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זכויות
שוות†זהב
הנחיות†והטבות†לאזרח†הוותיק†המתאשפז

††תוכן†עניינים
 ††£גמלת†סיעוד
 ††£שיקום†רפואי†תפקודי
 ††£מכשירי†שיקום†וניידות
 ††£התאמת†תנאי†דיור†למוגבלים†בניידות
 ††£טיפול†רפואי†בבית
 ††£עובדים†זרים
 ††£פטורים†והנחות†בהשתתפות†עצמית
†††בקופות†החולים
 ††£ביטוח†משלים†וביטוח†בריאות
 ††£ביטוח†סיעודי
 ††£חזרה†לקהילה
 ††£הטבות†לניצולי†שואה
 ††£מוסדות†לטיפול†ממושך
 ††£זכויותיהם†של†בני†משפחה†המטפלים
††††באזרחים†ותיקים
 ††£טלפונים†חשובים
לתשומתליבך
†£כלהמידעהמוגשבחוברתזוכפוףלתנאיםולקריטריונים
כמתחייבמהחוקומהתקנות.
† £חוברתזואינהמשקפתבאופןמלאופרטניאתהחוק
והנהלים,ובכלמקרהלשוןהחוקוהנוהלהיאהקובעת.
† £תכניחוברתזומופניםהןלזכרוהןלנקבה,אלאאםכן
צוייןאחרת.
†£הנתוניםשבחוברתנכוניםל1.1.2014$

חוברתזומכילהמידעכללי,איןלהתייחסלמידע
זהכנוסחמחייב
שלהדין.
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שלום†רב†לך¨
למשרדלאזרחיםותיקיםחשובכיבמהלךהאשפוז
ולאחריותזכהלקבלאתמרבהזכויותוהזכאויות
שלך.לכן,ריכזנובעבורךאתעיקריהזכויותהמגיעות
לאזרחהוותיקהמתאשפזבמגווןאפיקים,כגון
החזריםכספיים,עזרהבביתלאחרשחרורמבית
חוליםועוד.לפרטיםנוספיםוהכוונהנשמחלהשיב
במוקדהטלפונישמספרו.*8840אנומאחליםלך
בריאותטובהואריכותימים.

