
אוגדן זכויות  

המטופל הסוכרתי
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הסוכרתיאוגדן זכויות המטופל 
באוגדן תמצאו מידע אודות זכויות המטופל הסוכרתי במספר מישורים

או מטעם הקופה  /מטעם משרד הבריאות ו, זכויות רפואיות המגיעות למטופלי הסוכרת
המבטחת

זכויות סוציאליות המגיעות מביטוח לאומי וממוסדות ממשלתיים

 בקהילהזכויותזכויות

או בצד העמוד  /לנוחיותכם ניתן לנווט באוגדן באמצעות לחיצה על הקישורים במעלה ו
ולהגיע במהרה למידע הרלוונטי

הנתוניםלעיתים קיימת הפניה למקורות חיצונים כדי לשמור על עדכניות 

בכל מקרה אין להסתמך באופן בלעדי על . מחויבותאך אין בהם כל , זה תמצאו מידע ונתונים הבאים לסייעבאוגדן 
.  האמור באוגדן ויש להתייעץ עם הגורמים המוסמכים

באפשרותך לנווט  

באמצעות סרגל הכלים  

בין הנושאים השונים

סיכום
זכויות  

בקהילה

זכויות  

סוציאליות

זכויות  

רפואיות
הקדמה 

ומבוא

2

2018לנובמבר האוגדן מעודכן 



?מהי סוכרת
(  כרוניתגליקמיההיפר )סוכרת היא מחלה כרונית מורכבת המאופיינת בערכי גלוקוז מוגברים 

.  הנפשית והכלכלית, טיפול במחלת הסוכרת יש השלכות ברמה הפיזיתל 

:סוגי סוכרת נפוצים2באוגדן זה נתייחס ל 

באפשרותך לנווט  

באמצעות סרגל הכלים  

בין הנושאים השונים

1סוכרת מסוג 

סוכרת זו פורצת בכל גיל ונובעת מחסר אינסולין כתוצאה 

בלבלב האחראים על הפרשת אינסולין  הבטאמהרס תאי 

המאפיין את המאובחנים היא תלות מוחלטת במתן  

.  אינסולין

2סוכרת מסוג 

סוכרת זו מתפתחת לרוב בגיל מבוגר אך יכולה להתפתח  

,  שכיחה יותר בנשים, גם בגילאי הילדות וההתבגרות

ויש , שכיחותה עולה בצורה ניכרת בנוכחות עודף משקל

סוכרת זו נובעת מתנגודת  . לה מרכיב תורשתי משמעותי

.גבוהה של הרקמות להשפעת האינסולין

סיכום
זכויות  

בקהילה

זכויות  

סוציאליות

זכויות  

רפואיות
הקדמה 

ומבוא
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בסוכרתלמאובחנים זכויות רפואיות 
"  חולה כרוני"מטופלים המאובחנים עם סוכרת זכאים להיות תחת הגדרה של 

הזכויות הרפואיות הייחודיות המגיעות למטופלי סוכרת נחלקות לשלושה עולמות תוכן 
:  מרכזיים

באפשרותך לנווט  

באמצעות סרגל הכלים  

בין הנושאים השונים

טיפול  

תרופתי
ציוד 

רפואי

שירותים  

נלווים

סיכום
זכויות  

בקהילה

זכויות  

סוציאליות

זכויות  

רפואיות
הקדמה 

ומבוא

לחץ על הפריט להרחבה
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בסוכרתלמאובחנים זכויות רפואיות 
טיפול תרופתי

"  חולה כרוני"מטופלים המאובחנים עם סוכרת זכאים להיות תחת הגדרה של •
כך שהתרופות לא יעלו על סכום התקרה באותה הקופה

(  לחודש₪ 300-₪ 280נע בין )

חלקן בתוך סל הבריאות וחלקן ניתן  , מגוונות2התרופות הפומיות לסוכרת סוג •
לרכוש באמצעות הביטוחים

:משרד הבריאותאתרבחשוב להתעדכן בשינויים •

באפשרותך לנווט  

באמצעות סרגל הכלים  

בין הנושאים השונים

טיפול 

תרופתי

ציוד 

רפואי

שירותים  

נלווים

סיכום
זכויות  

בקהילה

זכויות  

סוציאליות

זכויות  

רפואיות
הקדמה 

ומבוא
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בסוכרתלמאובחנים זכויות רפואיות 
:הכוללהטבות ברכישת ציוד רפואי מטופלים המאובחנים בסוכרת זכאים ל

באפשרותך לנווט  

באמצעות סרגל הכלים  

בין הנושאים השונים

טיפול 

תרופתי

ציוד 

רפואי

שירותים  

נלווים

פריטים מתכלים

.הזכאות למחטים ומקלונים לבדיקה עצמית הינה חלק מסל הבריאות הממלכתי

10%מחטים ומקלונים לבדיקה עצמית למטופלי סוכרת בהשתתפות עצמית של : הזכאותבמסגרת 

המטפל המחטים הינה בהתאם להמלצת הרופא כמות * 

5יקבלו 1סוכרת סוג למשל , שוני בכמות המחטים והמקלונים בהתאם לסוג הסוכרתקיים * 

2בסוכרת סוג חבילות של סטיקים ופחות 

פריטים מתכלים◄

מד סוכר◄

מד סוכר רציף◄

משאבת אינסולין◄

מוצרי הליכה◄

סיכום
זכויות  

בקהילה

זכויות  

סוציאליות

זכויות  

רפואיות
הקדמה 

ומבוא
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בסוכרתלמאובחנים זכויות רפואיות 
:הכוללהטבות ברכישת ציוד רפואימטופלים המאובחנים בסוכרת זכאים ל

באפשרותך לנווט  

באמצעות סרגל הכלים  

בין הנושאים השונים

פריטים מתכלים

הממלכתיהזכאות למחטים ומקלונים לבדיקה עצמית הינה חלק מסל הבריאות 

.10%ומקלונים לבדיקה עצמית לחולי סוכרת בהשתתפות עצמית של מחטים : במסגרת הזכות

(כמות המחטים הינה בהתאם להמלצת הרופא המטפל)

מד סוכר

.מטופלי סוכרת זכאים להנחות בעת רכישת מכשיר למדידת סוכר

המכשירים יכולים להינתן בהתאם לקופהסוגי , השונותמשתנות בין קופות החולים ההטבות 

:  לחץ על שם הקופה להרחבה

טיפול 

תרופתי

ציוד 

רפואי

שירותים  

נלווים

פריטים מתכלים◄

מד סוכר◄

מד סוכר רציף◄

משאבת אינסולין◄

מוצרי הליכה◄

סיכום
זכויות  

בקהילה

זכויות  

סוציאליות

זכויות  

רפואיות
הקדמה 

ומבוא
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בסוכרתלמאובחנים זכויות רפואיות 
:הכוללהטבות ברכישת ציוד רפואימטופלים המאובחנים בסוכרת זכאים ל

באפשרותך לנווט  

באמצעות סרגל הכלים  

בין הנושאים השונים

פריטים מתכלים

הממלכתיהזכאות למחטים ומקלונים לבדיקה עצמית הינה חלק מסל הבריאות 

.10%ומקלונים לבדיקה עצמית לחולי סוכרת בהשתתפות עצמית של מחטים : במסגרת הזכות

(כמות המחטים הינה בהתאם להמלצת הרופא המטפל)

מד סוכר

.  מטופלי סוכרת זכאים להנחות בעת רכישת מכשיר למדידת סוכר

:  לחץ על שם הקופה להרחבה, ההטבות משתנות בין קופות החולים השונות

לרכישת מכשיר  זכאות * 

בהנחהלמדידת סוכר 

אחוז הנחה משתנה בין סוגי  * 

השוניםהמכשירים 

טיפול 

תרופתי

ציוד 

רפואי

שירותים  

נלווים

פריטים מתכלים◄

מד סוכר◄

מד סוכר רציף◄

משאבת אינסולין◄

מוצרי הליכה◄

סיכום
זכויות  

בקהילה

זכויות  

סוציאליות

זכויות  

רפואיות
הקדמה 

ומבוא
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בסוכרתלמאובחנים זכויות רפואיות 
:הכוללהטבות ברכישת ציוד רפואימטופלים המאובחנים בסוכרת זכאים ל

באפשרותך לנווט  

באמצעות סרגל הכלים  

בין הנושאים השונים

פריטים מתכלים

הממלכתיהזכאות למחטים ומקלונים לבדיקה עצמית הינה חלק מסל הבריאות 

.10%ומקלונים לבדיקה עצמית לחולי סוכרת בהשתתפות עצמית של מחטים : במסגרת הזכות

(כמות המחטים הינה בהתאם להמלצת הרופא המטפל)

מד סוכר

.  מטופלי סוכרת זכאים להנחות בעת רכישת מכשיר למדידת סוכר

:  לחץ על שם הקופה להרחבה, ההטבות משתנות בין קופות החולים השונות

זכאות לרכישת מכשיר למדידת סוכר בעלות  * 

מוזלת

מכביפארםהזכאות ניתנת למימוש בסניפי * 

שנים3-הזכאות ניתנת למימוש עד פעם ב* 

טיפול 

תרופתי

ציוד 

רפואי

שירותים  

נלווים

פריטים מתכלים◄

מד סוכר◄

מד סוכר רציף◄

משאבת אינסולין◄

מוצרי הליכה◄

סיכום
זכויות  

בקהילה

זכויות  

סוציאליות

זכויות  

רפואיות
הקדמה 

ומבוא
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בסוכרתלמאובחנים זכויות רפואיות 
:הכוללהטבות ברכישת ציוד רפואימטופלים המאובחנים בסוכרת זכאים ל

באפשרותך לנווט  

באמצעות סרגל הכלים  

בין הנושאים השונים

פריטים מתכלים

הממלכתיהזכאות למחטים ומקלונים לבדיקה עצמית הינה חלק מסל הבריאות 

.10%ומקלונים לבדיקה עצמית לחולי סוכרת בהשתתפות עצמית של מחטים : במסגרת הזכות

(כמות המחטים הינה בהתאם להמלצת הרופא המטפל)

מד סוכר

.  מטופלי סוכרת זכאים להנחות בעת רכישת מכשיר למדידת סוכר

:  לחץ על שם הקופה להרחבה, ההטבות משתנות בין קופות החולים השונות

-זכאות להנחה ברכישת מכשיר למדידת סוכר ב* 

הנחה50%

הזכאות ניתנת למימוש בבתי מרקחת שבסניפי * 

הקופה

, הזכאות ניתנת למימוש עד לתקרת החזר* 

שיא/ עדיף : משתנה בהתאם לסוג הביטוח

טיפול 

תרופתי

ציוד 

רפואי

שירותים  

נלווים

פריטים מתכלים◄

מד סוכר◄

מד סוכר רציף◄

משאבת אינסולין◄

מוצרי הליכה◄

סיכום
זכויות  

בקהילה

זכויות  

סוציאליות

זכויות  

רפואיות
הקדמה 

ומבוא
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בסוכרתלמאובחנים זכויות רפואיות 
:הכוללהטבות ברכישת ציוד רפואימטופלים המאובחנים בסוכרת זכאים ל

באפשרותך לנווט  

באמצעות סרגל הכלים  

בין הנושאים השונים

פריטים מתכלים

הממלכתיהזכאות למחטים ומקלונים לבדיקה עצמית הינה חלק מסל הבריאות 

.10%ומקלונים לבדיקה עצמית לחולי סוכרת בהשתתפות עצמית של מחטים : במסגרת הזכות

(כמות המחטים הינה בהתאם להמלצת הרופא המטפל)

