
 קובץ חוזרי נכות –אינדקס 
 

 3 אישה סיווג - 2 פרק

 4 לזכאות כתנאי תושבות – 3 פרק

 5 קובע תאריך – 4 פרק

 6 .רפואית נכות – 5 פרק

 13 רפואיות ועודת – המנהלי באוגדן המופיעים חוזרים רשימת

 14 הכנסה הגדרת -7 פרק

 15 בהשתכרות צמצום -8 פרק

 16 להשתכר כושר אי קביעת – 9 פרק

 18 הבית במשק לתפקד כושר אי קביעת – 10 פרק

 19 כושר-אי החלטת על ערר - 11 פרק

 20 גמלה ושלילת השהייה,  הפחתה  - 12 פרק

 21 מחדש בדיקה  - 13 פרק

 22 .והרכבה הקצבה שיעורי – 15 פרק

 23 תשלום ותחילת זכאות תחילת – 16 פרק

 24 ל"בחו לשוהה תשלום – 17 פרק

 25 הפטיר לאחר תשלום – 18 פרק

 26 ומפרעות מקדמות ותשלום הקצבה תשלום – 19 פרק

 27 קצבה וחלוקת מאושפזים – 20 פרק

 28 .מקבל ומינוי גמלה העברת – 21 פרק



 29 הקצבאות חוק – 22 פרק

 30 גמלאות כפל – 23 פרק

 32 (חוב על ויתור או גביה, ניכוי כולל) יתר ותשלומי חובות – 24 פרק

 34 לזקנה מנכות המעבר – 25 פרק

 35 מידע מסירת – 26 פרק

 36 בריאות ביטוח – 27 פרק

 37 שלישי מצד לפיצוי תביעות – 28 פרק

 38 בינלאומיות אמנות – 29 פרק

 39 .משפטי וסיוע דין דתי, תובענות, עררים, דחיות - 30 פרק

 40 צועימק שיקום – 31 פרק

 41 .נהלים – 32 פרק

 46 ממוכנת מערכת – 33 פרק

 47 יםנספח -34 פרק



 סיווג אישה - 2פרק 
 

מס'  תאריך
 חוזר

 הערות נ ו ש א

 הוחלף כל הפרק לתדריך 1עדכון מס'   5.99
 מ.ג. 26.7.01

227 
  הליכים בביה"ד לענייני משפחה.

 195תיקון סעיף  שינוי מועד הפסקת קצבה –שינוי גיל פרישה  1660 17.6.04
לחוק, הגדרת 
מבוטח לגבר 

 ואישה.
לחוק,  195שינוי הגדרת מבוטח בסעיף  –גיל פרישה חקיקה  1661 25.7.04

 לחוק. 1ותיקון סעיף
 .1660תוספת לחוזר 

 3102-בעודכן מחדש  סווג אישה בתדריך נכות. – 2עדכון פרק  1675 10.10.04
 חלף כל הפרק.הו בתדריך. 2, לפרק 3עדכון מס'   8.04

 -להחלטה מ  חודשים לפני הגשת התביעה. 15 -תאריך קובע לע"ב 1680 23.12.04
25/10/04. 

תקופות זכאות לגמלאות מחליפות שכר בקביעת מסלול  1746 16.11.06
 בדיקה לאשה

 

  לחוק 195סעיף  –תיקון הגדרת עקרת בית  1750 20.2.07
  ם של בני זוג כ"ידועים בציבור"מעמד 411ג. 9.09.09

  בני זוג מאותו מין 1824 29.10.09
  הערכות תפקוד של ע.ב. מסניפי הצפון 1843 15.03.10
  תיקון הגדרת עקרת בית 1860 04.07.11
  195תיקון הגדרת עקרת בית סעיף  1850 04.07.11

  מסלול אישה מעודכן כולל גיל פרישה וידועות בציבור 2פרק  2013

http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201660%20שינוי%20גיל%20פרישה.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201660%20שינוי%20גיל%20פרישה.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201661-%20גיל%20פרישה%20חקיקה-%20שינוי%20הגדרת%20מבוטח%20בסעיף%20195%20לחוק%20ותיקון%20סעיף%201לחוק.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201661-%20גיל%20פרישה%20חקיקה-%20שינוי%20הגדרת%20מבוטח%20בסעיף%20195%20לחוק%20ותיקון%20סעיף%201לחוק.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201680-%20תאריך%20קובע%20לעקרת%20בית%20-%2015%20חודש%20לפני%20הגשת%20התביעה.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201680-%20תאריך%20קובע%20לעקרת%20בית%20-%2015%20חודש%20לפני%20הגשת%20התביעה.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201746-%20תקופת%20זכאות%20לדמי%20לידה%20שמירת%20הריון%20דמי%20פגיעה%20-.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201746-%20תקופת%20זכאות%20לדמי%20לידה%20שמירת%20הריון%20דמי%20פגיעה%20-.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201750-תיקון%20הגדרת%20עקרת%20בית%20-%20סעיף%20195%20%20לחוק.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201750-תיקון%20הגדרת%20עקרת%20בית%20-%20סעיף%20195%20%20לחוק.doc
http://mr1sps/Gimlaot/DocLib1/חוזר%20ידועים%20בציבור%20-%20חוזר%20411.docx
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201824-%20זוג%20מאותו%20מין.docx
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201824-%20זוג%20מאותו%20מין.docx
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201843%20-%20הערכות%20תפקוד%20של%20עקרות%20בית%20מסניפי%20הצפון.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201843%20-%20הערכות%20תפקוד%20של%20עקרות%20בית%20מסניפי%20הצפון.doc
http://sp2010fe1p:2012/sites/Gimlaot/GMGeneralDisability/DocLib/פרק%202%20מסלול%20אישה%20מעודכן%20כולל%20גיל%20פרישה%20וידועות%20בציבור).docx


 תושבות כתנאי לזכאות – 3פרק 
 

מס'  תאריך
 חוזר

 הערות נ ו ש א

 
14.12.93 

שר להשתכר שנוצר ערעור על החלטה בעניין אי כו  1288
 בחו"ל 

 

 
10.10.94 

  שר"מ מיוחד למי שאי הכושר שלו נוצר בחו"ל 1314

/ 34. ג. מ 8.5.95
אוכלוסין 

31 

  נוהל רישום מבוטח בעל דרכון )דרכוניסטים(

  נכות כללית -זכאות עולה חדש 1487 13.9.98
  הקדמת מועד תחילת זכאות לגמלת נכות לעולה 1492 15.11.98

מ. ג.  3.6.01
220 

  5-הארכת אשרה א -תושבי דרום לבנון

 אוכלוסין 6.6.01
53 

  תעודת זהות חדשה לתושבים ארעיים

  מעמדם של תושבי דרום לבנון )תושבות( 1542 25.7.00
וסף הגדרה מאינו תושב. נ 2002חוק ההסדרים  282ג. 31.12.02

 א.2סעיף 
זכאות לקצבת נכות תושב  -)א( לחוק, 196תיקון ס'  1617 30.9.02

ל בהיותו הכושר נוצר בישרא-חוזר שהליקוי שגרם לאי
 קטין תושב ישראל.

