אגף גמלאות נכות
חוזר נכות מספר 1664

כ"ז שבט ,תשע"ה
 16פברואר 15

עדכון 7.9.15 :1

עדכון 29.10.15 -2
נושא :נכות כללית שירותים מיוחדים וילד נכה
תת נושא :קביעת ליקוי ראיה בנכות כללית ,שירותים מיוחדים וילד נכה
שם החוזר :נוהל עבודה עם השירות לעיוור -משרד הרווחה והשירותים החברתיים ,להכרה הדדית
בבדיקות ראיה לצורך קביעת זכאות.

מטרת החוזר
לידע ולהגדיר נוהל עבודה חדש עם השירות לעיוור להכרה הדדית בבדיקות הראיה ,כך שמבוטח לא
יצטרך להיבדק פעמיים -הן בביטוח הלאומי והן בשירות לעיוור .הגורם שיבדוק ראשון את האדם,
יעביר את נתוני הבדיקה לגורם השני ,ועל בסיס ההחלטה הרפואית ,תיקבע הזכאות לקצבה או
לתעודת עיוור ,בהתאם.

פתח דבר
הגדרות
גלריית רכיבים
הוראות כלליות

טיפול במלאי

התאמת
טפסים

תהליך טיפול במבוטחים אשר
פונים תחילה לשירות לעיוור

תהליך טיפול במבוטחים אשר
פונים תחילה לביטוח לאומי

מידע לנציגי שירות
רשימת תפוצה
חוזר זה הוא תוצר של עבודה משותפת למרכז לעיוור ,לשירות לעיוור משרד הרווחה
והשירותים החברתיים ולביטוח לאומי.
תודתנו לכל אלו שעסקו :מר גיא שמחי ,ד"ר אילנה גלייטמן ,גב' חני פאר ,גב' יעל גולן,
ולגב' אילת כהן קלוזנר וסיון אלמקיס בן ישראל שריכזו הנושא גיבשו הנוהל וכתבו
החוזר
בברכה,

לימור לוריא
מנהלת אגף א' גמלאות נכות
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פתח דבר
אנו שמחים לבשר ,כי לאחר תהליך עבודה עם השירות לעיוור ,גובש נוהל עבודה משותף בין המוסד
לביטוח לאומי לבין השירות לעיוור ,לפיו ,מבוטח לא יעבור בדיקת ראיה בשני הגופים והנתונים יועברו
ישירות בין הגופים( ,ללא צורך בבדיקה נוספת בכפוף להסכמת המבוטח).
תהליך הטיפול יקבע לפי הגורם אליו פנה המבוטח תחילה:


במקרה של מי שפונה תחילה לביטוח הלאומי -תתבצע בדיקה במוסד לביטוח לאומי ,ובמידה
ונקבעים  90%ומעלה בגין ליקוי ראייה (סעיפים  ,)52-58ממצאי הבדיקה יועברו לשירות
לעיוור – אשר יפעל בהתאם לממצאים.



במקרה של מי שפונה תחילה לשירות לעיוור -תועבר חוות דעת רופא השירות לעיוור
לביטוח הלאומי ,לצורך החלטה על המשך הטיפול.

לצורך כך ,הוסמכו רופאי האמון של השירות לעיוור ע"י הלשכה הרפואית כנותני חוות דעת בתחום
העיניים וזו תועבר לרופא מוסמך של הביטוח הלאומי לקביעת אחוזי הנכות.
האמור יחול על כל מי שנבדק בשירות לעיוור או בביטוח לאומי החל מה15.2.2015 -
בתוקף :החל מ15.2.2015 -

חזרה

הגדרות
זכאות לתעודת עיוור -על פי ההגדרות הקיימות ,זכאי לתעודת עיוור הינו:


העדר גמור של ראייה.



חדות ראייה שאינה עולה על  3/60מטר 100% ,בעין הבריאה יותר ,אף בעזרת
תיקון.



