCENT ( שטח הנשימה הוקטן כתוצאה מהצטמקות של

  יים פיברוטיים רחביםאו שינו,  של שטח הריאה1/3-יותר מ

    )ב(

 STABLE( הראשונות לאחר הפסקת הפעילות בשנתיים 70%
QUIESCENT ( שטח הנשימה הוקטן כתוצאה מהצטמקות של

קיימים , שטח ריאה אחת או שינויים פיברוטיים רחבים מאד
  ניכרים-דם בלתי-מזמן לזמן שטפי

    )ג(

 STABLE( הראשונות לאחר הפסקת הפעילות בשנתיים 80%
QUIESCENT (קיימים , שטח הנשימה הוקטן באופן ניכר

 COR PULMONALEסימנים ברורים של הפרעות במחזור 
   PULMONALE שטפי דם חדירים ניכרים או

    )ד(

 
  )2(   

                                                                                                                                            
  

  .הוחלף לנוסח דלעיל, 16.6.60ת "ת, 1269' עמ, ך"תש, 1019ת "בק". גחלת: " בנוסח המקורי- 3פרט  24

  
  .16.6.60ת "ת, 1269' עמ, ך"תש, 1019ת "בוטל בק" בלוטית: " בנוסח המקורי- 4פרט  25

  .הוסף מחדש בנוסח דלעיל, 22.7.71ת "ת, 1404' עמ, א"תשל, 2719ת "קב

  



לאחר .  פסקה לפני יותר משנתיים ועד חמש שניםשפעילותה 30%
קיימות הפרעות ) STABLE ARRESTED(הפסקת הפעילות 

  STABLE ARRESTED ניכרות בכושר הפעולה בלתי

    )א(

לאחר .  פסקה לפני יותר משנתיים ועד חמש שניםשפעילותה 40%
שטח הנשימה ) STABLE ARRESTED(הפסקת הפעילות 

 של שטח הריאה או 1/3-הוקטן כתוצאה מהצטמקות של יותר מ
  שינויים פיברוטיים רחבים

    )ב(

שנתיים ועד לתקופה של חמש  פסקה לפני יותר משפעילות 50%
של) STABLE ARRESTED(לאחר הפסקת הפעילות . שנים

קיימים מזמן . שטח ריאה אחת או שינוים פיברוטיים רחבים מאד
  דם-לזמן שטפי

    )ג(

 פסקה לפני יותר משנתיים ועד לתקופה של חמש שפעילותה 70%
) STABLE ARRESTED(לאחר הפסקת הפעילות . שנים

קיימים סימנים ברורים של . הוקטן באופן ניכרשטח הנשימה 
או שטפי דם ) COR PULMONALE(הפרעות במחזור הדם 

  ניכרים

    )ד(

 
  )3(   

) RECOVERED( פסקה לפני יותר מחמש שנים שפעילותה 10%
  קיימות הפרעות בלתי ניכרות בכושר הפעולה

    )א(

) RECOVERED( פסקה לפני יותר מחמש שנים שפעילותה 20%
 של 1/3-שטח הנשימה הוקטן כתוצאה מהצטמקות של יותר מ

  שטח הריאה או שינויים פיברוטיים רחבים 

    )ב(

) RECOVERED( פסקה לפני יותר מחמש שנים פעילותה 30%
שטח הנשימה הוקטן כתוצאה מהצטמקות של שטח ריאה אחת או

דם -קיימים מזמן לזמן שטפי, שינויים פיברוטיים רחבים מאד
  תי ניכריםבל

    )ג(

) RECOVERED( פסקה לפני יותר מחמש שנים שפעילותה 60%
קיימים סימנים ברורים של . שטח הנשימה הוקטן באופן ניכר

דם -או שטפי) COR PULMONALE(הפרעות במחזור הדם 
  תדירים וניכרים

     )ד(

 
  )4(   

    )א(   צלעות5- לאחר ניתוח טורקופלסטי של פחות משנרפאה 5%
צדדי של יותר -צדדי או דו- לאחר ניתוח טוקופלסטי חדשנרפאה 10%

   צלעות5-מ
    )ב(

    )ג(   לאחר כריתה של סגמנט שנרפאה 5%
    )ד( לאחר כריתה של שטח הריאה המתאים לשטח של אונהשנרפאה 10%
 לאחר ניתוח כריתה של אונה עם תוספת של שנרפאה 15%

