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مقدمة
كتبت هذه الكراسة بهدف منحكم المعلومات بما يتعلق بحقوقكم، والطرق األكثر نجاعة وراحة 

للحصول على مثل هذه الحقوق. 
نحن نعمل من منطلق تشخيص االحتياجات التي تنشأ من أعضاء الجمعية، ولذلك نحن معنيون 

بسماع ما لديكم !
انتم مدعوون لتوجيه أي سؤال او حاجة الى المساعدة، واي تفكير او فكرة عن الموضوع، الى 

الجمعية على هاتف 
 www.jdrf.org.il 5160171-03, او عن طريق الموقع

تعمل جمعية سكري الشباب )النوع 1( من اجل تمثيل الذين يعانون من السكري من نوع 1، 
بكل االعمار، امام هيئات عامة وسلطات حكومية، بهدف الحفاظ على حقوقهم وتمكينهم من 
استخالص حقوقهم التي يستحقونها. كذلك، تعمل المنظمة كثيرا من اجل دعم الحقوق اإلضافية، 

التي تمكن األشخاص المرضى بسكري الشباب )النوع 1( من الحصول على حياة جيدة.
ال 18( – في صناديق  الشباب )حتى سن  السكري  الكراسة حقوق مرضى  تفصل في هذه 
المرضى، وزارة الصحة، مؤسسة التأمين الوطني والخدمة العسكرية/ الوطنية. يمكن العثور على 

هذه المعلومات )مع روابط ذات عالقة( أيضا في موقع الجمعية. 
يتم في الكراسة  التي امامكم دمج روابط محوسبة، توجه الى مواقع مختلفة يمكن ان تزودكم 
بمعلومات إضافية، تمكنكم من االتصال مع جهات واجسام هامة، تنزيل الوثائق/ االستمارات 

ذات العالقة، مشاهدة منشورات المدير العام االصلية، وغيرها.
تظهر الكراسة بنسختين – مطبوعة ومحوسبة.

لقراءة الكراسة المحوسبة والتوجه المريح الى الروابط – ادخلوا الى موقع "جمعية سكري الشباب 
www.jdrf.org.il  "النوع 1( في اسرائيل(

sukkary.net :לאתר אינפורמטיבי בנושא סוכרת בשפה הערבית

sukkary.net :لموقع معلومات في موضوع السكري في اللغة العربية
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حول جمعية سكري الشباب )نوع 1( في اسرائيل

تأسست جمعية سكري الشباب )نوع 1( في إسرائيل على شكل جمعية في عام 1983 من قبل أهالي ألوالد يعانون 
مرض السكري من النوع 1، وتعمل اليوم من اجل شريحة مرضى السكري النوع 1 في مجمل االعمار. الجمعية 

هي الفرع اإلسرائيلي للمنظمة العالمية-
,JDRF )Juvenile Diabetes Research Foundation(

 التي مركزها في الواليات المتحدة، ووضعت الجمعية على علمها هدفين رئيسيين: 

• العثور على دواء للسكري من النوع 1 عن طريق تمويل ودعم األبحاث الرائدة. 
• وحتى العثور على الشفاء، ضمان جودة العالج، جودة الحياة ورفاهية مرضى السكري وأبناء عائالتهم. 

تعمل الجمعية كل السنوات في عدد من المجاالت التي تشكل معا ردا شامال لجودة الحياة: الحفاظ ودعم مستوى 
العالج الطبي والرد الطبي والتكنولوجي، منالية المعلومات، الحفاظ على وتوسيع حقوق مرضى السكري، رفع 
األبحاث في  تمويل ودعم  السكري،  نشاطات دعم ومرافقة مرضى  إسرائيل،  الجمهور في  لدى  للمرض  الوعي 

إسرائيل من اجل العثور على شفاء للمرض. 

تعتبر احدى لبنات األساس للجمعية، المشاركة التامة مع جمهور مرضى السكري، ويبلغ تعداد أعضاء الجمعية 
اليوم اآلالف، ويترافق العمل اليومي اليوم بمتطوعين من مجمل قوس األجيال بحيث يشاركون جميعا في الرغبة 
في تحسين جودة الحياة مع السكري، وان يكونوا جزء من العمل الهام. حظي متطوعو الجمعية بأوسمة، على طول 
السنين ومن بينها – وسام رئيس الدولة للعام 2004، وسام المتطوع للعام 2015 وغيرها. قبل أربع سنوات منحت 
الجمعية "وسام االخالق من أجل التأثير" وهكذا انضمت الجمعية الى مجموعة نوعية جيدة رائدة بين الجمعيات، 

التي تبنت التأثير االجتماعي والتأثير كمقياس مركزي في عملها ونجاحها.

sukkary.net :לאתר אינפורמטיבי בנושא סוכרת בשפה הערבית

sukkary.net :لموقع معلومات في موضوع السكري في اللغة العربية



האגודה לסוכרת נעורים )סוג 1( בישראל

4

إنجازات الجمعية:

• إقامة مشروع المعسكرات الصيفية – معسكرات لألوالد الذين يتم تشخيصهم كمرضى سكري بين االعمار -10
18. في المعسكرات الصيفية كل المرشدين يعانون من مرض السكري ويترافقون من قبل طواقم طبية من كل 

العيادات في البالد.
• إقامة عيادات سكري شباب )نوع 1( لألوالد.

• تشغيل صندوق إلعارة مقاييس السكر بشكل متواصل خالل ثالث سنوات.
• تمويل أجهزة لفحص ال HbA1c الذي يؤخذ من االصبع لعيادات األطفال لكل 16 عيادة أطفال في البالد.

• نص منشور مدير عام وزارة التربية الذي يشمل تثبيت حقوق األوالد المرضى بالسكري )النوع 1( في اطر 
التربية المختلفة.

• تنظيم استحقاق األوالد لمخصصات الولد المعاق في التأمين الوطني.
• الحصول على اعتراف ودعم حكومي من وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم ووزارة الرفاهية.

• ادخال مضخات االنسولين الى سلة االدوية.
• ادخال انسولين متطور الى سلة االدوية.

• ادخال مقاييس – السكر المتواصل لمرضى السكري من النوع 1 الى سلة االدوية لألوالد حتى سن 18، للنساء 
قبل الحمل وللبالغين الذين يعانون من نقص السكر في الدم غير الواعي.

• الغاء إلزام الصناديق لصالح المعدات القابلة لالنحالل.
• تمويل أبحاث رائدة وفاتحة الطريق في مجال السكري من النوع 1 – حتى اليوم حولت الجمعية أكثر من 90 

مليون شيكل جديد لصالح االبحاث.
• توسيع استحقاق المساعدات لألوالد من مرضى السكري بين االعمار 9-3 في مؤسسات التعليم.

• تحسين إجراءات التطوع للخدمة العسكرية.
  • رفع المقياس الطبي لمرضى السكري الذين يتطوعون للخدمة. 

  • تحسين إجراءات الخدمة مقابل رؤساء االقسام وقيادة ضابط الطب الرئيسي.
• إقامة مجموعة أمناء للجمعية.

• عقد اجتماعات علمية، لمجمل الجمهور العام والقطاع العربي والمتدين.
• المشاركة في كتابة البرنامج الوطني للسكري ومعيار العالج لصالح مرضى السكري النوع 1، الكبار والصغار.

• صندوق ISF-JDRF: أقيم الصندوق األول لبحث السكري بالتعاون مع الصندوق الوطني للعلم في اسرائيل - 
ISF, بالتعاون مع منظمة االم التابعة لنا ال- JDRF. تبلغ ميزانية الصندوق 6 ماليين دوالر.

• المشاركة في برنامج BIRAX لدعم األبحاث الرائدة في مجال السكري في إطار برنامج جديد بين حكومة 
بريطانيا وحكومة اسرائيل.

• الحصول على "شعار االمتياز من اجل النجاح".
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نشاطات مركزية: 
• معسكرات طبية صيفية 

• دعم حوق وتحسين جودة الحياة
• تنظيم مؤتمرات مهنية 

• منالية المعلومات "اون الين"-  يوجد للجمعية موقع انترنت شامل واساسي يزود مرضى السكري بالمعلومات 
المتوفرة والمحتلنة لكل ما يتعلق بالحياة 

• مجلة "متوازنين"
• إقامة مشاريع جديدة لصالح مرضى السكري 

• دعم معيار العالج عن طريق المجلس الوطني لمرض السكري

التي  والعناوين  الجمعية  حول  إضافية  معلومات  على  الحصول  اجل  من  الينا  التوجه  يمكن 
يمكن التوجه اليها، في كل وقت على موقع االنترنت: www.jdrf.org.il, وعن طريق البريد 

االلكتروني:   office@jdrf.org.il , والهاتف: 03-5160171
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ابني/ابنتي تم تشخيصهما كمرضى سكري شباب )نوع 1( كيف علي ان اتصرف?