 

והשלכותיו על   2003חוק ההסדרים לשנת הכספים  1637 23.7.03
 ביטוח נכות.

ת מי "אינו תושב", הגדר
לעניין חוק הביטוח הלאומי. 

לחוק, סוגים  378סעיף 
מיוחדים של מבוטחים )תושבי 

 האזור(.
פי -כושר חוזר הנוצר בעת תושבות ולאחר דחייה על-אי 1668 9.9.04

 )א(, לחוק.196סעיף 
 

 .גמ.  9.12.04 
325 

 פרסום תיקוני חקיקה 

 )פשע(. 326תיקון סעיף  .1
תשלום למי ששהה  -א'324פרסום תקנות לסעיף  .2

 בחו"ל.

 

זכאות לגמלת נכות למי שנולד בחו"ל וכשחזר ארצה    1701 1.2.06
 נחשב לתושב חוזר

 פס"ד קרן גולדשטיין 

מ. ג.  2006יוני 
366 

הרחבת  -197שינוי סעיף  2006חוק ההסדרים לשנת 
 הגדרת עולה

  לחוק 197סעיף  –שינוי הגדרת עולה  1747 12.12.06
  : תושבות עלייה וזכאות3פרק  –תדריך נכות   05.11

http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%201314%20-%20שירותים%20מיוחדים%20למי%20שאי%20הכושר%20שלו%20נוצר%20בחוץ%20לארץ.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%201314%20-%20שירותים%20מיוחדים%20למי%20שאי%20הכושר%20שלו%20נוצר%20בחוץ%20לארץ.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201487-%20זכאות%20עולה%20חדש-%20נכות%20כללית.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201487-%20זכאות%20עולה%20חדש-%20נכות%20כללית.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201492-%20הקדמת%20מועד%20תחילת%20הזכאות%20לגמלת%20נכות%20לעולה.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201492-%20הקדמת%20מועד%20תחילת%20הזכאות%20לגמלת%20נכות%20לעולה.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201542-%20מעמדם%20של%20פליטי%20דרום%20לבנון%20וזכויותיהם%20במסגרת%20ביטוח%20נכות.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201542-%20מעמדם%20של%20פליטי%20דרום%20לבנון%20וזכויותיהם%20במסגרת%20ביטוח%20נכות.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201617-%20תיקון%20סעיף%20196%20(א)%20לחוק%20%20זכאות%20לתושב%20חוזר.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201617-%20תיקון%20סעיף%20196%20(א)%20לחוק%20%20זכאות%20לתושב%20חוזר.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201637-%20חוק%20ההסדרים%20לשנת%20הכספים%202003%20והשלכותיו%20על%20ביטוח%20נכות.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201637-%20חוק%20ההסדרים%20לשנת%20הכספים%202003%20והשלכותיו%20על%20ביטוח%20נכות.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201668-%20אי%20כושר%20חוזר%20הנוצר%20בעת%20תושבות%20לאחר%20דחיה.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201668-%20אי%20כושר%20חוזר%20הנוצר%20בעת%20תושבות%20לאחר%20דחיה.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201701%20-%20זכאות%20לגמלת%20נכות%20לתושב%20חוזר%20שנולד%20בחול.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201701%20-%20זכאות%20לגמלת%20נכות%20לתושב%20חוזר%20שנולד%20בחול.doc
../../Local%20Settings/30633891/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/L8UTWAV2/עבל%201464-02%20קרן%20גולדשטיין.htm
http://mr1sps/Gimlaot/DocLib1/חוק%20ההסדרים%20במשק%20המדינה.DOC
http://mr1sps/Gimlaot/DocLib1/חוק%20ההסדרים%20במשק%20המדינה.DOC
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201747-%20שינוי%20בהגדרת%20עולה%20סעיף%20197%20לחוק%20תדריך%20פרק%2016.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201747-%20שינוי%20בהגדרת%20עולה%20סעיף%20197%20לחוק%20תדריך%20פרק%2016.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/תדריך%20נכות%20פרק%203%20-%20תושבות%20עלייה%20וזכאות.docx


 תאריך קובע – 4פרק  
  

 הערות נ ו ש א מס' חוזר תאריך
 195בסעיף ראה הגדרה  תאריך קובע  

 לחוק
22.6.87 

 
 קביעת תאריך קובע 1097

 תאריך קובע ודרגה בהעדר מידע מספיק
 

 1עדכון מס'  12.10.00
 13לפרק 

 –בתדריך 
תקנות בדיקה 

 מחדש

בפרק זה בתדריך התייחסות  לקביעת תאריך 
קובע בתביעה חוזרת שלפי תקנות בדיקה 

 מחדש

 

חוק ההסדרים, תיקונים בקביעת תאריך  282מ. ג.  31.12.02
 קובע.

 .1.7.03 –בתחולה מ 

23.7.03 

 

 2003סדרים, לשנת הכספים חוק הה 1637
 .והשלכותיו על ביטוח נכות

 

 15תאריך קובע עד 
חודשים לכל היותר לפני 
הגשת התביעה, בתחולה 

 .1.7.03 -מ
חודשים לפני הגשת  15 -תאריך קובע לע"ב 1680 23.12.04

 התביעה.
 