צמצום שדה הראייה כך שזווית הראיה המרבית אינה עולה על  20°בעין הבריאה
יותר ,אף בעזרת תיקון.

רופא אמון -רופא הבודק וקובע זכאות לתעודת עיוור ודמי ליווי בשירות לעיוור.

חזרה
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הוראות כלליות

המצב הקיים
עד היום נדרשו בעלי ליקוי הראייה לעבור שתי בדיקות בשני גופים שונים ,הן במוסד לביטוח לאומי והן
בשירות לעיוור במשרד הרווחה והשירותים החברתיים.
בתום תהליך תאום ודיונים עם השירות לעיוור ,נקבע נוהל בדבר תהליך עבודה משותף במטרה לשפר
ולייעל את השירות ובכך למנוע מצב בו על המבוטח לעבור שתי בדיקות זהות כמעט ,בשני הגופים.
המצב החדש
 החל מ ,15.2.2015 -מבוטח לא יצטרך לעבור בדיקה בשני הגופים ,הגופים יכירו זה בבדיקתו
של זה.
 רופאי האמון הוסמכו על ידי הלשכה הרפואית כנותני חוות דעת עיניים ,ויקבעו את האחוזים
הרפואיים בהתאם לכל סעיפי הראייה בספר הליקויים (סעיפים  52-68בספר הליקויים) ,בכל
הטווחים הקיימים מ 0% -ועד 100%הרופאים יחוו את דעתם גם לגבי דרגת אי כושר.
 רופאי האמון יעבירו את חוות דעתם לביטוח הלאומי בצרוף החומר הרפואי וטופס ההסכמה.
 תאריך קבלת המידע מהשירות לעיוור יירשם כתאריך הגשת התביעה בביטוח הלאומי.
 נוהל העבודה עם השירות לעיוור יחול על קביעות בדרג ראשון בלבד ,ועדת עררים רשאית לבקש
בדיקת עיניים נוספת ,בהתאם לשיקול דעתה ,גם למי שנקבעה לו זכאות לתעודת עיוור.
 בשלב זה ,לא יועברו החלטות ועדת עררים של השירות לעיוור .מי שנקבעה לו זכאות בוועדת
עררים יצרף את תוצאות הבדיקה לביטוח הלאומי ,על מנת שתיקבע זכאות ללא נוכחות בכפוף
לאישור רופא מוסמך.
 לוועדת עררים של הביטוח הלאומי ,סמכות לקבוע אחוזים בגין ליקוי ראיה ולדרוש מסמכים
רפואיים ובדיקות ראיה ,בהתאם לשיקול דעתה.
 במקרים יוצאי דופן ,בהם אין הסכמה בין הגופים וישנם הבדלים בין חוות הדעת של רופאי האמון
של השירות לעיוור לבין הרופא המוסמך ,יתקיים דיון משותף בין רופאי שני הגופים במטרה
להגיע להחלטה אחידה.
מקרים אלו יש להפנות ללשכה הרפואית במשרד הראשי לגב' ציפה פינקל ובמקביל לשלוח את
התיק.
לאחר דיון משותף ,יוחזר התיק לסניף עם המלצת הצוות המשותף.
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חשוב להדגיש-


הסמכות לקביעת אחוזי נכות ,בהתאם לחוק ולתקנות ,הינה בידי רופא מוסמך של הביטוח
הלאומי .לא ניתן לשנות אחוזים רק על סמך חוות הדעת של רופאי האמון.



העברת המידע ללא בדיקות נוספות תחול על מקרים חדשים בלבד .במקרה של מי שנבדק
בעבר באחד הגופים ,ניתן יהיה לקבוע זכאות על סמך מסמכים רפואיים בהתאם לאמור בסעיף
"טיפול במלאי".

