סעיפי ליקוי מרכזיים המשמשים לקביעת נכות
ניתן להקליק כדי לראות את פירוט סעיפי הליקוי המרכזיים בהם נעשה שימוש בהתאם לסוג הנכות
(הפגימה):
נשימה
לב
מחלות והפרעות נפש( PTSD ,פוסט טראומה)
גב (עמוד שדרה צווארי ,עמוד שדרה גבי ,עמוד שדרה מותני)
כתף
מרפק
יד (שורש כף היד ואצבעות)
ברך (מיניסקוס)
קרסול

מערכת הנשימה
 .5מחלות מערכת הנשימה
א .מחלות חסימתיות כרוניות (להלן  -מח"כ) כולל Chronic Bronchitis
,Bronchiectasis, Emphysema.
( )1מח"כ עם תיפקודי ריאות תקינים או עם הפרעה איוורורית
1%
חסימתית בדרכי נשימה קטנים
( )2מח"כ עם הפרעה איורורית חסימתית קלה עד בינונית ,ללא
היפוקסמיה
27%
()Fevl = 07%-07%
( )3מח"כ עם הפרעה איורורית חסימתית בחומרה בינונית,
ללא היפוקסמיה
07%
()Fevl = 57%-90%
( )0מח"כ עם הפרעה איורורית חסימתית בחומרה קשה,
אמפיזמה ,עם או בלי היפוקסמיה ,ללא היפרקפניה (37%-
97%
)Fevl 00%
07%
( )5כמו האמור בפסקה ( ,)0עם היפרקפניה
( )9סימנים קליניים ,רנטגניים ומעבדתיים של אי ספיקה
ריאתית קשה עם היפרקפניה ,היפוקסמיה בולטת ,לב
177%
ריאתי ()Fevl < 37%
( )0במקרה שהמצב הקליני חמור יותר ולא תואם את מצב תפקודי
הריאות ייקבעו אחוזי הנכות זמניים בדרגה אחת גבוהה מהמוגדר
בפסקאות ( )1עד ( ,)0לפי המתאים.
ו.

ז.

מחלות רסטריקטיביות של הריאה ובית החזה כולל :מחלות של דופן החזה
(ליקוי צורה) ,מחלות נוירו -מוסקולריות ,מחלות של קרום הריאה
( ,Fibrosis Interstitial Diseases ,)Pleuraהסננה (- )Infiltration
( )1ממצאים רנטגניים משמעותיים ללא הפרעה איורורית
1%
רסטריקטיבית בתפקודי ריאה
( )2ממצאים רנטגניים משמעותיים עם הפרעה איורורית קלה
17%
ללא היפוקסמיה ( VCיותר מ 07%-מהנורמה)
( )3ממצאים רנטגניים משמעותיים עם הפרעה איורורית קלה
27%
והיפוקסמיה קלה ( VCיותר מ 07%-מהנורמה)
( )0ממצאים רנטגניים בולטים ,הפרעה איורורית בינונית,
קלה
היפוקסמיה
07%
()VC - 57%-07%
( )5ממצאים רנטגניים ניכרים ,היפוקסמיה במנוחה ,גוברת
97%
במאמץ ,הפרעה איורורית מעל בינונית ()VC<57%
( )9כמו האמור בפסקה ( ,)5עם מצב קליני ותיפקודי שלא
07%
מאפשר מאמץ גופני קל
( )0מצב קליני ותיפקודי קשה ,ריתוק למיטה ,זקוק לחמצן ביום ובלילה,
177%
לב ריאתי
גוף זר בריאה או חלל הפלאורה
1%
( )1גוף זר זעיר ללא סימפטומים
5%
( )2גופים זרים זעירים ללא סימפטומים
( )3גוף או גופים זרים הגורמים לסימפטומים כגון שיעול ,כאבים ,זיהום
בנוסף לאמור בפסקאות ( )1עד ( ,)3אם קיים ליקוי תיפקודי ,ייקבעו אחוזי
נכות לפי סעיף קטן ו'.

