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תאריך :ט"ו אייר ,תשע"ב

חוזר מס' :כללי 01/2012

 7מאי2012 ,

סיעוד 1311
נושא :הערכות תלות

שם החוזר :קביעת ליקוי זמני על סמך מסמכים רפואיים (מסלול קצר מועד)
" .1מסלול קצר מועד – רגיל" (עם הערכת מעריך)
" .2מסלול קצר מועד  -מהיר " (הערכת יועץ על סמך מסמכים בלבד)

מטרת החוזר
מתן הסבר על קביעת ליקוי זמני (קצר מועד ) לתובע שמצבו הרפואי מצביע על רמת תלות
נמוכה ובעלת אופי זמני וקצר.
 .1ב"מסלול קצר מועד – רגיל".
 .2ב"מסלול קצר מועד  -מהיר על סמך מסמכים רפואיים" ,ללא ביצוע הערכת תלות על ידי
מעריך.
פתח דבר

גלריית רכיבים
קריטריונים
לזכאות

הוראות לביצוע

השפעות נלוות
 יבוצעו פחות הערכות תלות בבית התובע.


יוסר מטופס התביעה נספח א' "מידע רפואי בעקבות
מגבלה חדשה זמנית מטופס התביעה" המידע אודות
המגבלה ילקח מתדפיס המידע הרפואי שיצורף
לתביעה (תיק רפואי /מאשפוז).



בטופס ההפניה להערכה תפקודית יתווסף מידע
אודות זכאויות קודמות של התובע.



בפוליסה ניתן ביטוי לאופן קביעת הזכאות במסלול
"ליקוי זמני  -על סמך מסמכים רפואיים" .

תהליך
מקוון

חשוב לדעת
התנאים המקדמיים להחלטה
על זכאות קצרת מועד נותרו
כשהיו.

מידע לנציגי שירות
אין שינוי בנוהל הגשת התביעות.
טופס התביעה השתנה ונמצא מעודכן באינטרנט.

נספחים
נספח  :1טופס בל" 2643/המלצת יועץ לתנאים למגבלה חדשה ,על סמך מסמכים
רפואיים" מסלול קצר מועד  -רגיל (הכולל הערכת מעריך).
נספח  :2טופס בל" 2628 /ליקוי זמני (מסלול קצר מועד  -מהיר) ,הערכה תלות על
סמך מסמכים רפואיים" (על ידי יועץ).
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פתח דבר
במסגרת הרצון המתמיד לשפר את השירות ולהקל על אוכלוסיית הקשישים הסיעודיים ,על
משפחותיהם ועל תהליך קבלת ההחלטות ,הוחלט לבצע הערכה לזקן שיש לו ליקוי זמני
( קצר מועד) גם במסלול מהיר ,אשר לא יצריך ביקור בית ע"י מעריך.
ההחלטה תתקבל על-ידי פקיד תביעות לאחר קבלת מסקנות היועץ על ליקוי זמני של פרק
זמן עד חודשיים ,המתבסס על המידע שבמסמכים הרפואיים.

בתוקף13.5.12 :
חזרה

קריטריונים
לזכאות

על סמך סעיף 230א(.ב) לחוק ותקנות הביטוח הלאומי (ביטוח סיעוד)(ליקוי זמני) להלן
הכללים וההוראות שנקבעו לטיפול בזקן שיש לו ליקוי זמני.
מי זכאי:
א .זכאי לגמלת סיעוד לראשונה.
ב .לוקה בליקוי זמני.
ג .אינו סובל מליקוי נפשי ,שכלי או קוגניטיבי קבוע.
ד .הוא תלוי במידה רבה בעזרת הזולת לביצוע רוב פעולות היום יום.
ה .רופא מטפל אישר בטופס שקבע המוסד ,כי הוא סובל מליקוי זמני במשך תקופה שלא
עלתה על חודשיים.
הזכאות:
א .מיידית.
ב .לא ניתנת בעד תקופה שקדמה ליום בו הוגשה התביעה.
ג .משולמת לכל היותר ל –  60יום בלבד.

חזרה
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הוראות לביצוע

שלב א'
פקיד תביעות יזין תביעה חדשה ללא מידע על 'קצר מועד' ויוציא הפניה להערכת תלות
שתועבר כרגיל ליועץ למיון וניתוב.
המידע על העדר זכאות מעולם ירשם בכותרת.