†††גמלת†סיעוד
חוקהביטוחהלאומיקובעמתןגמלתסיעודלקשישים
בקהילההזקוקיםבמידהרבהלעזרתהזולתבביצוע
רובפעולותהיום$יום)ניידותבבית,הלבשה,רחצה,
אכילה,טיפולבהפרשות(אולהשגחה.עלפיחוק
זה,המדינהמסייעתבסלשירותיםלזכאילפיבחירתו
)מטפלתלעזרהאישיתבבית,מרכזיום,לחצן
מצוקה,מוצריספיגהוכו'(באמצעותחברותפרטיות
אועמותותשהמוסדלביטוחהלאומימשלםלהן.
הטיפולהאישיבביתהזכאינועדלעזורבתפקוד
יומיומי,כגוןרחצה,הלבשה,בישולואכילה,ליווי
לרופאולקופתחולים .החלמיום1.3.2014ועדיום
31.12.2014זכאילגמלתסיעודהמעונייןלהעסיק
מטפלצמוד,יוכלבתנאיםמסוימים,לבחורלקבל
גמלתסיעודבכסף,ולהעסיקבאופןבלעדיאת
המטפל,ללאתיווךשלחברתסיעוד.לפרטיםנוספים
ניתןלבדוקבאתר< www.btl.gov.ilקצבאות
והטבות<סיעוד<גמלתסיעודבכסףבמקום
שירותים.
תנאיםלזכאותלסיועבביתבמסגרתחוק
הביטוחהלאומי:
 £גילאדםשהגיעלגילפרישה:אישהבגיל,62
גברבגיל.67
 £מקוםמגוריםתושבישראלהמתגוררבביתו.
 £מצבתפקודיהמבקשנמצאזקוקבמידהרבה
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לעזרתושלאדםאחרבביצועפעולותהיום$יום
שהןניידותבבית,הלבשה,רחצה,אכילה,טיפול
בהפרשותוצורךבהשגחה.בני90ומעלהיכולים
לבחורלהיבדקלצורךהערכתהתיפקודע"ירופא
מומחהבגריאטריהבמסגרתעבודתובמוסד
ציבורי,ללאתשלוםנוסף,ואינםצריכיםלהיבדק
ע"ימעריךהמוסדלביטוחלאומי.
כאשרחלשינוי/החמרהבמצבהתפקודיאוהמנטלי:
החמרה במצב התפקודי כתוצאה ממחלות
כרוניות,מחלותחריפות,ניתוחמהותי,אירוע
מוחי,שברוכו'.
שינוי/החמרה במצב המנטלי :ירידה בתובנה
ובזיכרון כתוצאה מדמנציה )כגון עקב מחלת
אלצהיימראודיכאוןקשה(.השינוילאבהכרח
קשורלשינויבתפקודהפיזי)רצוילערוךאבחון
אצלרופאמומחהבגריאטריה(.
המבוטחאינומקבלקצבתנכות/גמלהלטיפול
אישי/השגחה.
†£הכנסההגמלהניתנתלמישהכנסתוהחודשית
נמוכהמהסכומיםשלהלן:
††£אדםבודד₪13,634$
††£זוג₪20,451$
ההכנסותהכספיותהחודשיות)ברוטו(כוללות
בתוכן את :קצבת הזקנה ,שילומים ופנסיה.
לידיעתכם ,קצבה המתקבלת בשל רדיפות
הנאציםועוזריהםהמשולמתע"ימדינהאחרת
אינהנכללתכהכנסה.הסכומיםמשתניםמעת
לעת.ניתןלבדוקבאתרwww.btl.gov.il:
 £גימלהקצרתמועדבעקבותמגבלהחדשה
וזמניתאשרצפויהלהשתפרלאחר60ימים,
תינתןזכאותל60ימיםבלבד.תקופתהזכאותתחל
בסמוךלהגשתהתביעהותסתייםלאחר60ימים
ללאבדיקהחוזרת.
 £טרוםסיעודישנןחברותסיעודפרטיות
המעניקותסיועשללפחות6שעותשבועיות
בביתהגמלאיעםהשחרורמביתהחולים,אף
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לפניקביעתהזכאותע"יהביטוחהלאומי.אזרח
ותיקאשרתפקודולקויומעונייןלחזורלביתו
ועומדבקריטריוניהחוק)גיל,מגוריםבקהילה,
הכנסהותפקוד(יכוללקבלעזרהמיידיתעםשחרורו
מביתהחוליםעלידיפנייהלאחתמחברותהסיעוד.
רשימתהחברותבאזורמגוריומצויהאצלהעובדת
 הסוציאליתשלבית החוליםאובאתרהאינטרנט
שלהביטוחהלאומי.
החברותנותנותשעותשירותאלוללאתשלום
עדלתשובת הביטוחהלאומיאולכלהיותרעד
לחודשימים.
תהליך לקביעת זכאות לגמלת הסיעוד
יש למלא את טופסי התביעה לגמלת הסיעוד
ולהקפיד לצרף את כל המסמכים הנדרשים:
אישוריהכנסותשל4החודשיםהאחרוניםלפני
הגשת התביעה; תדפיס מידע רפואי מהרופא
המטפלבקופתהחוליםאוסיכוםאשפוז.כשהרקע
לפנייההואמנטלי)אלצהיימר,דמנציה,דיכאון
קשה(,רצוילצרףייעוץרופאגריאטר,אשרכלול
בשירותיקופותהחולים.
ניתןלהשיגאתטופסיהתביעה:
 £דרךהאתרwww.btl.gov.il
 £בבתיהחוליםמהעובדתהסוציאליתבמחלקה
 £בלשכותהרווחה
 £במרפאותקופותהחולים
 £בסניפיהביטוחהלאומי
*לאחרמשלוחהטפסיםלביטוחהלאומייתואם
ביקורשלאישמקצועמטעםהביטוחהלאומי
שיגיעלביתהאזרחהוותיקלביצועהערכתתלות.
*קביעתהזכאותוהיקפהמתבצעתע"יפקיד
התביעותבביטוחהלאומי.
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†††שיקום†רפואי†תפקודי
עצמאותבתפקודהיאאחדהדבריםהחשובים
ביותרלאדם.
ירידהבתפקודעלולהלהיגרםעקבפגיעהגופנית
כלשהי ,בכלגיל)לדוגמא$שבץמוחיאושבר(.
שיקום רפואי הוא זכות המעוגנת בחוק ביטוח
בריאותממלכתי,באחריותקופתהחוליםשבה
מבוטחהמטופל.
תהליךהשיקוםנועדלאפשרלמטופללחזורככל
האפשרלתפקודיומיומי$מבחינהפיזית ,חברתית
ונפשית,במטרהלקייםאורחחייםפעילובריא,
במשפחהובחברה.
השיקוםהרפואיכוללטיפולשלרופאים,
פיזיותרפיסטים,מרפאיםבעיסוקומקצועותנוספים
לפיהצורך$מרפאיםבדיבור,אחיות,עובדים
סוציאליים,פסיכולוגיםודיאטנים.
שיקוםרפואיניתןעלפיהמלצתרופא.למטופל
המאושפזבביתחוליםכללי$המלצהלשיקום
תינתןככללבמכתבהשחרורמאשפוז.לתיאום
קבלת השירות יש לפנות לקופת החולים,
לרבותלנציגהקופהבביתהחולים.במצבים
שבהםקיימתהמלצהלשיקוםוקופתהחוליםאינה
מאשרתאתהשיקוםכמומלץ$ניתןלהגישקבילה
לנציבתקבילותהציבורלחוקביטוחבריאותממלכתי
במשרד הבריאות בטלפון  *5400או בפקס
02$5655981אובדוא"ל:
kvilot@moh.health.gov.il