%

ח .גנחת הסימפונות (.)Bronchial asthma
( )1התקפים נדירים ,תיפקודי ריאות תקינים במנוחה ובמאמץ,
ללא צורך בטיפול
( )2התקפים נדירים ,ליקוי קל בתיפקודי הריאות במאמץ
בלבד ,ללא צורך בטיפול
( )3התקפים קלים ,בהפסקות ארוכות.
בתיפקודי הריאות הפרעה איורורית חסימתית קלה במנוחה עם
החמרה משמעותית במאמץ גופני ,טיפול במשאפים בלב
( )0התקפים בכל עונות השנה המחייבים טיפול קבוע.
בתיפקודי הריאות הפרעה איורורית חסימתית בינונית עם
החמרה בולטת לאחר מאמץ גופני
במצבים קשים יותר תיקבע דרגת נכות לפי סעיף קטן א'.

1%
17%

27%

07%

אוטם שריר הלב ,מצב לאחר התקף לב
ג .מצב אחרי אוטם שריר הלב
(INFARCTION
דרגת הנכות תיקבע על פי השלב התפקודי ,חודש לפחות אחרי האוטם -
( )1חולה אי תסמיני ,כושר גופני תקין או גבוה במבחן מאמץ
( )2שלב תפקודי I
( )3שלב תפקודי II
( )0שלב תפקודי III
( )5שלב תפקודי IV
( )9תעוקה אחרי אוטם
)(POSTINFRACTION ANGINA
נכות זמנית נוסף לליקוי התפקודי

(ST. POST MYOCARDIAL

17%
25%
07%
05%
177%

17%

מחלות נפש ,הפרעות נפשיות PTSD ,הפרעת דחק בתר חבלתי
.33

ופסיכונוירוטיות
פסיכוטיות
הפרעות
PSYCHONEUROTIC DISORDERS

AND

PSYCHOTIC

א .הפרעה נפשית מזערית ,כושר תפקודי תקין
ב .הפרעה נפשית עם הגבלה קלה בכושר התיפקודי
ג .הפרעה נפשית עם הגבלה בינונית בכושר התיפקודי
ד .הפרעה נפשית עם סימנים אובייקטיביים ניכרים ,קיום צירוף
הפרעות של סף גירוי נמוך ,הפרעות בריכוז ,בחשיבה ,באפקט,
בכוח ההתמדה וברציה ,המגבילות את הכושר התיפקודי בצורה
37%
ניכרת
ה .הפרעה נפשית עם סימנים אובייקטיביים קשים בקיום קשרים
בין-אישיים תקינים ובצירוף הפרעות של סף גירוי נמוך ,הפרעה
בריכוז ,בחשיבה ,באפקט ,בכוח ההתמדה וברציה ,המגבילות
את הכושר התפקודי בצורה קשה
ו .הפרעה נפשית המלווה בהפרעה קשה בקיום יחסים בין-אישיים,
בבחינת המציאות ובשיפוט ,בצירוף סימנים אובייקטיביים קשים
של ירידה בסף הגירוי ,בריכוז ,בחשיבה ,באפקט ,בכוח
ההתמדה וברציה ,המגבילה את הכושר התיפקודי בצורה קשה

5%
17%
27%

ז.

07%
ביותר
מצב נפשי חמור ביותר עם אי-יכולת מוחלטת לתפקד באופן
עצמאי ,צורך בסיוע מתמיד בחיי יום-יום או צורך באשפוז

 .30תגובה נפשית שנובעת מנכות גופנית
דרגת הנכות הקבועה לצד פגימה גופנית כוללת גם את הנכות הנפשית הנובעת ממנה;
אולם אם מצאה הועדה הרפואית כי התגובה הנפשית חורגת בעוצמתה מזו ההולמת
את אותה פגימה ,רשאית היא לקבוע דרגת נכות נוספת עבור התגובה הנפשית,
כמפורט להלן:
(א) תגובה נפשית שנובעת ישירות מהנכות הגופנית ומהווה תגובה
חורגת מהרגיל מזו ההולמת את אותה פגימה; כושר תפקודי
נפשי תקין 5%
(ב) תגובה נפשית שנובעת ישירות מהנכות הגופנית ומהווה תגובה
חורגת מהרגיל מזו ההולמת את אותה פגימה; קיימת הגבלה
קלה בכושר תיפקודי נפשי
(ג) תגובה נפשית שנובעת ישירות מהנכות הגופנית ומהווה תגובה
חורגת מהרגיל מזו ההולמת את אותה פגימה; קיימת הגבלה
בינונית בכושר התיפקודי הנפשי
(ד) תגובה נפשית שנובעת ישירות מהנכות הגופנית ומהווה תגובה
חורגת מהרגיל מזו ההולמת את אותה פגימה; קיימת הגבלה
ניכרת בכושר התפקודי הנפשי  -ייקבעו אחוזי נכות נפרדים
בהתאם לסעיף 33ד ,ה ,ו או ז.
(ה) נכות נפשית כתוצאה מפגיעה מוחית תיקבע בהתאם לסעיף
.)11(20

