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 רפואית זימון התובע לוועדה וללא מסמכים סמך על תלות והערכת אבחון: שם החוזר

 נכה וילד מיוחדים שירותים, כללית נכותבתביעות ל

 

 החוזר מטרת

 התובע זימון  וללא מסמכים סמך על החלטות לקבל יתןולהרחיב את המקרים בהם נלהגדיר 

 .לבדיקה רפואית

 מבוא .א
 

 לוועדות להגיע, הרפואי מצבם מפאת, מתקשים אשר רבים מבוטחים ישנם אלינו הפונים מבין
 די מהוועדות בחלק, ועוד זאת. שונות מסיבות בוועדות לבדיקות להגיע חוששים או הרפואיות
 .בהחלטה לסייע כדי בנוכחותו ואין התובע של בעניינו החלטה לקבל כדי הרפואיים במסמכים

 41% -וכ מיוחדים בשירותים 21%, בנכות 14% -כ על כיום עומד נוכחות ללא הקביעות שיעור
 לקבל אין לפיהן, כה עד שהיו ההנחיות לאור, היתר בין, נוצרה זו מציאות(. 3 נספח ראו) נכה בילד

 . נכות רפואית 90%בהם נקבעים  בלבד קשים במקרים אלא, נוכחות ללא החלטה

 שירותים, כללית נכות לקצבאות זכאות תקבע בהם המקרים את להרחיב הוחלט, זאת לאור
 :בהם ניתן לקבוע הרפואיים מסמכים על בהסתמך, לוועדה התובע זימון ללא נכה וילד מיוחדים

 .רפואית נכות %90 -מ פחות, גם אם נקבעו לו מלאה אי כושר דרגת לו נקבעת - כללית נכותב .1
 . הליקויים בהם ניתן לאשר זכאות הרחבת – בילד נכה ושירותים מיוחדים .2
לדחות זכאות בתום זמניות, על סמך מסמכים  ניתן - מסמכים סמך על זמניות בתום דחייה .3

 אם המבוטח או המשפחה מבקשים זאת. נוכחות וללא
 

במקרה בו נקבעה זכאות ע"ס מסמכים וללא הסכמת המבוטח, והוא מבקש להיבדק ע"י רופא, 
 שקבע את הזכאות על סמך מסמכים.  לאותו רופאיוזמן המבוטח 

 טופס התביעה הותאם לשינויים.

 ונגדיל טיפול זמן משכי נקצר, המבוטחים מצד הלחץ תחושת את נפחית בכך כי מאמינים אנו
, תוך מיצוי זכויות מירבי של הלאומי לביטוח המוסד של מהשירות הציבור של הרצון שביעות

 .המבוטחים

 : מפרט זה חוזר
 ;בלבד מסמכים סמך על קביעה מאפשרים אשר הליקויים מהם .א
 ;העבודה תהליך .ב
 .אלו במקרים מקדמות תשלום חשיבות .ג
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 פירוט החלטה לפי הליקוי הרפואי –קביעות ללא נוכחות  .ב
 

 על סמך מסמכים קביעת אחוזים רפואיים, דרגת אי כושר והערכת תלות .1

לקבוע דרגת אי כושר מלאה בנכות  המפורטים,להלן פירוט הליקויים אשר מאפשרים לנו בתנאים 
 ללא זימון התובע לוועדה.  זכאותכללית ו/או זכאות לשירותים מיוחדים, ובשל כך מומלץ לקבוע 

 

החלטה  ליקוי
 רפואית

 נכות
 כללית

 מסמכים נדרשים שירותים מיוחדים

מוגבלות 
שכלית 

 תהתפתחותי
 )מש"ה(

 

בהתאם 
לקבוע בספר 

 -הליקויים
 91סעיף 

   מקסימלית זכאות
 החמור מש"ה( ל188%)
  .נכות רפואית( 100%)

או במקרים אחרים 
בהם  ניתן לקבוע על 

 סמך מסמכים;

אבחון של משרד הרווחה 
האגף לטיפול באדם עם 

 מוגבלות שכלית התפתחותית
)מש"ה( הכולל רמת מש"ה 

 ורמה תפקודית;
מתייחסים המסמכים וכן 

לשאלת מסוגלות התובע 
 .לגבות קצבה

 
מחלות 

 אונקולוגיות
לפי  100%

ספר 
הליקויים 
ובהתאם 

 למצב. 
בגידולים 
סולידיים 

ובעיקר 
בגרורתיים 

לרוב זמני 
 לשנה. 