לפרטיםנוספים:אתרמשרדהבריאות
www.health.gov.il
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†††מכשירי†שיקום†וניידות
לידיעתך,משרדהבריאותמשתתףבמימוןמכשירי
שיקוםוניידות,כגוןכיסאגלגלים,כיסאלשירותים
ורחצה,מנוףלהעברהועוד.השירותניתןבלשכות
הבריאותהמחוזיותשלמשרדהבריאות,באמצעות
המחלקות למחלות ממושכות ושיקום ,בכפוף
לקביעת נזקקות וזכאות להשתתפות במימון
המכשירים.

†††התאמת†תנאי†דיור†למוגבלים†בניידות
משרד השיכון בשיתוף משרד הבריאות מסייע
במימוןהתאמתפניםהביתודרכיהגישהאליו,
לאנשיםבעלימוגבלותקבועהבניידות,הנעזרים
באביזריעזר.הסיועניתןלפיקריטריוניםהקבועים
בנוהליהמשרדים.
לקבלתמידע,ייעוץוהכוונה,ניתןלפנותלעובדת
הסוציאליתבמחלקהלמחלותממושכותושיקום
בלשכתהבריאותאובקופתהחולים.
7

††טיפול†רפואי†בבית
כלמטופלזכאילכךכיהטיפולבקהילההכלולבסל
הבריאות,שבאחריותקופותהחוליםעפ"יהחוק$
יינתןלוגםבביתו,עלידיביקורשלבעלהמקצוע
המטפל,אםלנוכחמצבוקייםצורךממשילקבל
אתהבדיקהאואתהטיפולבבית)לדוגמהבדיקות
דם,ביקוררופא,אחות,פיזיותרפיהוכו'(.

††עובדים†זרים
מטופלשהגיעלגילהפרישהומצבוהתפקודימצריך
עזרה צמודה במרבית שעות היום ,יהיה  זכאי
לקבלתהיתרהעסקתעובדזרובתנאישצבר4.5
נקודות,ADLאו4נקודותADLלמישבודדאולמי
שמלאו לו  ,90וזאת לפי מבחן התלות שעורך
הביטוחהלאומיבמסגרתתביעהלגמלתסיעוד.
קשישיםהמבקשיםלהעסיקעובדזר,ואשרמחמת
גובההכנסותיהםאינםזכאיםלעבורמבחןתלות
במסגרתתביעהלגמלתסיעודמהמוסדלביטוח
לאומי,יפנולרשותהאוכלוסיןוההגירהבטלפון*3450
אובאמצעותהאינטרנטבכתובת
www.piba.gov.il