מד סוכר

.  מטופלי סוכרת זכאים להנחות בעת רכישת מכשיר למדידת סוכר

:  לחץ על שם הקופה להרחבה, ההטבות משתנות בין קופות החולים השונות

זכאות למבוטחי לאומית זהב להנחה ברכישת  * 

ההנחה -הנחה  60%-מכשיר למדידת סוכר ב

.הצמוד למחירון ירפא, ניתנת מהמחירון לצרכן

הזכאות ניתנת למימוש בבתי מרקחת שבסניפי * 

הקופה

הזכאות ניתנת למימוש עד פעם בשנה* 

טיפול 

תרופתי

ציוד 

רפואי

שירותים  

נלווים

פריטים מתכלים◄

מד סוכר◄

מד סוכר רציף◄

משאבת אינסולין◄

מוצרי הליכה◄

סיכום
זכויות  

בקהילה

זכויות  

סוציאליות

זכויות  

רפואיות
הקדמה 

ומבוא
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בסוכרתלמאובחנים זכויות רפואיות 
:הכוללהטבות ברכישת ציוד רפואי מטופלים המאובחנים בסוכרת זכאים ל

באפשרותך לנווט  

באמצעות סרגל הכלים  

בין הנושאים השונים

פריטים מתכלים

הממלכתיהזכאות למחטים ומקלונים לבדיקה עצמית הינה חלק מסל הבריאות 

.10%ומקלונים לבדיקה עצמית לחולי סוכרת בהשתתפות עצמית של מחטים : במסגרת הזכות

(כמות המחטים הינה בהתאם להמלצת הרופא המטפל)

(סנסור)מד סוכר רציף 

מד סוכר רציף הינו מכשיר טכנולוגי חדיש המודד את רמות הסוכר בדם באופן רציף לאורך כל  

ומאפשר מעקב צמוד יותר אחר רמת הסוכר בדם  1המכשיר מתאים למטופלי סוכרת מסוג . היום

.ובכך משפר את איכות חייהם של החולים

:סל הבריאות כולל זכאות לקבלת מכשיר לניטור סוכר במקרים הבאים

18בוגרים מעל גיל 

בהחרגה
נשים בהריון 18ילדים עד גיל 

טיפול 

תרופתי

ציוד 

רפואי

שירותים  

נלווים

פריטים מתכלים◄

מד סוכר◄

מד סוכר רציף◄

משאבת אינסולין◄

מוצרי הליכה◄

סיכום
זכויות  

בקהילה

זכויות  

סוציאליות

זכויות  

רפואיות
הקדמה 

ומבוא

לחץ על האייקון להרחבה
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בסוכרתלמאובחנים זכויות רפואיות 
:הכוללהטבות ברכישת ציוד רפואימטופלים המאובחנים בסוכרת זכאים ל

באפשרותך לנווט  

באמצעות סרגל הכלים  

בין הנושאים השונים

פריטים מתכלים

הממלכתיהזכאות למחטים ומקלונים לבדיקה עצמית הינה חלק מסל הבריאות 

.10%ומקלונים לבדיקה עצמית לחולי סוכרת בהשתתפות עצמית של מחטים : במסגרת הזכות

(כמות המחטים הינה בהתאם להמלצת הרופא המטפל)

(סנסור)מד סוכר רציף 

:סל הבריאות כולל זכאות לקבלת מכשיר לניטור סוכר במקרים הבאים

18בוגרים מעל גיל 

בהחרגה
נשים  

בהריון

ילדים עד  

18גיל 
הסובל מקושי באיזון רמת סוכר למרות טיפול 1מסוג מטופל המאובחן בסוכרת 

:בהתאם לפירוט הבא, מיטבי

שנים שחווה שני אירועים מתועדים  18שנים וטרם מלאו לו 8שמלאו לו ילד •

היפוגליקמיהשל 

המכשיר  , שנים שקיים קושי להשיג איזון בטיפול במחלתו8שלא מלאו לו ילד •

סוכרתיינתן בהמלצת רופא מומחה במרפאת 

1מסוג גליקוגןהסובל מהיפוגליקמיה כתוצאה ממחלת אגירת ילד •

הינקותמולד של ( היפראינסולינמיה)מהיפראיסוליניזםהסובל ילד •

חווה אשר (  (Unawarenessחמורות לא מודעות מהיפוגליקמיותהסובל ילד •

מיון או הזעקת  לחדר שני אירועים של היפוגליקמיה שהצריכו הפנייה 

האחרוניםהחודשים 12במהלך , אמבולנס

טיפול 

תרופתי

ציוד 

רפואי

שירותים  

נלווים

פריטים מתכלים◄

מד סוכר◄

מד סוכר רציף◄

משאבת אינסולין◄

מוצרי הליכה◄

סיכום
זכויות  

בקהילה

זכויות  

סוציאליות

זכויות  

רפואיות
הקדמה 

ומבוא
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בסוכרתלמאובחנים זכויות רפואיות 
:הכוללהטבות ברכישת ציוד רפואי מטופלים המאובחנים בסוכרת זכאים ל

באפשרותך לנווט  

באמצעות סרגל הכלים  

בין הנושאים השונים

פריטים מתכלים

הממלכתיהזכאות למחטים ומקלונים לבדיקה עצמית הינה חלק מסל הבריאות 

.10%ומקלונים לבדיקה עצמית לחולי סוכרת בהשתתפות עצמית של מחטים : במסגרת הזכות

(כמות המחטים הינה בהתאם להמלצת הרופא המטפל)

(סנסור)מד סוכר רציף 

:סל הבריאות כולל זכאות לקבלת מכשיר לניטור סוכר במקרים הבאים

בוגרים

18מעל גיל 

בהחרגה

נשים  

בהריון

ילדים עד  

18גיל 

שאינה מאוזנת לפני ההיריון או במהלכו, 1מטופלת סוכרת מסוג 

לתקופה שלפני הכניסה -המכשיר יינתן לתקופה שלא תעלה על שנה וחצי •

ולתקופת משכב הלידהההריוןלתקופת , להריון לצורך השגת איזון

המכשיר יינתן בהמלצת רופא מומחה במרפאת סוכרת או רופא מומחה •

ברפואת נשים במרפאה להריון בסיכון גבוה

הסובל מהיפוגליקמיה לא מודעת  1חולה סוכרת סוג , 18מטופל שמלאו לו 

(Unawareness)שחווה שני אירועים של , וקושי באיזון רמת סוכר למרות טיפול מיטבי

החודשים שקדמו 12-ב,  (אמבולנס או הגעה לחדר מיון)היפוגליקמיה מתועדים 

לבקשה

הטכנולוגיה תינתן בהמלצת רופא מומחה במרפאת סוכרת* 

טיפול 

תרופתי

ציוד 

רפואי

שירותים  

נלווים

פריטים מתכלים◄

מד סוכר◄

מד סוכר רציף◄

משאבת אינסולין◄

מוצרי הליכה◄

סיכום
זכויות  

בקהילה

זכויות  

סוציאליות

זכויות  

רפואיות
הקדמה 

ומבוא

1424

: - LIBREזכאות ל

יהיה  18מעל גיל 1סוכרתי מסוג כל 

כל עוד אין ברשותו מד סוכר  , זכאי

הזכאות הינה לאחד מבין  )רציף 

(השניים



בסוכרתלמאובחנים זכויות רפואיות 
:הכוללהטבות ברכישת ציוד רפואימטופלים המאובחנים בסוכרת זכאים ל

באפשרותך לנווט  

באמצעות סרגל הכלים  

בין הנושאים השונים

פריטים מתכלים

הממלכתיהזכאות למחטים ומקלונים לבדיקה עצמית הינה חלק מסל הבריאות 

.10%ומקלונים לבדיקה עצמית לחולי סוכרת בהשתתפות עצמית של מחטים : במסגרת הזכות

(כמות המחטים הינה בהתאם להמלצת הרופא המטפל)

משאבת אינסולין

כחלק מסל הבריאות  , (כולל ציוד מתכלה עבורה)מטופל סוכרתי זכאי למשאבת אינסולין 

:בהתאם לסוג הסוכרת ובמידה ומתקיים אחד מהמצבים הבאים, הממלכתי

היפוגליקמיה-התקפים חוזרים של נוירו•

או היפוגליקמיה המחייבים אשפוז( חמצת סוכרתית)קטואצידוזיסהתקפים חוזרים של •

ומעלה  7.5של  A1Cרמת המוגלובין •

למרות מיצוי חלופות טיפול מקובלות אחרות הכלולות  , אין איזון ברמות הסוכר בדם•

זריקות אינסולין או יותר ביממה3לרבות טיפול באמצעות , בסל שירותי הבריאות

בתקופה שלפני הריון מתוכנן או במהלך הריונה1מטופלת הסובלת מסוכרת מסוג •

אשר פיתח תנגודת קשה , המטופל באינסולין במינון של מעל יחידה אחת לקילוגרם

לאינסולין ולא מגיע למצב של איזון ברמות הסוכר בדם

1סוג סוכרת 

2סוכרת סוג 

טיפול 

תרופתי

ציוד 

רפואי

שירותים  

נלווים

פריטים מתכלים◄

מד סוכר◄

מד סוכר רציף◄

משאבת אינסולין◄

מוצרי הליכה◄

סיכום
זכויות  

בקהילה

זכויות  

סוציאליות

זכויות  

רפואיות
הקדמה 

ומבוא
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סוג המשאבה לה זכאי המטופל עשוי להשתנות בהתאם לקופה* 



בסוכרתלמאובחנים זכויות רפואיות 
:הכוללהטבות ברכישת ציוד רפואימטופלים המאובחנים בסוכרת זכאים ל

באפשרותך לנווט  

באמצעות סרגל הכלים  

בין הנושאים השונים

פריטים מתכלים

הממלכתיהזכאות למחטים ומקלונים לבדיקה עצמית הינה חלק מסל הבריאות 

.10%ומקלונים לבדיקה עצמית לחולי סוכרת בהשתתפות עצמית של מחטים : במסגרת הזכות

(כמות המחטים הינה בהתאם להמלצת הרופא המטפל)

משרד הבריאות-סיוע במימון מוצרי הליכה  

או מתקרת  , מהמחיר שנקבע90%בשיעור , משתתף במימון מכשירי שיקום וניידות•

בהתאם לסוג המכשיר, ההשתתפות שנקבעה

.  המחלקות למחלות ממושכות ושיקום-השירות ניתן לציבור באמצעות לשכות הבריאות •

יש לפנות ללשכת הבריאות לפני רכישת המכשיר•

כפי שניתן  , ניתן מימון מלא גם לתיקונים של כל מכשירי הניידות הידניים01.04.2017-החל מה•

לתיקונים של מכשירי ניידות חשמליים

:חשוב להתעדכן בשינויים באתר משרד הבריאות•

טיפול 

תרופתי

ציוד 

רפואי

שירותים  

נלווים

פריטים מתכלים◄

מד סוכר◄

מד סוכר רציף◄

משאבת אינסולין◄

מוצרי הליכה◄

סיכום
זכויות  

בקהילה

זכויות  

סוציאליות

זכויות  

רפואיות
הקדמה 

ומבוא

למידע מקופת החולים
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http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A2_%D7%91%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F_%D7%9E%D7%9B%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99_%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA


בסוכרתלמאובחנים זכויות רפואיות 
:הכוללהטבות ברכישת ציוד רפואימטופלים המאובחנים בסוכרת זכאים ל

באפשרותך לנווט  

באמצעות סרגל הכלים  

בין הנושאים השונים

פריטים מתכלים

הממלכתיהזכאות למחטים ומקלונים לבדיקה עצמית הינה חלק מסל הבריאות 

.10%ומקלונים לבדיקה עצמית לחולי סוכרת בהשתתפות עצמית של מחטים : במסגרת הזכות

(כמות המחטים הינה בהתאם להמלצת הרופא המטפל)

קופות החולים-סיוע במימון מוצרי הליכה  

י משרד הבריאות"להחזר עפאינו זכאי מבצעות החזר במידה והמבוטח •

:חשוב להתעדכן בשינויים באתרי הקופות•

במקרה ולמבוטח יש ביטוח  

סיעודי ישנה השתתפות של 

בהמלצת רופא , הקופה

אורתופד

טיפול 

תרופתי

ציוד 

רפואי

שירותים  

נלווים

פריטים מתכלים◄

מד סוכר◄

מד סוכר רציף◄

משאבת אינסולין◄

מוצרי הליכה◄

סיכום
זכויות  

בקהילה

זכויות  

סוציאליות

זכויות  

רפואיות
הקדמה 

ומבוא
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בסוכרתלמאובחנים זכויות רפואיות 
:הכוללהטבות ברכישת ציוד רפואימטופלים המאובחנים בסוכרת זכאים ל

