
 גובה נפשית שנובעת מנכות גופניתת

אולם אם ; ם את הנכות הנפשית הנובעת ממנהרגת הנכות הקבועה לצד פגימה גופנית כוללת גד

, עוצמתה מזו ההולמת את אותה פגימהבמצאה הועדה הרפואית כי התגובה הנפשית חורגת 

 :כמפורט להלן, רשאית היא לקבוע דרגת נכות נוספת עבור התגובה הנפשית

מהווה תגובה חורגת מהרגיל מזו ותגובה נפשית שנובעת ישירות מהנכות הגופנית  )א(

 5% כושר תפקודי נפשי תקין; גימהפהולמת את אותה ה

מהווה תגובה חורגת מהרגיל מזו ות הגופנית ותגובה נפשית שנובעת ישירות מהנכ )ב(

מת הגבלה קלה בכושר תיפקודי נפשי   קיי; גימהפההולמת את אותה 

  10% 

מזו  מהווה תגובה חורגת מהרגילותגובה נפשית שנובעת ישירות מהנכות הגופנית  )ג(

 20% קיימת הגבלה בינונית בכושר התיפקודי הנפשי ; גימהפההולמת את אותה 

תגובה נפשית שנובעת ישירות מהנכות הגופנית ומהווה תגובה חורגת מהרגיל מזו  )ד(

ייקבעו אחוזי נכות  קיימת הגבלה ניכרת בכושר התפקודי הנפשי -; ההולמת את אותה פגימה

 .או ז ו, ה, ד33נפרדים בהתאם לסעיף 

). 11(29יף ענכות נפשית כתוצאה מפגיעה מוחית תיקבע בהתאם לס )ה(

 

 5% כושר תפקודי תקין, הפרעה נפשית מזערית .א .א34

 10% הפרעה נפשית עם הגבלה קלה בכושר התפקודי .ב 

 20% הפרעה נפשית עם הגבלה בינונית בכושר התפקודי .ג 

קיום צירוף הפרעות של סף , סימנים אובייקטיביים ניכרים םהפרעה נפשית ע .ד 

המגבילות את הכושר , וח ההתמדה וברציהבכ, באפקט, בחשיבה, הפרעות בריכוז, גירוי נמוך

 30% התפקודי באופן ניכר

אישיים  הפרעה נפשית עם סימנים אובייקטיביים קשים בקיום קשרים בין- .ה 

בכוח ההתמדה , באפקט, בחשיבה, הפרעה בריכוז, רוי נמוךיתקינים ובצירוף הפרעות של סף ג

 50%   המגבילות את הכושר התפקודי באופן קשה, וברציה

בבחינת , אישיים הפרעה נפשית המלווה בהפרעה קשה בקיום יחסים בין- .ו 

 ,בחשיבה, בריכוז, בצירוף סימנים אובייקטיביים קשים של ירידה בסף הגירוי, המציאות ובשיפוט

 70% המגבילות את הכושר התפקודי באופן קשה ביותר, בכוח ההתמדה וברציה, באפקט

צורך בסיוע , ת מוחלטת לתפקד באופן עצמאימצב חמור ביותר עם אי יכול .ז 

 100% מתמיד בחיי יום יום או באשפוז
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