שלב ב' (לביצוע על ידי יועץ)
מיון וזיהוי תביעות מתאימות למסלול קצר מועד:
תנאים לקביעת "זכאות קצרת מועד" לשני המסלולים (מהיר ורגיל)
א .מי שלא הייתה לו זכאות קודמת מעולם (המידע יוצג בטופס ההפניה).
מי שהייתה לו זכאות בעבר אינו מתאים לקצר מועד.
ב .מי שאינו סובל מלקות נפשית ,שכלית או קוגניטיבית משמעותית קבועה,
(אם אין מידע רפואי על בעיה קוגניטיבית יש להתייחס לזקן כאל צלול).
ג .הבעיה הרפואית החלה בחודשיים האחרונים והיא בעלת אופי זמני,
ועשויה לחלוף בתוך כחודשיים.
ד .המצב התפקודי מתאים למי שתלוי בעזרת הזולת במידה רבה ברוב פעולות
היום יום.
* מצבים רפואיים היכולים להתאים למסלול קצר מועד:
כללי  -אירוע חריף הגורם באופן זמני לתלות בזולת במידה רבה ברוב הפעולות.
דוגמאות:
 ניתוח להחלפת פרק ברך /ירך ועבר תקופת שיקום. ניתוח מעקפים ,ניתוחי בטן (בד"כ עם פתיחת דופן הבטן). שברים וגבס בגפיים תחתונות ,או כתף /זרוע. אחרי שחרור מאשפוזים ממושכים.הערה :חשוב להתחשב במחלות רקע נוספות של הקשיש שעלולות להשפיע על התפקוד.
* מצבים שבד"כ לא מתאימים למסלול קצר מועד :
דוגמאות:
 מצבים רפואיים שהמסמכים אינם מעידים על רמת תלות בזולת המביאה לידי זכאות:שברים בידיים ,אדם שהיה עצמאי לחלוטין ועבר מחלת חום ,ניתוח קטרקט ועוד.
 מצבים שייתכן שהתלות בזולת גדולה יותר (רמת זכאות גבוהה מ)91%- מצבים שייתכן שהתלות בזולת תמשך לפרק זמן גדול מחודשיים." .1מסלול קצר מועד – מהיר"
היועצים יקבעו איזה מההפניות תשארנה אצלם להערכה ב"מסלול קצר מועד -מהיר "
וזאת רק לגבי תביעות שיהא בהן מידע רפואי מפורט שניתן לבסס לפיו מסקנות באופן
מושכל על התאמה למסלול זה .
היועצים לא יקבעו מסקנות (ניקוד) בסעיפי ה. ADL-
" .2מסלול קצר מועד -רגיל"
בוצעה הערכת תלות רגילה על ידי מעריך ולדעתו מדובר בזקן בעל מגבלה זמנית שלא
תמשך יותר מחודשיים  ,יפנה את תשומת ליבו של היועץ.
היה ותוצאת ההערכה מקובלת על היועץ והתנאים למסלול קצר מועד מתקיימים ,יפנה
היועץ את הערכה לפקיד תביעות להחלטה ב"מסלול קצר מועד –רגיל".
3

לרשות היועצים יעמדו שני טפסים שעליהם למלא ולבחור את המתאים מביניהם:
א .ל"מסלול קצר מועד – רגיל":
טופס בל( 2643/נמצא במערכת טפסים) " :מסקנות יועץ לתנאים של מגבלה
חדשה ,על סמך מסמכים רפואיים" יש לזכור לצרף הערכת התלות של מעריך.
הטופס יכלול אך ורק את פרטי הזקן ומסקנות היועץ מהמידע הרפואי לגבי
התנאים (הקודים) לקביעת מסלול קצר מועד ,ללא כתיבת הניקוד של ה-
 ADLהמופיע בהערכת המעריך.
ב .ל"מסלול קצר מועד – מהיר":
טופס בל( 2628/נמצא במערכת טפסים) " ליקוי זמני (מסלול קצר מועד  -מהיר),
הערכת תלות על סמך מסמכים רפואיים" (על ידי יועץ בלבד).
הטופס יכלול את פרטי הזקן המסמכים הרפואיים שצורפו לתביעה המלצת היועץ
לגבי התנאים לקביעת מסלול קצר מועד ומסקנת היועץ לגבי רמת תלות נמוכה
והנימוקים לכך.