בהתאם 
למאפייני 

המחלה יש 
לשקול הצורך 
בקביעת נכות 

 צמיתה. 

   50% 
אם מקבלים טיפול 

חוזר נכות מהרשימה שב
, חוזר לשכה 1926

 . 408/012016רפואית 
ניתן לקבוע זכאות 

 ,יותר בשיעור גבוה
 -בהתאם למצב הרפואי

 תפקודי.

סיכום מחלה מפורט מהרופא 
המטפל )בעדיפות אונקולוג או 
כירורג(, הכולל את האבחנה, 

פיזור גרורתי דרגת המחלה, 
י או וטיפול כימי, ביולוג

קרינתי הניתן ופרוגנוזה 
 משוערת.  

כולל אישור האגודה למלחמה 
 בסרטן המכיל המידע האמור.

אם בנוסף  
נמצא 

 בהוספיס/
 הוספיס בית

   188%זכאות שיעור.   הפניית אונקולוג לטיפול
 בהוספיס בית;

  אישור היחידה לטיפול
ביתי בקופת חולים על 

 הוספיס בית לחולה סופני.
 

http://sp2010fe1p:2012/sites/Gimlaot/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201926-%20קביעת%20זכאות%20בשיעור%2050%20ללא%20נוכחות%20לחולים%20אונקולוגיים.pdf
http://sp2010fe1p:2012/sites/Gimlaot/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201926-%20קביעת%20זכאות%20בשיעור%2050%20ללא%20נוכחות%20לחולים%20אונקולוגיים.pdf
http://sp2010fe1p:2012/sites/Gimlaot/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201926-%20קביעת%20זכאות%20בשיעור%2050%20ללא%20נוכחות%20לחולים%20אונקולוגיים.pdf


 

 

החלטה  ליקוי
 רפואית

 נכות
 כללית

 מסמכים נדרשים שירותים מיוחדים

בהתאם  עיוורון
לקבוע בספר 

 -הליקויים
 52סעיף 

 90%בשיעור 
 לפחות

   מי ל 50%שיעור זכאות
 שעונה על אחד מאלה:

 90%  נכות רפואית
לפחות בגין חדות 

 ;([1)52]ס.  ראיה

 100%  נכות רפואית
]ס.  ראיה בגין שדה

52(2]). 
 

  חוות דעת רופא עיניים
, או רופא )מהביטוח הלאומי

עיניים מהשירות לעיוור 
ע"י הלשכה  שהוסמך לכך

 (. הרפואית

 בנוסףאם  
 50%נקבעו 

בגין  72בסעיף 
 שמיעה ליקוי 

   קביעת הצורך בהשגחה
, 112%שעור זכאות  –

כאמור בחוזרי נכות 
חוזר , 1448 -ו 1951

 88לשכה רפואית 
והנחיות לשכה רפואית 

 .21.3.2005מיום 

 בדיקות שמיעה עדכניות.

ספיקת -אי
 כליות 

בהתאם 
לתיאור 
המחלה 

והפרוגנוזה 
המשוערת, יש 
לשקול צורך 
בקביעת נכות 

 יציבה. 

  
במצב 
אי של 

ספיקת 
כליות 

 ורהחמ

אם  50%שיעור זכאות 
מקבל דיאליזה פעמיים 

 בשבוע לפחות. 

מפורט מהרופא סיכום מחלה 
 המטפל )בעדיפות מנפרולוג(,

, תפקודי האבחנההכולל את 
הכליות )כולל פנוי קריאטנין 
ובדיקות מעבדה רלוונטיות 
אחרות(, תוצאות ביופסיה 

)אם בוצעה(, תיאור סוג 
תכיפותה , הדיאליזה
 משוערת;ופרוגנוזה 

השתלת 
 סולידי איבר

לב, כליות, )
 כבד, ריאות

 (וכדומה

 100%קביעת 
נכות רפואית 
לשנה ברוב 

 המקרים. 
בעת קביעת 
נכות צמיתה 
יש להביא 
בחשבון את 

הרמה 
התפקודית של 

האיבר, 
סיבוכים 

ותופעות לוואי 
עקב הטיפול 

 נוגד הדחייה. 