 -בתחילה להחלטה מ
 ואילך. 25.10.04

  הערכות ליום שאחרי מלחמת לבנון השנייה 1724 30.8.06
 
 
 

                                                               
                                                  

http://mr13kiis/LawBook/MainF.aspx
http://mr13kiis/LawBook/MainF.aspx
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201097-%20תאריך%20קובע%20ודרגת%20אי%20כושר.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201097-%20תאריך%20קובע%20ודרגת%20אי%20כושר.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201637-%20חוק%20ההסדרים%20לשנת%20הכספים%202003%20והשלכותיו%20על%20ביטוח%20נכות.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201637-%20חוק%20ההסדרים%20לשנת%20הכספים%202003%20והשלכותיו%20על%20ביטוח%20נכות.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201680-%20תאריך%20קובע%20לעקרת%20בית%20-%2015%20חודש%20לפני%20הגשת%20התביעה.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201680-%20תאריך%20קובע%20לעקרת%20בית%20-%2015%20חודש%20לפני%20הגשת%20התביעה.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201724-%20הערכות%20ליום%20שאחרי%20מלחמת%20לבנון%20השניה.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201724-%20הערכות%20ליום%20שאחרי%20מלחמת%20לבנון%20השניה.doc


 נכות רפואית. – 5פרק  
 

 הערות נ ו ש א מס' חוזר תאריך
מ' 127אבחון רפואי לתובע שיקום מקצועי ע"פ סעיף  1132 3.7.88

 לחוק
 

  שמירת הריון 1153 23.5.89
ללא  20%שיקום מקצועי למי שאינו נכה )מספיקים  1198 3.7.90

 ניפוי ושקלול( 
  

לחוזר מצורף מכתבה  ת בתחום מומחיותורופא מוסמך המפנה לחוות דע 1299 21.4.94
של ד"ר חיה קטן אל 
 הרופאים המוסמכים

  בדיקות פסיכולוגיות 1300 4.5.94
 מסירת פרוטוקול סיון שלא הסתיים .1 1335 5.6.95

 חתימה של מזכיר על דוח וועדה .2

 

  בדיקות פסיכולוגיות לאנשים עם פיגור שכלי 1361 29.11.95
  דיון בתיק אחר -אי הופעה לועדה 1404 19.9.96

  העברת מידע רפואי בין נ"ע ונ"כ 1409 10.11.96
  החלפת מידע רפואי עם השרות לעוור שבמשרד העבודה 1428 26.3.97
  הסמכה לבדיקה במקרים של ליקוי נפשי 1433 11.5.97

חוו"ד רופא לכושר השתכרות למי שנקעה נכות רפואית  1446 14.09.97
 יציבה ודרגה זמנית

 

  חיוב בתשלום בגין העברת מסמכים רפואיים 1452 28.10.97
  תיקון המבחנים הרפואיים 1463 20.1.98

הפסקת טיפול בתביעה של חולה נפש שלא משתף פועלה  1464 27.01.98
 העברת סמכויות לסניפים –

 1330ראו חוזר 

  שיפור השירות בועדות רפואיות 1471 07.06.98
  אחוזי נכות בגין מלה ממארת 1477 25.6.98

  שינוי מבחני סוכרת 1481 26.07.98
  איגרת למבוטח המוזמן לועדה 1485 10.08.98
  מסך הזנה –אבחון רפואי  1489 02.10.98
  אבחון לחולים אונקולוגיים 1493 16.11.98
  מבדק פנים דו"ח –קביעת נכות זמנית  1501 10.01.99
לפי  19-20הוחלפו עמ'  בתדריך 5לפרק  1עדכון מס'   18.01.99

 חוזר
  נכות רפואית זמנית 1512 09.06.99
  תסמונת דום נשימה בשינה 1513 21.06.99
  החלפת מידע רפואי עם השירות לעיוור במשרד העבודה 1518 21.10.99
  תסמונת דום נשימה בשינה 1519 27.10.99
  תיקון החלטה 1537 19.06.00
בדיקות )פסיכולוגיות למפגרים( ע"י הקרן למפעל  1562 04.12.00

 נוהל –שיקום 
 

 1409רענון לחוזר  העברת מידע רפואי בין נ"ע ונ"כ 1566 16.01.01
  אחוזי נכות בגין השמנה 1568 30.01.01
  קביעת נכות במקרים פסיכיאטרים 1569 30.01.01
 שינויים בטופס האבחון הרפואי .1 1575 03.04.01

משלוח העתק מהאבחון הרפואי וחוברת  .2
 הסברה

 

  קביעת נכות רפואית זמנית 1579 27.06.01
  רופא יועץ הבודק אותו תיק במסגרת ועדות 1580 08.07.01
לשר"מ ולנכות של  חוזר רענון:לטיפול בתביעות 1581 18.07.01

 מבוטחים עם עיוורון 
, 1188רענון לחוזרים 

 1518-ו 1428
לגבי אנשים עם חשש אבחון של הקרן למפעלי שיקום  1585 

 לפיגור
 

  קביעת הקשר הסיבתי בין נכות לתאונה 1589 23.08.01
  –מכתבים המופנים לביטוח לאומי או לכל המעוניין  1586 06.08.01
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 הערות נ ו ש א מס' חוזר תאריך
 קבלת מכתבי מקור בלבד

  נוהל חדש –תשלום קנסות בשל אי התייצבות לוועדה  1603 11.04.02
 31-36החלפת עמ'  בתדריך 5לפרק  2עדכון מס'   14.04.02

 31-39בעמ' החדשים 
  אבחונים פסיכולוגיים ע"י הקרן למפעלי שיקום 1608 07.05.02
  מסמכים וחוות דעת שעמדו בפני הוועדה הרפואית 1611 27.06.02
  הנחיות לקביעת אחוזי נכות רפואית לליקויים בעיניים 1612 06.08.02

  בדיקה מחדש של הנכות הרפואית בלבד. 1629 30.3.03
  קביעת אחוז נכות רפואי לסרטן השד. 1635 2.6.03

 אין לבדוק בגיל זקנה. תום זמניות לאחר המעבר לגיל זקנה. 1638 29.7.03
  בוועדה.ייצוג המבוטח  1642 29.10.03

-21החלפת עמודים  עדכון עמודים בתדריך. תדריך 11/03
-א22והוספת   22
 ד.22

הנחייה  –ב' 3ק' בס תהליך חדש בהערכות תלות לשר"מ 1643 3.11.03
ליזום תביעה לשרם 

אם נקבע באבחון 
הרפואי שמקבל 

 דיאליזה.
 1665בוטל, ראו חוזר  תיקון החלטה בדבר הנכות הרפואית. 1648 18.12.03

 במקומו.
 208תיקון סעיף  .2004חוק המדיניות הכלכלית לשנת  311מ.ג. 22.1.04

 לחוק.
שינוי סף  – 208 )ג( לחוק.214 -ו 208תיקון ס'  – 2004חוק ההסדרים  1653 2.2.04

תיקון  –)ג( 214רפואי. 
 טכני.

גים המסוכנים חובת הודעה של רופא בוועדה על נה 1654 16.2.04
 לעצמם ולזולתם.

גבי טופס -ההודעה על
מיוחד למכון 

 לבטיחות בדרכים.
   לחוק. 208תיקון סעיף  –מכתב לרופאים  1655 19.2.04
ראו תיקון בחוזר  אבחונים פסיכולוגיים באמצעות גופים שנבחרו במכרז.  1657 18.4.04

1662. 
   חובת ההנמקה.–ות רופא מוסמך( וועדות )לרב 1658 9.5.04
 מ.ג. 2.8.04

137/04 
וועדות רפואיות רצופות למזכיר  3אישור לביצוע 

 הוועדה.
  

