
 

 
 5עמוד מס'              80.30הוראה מס' 

 נספח א' להוראה 80.30

 רשימת מחלות בקטגוריה של הכרת לפנים משורת הדין

 

משרד הביטחון / אגף השיקום מעניק זכויות משורת הדין )ל.מ.ד( לחיילים בשירות חובה 
 בלבד, וזאת במקריים של מחלה סופנית חשוכת מרפא, או מחלה ממארת היסטולוגית.

 
כל מחלה קשה אחרת, חשוכת מרפא הדורשת טיפול, שאינה ברשימה שבנספח זה, תידון 

 בהסכמה שבין רע"ן שר"פ לבין הרופא הראשי של אגף שיקום הנכים.
 

 המע' הקרדיוסקולרית 1.
 מלווה באי ספיקת לב CARDIOMYPATHIES 

 מושתלי לב 

 ריאות ודרכי נשימה 2.
  PLEURAL + PULMONARY NEOPLASMS 

 מושתלי ריאות 

 כליות 3.
  עם צורך בדיאליזה CHRONIC RENAL FAILRE 

 מושתלי כליות 

 NEOPLASMS OF KIDNEY / URTHER / BLADDER 

 מע' עיכול 4.
 NEOPLASMS OF LARGE AND SMALL INTESTINE 

 CA. OF PANCREAS 

 MALIGNAT TUMORS OF PERITONEUM 

 MALIGNANT TUMORS OF MESENTERY 

 מחלות כבד 5.
 CIRRHOSIS F LIVER 

 HEPATIC NEOPLASMS 

 SCLEROSING CHOLANGITIS 

 NEOPLASMS OF GALL BLADDER/ BILE TRACT 

 מחלה ניוונית כבדית המלווה באי ספיקה כבדית קלינית 

 השתלות כבד 

 

 מחלות דם 6.
 APLASTIC ANEMIA 

 MYELOFIBROSIS AND MYELODYSPLASIA 

 LEUKEMIAS 

 LYMPHOMAS 

 PLASMA CELL DISORDERS + MULTIPLE MYELOMA 



 

 
 6עמוד מס'              80.30הוראה מס' 

 המע' האנדוקרינית  7.
 HYPOPITUITARISM 

 PITUITARISM HYPERFUNCTION 

 CUSHING'S DIS. 

 NEOPLASM OF THYROID 

 MULTIPLE ENDOCRINE NEOPLASIA 

 PHEOCROMOCYTOMA 

 CARCINOID SYNDROME 

  אברי המין 8.
 MALIGANT TUMORS OF TESTIS 

 CA. OF PROSTATE 

 OVARIAN NEOPLASMS 

 BREAST CA. 

 עצם 9.
 PAGET'S DIS. 

 MALIGNANT PRIMARY TUMORS OF BONE 

  המע' האימונית- 10.
 INVASIVE THYMOMA 

 מע' השלד ורקמת חיבור 11.
   יכולת תפקודית בדרגה 3 עם הסתמנות חוץ מפרקית RHEUMATOID ARTHRITIS

 חמורה.

   SLE  דרגה 3 עם הסתמנות לבבית ו / או ריאתית ANKYLOSING SPONDYLITIS

 עם פגיעה כליתית / מע' העצבים / כלי דם או לב

 מע' העצבים 12.
  AMYOTROPHIC LATERAL SCLEROSIS 

  SPONTANEOUS INTRACRIAL HEMORRHAGE / CEREBROVASCULAR DIS.

 עם פגיעה חמורה ביכולת תפקודית

 MULTIPLE SCLEROSIS 

 INTRACRANIAL NEOPLASMS 

 NEOPLASMS OF THE SPINAL CORD 

 עם הפרעה תפקודית חמורה MYASTHENIA GRAVIS 

  עם הפרעה תפקודית חמורה GUILLEN BARRE 

 עין 13.
 גידולים בגלגל העין המסכנים את העין או הראיה 

 עיוורון נרכש 

 עור 14.
 MALIGNANT MELANOMA 

 



 

 
 7עמוד מס'              80.30הוראה מס' 

 

 כללי 15.
 CARCINOMA OF UNKNOWN PRIMARY 

 ברקמות הרכות SARCOMA 
 