חזרה

תהליך טיפול במבוטחים אשר פונים תחילה לשירות לעיוור

א .תהליך הטיפול בשירות לעיוור


כל מבוטח שיגיש בקשה לתעודת עיוור בשירות לעיוור יקבל ,במעמד הבדיקה אצל רופא האמון,
איגרת המודיעה על האפשרות להעברת מידע לביטוח הלאומי ולקביעת זכאות ללא בדיקת ראייה
נוספת -ראו דוגמת האיגרת בנספח .7



הנבדק יחתום על טופס בקשה להעברת תוצאות הבדיקה לביטוח הלאומי המצוי בידי רופאי האמון
ראה נספח  .3בטופס זה ,המבוטח יצהיר כי הוא מעוניין להיבדק לעניין זכאות בביטוח הלאומי
ויחתום על ויתור סודיות המהווה תנאי להעברת המידע.



לאחר מילוי הטופס ורק אם מילא וחתם עליו ,ייבדק המבוטח ע"י רופא האמון גם לעניין הביטוח
הלאומי .הרופא ימלא טופס חוו"ד רפואית ב"ל .3284



רופא האמון יעביר למנהל מחלקת נכות בסניף המטפל דרך FAX TO MAIL -את  3המסמכים
הבאים:
o

חוות דעת עיניים (בל ;)3284

o

כלל המסמכים הרפואיים שהוצגו בפני הרופא;

o

הסכמת הנבדק להעברת החומר הרפואי לביטוח הלאומי.

ב .תהליך הטיפול בביטוח הלאומי:
תאריך הבדיקה ע"י רופא האמון של השירות לעיוור ייחשב כתאריך הגשת התביעה בביטוח הלאומי.
החומר שהתקבל מרופא האמון של השירות לעיוור ,יועבר לפקיד התביעות המטפל על מנת לבחון האם
העיוור מוכר בביטוח הלאומי או לא .בהתאם לכך ,יוחלט על המשך הטיפול בהתאם למידע שיש על
האדם בביטוח הלאומי בהתאם לתרשים הבא.
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התקבל
מידע
מרופא
אמון

לא מוכר
בביטוח
הלאומי -יש
ליזום תביעה
ולבדוק זכאות
כמקובל,

מקבל קצבה
והמידע משפיע
על הגדלת
הזכאות
לנכות/ילד נכה או
על תחילת זכאות
לשר"מ

מקבל קצבה
והמידע אינו
משפיע על
הזכאות (נכות,
קחן  ,שר"מ או
ילד נכה)

רופא מוסמך
יקבע זכאות ללא
זימון לבדיקה
נוספת -על סמך
המסמכים

רופא מוסמך יקבע
זכאות ללא זימון
לבדיקה נוספת-
על סמך
המסמכים

יש לשלוח
מכתב
נספח 5
ראה
דוגמא 2
מטה

במידת הצורך
יש לשלוח
הודעה על
השלמת פרטים
נספח 4

נקבעו בשירות
לעיוור אחוזים
נמוכים יותר
מהמידע הקיים
במערכת לגבי
ליקוי הראייה

אין להפחית
אחוזים  -יש
לפעול לפי
חוזר תקנות
בדיקה
מחדש מס'
1957

יש לשלוח מכתב
נספח  6בנכות או ילד
נכה (אם מדובר במי
שמקבל נכות ונוספה
זכאות לשרמ -יישלח
מכתב אישור שר"מ
רגיל מהמערכת)
ראה דוגמא  1מטה

רק אם
ההפחתה
הינה
מתחת
לסף
הרפואי
לנכות,
ניתן
לבדוק
מחדש
ושלוח
מכתב
בהתאם
לחוזר
1957

חשוב להדגיש כי במקרה בו בחוות דעת רופא האמון ,צוינו בעיות רפואיות נוספות שאינן מוכרות
בביטוח הלאומי שיכולות להשפיע על הזכאות לקצבה -יש להפנות לרופא המנתב בשאלה האם יש צורך
במסמכים רפואיים נוספים לצורך קביעת אחוזים רפואיים.