  טורקופלסטיקה 
    )ה(

 לאחר כריתה של יותר מאונה אחת עם תוספת של רפאהשנ 20%
  טורקופלסטיקה 

    )ו(

 לאחר כריתה של ריאה אחת וקיימים שינויים גם שנרפאה 30%
  בריאה השניה

    )ז(

 קטן זה יש להוסיף לאחוזים המפורטים בו אחוזי נכות כפי בסעיף 
  .שנקבעו בתוספת זו לצד כל פגימה

   

  )ג(  :אה בלתי פעילה שנרפשחפת 
   ) 1( הגבלה ניכרת בכושר הנשימה על ידי התעבות רחבה של הפלוירהקיימת 10%

    . האמור יש להוסיף אחוזי נכות כפי שנקבעו בתוספת זו לצד כל פגימהלאחוז 
דרגת הנכות תיקבע בהתאם לפגימות במערכות :  מחוץ לריאותשחפת 

  השונות שהן תוצאה של מחלת השחפת
)2(   

 
   ברוצלוזיס. 6 

  .בהתאם לפגימות במערכות הגוף השונות שהן תוצאת מחלות אלה



   שיתוק ילדים. 7 
  .בהתאם לפגימות במערכות הגוף השונות שהן תוצאת מחלות אלה

   טרופנוזומיאזיס, דבר, חולי רע, ליישמניוסיס, פילאריאסיס, קדחת צהובה. 8 
  .ות אלהבהתאם לפגימות במערכות הגוף השונות שהן תוצאת מחל

   צפדת. 9 
  .בהתאם לפגימות במערכות הגוף השונות שהן תוצאת מחלות אלה

  26  סרטן עור וכיב ממאיר של קרנית העין וסרטן הרירית של האף או הגתות הקשורות באף10 
  .בהתאם לפגימות השונות שהנן תוצאה ממחלות אלה

   צורנית. 11 
  .שחפת בהתאם לאחוזי הנכות של ה-, צורנית עם שחפת) 1(

 בהתאם להפרעה במערכת הנשימה תוך התאמה עם אחוזי הנכות שנקבעו לגבי -צורנית בלעדי שחפת ) 2(
  .השחפת

   אמיינתית. 12 
  .בהתאם להפרעה במערכת הנשימה תוך התאמה עם אחוזי הנכות שנקבעו לגבי השחפת

   ירוד. 13 
קבעו לגבי ירוד כתוצאה מתאונת בהתאם לליקויים בכושר הראייה תוך התאמה עם אחוזי הנכות אשר נ

  .עבודה

   מחלות קייסון. 14 
  .בהתאם לפגימות במערכות הגוף השונות שהינן תוצאה ממחלות אלה

   עוויות. 15 
  .בהתאם לפגימות במערכות הגוף השונות שהינן תוצאה ממחלות אלה

   מחלות קרינה. 16 
  .להבהתאם לפגימות במערכות הגוף השונות שהינן תוצאה ממחלות א

  27 כלי הדם או העצבים של הגפיים, שרירים, גידים, פרקים, מחלות עצבים. 17 
  .בהתאם לפגימות במערכות אלה תוך התאמה עם אחוזי הנכות אשר נקבעו להן

   בורסיטיס. 18 
  .תוך התאמה עם אחוזי הנכות אשר נקבעו לגבי פגימות בברך

  28 ליקויי שמיעה. 19 
תוך התאמה עם אחוזי הנכות אשר נקבעו לגי ליקויי שמיעה כתוצאה בהתאם לליקויים בכושר השמיעה 

  .מתאונת עבודה

   מבחנים בנסיבות מיוחדות: 'חלק ג 
   דרגת נכות מורכבת. 1 

  .בוטל
                                                 

וסרטן "בא " קרנית העין… סרטן עור"אחרי המילים , 16.6.60ת "ת, 1269' עמ, ך"תש, 1019ת " בק- 10פרט  26
  ".הקשורות באף… הרירית

  
  ".םגידי"בא " פרקים"אחרי , 31.10.63ת "ת, 150' עמ, ד"תשכ, 1504ת " בק- 17פרט  27

  
  .31.10.63ת "ת, 150' עמ, ד"תשכ, 1504ת " נוסף בק- 19פרט  28

  



   דרגת נכות בקשיון ובשיתוק. 2 
  .בוטל

   קביעת דרגת נכות מחוץ למבחנים. 3 
  .בוטל

  29 דרגת נכות של איטר. 4 
  .בוטל

  

  30 שכליפיגור : 'חלק ד 
                                                 

  : בנוסח27.6.74ת "ת, 1381' עמ, ד"תשל, 3189ת "נוסף בק' חלק ג: הערה 29

 הוא הסכום של אחוזי הנכות שנקבעו למבחנים -דרגת נכותו של נפגע אשר נפגם מספר פגימות באותה פגיעה בעבודה . 1"
  :שיחושב באופן ובסדר המפורטים להלן,  אותו נפגעלאותן פגימות החלים על