קבלת אבחונים שנערכו ע"י  –אבחונים פסיכולוגיים  1662 5.8.04
 האגף לטיפול באדם המפגר.  

 .1657תיקון לחוזר 

תיקון החלטה בדבר הנכות הרפואית )תיקון אבחון  - 1665 9.8.04
 רפואי(.

 יעה מחדש של הנכות הרפואית לאור מידע נוסף.קב -

  
 .1648במקום חוזר 

   דם.-קביעת אחוז נכות בגין לחץ 1666 29.8.04
בדיקות רפואיות  –למוזמנים לוועדות הוצאות נסיעה   1672 23.9.04

 בנכות כללית.
  

הפניה למכתבה של  נכות קרדיאלית וחוות דעת רופא על כושר השתכרות. 1679 23.12.04
ד"ר קטן כמצורף 

 לחוזר.
 דם.-יתר לחץ- -קביעת נכות רפואית  1681  30.12.04 

 נכות אורטופדית. -קביעת נכות רפואית  
-ראה השלמה ב 

1688. 
 

  קביעת נכות רפואית זמנית. 1682 12.1.05
  קביעת נכות עיניים בחולי סכרת. 1686 1.3.05
בנושא  1681-בנוסף ל קביעת שיעור נכות בגין יתר ל"ד. 1688 6.3.05

 יתר ל"ד.
  קצבה לשר"מ לאנשים עם עיוורון ולחרשים. 1689 4.4.05

  A.L.Sקצבת נכות לחולי  1691 19.5.05
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http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201688-%20קביעת%20שיעור%20נכות%20בגין%20יתר%20לחץ%20דם.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201688-%20קביעת%20שיעור%20נכות%20בגין%20יתר%20לחץ%20דם.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%201691%20-%20קצבת%20נכות%20לחולי%20A.L.S.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%201691%20-%20קצבת%20נכות%20לחולי%20A.L.S.pdf


 הערות נ ו ש א מס' חוזר תאריך
  ימון לבדיקה של רופא עיניים.ז 1692 2005

פורסם ע"י הייעוץ  קביעת דרגת נכות בגין סוכרת וסיבוכיה  15.6.05
הרפואי לרופאים 

 המוסמכים.
פורסם ע"י הייעוץ  קביעת דרגת נכות במקרים של גידול סרטני   15.8.05

הרפואי לרופאים 
 המוסמכים.

ד"ר  -יעוץ רפואי מבחני נכות לחולי המופיליה   14.9.05
 סקולסקי לרופאים.

10.11.05 
 

הזנה שוטפת של מספרי טלפון לקראת תזכורות  1695
 לתובעים המוזמנים לוועדות. תאוטומטיו

 

חיה להקפיד להזין הנ
 מספרי טלפון.

  הזמנת מסמכים רפואיים מבתי חולים ומקופות חולים. 1697 28.11.05
  רק כולועדכון הפ תדריך 12/05
  תזכורות אוטומטיות למוזמנים לוועדות 1704 5.3.06
מכתב ד"ר  4.4.06

קטן 
 לרופאים

  בטיפול וחולי איידס HIVנשאי 

  קביעת אחוזי נכות -נוירומה 1710 24.4.06
  קביעת נכות עיניים בחולי סוכרת 1711 24.4.06
  הודעה על ביטול וועדה רפואית 1715 11.7.06
  מקרים גבוליים של פגור המשולב עם הפרעה נפשית 1717 20.7.06
מסלול  -הטיפול בתביעות של אנשים עם נכות קשה 1720 16.8.06

 ירוק
 

  קביעת נכות רפואית לחולי המופיליה 1754 15.04.07
  נכות רפואית לצורך בדיקת זכאות לשיקום מקצועי 1756 14.05.07

אחוז נכות רפואית לצורכי מס הכנסה. חישוב משוקלל  1760 08.0.07
 ולא מנופה, חישוב אריתמטי לליקוי בגפיים זוגיות

 

  בדיקת ליקויים שנקבעו כיציבים בתום נכות זמנית 1761 09.08.07
  הנחיות לקביעת נכות בגין התמכרות 1769 05.12.07
  גמלה משלוח העתק פרוטוקול רפואי למקבל 1772 05.12.07
  סימולציה – 34, 33תיקון סעיפי ליקוי  1775 14.04.08
  שינוים ושיפורים –מערכת ודעות  1777 30.04.08
  (1775סימולציה )בהמשך לחוזר  1780 05.05.08
  שבתנדרש מידע רפואי/עצירת דיון במערכת הממוח 1781 17.05.08
  חתימה על פרוטוקול רפואי 1784 12.06.08
  תיקון התקנות –רשימת ליקוים הרפואיים  1785 22.06.08
  קביעת דרגה נכות רפואית בגין סוכרת עם סיבוכים 1790 11.08.08
  העברת תיקים להתייעצות בלשכה הרפואית 1799 30.11.08
  מועד תחילת נכות חולים אונקולוגיים 1810 15.02.09
  עדכון תעריפים עבור אבחונים פסיכולוגיים 1819 17.09.09
  תזכורת אוטומטית למוזמנים לוועדות 1826 20.12.09
דיקת ליקויים שנקבעו כיציבים בתום נכות זמנית ב 1827 20.12.09

 (1761)המשך לחוזר 
 

  הל תשלום החזר הוצאות בגין אי הופעה לוועדהנו 1832 24.01.10
  תביעות נפגעות תקיפה מינית 1835 03.02.10
  חוו"ד רופא לצורך המלצה לשר"מ 1838 15.02.10
  העברת תיקים למחלקת ועדות רפואיות בסניף אחר 1839 04.03.10
  נוהלים ועדות רפואיות 1848 12.04.10
  בדיקה של שיעור נכות רפואית בתום נכות זמנית 1862 13.10.10
בתביעה עם חשד  יחשד להונאה מסלול טיפול ייחוד 1865 11.11.10

 הלרמיי
 

()ב( 10)37קביעת אחוזי נכות על פי סעיף ליקוי  1881 04.07.11
 למבחנים

 