 במקרים חריגים בהם סבור הרופא המוסמך כי אינו יכול לקבוע אחוזי נכות בתחום העיניים על סמך
המסמכים וחוות דעת של רופאי האמון יש להעביר את התיק ללשכה הרפואית
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דוגמא  :1מקבל קצבת נכות ,דרגת אי כושר מלאה ,לא מקבל שר"מ .בביטוח לאומי נקבע בעבר סעיף
()7()1(52ז) 70% -בגין ליקוי ראייה וכן ליקויים נוספים .בשירות לעיוור נקבע סעיף ()7()1(52י).90% -
החומר הועבר לרופא המוסמך שמילא אבחון רפואי חדש בהתאם לחוו"ד עיניים ,יזם תביעה לשר"מ,
בדק וקבע זכאות בשיעור .50%
פקיד תביעות ישלח מכתב לתובע על הגדלת הקח"ן בנכות (נספח  )7ויישלח מהמערכת אישור זכאות
לקצבת שר"מ.
דוגמא  : 2מקבל קצבת נכות ,דרגת אי כושר מלאה ,מקבל קח"ן מקסימאלי ,מקבל שר"מ בשיעור
.105%
בביטוח הלאומי נקבע בעבר סעיף ()7()1(52ז) 70% -בגין ליקוי ראייה ו 80% -סעיף  .35בשירות
לעיוור נקבע סעיף ()7()1(52י).90% -
פקיד תביעות התייעץ עם רופא הסניף שקבע שלשינוי באחוזים הרפואיים בגין ליקוי הראייה ,אין
השפעה על הזכאות לשר"מ.
פקיד תביעות ישלח מכתב לתובע על כך שהתקבל המידע מהשירות לעיוור ואין שינוי בזכאותו (נספח
.)6
לתשומת לב -במקרה זה אין צורך באבחון רפואי חדש שכן מקבל קצבה ונקבעו  80%נכות רפואית.

חזרה

תהליך טיפול במבוטחים אשר פונים תחילה לביטוח לאומי

טופסי התביעה של הביטוח הלאומי (נכות כללית ,שר"מ וילד נכה) עודכנו ונוסף סעיף" :האם קיבלת
תעודת עיוור מהשירות לעיוור?" .בנוסף ,בסעיף ההצהרה בטופס התביעה נוספה הסכמה להעברת
מידע לשירות לעיוור.


מקרים בהם סימן כי לא קיבל תעודת עיוור או לא סימן כלום:


יש לפעול עפ"י הנחיות הקיימות ולהעביר לרופא מנתב.



לאחר קבלת החלטה יש להזרים ההחלטה בנוהל הקיים.



על פקיד התביעות להעביר לשירות לעיוור ,כל מקרה בו נקבעו  99%נכות בגין ליקוי ראיה
(סעיפים  )1(52או  )2(52או  .))2(53לתשומת לב ,אין להעביר מקרים בהם נקבעו פחות
מ ,90% -במקרים אלו אין זכאות לתעודת עיוור.



פקיד התביעות יעביר את חוות דעת רופא העיניים לשירות לעיוור.



לנוחותכם ,בזמן הזרמת ההחלטה במערכת במקרים בהם מוזנים סעיפים  )1(52או )2(52
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עם  90%ומעלה תתקבל התראה במערכת " -שים לב ,יש להעביר חוות דעת עיניים
לשירות לעיוור".



במקרה של מי שכבר קיבל תעודת עיוור ,אין צורך להעביר את חוו"ד לשירות לעיוור.

מקרים בהם סימן כי קיבל תעודת עיוור:

בטופס התביעה ,מתבקש המבוטח לצרף צילום של תעודת העיוור.


אם תעודת העיוור הופקה לפני מועד תחולת חוזר זה:
o

יש להמשיך טיפול בנוהל המקובל ,כולל חוו"ד עיניים .במידה והתובע יצרף את
המסמכים הרפואיים שהיו הבסיס לקביעת הזכאות לתעודת העיוור (בדיקות שדה
ראייה וחדות ראייה) ,יש לבחון אפשרות לקבוע ליקוי ראייה ללא זימון לבדיקה נוספת.

o

יש לסכם את התיק ,לקבוע ולהזרים החלטה בהתאם להמלצת הרופא המוסמך.

o

יש לשלוח מכתב למבוטח ממערכת נכות כמקובל.