באפשרותך לנווט  

באמצעות סרגל הכלים  

בין הנושאים השונים

פריטים מתכלים

הממלכתיהזכאות למחטים ומקלונים לבדיקה עצמית הינה חלק מסל הבריאות 

.10%ומקלונים לבדיקה עצמית לחולי סוכרת בהשתתפות עצמית של מחטים : במסגרת הזכות

(כמות המחטים הינה בהתאם להמלצת הרופא המטפל)

קופות החולים-סיוע במימון מוצרי הליכה  

י משרד הבריאות"להחזר עפאינו זכאי מבצעות החזר במידה והמבוטח •

:חשוב להתעדכן בשינויים באתרי הקופות•

במקרה ולמבוטח יש ביטוח  

סיעודי ישנה השתתפות של 

בהמלצת רופא , הקופה

אורתופד

טיפול 

תרופתי

ציוד 

רפואי

שירותים  

נלווים

פריטים מתכלים◄

מד סוכר◄

מד סוכר רציף◄

משאבת אינסולין◄

מוצרי הליכה◄

סיכום
זכויות  

בקהילה

זכויות  

סוציאליות

זכויות  

רפואיות
הקדמה 

ומבוא
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בסוכרתלמאובחנים זכויות רפואיות 
:הכוללהטבות ברכישת ציוד רפואי מטופלים המאובחנים בסוכרת זכאים ל

באפשרותך לנווט  

באמצעות סרגל הכלים  

בין הנושאים השונים

פריטים מתכלים

הממלכתיהזכאות למחטים ומקלונים לבדיקה עצמית הינה חלק מסל הבריאות 

.10%ומקלונים לבדיקה עצמית לחולי סוכרת בהשתתפות עצמית של מחטים : במסגרת הזכות

(כמות המחטים הינה בהתאם להמלצת הרופא המטפל)

קופות החולים-סיוע במימון מוצרי הליכה  

י משרד הבריאות"להחזר עפאינו זכאי מבצעות החזר במידה והמבוטח •

:חשוב להתעדכן בשינויים באתרי הקופות•

זכאים  , שאינם עומדים בקריטריונים של משרד הבריאות, “מגן זהב”ן“השבמבוטחי •

המשתנה מעת לעת₪ 646מההוצאה בפועל ועד תקרה של 83%להחזר של 

בכל חנות המוכרת ומתאימה מוצרי  , זכאות לרכישת זוג אחד בלבד לשנת חברות•

רופא  / פודיאטר / רופא שיקומי / טראומטולוג/ בהפניית רופא אורתופד , אורתופדיה

סוכרת

טיפול 

תרופתי

ציוד 

רפואי

שירותים  

נלווים

פריטים מתכלים◄

מד סוכר◄

מד סוכר רציף◄

משאבת אינסולין◄

מוצרי הליכה◄

סיכום
זכויות  

בקהילה

זכויות  

סוציאליות

זכויות  

רפואיות
הקדמה 

ומבוא
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בסוכרתלמאובחנים זכויות רפואיות 
:הכוללהטבות ברכישת ציוד רפואימטופלים המאובחנים בסוכרת זכאים ל

באפשרותך לנווט  

באמצעות סרגל הכלים  

בין הנושאים השונים

פריטים מתכלים

הממלכתיהזכאות למחטים ומקלונים לבדיקה עצמית הינה חלק מסל הבריאות 

.10%ומקלונים לבדיקה עצמית לחולי סוכרת בהשתתפות עצמית של מחטים : במסגרת הזכות

(כמות המחטים הינה בהתאם להמלצת הרופא המטפל)

קופות החולים-סיוע במימון מוצרי הליכה  

י משרד הבריאות"להחזר עפאינו זכאי מבצעות החזר במידה והמבוטח •

:חשוב להתעדכן בשינויים באתרי הקופות•

"  מאחדת עדיף"מבוטחי 

זכאים לרכישה בהנחה 

בהמלצת רופא אורתופד טיפול 

תרופתי

ציוד 

רפואי

שירותים  

נלווים

פריטים מתכלים◄

מד סוכר◄

מד סוכר רציף◄

משאבת אינסולין◄

מוצרי הליכה◄

סיכום
זכויות  

בקהילה

זכויות  

סוציאליות

זכויות  

רפואיות
הקדמה 

ומבוא
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בסוכרתלמאובחנים זכויות רפואיות 
:הכוללהטבות ברכישת ציוד רפואי מטופלים המאובחנים בסוכרת זכאים ל

באפשרותך לנווט  

באמצעות סרגל הכלים  

בין הנושאים השונים

פריטים מתכלים

הממלכתיהזכאות למחטים ומקלונים לבדיקה עצמית הינה חלק מסל הבריאות 

.10%ומקלונים לבדיקה עצמית לחולי סוכרת בהשתתפות עצמית של מחטים : במסגרת הזכות

(כמות המחטים הינה בהתאם להמלצת הרופא המטפל)

קופות החולים-סיוע במימון מוצרי הליכה  

י משרד הבריאות"להחזר עפאינו זכאי מבצעות החזר במידה והמבוטח •

:חשוב להתעדכן בשינויים באתרי הקופות•

לאומית "ן“השבמבוטחי 

זכאים להשתתפות  " לעתיד

ברכישת נעליים אורתופדיות טיפול 

תרופתי

ציוד 

רפואי

שירותים  

נלווים

פריטים מתכלים◄

מד סוכר◄

מד סוכר רציף◄

משאבת אינסולין◄

מוצרי הליכה◄

סיכום
זכויות  

בקהילה

זכויות  

סוציאליות

זכויות  

רפואיות
הקדמה 

ומבוא
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בסוכרתלמאובחנים זכויות רפואיות 
:בסוכרת הםהמאובחנים אליהם זכאים אנשים השירותים הנלווים 

באפשרותך לנווט  

באמצעות סרגל הכלים  

בין הנושאים השונים

טיפול 

תרופתי

ציוד 

רפואי

שירותים  

בדיקות רפואיותנלווים

:סוגי הבדיקות להם זכאים מטופלי סוכרת•

בדיקת העמסת  

סוכר

פרוקטוזאמין C-peptide

כף רגל  

סוכרתית

נוכחות זקפה 

לילית

המוגלובין 

(A1C)מסוכרר 

כלייתיתפקוד מעבדת שינה

בדיקת עיניים לחץ דם

בדיקות רפואיות◄

הבראה לאחר אשפוז◄

דיאטנית◄

פעילות גופנית◄

סדנאות◄

ס"רווחה ועו◄

סיכום
זכויות  

בקהילה

זכויות  

סוציאליות

זכויות  

רפואיות
הקדמה 

ומבוא

לחץ על הבדיקה להרחבה

22



בסוכרתלמאובחנים זכויות רפואיות 
:אליהם זכאים אנשים המאובחנים בסוכרת הםהשירותים הנלווים 

באפשרותך לנווט  

באמצעות סרגל הכלים  

בין הנושאים השונים

טיפול 

תרופתי

ציוד 

רפואי

שירותים  

בדיקות רפואיותנלווים

:סוגי הבדיקות להם זכאים מטופלי סוכרת•

:מטרת הבדיקה

בסיכון לסוכרת  איתור נשים 

הריונית

:מתי מבוצעת

לצורך רפואיבהתאם ◄

כחלק מהמעקב אחר אישה ◄

הרה

:עלות הבדיקה

,  השתתפות עצמיתללא 

פ התנאים שפורטו"ע

בדיקת העמסת  

סוכר

פרוקטוזאמין C-peptide

כף רגל  

סוכרתית

נוכחות זקפה 

לילית

המוגלובין 

(A1C)מסוכרר 

כלייתיתפקוד מעבדת שינה

בדיקת עיניים לחץ דם

בדיקות רפואיות◄

הבראה לאחר אשפוז◄

דיאטנית◄

פעילות גופנית◄

סדנאות◄

ס"רווחה ועו◄

סיכום
זכויות  

בקהילה

זכויות  

סוציאליות

זכויות  

רפואיות
הקדמה 

ומבוא
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בסוכרתלמאובחנים זכויות רפואיות 
:אליהם זכאים אנשים המאובחנים בסוכרת הםהשירותים הנלווים 

באפשרותך לנווט  

באמצעות סרגל הכלים  

בין הנושאים השונים

טיפול 

תרופתי

ציוד 

רפואי

שירותים  

בדיקות רפואיותנלווים

:סוגי הבדיקות להם זכאים מטופלי סוכרת•

:מתי מבוצעת

רופאשיקול דעתו של לפי 

:עלות הבדיקה

עצמיתהשתתפות ללא 

:מטרת הבדיקה

המחלהמעקב אחר מצב ◄

הטיפולים בחינת יעילות ◄

וההיענות לטיפול לסוכרת 

בדיקת העמסת  

סוכר

פרוקטוזאמין C-peptide

כף רגל  

סוכרתית

נוכחות זקפה 

לילית

המוגלובין 

(A1C)מסוכרר 

כלייתיתפקוד מעבדת שינה

בדיקת עיניים לחץ דם

בדיקות רפואיות◄

הבראה לאחר אשפוז◄

דיאטנית◄

פעילות גופנית◄

סדנאות◄

ס"רווחה ועו◄

סיכום
זכויות  

בקהילה

זכויות  

סוציאליות

זכויות  

רפואיות
הקדמה 

ומבוא
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את לאמוד יכולה הבדיקה •

יעילותם של טיפולים לסוכרת  

ואת ההקפדה של חולי סוכרת  

על רמה תקינה של סוכר בדם 

ממושכותלתקופות 

יכולה לשמש גם הבדיקה •

המחלהבתהליך האבחון של 

אשר במעקב 18ילדים עד גיל •

וטיפול במרפאות הסוכרת  

זכאים לבדיקה בדם מהאצבע 

(בדיקה קפילארית)



בסוכרתלמאובחנים זכויות רפואיות 
:אליהם זכאים אנשים המאובחנים בסוכרת הםהשירותים הנלווים 

באפשרותך לנווט  

באמצעות סרגל הכלים  

בין הנושאים השונים

טיפול 

תרופתי

ציוד 

רפואי

שירותים  

בדיקות רפואיותנלווים

:סוגי הבדיקות להם זכאים מטופלי סוכרת•

:מטרת הבדיקה

בדיקת כף רגל שגרתית  ◄

תקופתית

טיפול שוטף בבעיות כף רגל ◄

אופייניות למטופלי סוכרת

:מתי מבוצעת

/ רופא לפי שיקול דעתו של ◄

אחות

-י פודיאטר"הבדיקה תעשה ע◄

רפואי ממומחה -פאראמטפל 

לבעיות כף הרגל

:עלות הבדיקה

אין נתון זמין

כף רגל אופייניות לחולי  בעיות •

קשה עור , ציפורניים: סוכרת

סוכרתיים  כיבים ויבלות 

וסגירתם

פדיקוריסטיות רפואיות  ישנן •

שעברו הכשרה באגודה 

הישראלית לסוכרת וניתן  

לטיפוללהגיע אליהן 

(לא בקופות)

בדיקת העמסת  

סוכר

פרוקטוזאמין C-peptide

כף רגל  

סוכרתית

נוכחות זקפה 

לילית

המוגלובין 

(A1C)מסוכרר 

כלייתיתפקוד מעבדת שינה

בדיקת עיניים לחץ דם

בדיקות רפואיות◄

הבראה לאחר אשפוז◄

דיאטנית◄

פעילות גופנית◄

סדנאות◄

ס"רווחה ועו◄

סיכום
זכויות  

בקהילה

זכויות  

סוציאליות

זכויות  

רפואיות
הקדמה 

ומבוא

25



בסוכרתלמאובחנים זכויות רפואיות 
:אליהם זכאים אנשים המאובחנים בסוכרת הםהשירותים הנלווים 