  בדיקה של שיעור נכות רפואית בתום נכות זמנית 1862 04.07.11

http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/עדכון%20הנבדק%20בוועדת%20עררים%20על%20הפחתת%20שיעור%20מוגבלות%20בניידות.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/עדכון%20הנבדק%20בוועדת%20עררים%20על%20הפחתת%20שיעור%20מוגבלות%20בניידות.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201695-%20הזנה%20שוטפת%20של%20מספרי%20טלפון%20לקראת%20תזכורות.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201695-%20הזנה%20שוטפת%20של%20מספרי%20טלפון%20לקראת%20תזכורות.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201697-הזמנת%20מסמכים%20רפואיים%20מבתי%20חולים%20ומקופות%20חולים.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201697-הזמנת%20מסמכים%20רפואיים%20מבתי%20חולים%20ומקופות%20חולים.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201704-%20תזכורות%20אוטומטיות%20לקראת%20ועדה.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201704-%20תזכורות%20אוטומטיות%20לקראת%20ועדה.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201710-%20נוירומה%20קביעת%20אחוז%20נכות%20רפואית.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201710-%20נוירומה%20קביעת%20אחוז%20נכות%20רפואית.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201711-%20קביעת%20נכות%20עיניים%20בחולי%20סוכרת.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201711-%20קביעת%20נכות%20עיניים%20בחולי%20סוכרת.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201715%20(נע%201440)-הודעה%20על%20ביטול%20ועדה%20רפואית.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201715%20(נע%201440)-הודעה%20על%20ביטול%20ועדה%20רפואית.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201717-%20%20מקרים%20גבוליים%20של%20פיגור%20המשולב%20עם%20הפרעה%20נפשית.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201717-%20%20מקרים%20גבוליים%20של%20פיגור%20המשולב%20עם%20הפרעה%20נפשית.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201720-%20טיפול%20בתביעות%20של%20אנשים%20עם%20נכות%20קשה.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201720-%20טיפול%20בתביעות%20של%20אנשים%20עם%20נכות%20קשה.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201754-%20קביעת%20נכות%20רפואית%20לחולי%20המופיליה.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201754-%20קביעת%20נכות%20רפואית%20לחולי%20המופיליה.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201756-נכות%20רפואית%20לצורך%20בדיקת%20זכאות%20לשיקום%20מקצועי.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201756-נכות%20רפואית%20לצורך%20בדיקת%20זכאות%20לשיקום%20מקצועי.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201760-אחוז%20נכות%20רפואית%20לצרכי%20מס%20הכנסה.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201760-אחוז%20נכות%20רפואית%20לצרכי%20מס%20הכנסה.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201761-בדיקת%20ליקויים%20שנקבעו%20לצמיתות.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201761-בדיקת%20ליקויים%20שנקבעו%20לצמיתות.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201769%20הנחיות%20לקביעת%20נכות%20בגין%20התמכרות.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201769%20הנחיות%20לקביעת%20נכות%20בגין%20התמכרות.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201772%20-%20משלוח%20העתק%20פרוטוקול%20רפואי%20למקבל%20גמלה.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201772%20-%20משלוח%20העתק%20פרוטוקול%20רפואי%20למקבל%20גמלה.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201775%20-תיקון%20סעיפים%2033%20ו%20-%2034%20למבחנים%20הרפואיים%20-%20סימולציה%20(חוזר%20נפגעי%20עבודה%201487).doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201775%20-תיקון%20סעיפים%2033%20ו%20-%2034%20למבחנים%20הרפואיים%20-%20סימולציה%20(חוזר%20נפגעי%20עבודה%201487).doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201777%20מערכת%20ועדות%20-%20שינויים%20ושיפורים.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201777%20מערכת%20ועדות%20-%20שינויים%20ושיפורים.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201780%20סימולציה.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201780%20סימולציה.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201781%20-%20נדרש%20מידע%20רפואי%20-%20עצירת%20דיון%20דיווח%20למערכת%20הממוחשבת.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201781%20-%20נדרש%20מידע%20רפואי%20-%20עצירת%20דיון%20דיווח%20למערכת%20הממוחשבת.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201784%20חתימה%20על%20פרוטוקול%20רפואי.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201784%20חתימה%20על%20פרוטוקול%20רפואי.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201785%20-%20רשימת%20הליקויים%20הרפואיים%20תיקונן%20תקנות%20פרסום%20ברשומות.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201785%20-%20רשימת%20הליקויים%20הרפואיים%20תיקונן%20תקנות%20פרסום%20ברשומות.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201790%20-%20%20קביעת%20דרגת%20נכות%20רפואית%20בגין%20סוכרת%20עם%20סיבוכים.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201790%20-%20%20קביעת%20דרגת%20נכות%20רפואית%20בגין%20סוכרת%20עם%20סיבוכים.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201799%20-%20העברת%20תיקים%20להתייעצות%20בלשכה%20הרפואית.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201799%20-%20העברת%20תיקים%20להתייעצות%20בלשכה%20הרפואית.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201810%20-%20מועד%20תחילת%20נכות%20חולים%20אונקולוגיים.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201810%20-%20מועד%20תחילת%20נכות%20חולים%20אונקולוגיים.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/אבחונים%20פסיכולוגיים%20באמצעות%20גופים%20שנבחרו%20במכרז%20(חוזר%20נכות%20וכספים.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/אבחונים%20פסיכולוגיים%20באמצעות%20גופים%20שנבחרו%20במכרז%20(חוזר%20נכות%20וכספים.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%20שירות%20לקוחות%20ונפגעי%20עבודה%20-%20תזכורת%20אוטומטית%20למוזמנים%20לוועדות%20רפואיות.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%20שירות%20לקוחות%20ונפגעי%20עבודה%20-%20תזכורת%20אוטומטית%20למוזמנים%20לוועדות%20רפואיות.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201827%20-%20בדיקת%20ליקויים%20שנקבעו%20כיציבים%20בתום%20נכות%20רפואית%20זמנית.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201827%20-%20בדיקת%20ליקויים%20שנקבעו%20כיציבים%20בתום%20נכות%20רפואית%20זמנית.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201832%20-%20נוהל%20תשלום%20החזר%20הוצאות%20בגין%20אי%20הופעה%20לוועדה%20רפואית%20-%20נכות%20כללית.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201832%20-%20נוהל%20תשלום%20החזר%20הוצאות%20בגין%20אי%20הופעה%20לוועדה%20רפואית%20-%20נכות%20כללית.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201835%20-%20תביעות%20נפגעות%20תקיפה%20מינית.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201835%20-%20תביעות%20נפגעות%20תקיפה%20מינית.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201838%20חוזר%20הלשכה%20הרפואית%2040-%20חוות%20דעת%20רופא%20לצורך%20המלצה%20לשרמ%20או%20ניידות%20בעת%20ניתוב%20תיק%20בנכות%20כללית.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201838%20חוזר%20הלשכה%20הרפואית%2040-%20חוות%20דעת%20רופא%20לצורך%20המלצה%20לשרמ%20או%20ניידות%20בעת%20ניתוב%20תיק%20בנכות%20כללית.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201839%20-%20העברת%20תיק%20לוועדה%20בסניף%20אחר%20מסכים.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201839%20-%20העברת%20תיק%20לוועדה%20בסניף%20אחר%20מסכים.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201848%20נוהלים%20-%20ועדות%20רפואיות.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201848%20נוהלים%20-%20ועדות%20רפואיות.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201862%20-%20%20בדיקה%20של%20שיעור%20נכות%20רפואית%20בתום%20נכות%20זמנית.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201862%20-%20%20בדיקה%20של%20שיעור%20נכות%20רפואית%20בתום%20נכות%20זמנית.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201865%20-%20הפקת%20מכתבי%20דחיה%20בתביעות%20חדשות%20חוזרות%20וחידושי%20דיון.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201865%20-%20הפקת%20מכתבי%20דחיה%20בתביעות%20חדשות%20חוזרות%20וחידושי%20דיון.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201881%20חוזר%20ועדות%20חוזר%20הלשכה%20הרפואית%20-%20סעיף%2037%20(3)%20(4).doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201881%20חוזר%20ועדות%20חוזר%20הלשכה%20הרפואית%20-%20סעיף%2037%20(3)%20(4).doc