בעקרון ,לא אמור להיות מצב בו הופקה תעודת עיוור לאחר תחולת החוזר ,ולא הועבר מידע על כך
לביטוח הלאומי ,מלבד מקרים שבחרו ,בעת הבדיקה אצל רופא האמון ,לא להעביר מידע לביטוח
הלאומי.
אם בכל זאת ,אדם יציג תעודת עיוור חדשה ולא התקבל מידע בעניינו ,יש לפנות לרופא האמון
בשירות לעיוור בהתאם לטבלת הישובים של אזורי הטיפול.
רופא האמון שבדק את אותו מקרה יעדכן לגבי הסיבות לאי העברת החומר הרפואי לביטוח הלאומי
(אי הסכמה של המבוטח ,או בעיה בהעברת המידע).
לנוחותכם ,מצורף תרשים הטיפול בנספח  -2תרשים זרימה טיפול בתביעה לבעלי ליקוי עיניים -תביעה
חדשה

חזרה
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התאמת
טפסים
לזכאות
הן טפסי הביטוח הלאומי והן טפסי השירות לעיוור עודכנו בהתאם לנוהל העבודה החדש:
טפסי ביטוח לאומי:
טופסי התביעה של הביטוח הלאומי (נכות כללית ב"ל  ,7801שר"מ ב"ל  7849וילד נכה ב"ל )7821
עודכנו ונוסף סעיף" :האם קיבלת תעודת עיוור ממשרד הרווחה-השירות לעיוור?" .בנוסף ,בסעיף
ההצהרה בטופס התביעה נוספה הסכמה להעברת מידע לשירות לעיוור.
טפסי השירות לעיוור:
בטופס הבקשה של השירות לעיוור נוסף סעיף "האם פנית לביטוח לאומי לעניין ליקוי ראייה?"
כמו כן הוכנה אגרת משותפת (בקרוב יופץ ב"ל שמכיל את האיגרת ואת הטופס לשירות לעיוור),
שמסבירה למבקשי תעודות העיוור על תהליך העבודה המשותף החדש.

חזרה

טיפול במלאי

מבוטחים אשר פונים לביטוח לאומי לצורך קביעה ונבדקו לפני תחילת נוהל זה ע"י השירות לעיוור:
השירות לעיוור אינו שומר בדרך כלל את הבדיקות שהיו בסיס להחלטה הרפואית.
לאור זאת ,לא ניתן יהיה לוותר על חוו"ד העיניים לצורך קביעת ליקוי ראייה .עם זאת ,חשוב לבחון
בחיוב קביעת זכאות ללא נוכחות ,על סמך בדיקות הראייה הנדרשות.
באחריות המבוטח לצרף את בדיקות חדות הראיה ו/או שדה הראיה שבוצעו בשירות לעיוור והיו
הבסיס להחלטה.
מיצוי זכויות
במסגרת מיצוי זכויות לעיוורים ,בוצעה הפגשה עם נתוני השירות לעיוור ונמצאו כ 1,100 -מקרים
בהם קיימת תעודת עיוור אך אין זכאות מקסימאלית בנכות ו/או שירותים מיוחדים.
לאור זאת ,ב 25.10.15 -נשלחו מכתבים למבוטחים ,בהם הם מתבקשים להחזיר נספח בקשה
לבחינה מחדש (ללא הפחתת זכאות) -ראה דוגמא למכתב בנספח .8
בעת קבלת האישור ,יש להפנות התיק לרופא לביצוע חוו"ד עיניים.
יודגש כי אין צורך בקבלת טופס תביעה או החמרה ויש לראות בתאריך קבלת האישור כתאריך
הבקשה ,לעניין תשלום רטרואקטיבי ובכל מקרה לא תופחת הזכאות למבוטחים שיבקשו להיבדק.
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כמו כן ,לא ניתן להעלות אחוזים רפואיים על סמך זכאות לתעודת עיוור -מכיוון שאין בידי השירות
לעיוור מסמכים רפואיים על בסיסם ניתנה תעודת העיוור.
אם יש בידי המבוטח בדיקות חדות ראייה ו/או שדה ראייה ,ניתן לבחון קבלת החלטה ללא נוכחות ,על
סמך בדיקות הראייה הנדרשות.