   50%שיעור זכאות 
בהתאם לסוג ההשתלה, 

, 1951חוזר כאמור ב
 .88חוזר לשכה רפואית 

סיכום אשפוז מפורט מהרופא 
המטפל )הכירורג או רופא 

(, תיאור מרפאת ההשתלות
יתוחיים )אם היו(, סיבוכים נ

מצב הדחייה ותאור מצבו 
התפקודי של האבר המושתל 

תפקודי ריאות,  -)למשל
תפקודי כליות וכו'(, פירוט 
טיפול נוגד דחייה ותופעות 

 לוואי קיימות, עקב הטיפול. 

מחלות לב 
 מתקדמות

בהתאם 
לקבוע בספר 

 -הליקויים
 .9סעיף 

   רק במידה וניתן לקבוע
 על סמך מסמכים.

סיכום מחלה מאת הרופא 
, המטפל )בעדיפות מקרדיולוג(
הכולל תוצאות מבחן מאמץ, 

ות בדיקת אקו לב תוצא
ותוצאות בדיקות עזר דומות. 

חשוב לקבל הערכה של 
היכולת התפקודית )לפי מבחן 

NYHA) ( ותפוקת לב )מקטע
 פליטה(. 

http://sp2010fe1p:2012/sites/Gimlaot/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201951%20שינויים%20במבחן%20הזכאות%20לקצבת%20שירותים%20מיוחדים.pdf
http://sp2010fe1p:2012/sites/Gimlaot/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201951%20שינויים%20במבחן%20הזכאות%20לקצבת%20שירותים%20מיוחדים.pdf
http://sp2010fe1p:2012/sites/Gimlaot/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%201448%20-%20גמלה%20לשירותים%20מיוחדים%20למי%20שהוא%20חרש%20ועיוור.pdf
http://sp2010fe1p:2012/sites/Gimlaot/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201951%20שינויים%20במבחן%20הזכאות%20לקצבת%20שירותים%20מיוחדים.pdf
http://sp2010fe1p:2012/sites/Gimlaot/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201951%20שינויים%20במבחן%20הזכאות%20לקצבת%20שירותים%20מיוחדים.pdf
http://sp2010fe1p:2012/sites/Gimlaot/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201951%20שינויים%20במבחן%20הזכאות%20לקצבת%20שירותים%20מיוחדים.pdf
http://sp2010fe1p:2012/sites/Gimlaot/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201951%20שינויים%20במבחן%20הזכאות%20לקצבת%20שירותים%20מיוחדים.pdf
http://sp2010fe1p:2012/sites/Gimlaot/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201951%20שינויים%20במבחן%20הזכאות%20לקצבת%20שירותים%20מיוחדים.pdf


 

 

החלטה  ליקוי
 רפואית

 נכות
 כללית

 מסמכים נדרשים שירותים מיוחדים

 שיתוקים
 )בעיקר 

 קוודריפלגיה 
או 

  (טטרפלגיה

בהתאם 
לקבוע בספר 

 -הליקויים
 . 29סעיף 

   סיכום מחלה מפורט מרופא  .188%שיעור זכאות
מטפל )בעדיפות נוירולוג, 

נוירוכירורג או רופא שיקום(, 
הכולל את האבחנה, פרוט 

תוצאות הבדיקה הגופנית של 
האברים הפגועים )כולל דרגת 
כח, קיום אטרופיה שרירית, 

קיום קונטרקטורות(. כמו כן, 
תאור יכולת תפקודית )למשל 

ביצוע "מעברים"( ושימוש 
 באבזרי עזר. 

חלות מ
פרוגרסיביות 

בשלבים 
 מתקדמים

)כמו 
רקינסון, פ

טרשת 
, נפוצה

ALS). 

בהתאם 
לקבוע בספר 

הליקויים, 
ניתן לקבוע 
נכות רפואית 

 בכל דרגה.