تشخيص السكري من النوع 1

وزارة المعارف-
1.لقاء وارشاد لطاقم المدرسة  

2.توجه بطلب المساعدة

صفحة

تأمين وطني- 
فحص االستحقاق للحصول على 

مخصصات 

صفحة

تشديد استعدادا للعودة الى المدرسة
مساعدة تعليمية- حالليم 

صفحة

هنالك مجاالت أخرى إضافية من الجدير فحص استحقاقكم: 
وزارة البناء واالسكان: قرض لشراء بين لمن ال يملك بيتا، مساعدة في تمويل ترميمات في البيت

مكتب الترخيص: اعفاء من رسوم الترخيص )ممكن ان يقدم لوالدين ألوالد مع عجز طبي بنسبة فوق – 60%(
سلطة الضرائب: اعفاء من ضريبة عن سحب مسبق لصندوق تقاعد، شريطة ان يتم اكتشاف العجز بعد فتح صندوق التقاعد، ألصحاب 

العجز الطبي بنسبة %70 على األقل
وزارة المالية: تخفيض في ضريبة الشراء على شراء بيت

استحقاق مرافق: فورا بعد الحصول على المصادقة 
على المخصصات من مؤسسة التأمين الوطني يمكن 

فحص استحقاقكم في المجاالت التالية:
صفحة

حقوق طبية- 
تفصل في هذه الكراسة مجمل الحقوق 

الطبية التي تستحقونها، من المهم 
فحص استحقاقكم مقابل صناديق 
المرضى في مرحل التشخيص.

صفحة

سن -0-3
توجه الى مكتب الرفاه

صفحة

سن -3-9
توجه الى وزارة المعارف 

عن طريق السلطة 
المحلية
صفحة

سن -6-0 حق ل- 
%100 مخصصات 

شهرية 

ضرائب بلدية- 
متعلق بالسلطة 

المحلية  

نقاط استحقاق 
ضريبة الدخل 

شركة بيزك: 
)هاتف خط(

من سن 18-6 استحقاق 
بنسبة %50 لمخصصات 

شهرية
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من اجل شراء جهاز لقياس السكر، يجب الحصول على وصفة من العيادة المعالجة. يتعلق شراء الجهاز باالشتراك 
الذاتي، يحدد المبلغ بحسب الجهاز، الصندوق ونوع العضوية في الصندوق. 

أجهزة لقياس مستوى السكر في الدم )جلوكوميتر(

881 شيكل جدد لربع السنة )294 شيكل جديد للشهر بالمعدل( مكابي 

921 شيكل جديد لربع السنة )حوالي307- شيكل جديد للشهر( لئوميت  

ارتفاع سقف المريض المزمن اسم الصندوق 

921 شيكل جديد لربع السنة )حوالي307- شيكل جديد للشهر( كالليت 

286 شيكل جديد للشهر )858 شيكل جديد لربع السنة( بحساب  مؤوحيدت  
نصف سنوي

تشمل الحقوق الطبية العناوين الطبية التي تمنح اليوم، والتي سيتم تفصيلها الحقا. 
يعتبر مرضى السكري مرضى مزمنين يمكنهم التمتع من دفع مخفض مقابل االدوية والخدمات المشمولة في السلة. 
حتى سقف يحدد بين الحين واآلخر في صناديق المرضى. في حساب التكاليف المتراكمة لدفعات االشتراك، يجب 

شمل الدفعات ألجل شراء معدات قابلة للتحلل )ابر، عصي لفحص مستوى السكر وما شابه(.
يجب التأكد من تعريف "مريض مزمن" مقابل صندوق المرضى لضمان هذا االستحقاق. 

قائمة حساب سقف المريض المزمن: )يمكن فحص السقوف المحتلنة بين الحين واآلخر في موقع الصندوق(

الحقوق الطبية مقابل صناديق المرضى
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مضخات انسولين
كجزء من إنجازات الجمعية، تم من عام 2000 ادخال استحقاق الى سلة االدوية، للحصول على مضخة انسولين 

من صناديق المرضى بدون مقابل، بحسب توجه من الطبيب المعالج بحسب الشروط التالية:
• مرضى سكري يكون مستوى ال HbA1c لديهم هو 7.5 وأكثر.

• مرضى سكري حصلوا على عالج مكثف يشمل ثالث حقن )او أكثر( من االنسولين خالل اليوم، لكنهم لم 
يحققوا هدف التوازن.

• مرضى سكري يعانون من نوبات متكررة من التخلون، الحماض، ونقص السكر في الدم مما يلزم المبيت في 
المستشفى.

• مرضى سكري يعانون من نوبات عصبية – نتيجة نقص السكر في الدم، الذي يتمثل بفقدان وعي مفاجئ، بلبلة 
وتغيير في التصرفات، دون إشارات مستقلة مسبقة.

للتحليل  القابلة  المعدات  تفاصيل  تبديل  استحقاق  االنسولين،  مضخة  على  بالحصول  المؤمن  استحقاق  يشمل 
المطلوبة لتشغيل المضخة، دون جباية اشتراك ذاتي.

المعدات القابلة للتحليل لمضخة االنسولين تشمل: طقم نقل دم للمضخة، عبوة انسولين مع ابرة، ابر وانابيب 
لتركيب الجهاز، بطارية قابلة للشحن او عادية )بحسب تعليمات المنتج( معدات للتعقيم للتثبيت والتضميد، حقيبة 

لجمل الجهاز على الجسم )بحسب االهتراء المعقول( واية مركب آخر بحسب تعليمات المنتج. 
** توجد إمكانية لتأمين مضخات معينة لصالح مرضى السكري، يوصى بفحص األمر مع وكيل تأمين او في 

الجمعية.

معدات قابلة للتحليل
• ابر وخز: مرضى السكري الذين هم بحاجة الى ابر وخز لالستعمال الذاتي، يحصلون عليها مجانا.

• ابر للفحص الذاتي: مرضى السكري الذين بحاجة الى ابر من اجل الفحص الذاتي، يستحقون تخفيض بنسبة 
%90, بحسب الترتيبات الموجودة في كل صندوق.

• عصي لفحص مستوى السكر في الدم: مرضى السكري الذين يحتاجون عصي للفحص الذاتي للسكر في الدم، 
ملزمون بدفع اشتراك ذاتي بنسبة %10 او 15 شيكل جديد، حسب الترتيبات الموجودة في الصندوق.

• مركبات تميل الى االنحالل لجهاز قياس متواصل لمستويات السكري: يشمل الجهاز مركبات تميل الى االنحالل 
مثل أجهزة االستشعار التي تتبدل كل 6-5 أيام، ومركبات إضافية تتبدل بحسب تعليمات المنتج, المؤمن الذي 
يحصل على الجهاز، يستحق التمويل الكامل من صندوق المرضى مقابل تزويد المعدات المائلة الى االنحالل.

لمشاهدة منشور المدير العام في موضوع استحقاق ألدوات قابلة للتحليل ادخلوا الى الرابط: 
http://bit.ly/1YpjXRm
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مقاييس سكر متواصلة )استشعار(
بدء من عام 2010, في اعقاب نشاط مكثف للجمعية مقابل وزارة الصحة ومقابل سلة االدوية، يستحق األوالد 
حتى سن 18 الحصول على جهاز للمراقبة المتواصلة لمستويات السكر في الدم، بتوصية من طبيب سكري )نوع 
1( وبحسب تعليمات طبية محددة، هنالك تعليمات من اجل الحصول على مقياس سكر متواصل لصالح حتى 
سن ال 18 وكذلك نساء قبل، خالل وبعد الحمل، يمكن القراءة عن ذلك في موقع الجمعية، او في كراسة الحقوق 

لصالح البالغين. 
فيما يلي التوجيهات ذات العالقة لمرضى السكري نوع 1 حتى سن 18)منشور مدير فرع الطب, 10.12.2012(:
تعطى التكنولوجيا لمرضى السكري النوع 1 الذين يعانون من صعوبات في الموازنة...  تعطى بحسب ما يلي:

األوالد من مرضى السكري من نوع 1، الذين يعانون من صعوبات في الموازنة بحسب ما يلي:
أ . األوالد من سن 8 حتى 18 الذين اجتازوا حادثتين موثقتين لهبوط مستوى السكر في الدم.

ب . األوالد من سن 8 الذين يوجد بالنسبة لهم صعوبة في الحصول على توازن في معالجة مرضهم.
** تعطى التكنولوجيا بتوصية طبيب مختص في عيادة سكري.

فيما يلي تفصيل العالج لألوالد:
1. األوالد من سن 8 وحتى 18 الذين اجتازوا فترتين )على األقل( من السكر المنخفض، مع تعبير مرضي هام 
)بحيث كانت قيم السكر التي تم توثيقها في تسجيالت مقياس السكر في الدم تحت ال 60 ملغم، يتم فحص التوثيق 

عن طريق طبيب مختص في عيادة مهنية لسكري األطفال والكبار.(
2. األوالد حتى سن 8 سنوات، الذين يعانون من مراحل عابرة لسكر منخفض )تحت ال 70 ملغم( بوتيرة تزيد 
عن 4 مرات أسبوعيا، والذين تم توثيقهم في سجالت مقياس السكر في الدم خالل أسبوعين على األقل )يمكن ان 

ال تكون االحداث متتالية( خالل األشهر ال 6 التي سبقت الطلب. 
 يمكن للتكنولوجيا ان تشمل الجهاز الثابت ومعدات قابلة لالنحالل المطلوبة للقياس، بما في ذلك أجهزة االستشعار"

مركبات قابلة للتحليل لجهاز قياس متواصل لمستوى السكر: يشمل الجهاز مركبات قابلة للتحليل، مثل أجهزة 
االستشعار التي تتبدل مرة كل 6-5 أيام ومركبات إضافية تتبدل بحسب تعليمات المنتج. يستحق المؤمن الذي 

يحصل على الجهاز تمويال كامال من صندوق المرضى مقابل تزويد المعدات القابلة للتحليل.