באפשרותך לנווט  

באמצעות סרגל הכלים  

בין הנושאים השונים

טיפול 

תרופתי

ציוד 

רפואי

שירותים  

בדיקות רפואיותנלווים

:סוגי הבדיקות להם זכאים מטופלי סוכרת•

:מטרת הבדיקה

בדיקת מצב לחץ הדם

:מתי מבוצעת

בכל בדיקה שגרתית  

:עלות הבדיקה

עצמיתהשתתפות ללא 

בדיקת העמסת  

סוכר

פרוקטוזאמין C-peptide

כף רגל  

סוכרתית

נוכחות זקפה 

לילית

המוגלובין 

(A1C)מסוכרר 

כלייתיתפקוד מעבדת שינה

בדיקת עיניים לחץ דם

בדיקות רפואיות◄

הבראה לאחר אשפוז◄

דיאטנית◄

פעילות גופנית◄

סדנאות◄

ס"רווחה ועו◄

סיכום
זכויות  

בקהילה

זכויות  

סוציאליות

זכויות  

רפואיות
הקדמה 

ומבוא
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בסוכרתלמאובחנים זכויות רפואיות 
:אליהם זכאים אנשים המאובחנים בסוכרת הםהשירותים הנלווים 

באפשרותך לנווט  

באמצעות סרגל הכלים  

בין הנושאים השונים

טיפול 

תרופתי

ציוד 

רפואי

שירותים  

בדיקות רפואיותנלווים

:סוגי הבדיקות להם זכאים מטופלי סוכרת•

גורמת נזק לכלי הדם  סוכרת •

ובהם כלי הדם , הקטנים בגוף

העיןשל 

סדיר אצל רופא העיניים  מעקב •

יאפשר אבחון מוקדם של  

השינויים הראשוניים ברשתית 

בשלב שבו ניתן לטפל בהם  

ולמנוע את הסיבוכים המשניים

:מטרת הבדיקה

ראיהבדיקת מצב 

:מתי מבוצעת

לפי שיקול דעתו של רופא

:עלות הבדיקה

עצמיתהשתתפות ללא 

בדיקת העמסת  

סוכר

פרוקטוזאמין C-peptide

כף רגל  

סוכרתית

נוכחות זקפה 

לילית

המוגלובין 

(A1C)מסוכרר 

כלייתיתפקוד מעבדת שינה

בדיקת עיניים לחץ דם

בדיקות רפואיות◄

הבראה לאחר אשפוז◄

דיאטנית◄

פעילות גופנית◄

סדנאות◄

ס"רווחה ועו◄

סיכום
זכויות  

בקהילה

זכויות  

סוציאליות

זכויות  

רפואיות
הקדמה 

ומבוא
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בסוכרתלמאובחנים זכויות רפואיות 
:אליהם זכאים אנשים המאובחנים בסוכרת הםהשירותים הנלווים 

באפשרותך לנווט  

באמצעות סרגל הכלים  

בין הנושאים השונים

טיפול 

תרופתי

ציוד 

רפואי

שירותים  

בדיקות רפואיותנלווים

:סוגי הבדיקות להם זכאים מטופלי סוכרת•

:מטרת הבדיקה

בדיקה לנוכחות זקפה במהלך 

 RIGISCANכגון, הלילה

:מתי מבוצעת

אונות ומועמד  -מי שסובל מאין◄

.להשתלת תותב

אונות על רקע -מי שסובל מאין◄

דםאו יתר לחץ /וסוכרת  

:עלות הבדיקה

אין נתון זמין

ניתן למבוטח בביתו  השירות •

באישור  , באמצעות מכשיר ייעודי

או סקסולוג  /אורולוג מומחה ו

מחוזי מומחה 

בדיקת העמסת  

סוכר

פרוקטוזאמין C-peptide

כף רגל  

סוכרתית

נוכחות זקפה 

לילית

המוגלובין 

(A1C)מסוכרר 

כלייתיתפקוד מעבדת שינה

בדיקת עיניים לחץ דם

בדיקות רפואיות◄

הבראה לאחר אשפוז◄

דיאטנית◄

פעילות גופנית◄

סדנאות◄

ס"רווחה ועו◄

סיכום
זכויות  

בקהילה

זכויות  

סוציאליות

זכויות  

רפואיות
הקדמה 

ומבוא
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בסוכרתלמאובחנים זכויות רפואיות 
:אליהם זכאים אנשים המאובחנים בסוכרת הםהשירותים הנלווים 

באפשרותך לנווט  

באמצעות סרגל הכלים  

בין הנושאים השונים

טיפול 

תרופתי

ציוד 

רפואי

שירותים  

בדיקות רפואיותנלווים

:סוגי הבדיקות להם זכאים מטופלי סוכרת•

:מטרת הבדיקה

שונות לצורך  ביצוע בדיקות 

אבחון וטיפול , בירור

בהפרעות שינה

:מתי מבוצעת

לפי שיקול דעתו של רופא

:עלות הבדיקה

עצמיתהשתתפות ללא 

בדיקת העמסת  

סוכר

פרוקטוזאמין C-peptide

כף רגל  

סוכרתית

נוכחות זקפה 

לילית

המוגלובין 

(A1C)מסוכרר 

כלייתיתפקוד מעבדת שינה

בדיקת עיניים לחץ דם

בדיקות רפואיות◄

הבראה לאחר אשפוז◄

דיאטנית◄

פעילות גופנית◄

סדנאות◄

ס"רווחה ועו◄

סיכום
זכויות  

בקהילה

זכויות  

סוציאליות

זכויות  

רפואיות
הקדמה 

ומבוא
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בסוכרתלמאובחנים זכויות רפואיות 
:אליהם זכאים אנשים המאובחנים בסוכרת הםהשירותים הנלווים 

באפשרותך לנווט  

באמצעות סרגל הכלים  

בין הנושאים השונים

טיפול 

תרופתי

ציוד 

רפואי

שירותים  

בדיקות רפואיותנלווים

:סוגי הבדיקות להם זכאים מטופלי סוכרת•

:מטרת הבדיקה

בדיקת מצב תפקוד הכליות

:מתי מבוצעת

לפי שיקול דעתו של רופא

:עלות הבדיקה

עצמיתהשתתפות ללא 

ההשפעות החשובות של  אחת •

מחלת הסוכרת היא על פעילות  

סוכרת  ומחלת , הכליות

ממושכת ולא מאוזנת גורמת 

בסופו של דבר לפגיעה בפעילות 

הכליות אשר יכולה להגיע עד אי  

כליותספיקת 

מצב זה נקרא נפרופתיה  •

סוכרתית

בדיקת העמסת  

סוכר

פרוקטוזאמין C-peptide

כף רגל  

סוכרתית

נוכחות זקפה 

לילית

המוגלובין 

(A1C)מסוכרר 

כלייתיתפקוד מעבדת שינה

בדיקת עיניים לחץ דם

בדיקות רפואיות◄

הבראה לאחר אשפוז◄

דיאטנית◄

פעילות גופנית◄

סדנאות◄

ס"רווחה ועו◄

סיכום
זכויות  

בקהילה

זכויות  

סוציאליות

זכויות  

רפואיות
הקדמה 

ומבוא
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בסוכרתלמאובחנים זכויות רפואיות 
:אליהם זכאים אנשים המאובחנים בסוכרת הםהשירותים הנלווים 

באפשרותך לנווט  

באמצעות סרגל הכלים  

בין הנושאים השונים

טיפול 

תרופתי

ציוד 

רפואי

שירותים  

בדיקות רפואיותנלווים

:סוגי הבדיקות להם זכאים מטופלי סוכרת•

:מטרת הבדיקה

בדיקת תפקוד הלבלב ותנגודת 

לאינסולין 

(מראה כמה אינסולין מייצר הגוף)

של  בחינה או , השאתניטור * 

השאתתוצאות ניתוח להרחקת 

:מתי מבוצעת

לפי שיקול דעתו של רופא

:עלות הבדיקה

עצמיתהשתתפות ללא 

להבין עוזרת  C-peptideבדיקת •

,  את הסיבה להיפוגליקמיה

ובמקרים של שאת של הלבלב 

( אינסולינומה)

עוזרת  C-peptideמדידת •

2לסוכרת 1להבחין בין סוכרת 

זו יש משמעות בעיקר לבדיקה •

לקביעת הטיפול התרופתי  

2המתאים לסוכרת מסוג 

בדיקת העמסת  

סוכר

פרוקטוזאמין C-peptide

כף רגל  

סוכרתית

נוכחות זקפה 

לילית

המוגלובין 

(A1C)מסוכרר 

כלייתיתפקוד מעבדת שינה

בדיקת עיניים לחץ דם

בדיקות רפואיות◄

הבראה לאחר אשפוז◄

דיאטנית◄

פעילות גופנית◄

סדנאות◄

ס"רווחה ועו◄

סיכום
זכויות  

בקהילה

זכויות  

סוציאליות

זכויות  

רפואיות
הקדמה 

ומבוא
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בסוכרתלמאובחנים זכויות רפואיות 
:אליהם זכאים אנשים המאובחנים בסוכרת הםהשירותים הנלווים 

באפשרותך לנווט  

באמצעות סרגל הכלים  

בין הנושאים השונים

טיפול 

תרופתי

ציוד 

רפואי

שירותים  

בדיקות רפואיותנלווים

:סוגי הבדיקות להם זכאים מטופלי סוכרת•

:מטרת הבדיקה

הממוצעת של בחינת הרמה 

שבועות  2-3-גלוקוזה בדם ב

האחרונים

:מתי מבוצעת

לפי שיקול דעתו של רופא

:עלות הבדיקה

עצמיתהשתתפות ללא 

בדיקת העמסת  

סוכר

פרוקטוזאמין C-peptide

כף רגל  

סוכרתית

נוכחות זקפה 

לילית

המוגלובין 

(A1C)מסוכרר 

כלייתיתפקוד מעבדת שינה

בדיקת עיניים לחץ דם

בדיקות רפואיות◄

הבראה לאחר אשפוז◄

דיאטנית◄

פעילות גופנית◄

סדנאות◄

ס"רווחה ועו◄

סיכום
זכויות  

בקהילה

זכויות  

סוציאליות

זכויות  

רפואיות
הקדמה 

ומבוא
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בסוכרתלמאובחנים זכויות רפואיות 
:אליהם זכאים אנשים המאובחנים בסוכרת הםהשירותים הנלווים 

באפשרותך לנווט  

באמצעות סרגל הכלים  

בין הנושאים השונים

טיפול 

תרופתי

ציוד 

רפואי

שירותים  

הבראה לאחר אשפוזנלווים

הזכאות להבראה לאחר אשפוז משתנה בין הקופות השונות ובין סוגי הביטוחים השונים•

:חשוב להתעדכן באתר משרד הבריאות•

בדיקות רפואיות◄

הבראה לאחר אשפוז◄

דיאטנית◄

פעילות גופנית◄

סדנאות◄

ס"רווחה ועו◄

סיכום
זכויות  

בקהילה

זכויות  

סוציאליות

זכויות  

רפואיות
הקדמה 

ומבוא
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http://call.gov.il/infocenter/index?page=content&id=EL7204
http://call.gov.il/infocenter/index?page=content&id=EL7204


בסוכרתלמאובחנים זכויות רפואיות 
:אליהם זכאים אנשים המאובחנים בסוכרת הםהשירותים הנלווים 

באפשרותך לנווט  

באמצעות סרגל הכלים  

בין הנושאים השונים

טיפול 

תרופתי

ציוד 

רפואי

שירותים  

דיאטנית/ שירותי תזונאית נלווים

,.טיפולים בשנה14זכאים לייעוץ אצל תזונאית עד מטופלי סוכרת –החולים בכלל קופות 

.רופאצורך בהפניית יש 

גופנית מבוקרתפעילות 

.פיזיותרפיהמהקופות קיימת אפשרות לייעוץ פרטני לפעילות גופנית ניתן לברר במכוני בחלק 

בדיקות רפואיות◄

הבראה לאחר אשפוז◄

דיאטנית◄

פעילות גופנית◄

סדנאות◄

ס"רווחה ועו◄

סיכום
זכויות  

בקהילה

זכויות  

סוציאליות

זכויות  

רפואיות
הקדמה 

ומבוא

34



בסוכרתלמאובחנים זכויות רפואיות 
:אליהם זכאים אנשים המאובחנים בסוכרת הםהשירותים הנלווים 