חזרה

מידע לנציגי שירות
החל מ ,15.2.2015 -מבוטח לא יצטרך לעבור בדיקה הן בשירות לעיוור לצורך קבלת תעודת עיוור
והן בביטוח לאומי לצורך קבלת קצבה .בהתאם לנוהל משותף ,הוחלט כי הגופים יכירו זה בבדיקתו
של זה.
בהתאם להסכמת המבוטח וחתימתו על הצהרה (נספח  -3אם פנה לראשונה לשירות לעיוור וטופס
תביעה -אם פנה תחילה לביטוח הלאומי) ,יועבר המידע בין הגופים ותהליך הטיפול יקבע לפי הגורם
אליו פנה המבוטח תחילה:


במקרה של מי שפונה תחילה לשירות לעיוור -תועבר חוות דעת רופא השירות לעיוור
לביטוח הלאומי ,לצורך החלטה על המשך הטיפול.



במקרה של מי שפונה תחילה לביטוח הלאומי -תתבצע בדיקה במוסד לביטוח לאומי ,ובמידה
ונקבעים  90%ומעלה בגין ליקוי ראייה ,ממצאי הבדיקה יועברו לשירות לעיוור – אשר יפעל
בהתאם לממצאים.

חזרה

רשימת תפוצה
מנהלי הסניפים
מנהלי סניפי משנה
מנהלי תחום ִ -מנהל הגמלאות
סגני מנהלים ִ -מנהל הגמלאות
ממונים ,מרכזים ,פקידי תביעות נכות ,שירותים מיוחדים
9

אגף גמלאות נכות
רופאי נכות ,שר"מ וילד"ן
מזכירי ועדות רפואיות
העתקים :פרופ' שלמה מור יוסף -המנהל הכללי
גב' אילנה שרייבמן – המשנה למנכ"ל וסמנכ"ל גמלאות
ד"ר ישי אוסטפלד -המנהל הרפואי
גב' ירונה שלום – מנהלת אגף א' וועדות
ד"ר אילנה גלייטמן -מנהלת השירות לעיוור -משרד הרווחה והשירותים החברתיים
גב' לודמילה אליאסיאן -מנהלת תחום נכות כללית
גב' אילת כהן קלוזנר -מנהלת תחום נכויות מיוחדות
גב' חני פאר -מפקחת ארצית ,השירות לעיוור -משרד הרווחה והשירותים החברתיים
חזרה

נספח  -2תרשים טיפול בתביעה למי שפונה לראשונה לביטוח לאומי לעניין ליקוי ראייה

הוגשה תביעה בביטוח
הלאומי

כן
בדיקה האם תעודת
העיוור הונפקה לפני
הוצאת החוזר או אחרי

האם
בטופס התביעה מצוין כי
קיבל תעודת עיוור וצורף
צילום שלה?