** للتدقيق في منشور التوسيع للسلة الصحية 2012 في موضوع االستشعار المتواصل: 

http://www.health.gov.il/hozer/mk01_2012.pdf
تم عام 2016 ادخال االنسولين طويل المدى الى سلة االدوية لمرضى السكري رقم 1، لفحص 

االستحقاق يمكن التوجه الى الجمعية
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اعفاء من دفع رسوم مقابل زيارة طبيب
يعفى متلقو ضمان الدخل بعد سن التقاعد ومتلقي مخصصات العجز، من الدفع مقابل زيارة لدى طبيب داخلي 
ومهني، ومن الدفع مقابل زيارة معاهد وعيادات خارجية. يمنح االعفاء بشكل اوتوماتيكي. بحسب القوائم التي 

تحول للصناديق من قبل مؤسسة التأمين الوطني.

في النهاية
لطلب االنتقال الى طلبات زيادة عما تم تفصيله، او في حال كنتم تظنون انه تم خرق حقوقكم و/او حصلتم على 

معاملة غير مالئمة، انتم مدعوون للتوجه الينا، ونحن سوف نساعدكم على الحصول على كل حقوقكم. 
هنالك أصحاب وظائف يمكنكم التوجه اليهم في حال تم خرق حقوقكم-

لموقع وزارة الصحة "كل الصحة – كل ما يجب معرفته" في موضوع السكري، ادخلوا الى:

http://call.gov.il/infocenter/index?page=home 
يمكن التوجه الى ممثل توجهات الجمهور في كل صندوق مرضى، وكذلك الى ممثل توجهات الجمهور في وزارة 

الصحة.
يمكن العثور في موقع الجمعية على روابط لتوجهات الجمهور في صناديق المرضى المختلفة:

WWW.JDRF.ORG.il  
للممثل لشكاوى الجمهور في وزارة الصحة، يمكن التوجه في حال لم يتم الرد على توجهكم من مراكز توجهات 

الجمهور التابعة لصناديق المرضى:
ممثلية شكاوى الجمهور لقانون التأمين الصحي الرسمي، وزارة الصحة، شارع رفكا 29 اورشليم

فاكس: 5655981-02 | بريد الكتروني: kvilot@moh.health.gov.il | رد هاتفي : 6800*
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حقوق األوالد – التامين الوطني
يحق لألوالد من مرضى السكري مخصصات ولد عاجز من مؤسسة التأمسن الوطني، في اعقاب نشاطات الجمعية 
بالتعاون مع جهات إضافية، مقابل مؤسسة التأمين الوطني، تم تحديد توجيهات موحدة وخطوط موجهة، بموجبها 
يتم تحديد نسبة العجز في اللجان الطبية واالستحقاق للمخصصات لألوالد الذين تم تشخيصهم على انهم مرضى 

بسكري الشباب )النوع 1(
يتم احتساب المخصصات بحسب سن الولد )المخصصات غير متعلقة بطريقة العالج او بمستويات الموازنة(

األوالد بين االعمار 6-0: يحصلون على %100 عجز.
األوالد بين االعمار 18-6 يحصلون على %50 مخصصات عجز.

رسالة  أساس  على  اوتوماتيكيا  للمخصصات  االستحقاق  يمنح  جسدي،  بشكل  اللجنة  الى  للوصول  حاجة  ال 
التشخيص، بحسب سن الولد. في حال وجود تعقيدات طبية او مرض إضافي، يمكن للمعني بتقديم االستئناف 

وطلب المزيد، ان يقدم االستمارات ويحضر الى اللجنة الطبية التي تحدد االستحقاق.
*للعائلة التي يوجد بها 2 أوالد يحصلون على مخصصات ولد عاجز، تدفع مخصصات زائدة.

رسالة  بحسب  اوتوماتيكيا  عجز  لمخصصات  االستحقاق  يمنح  جسدي.  بشكل  اللجنة  الى  للوصول  حاجة  ال 
التشخيص. بحسب سن الولد.

لألوالد فوق سن 12 والذين ليسوا في سنة التشخيص األولى او من يعانون من تعقيدات طبية  أو مرض إضافي، 
ومعنيون باالستئناف وطلب مخصصات اكثر، يمكنهم تقديم االستمارات والوصول الى اللجنة الطبية التي تقرر 

االستحقاق.
* اثناء كتابة هذه الكراسة يجري نقاش لرفع سن االستحقاق الى 18. نحن نوصيكم بالحتلنة في الموضوع في 

موقع الجمعية.

تقديم الطلب:
• يمكن الحصول على استمارات الدعوى لمخصصات ولد عاجز في احد فروع مؤسسة التأمين الوطني األقرب 

الى مكان سكناك. . او تنزيلها من موقع مؤسسة التأمين الوطني.
• يجب تقديم الدعوى لالعتراف باعاقة ولد في مؤسسة التأمين الوطني األقرب الى مكان سكناك. من المهم ان 
تعرف: تدفع المخصصات بشكل تراجعي من يوم استالم الدعوى، لذلك يجب تقديم الطلب برفقة الوثائق المطلوبة.

• الوثائق التي يجب ارفاقها الى الدعوى: وثائق طبية حول مرض الولد، مع توقيع طبيب سكري.
• في حال وجود امراض إضافية او تعقيدات، يمكن تقديم طلب مع الوثائق ذات العالقة وستتم دعوتكم الى لجنة 
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طبية.

لجان طبية في مؤسسة التأمين الوطني
*حتى سن 12 يعتمد االستحقاق على السن وال حاجة للوصول الى اللجنة الطبية عدا الحاالت الشاذة

- هدف اللجنة الطبية هو تحديد ما هو االستحقاق في مؤسسة التأمين الوطني بحسب العجز الطبي، وتقدير 
مستوى الضرر للقدرة على العمل او األداء في الحياة اليومية.

- يطلب منك في اللجنة وصف اإلصابات التي تعاني منها، وسيطلب منكم التوقيع والمصادقة على ان مجمل 
شكاويكم سجلت في البروتوكول، وانكم توافقون على الفحص من قبل طبيب اللجنة. بعد خروجكم من اللجنة يتخذ 

الطبيب قرارا في موضوعكم.
- اذا كانت هنالك حاجة لفحص إضافي، من قبل طبيب ذو اختصاص آخر، سوف تتم دعوتكم الى اللجنة.

http://bit.ly/1PilWiI :للفيلم في الموضوع في موقع مؤسسة التأمين الوطني -

تحضير مسبق
- يوصى بتحويل مجمل الوثائق ذات العالقة الى مؤسسة التأمين الوطني في مدينتكم قبل يوم انعقاد اللجنة. من 
اجل تنجيع اإلجراءات قدر اإلمكان. في حال وجود استمارات لم يكن بقدرتكم تحويلها الى اللجنة احضروها معكم.

- يوصى بتحضير مسبق لكل الوثائق المطلوبة، والـتأكد أن مفعولها ما زال ساريا وانها من األشهر القريبة الى 
اللجنة.

- يوصى بتحضير مسبق لالمور التي تريدون قولها، وتسجيل األمور األساسية على ورقة، يمكن ارفاق الورقة 
الى ملفكم، والتي سوف يقرأها الطبيب.

في  يساعدكم  ان  ويمكنه  هدوء  اكثر  المرافق  يكون  – صديق،  اللجنة  الى  يرافكم شخص  ان  المفضل  من   -
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اإلجراءات.

استئناف
-  يمكن االستئناف على نتائج اللجنة امام لجنة االستئناف.

-  يمكن االستئناف على نتائج لجنة االستئئناف امام المحكمة
-  من اجل التوجه الى المحكمة يمكن االستعانة بالمكتب القضائي لمؤسسة التأمين الوطني، بدون دفع او بدفع 

رمزي.
- يمكن االستئناف على نسبة العجز، على الخدمات الخاصة وعلى فترة االستحقاق، التي حددت لكم.

مساعدة جهات خارجية
- يمكن االستعانة في تقديم الدعوى، تحضير الملف الطبي استعدادا للجنة والحصول على ارشاد حول إجراءات 
السبع، والحقا  المراكز موجودة في حيفا وبئر  الموجهة". هذه  "اليد  بخدمات مركز  فيها،  العمل  اللجنة وطريقة 
سيتم افتتاح مراكز إضافية. اذا كنتم تسكنون على بعد من المراكز، يمكن التوجه اليها أيضا هاتفيا / عن طريق 

االنترنت. 

مركز "اليد الموجهة" في حيفا:
شارع بال يام 16 )بناية شعاري مشباط(, حيفا.

هاتف: 04-9126885

فاكس: 04-9126890
merkazy@femi.com :بريد الكتروني

يعمل المركز أيام االحد – الخميس بين الساعات 08:00-17:00.
مركز "اليد الموجهة" في بئر السبع والجنوب:

برج كانيون النقب الطابق 5, مفترق ايلي كوهين، بئر السبع.

