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 2681  חוזר מס':

  

 תאריך: ה' חשון תשע"א

  1222באוקטובר  21          

 נכות כללית נושא:

 טיפול באבחון רפואי בתום נכות זמנית תת נושא:

   זמנית נכותבתום שיעור נכות רפואית ה של בדיק שם החוזר:

  מטרת החוזר

נכות בתום בתביעה יפול במסגרת טשיעור נכות רפואית  ה שלבדיקנהלים חדשים בנושא לפרט 

 ת.יזמנ

 .2616 -ו 2682י נכות חוזרבמקום זה בא חוזר 

  פתח דבר

  הגדרות

 תהליך עבודה

 

 

  חשוב לדעת

 רשימת תפוצה

 מנהלי הסניפים
 משנה מנהלי סניפי

 מנהלי תחום גמלאות
 סגני מנהלי תחום גמלאות

 ממונים, מרכזים פקידי תביעות נכות

 

 

 על הכנת החוזר לעירית נתןתודה רבה 

 

 

 ב ב ר כ ה,

 
 לימור לוריא

 מנהלת אגף א' גמלאות נכות
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הוראות לביצוע
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  רפתח דב

ק מחדש ליקוי רפואי זמנית ניתן לבדונכות ההתום טיפול בבעת על פי חוות דעת משפטית, 

 .במצבו של התובע משמעותי שינוי חללדעת רופא מוסמך שנקבע כיציב, אם 

 

 חזרה

 

 

 הגדרות

 

  שלפחות אחד מהם זמנילתובע מספר ליקויים כאשר  – תרפואית זמנינכות; 

 לתובע נקבעו ליקויים יציבים בלבדכאשר  – הנכות רפואית יציב; 

 המוסד רשאי לבדוק את דרגת אי הכושר של נכה ו/או את  , מצויין כילחוק 122יף סעב

  ;לו השנקבעהנכות הרפואית  שיעור 

 המוסד אינו  כי מצוין, לחוק )חוק לרון( 221קון ישל ת )ה( להוראות המעבר21סעיף ב

 רשאי לבדוק מחדש את דרגת אי הכושר של התובע.  

 

 רהחז
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הוראות המעבר מתייחסות להגבלה בקביעה מחדש  ,על פי חוו"ד משפטית שהתקבלה לאחרונה

לבדיקה  ןניתשיעור נכות רפואית ולכן  ,הנכות הרפואית שיעורהכושר ולא של  של דרגת אי

 .בתנאי שדרגת אי הכושר נקבעה לתקופה זמניתוזאת  יציביםרק ליקויים אף אם נקבעו  מחדש,

 

 כלהלן: זמניות דיון בתוםהבמסגרת ת נכות רפואית מתאפשרת ללא בקשת התובע דיקב

 

 :תבדיקת ליקוי יציב כאשר הנכות הרפואית זמני. 2

או  להפחית ,זמנית ניתן לבדוק גם ליקוי שנקבע כיציב, להעלותדרגת אי כושר בבדיקה בתום 

 הסעיף שנקבע בעבר. לבטל

 

 

 :הרפואית יציבהאי כושר זמנית כאשר הנכות בדיקת ליקוי יציב בתום דרגת  .1

זכאותו של התובע נדונה בתום זמניות של דרגת אי כושר, והתובע המציא מסמכים המשך  כאשר

רפואיים המעידים על שינוי מהותי במצבו, או שרופא מוסמך סבור שחל שינוי במצבו הרפואי של 

תן לבדוק מחדש את הנכות שר, ניהתובע מבדיקה קודמת ויש בו כדי להשפיע על דרגת אי הכו

 הרפואית.

 

 

 קביעת מועד תחילת ליקוי:. 1

 :הזמניתהנכות תום מ יקבע הנכות הרפואיתת הפחתמועד  –הטבה במצב הרפואי  .א

לליקויים  אותאריך תחילת הליקוי יקבע ממועד תום הזמניות, לליקויים שנקבעו כזמניים, 

 במצבו של התובע.  הטבהפי המסמכים הרפואיים חלה על אם שנקבעו כיציבים 

 

מועד קודם לגם  ,יקבע ממועד ההחמרה לפי הענייןמועד תחילה  – במצב הרפואי החמרה .ב

 תום הנכות הזמנית:

בעת האבחון הרפואי או בעת הניתוב סבור הרופא המוסמך, על סמך המסמכים אם 

עור הנכות הרפואית ישאת  להעלות, ניתן במצבו של התובע החמרההרפואיים שחלה 

( ממועד יציביםכלתקופה זמנית ובין אם נקבעו ליקויים )בין אם נקבעו  בעבר השנקבע

מועד בו התקבלו לפני החודשים  21 -קודם לשלא  ובלבד זמניתנכות הלתום ה מוקדם

 במוסד המסמכים המעידים על החמרה.

 

 

 הוראות לביצוע
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 מבוטחהודעה ל. 1

באמצעות  מבוטחלנשלחת ה ,מסמכים עדכניים תשדריעם הזמנית הנכות בהודעה על תום 

שהנכות אפשרות הבדבר  מבוטחתוקנה הפסקה שנועדה ליידע את ה ,חשבתהמערכת הממו

 בכל מקרה.  תיבדק הרפואית

 : הפסקהנוסח 

 ,"לידיעתך: אם חל שינוי במצבך הרפואי, רשאי הרופא המוסמך לבדוק ליקויים שנקבעו כיציבים

 הנכות הרפואית". שיעורלהעלות או להפחית את ו

 

 

  למערכת הממוכנת דיווח פקיד תביעות. 2

ליקויים שנקבעו בין אם מדובר ב ,רפואיתהנכות השיעור רופא מוסמך  מעלהבמקרים שבהם 

לדווח על "זמנית, מתבקש פקיד התביעות נכות לתקופה קודמת לתום בשינוי כיציבים, או בעבר 

 בדיקה מחדש".

על פי  חשבתבמערכת הממו ידי כתיבת מזכר לתיק ופתיחת בדיקה מחדשווח יתבצע על יאופן הד

  .)א( לתקנות בדיקה מחדש8תקנה 

 אליו הודעה על האפשרות לבדיקה ת מראש נשלחשוזאת כיוון  ,אין צורך לשלוח הודעה לתובע

 .לצמיתותאף אם זו נקבעה הנכות הרפואית  שלמחדש 

 

 הכושר שנקבעה כמקובל. דרגת איעל ההחלטה הרפואית ועל יש להודיע לתובע 

 

 חזרה

 

 השפעות נלוות

 .2616 -ו 2682חוזרים מחליף הנהלים המפורטים בחוזר זה 

 חזרה

 

 חשוב לדעת

 האבחון הרפואי בפרוטוקול בכתב שינוי סעיף ליקוי יציב מחייב נימוק מפורט. 

 על בדיקה במערכת הממוכנת מידה וחלה החמרה במצבו של התובע פקיד תביעות ידווח ב

 מחדש.

  ,הנכות הרפואית נקבע לתקופה זמנית, דרגת אי הכושר תקבע שיעור כאשר להזכירכם

 .לתקופה זמנית, אף אם התובע עובר סף רפואי כנדרש ללא סעיף הליקוי הזמני

 חזרה

 

 