177%

27%

5%
17%
27%

30א .א .הפרעה נפשית מזערית ,כושר תפקודי תקין
ב .הפרעה נפשית עם הגבלה קלה בכושר התפקודי
ג .הפרעה נפשית עם הגבלה בינונית בכושר התפקודי
ד .הפרעה נפשית עם סימנים אובייקטיביים ניכרים ,קיום
צירוף הפרעות של סף גירוי נמוך ,הפרעות בריכוז ,בחשיבה,
באפקט ,בכוח ההתמדה וברציה ,המגבילות את הכושר
התפקודי באופן ניכר 37%
ה .הפרעה נפשית עם סימנים אובייקטיביים קשים בקיום
קשרים בין -אישיים תקינים ובצירוף הפרעות של סף גירוי נמוך,
הפרעה בריכוז ,בחשיבה ,באפקט ,בכוח ההתמדה וברציה,
57%
המגבילות את הכושר התפקודי באופן קשה
הפרעה נפשית המלווה בהפרעה קשה בקיום יחסים בין-
ו.
אישיים ,בבחינת המציאות ובשיפוט ,בצירוף סימנים
אובייקטיביים קשים של ירידה בסף הגירוי ,בריכוז ,בחשיבה,
באפקט ,בכוח ההתמדה וברציה ,המגבילות את הכושר
07%
התפקודי באופן קשה ביותר
ז .מצב חמור ביותר עם אי יכולת מוחלטת לתפקד באופן עצמאי ,צורך בסיוע מתמיד
בחיי יום יום או באשפוז

עמוד השדרה הצווארי ,עמודה השדרה הגבי ,עמוד השדרה המותני
.30

( )1קיבוע עמוד השדרה
א .קיבוע עמוד השדרה הצווארי ()Cervical Ankylosis
37%
בזווית נוחה
.I
57%
 .IIבזווית בלתי נוחה
זווית נוחה  -הקיבוע הוא בגדר היציבה התקינה;
זווית בלתי נוחה  -היציבה הכוללת מופרעת ,קיימת סטיה בציר.
ב .קיבוע עמוד השדרה הגבי ()Dorsal Ankylosis
17%
בזווית נוחה
.I
37%
 .IIבזווית לא נוחה
זווית נוחה  -זווית שאינה עוברת את הקיפוזיס הנורמלית ואין אנגולציה
צדדית או קדמית-אחורית חדה.
ג .קיבוע עמוד השדרה המותני ()Lumbar Ankylosis
37%
במצב נוח
.I
07%
 .IIבמצב בלתי נוח
57%
 .IIIבמצב של דפורמציה קשה עם הפרעה בולטת ,ביציבה
מצב נוח  -שמירה על היציבה בגבולות הנורמה;
מצב בלתי נוח  -שינוי ניכר או גס ביציבה.
ד .קיבוע מוחלט של כל עמוד השדרה
97%
בזווית נוחה
.I
177%
 .IIבזווית בלתי נוחה ,גם אם קיימות תנועות קלות של הצוואר
זווית העולה על  37מעלות לגבי הקו המאונך נחשבת לבלתי נוחה.
( )2הגבלת התנועות בעמוד השדרה
א .הגבלת התנועות בעמוד השדרה הצווארי ()Cervical Spine
כאבים כרוניים ,מתועדים ,ללא ממצא אורגני וללא הגבלת
.I
תנועות 1%
5%
 .IIהגבלה מזערית
17%
 .IIIהגבלה קלה
27%
 .IVהגבלה בינונית
37%
 .Vהגבלה קשה
 .VIאי -יציבות של עמוד השדרה הצווארי שהוכחה
37%
בצילומי רנטגן בתנוחות שונות
ב .הגבלת התנועות בעמוד השדרה הגבי ()Dorsal Spine
כאבים כרוניים ,מתועדים ,ללא ממצא אורגני וללא הגבלת
.I
תנועות 1%
5%
 .IIהגבלה מזערית או קלה
17%
 .IIIהגבלה בינונית או קשה
ג .הגבלת התנועות בעמוד השדרה המותני ()Lumbar Spine
כאבים כרוניים ,מתועדים ,ללא ממצא אורגני וללא הגבלת
.I
תנועות 1%
5%
 .IIהגבלה מזערית
17%
 .IIIהגבלה קלה
27%
 .IVהגבלה בינונית