هاتف: 08-6831919

فاكس: 08-6831918

yadm@mediton.co.il :بريد الكتروني

يعمل المركز أيام االحد – الخميس بين الساعات 15:00-08:00, وايام االحد، الثالثاء والخميس أيضا بين 

الساعات 16:00-19:00.
- يمكن التوجه الى جمعية "يديد" التي اقامت مراكز استخالص حقوق في انحاء البالد. في الخط الساخن ل"يديد" 

سيوجهونكم الى المركز المالئم : 1-700-500-313
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استحقاق مرافق: فورا بعد الحصول على المصادقة على المخصصات يمكنكم فحص استحقاقكم 
في المجاالت التالية:

• ضرائب بلدية – يجب تقديم طلب الى السلطة المحلية للتخفيض في ضرائب االرنونة والمياه، يختلف قبول 
التخفيض من سلطة محلية واحدة الى الثانية، ويجب فحص ذلك مقابل السلطة المحلية.

الوطني كمستحق  التأمين  قبل مؤسسة  به من  االعتراف  تم  الذي  الولد  الدخل:  االستحقاق في ضريبة  نقاط   •
الحصول على  لفترة  استحقاق  نقطتي  واداه  يستحق  مقابله،  استالم مخصصات  ويتم  ولد عاجز"  "لمخصصات 

المخصصات )لصالح احد الوالدين( االستمارات التي يجب تقديمها:
https://taxes.gov.il/TaxesFormsList/itc116a.pdf - استمارة 116 أ

https://taxes.gov.il/TaxesFormsList/itc127.pdf  - 127 استمارة

كذلك يجب ارفاق نسخة من المصادقة على المخصصات من مؤسسة التأمين الوطني.
يجب تقديم االستمارات الى موظف ضريبة الدخل في منطقتكم.

* الوالدين لولدين، يستوفون شروط البند، يستحقون الحصول على ضعف النقاط )أي 4 نقاط استحقاق(
** يجب تقديم الطلب مسبقا كل عام.

• شركة بيزك: يحصل الوالدين لولد يتلقى مخصصات بنسبة %100 على تخفيض في بيزك )خط بيتي(

من الجدير فحص مجاالت إضافية يمكن ان تكونوا مستحقين للتخفيض فيها.

وزارة البناء واإلسكان:
- قرض لشراء بيت )لمن ال يملك بيت(

- مساعدة في تمويل الترميمات في البيت.

مكتب الترخيص:
• اعفاء من رسوم الترخيص )يمكن ان يمنح لوالدي األوالد من ذوي العجز الطبي بنسبة فوق 60%(

سلطة الضرائب:
• اعفاء من الضريبة على سحب مسبق لتوفيرات في صناديق التقاعد، شريطة ان ال يقل العجز الذي تم اكتشافه 

بعد فتح صناديق التقاعد عن %70 على األقل.
وزارة المالية:

• يمكن ان يستحق مرضى السكري تخفيضا على شراء بيت جديد.
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سكري الشباب )النوع 1( في المؤسسات التعليمية
رياض  في  المنظمة  النشاطات  كل  في  االنخراط  ويمكنهم  االعتيادي  التعليم  في  السكري  األوالد مرضى  يتعلم 
األطفال والمدارس، يشمل الرحالت، الجوالت وما شابه، ذلك بالطبع، بحسب توصيات ومصادقة طبيب السكري. 
توجد توجيهات واضحة في منشور مدير عام وزارة التربية والتعليم بالنسبة لطرق حياة األوالد الذين يعانون من 

السكري في جهاز التعليم:
- أوضاع يطلب فيها من األوالد الذين يعانون من مرض السكري بذل مجهود خاص )مثل نشاطات جسدية 

شديدة(
- االستعداد المطلوب لخروج األوالد من مرضى السكري للرحالت.

- تقديم المساعدة من قبل الطاقم التربوي في مراقبة مستويات السكر خالل ساعات التعليم )خاصة بالنسبة لألوالد 
الصغار في السن(

- منح إضافة وقت في االمتحانات مقابل خسارة وقت مقابل فحص او تناول طعام، يمكن الحصول على رسالة 
في الموضوع من العيادات.

المواضيع مفصلة في منشور المدير العام في موضوع عالج األوالد الذين يعانون من السكري:
http://bit.ly/1OmDc3e :منشور المدير العام لوزارة التربية والتعليم لعالج الولد الذي يعاني من السكري

http://bit.ly/1PpYzE0 :منشور مدير عام وزارة الصحة لعالج الولد الذي يعاني من السكري
مساعدات طبية:

يعود األوالد من مرضى السكري في سن صغيرة، او خالل فترة تشخيصهم الجديدة، الى المؤسسات التعليمية 
التي تعلموا فيها، لكن يطلب منهم الحصول على مساعدة في حقن االنسولين ومراقبة مستويات موازنة السكر 
في الدم. بفضل نشاط الجمعية من اجل دعم موضوع المساعدات في السنوات األخيرة، يستحق األوالد الحصول 
على مساعدة من سن قانون التعليم االلزامي )3( وحتى سن مستقلة من ناحية العالج كما هو معرف في المنشور 
)سن 9( في حاالت خاصة يمكن تقديم طلب شاذ أيضا في سن اكبر. نحن ندعم توسيع ساعات المساعدة التي 
تقدم للمساحقين لصالح روضات حتى ساعات الظهر ومخيمات صيفية. نحن نوصي بالحتلنة في موقع الجمعية.

تربية خاصة:
يتم فحص استحقاق التربية الخاصة على خلفية مجموعة من احتياجات الولد. يتم التوجه من االطار التربوي الذي 
يتعلم فيه الولد الى المراقبة القطرية ومن هناك، عن طريق قسم التربية الخاصة، لمواصلة الفحوصات, لقائمة 
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.http://bit.ly/1U7qoCK :المفتشات في اطار التربية الخاصة

الجيل الغض:
يستحق األوالد مرضى السكري في سن 3 اشهر وحتى 3 سنوات، الذين يمكثون في حضانات يوم تحت اشراف 
الخدمات  مكتب  في  للمساعدة  الطلب  تقديم  يجب  طبية.  مساعدة  سابقا(  والصناعة  )التجارة  االقتصاد  وزارة 
االجتماعية في منطقة سكنكم )مكتب الرفاه( لفحص مكان الروضة/ االطار التربوي تحت مراقبة وزارة االقتصاد 
في منطقة سكنكم، يمكن االتصال للعامل االجتماعي للجمعية او الدخول الى موقع الجمعية. اثناء كتابة هذه 

الكراسة، نحن ندعم توسيح الحقوق في هذا السن ونوصي بالحتلنة في موقع الجمعية.
سن 9-3 – إجراءات طلب المساعدة:

يجب التوجه الى قسم التربية في السلطة المحلية والحصول منهم على وثائق للتعبئة لصالح الطبيب والخدمة 
االجتماعية.

يجب تقديم الوثائق الطبية المحتلنة وتقرير نفسي – اجتماعي مفصل، يكتب عن طريق العاملة االجتماعية في 
عيادة السكري التي يتعالج/تتعالج فيها الولد/ البنت.

من المهم ان يذكر بالتفصيل عدد الساعات التي يوجد فيها الولد في االطار التربوي، ومدى استنقالليته في التعامل 
مع السكري.

تجيب السلطة المحلية خالل عدة أسابيع.
تقع مسؤولية العثور على مساعدة وتأهيلها على السلطة المحلية، من خالل التعاون والتنسيق مع العائلة.

هنالك مواعيد معينة يمكن فيها تقديم طلبات للمساعدة، تنشر هذه المواعيد في موقع وزارة التربية. يمكن لألشخاص 
التوجه في كل مرحلة من اجل الحصول على  الذين تم تشخيصهم مؤخرا كمصابين بسكري الشباب )نوع 1( 

تصريح عمل للمساعدة، دون الحاجة لالنتظار لمواعيد خاصة.
يقدم االستئناف على قرار اللجنة حتى أسبوعين من استالم إجابة اللجنة، فقط عن طريق من هو مؤهل لتقديم 
طلبات في السلطة المحلية التي يتعلم فيها الولد. يجب دعم االستئناف برأي خبير طبي و/او أدائي محتلن لطبيب 

مختص، ومن المرغوب رسالة من المدرسة.
تعمل الجمعية كل الوقت على دعم موضوع المساعدات، الرجاء، تعاونوا معنا في كل صعوبة او مشكلة تواجهكم، 
كي نتمكن من مساعدتكم بشكل خاص. وعند الحاجة سوف نقوم حتى بمعالجة األمر بشكل أوسع، لصالح كل 

األوالد الذين يعانون من السكري.
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في المجال التعليمي:
• يمكن لوتيرة العالج المطلوبة لمرضى السكري نوع 1، ان تسبب الغياب عن المدرسة وخسارة أيام تعليم، التي 
تؤدي في بعض األحيان الى صعوبات في اكمال المادة التي تم تعلمها. من اجل العثور على رد داعم، انضمت 
جمعية سكري الشباب في إسرائيل )النوع 1( الى منظمة تالليم التي تفعل مدرسة افتراضية، التي تقدم دروس 
مساعدة في كل المواضيع وكل المستويات. يمكن لكل طالب بين االعمار 18-6 ان حصل على دروس تقوية 
المطلوبة بحسب احتياجاته، قدراته ووضعة التعليمي. للتفاصيل عن طرق التوجه الى حالليم، يمكن الدخول الى 
موقع الجمعية  www.jdrf.org.il او االتصال لمكاتب الجمعية 5160171-03. خدمة جمعية حالليم بدون 

مقابل !
• تعرض وزارة التربية والتعليم ساعات تعليمية لصالح األوالد الذين يخسرون اكثر من 21 يوما متواصلة /30 يوما 
على طول السنة التعليمية ، مقابل مرضهم المزمن. يمكن العثور على تفاصيل عن الموضوع في موقع االنترنت 

http://bit.ly/1QPsbOD

تشديد للوالدين استعدادا للعودة الى المدرسة
فيما يلي قائم للمواضيع ذات العالقة، المطلوبة للعالج مقابل المدرية:

للتعامل  بالنسبة  العالقة  ذات  المعلومات  تحويل  الوالدين مسؤولية  تلقى على عاتق  التربوي:  للطاقم  ارشاد 
الطبي اليومي مع السكري، االحتياجات المطلوبة في روتين التعليم واالستعدادات للنشاطات خارج جدران المدرسة، 
وطبعا، معلومات حول عالمات انخفاض نسبة السكر في الدم والتعامل مع أوضاع الطوارئ. نلفت انتباهكم، يجب 

تحويل االرشاد الى كل الطاقم التربوي وليس فقط الى المربية او المديرة.