 הערות נ ו ש א מס' חוזר תאריך
  לת נכות חולים אונקולוגייםמועד תחי 1810 04.07.11
  זמנית נוספת פסיכיאטריתקביעה של נכות  1893 27.09.11
בקביעת אחוז נכות רפואית למחלת סכרת עם סיבוכים  1905 28.03.12

 לפי סעיף
 

שינוי בתהליך קביעת אחוזי נכות רפואית לאנשים  1910 26.06.12
 91הלוקים בפיגור שכלי לפי סעיף 
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  עקרות בית נכות שנפטרו )הגשת ערר( 1063 11.08.86

  תדריך – 6פרק   04.94
  תיקים לוועדה 3 –ועדות עררים  1306 13.07.94
  שיתוף עובדי שיקום כמזכירי ועדות 1322 02.02.95
  מסירת מידע למבוטח על האפשרות להסרת ערר 1331 11.04.95
 . מסירת פרוטוקול מישיבה שהדיון לא הסתיים.1 1335 05.06.95

 . חתימת מזכיר2
 

 א. תשלום לרופאים לוועדות וחוו"ד 1338 08.06.95
 ב. מספר תיקים לוועדה

ג. הבטחת תקינות ואיכות העבודה בועדות הבטחת תקינות 
 ואיכות של חוו"ד רפואית

 1371ראו חוזר 

  הארכה –כובים בטיפול הנובעים מהשביתה עי 1342 03.07.95
  אסמכתא למינוי רופאים מוסמכים לוועדות 1346 24.07.95
  נוהל תשלום לרופאים יועצים 1347 27.07.95
 1342המשך לחוזר  ועדות רפואיות 1358 25.10.95
תשלומים לחברי וועדות עררים לשר"מ ולילד נכה שאינם  1360 12.11.95

 רופאים
 

 1347ראו חוזר  העסקת רופאים יועצים 1371 07.02.96
 –ר חוו"ד תשלום לרופאים עבור השתתפות בוועדות ועבו 1372 08.02.96

 הבהרות
הבהרות 

, ראו 1338לחוזר
 1455חוזר 

ועדה מספר תיקים לו –ועדות עררים לשר"מ ולילד נכה  1373 12.02.96
 בעררים על מידת התלות בזולת

 

   גמישות בשימוש בשעות מוקצבות –רופאים יועצים  1387 26.5.96
   עבודת מזכירי ישיבות של ועדות רפואיות 1389 2.6.96

תשלומים למומחים שאינם רופאים שהם חברי ועדות  1399 10.7.96
 עררים שר"ם וילד נכה

  

 רופאי ועדות ונותני חוו"ד בנ"ע ובנכות כללית 1403 16.9.96
  

  

 דיון בתיק אחר –אי הופעה לוועדה  1404 19.9.96
  

  

 דווח על מועד תחילת טיפול בתיקי עררים בתום זמניות 1430 3.4.97
  

  

 הסכמה לבדיקה במקרים של ליקוי נפשי 1433 11.5.97
  

  

דרישה מבתי חולים ממשלתיים לשלם בעד מסמכים  1454 20.11.97
 רפואיים

  

  

 .מספר תיקים לדיון בועדה1 1455 14.12.97
 .מספר ועדות ליום לרופא.2

 .1338רענון לחוזר 

 .1667-ו 1631ראו   ערר על החלטת רופא מוסמך. 1467 3.3.98
7.6.98 1472, 

)מ. 
 (117גמלאות

   שיפור השירות בוועדות הרפואיות. 

   איגרת למבוטח המוזמן לוועדה. 1485 10.8.98
   מזכיר ישיבה.תדריך  1494 19.11.98

   תשלום עבור פרוטוקולים רפואיים. מכתב בקל 10.1.99
7.3.99 1504 

 149מ.ג. 
 .מספר ועדות ליום לרופא.1
אשר מספר תיקים לוועדות במקרים . הסמכות ל2

 חריגים.

  1616ראו חוזר
 .5.11.02מיום 

   נכות כללית. –מערכת וועדות  1505 14.3.99
    קרת לקוחות.ועדות רפואיות ב 1506 23.3.99
ועדות  – 2חלק חלק  –מניעת השפעת תק' עיצומים  –תאריך הגשת תביעה  1515 29.8.99
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ות רפואיות ועד
 נכות

 תדריך לימוד עצמי למזכירי ישיבות 1559 2.11.00
  

  

 בטופס האבחון הרפואישינויים  .1 1575 3.4.01
 משלוח העתק מהאבחון וחוברת הסברה

  

הארכת התקופה  שיהוי והתיישנות 221גמלאות  10.6.01
 90להגשת ערר עד 

  יום.
    רופא יועץ הבודק אותו תוך במסגרת ועדות. 1580 8.7.01
   תשלומים למזכירים ולרופאים בוועדות 1584 6.8.01

 החתמת כרטיס נוכחות עם תום ועדה רפואית 1600    21.2.02
  

 1389אזכור חוזר 

הפניה והתייחסות  רופאים יועצים -מניעת ניגוד עניינים   1599 26.2.02
 1372לחוזר נכות 

 1580וכספים 
דרישת תשלום ע"ג  הגשת דרישת תשלום למשתתפים בוועדות. 1609 11.6.02

הוראות התשלום 
של מערכת הוועדות 

ע"י משתתפי 
 הוועדות.