   במידה וניתן לקבוע על
 סמך מסמכים;

 –במצבים קשיםאו 
 .188%שיעור זכאות 

סיכום מחלה מהרופא המטפל 
, הכולל )בעדיפות מנוירולוג(

את האבחנה )האופן שבו 

, EMGנערכה, למשל בדיקת 
ביופסיה משריר וכו'(, פירוט 

השלב של המחלה, הפרוגנוזה 
המשוערת, טיפול נדרש 

)תרופתי ואחר(. כמו כן, תאור 
יכולת תפקודית )למשל ביצוע 

"מעברים"( ושימוש באבזרי 
 עזר. 

ספקטרום 
 אוטיסטי

בהתאם 
לקבוע בספר 

 -הליקויים
)א( 33סעיף 
 מותאם.

  
 

בגין  112%שיעור זכאות 
למי שקיבל  השגחה

קצבת ילד נכה בגין 

ASD ונקבעו לפחות ,
 נכות רפואית. 70%

  אבחון ילד נכה ואישור
זכאות על הספקטרום 

 האוטיסטי;

  מסמך עדכני ממומחה
בפסיכיאטריה או מומחה 

אבחנה  בנוירולוגיה עם
עדכנית לעניין  הספקטרום 

 האוטיסטי;

  אישור המשך לימודים
בחינוך מיוחד או במסגרת 

 .21עד גיל  -"חוק השילוב"
בהתאם  סכיזופרניה

לקבוע בספר 
 -הליקויים

 )ב(.33סעיף 
 

   רק במידה וניתן לקבוע
צורך בהשגחה למניעת 
 סכנה לאור המסמכים. 

שני סיכומי אשפוז או סיכום 
מסודר במרפאה מעקב 

פסיכיאטרית ציבורית. על 
הסיכום לכלול אבחנה, 

תוצאות מפורטות של 
הבדיקה הפסיכיאטרית 

ותאור היכולת התפקודית 
ן, תאור העדכנית. כמו כ

 האשפוזים ותכיפותם;
מתייחסים המסמכים וכן 

לשאלת מסוגלות התובע 
 .לגבות קצבה



 

 

החלטה  ליקוי
 רפואית

 נכות
 כללית

 מסמכים נדרשים שירותים מיוחדים

אשפוזים 
 ממושכים

למי שאינו 
עונה לאמור 

 לעיל(

 100%עת קבי
 לפי המחלה.

   רק במידה וניתן לקבוע
 על סמך מסמכים.

סיכום מחלה )מכתב שחרור 
או סיכום ביניים( מהרופא 
המטפל לגבי אשפוז הנמשך 

ימים )אין להסתמך  90מעל 
 על מסמך הקבלה לאשפוז(. 

"נכה 
 מונשם"

 100%קביעת 
 לפי המחלה.

   תוספת מיוחדת
)למקבלים  למונשמים

קצבת שירותים 
 .(188%מיוחדים בשעור 

מכתב מרופא מטפל הכולל 
את האבחנה ההתוויה 

סוג  -להנשמה וסוג ההנשמה 

-BIו  C-PAPמכשיר)לא כולל 

PAP ,ופרוטוקול ההנשמה )
תאריך התחלת הנשמה  וכן

 . קבועה

 

  



 

 

 ילד נכה -אבחון רפואי .2

 .בדיקת רופאהילד ל ללא זימוןככלל, יש לעשות מאמץ לקבל החלטה ולאשר זכאות 

השגחה, נוכחות קבועה, תלות בעזרת הזולת או סיוע בתקשורת של צורך בבמקרים ידוע לנו כי 
נדרשת במקרים מסוימים בדיקה של הילד ע"י הרופא. יחד עם זאת, ישנם מקרים המפורטים 

 מסמכים: הניתן לקבוע זכאות על סמך מטה בהם 

האם ניתן לקבל  ליקוי
ללא החלטה 
 נוכחות?

