
    ת מוחיות והפרעות בעצבים הקרניאלייםוסמונת        

 

 צד לא דומיננטי      ד דומיננטיצ                              

)1 (I  המיפרזיס Hemiparesis - 

 5% 10% בצורה מזערית .א

 20%  30% בצורה קלה .ב

 40%  50% בצורה בינונית .ג

 60%  70% בצורה קשה .ד

II  המיפלגיה Hemiplegia 100% 100% 

III  5% 10% )המיאנסטזיה(הפרעות בתחושה ללא שיתוק 

)2 (I  פראפרזיס Paraparesis -

 10% בצורה מזערית .א

 20% בצורה קלה .ב

 50% בצורה בינונית .ג

 85% כושר הליכה מוגבל, קשה בצורה .ד

 100% איבוד כושר הליכה, בצורה קשה .ה

II  פראפלגיה Paraplegia 100% 

III  תסמונת זנב הסוס Cauda Equina Syndr-  אחוזי הנכות יקבעו לפי חומרת השיתוק

). I(המוגדרת בפסקה 

)3 (I  קוודריפארזיס Quadriparesis -

 30% בצורה קלה מאד .א

 60% בצורה קלה .ב

 90% בצורה בינונית .ג

 100% בצורה קשה .ד

II  קוודריפלגיהQuadriplegia 100% 

)4 (I - אי שליטה נוירוגנית על הסוגרים 

 30% בצורה חלקית .א

 70% איבוד שליטה מלא .ב

ויותר  85%לא ייקבעו אחוזי נכות נוספים לפי סעיף זה בפראפרזיס בדרגת נכות של : ערהה

כי אחוזי הנכות כבר כלולים בקביעה לפי הסעיפים , ויותר 90%נכות של  ובקוודריפרזיס דרגת

 .המתאימים של פרפרזיס וקוודריפרזיס

II - 9(24הנכות תיקבע לפי סעיף  איבוד נוירוגני של כח גברא .(

 

 פגימות בעצבי המוח) 5(

) V )Trigeminusעצב  .א

.I 10%  בצורה קלה 

.II 20%  בצורה בינונית 
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.III 30%  תחושתיות ניכרות תבצורה בינונית עם הפרעו 

.IV 40%  בצורה קשה 

) VII )Facialtsעצב  .ב

.I 1%  בצורה קלה 

.II 10%  בצורה בינונית 

.III 30%  בצורה קשה 

) X )Vagusעצב  .ג

.I 1%  בצורה קלה מאד 

.II 10%  בצורה קלה 

.III 20%  בצורה בינונית 

) XI )Accessoriusעצב  .ד

.I 1%  בצורה קלה 

.II 10%  בצורה בינונית 

.III 20%  בצורה קשה 

) XII )Hypoglossusעצב  .ה

.I 10%  בצורה קלה 

.II 30%  בצורה בינונית 

.III 40%  בצורה קשה 

 

)6 (Neuritis 

.I 1%   בצורה קלה 

.II 10%   בצורה בינונית 

.III 30%   בצורה ניכרת 

.IV 50%   בצורה קשה 

 

  -)שפה פנימיתהיגוי ו(פרעות בתקשורת ה) 7(

 )הדיבור בלבד דיזארטריה של(הפרעות בהיגוי  .א

.I 1%  הפרעות מזעריות 

.II 10%  בצורה קלה 

.III 20%  וניתנבצורה בי 

.IV 40%  בצורה ניכרת 

 )תחושתית בלבד אפזיה(הפרעות בשפה הפנימית  .ב

.I 1%  הפרעות מזעריות 

.II 10%  בצורה קלה 

.III 20%  בצורה בינונית 
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.IV 40%  בצורה ניכרת 

 הפרעות תקשורת מעורבות קשות .ג

.I 60% עם אפשרות תקשורת עם הזולת 

.II ללא אפשרות תקשורת עם הזולת הן מן הצד ההבנתי והן מן הצד הביצועי  

 100% 

. חוזי הנכות הכוללת ייקבעו על פי אחוז הנכות הגבוה שנקבע באחת הפיסקאות בסעיף קטן זהא

 

 מידליותפיר-פרעות בקואורדינציה ותסמונת אקסטרה-ה) 8(

 Choreo Athetosis, Chorea: גוןכ

 מאלש ימין       

.I 20% 30%  בצורה קלה 

.II 30% 40%  בצורה בינונית 

.III 40% 50%  בצורה קשה 

, של פגימה בגף אחד בלבד במקרה. ל מכוונים לפגימה של גף עליון ותחתון יחד"אחוזים הנה

ל הגף בעלי התפקיד שייקבעו אחוזי הנכות בהתאם להגבלת התנועות בפרקים הפרוקסימליים 

 .הפגום

) Morbus Parkinson(מחלת פרקינסון ) 9(

 מאלש ימין       

חצי גוף  .א

.I 20% 30% בצורה קלה 

.II 30% 40% בצורה בינונית 

.III 40% 50% בצורה קשה 

 בלבד גף עליון .ב

.I 10% 20% בצורה קלה 

.II 20% 30% בצורה בינונית 

.III 30% 40% בצורה קשה 

 ן בלבדוגף תחת .ג

.I 10% 10% בצורה קלה 

.II 20% 20% בצורה בינונית 

.III 30% 30% בצורה קשה 

)10 (Tic 

 פסיכונוירוזיס 34חוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף א

) Encephalopathia( נצפלופטיהא) 11(

 רידה ברמה הקוגניטיביתי .א

.I 1% הפרעות מזעריות 

.II 10% בצורה קלה 
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.III 20% בצורה בינונית 

.IV 40% בצורה ניכרת 

.V 60% בצורה קשה 

.VI 100% אי יכולת קוגניטיבית 

 שינויים באישיות והפרעות בהתנהגות .ב

.I 1% הפרעות מזעריות 

.II 10% בצורה קלה 

.III 20% יתנבצורה בינו 

.IV 40% ורה ניכרתבצ 

.V 60% בצורה קשה 

.VI 100% אי יכולת תיפקוד 

חוזי הנכות לצורך חישוב הנכות הכוללת ייקבעו על פי אחוז הנכות הגבוה שנקבע באחת א

 .הפיסקאות בסעיף קטן זה

הפרעות בתקשורת , אפילפטיות תופעות, הפרעות הנוירולוגיות האורגניות כגון שיתוקיםב

 .ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם לסעיפים המתאימים) ת בשפה הפנימיתבהיגוי והפרעו תהפרעו(

כלולות , פרעות פסיכוטיות ופסיכונוירוטיות הקשורות בפגיעה המוחית הטראומטית האורגניתה

. וא לתוספת ז34ו- 34, 33בסעיף קטן זה ואין להוסיף עליהן אחוזי נכות לפי סעיפים 
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