שלב ג' (לביצוע על ידי פקיד תביעות)
פקיד תביעות יזין נתונים הקשורים לשדות הרלוונטיים במסך פרטי תביעה ( )8מתוך הטופס
של היועץ להגדרת המסלול ויקבע הזכאות.
אם התנאים אינם מתאימים לליקוי זמני (קצר מועד) יוחזר הטופס ליועץ לבחון אם נפלה
טעות קולמוס.
פקיד התביעות רשאי להחליט:
 .1ב"מסלול רגיל קצר מועד" ,שאינו מקבל את המסקנה/המלצה כמתאים לקצר מועד
ולקבוע זכאות זמנית (אז יש להוסיף חודש לפרק הזמן שיקבע שמתאים למקרה) או
אפילו לקבוע זכאות ללא הגבלת זמן.
 .2ב"מסלול קצר מועד – מהיר" ,שאינו מקבל את ההערכה שנעשתה במסלול מהיר  -קצר
מועד ולבקש שהתיק יועבר למסלול רגיל להערכת מעריך.
החלטה ב"מסלול קצר מועד  -מהיר " תהא תמיד ,לפי רמת התלות הנמוכה
ואין צורך לקבוע אם בודד.

שלב ד' (לביצוע על ידי פקיד תביעות)
במצב בו לזקן נקבעה גמלה ב"מסלול קצר מועד  -מהיר" והוא מבקש
להיבדק ע"י מעריך ו/או לערער:
 .1אם ביקש בדיקת מעריך – יש לפתוח תנאים מקדמיים חדשים ולהעביר פנייה דחופה
להערכה ,ובתנאי שהבקשה נשלחה בתוך  30יום מהיום המופיע בפוליסה.
 .2אם הגיש ערעור בד בבד לבקשת בדיקת המעריך  -יש להעביר למזכירות הועדות את
הערעור עם הודעה שמעריך הופנה לבדיקה ,מזכירת הועדה לערערים לעכב את הטיפול
בערר עד קבלת החלטת פקיד התביעות בבדיקה החדשה.
 .3תוצאות אפשריות של ההערכה שנעשתה על ידי המעריך:
א .לא צבר ניקוד מזכה ,הזקן ימשיך לקבל שירותים עד תום  60הימים.
ב .ההערכה מצביעה על אותו שיעור זכאות אך על פרק זמן גדול מ 60-יום
יש לקבוע פרק זמן בהתאם להחלטת פקיד תביעות (זמני או קבוע).
ג .ההערכה מצביעה על הגדלה בשיעור הזכאות ,אזי הזכאות תשתנה מהראשון
לחודש שלאחר החודש בו הוגשה הבקשה.
ד .המעריך קבע והיועץ אישר כי ההחלטה הראשונה על 'מסלול קצר מועד'
הייתה נכונה (מבחינת הניקוד ופרק הזמן) ,ייקבע כי הזכאות תמשך
עד תום  60הימים ויבוטל סודר הזכאות החדש שנפתח.

חזרה
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תהליך
מקוון

מיחשוב לנושא– גמלה קצרת מועד
כללי :בעת פתיחת תביעה חדשה – מסך  ,8יישתל אוט' קוד "אין מידע" בכל הסעיפים שנמצאים
תחת הכותרת "מסלול קצר מועד".
 .1בעת החלטה על "מסלול קצר מועד  -רגיל" (אחרי ביצוע הערכת מעריך והעברת מזכר
מהיועצת בו קבעה מסקנות לקודים על מגבלה חדשה):
א .יש לשנות הקודים בשדות אלו כלהלן :
מצב קוגניטיבי – קוד  1או 2
תחילת המוגבלות – קוד 1
מגבלה זמנית רופא  -קוד "כ"
מגבלה זמנית פקיד תביעות – ריק
ב .לאחר שנקבע וסומן במסך זה כי הזקן שויך למסלול קצר מועד,
ניתן להמשיך ההזנה כמקובל עד היום.
 .2בעת החלטה על "מסלול קצר מועד–מהיר על סמך מסמכים" (עפ"י קביעת יועצת ולא מעריך):
א .יש לשנות הקודים בשדות אלו כלהלן :
מצב קוגניטיבי – קוד  1או 2
תחילת המוגבלות – קוד 1
מגבלה זמנית רופא  -קוד "כ"
מגבלה זמנית פ .תביעות – ריק
ב .אם הוזנה הפניה למעריך – יש למחוק על ידי .F 12
ג.