 מסמכים נדרשים עילת הזכאות

ברירת מחדל לכל 
 הליקויים

     כמפורט על סמך מסמכים
 בהנחיות ובטופס התביעה

מוגבלות שכלית 
התפתחותית 

 )מש"ה(

   פיגור קל ומסגרת
 -חינוכית מותאמת

 השגחה

נוכחות  -פיגור בינוני
 קבועה

תלות  -פיגור עמוק
 לחלוטין

 אבחון של משרד הרווחה-
לטיפול באדם עם  האגף

 מוגבלות שכלית התפתחותית
 ;)מש"ה(

  אישור על מסגרת חינוכית
 .מותאמת

אלרגיה מסכנת 
 חיים

   זכאות בהתאם לגיל
הילד בגין הצורך 

 בהשגחה. 

 1978חוזר נכות 

 חוזר לשכה רפואית
705/01/16 

 עם  מסמך ממומחה אלרגיה
 המלצה למזרק;

 ;תיעוד הטיפול בהתקף 

   המעידים על עוריים טסטים
 .האלרגיה

נוכחות  -6עד גיל    סכרת נעורים
 קבועה

 בדיקות דם -6מגיל 

  סיכום אשפוז ומסמך אבחנה
 .של הסכרת
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 תהליך קביעת הזכאות .ג

  רופא בעת הניתוב, זאת כדי לקצר את משך הקביעת הזכאות ללא נוכחות תתבצע ע"י
 הטיפול בתיקים אלה, כיוון שמדובר בליקויים קשים. 

  הרופא המנתב אינו יכול לקבל החלטה בעת הניתוב, אך סבור כי ניתן לקבל במקרים בהם

 יש לשבץ התיק לוועדה ללא נוכחות.  –החלטה על סמך מסמכים 

 
 ומת ליבכם:לתש

 .מפורטים ומהימניםחשוב כי ההחלטה תתבצע על סמך מסמכים  .1

 חשיבות רבה יש גם למיצוי זכויות ע"י הרופא המנתב, כגון: הפנייה לשר"מ, ניידות וכד'. .2

שלא פורטו  נוספיםללא נוכחות במקרים  זכאותיש להדגיש כי הרופא המוסמך רשאי לקבוע  .3
 לעיל, אם לדעתו המסמכים הרפואיים מאפשרים זאת.

או זכאות נמוכה ו/אחוזי נכות נמוכים לבקשת המבוטח,  ניתן לקבוע במסגרת ועדה בנוכחות .4
 .מאלה שנקבעו ללא נוכחות

 על הרופא לנמק את השינוי בהחלטתו.  .5

 .עדת ערריםווהוא יוכל לערור עליה לו להודעה לתובע יצורפו שני הפרוטוקולים

  .האמור חל לגבי קביעת אחוזים רפואיים בלבד 

 השינוי באחוזים הרפואיים משפיע נקבע סף רפואי, ובמקרה בו  -לעניין דרגת אי כושר
על דרגת אי הכושר עליה המליץ הרופא, פקיד תביעות יחליט כמקובל, לאחר 

 התייעצות עם פקיד שיקום. 

 

 עבודה התהליך  .ד
 

 להעביר לרופא המנתב במרוכז את כל התיקים בהם פקידי  באחריות פקיד התביעות
 התביעות סבורים כי ניתן לקבל החלטה ללא נוכחות;

  יוחזרו מהרופא המנתב לפקיד בהם הרופא המנתב קיבל החלטה ללא נוכחות כל התיקים
 להמשך טיפול. התביעות

ופא ינמק הר, במקרים בהם סבר הרופא כי לא ניתן לקבל החלטה על סמך מסמכים
 .החלטתו ויעביר התיק לשיבוץ לוועדה רפואית בנוכחות

  יש  –במקרים שהרופא המנתב זקוק למסמכים נוספים כדי לקבל החלטה ללא נוכחות

 למבוטח ולבקשם טלפונית )לא לשכוח לתעד פנייה זו במערכת "פנה"(. להתקשר

 

 

  



 

 

 תרשים זרימת עבודה בטיפול בקביעות ללא נוכחות:

 רופא מנתב פקיד תביעות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

עם קבלת התביעות, בודק אותן  .1
 ומכין לרופא המנתב את התיקים

לדעתו לקבל החלטות  בהם ניתן
 ללא נוכחות.

 
ת מקדמומחליט על תשלום  .2

במקרים בהם יש פוטנציאל 
לזכאות )הודעות על מקדמות 

 דוגמא –נשלחות אוטומטית 
 (למכתב

יש פוטנציאל ם מקדמות במקרים בהם 

 לזכאות.