בקשותלקשישיםמעלגיל85עפ"יחלקג'סעיף
ו'במסמךהקריטריונים,יידונובפניועדהמקצועית
מייעצת.
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ישלצרףלבקשה:
 £אישורעלתשלוםאגרתבקשהבסך.₪310
בקשהשהוגשהללאאישורעלתשלוםאגרה
תוחזרלשולח.הסכוםמשתנהמעתלעת,ניתן
לבדוק באתר רשות האוכלוסין וההגירה
www.piba.gov.il
 £צילוםת"ז+ספחשלהמטופלושלה"מעסיק"
)במקרהוהמטופלאינומסוגללמלאאתחובותיו
כמעסיקשלעובדזר(.
 £למטופלחסוי,ישלצרףאישורעלאפוטרופסות.
 £טופסא'$בקשהלקבלתהיתרלהעסקתעובד
זראולהארכתהיתרקיים.
 £טופסב'$התחייבותמעסיק.
 £טופסג'$הצהרתויתורעלסודיות.
 £טופס ה'  $טופס בקשה למטופל העומד
להשתחררמביה"ח.אםחולההעומדלהשתחרר
מבית החולים מציג אבחנה רפואית מטעם
רופאביתהחולים,המציינתאתהצורךברצף
טיפולי והצורך בהשגחה של  24שעות וכן
מציינתאתהתאריךהמשוערלשחרורהחולה
מביתהחולים)לפחותשבועייםמראש(,תיבחן
 האפשרותלקבלתהיתרלעובדזר.היתרלפי
סעיףזהיינתןלתקופהשל3חודשיםבלבד,
בכפוףלשיקולהדעתשלהוועדההמקצועית
המייעצת של ענף הסיעוד במינהל השירות
למעסיקים ולעובדים זרים ,ברשות האוכלוסין
וההגירה.טופסבקשהלקבלתהיתרלהעסקת
עובד זר בענף הסיעוד ניתן להוריד באתר
.www.piba.gov.ilלאחרקבלתהיתרלהעסקת
עובדזר,ישלהירשםאצלאחתהלשכותהפרטיות
הרשומות לצורך העסקת עובד זר .מידע על
הלשכות נמצא באתר האינטרנט של רשות
האוכלוסיןוההגירהבכתובת.www.piba.gov.il
 £לאחרשהוסדרענייןהיתרהעסקהוישעובדזר,
יש לפנות ללשכת מנהל האוכלוסין ,ולהסדיר
ויזתעבודהולשלםאגרהבסך.₪180
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†††פטורים†והנחות†בהשתתפות†עצמית
†††בקופות†החולים
אזרחותיקהמקבלגמלתהבטחתהכנסהפטור
מהשתתפותעצמיתבעדביקוררופא,מרפאות
חוץומכונים.
קשישמעלגילפרישהזכאיל50%$הנחהמתקרת
התשלוםלמשפחתועבורשירותיםאלה.
כל קשיש מעל גיל  75זכאי ל  10% $הנחה
בהשתתפותהעצמיתלתרופות.
אזרחותיקהמקבלגמלתהבטחתהכנסהאושהוא
ניצולשואה)בתנאיםמסוימים(זכאיל50%$
הנחהברכישתתרופות.
קשיש שהוגדר ותיק מלחמת העולם השנייה
ו"נזקק",זכאיל75%$הנחהברכישתתרופות.
בנוסף לכך ,לחולים כרונים נקבעה תקרה
להשתתפותעצמיתבתרופותשכלולותבסל
שירותיהבריאות.התקרהמשתנהמעתלעתויש
הבדליםביןהקופות.כיוםהתקרהעומדתעלכ$
283$299ש"חלחודשבהתאםלקופה.
התקרההיאחודשיתבחישוברבעוני.
חולהכרונישהגיעלגילפרישהומשולמתלוגמלה
לפיחוקהבטחתהכנסהאוחולהכרוניניצולשואה
)בתנאיםמסוימים(,זכאילהנחהשל50%בתקרת
ההשתתפותהעצמיתלתרופותלחוליםכרוניים.
)ישלםלקופהכ141$149$ש"חלחודשלכלהיותר
במקום283$299ש"ח(.העדכוןיחולב1.4.14$
כאשרהתקרותיעודכנובחלקמהקופותרקמה$
 ,1.7.14בהתאם לפרסום מדד יוקר הבריאות.