לא

אחרי
לפני

אין להעביר לחוות
דעת עיניים -יש
לבקש נתונים מרופא
האמון בשירות
לעיוור -עפ"י טבלת
האזורים

יש לפעול
עפ"י הנוהל
הקיים ולבחון
אפשרות
לקביעה ללא
נוכחות אם
הומצאו
מסמכים
רפואיים
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לאחר קבלת
הנתונים מרופא
האמון יש לפעול
ע"פ המפורט
בתהליך טיפול
במבוטחים אשר
פונים תחילה
לשירות לעיוור

יש לסכם את התיק ,לקבוע
ולהזרים החלטה בהתאם להמלצת
הרופא המוסמך כמו כן לשלוח
מכתב למבוטח ממערכת נכות
כמקובל ולהעביר החלטה לשירות
לעיוור כאשר מדובר בנכות 90%
ומעלה

חזרה

נספח  -3טופס בקשה להעברת תוצאות בדיקה לביטוח לאומי

טופס למבוטח לבקשה לפתיחת תביעה בביטוח הלאומי.
למילוי התובע
שם משפחה

שם פרטי

מספר זהות
ס"ב

מספר טלפון

כן
 האם פנית לביטוח לאומי לעניין ליקוי ראייה?
 הסניף שמטפל בך בביטוח לאומי _________________
 האם הנך מעוניין להיבדק לעניין זכאות בביטוח הלאומי?

לא
כן

לא

הסכמה להעברת מידע רפואי לביטוח לאומי
בחתימתי מטה אני מאשר העברת מידע לביטוח לאומי ,ידוע לי כי במידת הצורך ,אני
מסכים לבחון את זכאותי לקצבה או להיבדק מחדש לעניין אחוזי נכות רפואית.
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לידיעתך ,חתימתך על הסכמה זו תאפשר לביטוח לאומי לקבוע זכאות בשל ליקוי ראייה
מבלי להזמינך לבדיקה נוספת.

תאריך________ שם המבקש__________ חתימת המבקש ________________

חזרה

נספח  -4מכתב השלמת פרטים בעקבות מידע מהשירות לעיוור

סניף _______________________
רחוב _______________________

01112015105143י"ט חשון תשע"ו
 01נובמבר 2012
ת"ז _________

לכבוד

_______________________
_______________________
_______________________

הנדון :עדכון מסמכים רפואיים בעקבות מידע שהגיע מהשירות לעיוור -משרד הרווחה

אנו מביאים לידיעתך ,כי בהתאם לבקשתך ,הועברו אלינו תוצאות הבדיקה הרפואית שבוצעה לך
בשירות לעיוור במשרד הרווחה והשירותים החברתיים.
לפי המידע שברשותנו ,אינך מקבל/ת _קצבת נכות /ילד נכה,.
על מנת שנוכל לבדוק זכאותך לקצבה ,אנו מבקשים שתמלא/י את הטופס המצורף ותשלח/י אותו
אלינו.

אם ,בנוסף לליקוי הראייה הנך סובל/ת מבעיות רפואיות נוספות ,יש לפרט אותן בטופס התביעה
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ולצרף מסמכים רפואיים עדכניים.
את כל המסמכים ניתן להעביר בתוך  21יום ,לפקס שמספרו (פקס המחלקה) ,או בדואר-
למחלקת נכות /ילד נכה (כתובת הסניף) ,או לשים בתיבת השירות שמחוץ לסניף.

בכבוד רב,

________________

פקיד תביעות

להסבר מפורט ניתן להיעזר באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומיwww.btl.gov.il :
חזרה
נספח  -5מכתב הודעה למבוטח כאשר אין שינוי בהחלטה

סניף _______________________
רחוב _______________________

01112015105143י"ט חשון תשע"ו
 01נובמבר 2012
ת"ז _________

לכבוד

_______________________
_______________________
_______________________

הנדון :קצבת _נכות ככלית/ילד נכה/שירותים מיוחדים– עדכון לאחר קבלת מידע ממשרד
הרווחה השירות לעיוור

אנו מביאים לידיעתך ,כי בהתאם לבקשתך ,הועברו אלינו תוצאות הבדיקה הרפואית שבוצעה לך
בשירות לעיוור במשרד הרווחה.
לפי המידע שברשותנו נמצא כי האחוזים הרפואיים שנקבעו בשירות לעיוור _,זהים לאחוזים
שנקבעו לך בביטוח לאומי /

אינם משפיעים על סכום הקצבה המשולמת לך שכן הינך זכאי/ת
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לקצבת נכות מלאה  /לגמלת ילד נכה מקסימאלית ולאור זאת תמשיך להשתלם לך הקצבה
בהתאם להחלטתנו מיום לחץ כאן להזנת תאריך. .