באפשרותך לנווט  

באמצעות סרגל הכלים  

בין הנושאים השונים

טיפול 

תרופתי

ציוד 

רפואי

שירותים  

נלווים

בדיקות רפואיות◄

הבראה לאחר אשפוז◄

דיאטנית◄

פעילות גופנית◄

סדנאות◄

ס"רווחה ועו◄

סיכום
זכויות  

בקהילה

זכויות  

סוציאליות

זכויות  

רפואיות
הקדמה 

ומבוא
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קבוצות לקראת עצמאות בסוכרת–סדנאות 

במטופלי סוכרתלהעצמה ותמיכה קבוצה 

בישראל וקופות ( 1סוג )האגודה לסוכרת נעורים , (ל.י.א)הישראלית לסוכרת האגודה 

.למתן כלים להתמודדות עם המחלה, החולים מארגנות קבוצות תמיכה לחולים

:הקופותנוספים בעמותות ובמוקדי המידע של פרטים 

לחץ על הלוגו להרחבה

https://sukeret.mednet.co.il/
https://sukeret.mednet.co.il/
https://www.maccabi4u.co.il/2804-he/Maccabi.aspx?TabId=2806_2807_2843
https://www.maccabi4u.co.il/2804-he/Maccabi.aspx?TabId=2806_2807_2843
https://www.meuhedet.co.il/meuhedet/views/engine?idorItemId=menuBar&templateName=menu.txt&templateKey=1290675241769&menuBarview=menu&mainView=article&menuBarstartMenuParam=subSubject&menuBaropenCategorymParam=&menuBarstartmenuParam=subSubject&menuBarsubjectParam=1265297354188&mainId=1286096632062
https://www.meuhedet.co.il/meuhedet/views/engine?idorItemId=menuBar&templateName=menu.txt&templateKey=1290675241769&menuBarview=menu&mainView=article&menuBarstartMenuParam=subSubject&menuBaropenCategorymParam=&menuBarstartmenuParam=subSubject&menuBarsubjectParam=1265297354188&mainId=1286096632062
https://www.leumit.co.il/heb/Life/promotinghealth/healthyliving/articlegalleryitem,454/
https://www.leumit.co.il/heb/Life/promotinghealth/healthyliving/articlegalleryitem,454/
https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/diabetes.aspx
https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/diabetes.aspx
https://jdrf.org.il/
https://jdrf.org.il/


בסוכרתלמאובחנים זכויות רפואיות 
:אליהם זכאים אנשים המאובחנים בסוכרת הםהשירותים הנלווים 

באפשרותך לנווט  

באמצעות סרגל הכלים  

בין הנושאים השונים

טיפול 

תרופתי

ציוד 

רפואי

שירותים  

נלווים

בדיקות רפואיות◄

הבראה לאחר אשפוז◄

דיאטנית◄

פעילות גופנית◄

סדנאות◄

ס"רווחה ועו◄

סיכום
זכויות  

בקהילה

זכויות  

סוציאליות

זכויות  

רפואיות
הקדמה 

ומבוא
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קבוצות לקראת עצמאות בסוכרת–סדנאות 

ייעוץ וגמילה מעישון

.לבדיקת המסגרת והזכאות יש לפנות לקופה. בכל הקופות קיימות סדנאות גמילה מעישון

:קיימת שונות בין הקופות* 



בסוכרתלמאובחנים זכויות רפואיות 
:אליהם זכאים אנשים המאובחנים בסוכרת הםהשירותים הנלווים 

באפשרותך לנווט  

באמצעות סרגל הכלים  

בין הנושאים השונים

טיפול 

תרופתי

ציוד 

רפואי

שירותים  

סדנאותנלווים

ייעוץ וגמילה מעישון

.לבדיקת המסגרת והזכאות יש לפנות לקופה. בכל הקופות קיימות סדנאות גמילה מעישון

:קיימת שונות בין הקופות* 

אנשים15במקומות בהן מתגבשת סדנה של כ־, מפגשים שבועיים בני שעה וחצי8סדנא בת ◄

ותאוריית השינוי  קוגנטיבית-ההתנהגותית סדנאות הגמילה מעישון של כללית מבוססות על הגישה ◄

משתתףוהן משלבות בין תמיכה קבוצתית להתאמה אישית לכל , בשלבים

וההתנהגותית ־ המשתתפים בסדנה מקבלים כלים להתמודדות ולהתגברות על התלות הגופנית ◄

פסיכולוגית בסיגריות

בדיקות רפואיות◄

הבראה לאחר אשפוז◄

דיאטנית◄

פעילות גופנית◄

סדנאות◄

ס"רווחה ועו◄

סיכום
זכויות  

בקהילה

זכויות  

סוציאליות

זכויות  

רפואיות
הקדמה 

ומבוא
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בסוכרתלמאובחנים זכויות רפואיות 
:אליהם זכאים אנשים המאובחנים בסוכרת הםהשירותים הנלווים 

באפשרותך לנווט  

באמצעות סרגל הכלים  

בין הנושאים השונים

טיפול 

תרופתי

ציוד 

רפואי

שירותים  

סדנאותנלווים

ייעוץ וגמילה מעישון

.לבדיקת המסגרת והזכאות יש לפנות לקופה. בכל הקופות קיימות סדנאות גמילה מעישון

:קיימת שונות בין הקופות* 

.מפגשים למתן כלים ותמיכה קבוצתית לגמילה מעישון8סדנא בת ◄

מנחי הסדנאות עברו הכשרה מיוחדת . י מנחה אחד או שני מנחים יחד"הנחיית הסדנאות מתבצעת ע◄

מעישוןבנושא גמילה 

מתקיימות בפריסה ארציתהסדנאות ◄

בדיקות רפואיות◄

הבראה לאחר אשפוז◄

דיאטנית◄

פעילות גופנית◄

סדנאות◄

ס"רווחה ועו◄

סיכום
זכויות  

בקהילה

זכויות  

סוציאליות

זכויות  

רפואיות
הקדמה 

ומבוא
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בסוכרתלמאובחנים זכויות רפואיות 
:אליהם זכאים אנשים המאובחנים בסוכרת הםהשירותים הנלווים 

באפשרותך לנווט  

באמצעות סרגל הכלים  

בין הנושאים השונים

טיפול 

תרופתי

ציוד 

רפואי

שירותים  

סדנאותנלווים

ייעוץ וגמילה מעישון

.לבדיקת המסגרת והזכאות יש לפנות לקופה. בכל הקופות קיימות סדנאות גמילה מעישון

:קיימת שונות בין הקופות* 

בשבועהנערכים פעם , מפגשים בני שעה וחצי עד שעתיים8סדנא בת ◄

ולמידת דרכי -הפסיכולוגיים וההתנהגותיים להתמכרות , הכרת הגורמים הפיזיולוגיים: תכנים עיקריים◄

שילוב אמצעים ; הקניית מידע בנוגע להשפעת העישון על הבריאות; ההתמודדות עם קשיי הגמילה

ביחדוקבלת תמיכה מקבוצת נגמלים העוברים את שלבי תהליך הגמילה ; תרופתיים ותחליפי ניקוטין

בדיקות רפואיות◄

הבראה לאחר אשפוז◄

דיאטנית◄

פעילות גופנית◄

סדנאות◄

ס"רווחה ועו◄

סיכום
זכויות  

בקהילה

זכויות  

סוציאליות

זכויות  

רפואיות
הקדמה 

ומבוא
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בסוכרתלמאובחנים זכויות רפואיות 
:אליהם זכאים אנשים המאובחנים בסוכרת הםהשירותים הנלווים 

באפשרותך לנווט  

באמצעות סרגל הכלים  

בין הנושאים השונים

טיפול 

תרופתי

ציוד 

רפואי

שירותים  

סדנאותנלווים

ייעוץ וגמילה מעישון

.לבדיקת המסגרת והזכאות יש לפנות לקופה. בכל הקופות קיימות סדנאות גמילה מעישון

:קיימת שונות בין הקופות* 

בהתמודדות עם התלות הגופנית והפסיכולוגית שיצרו  , בהם עוסקים בגמילה, מפגשים8סדנא בת ◄

הסיגריותהסיגריות וקבלת סיוע בנוגע להתמודדות אל מול הפיתוי של 

!  ללא עלות, סדנאות הגמילה מעישון ניתנות חינם◄

יותרהעבודה עם המנחים מאפשרת ליווי לגמילה לאורך זמן ולקראת חיים בריאים הרבה ◄

בדיקות רפואיות◄

הבראה לאחר אשפוז◄

דיאטנית◄

פעילות גופנית◄

סדנאות◄

ס"רווחה ועו◄

סיכום
זכויות  

בקהילה

זכויות  

סוציאליות

זכויות  

רפואיות
הקדמה 

ומבוא
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בסוכרתלמאובחנים זכויות רפואיות 
:אליהם זכאים אנשים המאובחנים בסוכרת הםהשירותים הנלווים 

באפשרותך לנווט  

באמצעות סרגל הכלים  

בין הנושאים השונים

טיפול 

תרופתי

ציוד 

רפואי

שירותים  

שירותי רווחה ועבודה סוציאליתנלווים

המטופלים בכל הקופות עומדים עובדים סוציאליים המוכשרים לייעץ ולטפל בנושאי רווחה  לרשות 

:מחלה כרוניתוהתמודדות עם 

השלכותיה ועזרה בהסתגלות למצבם החדש, בהתמודדות רגשית עם המחלהסיוע ◄

לשינוי באורחות חיים למניעת סיבוכי המחלה וקידום בריאותם של חברי הקופההדרכה ◄

ובקהילה  מידע על זכויות ושירותים בקופה מתן ◄

בדיקות רפואיות◄

הבראה לאחר אשפוז◄

דיאטנית◄

פעילות גופנית◄

סדנאות◄

ס"רווחה ועו◄

סיכום
זכויות  

בקהילה

זכויות  

סוציאליות

זכויות  

רפואיות
הקדמה 

ומבוא
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סוכרתלמטופלי זכויות סוציאליות 
המאובחנים עם סוכרת יכולים להיות זכאים בהתאם למצבם הרפואי לתמיכה מגופים 

:ממשלתיים שונים

באפשרותך לנווט  

באמצעות סרגל הכלים  

בין הנושאים השונים

סיכום
זכויות  

בקהילה

זכויות  

סוציאליות

זכויות  

רפואיות
הקדמה 

ומבוא

וקצבאות זכויות הזכויות בביטוח לאומי

מביטוח לאומי

והנחותפטורים 

למקבלי קצבת נכות

לחץ על הפריט להרחבה

42



סוכרתלמטופלי זכויות סוציאליות 
המאובחנים עם סוכרת יכולים להיות זכאים בהתאם למצבם הרפואי לתמיכה מגופים 

:ממשלתיים שונים

באפשרותך לנווט  

באמצעות סרגל הכלים  

בין הנושאים השונים

לאומיביטוח 

קצבאות  סוגי 

וזכאויות

פטורים והנחות

למקבלי קצבת נכות

זכויות בביטוח לאומי

לאומירשאי כל סוכרתי להגיש תביעה להכרה בנכות כללית מאת המוסד לביטוח , 18החל מגיל ◄

:קריטריונים ראשוניים בעת הגשת התביעה לנכות רפואית כלליתהביטוח הלאומי בודק מספר◄

(ולפני גיל פרישה+ 18)גיל ◄

(תושב הארץ)אזרחות ◄

הימים שקדמו  90-ב, מהשכר הממוצע במשק60%שהינו מתחת לרף השתכרות-הכנסותרף ◄

לבקשה

:בתהליך הגשת תביעה ייבדק◄

הללובכל הקריטריונים עומד המגיש תביעה אם האדם ◄

הרפואיתלשלב הבדיקה יעבור -במידה וכן ◄

לאור הבדיקות הרפואיות יקבעו אחוזי הנכות◄

סיכום
זכויות  

בקהילה

זכויות  

סוציאליות

זכויות  

רפואיות
הקדמה 

ומבוא
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סוכרתלמטופלי זכויות סוציאליות 
המאובחנים עם סוכרת יכולים להיות זכאים בהתאם למצבם הרפואי לתמיכה מגופים 