. בודק את כל התביעות ומכין לרופא 1

לדעתו לקבל    שנית מנתב את התיקים

 החלטות ללא נוכחות.

. משלם מקדמות במקרים בהם 

 יש פוטנציאל לזכאות.

 

האם ניתן 
לקבל 

החלטה 
ללא 
 ?נוכחות

מקבל החלטה בנכות, שירותים  .1
 מיוחדים, או ילד נכה.

 
 . שולח הודעה למבוטח .2

 מציין אילו מסמכים חסרים. .1
 

מחליט האם התיק יחזור אליו  .2
 להחלטה או מנתב לוועדות.

 
 –ממליץ על תשלום מקדמה  .3

במקרים בהם יש פוטנציאל 
 לזכאות.

. בודק את כל התביעות ומכין לרופא 1

לדעתו לקבל    שנית מנתב את התיקים

 החלטות ללא נוכחות.

. משלם מקדמות במקרים בהם 

 יש פוטנציאל לזכאות.

 

להמציא מתקשר למבוטח ומבקש  .1
 .מסמכים

 
משלם מקדמה, אם זו טרם  .2

 שולמה.
 

 ממתין למסמכים ומחזיר לרופא .3
 או    

 מעביר לשיבוץ לוועדות.

 כן 

 לא

מחליט 
רפואית 
ומעדכן 

ההחלטה 
 בטופס

הלשכה 
 הרפואית



 

 

 נוכחות דחיה ללא .ה

 

( לתקנות קביעת אחוזי נכות רפואית, רופא מוסמך רשאי לערוך אבחון על 1)12על פי תקנה 
 לכך מראש.  הסכיםסמך מסמכים אם התובע 

 על החלטה זו, התובע יכול להגיש ערר לוועדות לעררים. 

 

 דוגמאות למקרים בהם תתקבל החלטה על דחיית זכאות על סמך מסמכים, לבקשת התובע 

 :רפואית נכות .א

 החלימושנקבעה להם זכאות זמנית, הם  ממבוטחיםתלונות  לאחרונה קיבלנו מספר
במסגרת תום זמנית ונדחו בגין סף רפואי שאינו מזכה, דבר שהיה  ותזומנו לוועד ממחלה,

 .ידוע מראש
, אם המבוטח ביקש זאת, גם ללא זימון קבל החלטהאלו לאנו מבקשים לאפשר במקרים 

 סף רפואי.  אם אינו עובר

 לדוגמא: 

 הוגשה תביעה בגין מחלה ממארת. 

פיהם ניתן לקבוע כי חלה הטבה -לקראת מועד תום הזמניות, התובע המציא מסמכים על
משמעותית במצבו והוא אינו עובר סף רפואי כנדרש. בשיחה טלפונית עם פקיד התביעות, 

 מנו לבדיקה. או במסמך שצרף, ביקש שתבוצע החלטה על סמך המסמכים ולא לז
  במקרה זה ניתן לערוך אבחון ללא נוכחות ולדחות התביעה.

 יש לתעד את השיחה עם התובע במערכת "פנה".

 הערכת תלות ואבחון רפואי לילד נכה ללא נוכחות .ב

 . ת קביעת זכאות על סמך מסמכיםמאפשרו -תקנות שירותים מיוחדים וילד נכה

למרות האמור, זכות השימוע שמורה לתובע, ולכן, יש לדאוג לכך שהמבוטח יוזמן לפחות 
למעט חריגים פעם אחת לאבחון בנוכחות כאשר מדובר במי שדין תביעתו להידחות, 

  :המפורטים להלן

 דחייה בתום זמניות .1

במקרים של תום זמניות בשירותים מיוחדים או בילד נכה, בהם קיים תיעוד על סיום 
הטיפול הכימותרפי או לאחר השתלות, כאשר בהתאם למסמכים, אין תלות בעזרת 

רשאי הרופא המוסמך לבצע הערכת תלות בטופס הערכה  -הזולת בפעולות היום יום
שר המבוטח או המשפחה מסכימים כא ( ולדחות את התביעה3521בל/ללא נוכחות )

 .לכך

 לדוגמא: 