בכבוד רב,

________________

פקיד תביעות

להסבר מפורט ניתן להיעזר באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומיwww.btl.gov.il :

חזרה
נספח  -6מכתב הודעה למבוטח כאשר יש שינוי בהחלטה

סניף _______________________
רחוב _______________________

01112015105143י"ט חשון תשע"ו
 01נובמבר 2012
ת"ז _________

לכבוד

_______________________
_______________________
_______________________

הנדון :קצבת _נכות ככלית/ילד נכה/שירותים מיוחדים– עדכון לאחר קבלת מידע ממשרד
הרווחה השירות לעיוור
אנו מביאים לידיעתך ,כי בהתאם לבקשתך ,הועברו אלינו תוצאות הבדיקה הרפואית שבוצעה לך
בשירות לעיוור במשרד הרווחה.
לאור בדיקה זו ,נקבעו לך אחוזים רפואיים גבוהים יותר גם בביטוח הלאומי ואת/ה זכאי/ת
לקצבה בסכום גדול יותר.
ביום____יועברו לחשבונך _____  ₪בגין הפרשים אלו.
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מתאריך

עד תאריך

דרגת אי כושר
(אחוז)

נכות רפואית
משוקללת
(אחוז)

קצבה חודשית נוספת
(אחוז מקצבת יחיד
מלאה)

לחץ כאן
להזנת
תאריך.

לחץ כאן
להזנת
תאריך.

בחר פריט.

__%

בחר פריט.

הודעה בדבר זכאותך לקצבת שירותים מיוחדים תשלח בנפרד

בכבוד רב,

________________

פקיד תביעות

להסבר מפורט ניתן להיעזר באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומיwww.btl.gov.il :
חזרה

נספח  -7הודעה למבקש תעודת עיוור בנוגע לביצוע בדיקת ראייה
שיתוף פעולה בין השירות לעיוור והביטוח הלאומי
שלום רב,
אנו שמחים לבשר לך כי המוסד לביטוח לאומי והשירות לעיוור ,עובדים בשיתוף
פעולה ,לשיפור וייעול השירות ,כדי לחסוך ממך את הצורך לבצע בדיקות ראייה
כפולות בשני המקומות.
מה עליך לעשות לצורך מימוש הזכאות?
על מנת למנוע בדיקות ראייה כפולות ,תוכלו לחתום על טופס הסכמה להעברת מידע
רפואי לביטוח הלאומי לצורך מיצוי זכויותיכם (טופס ההסכמה מצ"ב).
למה כדאי לך להעביר את המידע לביטוח הלאומי?
 אם עדיין לא פנית לביטוח הלאומי – תיבדק זכאותך לקצבת נכות כללית
ושירותים מיוחדים (או לקצבת ילד נכה -לילדים עד גיל  .)18מבלי להזמין
אותך לבדיקת ראייה נוספת בביטוח הלאומי;
 אם את/ה כבר מקבל/ת קצבה מהביטוח הלאומי ,ויש החמרה במצב הראייה
שלך -ייתכן ותקבע לך זכאות לתשלום גבוה יותר;
חשוב לדעת:
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 אם יש לך ליקויים רפואיים אחרים ,מלבד ליקוי הראיה -חשוב לציין זאת בפני
רופא העיניים ,כדי שהביטוח הלאומי יבחן גם אותם.

לימור לוריא
מנהלת אגף א' גמלאות נכות
המוסד לביטוח לאומי

ד"ר אילנה גלייטמן
מנהלת השירות לעיוור
משרד הרווחה והשירותים החברתיים

חזרה
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נספח  -8מכתב מיצוי זכויות למבוטחים
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