:ממשלתיים שונים

באפשרותך לנווט  

באמצעות סרגל הכלים  

בין הנושאים השונים

קביעת אחוזי נכות

:הנכות הרפואית לחולי סוכרת נקבעים באופן הבאאחוזי ◄

נכות רפואית והשיקום  40%-זכאות לללא סיבוכים או תחלואה נוספת 1סוג לסוכרתיים ◄

המקצועי בהתאם 

ובתנאי שאחד  , נכות רפואית65%לא מאוזנת עם סיבוכים נוספים ייקבעו לפחות בסוכרת ◄

נכות לפחות או שקיימים לפחות שני סיבוכים בשיעור של 30%מהסיבוכים הוא בשיעור של 

אחדנכות רפואית כל 20%

50%ובכל מקרה יהיו עד , הבאים האחוזים הרפואיים ייקבעו בהתאם לחומרת המצבבמצבים ◄

:נכות רפואית

.סוכרת לא מאוזנת ללא סיבוכים נוספים◄

30%-סוכרת עם סיבוך אחד בשיעור הנמוך מ◄

20%-סוכרת עם שני סיבוכים ששיעור הנכות בכל אחד מהם נמוך מ◄

:על תהליך התביעה וועדות רפואיות ניתן לקרוא כאןלמידע ◄

הנותן ייעוץ להגשה נכונה של בקשות לפני הועדה  " יד מכוונת"בביטוח לאומי קיים שירות הנקרא ◄

הרפואית

סיכום
זכויות  

בקהילה

זכויות  

סוציאליות

זכויות  

רפואיות
הקדמה 

ומבוא

לאומיביטוח 

קצבאות  סוגי 

וזכאויות

פטורים והנחות

למקבלי קצבת נכות
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סוכרתלמטופלי זכויות סוציאליות 
:לאומי קצבאות מביטוח לזכאים מטופלי סוכרת 

באפשרותך לנווט  

באמצעות סרגל הכלים  

בין הנושאים השונים

ביטוח לאומי

סוגי קצבאות  

וזכאויות

פטורים והנחות

למקבלי קצבת נכות

סוגי קצבאות

חולה שנקבעה  : חשוב לדעת

אך הוחלט כי , לו נכות רפואית

עשוי לקבל  , אינו זכאי לקצבה

זכויות בגין נכות רפואית ללא  

נכותהתניה בקצבת 

סיכום
זכויות  

בקהילה

זכויות  

סוציאליות

זכויות  

רפואיות
הקדמה 

ומבוא

קצבת נכות  

כללית

קצבת שירותים 

מיוחדים
שיקום מקצועיגמלת ילד נכהקצבת ניידות

תביעה להבטחת 

הכנסה

לחץ על הקצבה להרחבה
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סוכרתלמטופלי זכויות סוציאליות 

באפשרותך לנווט  

באמצעות סרגל הכלים  

בין הנושאים השונים

זכאות לקצבת נכות כללית

?מי זכאי◄

לפחות  50%-חולה סוכרת שעקב מחלתו נפגע כושר ההשתכרות ב◄

50%-אישה עקרת בית שיכולתה לתפקד במשק ביתה צומצם ב◄

ועד גיל הפרישה18מגיל : תקופת זכאות◄

נקבע בהתאם לאחוז הנכות: שיעור הקצבה◄

יש למלא טופס תביעה מתאים לביטוח לאומי: אופן מימוש◄

: תנאים מקדימים◄

נכות רפואית לפחות40%קביעת ◄

דרגת אי כושר השתכרות לפחות50%קביעת ◄

:גורמים מסייעים◄

מחשבון מקוון לחישוב סכומי הקצבה◄

אתר כל זכות לביצוע השלבים השונים בתהליך◄

חולה שנקבעה  : חשוב לדעת

אך הוחלט כי , לו נכות רפואית

עשוי לקבל  , אינו זכאי לקצבה

זכויות בגין נכות רפואית ללא  

נכותהתניה בקצבת 

סיכום
זכויות  

בקהילה

זכויות  

סוציאליות

זכויות  

רפואיות
הקדמה 

ומבוא

ביטוח לאומי

סוגי קצבאות  

וזכאויות

פטורים והנחות

למקבלי קצבת נכות

סוגי קצבאות

קצבת נכות  

כללית

קצבת שירותים 

מיוחדים
שיקום מקצועיגמלת ילד נכהקצבת ניידות

תביעה להבטחת 

הכנסה

:קצבאות מביטוח לאומי מטופלי סוכרת זכאים ל

46
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http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A7%D7%A6%D7%91%D7%AA_%D7%A0%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%AA
https://www.btl.gov.il/Simulators/NehutIndex/Pages/Calculator.aspx/
https://www.btl.gov.il/Simulators/NehutIndex/Pages/Calculator.aspx/


סוכרתלמטופלי זכויות סוציאליות 

באפשרותך לנווט  

באמצעות סרגל הכלים  

בין הנושאים השונים

זכאות לקצבת שירותים מיוחדים

?מי זכאי◄

או הזקוקים להשגחה בביתם  , באחרים לביצוע פעולות יומיומיותהתלויים בביטוח לאומי מבוטחים ◄

הסביבהלמען בטיחותם האישית ובטיחות 

ועד גיל הפרישה18מגיל : תקופת זכאות◄

נקבע על ידי נציג ביטוח לאומי : שיעור הקצבה◄

:לקצבהשלוש רמות זכאות ישנן 

יום ברוב שעות -משולמת למי שזקוק לעזרה רבה בעשיית רוב פעולות היום-50%בשיעור קצבה ◄

ח"ש1,405-הקצבה סכום . או מי שזקוק להשגחה מתמדת, היממה

יום ברוב שעות -משולמת למי שזקוק לעזרה רבה בעשיית כל פעולות היום-112%בשיעור קצבה ◄

ח "ש3,286-הקצבה סכום . היממה

בכל יום -משולמת למי שתלוי לחלוטין באדם אחר בעשיית כל פעולות היום-188%בשיעור קצבה ◄

ח"ש5,261-סכום הקצבה . שעות היממה

סיכום
זכויות  

בקהילה

זכויות  

סוציאליות

זכויות  

רפואיות
הקדמה 

ומבוא

ביטוח לאומי

סוגי קצבאות  

וזכאויות

פטורים והנחות

למקבלי קצבת נכות

סוגי קצבאות

קצבת נכות  

כללית

קצבת שירותים 

מיוחדים
שיקום מקצועיגמלת ילד נכהקצבת ניידות

תביעה להבטחת 

הכנסה

:לאומי קצבאות מביטוח לזכאים מטופלי סוכרת 
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סוכרתלמטופלי זכויות סוציאליות 

באפשרותך לנווט  

באמצעות סרגל הכלים  

בין הנושאים השונים

זכאות לקצבת ניידות

בקהילה ולפתח חיים עצמאייםלמבוטחים להשתלב לסייע :מטרת הקצבה◄

?מי זכאי◄

בניידותמבוטחים שבעקבות המחלה נגרמו ליקויים בגפיים התחתונות המגבילים אותם ◄

גיל הפרישהועד 3מגיל : תקופת זכאות◄

: אופן מימוש◄

הבריאותשל משרד מעבר וועדות רפואיות ◄

בקשה לביטוח לאומיהגשת טופס , לאחר מכן◄

אופן הגשת תביעה◄

הפגועים בגפיים ילדים 

,  התחתונות ומוגבלים בניידות

עשויים להיות זכאים לגמלת  

ניידות הכוללת קצבה חודשית    

והלוואות שונות לרכב

ביטוח  לסוגי ההטבות באתר 

לאומי 

סיכום
זכויות  

בקהילה

זכויות  

סוציאליות

זכויות  

רפואיות
הקדמה 

ומבוא

ביטוח לאומי

סוגי קצבאות  

וזכאויות

פטורים והנחות

למקבלי קצבת נכות

סוגי קצבאות

קצבת נכות  

כללית

קצבת שירותים 

מיוחדים
שיקום מקצועיגמלת ילד נכהקצבת ניידות

תביעה להבטחת 

הכנסה

:לאומי קצבאות מביטוח לזכאים מטופלי סוכרת 
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https://www.btl.gov.il/benefits/Mobility/HagashatHatvia/Pages/default.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/Mobility/HagashatHatvia/Pages/default.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/Mobility/hatavot/Pages/default.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/Mobility/hatavot/Pages/default.aspx


סוכרתלמטופלי זכויות סוציאליות 

באפשרותך לנווט  

באמצעות סרגל הכלים  

בין הנושאים השונים

זכאות לגמלת ילד נכה

?מי זכאי◄

המחלה  לטיפול רפואי מיוחד או תלוי בזולת בשל מבוטח הזקוק ◄

18ימים ועד גיל 91מגיל : תקופת זכאות◄

הלאומייש להגיש תביעה לביטוח : אופן מימוש◄

:לקבל את הגמלה בתנאים הבאיםניתן : שיעור גמלה ואופן קבלתה◄

רפואיתהילדים זכאים לקצבת ילד נכה ללא הגעה לוועדה -1סוג סוכרת ◄

נכות6-100%עד גיל ילד ◄

נכות6-18-50%גילאי ◄

אופן קביעת זכאות◄

:מכתב שחרור מבית חולים או אבחון ממרפאה מקצועית: הגשת המסמכים◄

האשפוזסיכום מסמך , באשפוזמלווה , אבחון ראשוני של סכרת-חולים אבחון בבית ◄

מרופא מומחה מהמרפאה עם פירוט האבחנה מסמך -אנדוקרינולוגית אבחון במרפאה ◄

סיכום
זכויות  

בקהילה

זכויות  

סוציאליות

זכויות  

רפואיות
הקדמה 

ומבוא

ביטוח לאומי

סוגי קצבאות  

וזכאויות

פטורים והנחות

למקבלי קצבת נכות

סוגי קצבאות

קצבת נכות  

כללית

קצבת שירותים 

מיוחדים
שיקום מקצועיגמלת ילד נכהקצבת ניידות

תביעה להבטחת 

הכנסה

:לאומי קצבאות מביטוח לזכאים מטופלי סוכרת 
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סוכרתלמטופלי זכויות סוציאליות 

באפשרותך לנווט  

באמצעות סרגל הכלים  

בין הנושאים השונים

זכאות לשיקום רפואי

.  הקניית מקצוע וסיוע בהשתלבות בעבודה:מטרת השיקום◄

כמפורט באתר הביטוח הלאומי-י התאמה אישית"השיקום נבנית עפתכנית 

?מי זכאי◄

זכאים  60%לו אחוזי נכות רפואיים עד מבוטח שנקבעו ◄

להגדרותבהתאם משתנה *

נכות רפואית המקנה שיקום מקצועי 40%זכאים במידה ואין תחלואה נוספת ל 1סוג מבוטחי סוכרת ◄

.מקצועיים/שנים של לימודים אקדמאיים3עד 

נכות רפואית יהיה צריך להגיש מדי שנה בקשה לחידוש 65%-שנקבעו לו פחות ממבוטח סוכרתי ◄

הזכאות לביטוח הלאומי

וטפסים רלוונטיים באתר הביטוח הלאומי לפירוט ◄

סיכום
זכויות  

בקהילה

זכויות  

סוציאליות

זכויות  

רפואיות
הקדמה 

ומבוא

ביטוח לאומי

סוגי קצבאות  

וזכאויות

פטורים והנחות

למקבלי קצבת נכות

סוגי קצבאות

קצבת נכות  

כללית

קצבת שירותים 

מיוחדים
שיקום מקצועיגמלת ילד נכהקצבת ניידות

תביעה להבטחת 

הכנסה

:קצבאות מביטוח לאומי מטופלי סוכרת זכאים ל
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https://www.btl.gov.il/benefits/Vocational_Rehabilitation/Vocational_Rehabilitation_disabeld/Pages/default.aspx
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:קצבאות מביטוח לאומי מטופלי סוכרת זכאים ל

סוכרתלמטופלי זכויות סוציאליות 

באפשרותך לנווט  

באמצעות סרגל הכלים  

בין הנושאים השונים

זכאות לשיקום רפואי

?מי זכאי◄

לשיקום מקצועי על פי חוק נכות כללית לבעלי אחוזי נכות של לפחות  יגיש בקשה סוג מבוטח סוכרת ◄