يمكن التوجه الى العاملة االجتماعية للجمعية للحصول على عروض في الموضوع.
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صفحة إدارة المهام للمربين/ المستشارين/ المدراء

استمارة تصريح صحي

استمارة طلب معلومات وتوجيهات من الطبيب المعالج

لقاء مع الوالدين والمساعدة

ارشاد للطاقم التربوي )يشمل معلمين مهنيين(

معدات الوضاع طوارئ يشمل جلوكين

قائمة هواتف هامة

ارشاد للتلميذ في الصف

متابعة مستشارة - ولد

استعداد للرحالت

الطاقم التربوي:  كجزء من االرشاد، من المهم ان يعرف الطاقم التربوي كيفية التطرق بشكل متساو الى الولد/ 
البنت مريض السكري في الصف وفي االحتفاالت المدرسية، دون ان يشعروا بأنهم مختلفون، لكن مع ذلك، يجب 

تنفيذ مالئمات الحتياجات الولد/ البنت ممن يعانون مرض السكري في األوضاع المطلوبة لهذا: تمكين استراحة 
تناول طعام وشراب بحسب احتياجات الولد، تعريف منطقة استراحة/ منطقة هادئة للراحة اثناء الحاجة. تمكين 
إضافة الوقت في االمتحانات كما يطلب. وعي لوضع توازن الولد/ البنت او العالجات التي يمرون بها والتي قد 
تؤثر جسديا ونفسيا )مثال، وضع نقص السكر في الدم في الليل او وسط النهار، فحوصات يمكن للولد/ البنت 

ان يخشوها(
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التي  التربوية  الشخصيات  البنت من سيكون األشخاص و/او  الولد/  اتخاذ قرار مع  المهم  الولد: من  اشراك 
يرغبون في اشراكها في موضوع السكري ومتى، هذا القرار هو فردي ويتعلق بسن الولد، تطوره ورغباته. من المهم 

جدا اشراك طاقم المدرسة في هذا القرار وكيفية التعامل معه.

تعاون األصدقاء: هنالك أهمية كبيرة للوعي ومعرفة مرض السكري لدى األصدقاء في الصف/ الروضة )طبعا 
بحسب رغبات الولد/ البنت( يوصى بتقديم الشرح او نشاط التجسيد في الصف/ الروضة، عن طريق الوالدين وعند 

اإلمكان عن طريق الولد/ البنت انفسهم.
مستشارة المدرسة: يمكن لمستشارة المدرسة ان تساعد الولد جدا من الناحية الشعورية. لذلك من المهم ان تكون 

طرفا في اإلجراءات واتخاذ القرارات مقابل طاقم المدرسة وتعامل الولد في اطاره.

دعم طريقة الحياة الصحية: 

يمكن ان نقترح على الطاقم التربوي في المدرسة التشديد العام على أهمية طريقة الحياة الصحية والتغذية الذكية. 
يمكن نقل هذه الرسالة بواسطة نشاطات مدرسية مختلفة: دروس اجتماعية، احداث ومناسبات، رحالت وغيرها. 

يساعد نقل هذه الرسالة لمجمل الطالب الولد/ البنت مريض/ة السكري على الشعور باالنتماء.
اتصال والد – ولد: يجب تمكين الولد/ البنت مرضى السكري استعمال الهاتف النقال، كي يتمكن الوالدين من 

الحتلنة حول وضعه خالل اليوم.
البنت في مجال المدرسة او الرحالت، انسولين  التأكد انه يوجد قرب الولد/  احتياطي لكل الحاالت: يجب 

وجلوكين منالي في مكان معين ومعروف، لحاالت الطوارئ.
نواح اجتماعية – شعورية

من المهم احترام رغبات الولد بما يتعلق بالتعاون في موضوع السكري – هل، متى ومن سيشرك. هنالك أوالد 
يخشون من رد فعل الصف، لذلك يجب اتخاذ قرار مع الولد/ البنت حول طريقة االشراك، وعدم تنفيذ ذلك بشكل 

اعتباطي.

في مرحلة االنتقال من الروضة الى المدرسة من المفروض ان تعاظم الشعور باالستقاللية من قبل الولد/ البنت 
الذين يعانون من مرض السكري، يتطلب معالجة السكري )النوع 1( عالقة متواصلة مع األهل، لذلك يجب االنتباه 
الى االحتياجات التطورية المتغيرة، وخلق بيئة حاوية لصالح الولد تمكنه من الشعور باألمان وتطوير استقاللية 

الولد/ البنت.
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يجب ان نتذكر ! كل ولد ولد وحيد وخاص. وأيضا عندما يوجد عدد من األوالد الذين يعانون مرض السكري )النوع 
1( في المدرسة، كل ولد وكل عائلة يتعاملون بشكل مختلف مع الوضع وباإلضافة الى ذلك، أيضا تختلف طريقة 
عالج كل ولد/ بنت ، لذلك، على الوالدين ان يوضحوا للطاقم ما هي بالضبط االحتياجات المميزة البنهم ويجب 

عدم االعتماد على معرفة سابقة للطاقم في الموضوع.

تشديدات في موضوع المساعدات الطبيات:
يجب على المساعدة ان تجتاز ارشاد طبي في عيادة السكري التي يتعالج فيها ابنكم، تلقى مسؤولية مثل هذا 

االرشاد على السلطة المحلية التي تشغل المساعدة، من المهم الحصول على مصادقة موقعة مع تنفيذ االرشاد.
تلتزم المساعدة لعدة جهات – انها تعمل من قبل السلطة المحلية، تعمل في المدرسة تحت سلطة المديرة والمربية 
وكذلك يطلب منها االنصياع للتعليمات الطبية التي تقدم من قبل األهالي – ومن هنا، يمكن ان ينشأ عدم فهم 
وتوجيهات متناقضة بين الجهات المختلفة الموجودة بعالقه معها. من المهم اجراء محادثة منظمة ، قبل بداية 
كل عام دراسي )وكل وقت تتبدل فيه المساعدة ألي سبب كان( لتنسيق التوقعات بين األهالي، طاقم المدرسة 
والمساعدة، وتنسيق العمل بما يتعلق بالتصرف اليومي وأوضاع الطوارئ في المدرسة. بشكل مفصل قدر اإلمكان.

يجب توسيع معلومات المساعدة، زيادة عما قدم في العيادة، بما يتعلق بالتحديات الجسدية والشعورية مع السكري، 
أيضا المساعدة تكون بحاجة الى وقت تعلم وفهم التعامل مع المرض.

من المهم ان تكسب المساعدة الولد تدريجيا أدوات الستقالل عالجي وشعور بالقدرة الذاتية، يشمل التعامل مع 
البنت لسن االستقالل العالجي )عادة خالل  أوضاع متطرفة، هنالك أهمية بالغة، خاصة عندما يقترب الولد/ 

الصف الثالث( ومع ذلك، طبعا مع االخذ بالحسبان لرغبات واحتياجات شخصية للولد.
يجب التفكير مسبقا بحلول لأليام التي ال توجد فيها المساعدة )بسبب مرض، عطلة وما شابه( في حال لم يتم 

إيجاد بديلة لها.

** االستحقاق للمساعدة هو حتى سن 9 سنوات وفي حاالت خاصة حتى سن 10 سنوات.
فيما يلي قائمة تشديدات تتعلق باجراء تنسيق التوقعات بين الجهات المسؤولة عن 

الولد/ البنت الذين يعانون من مرض السكري:

انفتاح  التعاون الذي يعتمد على االصغاء،  التجربة اإليجابية لولدكم، في الروضة او في المدرسة، هو  مفتاح 
وحساسية بناءة من قبل االهل مع الطاقم التربوي والمساعدة )في حال وجودها( ال يمكن دائما توقع مسبق لكل 
األوضاع. لذلك من المهم ان تكون هنالك إمكانية للحوار وطرح تحديات وصعوبات بشكل جار وفي وقت حقيقي، 
يجاد حل  من اجل الوصول الى اتفاق مشترك، لصالح الولد. انتبهوا، من المهم طرح المواضيع التي تضايقكم فورا واإ
فوري لها، باإلضافة الى ذلك يوصى، بعقد لقاءات موسمية بين الطاقم التربوي واألهالي، لتقييم الوضع وتحسينه، 

وفوق كل ذلك، من الهم عقد لقاءات تنسيق توقعات قبل بداية السنة الدراسية، مع الطاقم التربوي والمساعدة.
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تقارير: من المهم تعريف مسبق إلجراءات تقديم التقارير بين مجمل الجهات، من المهم ان نذكر كيف يمكن 
للولد ان يتصل مع االهل، متى والتحدث عن أمور هامة له، يجب تحديد اية أوضاع يمكن تقديم تقرير عنها الى 
المساعدة، وطبعا، على ماذا يسري واجب االلزام من قبل المساعدة بتقديم تقرير، ولمن، يمكن للتعريف المفصل 

مسبقا قدر اإلمكان، ان يخلق جوا جيدا ومشتركا ويمنع خلل مؤسف.