 מ.ג.  31.7.02
262 

הגדלת המכסות המקסימליות למזכירי וועדות רפואיות 
 .12/02-7/07בחודשים 

 50-ל 36-הגדלה מ
באישור מנהל 

 הסניף.
5.11.02 1619, 

 .275מ. ג.
 מבוטל. מספר וועדות ליום לרופא.

   סעיפים תקציביים לחיוב תשלומים לגורמים רפואיים. 283מ. ג.  6.1.03
20.1.03 1623, 

 .285מ. ג. 
סימוכין: חוזר מ.  מספר וועדות לרופא.

, חוזר 275גמלאות 
 .1619כות נ

   כללי התנהגות. –וועדה רפואית  1626 6.2.03
 .ערר על נכות רפואית.1 1631 8.4.03

 . חוו"ד כושר ע"י רופא בוועדה רפואית לעררים.2
מבוטל, ראה 

 .1667במקומו חוזר 
מכתב עירית  27.5.03

למנהלי 
 מחלקות 

  פס"ד של בית המשפט העליון. -סמכות ועדה לעררים

   סיווג תיקים לוועדה. 1641 24.9.03
   ייצוג המבוטח בוועדה. 1642 29.10.03

11/03 
-16החלפת עמודים  .5עדכון פרק    

 , בתדריך.15

 י(. תיקון החלטה בדבר הנכות הרפואית )תיקון אבחון רפוא 1648 18.12.03
  

במקומו  –מבוטל 
 .1665ראה חוזר 

  לחוק 208תיקון סעיף  –מכתב לרופאים  1655 19.02.04
 כולוגיים באמצעות גופים שנבחרו במכרז.אבחונים פסי 1657 18.4.04

  
  

, מ. 1659 20.4.04
  318ג.

   מספר וועדות רופא.

   חובת ההנמקה.-(וועדות )לרבות רופא מוסמך 1658 9.5.04
 מ.ג.  2.8.04

137/04 
   וועדות רפואיות רצופות למזכיר הוועדה. 3אישור לבצוע 

קבלת אבחונים שנערכו ע"י האגף  –אבחונים פסיכולוגיים  1662 05.08.04
 לטיפול באדם מפגר

 1657תיקון לחוזר 

הגדרת תפקיד בנות שירות לאומי בוועדות רפואיות נ"ע  1664 8.8.04
 ונכות כללית.

  

  תיקון החלטה בדבר הנכות הרפואית )תיקון  - 1665 9.8.04
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http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201658-%20ועדות%20(לרבות%20רופא%20מוסמך)%20חובת%20הנמקה.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201658-%20ועדות%20(לרבות%20רופא%20מוסמך)%20חובת%20הנמקה.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201662-%20אבחונים%20פסיכולוגים%20קבלת%20אבחונים%20שנערכו%20עי%20האגף%20לטיפול%20בילד%20המפגר.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201662-%20אבחונים%20פסיכולוגים%20קבלת%20אבחונים%20שנערכו%20עי%20האגף%20לטיפול%20בילד%20המפגר.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201664-%20הגדרת%20תפקיד%20בנות%20שירות%20לאומי%20בועדות%20רפואיות%20נפגעי%20עבודה%20איבה%20ונכות%20כללית.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201664-%20הגדרת%20תפקיד%20בנות%20שירות%20לאומי%20בועדות%20רפואיות%20נפגעי%20עבודה%20איבה%20ונכות%20כללית.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201665-%20תיקון%20החלטה%20בדבר%20הנכות%20הרפואית%20(תיקון%20אבחון%20רפואי)%20קביעה%20מחדש%20של%20הנכות%20הרפואית%20לאור%20מידע%20נוסף%20-.tif
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201665-%20תיקון%20החלטה%20בדבר%20הנכות%20הרפואית%20(תיקון%20אבחון%20רפואי)%20קביעה%20מחדש%20של%20הנכות%20הרפואית%20לאור%20מידע%20נוסף%20-.tif


 הערות נ ו ש א מס' חוזר תאריך
 אבחון רפואי(.

קביעה מחדש של הנכות הרפואית לאור מידע  -
 .1648עדכון חוזר -רפואי חדש

  
מחליף את חוזר 

1648. 

 ערר על נכות רפואית  .א 1667 31.8.04

 חוו"ד כושר ע"י רופא בוועדה רפואית לעררים. .ב

מחליף את חוזר 
1631. 

בדיקות רפואיות  –הוצאות נסיעה למוזמנים לוועדות  1672 23.9.04
 בנכות כללית.

  

   עדכון. –תדריך מזכיר ועדה רפואית  1673 13.10.04
  הצגת חברי הוועדה ומזכיר הישיבה בפני הפונה לוועדה 1687 17.03.05

הזמנת בדיקות רפואיות וחוו"ד של רופא מומחה לקראת  1690 9.5.05
 ועדה לעררים )רפואית, נכות(.

 

 
 

  הזמנת מסמכים רפואיים מבתי חולים ומקופות חולים. 1697 28.11.05
  עדכון הפרק כולו תדריך 12/05

  טומטית למוזמנים לוועדותתזכורת או 1704 05.03.06
ררים שקבעה נוהל קביעה אי כושר לאחר ועדה רפואית לע 1706 05.03.06

 נכות רפואית מזכה
 

  תזכורת אוטומטית לתובעים המוזמנים לוועדות 1716 17.03.06
  משלוח העתק פרוטוקול רפואי למקבל גמלה 1772 05.12.07
  מערכת ועדות שיפורים ושינויים 1777 30.04.08
  ת בגין סוכרת עם סיבוכיםקביעת דרגה נכות רפואי 1790 11.08.08
  תזכורת אוטומטית למוזמנים לוועדות 1826 10.12.09
  צאות בגין אי הופעה לוועדה רפואית7נוהל תשלום החזר הו 1832 24.01.10
  העברת תיקם במערכת ועדות לסניף אחר 1839 04.03.10

