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 משלוח העתק פרוטוקול רפואי למקבל גמלה הנדון:                             

 
 תקציר: 

 
  לחוק, נוצר מצב בו חושף המוסד מידע אודות  300בנסיבות של מינוי מקבל לפי סעיף

הזכאי לגמלה, בפני גורם שאין בידו יפוי כוח או ויתור על סודיות רפואית. לדעת היועץ 
ממלא המוסד אחר הוראות החוק בדבר  -המשפטי, בעת מסירת מידע בנסיבות אלה 

 לחוק הגנת הפרטיות. 11מינוי מקבל גמלה ולכן יש לו הגנה על פי סעיף 
 

  בחו"ד משפטית שהתקבלה בימים אלה, נקבע כי במקרים בהם ציין רופא
מוסמך/פסיכיאטר שהתובע אינו מתמצא במוסדות הקהילה, קרוב לוודאי שיתקשה 

לערער על ההחלטה. יתר על כן סביר שמדובר באדם שאינו מבחין בסוג הטפסים עליהם 
ויתור סודיות וניתן לשלוח חותם. האמור מייתר את הצורך בחתימתו של הזכאי על הוא 

עותק מהפרוטוקול הרפואי בצירוף להודעה על  -שהוא אדם פרטי -למקבל הגמלה
בתדריך מנהל גמלאות שבו נקבע כי יש לדרוש  3הזכאות.  וזאת בשונה  מהאמור בפרק 

 ויתור על סודיות.
 

  למקבל גמלה שהוא אגודה, כגון: הקרן לטיפול בחסויים וכו' אין לשלוח העתק
אלא אם כן נשלחה בקשה מפורשת מטעמו של הגוף הציבורי.  גם במקרה זה , רוטוקולפ

 משלוח הפרוטוקול אינו מותנה בקבלת ויתור על סודיות.
 

  לזכאי שמונה לו מקבל גמלה, אולם רופא מוסמך/פסיכיאטר חיווה דעתו שהוא מתמצא
 ישלח  עותק מהפרוטוקול . -במוסדות הקהילה 

 

 וטוקול רפואי לקיבוץ/מושב שיתופי ללא ויתור על סודיות.אין לשלוח העתק פר 
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 כללי: א.
 
פקידתביעותממנהלזכאישאינומסוגל)קישורית(לחוק304סעיףבהתאםל
מקבלגמלה.,לנהלאתענייניוהכספיים

תהליךהמינוינעשהבהמלצתעובדתשיקוםאםהמועמדאינוהורהאוילדושל
הזכאי.

מתחייבלהשתמשבכספיהגמלהלטובתוולרווחתושלמונהשמקבלגמלה
הזכאי.

בדרךכללמדוברבאדםמקורבלזכאי,שהואבעלענייןלהיטיבעםהזכאי.



 מסירת מידע למקבל גמלה ב.
 

לחוק,נוצרמצבבוחושףהמוסדמידע304בנסיבותשלמינוימקבללפיסעיף
גורםשאיןבידויפויכוחאוויתורסודיותרפואית.לדעתניבפאודותהזכאילגמלה,

בנסיבותאלהממלאהמוסדאחרהוראותמידעמסירתבעתהיועץהמשפטי,
לחוקהגנתהפרטיות.18החוקבדברמינוימקבלגמלהולכןישלוהגנהעלפיסעיף


עלאיסורלפיכךזכאישמונהלומקבלגמלהלרובאינומתמצאבמוסדותהקהילה,

משלוחהעתקפרוטוקוללמקבלהגמלהעשוילפגועבזכותושלהזכאילערערעל
הקביעההרפואית.


לפעוללטובתוולרווחתושלבכתבההסכמהעליוחתוםמקבלהגמלה,הואמתחייב

מאחרוגובההגמלהנגזרגםמאחוזיהזכאיבכלהכרוךבשימושבכספיהגמלה.
עשוילפגועעים,איסורמשלוחהפרוטוקוללמקבלהגמלההנכותהרפואיתשנקב

,ניתןמנהלגמלאותבתדריך3בזכויותיושלהזכאי.לפיכך,בשונהמהאמורבפרק
ללאצורךבויתורסודיותרפואיתלשלוחלמקבלגמלההעתקמהפרוטוקולהרפואי

בתנאיםאלה:חתוםעלידיהזכאי,וללאבקשהמיוחדתממקבלהגמלה,

 ופא מוסמך חיווה דעתו כי הזכאי אינו מתמצא במוסדות הקהילה.ר
 

 מקבל הגמלה הוא אדם פרטי.
 

 :אופן המשלוח

מקבלגמלהשהואאדםפרטי.1

.בצמודלהודעהעלהזכאותישלחהעתקהפרוטוקולהרפואי

גוףמקבלגימלה.מקבלגמלהשהוא2
קרןדורידורותעמותתכגון:הקרןלטיפולבחסויים,גוףלמקבלגמלהשהוא

ישלחהפרוטוקולרקלאחרשישלחודרישהמפורשתלהמציאו.ש.פ.ר.
זוגותעינייםרבותישזפואתשבגופיםמקבליגימלההסיבהלכךנעוצהבעובדה

ממצאיהפרוטוקול,לצורךושלאלצורך,ואנואמוניםעלפרטיותושלהזכאי.
קשהלהמציאהעתקפרוטוקולידרשלנמקשיפנהבב,גוףהפועלכמקבלגמלהנציג

ויתורסודיות.בקשתו,ללאצורךבצירוף
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.מקבלגמלהשהואקיבוץ/מושבשיתופי3

חתוםעלידיכתבויתורסודיותאיןלשלוחהעתקפרוטוקוללנציגהמשקללא
הזכאי.


נויובמיולאבגיןאימסוגלותהזכאי306מאחרומדוברבמקבלגמלהעלפיסעיף

לחוק.304סעיףמקבלעלפי


מקבלגמלהשלזכאיהמתמצאבמוסדותהקהילה.4

במקריםהאמורים–כאשרמדוברבזכאיהמתמצאבמוסדותהקהילה
איןלשלוחהפרוטוקוללמקבלהגמלה,ביןאם.הפרוטוקולהרפואיישלחלזכאי

עלסודיותרפואיתללאכתבויתורגוףמקבלגימלה,הואאדםפרטיוביןאםהוא
חתוםעלידיהזכאי.




הפרקבתדריךמנהלגמלאותיתוקןבהקדםברוחחוזרזה.


.הוראותחוזרזה,יחולומיוםפרסומו




החוזרהוכןעלידיעיריתנתן







בברכה,


עיריתפלדמן

מנהלתאגףגמלאותנכות