حاالت وردود فعل: من المهم العمل مع الطاقم التربوي والمساعدة على أوضاع ممكنة، يشمل حاالت الطوارئ 
وتفصيل ردود الفعل المطلوبة بشكل مالئم )من المهم تحديد مكان الجلوكين( يجب اعالم كل الجهات المسؤولة 
عن الولد/ البنت في المدرسة )يشمل سكرتيرة المدرسة( من هم رجال االتصال في حاالت الطوارئ وكيف يمكن 

الوصول اليهم )والدين، عائلة وما شابه(

التزامات المساعدة: من المهم ان يتحدث الوالدان عن صعوبة ان المساعدة ملتزمة لعدة جهات )للوالدين، 
للمدرسة، وللسلطة المحلية( وعن التحديات التي يمكن ان تنتج من هذا األمر وكيف يمكن التعامل معها.

اتصاالت: من المهم تحديد مسبق للمواعيد التي يمكن ان تلتقي فيها الجهات التي تتعلق بالولد/ البنت من مرضى 
السكري )األهل، طاقم المدرسة والمساعدة( الجراء تقييم وضع مرحلي واتخاذ قرارات للمواصلة.

رخصة سياقة
تعمل الجمعية اليوم من اجل دعم موضوع الحصول على رخص قيادة لمرضى السكري من النوع 1 بمجالين.

- تنظيم االجراء وتقصيره مقابل مكاتب الحكومة عن طريق المجلس الوطني لمرض السكري. 
- تقصير وقت االنتظار للرخصة في المرحلة األولى من تحويل االستمارات وتبسيط اإلجراءات البيروقراطية مقابل 

مدير عام وزارة المواصالت. 
ماذا يقول القانون?

بحسب القانون المتبع اليوم في إسرائيل، يمكن لمرضى السكري اصدار رخصة قيادة لسيارة خصوصية، سيارة 
المتعلقين  السكري  مرضى  األنظمة  تمنع  نارية(.  )دراجة  عجلتين  على  ومركبة  طن(   3 حتى  )شاحنة  مهنية 
باألنسولين من الحصول على رخصة قيادة لمركبة عمومية )في اليابسة، الجو والبحر(, مثل: سيارة اسعاف، سيارة 

اجرة، طائرة او سيارة ثقيلة مهنية )فوق 3 طن(.

المريض بالسكري الذي يود الحصول على رخصة قيادة، يجب ان يعرف انه ال يمكنه التقدم الى االمتحان النظري 
)تيئوريا( واالمتحان العملي )تست(، حتى يتم استالم مصادقة ، عن طريق مكتب الترخيص، من المعهد القطري 
لألمان في الطرق، لذلك من المفضل البدء في اإلجراءات مقابل مكتب الترخيص حتى قبل دروس السياقة، من 

اجل منع التأخيرات االضافية.
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ماذا تشمل االجراءات?

بحسب االجراء القائم توجد استمارتين خاصتين للتعبئة من قبل مرضى السكري:

http://bit.ly/20GpGhH     1. تصريح حول السكري امام محام او مسجل محكمة

http://bit.ly/1or2rvP    2.استمارة طبية يجب تسليمها لتعبئة الطبيب المعالج للسكري

www.jdrf.org.il .توجد االستمارات في موقع الجمعية
من اجل توفير الوقت والتعب، يوصى بتعبئة هذه االستمارات وارفاقها ب"االستمارة الخضراء" اثناء التوجه االولي 
لمكتب الترخيص. يوصى باالحتفاظ بنسخة من المادة المقدمة لمكتب الترخيص، وفحص مرة في الشهر اين 

يقف الطلب.
يحول مكتب الترخيص االستمارات لفحص معهد األمان على الطرق. هذا الفحص مقرون بدفع رسوم )ترسل 
استمارة الرسوم بواسطة البريد الى بيوتكم(. قبل دفع الرسوم – لن يتم فحص الوثائق! في حال لم تحصلوا على 

الرسوم يجب التوجه هاتفيا الى المعهد الطبي لألمان على الطرق )يظهر الحقا(.
يمكن دفع الرسوم )بمبلغ 118 شيكل جديد( أيضا في موقع الدفع الحكومي، على الرابط:

bit.ly/1Mkp2yB
يفحص معهد األمان على الطرق بشكل أساسي، الوضع الطبي لطالب الرخصة، ويتطرق بشدة الى حاالت عدم 
التوازن واحداث نقص السكري في الدم. هذا المعيار حاسم بالنسبة لتلقي المصادقة على التقدم المتحان القيادة.

يستمر الفحص حوالي الشهر، وبعده تعاد المصادقة الى مكتب الترخيص، ويحق لكم تناول المصادقة والتقدم الى 
االمتحان. بشكل فعلي، يمكن لإلجراء ان يتواصل لمدة طويلة، توجهوا الينا في حال اصطدمتم بصعوبات في 

الحصول على المصادقة. 
نلفت انتباهكم، الى انه مع الحصول على رخصة القيادة المنتظرة، يحدد القانون ان على سائق مريض بالسكري 

من النوع 1، ان يحمل معه في السيارة معدات فحص ومنتجات حلوة في حال حدوث نقفص سكري في الدم. 
لالتصال مع مكتب الترخيص ومعهد األمان على الطرق:

1. مكتب الترخيص، مركز قطري 5678-222-1 او 5678*
2. المعهد الطبي لألمان على الطرق، شارع طريق بيغن 116, تل ابيب، هاتف: 5634702-03 فاكس: 
5626022 -03  رد 24 ساعة 7 أيام في األسبوع عن طريق "مركز ذكي" يفهم الكالم )يجب التصرف بحسب 

تعليمات المركز(. 
  الرد الهاتفي اإلنساني أيام االحد – الخميس بين الساعات 18:00-8:00, ويوم الجمعة بين الساعات

.8:00-13:00 



האגודה לסוכרת נעורים )סוג 1( בישראל

23

تطوع للجيش والخدمة الوطنية
استعدادا لسن 16 سيرسل اليكم أمر اول للتجنيد الى الجيش ودعوة المتحانات التصنيف األولية. مع مثولكم لألمر 
في مكتب التجنيد في منطقة سكنكم، عليكم احضار تصديق طبي بأنه تم تشخيصكم كمرضى سكري )سكري 
من النوع 1( اليوم يحصل مرضى السكري من النوع 1 على اعفاء من الخدمة العسكرية، لكن يمكنكم التجند الى 

الجيش عن طريق التطوع.

من اجل تسريع إجراءات تحديد البروفيل الخاص بكم، احضروا معكم الى مكتب التجنيد وثائق طبية محتلنة من 
عيادة السكري التي تتعالجون فيها. يمكن العثور على المعلومات حول الوثائق الطبية في الموقع العسكري "عوليم 

http://bit.ly/1MBI5Ep :عل مديم

في حال قررتم التطوع، يمكنكم االختيار بين الخدمة العسكرية الكاملة وبين الخدمة الوطنية في احد اطر التطوع 
)تفاصيل الحقا في هذه الوثيقة(. يمكن تقديم طلب التطوع الى الجيش اثناء زيارتكم األولى الى مكتب التجنيد، 

عن طريق توجه الى قسم االفراد. 
يمكن تأجيل طلب التطوع حتى سن 21.

تولي الجمعية أهمية كبيرة لدمج مرضى السكري الذين يختارون التطوع للخدمة العسكرية بوظائف هامة تمكنهم 
من استنزاف الطاقة الشخصية في الجهاز العسكري واطار الخدمة الوطنية. نحن نعمل طيلة الوقت، وعلى طول 
السنين، من اجل دعم مرضى السكري وتوسيع إمكانيات الخدمة. ونعقد لقاءات ثابتة، سواء مع فرع الطب والتغذية 

المانعة او مع قسم المتطوعين، من اجل تسهيل وتقصير إجراءات التطوع. 

أيلول  دورة  من  بدء  الجيش.  الى  السكري  مرضى  من  المتطوعين  حقوق  توسيع  الجمعية،  انخراط  بفضل  تم 
2003. تم بالنسبة لكل المتجندين من ذوي سكري الشباب )نوع 1( تسجيل بروفيل 25 بدال من 21 )المخصص 
لإلعفاءات ألسباب صحية أخرى ونفسية(. مع انتهاء الخدمة من جيش الدفاع اإلسرائيلي، يحصل المتطوعون 

على مكافئة تسريح مثل باقي المتجندين، بحسب عدد اشهر الخدمة التي نفذوها.