מסך תנאים מקדמיים ( ,)3שדה החלטה חריגה:
יש לבחור בקוד " – 3מסלול מהיר קצר מועד"
 .3בעת הקלדת קוד זה – ייבנה אוט' מסך  – 6מסך הזכאות( ,כל עוד בוצע מבחן הכנסות).
 .4מחיקת החלטה שהוקלדה בטעות :
טרם אישור ועדה ,על ידי * על קוד  ,3שדה החלטה חריגה ,מסך תנאים מקדמיים.
שינוי הקודים במסך  8לקוד "אין מידע".
 .5לזקן נקבעה גמלה ב"מסלול קצר מועד  -מהיר" ולבקשתו נשלח מעריך לבצע הערכה:
הועדה המקומית מאושרת והזקן החל לקבל שירותים
א .יש לפתוח תנאים מקדמיים חדשים ,בהם תאריך פניית הזקן הוא תאריך הבקשה.
יתר ההזנה כזכאות חדשה רגילה.
ב .כאשר הוחלט כי הזכאות ב 'מסלול קצר מועד' הייתה נכונה יש לבטל את התביעה
החדשה ,שהרי לא ניתן לשוב ולקבוע " מסלול קצר מועד" כיוון שלא מתקיים התנאי של
זכאות לראשונה  -לפעול לפי סדר הפעולות הבא:
מחיקת הזמנה למעריך.
מחיקת תנאים מקדמיים.
רשום במסך  :10קבלת מסקנת המעריך לגבי מסלול קצר מועד.
העברת בקשת תשלום ידני למעריך לכספים במשרד ראשי.
הוצאת מכתב ידני לזקן על תוצאות ההערכה והחלטתך(מצ"ב הצעת מכתב).
סריקת כל החומר בתיק הזקן.
הערה :אנו מקוים שסעיף  5ב)יבוטל כאשר יוכנס שינוי במערכת הממוחשבת.

חזרה
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ב ב ר כ ה,

ארנה זמיר
מנהלת אגף סיעוד

רשימת תפוצה
נמענים לביצוע :פקידי תביעות סיעוד
העתק לידיעה :גב' אילנה שרייבמן – סמנכ"ל גמלאות ,המוסד לביטוח לאומי
מנהלי סניפים
מנהלי תחום גמלאות
מנהלי סניפי משנה
פקידי תביעות סיעוד
מרכזי דלפק קדמי
מנהלי מרכז מידע טלפוני
גב' רבקה רוזנברג-בושם – מנהלת תחום סיעוד
מזכירות ועדת ערר

חזרה

6

נספח 1
המוסד לביטוח לאומי

מינהל הגמלאות
סיעוד
המלצות יועץ לתנאים של מגבלה
חדשה ,על סמך מסמכים רפואיים
(מסלול קצר מועד – רגיל)

1

2

לשימוש
פנימי
בלבד
(סריקה)

חותמת קבלה

מס' זהות  /דרכון
דפים

סוג
המסמך

פרטי התובע
שם משפחה

מספר ת.ז.

שם פרטי

מידע לפי מסמך רפואי על מגבלה חדשה
מצב קוגניטיבי

.1
.2
.3
.4
.5

מתמצא בזמן ובמקום
הפרעה קלה בהתמצאות
הפרעה ניכרת בהתמצאות
דמנציה – עם הפרעה בדיבור ובתפקוד היומי
אין מידע

תחילת ההגבלה המשמעותית בתפקוד היומיומי:
 .1בשני החודשים האחרונים
 .2בתקופה שקדמה לחודשיים האחרונים
 .3אין מידע
המגבלה התפקודית עשויה לחלוף תוך חודשיים?
 כן

3
8

 לא

 אין מידע

חתימת היועץ
אישור היועץ :קוד _____ תאריך ______________
שם מלא ___________________________

חתימה ________________ 

מצ"ב הערכת תלות

בל2643/
טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד

7

נספח 2
המוסד לביטוח לאומי
מינהל הגמלאות
סיעוד

חותמת קבלה

לשימוש
פנימי
בלבד
(סריקה)

מס' זהות  /דרכון
דפים

ליקוי זמני (מסלול קצר מועד -מהיר)
הערכת תלות
על סמך מסמכים רפואיים

1

פרטי התובע
שם משפחה

2

סוג
המסמך

מספר ת.ז.