††††ביטוח†סיעודי
קשישיםרביםרכשוביטוחסיעודי$דרךקופת
החולים,באמצעותמקוםהעבודהאובאופןפרטי.
אםקשישהגיעלמצב"סיעודי"או"תשושנפש
הזקוקלהשגחה",מומלץלבדוקאםישלקשיש
ביטוחיםסיעודיים,ואםכן$לבדוקאתזכאותו
לתגמולמחברתהביטוחלצורךמימוןטיפולסיעודי
בביתאואשפוזסיעודיבמוסד,בהתאםלתנאי
פוליסת הביטוח .במקרים המתאימים ,ניתן
להסתייעלענייןזהגםבקופתהחולים.בהקשרזה,
ראהגםזכאותלגמלתסיעודמטעםהמוסדלביטוח
לאומי )לעיל( ומוסדות לטיפול ממושך )לרבות
אישפוזלסיעודייםותשושינפשבאמצעותמשרד
הבריאות,להלן(.

†††חזרה†לקהילה
שירותים הניתנים לאזרחים ותיקים באמצעות
המחלקותלשירותיםחברתייםברשויותהמקומיות:
 £נופשוניםלזקניםתשושיםוסיעודיים,מרכזייום,
קהילותתומכות,נסיעותלטיפולרפואיקריטי,
סיועסמךמקצועי,השלמתציודבסיסיבבית,
סיועלכניסהלבתיאבותועוד.
ישלצייןכישירותיםאלוכפופיםלקריטריוניםשל
משרדהרווחהוהשירותיםהחברתיים.
פרטיםבאתרמשרדהרווחהwww.molsa.gov.il

†††ביטוח†משלים†וביטוח†בריאות
ביטוחיםמשלימיםבקופותהחוליםוביטוחיבריאות
פרטייםמזכיםלעיתיםבהנחותאוהחזריםלהוצאות
עבורתרופות,יעוץרופא,ניתוחועוד.ניתןלבדוק
זכאות,לענייןהביטוחיםהמשלימים$בקופותהחולים,
ולענייןביטוחיבריאותפרטיים$בחברותהביטוח.
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†††הטבות†לניצולי†שואה
ישנןמספרהטבותנוספותהניתנותבאמצעות
"הקרןלרווחתנפגעיהשואה"בישראללזכאים:
הגדרהכניצולשואה
מישחיתחתהכיבושהנאציבתקופתמלחמת
העולם השנייה ושעבר את התקופה בגטאות,
במחנותריכוזאובמסתורתוךסיכוןחיים,אושחי
בארצותשהיוגרורותיהשלגרמניההנאציתכמו
רומניה,בולגריה,צרפת,איטליה,הונגריה,לוב,
טוניסוהולנדוסבלמרדיפותהנאציםוכןמישברח
משטחהכיבוש:מגרמניהאחרי,1933מאוסטריה
אחרי,1938ומיתרהארצותאחריפרוץהמלחמה
וכיבושעדליום.8.5.1945
ההטבותהמגיעותכוללות:
 £סול"ם)סיועועזרהלניצולמאושפז(ניצול
שואהלאחראשפוזאוביקורבמיוןשעומדבמבחן
ההכנסותשלעד8,812ש"חלחודש).הסכום
משתנהמעתלעתוישלהתעדכןבאתרהקרן
(www.k-shoa.orgיכוללפנותלקרןבבקשה
לקבלתסיועשל50שעותסיעודבביתולתקופה
שלחודשייםאועדלקבלתגמלתסיעודמביטוח
לאומי.כדילממשאתהזכאותישלמלאאת
טפסיהבקשהבביתהחוליםעלידיהעובדת
הסוציאליתשלהמחלקהבביתהחולים.אם
העובדת הסוציאלית לא נוכחת ,יש לבקש
להשאיר את מדבקות האשפוז אצל האחות
האחראית במחלקה עד לבואה של העובדת
הסוציאלית כדי שתמלא את הטפסים
המתאימיםבליווימדבקתהאשפוז.
 £תוספתשלשעותסיעודיכוליםלהגישבקשה
לקרןלקבלת9שעותסיעודשבועיותנוספות:
זכאיםלגמלתסיעודבגובה150%או168%
מהמוסדלביטוחלאומיאוזכאילקצבהלשירותים
מיוחדים)שר"מ(מהמוסדלביטוחלאומיבגובה
 105%או175%אוזכאישעות"עזרהלזולת"
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ממשרדהבטחוןבהיקףשל66שעותחודשיות
לפחות.