 مراحل إجراءات التطوع الى جيش الدفاع االسرائيلي

بعد تقديم الطلب للتطوع الى الخدمة العسكرية، هنالك عدة إجراءات يجب اجتيازها في مكتب التجنيد:
تصديق المعطيات الشخصية، امتحانات بسيخومتري ولجنة طبية.

تحول الى اللجنة الطبية الوثائق الطبية التي احضرتموها بحسب األمر األول. المصادقة على التطوع من قبل 
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اللجنة الطبية متعلق بوضع توازن السكر، التوازن المطلوب هو: . HbA1c< 9 من المهم ان نذكر، ان المعنيين 
بالخدمة في معسكر مغلق، سيطلب منهم تزويد معطيات إضافية للفحص، وقرار اللجنة في الموضوع يكون وحيدا. 
بحسب التوازن ومعايير طبية أخرى إضافية. بحسب توصية الطبيب المعالج وبحسب قرار فرع الطب والتغذية 

السليمة في جيش الدفاع االسرائيلي.

تستمر إجراءات التطوع نصف عام، لذلك من المفضل بدؤها مبكرا قدر االمكان.

تعمل الجمعية بشكل مكثف من اجل تمكين مجموعة متنوعة من وظائف الخدمة للمتطوعين من مرضى السكري. 
في السنوات األخيرة، فتحت إمكانيات جديدة ومثيرة للخدمة العسكرية، بالنسبة لمرضى السكري من النوع 1، تشمل 
وظائف نوعية، تتطلب مشاركة في دورات قبل عسكرية – وظائف ارشاد، وظائف استخبارات، وظائف دعم القتال 
في الوحدات القتالية )ليس كمقاتلين( وحتى وظائف في وحدات مختارة. كذلك نحن نعقد مؤتمر للشبيبة في سن 

التجنيد العسكري/ الوطني في اطار المؤتمر السنوي في شهر تشرين الثاني. 

ماذا يحدث يوم التجنيد?
عليكم ان تمثلوا باكرا في الصباح في يوم التجنيد في مكتب التجنيد األقرب الى منطقة سكنكم. من هناك، سوف 
يتم نقلكم بواسطة الحافلة الى معسكر استيعاب وتصنيف. كي تجتازوا التجنيد. تشمل سلسلة التجنيد: تصديق 
معطيات قصير، حقنة تطعيم، تصوير صورة والحصول على بزة، احذية ومعدات أساسية. يجتاز معظم المتجندين 

التدريب القصير في المحكمة رقم 7، بحسب عدة تواريخ محددة في العام. 
الرعاية الطبية التي تقدم للمتطوعين

الرعاية الطبية التي ستقدم لهم خالل الخدمة العسكرية، تتم من قبل صندوق المرضى الذي انمت مؤمنون به 
وبحسب قواعد سارية في الصندوق، أي،, سواء المتابعة االعتيادية ومعالجة مرض السكري، او معالجة مشاكل 
صحية إضافية أخرى، تتم فقط في االطار المدني وليس عن طريق أطباء عسكريين في عيادات عسكرية. يتم 
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عالج المتطوعين من مرضى السكري عن طريق صندوق المرضى حتى تسريحهم من الخدمة االجبارية، أيضا 
في حاالت اإلصابة او المرض خالل وفي اعقاب الخدمة. يحق لكم اقتناء تأمين صحي مكمل، مثل كل عضو 

آخر في صندوق المرضى.
العسكرية،  الخدمة  تحتاجونها خالل  التي  االدوية  بكل  تزويدكم  المرضى، سيتم  التأمين في صندوق  اطار  في 
ويمكنكم الحصول على توجيهات للفحص وألطباء مهنيين، بحسب الحاجة. يمكنكم ان تطلبوا استرجاع مصروفات 
مقابل توجه الى غرفة الطوارئ بحسب إجراءات الصندوق، والحصول على تطعيم مصرح به بحسب تعريف لجنة 

السلة الصحية.
بالمقابل، تعطى التطعيمات االجبارية لكم في العيادة العسكرية مثل باقي الجنود. كذلك، ستكونون مستحقين لعالج 
االسنان في إطار الجيش والحصول على نظارات بحسب اإلجراءات االعتيادية، وكذلك يمكنكم، اثناء الحاجة، 
التوجه الى العالج و/او طلب المساعدة من الجيش، في مواضيع تتعلق بالصحة النفسية – للفحص او لعالج 

ضابط الصحة النفسية والطبيب النفسي العسكري )يحق لكم اختيار طبيب نفسي في إطار صندوق المرضى(.
انتبه/ي! 

• بعد المصادقة على التطوع، وكذلك خالل الخدمة العسكرية، هنالك حاجة لعرض الفحوصات التي تدل على 
توازن السكر.

• في حال قررتم مواصلة الخدمة العسكرية، تحول الرعاية الطبية للجيش ولن تكون بعد اآلن في صندوق 
المرضى، كما كانت وقت الخدمة المنظمة. 

حقوق خالل الخدمة

تساوي حقوق المتطوعين في جيش الدفاع اإلسرائيلي حقوق الجنود العاديين، خالل الخدمة ومع التسريح )شريطة 
ان الخدمة استمرت على األقل عاما(. خالل الخدمة يكون المتطوعين من مرضى السكري معفيين من الحراسة، 
لكن يحق لهم حمل السالح. يمكن لمرضى السكري ان يقدموا خالل خدمتهم العسكرية طلبا للخروج لدورة ضباط 

عن طريق قيادة الوحدة. يتم فحص طلب الخروج الى دورة ضباط بحسب الوضع الطبي المعين للمتطوع.
يمكن االتصال مع خلية المتطوعين بالطرق التالية:

عن طريق الهاتف 7387157-03. يعمل المركز أيام االحد – الخميس بين الساعات
 12:00-08:00 و13:00-17:00.
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عن طريق الفاكس 7387206-03 لتحويل وثائق وتوجهات. يجب التأكد هاتفيا بالنسبة لوصول الفاكس.
tash@idf.gov.il عن طريق البريد االلكتروني المدني

في حال وشعرتم بأن حقوقكم تم هضمها، يمكنكم التوجه الينا، الى "جمعية سكري الشباب )نوع 1( في إسرائيل" 
ويمكنكم التوجه أيضا الى الجهات المختصة التالية: 

توجهات في موضوع الفرد:

في كل توجه ال يتعلق بطلب معلومات من هذا النوع او ذاك من جيش الدفاع اإلسرائيلي، بما في ذلك توجه في 
مواضيع االفراد ومشاكل شخصية لجنود، يجب التوجه الى ضابطة توجهات الجمهور على هاتف –

5691000-03 او بواسطة الفاكس- 03-5699400

توجهات في مواضيع طبية:

في كل توجه بمواضيع طبية، بما في ذلك شكاوى جنود )او مخصصة لوزارة األمن او والديهم( في مواضيع 
العالج الطبي، يجب التوجه الى مركز ضابط شؤون الطب الرئيسي على هاتف – 9489999-03 الفرع 3.

ممثل شكاوى الجمهور:

لتقديم شكوى )سواء عن طريق الجنود او والديهم( يجب التوجه الى ممثل شكاوى الجمهور على هاتف
6977374-03 او بواسطة فاكس    03-6977135 .

الخدمة الوطنية
يمكن لمريض السكري المعفى من الخدمة العسكرية ان يتطوع الى الخدمة الوطنية واالستمتاع من حقوق مماثلة 
لخريجي الجيش. أبناء وبنات الذين ال يخدمون في الجيش ألسباب دينية او أخرى، يمكنهم التعامل في اطار 
استيعاب  الصحة،  الرفاهية،  التربية،  المجتمع،  في مجال  الوظائف:  متنوعة من  في مجموعة  الوطنية  الخدمة 
القادمين الجدد وغيرها، يمكنهم العمل في اطار الخدمة الوطنية في ارشاد األوالد وأبناء الشبيبة في نويديات وفي 
االحياء، في مساعدة القادمين الجدد، في دعم اعمال الطواقم المهنية في المستشفيات والعيادات، في العمل في 
فروع مؤسسة التأمين الوطني، في مراكز االستيعاب ومنظمات وجمعيات )مثل، جمعية الرفق بالحيوان، جمعية 

الركوب العالجي وغيرها(.
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يمكن االنضمام للخدمة الوطنية بواسطة التوجه لكل واحدة من المنظمات التالية:

جمعية شلوميت، خدمة وطنية للشريحة السكانية للعلمانيين على هاتف:
www.shlomit.org.il 03-6129202 

جمعية التطوع، خدمة وطنية للشريحة السكانية العلمانية والدينية على هاتف:
www.sherut-leumi.co.il 02-6521140 

جمعية بن عامي، خدمة وطنية للبنات من الجمهور الديني على هاتف: 
www.bat-ami.org.il 02-6443333

سفر الى الخارج
السفر الى الخارج سواء كان لغرض المتعة او العمل يلزم تنظيم مسبق مثل: شراء بطاقة طائرة، حتلنة جواز السفر، 
تأمين طبي وغيره. بالنسبة لمرضى السكري يطلب منهم استعداد إضافي، من اجل ضمان سفرة ممتعة، مع اقل 
عدد من المفاجئات والتوازن األقصى فيما يلي عدد من النصائح التي يمكن ان تساعدكم في سفركم الى الخارج:

قبل السفر... 
• من المهم تعيين الدور، فترة زمنية كافية مسبقا، للطبيب المعالج للسكري، من اجل االستعداد للرحلة بالشكل 
األفضل، والحصول على ارشاد مالئم – سواء من ناحية المعدات الطبية المطلوبة او من ناحية نوعية الرحلة 

والحفاظ على التوازن، في إطار الرحلة. 
• قبل الطيران، يجب التزود بمصادقة طبية من عيادة السكري التي تتعالجون فيها، حول كونكم مرضى سكري 
من النوع األول وحول كونكم تتعالجون بالنسولين، يجب ان تكتب المصادقة باللغة اإلنكليزية، وكذلك بلغة الدولة 

.www.jdrf.org.il :التي تطيرون اليها، يمكن العثور على مصادقة طبية باللغة اإلنكليزية في موقع الجمعية
• يجب التزود بمعدات جلوكوجين لحاالت الطوارئ، في حال سافرتم مع صديق/ة أعلموهم بالنسبة للحقنة – في 

أي األوضاع يجب إعطائها وكيف. من المهم اعالم من يحيط بك اين يتم تخزين المعدات.
• اذا كنتم مسافرين عبر مناطق زمنية مختلفة، من الجدر حتلنة أوقات حقن االنسولين، يمكن لطبيب السكري 
ان يساعد في تخطيط جدول زمني لجرعات مالئمة، وهكذا يمكنكم االمتناع عن حقن كميات زائدة او غير كافية 

من االنسولين.
• يوصى باالستعداد والتزود بمعدات عالج السكري قبل ثالثة أشهر مسبقا: اصدار وصفات وطلب معدات قابلة 
للفناء )عيدان، اطقم للمضخة واالنسولين(. باإلضافة الى ذلك، يجب التزود بحقن لمرة واحدة، مضخات انسولين 

إضافية، كمية بطاريات كافية وجهازي فحص السكر في الدم، لألمان.
• اذا كنتم تطيرون مع أصدقاء، يوصى بتوجيههم قبل السفر، الى كيفية تشخيص نقص السكر في الدم وكيف 
يجب التصرف في هذه الحالة، يمكن لصديقكم في الرحلة ان يحمل معه عصي الفحص، الحقن واالنسولين، في 
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حال الخوف من ضياعها.
• يوصى بالكتابة ألنفسكم اسم الشركة التي تنتج عصي الفحص الخاصة بكم واسم منتج االنسولين، من اجل 

العثور على أسماء الشركات وعناوينها، في الدول التي تنوون زيارتها، عند الحاجة.
• يجب التزود مسبقا بكمية كافية من المعدات لفترة الرحلة وحتى زيادة عن ذلك، لحاالت الطوارئ.

تامين مختلفة  اقتناء رزم  يمكن  تامين معدات طبية( –  السكري )وحتى  تأمين سفر لمرضى  باقتناء  • يوصى 
)لتفاصيل عن شركات التأمين مع رزم مالئمة لمرضى السكري يمكن التوجه الى الجمعية: 03-5160171.

• يوصى باالستفسار مسبقا عن مراكز طبية منالية في مسار الرحلة المخطط لها. كذلك يوصى بالحفاظ في مكان 
آمن على هواتف العيادات للمتنزهين.

• يوصى بطلب بطاقة عضو باللغة اإلنكليزية من الجمعية.

نلفت انتباهكم... 
• يمكن لمستويات السكري لديكم ان تكون متأثرة من حالة الطقس واالقليم المختلف خالل الرحلة ومن نوع ومدى 
انتبهوا أيضا الى  المتوفر!  التزود بكميات كافية من الجلوكوز  الذي يطلب منكم. لذلك، يجب  الجهد الجسدي 
معدالت االنسولين بشكل مالئم، واصغوا الى اإلشارات والعالمات من جسمكم والتغييرات التي تحدث فيه، خالل 

الرحلة.
• يمكن ان تصطدموا خالل الرحلة بأماكن ذات شروط صحية متدنية. من المهم المحافظة على ان منطقة الحقن 
في جسمكم تبقى نظيفة قدر اإلمكان، تزودوا مسبقا بقطن مع كحول، صابون بدون ماء او اية وسيلة تضمن 

الحفاظ على النظافة الصحية.
البريد  اليها، بواسطة  التي تسافرون  الدولة  الصيدليات مختلفة في  التوجه  الجدير  اذا كان األمر ممكنا، من   •
االلكتروني، من اجل الفحص مسبقا اذا كانت أنواع االنسولين التي تتعالجون بها متوفرة بنفس االسم او تحت 

اسم آخر.
• مع وصولكم الى مكان جديد في الرحلة، افحصوا أوال المعلومات الحيوية لكم في حاالت الطوارئ – اين يقع 

المستشفى األقرب، الصيدلية وما شابه.
معدات طبية... 

• يوصى خالل الرحلة الجوية ان تحملوا معكم االنسولين في حقيبة اليد وليس في صندوق الحمولة داخل بطن 
الى  السكري  المرغوب فصل االنسولين وباقي معدات  الطيران، من  يتجمد خالل  بأن  الخطورة  الطائرة، بسبب 

حقيبتين، في حال ضياع/ سرقة احدى الحقيبتين.
• يجب الحذر واالمتناع قدر اإلمكان عن شراء انسولين في دول العالم الثالث.

• يجب تخزين االنسولين في التبريد في الفندق الذي تنزلون فيه.
 UPS ,FedEx في حاالت الطوارئ، يمكن ارسال االنسولين من البالد عن طريق شركات االرساليات الدولية •
:, وبريد إسرائيل. من المهم ان نفحص، حتى قبل الطيران، مقابل شركة البريد، شروط االرساليات الى الدولة 
المطلوبة، ألن الظروف تتغير من دولة الى أخرى. يجب ارفاق فحوى الرزمة حتى لو كانت الوصفة على اسم 
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المتعالج باللغة اإلنكليزية وتفصيل تركب االنسولين )يمكن الحصول من الطبيب المعالج او االستعانة بصفحة 
مرفقة بعبوة االنسولين وفيها تفصيل المركبات(. يجب الفحص مقابل شركة االرساليات، لقيود التجميع في الدولة 

التي تتجولون بها.
• قبل تخزين االنسولين في الثالجة – تأكدوا ان مقياس درجة الحرارة التابع لها يعمل كما يجب، من اجل منع 
تلف او تجمد االنسولين. في حال عدم وجود ثالجة في الغرفة، حاولوا طلب تخزين االنسولين في ثالجة المطبخ 
في المكان الذي تمكثون فيه )عند الحاجة استعينوا برجل طاقم محلي في الفندق الذي تمكثون فيه، يمكنه ان 
يساعدكم على ترجمة التوجيهات للحفاظ على االنسولين الى اللغة المحلية( وهو مغلف بخرقة مبلولة )الخرقة التي 
تحيط باالنسولين تبرده عندما يكون حارا من البخار(. باإلضافة الى ذلك، يمنع االحتفاظ باالنسولين قريبا جدا من 

الجسم لفترة متواصلة )مثقال في حقيبة او حقيبة جانبية(, ألن حرارة الجسم ال تالئمه!
• االنسولين الذي يكون مظهره معكورا، يثير الشك بالنسبة لجودته ! اذا كنتم بعيدين عن الحضارة وال يوجد بديل 
آخر، يمكن على الرغم من ذلك استعماله في هذه الحالة، من خالل مراقبة مكثفة لمستوى السكر، بالمقابل حاولوا 

الوصول سريعا قدر اإلمكان الى مكان يمكن فيه الحصول على انسولين من نوعية جيدة.
• يمكن إبقاء االنسولين ومعدات طبية في أماكن نومكم، في حال فحصتم ان المكان والطاقم موثوق به لدرجة 
كافية، كذلك، عندما تخرجون الى الرحلة في نفس اليوم، يمكنكم االعتماد على المعدات في مكان النوم، في حال 

ان معداتكم و/او االنسولين تضرر او فقد.
• في الحاالت التي يطلب فيها خالل الرحلة النوم في أماكن عالية جدا )حيث الليالي باردة بشكل مكثف(, يوصى 
باالحتفاظ باالنسولين ومقياس الجلوكوز في كيس النوم، كي ال يتجمدوا، في المناطق ذات الرطوبة العالية، من 

الجدير االهتمام بالعزل للمعدات االلكترونية، كي ال تتبلل وتخرب

حافظوا على أنفسكم
 وسوف تستمتعون!



المعلومات المنشورة في هذه الكراسة هي معلومات عامة وال تشكل استشارة قضائية او بديل لها. ال تميل المعلومات الى 
شمل كل النواحي القانونية بما يتعلق بموضوع الكراسة، وعلى كل األحوال والظروف ال يمكن االعتماد على المعلومات 
المذكورة لغرض اتخاذ خطوات و/او نشاطات فردية. في حال وجود تناقض بين ما ذكر في الكراسة والقوانين، األنظمة، 
األوامر، التوجيهات و/او توجيهات مكتوبة أخرى، فان ما ذكر في موضوع التشريع يتغلب على ما ذكر في الكراسة. 

تحتلن المعلومات ليوم نشرها وتتم حتلنتها بين الحين واآلخر في موقع االنترنت التابع للجمعية.
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