שם פרטי

מסמכים שעמדו לרשות היועץ לצורך קביעת הערכה תפקודית
תאריך
המסמך

תפקיד

שם החותם על המסמך

שם המוסד/
המסגרת המקצועית

נושא המסמך

מידע לפי מסמך רפואי על מגבלה חדשה
א .מצב קוגניטיבי
  .1מתמצא בזמן ובמקום

  .2הפרעה קלה בהתמצאות –
או הפרעה חולפת

ב .תחילת ההגבלה המשמעותית
בתפקוד היומיומי
 בשני החודשים האחרונים
ג .המגבלה התפקודית עשויה לחלוף
תוך חודשיים?
 כן

3

מסקנת היועץ
 -רמת תלות 91%

 תלוי במידה רבה בעזרת הזולת בביצוע רוב פעולות היומיום
נמק את החלטתך
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________
אישור היועץ :קוד _____ תאריך _________שם ____________ חתימה

4



______________

אישור פקיד תביעות
אני מקבל את ממצאי ההערכה ומבסס עליה את החלטתי
תאריך____________ שם פקיד התביעות ______________________
חתימה_____________
טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד
בל2628/
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נספח 3
הצעת נוסח למכתב לתובע שנקבע כי הזכאות במסלול קצר מועד הייתה נכונה
(לאחר שניבדק על ידי מעריך)
{מכתב זה ישלח כל עוד המערכת הממוחשבת לא עודכנה}

סניף _________________

תאריך ________________
לכבוד
מר/גב' __________________
רחוב ___________________
עיר ____________________

הנדון :תוצאות הערכת התלות
 .1בעקבות פנייתך ,בוצעה לך הערכת תלות על ידי מעריך מטעמינו בתאריך ___________ .
 .2תוצאות ההערכה ביססו את החלטתנו הקודמת ,משמע הזכאות לגמלת סיעוד מוגבלת בזמן והיא
במסלול קצר מועד.
 .3הזכאות שנקבעה במסלול קצר מועד הינה ל 60 -ימים בלבד ,החל ממועד כניסת השירותים כפי
שנרשם לך במכתבנו הקודם.
 .4אפשר לערער על החלטת המוסד בעניין מידת התלות בפני הועדה לעררים לעניין מצב תפקודי ,בתוך
שישים יום ממועד קבלת הודעה זו ,בסניף המוסד לביטוח לאומי הסמוך למקום מגוריך.

בכבוד רב
______________ _______
שם פקידת התביעות

_____________
חתימה

9

תהליך
מקוון

מיחשוב לנושא– גמלה קצרת מועד
כללי :בעת פתיחת תביעה חדשה – מסך  ,8יישתל אוט' קוד "אין מידע" בכל הסעיפים שנמצאים
תחת הכותרת "מסלול קצר מועד".
 .6בעת החלטה על "מסלול קצר מועד  -רגיל" (אחרי ביצוע הערכת מעריך והעברת מזכר
מהיועצת בו קבעה מסקנות לקודים על מגבלה חדשה):
א .יש לשנות הקודים בשדות אלו כלהלן:
מצב קוגניטיבי – קוד  1או 2
תחילת המוגבלות – קוד 1
מגבלה זמנית רופא  -קוד "כ"
מגבלה זמנית פקיד תביעות  -ריק
ב .לאחר שנקבע וסומן במסך זה כי הזקן שויך למסלול קצר מועד,
ניתן להמשיך ההזנה כמקובל עד היום.
 .7בעת החלטה על "מסלול קצר מועד – מהיר על סמך מסמכים" (עפ"י קביעת יועצת ולא
מעריך):
ד .יש לשנות הקודים בשדות אלו כלהלן :
מצב קוגניטיבי – קוד  1או 2
תחילת המוגבלות – קוד 1
מגבלה זמנית רופא  -קוד "כ"
מגבלה זמנית פ .תביעות  -ריק
ה .אם הוזנה הפניה למעריך – יש למחוק על ידי .F 12
ו.