:בתנאים הבאים20%

מנכותו הוא אינו מסוגל לחזור לעבודתו או לעבוד בעבודה הנובעות עקב השלכות תפקודיות ◄

הקודםהתעסוקתי וניסיונו כישוריו , מתאימה אחרת התואמת את השכלתו

העבודהעל מנת להשתלב בעולם , הוא זקוק להכשרה מקצועית◄

הוא מתאים לשיקום מקצועי שבסיומו יוכל להשתלב בעבודה מפרנסת בשוק העבודה  ◄

החופשי

סיכום
זכויות  

בקהילה

זכויות  

סוציאליות

זכויות  

רפואיות
הקדמה 

ומבוא

ביטוח לאומי

סוגי קצבאות  

וזכאויות

פטורים והנחות

למקבלי קצבת נכות

סוגי קצבאות

קצבת נכות  

כללית

קצבת שירותים 

מיוחדים
שיקום מקצועיגמלת ילד נכהקצבת ניידות

תביעה להבטחת 

הכנסה
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סוכרתלמטופלי זכויות סוציאליות 

באפשרותך לנווט  

באמצעות סרגל הכלים  

בין הנושאים השונים

תביעה להבטחת הכנסה

?מה הזכאות◄

קצבה מלאה משולמת לאנשים שאינם מסוגלים להבטיח לעצמם הכנסה מעבודה ושאינם זכאים  ◄

תכניות אחרותי "לתשלומים עפ

(:בת הזוג/ כולל בן)מותנת בעמידה בשלושת התנאים הבאים הזכאות ◄

גיל ותושבות◄

מבחן הכנסה ורכב◄

מבחן תעסוקה◄

יש להגיש טופס תביעה לאבטחת הכנסה לביטוח לאומי: מימושאופן ◄

:אופן קבלת הקצבה◄

; שבו הוגשה התביעה לביטוח הלאומימהחודש משולמת החל הקצבה ◄

לכן חשוב לא להתמהמה בהגשת התביעה. משולם תשלום רטרואקטיביאין ◄

סיכום
זכויות  

בקהילה

זכויות  

סוציאליות

זכויות  

רפואיות
הקדמה 

ומבוא

ביטוח לאומי

סוגי קצבאות  

וזכאויות

פטורים והנחות

למקבלי קצבת נכות

סוגי קצבאות

קצבת נכות  

כללית

קצבת שירותים 

מיוחדים
שיקום מקצועיגמלת ילד נכהקצבת ניידות

תביעה להבטחת 

הכנסה

:לאומי קצבאות מביטוח לזכאים מטופלי סוכרת 
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למקבלי קצבת נכות–זכויות פטורים והנחות 

סוכרתלמטופלי זכויות סוציאליות 

באפשרותך לנווט  

באמצעות סרגל הכלים  

בין הנושאים השונים

ביטוח לאומי

סוגי קצבאות  

וזכאויות

פטורים והנחות

למקבלי קצבת נכות

סיכום
זכויות  

בקהילה

זכויות  

סוציאליות

זכויות  

רפואיות
הקדמה 

ומבוא

דיורארנונהמס הכנסה
משרד 

התחבורה
קופת חולים

/ חולי דיאליזה 

כף רגל סוכרתית

הנחה / לחץ על הפטור 

להרחבה

פטורים והנחות  בנוסף לזכויות מביטוח לאומי עומדים לרשות מקבלי קצבת הנכות זכויות 
:במוסדות שונים
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סוכרתלמטופלי זכויות סוציאליות 

באפשרותך לנווט  

באמצעות סרגל הכלים  

בין הנושאים השונים

סיכום
זכויות  

בקהילה

זכויות  

סוציאליות

זכויות  

רפואיות
הקדמה 

ומבוא

ביטוח לאומי

סוגי קצבאות  

וזכאויות

פטורים והנחות

למקבלי קצבת נכות

למקבלי קצבת נכות–זכויות פטורים והנחות 

דיורארנונהמס הכנסה
משרד 

התחבורה
קופת חולים

/ חולי דיאליזה 

כף רגל סוכרתית

פטורים והנחות  בנוסף לזכויות מביטוח לאומי עומדים לרשות מקבלי קצבת הנכות זכויות 
:במוסדות שונים

54

מס הכנסה

זכאי להנחה במס הכנסה עד גובה התקרה כפי  , ומעלה90%מקבל קצבת נכות שנקבעה לו נכות רפואית של ◄

בחוקשנקבע 

הכנסההמקבלים קצבת ילד נכה זכאים לנקודות זכות במס 1הורים לילדים עם סוכרת סוג ◄

שניםניתנת רטרואקטיבית עד שש הקצבה 

האחרונותשלוש המשכורות עותק על אישור הגמלה וצילום של , 127טופס , א 116להגיש טופס יש 



סוכרתלמטופלי זכויות סוציאליות 
פטורים והנחות  בנוסף לזכויות מביטוח לאומי עומדים לרשות מקבלי קצבת הנכות זכויות 

:במוסדות שונים

באפשרותך לנווט  

באמצעות סרגל הכלים  

בין הנושאים השונים

הנחה במיסי ארנונה

?מי זכאי◄

נכות קצבת מבוטח המקבל ◄

נכהגמלת ילד הורים לילד המקבל◄

קצבת נכות וקיבל בעבר גמלת ילד נכההורים לבוגר המתגורר בבית המקבל◄

המקומיתלאגף הארנונה ברשות יש לפנות : אופן מימוש◄

המקומיתהחלטת הרשות פי -על:גובה ההנחה◄

ר"מ100עבור שטח של 33%המקסימלית בגין ילד עם מוגבלות היא בגובה של ההנחה * 

סיכום
זכויות  

בקהילה

זכויות  

סוציאליות

זכויות  

רפואיות
הקדמה 

ומבוא

ביטוח לאומי

סוגי קצבאות  

וזכאויות

פטורים והנחות

למקבלי קצבת נכות

למקבלי קצבת נכות–זכויות פטורים והנחות 

דיורארנונהמס הכנסה
משרד 

התחבורה
קופת חולים

/ חולי דיאליזה 

כף רגל סוכרתית
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פטורים והנחות  בנוסף לזכויות מביטוח לאומי עומדים לרשות מקבלי קצבת הנכות זכויות 
:במוסדות שונים

סוכרתלמטופלי זכויות סוציאליות 

באפשרותך לנווט  

באמצעות סרגל הכלים  

בין הנושאים השונים

סיוע בשינוי תנאי דיור

?מי זכאי◄

:סיוע זה ניתן למי שעונה על אחד או יותר מהתנאים הבאים

חולה במחלה מתקדמת , או תפקודו מוגבלים עקב מחלה או פגיעה במערכת מוטורית/מי שתנועתו ו◄

(  קביים וכדומה, מכשירים, מתהלך בעזרת פרוטזות, גלגליםלכיסא רתוק )

קופות החולים ומסגרות שיקומיות  , חולים-בתי: נקבעה על ידי מוסד רפואי מוכרמי שמוגבלותו ◄

ממשלתיות

מי שקיבל בעבר סיוע במסגרת זו אך חלה הרעה במצב בריאותו ועקב מגבלותיו חייב להתאים הדירה ◄

שיקוםח עובד "על פי דו, בה הוא מתגורר או עתיד להתגורר

לעיר אחרת ולדעת הוועדה יש הכרח  עבודה בו מקום המשפחה המטפלת או /הזכאי ובמידה והחליף ◄

ויש בכך משום פגיעה ביכולת צרכי הזכאי המגורים החדש אינו עונה על ומקום בשינוי מקום המגורים 

היומיומיתפקודו 

סיכום
זכויות  

בקהילה

זכויות  

סוציאליות

זכויות  

רפואיות
הקדמה 

ומבוא

ביטוח לאומי

סוגי קצבאות  

וזכאויות

פטורים והנחות

למקבלי קצבת נכות

למקבלי קצבת נכות–זכויות פטורים והנחות 

דיורארנונהמס הכנסה
משרד 

התחבורה
קופת חולים

/ חולי דיאליזה 

כף רגל סוכרתית
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סוכרתלמטופלי זכויות סוציאליות 

באפשרותך לנווט  

באמצעות סרגל הכלים  

בין הנושאים השונים

סיוע בשינוי תנאי דיור

מהווה המעלוןכאשר , לכיסא גלגליםלבית בו התגורר הזכאי לפני היותו רתוק יינתן להתקנת מעלון סיוע ◄

זההפתרון הבלעדי לבעיית הניידות שלו בבית 

:שינוייםסוגי ◄

.החללים השונים בביתווהנגשתמכשיר הליכה / על מנת לאפשר מעבר לכיסא גלגלים-שינוי פנים◄

הוספת שבילי גישה ורמפות-שינוי חוץ◄

,דיירי השיכון הציבורי זכאים למענק מוחלט

.דירות פרטיות יהיו זכאים למענק בהתאם לקריטריונים הקבועים בחוקבעלי 

מנת לממש את הזכות יש לפנות לעובדת הסוציאלית בלשכת הבריאות המחוזיתעל * 

סיכום
זכויות  

בקהילה

זכויות  

סוציאליות

זכויות  

רפואיות
הקדמה 

ומבוא

ביטוח לאומי

סוגי קצבאות  

וזכאויות

פטורים והנחות

למקבלי קצבת נכות

למקבלי קצבת נכות–זכויות פטורים והנחות 

דיורארנונהמס הכנסה
משרד 

התחבורה
קופת חולים

/ חולי דיאליזה 

כף רגל סוכרתית

פטורים והנחות  בנוסף לזכויות מביטוח לאומי עומדים לרשות מקבלי קצבת הנכות זכויות 
:במוסדות שונים

57



פטורים והנחות  בנוסף לזכויות מביטוח לאומי עומדים לרשות מקבלי קצבת הנכות זכויות 
:במוסדות שונים

סוכרתלמטופלי זכויות סוציאליות 

באפשרותך לנווט  

באמצעות סרגל הכלים  

בין הנושאים השונים

תג נכה

תנועותיו מסוכנות  , ממחלה או מספר מחלות שבגינן הוא מתקשה בהליכההסובל ,נכותקצבת מקבל ? מי זכאי◄

בהתאם לדוחות רפואיים עדכניים, לבריאותו או שהוא מרותק לביתו

ניידות במשרד התחבורהמוגבלילטיפול היחידה : הגורם המטפל◄

י עורך דין  "במקרה שמבקש תג החניה אינו בעל הרכב יש להמציא תצהירים חתומים ע

התגשהרכב משמש את מבקש 

סיכום
זכויות  

בקהילה

זכויות  

סוציאליות

זכויות  

רפואיות
הקדמה 

ומבוא

ביטוח לאומי

סוגי קצבאות  

וזכאויות

פטורים והנחות

למקבלי קצבת נכות

למקבלי קצבת נכות–זכויות פטורים והנחות 

דיורארנונהמס הכנסה
משרד 

התחבורה
קופת חולים

/ חולי דיאליזה 

כף רגל סוכרתית
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פטורים והנחות  בנוסף לזכויות מביטוח לאומי עומדים לרשות מקבלי קצבת הנכות זכויות 
:במוסדות שונים

סוכרתלמטופלי זכויות סוציאליות 

באפשרותך לנווט  

באמצעות סרגל הכלים  

בין הנושאים השונים

תנאים להוצאת רישיון

:זכאים להוצאת רישיון ולצורך כך ישנם טפסים ונהלים( 1סוכרת מסוג כולל )סוכרת שאובחנו עם מטופלים ◄

בהתאם לאישור המכון  , ברכב מקצועי קל וברכב דו גלגלי בלבד, ניתן להוציא רישיון נהיגה ברכב פרטי◄

בדרכיםהארצי לבטיחות 

בעלי, ביבשה או בים כמו כןהתקנות אוסרות על חולי סוכרת לקבל רישיון נהיגה לרכב ציבורי◄

Hb A1C   רישיוןלא יוכלו להוציא 10מעל

המטופלים באינסולין אינם יכולים לקבל רישיון נהיגה לרכב ציבורי או רכב מטופלי סוכרת 

(טון3מעל )מקצועי כבד 

.

