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דוקטור נכבד,
הנדון :זכויות רופאי השיניים עקב בעיות רפואיות

רופאים יקרים ,לפני מספר חודשים התחלנו פרוייקט של מיצוי זכויות מול ביטוח לאומי ורשויות
מס לרופאי השיניים ,בשל בעיות רפואיות .בחודשים אלה פנו כבר רופאים רבים ונפתחו לא
מעט תיקים לרופאי שיניים .מצאנו כי רבים אחרים טרם פנו לשם בדיקת זכאותם .סברנו כי
דווקא בשבועות אלה ,בהם ממילא אנו מנועים כמעט מעבודה ,בשל המצב ,זו הזדמנות לממש
את זכויותיכם ,שכן למדנו לאחרונה כי לרבים מכם מגיע תגמול משמעותי ורבים מאוד אינם
מודעים לכך.
בפנייה זו נסביר על אילו בעיות רפואיות רופאי שיניים עשויים להיות מוכרים כנפגעי עבודה
ולקבל מענק חד פעמי או קצבה חודשית מביטוח לאומי .הזכות היא גם לרופאים שכירים וגם
לעצמאיים ,גם למי שממשיך לעבוד ולהשתכר היטב וגם למי שחדל לעבוד ,גם לצעירים וגם
למי שכבר חצו את הגיל המזכה בקצבת זקנה.
דוגמא לבעיות רפואיות שעשויות להיות מוכרות כפגיעה בעבודה לרופאי שיניים:
א .פגיעה עקב תנוחות העבודה  -פגיעה בעמוד שדרה צווארי ,בגב תחתון ,בכתפיים,
במרפקים ,בשורשי כפות ידיים ובאצבעות הידיים ופגיעה בכלי דם (אי ספיקה כלי
דם) ברגליים.
ב .פגיעה עקב חשיפה למטופלים או לחומרים –מחלות מדבקות –קורונה ,הפטיטיס,
איידס ,שחפת ואחרות -עקב חשיפה למטופלים (אין הכרח להוכיח ממי בדיוק
נדבקנו ,אלא להראות כי אנו בסיכון גבוה יותר להדבקה עקב אופי העבודה) ,או
מחלות עור ,ריאות ,פרקינסון -עקב חשיפה לחומרים.
ג .פגיעות עקב סטרס – אוטם שריר הלב ,אירוע מוחי ,סוכרת ופסוריאזיס עשויים
להתפרץ סמוך לאחר אירועים סטרסוגניים בעבודה .פגימות אלה אינן אופייניות
דווקא לרופאי השיניים ,אבל עלולות לקרות גם לרופאי שיניים.
הזכאות עקב הכרה כפגיעה בעבודה:
מי שהוכר כנפגע עבודה (שכיר ועצמאי ,עובד ופנסיונר) זכאי למענק חד פעמי או קצבה חודשית
בהתאם לגובה שכרו ערב הפגיעה ובהתאם לדרגת הנכות שמקנה הפגימה.
לדוגמא -פגיעה קלה בעמוד שדרה צווארי -מקנה  10%נכות -ואלה מקנים מענק חד פעמי
בגובה הברוטו שלנו כפול  .3.2כלומר רופא שנקבעו לו  10%נכות ושכרו (כשכיר או כעצמאי)
 ₪ 20,000יקבל מענק חד פעמי בסך  .₪ 64,000התגמול הוא פטור ממס.
פגיעה בינונית בעמוד שדרה צווארי מקנה  20%נכות 20% .נכות ומעלה מקנים קצבה חודשים
לכל החיים .גובה הקצבה הוא ברוטו בניכוי רבע כפול אחוזי נכות .לדוגמא מי שמרוויח 20,000
 ₪ונקבעו לו  20%נכות יזכה לקצבה חודשית לצמיתות בסך  ₪ 3,000נטו לחודש.

פטור ממס הכנסה:
צירוף של מספר פגימות שונות או פגימה קשה אחת עשויים להוביל לפטור מלא ממס הכנסה,
על הכנסה של עד  ₪ 52,000לחודש .במקרים אלה ניתן לקבל החזר רטרואקטיבי לתקופה
של עד  7שנים לעבר.

ההסדר לחברי הר"ש ובני משפחתם:
כל חברי הר"ש ובני משפחתם מדרגה ראשונה זכאים למלא טופס פגימות בו יפרטו את כל
בעיותיהם .הטופס ייבדק ע"י משרד עורכי דין מרקמן-טומשין שלו  10סניפים ברחבי הארץ
(המשרד מייצג בין היתר גם את רופאי הר"י ,את עובדי קופ"ח כללית ,ועוד).
בהתאם להסדר ,כל רופא ובן משפחתו יהיה זכאי לייעוץ חינם ,מי שיבקש לפתוח תיק לטיפול
ב עניינו לא יידרש לשלם כל שכר מראש בגין פתיחת התיק ,דיונים או ועדות .שכר הטרחה
יהיה רק באחוזים וישולם רק במקרה של זכייה בתגמול.
נוכח המצב בארץ במשרדי מרקמן-טומשין נערכו במיוחד ובשבועות הקרובים ניתן יהיה לקיים
את הייעוץ וגם את הפגישות ומילוי כל מסמך נדרש באופן טלפוני .כל רופא /בן משפחתו
שיבקשו זאת יוכל למלא את הטופס המצורף ולשלוח אותו לבחינה ,בהתאם לפרטים שעליו.

כולנו תקווה שנוכל להוסיף ולשרת את ציבור הרופאים ולסייע לכם בימים אלה .נקווה שכולם
יהיו בריאים ושנשוב במהרה ובשלום למעגל החיים הרגיל ולמעגל העבודה.
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