37%

 .Vהגבלה קשה
( )3שברים בעמוד השדרה
א .מצב אחרי שבר בגוף החוליה
ללא תזוזה וללא שינוי צורה
.I
 .IIעם תזוזה קלה
 .IIIעם תזוזה ניכרת
 .IVעם שינויי צורה ותזוזה קשים
ב .שבר של זיז החוליה )(Processus
שבר לא מחובר של זיז רוחבי )(Processus Transversus
.I
 .IIשבר לא מחובר של זיז קוצי )(Processus Spinosus
ג .שבר לא מחובר בעצם הזנב ) (Coccygeumאו עצם הסקרלי
)(Sacrum
ללא תזוזה
.I
 .IIעם תזוזה
בנוסף לשבר בעמוד השדרה ,תיקבע נכות בגלל הגבלה בתנועות עמוד
השדרה או הפרעות נוירולוגיות בהתאם למיקום האנטומי.

1%
5%
17%
27%
1%
5%

1%
5%

כתף

.01

Recurrent
( )1נקיעה חוזרת של הכתף
Dislocation( )Humero-scapular
א .בקיעות שכיחות והכרח להיזהר
27%
מתנועות מעל גובה השכם
27%
37%
ב .נקיעות שכיחות המופיעות בכל תנועה
ג .נקיעות שכיחות הניתנות להחזרה רק
07%
בעזרה רפואית
5%
5%
ד .לאחר ניתוח  -פעולת הזרוע טובה
07%
57%
( )2מפרק נד של הכתף ()Flail Shouldar
( )3קשיון ( )Ankylosisשל פרק הכתף
25%
37%
א .קשיון נוח
07%
57%
ב .קשיון לא נוח
בקשיון נוח נמצאת הזרוע בריחוק של  057-577מהגוף בתנוחת-מה קדימה
בקשיון לא נוח נמצאת הזרוע בריחוק של  257מהגוף או בריחוק מעבר ל797-
( )0הגבלת התנועות בפרק הכתף
1%
1%
א .מעל לגובה השכם

ימין

ב.
ג.
ד.

עד לגובה השכם
עד  705מהגוף או הגבלה ניכרת
בסיבוב כלפי חוץ או פנימה
עד  737מהגוף

35%

שמאל
27%

37%

15%

15%

25%
35%

25%

.02

( )1פציעת שרירי הכתף
ימין
א.

ב.

ג.

ד.

שמאל

Trapezius, Serratus magnus,
Levator scapulae
17%
17%
בצורה בינונית
.I
17%
27%
 .IIבצורה ניכרת
27%
37%
 .IIIבצורה קשה
Pectoralis major, Minor, Latissimus dorsi, Teres major
17%
17%
בצורה בינונית
.I
27%
27%
 .IIבצורה ניכרת
37%
37%
 .IIIבצורה קשה
Deltoideus
17%
27%
בצורה בינונית
.I
27%
37%
 .IIבצורה ניכרת
37%
07%
 .IIIבצורה קשה
Supraspinatus,
Infraspinatus,
Subscapularis,
Coracobrachialis
17%
17%
בצורה בינונית
.I
17%
27%
 .IIבצורה ניכרת
27%
37%
 .IIIבצורה קשה
מרפק

( )5פרק המרפק
א .מצב אחרי שבר או חבלה בפרק
שהתרפא מבלי להשאיר שינויים או
הגבלות תפקודיות