מסך תנאים מקדמיים ( ,)3שדה החלטה חריגה :
יש לבחור בקוד " – 3מסלול מהיר קצר מועד"

ז .בעת הקלדת קוד זה – ייבנה אוט' מסך  – 6מסך הזכאות( ,כל עוד בוצע מבחן הכנסות).

.8

מחיקת החלטה שהוקלדה בטעות:
טרם אישור ועדה ,על ידי * על קוד  ,3שדה החלטה חריגה ,מסך תנאים מקדמיים.
שינוי הקודים במסך  8לקוד "אין מידע".

חזרה

11

ב ב ר כ ה,

ארנה זמיר
מנהלת אגף סיעוד
רשימת תפוצה
נמענים לביצוע :פקידי תביעות סיעוד
העתק לידיעה :גב' אילנה שרייבמן – סמנכ"ל גמלאות ,המוסד לביטוח לאומי
מנהלי סניפים
מנהלי תחום גמלאות
מנהלי סניפי משנה
פקידי תביעות סיעוד
מרכזי דלפק קדמי
מנהלי מרכז מידע טלפוני
גב' רבקה רוזנברג-בושם – מנהלת תחום סיעוד
מזכירות ועדת ערר

חזרה

11

נספח 1
המוסד לביטוח לאומי

מינהל הגמלאות
סיעוד
המלצות יועץ לתנאים של מגבלה
חדשה ,על סמך מסמכים רפואיים
(מסלול קצר מועד – רגיל)

1

2

חותמת קבלה

לשימוש
פנימי
בלבד
(סריקה)

מס' זהות  /דרכון
דפים

סוג
המסמך

פרטי התובע
שם משפחה

מספר ת.ז.

שם פרטי

מידע לפי מסמך רפואי על מגבלה חדשה
מצב קוגניטיבי

.1
.2
.3
.4
.5

מתמצא בזמן ובמקום
הפרעה קלה בהתמצאות
הפרעה ניכרת בהתמצאות
דמנציה – עם הפרעה בדיבור ובתפקוד היומי
אין מידע

תחילת ההגבלה המשמעותית בתפקוד היומיומי:
 .1בשני החודשים האחרונים
 .2בתקופה שקדמה לחודשיים האחרונים
 .3אין מידע
המגבלה התפקודית עשויה לחלוף תוך חודשיים?
 כן

3
8

 לא

 אין מידע

חתימת היועץ
אישור היועץ :קוד _______ תאריך ______________
שם מלא __________________________________

חתימה ________________ 

מצ"ב הערכת תלות

בל2643/
טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד

12

נספח 2
המוסד לביטוח לאומי
מינהל הגמלאות
סיעוד

חותמת קבלה

לשימוש
פנימי
בלבד
(סריקה)

מס' זהות  /דרכון
דפים

ליקוי זמני (מסלול קצר מועד -מהיר)
הערכת תלות
על סמך מסמכים רפואיים

1

פרטי התובע
שם משפחה

2

סוג
המסמך

מספר ת.ז.

שם פרטי

מסמכים שעמדו לרשות היועץ לצורך קביעת הערכה תפקודית
תאריך
המסמך

תפקיד

שם החותם על המסמך

שם המוסד/
המסגרת המקצועית

נושא המסמך

מידע לפי מסמך רפואי על מגבלה חדשה
א .מצב קוגניטיבי
  .1מתמצא בזמן ובמקום

  .2הפרעה קלה בהתמצאות –
או הפרעה חולפת

ב .תחילת ההגבלה המשמעותית
בתפקוד היומיומי
 בשני החודשים האחרונים
ג .המגבלה התפקודית עשויה לחלוף
תוך חודשיים?
 כן

3

מסקנת היועץ
 -רמת תלות 91%

 תלוי במידה רבה בעזרת הזולת בביצוע רוב פעולות היומיום
נמק את החלטתך
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
אישור היועץ :קוד _____ תאריך _________שם ________________ חתימה

4



______________

אישור פקיד תביעות
אני מקבל את ממצאי ההערכה ומבסס עליה את החלטתי
תאריך____________ שם פקיד התביעות ______________________

חתימה_____________

טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד

בל2608/
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