הוגשה תביעה  לשירותים מיוחדים לחולה במחלה ממארת המקבלת טיפול המופיע 
 .  408/012016 , חוזר לשכה רפואית1926חוזר נכות ברשימה ב

לשירותים מיוחדים, ללא נוכחות המבוטחת בוועדה.  50%נקבעה זכאות בשיעור 
חלה הטבה במצבה, אינה  –לקראת מועד תום הזמניות, על פי המסמכים שהמציאה 

 מקבלת טיפול מהרשימה, ואינה זקוקה לעזרה בפעולות היום יום.  
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במקרה זה, ניתן למלא טופס הערכת תלות ללא נוכחות ולציין, כי לאור סיום 
הטיפולים שקיבלה, ולאור מצבה, כפי שעולה מהמסמכים, אינה תלויה בעזרת הזולת 

 יום.-בביצוע פעולות היום

 בקשה של המבוטח או המשפחה, על סמך מסמכים רפואיים דחייה לאור .2

במקרים בהם ההורים או המבוטח מבקשים להפסיק תשלום קצבה לאור שיפור 
ניתן  -במצב הרפואי או אבחנה עדכנית, ומצורפים לבקשה מסמכים רפואיים עדכניים

 לדחות את התביעה מהשוטף על סמך המסמכים.

 לדוגמא:

. התקבלה פניה של ההורים ובה עדכון על PDD תה בעילהורים קיבלו קצבת ילד נכ
שיפור במצבו התפקודי ובקשה להפסיק תשלום הקצבה לאור זאת. לבקשה צורף 

 . ASDדו"ח נוירופסיכולוגי עדכני שנערך לילד, לפיו אינו עונה לקריטריונים של 

ילד במקרה זה, רופא מוסמך יכול לדחות את הזכאות על סמך מסמכים וללא זימון ה
 לוועדה.

 
  



 

 

 נכות אופן הזרמה למערכת .ו

 

  כללית נכות  .1

ומבלי שהסכים  המבוטח מבקש להיבדק בנוכחות לאחר שהתקבלה החלטה על סמך מסמכיםאם 

 ימים מיום ההודעה. 45, הבדיקה תתאפשר תוך לכך מראש

  החלטה בנוכחות על פי בקשת התובע", יעביר  999פקיד התביעות יפתח את הבקשה עם קוד"

לוועדות רפואיות לשיבוץ התובע לאבחון רפואי אצל אותו רופא מוסמך שקבע זכאות על 

 סמך מסמכים, וימשיך טיפול לפני העניין.  

)לנכות/קח"ן(, כולל  לאחר הזנת אבחון רפואי במידה ולא חל שינוי המשפיע על זכאות התובע

 . 67תאריך קובע, יש לסגור התביעה עם קוד 

 תהפוך ההחלטה לחלוטה  – לא התקבלה בקשת התובע לבדיקה בנוכחות בפרק הזמן הנקוב

 )מבלי להחזיר את התיק לרופא מוסמך( והתובע יהיה רשאי לערור עליה לוועדות לעררים. 

שבו פגה זכאותו לבקש בדיקה בנוכחות, , יחל מהמועד 20מועד להגשת הערר, על פי תקנה 

 יום מיום מסירת ההודעה על ההחלטה לתובע. 135קרי עד 

  יש להוסיף  –מכתבי הזכאות יותאמו לתהליך החדש בהקדם. עד להתאמת המכתבים

 בהערה את ההתייחסות לבדיקה בנוכחות:

אם את/ה  "זכאותך נקבעה על סמך מסמכים שצירפת לתביעה, ללא בדיקה בוועדה רפואית.

 45סבור/ה שקביעה זו אינה משקפת את מצבך, את/ה יכול/ה לבקש להיבדק בוועדה בתוך 

יום מקבלת הודעה זו. לידיעתך בבדיקה הנוספת אפשר שאחוזי הנכות ו/או דרגת אי הכושר 

 שנקבעו לך ישתנו."

 נודיעכם על התאמת המכתבים במערכת. 