1%

1%

ב .מצב אחרי שבר במרפק שהתרפא עם
שינוי בזוויות כגון ;Cubitus varus
 Cubitus valgusאו הוצאת ראש
17%
17%
הרדיוס ,ללא הגבלת התנועות
( )9קשיון במרפק
27%
37%
א .קשיון נוח
37%
07%
ב .קשיון לא נוח
קשיון נוח משמע  -תנוחת המרפק בזווית שבין  707עד ( 707ראה ציור מס' )1
ובעמדה אמצעית של האמה;
קשיון לא נוח  -תנוחה מעבר לגבולות הנ"ל עם הגבלה בסיבובי האמה (Pro-
)supinatio
ימין

שמאל

( )0הגבלת התנועות במרפק
א .הגבלות בכיפוף
קיים יישור מלא של המרפק או שהוא מוגבל בלא יותר מ257-
והכיפוף אפשרי

07%
37%
15%
1%

 .Iמ 77-עד 357
 .IIמ 77-עד 797
 .IIIמ 77-עד 077
 .IVמ 77-עד 1577

37%
27%
17%
1%

ב .הגבלות ביישור
קיים כיפוף מלא של המרפק או שהוא מוגבל מ 1577-עד ל077-
והיישור אפשרי עד לתנוחה
37%
07%
של 077
.I
17%
15%
 .IIשל 797
17%
17%
 .IIIשל 377
1%
1%
 .IVמ 77 -עד 1577
( )2פציעת שרירי המרפק
Biceps,
Brachialis,
א.
Brachioradialis
17%
17%
בצורה בינונית
.I
27%
27%
 .IIבצורה ניכרת
37%
37%
 .IIIבצורה קשה
בTriceps, anconeus .
17%
17%
בצורה בינונית
.I
27%
27%
 .IIבצורה ניכרת
37%
37%
 .IIIבצורה קשה
גFlexor carpi, digiti .
17%
17%
בצורה בינונית
.I
17%
27%
 .IIבצורה ניכרת
27%
37%
 .IIIבצורה קשה
דExtensor carpi, digiti .
17%
17%
בצורה בינונית
.I
17%
27%

 .IIבצורה ניכרת
 .IIIבצורה קשה

17%
17%

ידיים

()17שורש היד
א .מצב אחרי חבלה בפרק כף היד,
הפרעות מזעריות בתנועות

1%

1%

27%
07%

15%
37%

ב .קשיון נוח
ג .קשיון לא נוח
ד .קשיון בעמדה בינונית ,בין נוח ובין לא
נוח 27% 37%
קשיון נוח  -כף היד נמצאת בכיפוף גבי של  157-257ובאבדוקציה אולנרית או

נויטראלית.
קשיון לא נוח  -כף היד נמצאת בכיפוף פלמרי כלשהו או באבדוקציה רדיאלית.
ה .הגבלה בתנועות פרק שורש היד עם
5%
17%
אפשרות כיפוף גבי של 157
איבוד ה Pronatio-וה,Supinatio-
ו.
היד קבועה במצב של  Supinatioאו
27%
37%
Hyperpronatio
ז .איבוד ה Supinatio-וה Pronatio-או
הגבלת תנועותיהם במצב נוח ובמצב
17%
27%
של  Pronatioבעמדת נויטרלית
הגבלת התנועות בפרק שורש היד כתוצאה מתהליכים הגורמים לארטרוזיס כגון
 Pseudoarthrosis of carpal-scaphoid; Lunatomalacia etc.אחוזי הנכות
ייקבעו בהתאם לסעיף .35
.03

.00

( )1אגודל
א .קטיעת אגודל עם עצם המסרק או
חלק ממנה 27% 25%
15%
27%
ב .קטיעת שני גלילים או גליל וחצי
17%
15%
ג .קטיעת הגליל הסופי
0%
0%
ד .קטיעת חצי הגליל הסופי
( )2אצבע 2
א .קטיעת אצבע  2עם עצם המסרק או
חלק ממנה 12% 15%
17%
12%
ב .קטיעת לפחות  2גלילים
17%
17%
ג .קטיעת  2או  1גלילים
5%
5%
ד .קטיעת הגליל הסופי או חצי ממנו
( )3אצבע 3
א .קטיעת אצבע  3עם עצם המסרק או
חלק ממנה 12% 15%
17%
12%
ב .קטיעת לפחות  2גלילים
17%
17%
ג .קטיעת  2או  1גלילים
5%
5%
ד .קטיעת גליל סופי או חצי ממנו
( )0אצבע  0או אצבע 5
א .קטיעת אצבע  0או  5עם עצם המסרק
17%
או חלק ממנה
0%
17%
ב .קטיעת לפחות  2גלילים
5%
0%
ג .קטיעת  2או  1גלילים
5%
5%
ד .קטיעת גליל סופי או חצי ממנו
קשיון לא נוח של האצבעות  -קשיון באחד או יותר מפרקי האצבעות אשר אינו
מאפשר תפיסה או פתיחת היד ומפריע לפעולת האצבעות הסמוכות:
קשיון לא נוח של האגודל  -תנוחה המונעת אחיזה;
קשיון נוח  -קשיון המאפשר תפיסה ובאגודל הוא מאפשר אחיזה )- (Pinch
( )1קשיון לא נוח של האצבעות  -ייקבעו אחוזי הנכות כפי שנקבע לגבי קטיעה
בלי ראש עצם המסרק
17%
17%
( )2קשיון נוח של האגודל

