
 (שירות) ייעוץ והכוונה חינם לוועדות רפואיות של הביטוח הלאומי -יד מכוונת 

 

לקראת ועדות רפואיות בנושאי  חינםבמרכזי יד מכוונת הפועלים מטעם המוסד לביטוח לאומי ניתן לקבל ייעוץ והכוונה  •
 .נכות

 ."אונליין")*) ניתן במספר ערים ברחבי הארץ (ניתן גם לקבל ייעוץ 2496השירות ( •
 .מטרת השירות לחסוך לפונים כסף רב המשולם בפנייה לעו"ד או לחברות פרטיות העוסקות במיצוי זכויות •
 .באתר המוסד לביטוח לאומיניתן למצוא באתר מידע נוסף  •

פחה, ידי צוות מקצועי של מזכירות רפואיות ורופאים מומחים בכירים בתחומים שונים (כגון: רפואת מש-השירות ניתן על
 ופסיכיאטריה). אורתופדיהרפואה פנימית, רפואה תעסוקתית, 

במסגרת השירות מסייע הצוות המקצועי בהגשת התביעה, בהכנת התיק הרפואי לקראת הוועדה באמצעות בחינה ועיון בכלל 
 ה.ידי הרופאים והמזכירות על הליך הוועדה ואופן ההתנהלות ב-המסמכים הרפואיים ובמתן הדרכה מקצועית על

 

 נותני השירות

 המרכזים הוקמו ביוזמת המוסד לביטוח לאומי ופועלים באמצעות חברות פרטיות.

 

 אוכלוסיית יעד ותנאי זכאות

מבוטחים המעוניינים להגיש למוסד לביטוח לאומי תביעה בנושאי נכות (תביעה ראשונה, תביעה לוועדת ערר, או תביעה עקב 
 התביעה וקיבלו זימון לוועדה הרפואית.החמרת מצב), וכן מי שכבר הגישו את 

 

 השירות ניתן בתביעות העוסקות בנושאים הבאים: 

 נכות כללית •
 נכות מעבודה (לאחר שהוכרה פגיעה בעבודה בשל תאונת עבודה או מחלת מקצוע) •
 ילד נכה •
 שירותים מיוחדים (שר"ם) •
 נפגעי פעולות איבה •
 נפגעי פוליו •
 פטור ממס הכנסה •

 

 השירותאופן קבלת 

 נייה למרכז הסמוך לאזור המגורים: ניתן לפנות ישירות למרכזים (ראו רשימה בהמשך).פ

 קבלת ייעוץ והכוונה און ליין: 

ניתן לקבל שירותי ייעוץ והכוונה "אונליין" (באמצעות סמארטפון, מחשב נייד, מחשב נייח עם מצלמה ומיקרופון, טאבלט ו/או 
 ה.* ולקבוע מועד לשיחת וידאו עם הרופא המומח2496שם כך, יש להתקשר לאייפד). 



 שימת המרכזיםר
 

  509 חדר, 2 קומה) יוניטרייד בניין( 1רח' הרצל  אשדוד
2496 * 

077-9985457  
ymashdod@amalgroup.co.il  

 
 

 באר שבע 
 , צומת אלי כהן 5מגדל קניון הנגב קומה 

2496 * 
08-6831918  

yadm@mediton.co.il  
 
 

 חולון 
  1 קומה, ומעבר עמל מתחם, 36אילת 
2496 * 

077-9985447  
ymholon@amalgroup.co.il  

 
 

 חיפה 
 "וי סנטר"  Vcenter מתחם, 251שדרות ההסתדרות 

2496 * 
077-3630435  

Yadhaifa@mediton.co.il  
 
 

 ירושלים 
  9(בניין כלל) קומה  97רח' יפו 

2496 * 
03-7649958  

merkazye@femi.com  
 
 

 נצרת 
  53 השישי פאולוס יוחנן' רח

2496 * 
077-3630433  

Yadmnazareth@mediton.co.il  
 
 

 נתניה 
  החדש התעשייה אזור, 2 הצורןרח' 



2496 * 
077-3630434  

Yadmnetanya@mediton.co.il  
 
 

 פתח תקווה 
  3, פארק אולימפיה (מול הקניון הגדול) קומה 5רח' מוטה גור 

2496 * 
03-7649957  

merkazym@femi.com 
 
 
 
 

 מקורות המידע:
 

https://www.kolzchut.org.il/he/_ייעוץ_והכוונה_חינם_לוועדות_רפואיות_של_הביטוח_הלאומי-יד_מכוונת_ 
https://www.btl.gov.il/snifim/pages/yadmechavenet1.aspx 

 
 
 
 
 

mailto:merkazym@femi.com
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https://www.btl.gov.il/snifim/pages/yadmechavenet1.aspx