  ; אחוז הנכות שנקבע כאמור-בעד הפגימה שנקבע לה אחוז הנכות הראשון במעלה ) 1(

 מספר אחוזים מן הכושר המופחת כמספר אחוזי הנכות שנקבעו לאותה -בעד הפגימה שנקבע לה אחוז הנכות השני במעלה ) 2(
  ;פגימה במבחנים

 מספר אחוזים מן הכושר המפוחת האחרון כמספר אחוזי הנכות - שנקבע לה אחוז הנכות השלישי במעלה בעד הפגימה) 3(
  .וכן הלאה; שנקבעו לאותה פגימה במבחנים

2.  

  -בקביעת דרגת נכותו של נפגע שנפגם ) א(

  .אותו פרק לא יובא בחשבון הנזק שנגרם לשרירים הפועלים ב-בקשיון או בהגבלת תנועה של פרק גדול אחד ) 1(

  . לא יובאו בחשבון שיתוק סעיפי אותו עצב או נזק שגרם לשרירים המעוצבים על ידיו-בשיתוק עצב גדול אחד ) 2(

  -דרגת נכותו של נפגע שנפגם ) ב(

  ; לא תעלה על אחוזי הנכות שנקבעו לקשיון של אותו פרק-בכמה פגימות באותו פרק ) 1(

אלא אם נקבעו לאחת , על אחוזי הנכות שנקבעו לקיטוע החלק הפגום של אותה גפה לא תעלה -בכמה פגימות באותה גפה ) 2(
  ;מהפגיעות האמורות אחוזי נכות העולים על האחוזים שנקבעו לאותו קיטוע

  . לא תעלה על האחוזים שנקבעו לעיוורון של אותה העין-בכמה פגימות בעין אחת ) 3(

ובלבד שאחוזי הנכות של אותן הפגימות ,  לחלק זה1תחושב לפי סעיף , יתדרגת נכות של נפגע כמה פגימות בזרוע הימנ) ג(
  .יחושבו כאילו היו הפגימות בזרוע השמאלית, פרט לפגימה שנקבעו לה אחוזי הנכות הגבוהים ביותר

  .יםמבין הפגימות שנקבעו במבחנ, לדעת הועדה, תיקבע דרגת הנכות לפי הפגימה הדומה לה, לא פורטה הפגימה במבחנים. 3

4.  

דרגת נכות לרגל פגימה ביד שמאל של איטר יד ימין תיקבע כאילו היתה הפגימה לפי המבחנים בידי ימין ופגימה ביד ימין ) א(
  .כאילו היתה הפגימה לפי המבחנים ביד שמאל

  )"א(לא תחול ההוראה שבסעיף קטן , היו שתי הידיים שוות כוח) ב(

  .22.2.96 ימים מיום 30 -ת " ת,580עם , ו"תשנ, 5737ת "בוטל בק' חלק ג

  
  :בנוסח, 30.8.74, 1848' עמ, ד"תשל, 3219ת "נוסף בק: הערה 30

  35%)  פיגור קל בדרגה גבוהה (74 עד 65מנת משכל ) 1"(

  50%)  פיגור קל (64 עד 55מנת משכל )  2(

  65%)  פיגור בינוני (54 עד 40מנת משכל )  3(

  75%)  פיגור קשה (39 עד 30מנת משכל )  4(

  "100%)  פיגור חמור (29 עד 0מנת משכל ) 5(

  .27.6.84ת "ת, 1871' עמ, ד"התשמ, 4655ת "בוטל בק



  )בוטל(

  

 

                                                                                                                                            
  