17%

.05

()3
()0
()1
()2

קשיון נוח של אצבע 2
קשיון נוח של אצבע  3או  0או 5
של האגודל או של אצבע 2
של יתר האצבעות (פרט לאצבע  1ואצבע  )2לכל אצבע

0%
5%

0%
5%
0%
5%

ברך

( )2הברך
א .אי-יציבות צדדית קשה (הברך מתעקמת תחת כובד משקל
הגוף לצד אחד)
ב .אי-יציבות אחורית-קדמית עם התעקמות הברך תחת כובד משקל
הגוף 27%
ג .קשיון נוח
ד .קשיון לא נוח
קשיון לא נוח  -פירושו :עמדת הברך ביישור יתר של יותר מgenu ( 1°-
 )recurvatumאו כיפוף ביותר מ 37°-או סטיה צדדית ( )varus valgusשל
יותר מ.27°-
ה .הגבלת תנועות הכיפוף
הכיפוף אפשרי בזווית מ 7°-עד 07°
.I

ו.

ז.

 .IIהכיפוף אפשרי בזווית מ 7°-עד 07°
 .IIIהכיפוף אפשרי בזווית מ 7°-עד 05°
 .IVהכיפוף אפשרי בזווית מ 7°-עד 37°
 .Vהכיפוף אפשרי בזווית מ 7°-עד 15°
הגבלה ביישור הברך
יישור הברך אפשרי עד 5°
.I

37%

37%
57%

1%
5%
17%
27%
37%
1%

 .IIיישור הברך אפשרי עד 17°
 .IIIיישור הברך אפשרי עד 15°
 .IVיישור הברך אפשרי עד 37°
 .Vיישור הברך אפשרי עד 05°

17%
27%
07%
57%

נזק במניסקוס
נזק במניסקוס בצורה קלה
.I
 .IIנזק במניסקוס עם Locking
 .IIIמצב לאחר ניתוח הוצאת המניסקוס ללא הפרעות תפקודיות

17%
27%
1%

 .IVמצב לאחר ניתוח הוצאת המניסקוס קיימים שינויים
ארטרוטיים קלים ודלדול קל של השרירים

17%

קרסול
( )3קרסול
א .הגבלה בתנועת פרק הקרסול
בצורה קלה
.I
 .IIבצורה בינונית
 .IIIקשיון נח
 .IVקשיון לא נח
ב .נקע בקרסול
קביעת דרגת הנכות תתבסס על בדיקה קלינית וצילום מתיחה
השוואתי ()stress roentgenogram
מצב אחרי נקע יותר מפעמיים ללא עדות לפגיעה
.I
ברצועות ,וללא פתיחה משמעותית
 .IIאי-יציבות של הרצועות ,בצורה קלה עד בינונית,
פתיחת יתר ( )excess openingמעל  5ºעד 17º
 .IIIאי-יציבות של הרצועות בצורה ניכרת ,פתיחת יתר
מעל  17ºעד 15º
 .IVאי-יציבות של הרצועות בצורה קשה ,פתיחת יתר
מעל 27% 15º

5%
17%
27%
37%

1%
5%
17%

ספחת (פסוראזיס)

.00

(א)
(ב)
(ג)
(ד)

בצורה מזערית או ברמיסיה
בצורה קלה
בצורה בינונית
בצורה קשה

1%
5%
27%
37%