†††מוסדות†לטיפול†ממושך
לעתיםמצבוהתפקודירפואישלהקשישאינו
מאפשר המשך טיפול בבית ,בשל העדר תנאי
טיפולמתאימים.המסגרתהמוסדיתהמתאימה
נקבעתעלפימצבושלהקשיש,כפישמוגדרע"י
אנשיהמקצועהמתאימים.
כל סוגי המוסדות לטיפול ממושך מחויבים
בהשתתפותעצמית,כפישמפורטלהלן:
מעונותלתשושים
 £אםהאזרחהוותיקמוגדר"תשוש"ישלפנות
לביתאבותלתשושיםברישוימשרדהרווחה;
לקבלת סיוע במימון השהות )בהשתתפות
הקשיש ובני משפחתו( ניתן לפנות לעובדת
סוציאליתבלשכתהרווחההמקומית.פרטים
באתר משרד הרווחה www.molsa.gov.il
אשפוזלסיעודייםולתשושינפש
 £אםהאזרחהוותיקמוגדר"סיעודי"או"תשוש
נפש" ישלפנותלאשפוזרקלמחלקותלסיעודיים
אולתשושינפששהןברישוימשרדהבריאות.
לקבלת סיוע במימון השהות )בהשתתפות
הקשיש ובני משפחתו( ניתן לפנות ללשכת
הבריאותבמחוזמגוריהאזרחהוותיק.אםלאזרח
הוותיקישביטוחסיעודי$ישלפנותלחברת
הביטוחלצורךמימושהפוליסה.פרטיםבאתר
משרדהבריאותwww.health.gov.il
אשפוזסיעודימורכב
 £אםהאזרחהוותיקמוגדר"סיעודימורכב"$אשפוזו
במחלקה לסיעוד מורכב הוא במימון קופת
החולים,כוללהשתתפותעצמיתעלפיחוק.
רשימתהמחלקותברישוילסיעודמורכבופרטים
נוספיםבאתרמשרדהבריאות
www.health.gov.il
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††זכויותיהם†של†בני†משפחה†המטפלים
††באזרחים†ותיקים

††טלפונים†חשובים

 .1חוקדמימחלה)היעדרותבשלמחלתהורה(
התשנ"ד1993$קובעכיעובדזכאילהיעדר
מהעבודהבשלמחלתהורהאומחלתהורהשל
בן זוגו ,וזאת על חשבון תקופת המחלה של
העובד.
 .2חוקדמימחלה)היעדרותבשלמחלתבןזוג(
התשנ"ח1998$קובעכיעובדזכאילהיעדר
מעבודתובשלמחלתבןזוג,וזאתעלחשבון
תקופתהמחלהשלהעובד.
 .3חוק פיצויי פיטורין התשכ"ג  1963קובע כי
במקרהשבוישנןנסיבותרפואיותשלעובדאו
שלבןמשפחתוהמונעותאתהמשךעבודתו,
יהאהעובדרשאילהתפטרויראואתהודעתו
כפיטוריןבהתאםלקבועבחוק.
 .4סעיף44לפקודתמסהכנסהמעניקזיכויבמס
בחישובהכנסתוהחייבתשליחידתושבישראל
ששילםבשנתהמסבעדהחזקתובמוסדשל
הורהמשותקלחלוטין,מרותקלמיטה,עיוור
אובלתישפויבדעתו.
 .5סעיף)2א()(7לחוקהבטחתהכנסה,התשמ"א
1981מעניקזכאותלקבלתהבטחתהכנסה
למי שמטפל בבן זוג חולה הזקוק להשגחה
תמידית,בכפוףלכלליםולתקנוןשבעניין.

משרדלאזרחיםותיקים:
מוקד*8840לפניותאזרחיםותיקים
www.vatikim.gov.il

קופותחולים:
כללית www.clalit.co.il|*2700
מכבי
www.maccabi4u.co.il|*3555
לאומית www.leumit.co.il|*507
מאוחדת www.meuhedet.co.il|*3833
הקרןלרווחתניצוליהשואה:
רח'תובל5תלאביב,טל'03$6090866
שירותהייעוץלקשישבמוסדלביטוחלאומי:
טל'02$6463400
נציבתקבילותהציבורלחוקביטוחבריאות
ממלכתי:
תלונותנגדקופותחוליםבנוגעלמתןשירותיבריאות
)תרופות,טיפולים,אשפוזיםוכו'(
טל',*5400פקס.02$5655981
kvilot@moh.health.gov.il

בכלשאלהאוהבהרההתקשרולמוקדפניותהציבור
במשרד לאזרחים ותיקים  *8840ונשמח לענות.
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