 .2בנספח מכתב הודעה מותאם ראה 

 

 שירותים מיוחדים וילד נכה .2

  .קביעה ללא נוכחות תוזרם למערכת בעת הזרמת החלטה 

למכתב פיסקה המודיעה לתובע על האפשרות לבקש בדיקה  בכל מקרה במקרה זה, מתווספת

 בנוכחות, והסבר על הבדיקה המתבצעת בוועדה. 

  יש החלטה בנוכחות  –טה בנוכחות ויש שינוי בהחלטה ימים ובוצעה החל 45פנה התובע בתוך

 .להזין ההחלטה העדכנית באמצעות בחירת קוד שגוי טכני

  1926חוזר נכות  –המכתבים מותאמים לתהליך. 

 

 

  

http://sp2010fe1p:2012/sites/Gimlaot/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201926-%20קביעת%20זכאות%20בשיעור%2050%20ללא%20נוכחות%20לחולים%20אונקולוגיים.pdf


 

 

 ללא נוכחות: אושרה זכאות -תרשים זרימה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ניתנה החלטה ללא נוכחות בעניינו של המבוטח והוא 
 מבקש להיבדק בנוכחות

לדעתו לקבל החלטות ללא    שנית את התיקים

 נוכחות.

. משלם מקדמות במקרים בהם יש פוטנציאל 

 לזכאות.

 

 45 האם חלפו
משליחת  יום

 ההודעה מכתב

לא ניתן להעביר לוועדה 
רפואית בדרג ראשון 

 בנוכחות

האם חלפו 
יום  135

משליחת 

 ?מכתב

ועדה רפואית 
 לעררים

 בדיקה במסגרת
אם התגלו  6תקנה 

או נוצרו עובדות 
 חדשות

פתיחת תחנה 
 999בקוד 

האם חל 
שינוי 

  בהחלטה

שינוי בתקופה , 
באחוזי הנכות 
הרפואית ו/או 
בדרגת אי  

כושר + זכות 
 ערר

 67סגירה עם קוד 
 ושליחת מכתב

 כן 

 כן 

 כן 

 לא

 לא

 לא



 

 

 

 

 ,בברכה

 

 פרופ' שלמה מור יוסף

 המנהל הכללי

 

 

 העתקים:

         גמלאות מינהל וראש ל"למנכ משנה - שרייבמן אילנה' גב
                           הרפואית הלשכה מנהל - אוסטפלד ישי ר"ד

                      מנהלת אגף א' גמלאות נכות -גב' לימור לוריא
 הרפואיים העניינים מנהל סגן - טרגין מרק ר"ד
                                   הראשי פסיכיאטר - ששון יהודה ר"ד

                   רפואיות ועדות' א אגף מנהלת - שלום ירונה' גב
 מנהלי סניפים

                                                                              משנה סניפי מנהלי
 גמלאות תחום מנהלי
 גמלאות תחום מנהלי סגנית
  נכות ותמחלק מנהלי
 נכות תביעות פקידי

 רופאי נכות כללית שירותים מיוחדים וילד נכה
  



 

 

 מכתב הודעה על תשלום מקדמה – 1נספח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 הודעה על זכאות ללא נוכחות- 2נספח 

 

 

 



 

 

 

 2015לשנת  - נוכחות ללא שיעור החלטות  – 3נספח  

 ילד נכה שירותים מיוחדים נכות כללית סניף

 57% 24% 14% אשדוד

 43% 25% 18% אשקלון

 41% 22% 17% באר שבע

 39% 16% 6% בני ברק

 56% 16% 15% הרצליה

 31% 22% 10% חדרה

 32% 19% 16% חולון

 39% 11% 6% חיפה

 6% 48% 14% טבריה

 44% 20% 11% יפו

 45% 23% 15% ירושלים

 41% 22% 17% כפר סבא

 37% 19% 12% כרמיאל

 50% 29% 16% ירושליםמזרח 

 45% 20% 13% נהרייה

 34% 7% 6% נצרת

 42% 22% 11% נתניה

 45% 31% 11% עכו

 23% 12% 28% עפולה

 58% 16% 18% פתח תקווה

 34% 11% 33% קריות

 52% 20% 11% ראשון לציון

 14% 22% 10% רחובות

 51% 19% 13% רמלה

 53% 21% 14% רמת גן

 57% 33% 15% תל אביב

 41% 21% 14% ממוצע ארצי

 


