אשכים ואיבר המין של הזכר
)(1

Varicocoele

א.
ב.

חד או דו צדדי ,ללא הפרעות או עם הפרעות בלתי ניכרות 1%
10%
עם הפרעות ניכרות

)(2

 Hydrocoeleחד או דו-צדדי

)(3
)(4
א.
ב.
ג.

חוסר אשך אחד והשני תקין
אבדן שני האשכים
50%
אצל גבר עד גיל  45מלווה בהפרעות נוירו -אנדוקריניות
אצל גבר מעל לגיל  45עד  60שנה מלווה בהפרעות נוירו -אנדוקריניות
25%
מעל לגיל 60

)(5

אבדן חלקי של ה30% Penis-

)(6

אבדן של הPenis-

60%

)(7
א.

אספרמיה חבלתית
עד גיל 45

20%

1%
20%

40%

10%
מעל לגיל 45
ב.
לענין סעיף זה ייקבעו אחוזי הנכות לפי גילו של הנפגע ביום בו נוצרה הפגימה .
אינאונות והפרעות בזיקפה על רקע אורגני כתוצאה מ פגיעה באברי המין ו /או רקמות
)(8
סמוכות.
ישנם סימנים אוביקטיביי ם וסוביקטיביים להפרעה בזיקפה אך קיימת אפשרות לקיום
א.
יחסי מין מלאים )עם חדירה( 1% -
ישנם סימנים אוביקטיביים וסוביקטיביים להפרעה בזיקפה אך קיימת אפשרות לקיום
ב.
יחסי מין מוגבלים )עם חדירה( 10% -
ישנם סימנים אוביקטיביים וסוביקטיביים להפרעה בזיקפה ולא קיימ ת אפשרות לקיום
ג.
יחסי מין )עם חדירה( 30% -
אינאונות על רקע אורגני כתוצאה מפגיעה בכלי ד ם ו/או עצבים.
)(9
נכות זו תיקבע רק במקרים בהם הנכות בגלל הפגיעה הנוירולוגית או הוסקולרית המהווה סיבה
לאינאונות לא מגיעה ל.50% -
כמו בסעיף )(8א לעיל 1% -
א.
כמו בסעיף )(8ב לעיל 10% -
ב.
כמו בסעיף )(8ג לעיל 30% -
ג.
אינאונות על רקע אורגני כתוצאה ממחלה סיסטמית כולל השפעה אטרוגנית של תרופות
)(10
הקשורות לאותה המחלה .
נכות זו תיקבע רק במקרים בהם הנכות בגלל המחלה הסיסטמית לא מגיעה ל .50%-
כמו בסעיף )(8א לעיל 1% -
א.
כמו בסעיף )(8ב לעיל 10% -
ב.
כמו בסעיף )(8ג לעיל 30% -
ג.
אינאונות על רקע נפשי בחומרות המקבילות לסעיף ) (8לעיל תיקבע לפי סעיפים 33א33 ,ב
)(11
או 33ד בתוספת.

בהפרעות נפשיות רגשיות חמורות המגבילות בהסתגלות החברתית משפחתית באופן
)(12
בולט על רקע אינאונות אורגנית תיקבע נ כות לפי סעיף  33שבתוספת )בנוסף לאחד מסעיפי - 24
) (9) ,(8או ).(10
הערה :הנכות בגלל אינאונות על רקע אורגני כלולה בסעיפים קטנים ) (5) ,(4ו (6)-ואין לדון בנפרד.