סיכום
זכויות  

בקהילה

זכויות  

סוציאליות

זכויות  

רפואיות
הקדמה 

ומבוא

ביטוח לאומי

סוגי קצבאות  

וזכאויות

פטורים והנחות

למקבלי קצבת נכות

למקבלי קצבת נכות–זכויות פטורים והנחות 

דיורארנונהמס הכנסה
משרד 

התחבורה
קופת חולים

/ חולי דיאליזה 

כף רגל סוכרתית
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פטורים והנחות  בנוסף לזכויות מביטוח לאומי עומדים לרשות מקבלי קצבת הנכות זכויות 
:במוסדות שונים

סוכרתלמטופלי זכויות סוציאליות 

באפשרותך לנווט  

באמצעות סרגל הכלים  

בין הנושאים השונים

פטור מתשלומים בקופות החולים

החוליםמקבלי קצבת נכות פטורים מתשלום השתתפות עצמית עבור שירותים רפואיים שונים בקופות ◄

:הפטור כולל◄

ופודיאטוריםשאינו רופא ראשוני וכמו כן דיאטניות , כולל פסיכיאטר, רופא מומחה: רופא שניוני◄

מרפאות חוץ◄

.מכוני הדמיה מכוני אבחון מכון לגסטרואנטרולוגיה ומכון להפרעות בשינה◄

סיכום
זכויות  

בקהילה

זכויות  

סוציאליות

זכויות  

רפואיות
הקדמה 

ומבוא

ביטוח לאומי

סוגי קצבאות  

וזכאויות

פטורים והנחות

למקבלי קצבת נכות

למקבלי קצבת נכות–זכויות פטורים והנחות 

דיורארנונהמס הכנסה
משרד 

התחבורה
קופת חולים

/ חולי דיאליזה 

כף רגל סוכרתית
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פטורים והנחות  בנוסף לזכויות מביטוח לאומי עומדים לרשות מקבלי קצבת הנכות זכויות 
:במוסדות שונים

סוכרתלמטופלי זכויות סוציאליות 

באפשרותך לנווט  

באמצעות סרגל הכלים  

בין הנושאים השונים

כף רגל סוכרתית/ זכאויות לחולי דיאליזה 

הסעה באמבולנס לבית החולים וממנו◄

אשפוזזאו החזר מלא במידה והיה , מתעריף הנסיעה50%החזר כספי של ?  מה הזכאות◄

: בכל התנאים הבאיםמטופל העומד ? מי זכאי◄

כרוניתבאי ספיקת כליות חולה ◄

למיטהמרותק ◄

מטופל בדיאליזה◄

נסיעהלהסעה בשכיבה או השגחה בזמן זקוק ◄

סיכום
זכויות  

בקהילה

זכויות  

סוציאליות

זכויות  

רפואיות
הקדמה 

ומבוא

ביטוח לאומי

סוגי קצבאות  

וזכאויות

פטורים והנחות

למקבלי קצבת נכות

למקבלי קצבת נכות–זכויות פטורים והנחות 

דיורארנונהמס הכנסה
משרד 

התחבורה
קופת חולים

/ חולי דיאליזה 

כף רגל סוכרתית
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פטורים והנחות  בנוסף לזכויות מביטוח לאומי עומדים לרשות מקבלי קצבת הנכות זכויות 
:במוסדות שונים

סוכרתלמטופלי זכויות סוציאליות 

באפשרותך לנווט  

באמצעות סרגל הכלים  

בין הנושאים השונים

כף רגל סוכרתית/ זכאויות לחולי דיאליזה 

ממנוהסעה שאינה באמבולנס לבית החולים או ◄

החזר הוצאות על נסיעה  50%הוצאות נסיעה בתחבורה ציבורית או מלא עלהחזר ? מה הזכאות◄

(בתנאי שהחולה יציג קבלות)במונית 

: התנאים הבאיםמטופל העומד  בכל ? מי זכאי◄

חולה באי ספיקת כליות כרונית◄

למיטהמרותק ◄

בדיאליזהמטופל ◄

נסיעהזקוק להסעה בשכיבה או השגחה בזמן ◄

סיכום
זכויות  

בקהילה

זכויות  

סוציאליות

זכויות  

רפואיות
הקדמה 

ומבוא

ביטוח לאומי

סוגי קצבאות  

וזכאויות

פטורים והנחות

למקבלי קצבת נכות

למקבלי קצבת נכות–זכויות פטורים והנחות 

דיורארנונהמס הכנסה
משרד 

התחבורה
קופת חולים

/ חולי דיאליזה 

כף רגל סוכרתית
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פטורים והנחות  בנוסף לזכויות מביטוח לאומי עומדים לרשות מקבלי קצבת הנכות זכויות 
:במוסדות שונים

סוכרתלמטופלי זכויות סוציאליות 

באפשרותך לנווט  

באמצעות סרגל הכלים  

בין הנושאים השונים

כף רגל סוכרתית/ זכאויות לחולי דיאליזה 

לחץטיפול בתאי ◄

איברקטיעת בפני מפצע שלא נרפא ועשויים לעמודמטופלים הסובלים ? מי זכאי◄

סיכום
זכויות  

בקהילה

זכויות  

סוציאליות

זכויות  

רפואיות
הקדמה 

ומבוא

ביטוח לאומי

סוגי קצבאות  

וזכאויות

פטורים והנחות

למקבלי קצבת נכות

למקבלי קצבת נכות–זכויות פטורים והנחות 

דיורארנונהמס הכנסה
משרד 

התחבורה
קופת חולים

/ חולי דיאליזה 

כף רגל סוכרתית
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זכויות בקהילה
1זכויות בקהילה לילדים ונוער המאובחנים עם סוכרת סוג 

:הזכויות מתייחסות ל

באפשרותך לנווט  

באמצעות סרגל הכלים  

בין הנושאים השונים

סיכום
זכויות  

בקהילה

זכויות  

סוציאליות

זכויות  

רפואיות
הקדמה 

ומבוא

לאומי/ שירות צבאי  מערכת החינוך

לחץ על הפריט להרחבה
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זכויות בקהילה
1זכויות בקהילה לילדים ונוער המאובחנים עם סוכרת סוג 

באפשרותך לנווט  

באמצעות סרגל הכלים  

בין הנושאים השונים

/ שירות צבאי 

לאומי

מערכת החינוך
זכויות להטבות במערכת החינוך

סיכום
זכויות  

בקהילה

זכויות  

סוציאליות

זכויות  

רפואיות
הקדמה 

ומבוא

יצירת סביבה המתאימה לשגרת  

טיפול

הקלות בבחינה הפסיכומטרית  

ובמוסדות להשכלה גבוהה
סייעת

לחץ על הפריט להרחבה
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זכויות בקהילה
1זכויות בקהילה לילדים ונוער המאובחנים עם סוכרת סוג 

באפשרותך לנווט  

באמצעות סרגל הכלים  

בין הנושאים השונים

יצירת סביבה המתאימה לשגרת הטיפול  

:ל משרד החינוך המדגיש  כי"קיים חוזר מנכ◄

החינוךלהגביל את הילד הסוכרתי בהשתתפות בכל פעילות במערכת אין ◄

ולתת לו תוספת זמן בבחינה אם , לאפשר לילד לבדוק את רמת הסוכר בדם במהלך השגרהיש ◄

אכילההפסיד זמן עקב בדיקה או 

החינוךבפעילויות הדורשות מאמץ מיוחד קיימות הנחיות של משרד בהשתתפות ◄

ל משרד החינוך "חוזר מנכ◄

זכויות להטבות במערכת החינוך

סיכום
זכויות  

בקהילה

זכויות  

סוציאליות

זכויות  

רפואיות
הקדמה 

ומבוא

/ שירות צבאי 

לאומי

מערכת החינוך

יצירת סביבה המתאימה לשגרת  

טיפול

הקלות בבחינה הפסיכומטרית  

ובמוסדות להשכלה גבוהה
סייעת
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זכויות בקהילה
1זכויות בקהילה לילדים ונוער המאובחנים עם סוכרת סוג 

באפשרותך לנווט  

באמצעות סרגל הכלים  

בין הנושאים השונים

זכאות לקבלת סייעת

ליווי של סייעת בעת שהותם במסגרת החינוכית  ? מה הזכאות◄

3-9מטופלים בגילאי ? מי זכאי◄

מהמרפאה בה מטופל הילד המופנה לאגף החינוך ברשות  יש להעביר מכתב :  אופן מימוש הזכאות◄

המקומית

זכויות להטבות במערכת החינוך

סיכום
זכויות  

בקהילה

זכויות  

סוציאליות

זכויות  

רפואיות
הקדמה 

ומבוא

/ שירות צבאי 

לאומי

מערכת החינוך

יצירת סביבה המתאימה לשגרת  

טיפול

הקלות בבחינה הפסיכומטרית  

ובמוסדות להשכלה גבוהה
סייעת
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זכויות בקהילה
1זכויות בקהילה לילדים ונוער המאובחנים עם סוכרת סוג 

באפשרותך לנווט  

באמצעות סרגל הכלים  

בין הנושאים השונים

הקלות בבחינה פסיכומטרית ובבחינות המתקיימות במוסדות להשכלה גבוהה

זכאות לבחינה מותאמת ?מה הזכאות◄

1מסוג מטופלי סוכרת ? מי זכאי◄

שלושה , לפנות ליחידה לבחינות מותאמות במרכז הארצי לבחינות והערכהיש : אופן מימוש הזכאות◄

רפואיחודשים לפחות לפני הבחינה ולהמציא אישור 

זכויות להטבות במערכת החינוך

סיכום
זכויות  

בקהילה

זכויות  

סוציאליות

זכויות  

רפואיות
הקדמה 

ומבוא

/ שירות צבאי 

לאומי

מערכת החינוך

יצירת סביבה המתאימה לשגרת  

טיפול

הקלות בבחינה הפסיכומטרית  

ובמוסדות להשכלה גבוהה
סייעת
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זכויות בקהילה
1זכויות בקהילה לילדים ונוער המאובחנים עם סוכרת סוג 

באפשרותך לנווט  

באמצעות סרגל הכלים  

בין הנושאים השונים

/ שירות צבאי 

לאומי

לאומי/ גיוס לשירות צבאי מערכת החינוך

ככל החיילים, למבחנים1יש להגיע לצו ◄

פטור מגיוס לשירות צבאי, לאחר ועדה רפואית, מקבלים1סוג עם סוכרת מטופלים ◄

הצבאילשירות להתנדב קיימת אפשרות , יחד עם זאת◄

? מה נדרש לעשות

כולל  , עם כל המסמכים הרפואיים הנדרשיםמתנדבים להגיש בקשה להתנדבות למדור יש ◄

בדיקות אחרונות

רק לאחר אישור ההתנדבות יתחילו מיונים וזאת בהתאם לנתונים האישיים שנקבעו בצו  ◄

.הראשון

!חשוב לדעת◄

9-קטן מ  HbA1cתנאי מקדים לאישור ההתנדבות הינו◄

יותרלתפקידים וקורסים הדורשים לינה חוץ ביתית נדרש איזון הדוק 

מידע נרחב ניתן לקבל באתר האגודה לסוכרת נעורים◄

סיכום
זכויות  

בקהילה

זכויות  

סוציאליות

זכויות  

רפואיות
הקדמה 

ומבוא
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הסוכרתיאוגדן זכויות המטופל 
אגודות הסוכרת והשירותים הממשלתיים פועלים על מנת להרחיב את הזכאויות וההטבות 

.הסוכרתלמטופלי הניתנות 

חשוב להמשיך ולהתעדכן מעת לעת באתרים ובמקורות המידע השונים של הביטוח  
.השירות הנוספיםוגופי העמותות , הלאומי

!בריאות איתנה אנו מאחלים 

באפשרותך לנווט  

באמצעות סרגל הכלים  

בין הנושאים השונים

סיכום
זכויות  

בקהילה

זכויות  

סוציאליות

זכויות  

רפואיות
מבוא
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