	תוספת
	חלק א' - תאונות-עבודה
	פרק ראשון
	מבוא
	1. בלוטות הלימפה
	2. מחלות דם
	3. מחלות הבלוטות להפרשה פנימית (בלוטות  התריס, מצר התריס, יתרת המוח, יתרת הכליה).
	4. סכרת DIABETES MELLITUS
	5. מחלות הסמפונות והריאה שאינן שחפתיות
	6. קצרת הסמפונות ASTHMA BRONCHIALE
	7. שחפת הריאות
	8. קרום הריאה
	9. מחלות הלב
	10. קרום הלב
	11. כלי הדם
	12. מערכת העיכול
	13. מעיים
	14. פציעות וניתוחי קיבה ומעיים
	15. פי הטבעת
	16.מחלות הכבד ודרכי המרה
	17.טחול
	18. צפק
	19. בקע
	20. פציעות ובקעים של קיר הבטן
	21. גידולים
	פרק שני: המערכת האורו-גניטלית
	22. כליות
	23. שלפוחית השתן ודרכי השתן
	24. אשכים ואבר המין של הזכר
	25. אברי המין של האשה
	26. שחפת אורוגניטלית
	27. עקרות
	28. מצב לאחר כריתת שד או שדיים
	פרק שלישי: תסמונות נוירולוגיות והפרעות פרכוסיות
	29. תסמונות מוחיות והפרעות בעצבים הקרניאליים
	30. הפרעות פרכוסיות
	31. עצבי הגפיים העליונים
	32. עצבי הגפיים התחתונים
	פרק רביעי: הפרעות פסיכוטיות ופסיכונוירוטיות
	33. הפרעות פסיכוטיות
	34. הפרעות פסיכונוירוטיות
	פרק חמישי: מחלות ופגימות במערכת הלוקומוטורית
	35. מחלות העצמות והפרקים
	36. גולגולת
	37. עמוד השדרה
	38. בית החזה
	39. עצם הבריח ועצם השכם
	40. עצמות הגפיים העליונים
	41. הפרקים העליונים של הגפיים העליונים
	42.שרירי הגפיים העליונים
	43. קטיעה של אצבע בודדת או חלק ממנה
	44. קשיון אצבעות היד
	45. MALLET FINGER
	46. האגן
	47. עצמות הגפיים התחתונים
	48. הפרקים הגדולים של הגפיים התחתונים
	49. כף הרגל
	50. אצבעות הרגל
	51. שרירי הגפיים התחתונים
	פרק שישי: ליקויי ראיה, פציעות ומחלות עיניים
	52. ליקויים בכושר הראייה והגבלת שדה הראייה
	53. עקירת עין
	54. מצב אחרי הוצאת גוף זר או פציעה חודרת
	55. צניחת העין PTOSIS
	56. דרכי הדמעות, חוסר דמעות
	57. פזילה ואיבוד אקומודציה AND LOSS OF STRABISMUS ACCOMMODATION
	58. ברקית GLAUCOMA
	59. דלקת הלחמית והעפעפיים
	60. גרענת TRACHOMA
	61.קרנית CORNEAL OPACITIES
	62. עדשה APHAKIA DISLOCATED LENS
	63. אישון: TRAUMATIC MYDRIASIS
	64. קולובומה OF IRIS COLOBOMA
	65. ענבית: דלקת הענבית UVEITIS
	66. זגוגית: CORPUS VITREUM OPACITIES
	67. עדשה: ירוד CATARACT
	68. רשתית
	פרק שביעי: מחלות אף, פה, אוזן וגרון
	69. אף
	70. חך ובית הבליעה
	71. לארינקס, מיתרי הקול וקנה (LARYNX &amp; VOCAL CORDS, TRACHEA)
	72. אוזניים
	פרק שמיני: לסתות ושיניים
	73. לסתות
	74. שיניים
	פרק תשיעי: צלקות, מחלות ופגימות בעור
	75. צלקות
	76.
	77.
	78.
	79.
	80.
	81.
	82.
	83.
	84.
	85.
	86.
	87. שחפת העור
	88.
	89.
	90.
	פרק עשירי: פיגור שכלי
	91.
	חלק ב' - מחלות-מקצוע
	פרק ראשון: הרעלות ומחלות-עור
	1. הרעלות
	2. מחלות עור
	פרק שני: מחלות מידבקות ושאר המחלות המקצועיות
	3. מחלה המועברת לאדם מכל חי שאיננו אדם -
	4. תופעות אלרגיות כתוצאה מחיסון נגד כלבת -
	5. שחפת
	6. ברוצלוזיס
	7. שיתוק ילדים
	8. קדחת צהובה, פילאריאסיס, ליישמניוסיס, חולי רע, דבר, טרופנוזומיאזיס
	9. צפדת
	10 סרטן עור וכיב ממאיר של קרנית העין וסרטן הרירית של האף או הגתות הקשורות באף
	11. צורנית
	12. אמיינתית
	13. ירוד
	14. מחלות קייסון
	15. עוויות
	16. מחלות קרינה
	17. מחלות עצבים, פרקים, גידים, שרירים, כלי הדם או העצבים של הגפיים
	18. בורסיטיס
	19. ליקויי שמיעה
	חלק ג': מבחנים בנסיבות מיוחדות
	1. דרגת נכות מורכבת
	2. דרגת נכות בקשיון ובשיתוק
	3. קביעת דרגת נכות מחוץ למבחנים
	4. דרגת נכות של איטר
	חלק ד': פיגור שכלי

