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חוזר נכות 9191 :
חוזר לשכה הרפואית36 :

נושא :נכות כללית
תת נושא :קביעת אחוזי נכות רפואית

שם החוזר :החלטה על זכאות לקצבת נכות – פיגור שכלי
מטרת החוזר

ליידע את פקידי התביעות בנכות כללית ,מזכירי וועדות ומזכירי ישיבות על שינוי בתהליך
קביעת אחוזי נכות רפואית לאנשים הלוקים בפיגור שכלי לפי סעיף .19
פתח דבר
תוקף ההחלטה מיום פרסום חוזר זה
הוראות לביצוע

הגשת תביעה

רשימת תפוצה

מנהלי הסניפים
מנהלי סניפי משנה
מנהלי תחום גמלאות
סגני מנהלי תחום גמלאות
ממונים ,מרכזים פקידי תביעות נכות
רופאים מוסמכים נכות כללית
מנהלי מחלקות ועדות ומזכירי ועדות

תודה רבה לד"ר יהודה ששון על היוזמה
ולאבי שביט על הכנת החוזר.

ב ב ר כ ה,

לימור לוריא
מנהלת אגף א' גימלאות נכות

ד"ר מריו סקולסקי
המנהל הרפואי
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פתח דבר

חוק הסעד (טיפול במפגרים)  9161קובע כי הגוף היחיד שבסמכותו לקבוע פיגור שכלי הוא
ועדת אבחון שהינה גוף סטטוטורי הפועל תחת פיקוח של משרד הרווחה.
על אף האמור לעיל ,כיום מבוטחים המגישים תביעה לנכות כללית בגין פיגור שכלי
מאובחנים ע"י המוסד לביטוח לאומי ,וההחלטה האם הם אכן סובלים מפיגור שכלי
ורמתו ,נקבעת עפ"י מסמכים רפואיים שהתובע מגיש או עפ"י אבחונים
פסיכודיאגנוסטיים.
עקב כך ,קיימים לא מעט מקרים בהם מבוטחים המוכרים ע"י המוסד לביטוח לאומי
כלוקים בפיגור שכלי אינם מוכרים כלל ע"י משרד הרווחה ולהיפך.
פער זה הביא לגיבוש החלטה ,לפיה הכרת תובע כלוקה בפיגור שכלי תעשה רק לאחר
שיוכר ככזה ע"י משרד הרווחה.

חזרה

הגשת תביעה

 .9קביעת נכות רפואית יציבה תעשה אך ורק לאחר המצאת אבחון מוועדת האבחון
של משרד הרווחה .הקביעה תהיה לפי סעיף  19למבחנים לקביעת דרגת נכות ולפי
אותם קריטריונים ונהלים שהיו מקובלים עד כה.
 .2תובע שיגיש תביעה לנכות כללית והרופא מתרשם כי מדובר באדם עם פיגור ,אך
אין בידו אבחון של ועדת האבחון של משרד הרווחה ,תיקבע לו נכות רפואית
זמנית לפי סעיף  19למבחנים ממועד הוועדה לתקופה של שנה ,והתובע יופנה
למשרד הרווחה למטרת האבחון – ניתן לקבוע נכות רפואית רטרואקטיבית עד 95
חודשים שקדמו להגשת התביעה כפי שהיה מקובל עד כה.
 .3הקביעה הזמנית תעשה ללא הפנייה לאבחון פסיכו דיאגנוסטי.
במידה ולא ניתן לקבוע – ניתן להפנות את המקרה דרך האגף לד"ר ששון.
 .4במידה והתובע לא ימציא אבחון לאחר שנה ,תיקבע נכות זמנית לשנה נוספת
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ובלבד שהתובע כבר החל את התהליך במשרד הרווחה.
תהליך האבחון במשרד הרווחה אורך כ 8 -חודשים.
חזרה

הוראות לביצוע

מלאי –
מקרים בהם נקבעה נכות רפואית יציבה לפי סעיף  19לפני הוצאת חוזר זה ,לא
יפתחו מחדש ולא ישלחו לאבחון במשרד הרווחה אלא אם רופא הועדה או רופא
מנתב ראה לנכון לעשות כך.
תביעות חדשות –
במקרים של תביעות חדשות יצטרך התובע להמציא את האבחון ממשרד הרווחה
בטרם הגיעו לוועדה הרפואית .אם אין בידו אבחון יש לקבוע לו נכות זמנית
לתקופה של שנה כאמור לעיל  -ניתן לקבוע נכות רפואית רטרואקטיבית עד 95
חודשים שקדמו להגשת התביעה כפי שהיה מקובל עד כה.

הפניה למשרד הרווחה –
 תובע שאין בידו אבחון בעת הגשת התביעה יופנה ל "מחלקה לשירותים חברתיים"
במשרד הרווחה הנמצאת בעיריות  /מועצות מקומיות באזור מגוריו.
 מכתבי אישור הזכאות לתובע יעודכנו בהמשך כך שההפניה למשרד הרווחה תוזן
באופן אוטומטי למכתב (לעניין זה תישלח הודעה נפרדת לסניפים).
 מצ"ב מכתב הפנייה למבוטח לאבחון ל"שירותים החברתיים" במשרד הרווחה.
חזרה
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תאריך _________

לכבוד
___________
___________

מבוטח/ת יקר/ה,
הנדון :הפנייה לביצוע אבחון ב"מחלקה לשירותים חברתיים" במשרד הרווחה

אנו מביאים לידיעתך כי במסגרת אישור תביעתך לנכות כללית ,נקבעו לך ____%
נכות רפואיים לתקופה זמנית עד לתאריך_______.
כדי שנוכל לדון בקביעת אחוזי נכות יציבים ,עליך להמציא אבחון ממשרד הרווחה.
לצורך האבחון עליך לפנות ל"מחלקה לשירותים חברתיים" במשרד הרווחה
הנמצאת בעירייה/מועצה מקומית באזור מגוריך.
לתשומת לבך ,לקראת תום התקופה הזמנית זכאותך לקצבת הנכות תיבדק מחדש.
ללא האבחון ממשרד הרווחה לא נוכל לקבוע לך אחוזי נכות יציבים וייתכן
וההחלטה בדבר זכאותך לקצבת נכות תשתנה.

בכבוד רב,
____________
פקיד תביעות
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