  

http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201667-%20ערר%20על%20נכות%20הרפואית.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201667-%20ערר%20על%20נכות%20הרפואית.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201672-%20הוצאות%20נסיעה%20למוזמנים%20לועדות.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201672-%20הוצאות%20נסיעה%20למוזמנים%20לועדות.doc
../../Local%20Settings/30633891/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/L8UTWAV2/הוזנו/חוזר%201673%20-%20תדריך%20מזכיר%20ועדה%20רפואית.doc
../../Local%20Settings/30633891/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/L8UTWAV2/הוזנו/חוזר%201673%20-%20תדריך%20מזכיר%20ועדה%20רפואית.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201690-%20הזמנת%20בדיקות%20רפואיות%20וחווד%20של%20רופא%20מומחה%20לקראת%20ועדת%20לעררים.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201690-%20הזמנת%20בדיקות%20רפואיות%20וחווד%20של%20רופא%20מומחה%20לקראת%20ועדת%20לעררים.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201697-הזמנת%20מסמכים%20רפואיים%20מבתי%20חולים%20ומקופות%20חולים.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201697-הזמנת%20מסמכים%20רפואיים%20מבתי%20חולים%20ומקופות%20חולים.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201704-%20תזכורות%20אוטומטיות%20לקראת%20ועדה.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201704-%20תזכורות%20אוטומטיות%20לקראת%20ועדה.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201706-%20נוהל%20קביעת%20אי%20כושר%20לאחר%20ועדה%20רפואית%20%20לעררים%20שקבעה%20נכות%20רפואית%20מזכה.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201706-%20נוהל%20קביעת%20אי%20כושר%20לאחר%20ועדה%20רפואית%20%20לעררים%20שקבעה%20נכות%20רפואית%20מזכה.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201716-תזכורות%20אוטומטיות%20לתובעים%20המוזמנים%20לועדות.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201716-תזכורות%20אוטומטיות%20לתובעים%20המוזמנים%20לועדות.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201772%20-%20משלוח%20העתק%20פרוטוקול%20רפואי%20למקבל%20גמלה.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201772%20-%20משלוח%20העתק%20פרוטוקול%20רפואי%20למקבל%20גמלה.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201777%20מערכת%20ועדות%20-%20שינויים%20ושיפורים.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201777%20מערכת%20ועדות%20-%20שינויים%20ושיפורים.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201790%20-%20%20קביעת%20דרגת%20נכות%20רפואית%20בגין%20סוכרת%20עם%20סיבוכים.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201790%20-%20%20קביעת%20דרגת%20נכות%20רפואית%20בגין%20סוכרת%20עם%20סיבוכים.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%20שירות%20לקוחות%20ונפגעי%20עבודה%20-%20תזכורת%20אוטומטית%20למוזמנים%20לוועדות%20רפואיות.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%20שירות%20לקוחות%20ונפגעי%20עבודה%20-%20תזכורת%20אוטומטית%20למוזמנים%20לוועדות%20רפואיות.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201832%20-%20נוהל%20תשלום%20החזר%20הוצאות%20בגין%20אי%20הופעה%20לוועדה%20רפואית%20-%20נכות%20כללית.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201832%20-%20נוהל%20תשלום%20החזר%20הוצאות%20בגין%20אי%20הופעה%20לוועדה%20רפואית%20-%20נכות%20כללית.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201839%20-%20העברת%20תיק%20לוועדה%20בסניף%20אחר%20מסכים.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201839%20-%20העברת%20תיק%20לוועדה%20בסניף%20אחר%20מסכים.doc


 ועודת רפואיות –רשימת חוזרים המופיעים באוגדן המנהלי 
 

 הערות נ ו ש א מס' חוזר תאריך
 . הכנת תיק לקראת דיון בוועדה לעררים1 1726 13.11.06

 . חוו"ד של רופא מומחה לאחר פסק דין2
 . כינוס ועדה רפואית לעררים לאחר פסק דין בהרכב אחר3

 

  מסירת מידע למבוטח על האפשרות להסיר ערר 1727 13.11.06
  משלוח קלטת וידאו/תמונות 1728 13.11.06
  החזר הוצאות כלכלה ולינה למוזמנים לועדות ולבדיקות 1729 13.11.06
  פרוטוקול הרפואיה -משלוח העתק מהאבחון הרפואי  1730 13.11.06
  נסיבות מיוחדות –תשלום לרופא הוועדה  1731 13.11.06
  תשלום בגין ביטול ועדה לרופא/פוסק, תשלום חריג 1733 13.11.06
  בדיקות חוזרות ע"י אותו רופא 1734 13.11.06
  העברת החלטת הועדה בין נפגעי עבודה, נפגעי איבה ונכות כללית 1735 26.07.06
  רופא מנתב 6173 06.09.06
ריכוז נתונים להחלטה של ועדה  –נכות  ניהול שוטף של תיק 1737 13.11.06

 רפואית, החזרת תיק מושלם לאחר עצירת דיון
 

  שעת הזמנה לוועדה רפואית 1738 10.09.06
  מספר תיקים לדיון בוועדה 1739 10.09.06
  דיווח על אירוע חריג בוועדה 1740 15.08.06
  מספר ועדות ליום לרופא 1741 27.08.06
  דיווח מזכיר ישיבה על זמני ועדה רפואית 1742 10.09.06
  תשלום עבור ועדות לרופא ילדים המשלב ניתוב עם החלטות 1743 13.11.06

 
  

http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201726-%20הכנת%20תיק%20לקראת%20דיון%20בוועדה%20לעררים.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201726-%20הכנת%20תיק%20לקראת%20דיון%20בוועדה%20לעררים.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201727-%20(נע%201447)%20מסירת%20מידע%20על%20האפשרות%20להסיר%20את%20הערר%20.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201727-%20(נע%201447)%20מסירת%20מידע%20על%20האפשרות%20להסיר%20את%20הערר%20.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201728-%20(נע%201448)%20משלוח%20קלטת%20וידיאו%20תמונות%20.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201728-%20(נע%201448)%20משלוח%20קלטת%20וידיאו%20תמונות%20.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201729-%20(נע%201449%20כפסים%202032)%20-החזר%20הוצאות%20אשל%20למוזמנים%20.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201729-%20(נע%201449%20כפסים%202032)%20-החזר%20הוצאות%20אשל%20למוזמנים%20.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201730-%20(נע%201450)%20משלוח%20פרוטוקול%20רפואי.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201730-%20(נע%201450)%20משלוח%20פרוטוקול%20רפואי.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201731-%20(נע%201451%20יעוץ%20רפואי%2015)%20תשלום%20לרופא%20הוועדה-נסיבות%20מיוחדות%20-%20.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201731-%20(נע%201451%20יעוץ%20רפואי%2015)%20תשלום%20לרופא%20הוועדה-נסיבות%20מיוחדות%20-%20.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201733-%20(נע%201452%20יעוץ%20רפואי%2017)%20תשלום%20בגין%20ביטול%20ועדה%20%20-%20.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201733-%20(נע%201452%20יעוץ%20רפואי%2017)%20תשלום%20בגין%20ביטול%20ועדה%20%20-%20.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201734-%20בדיקות%20חוזרות%20על%20ידי%20אותו%20רופא%20%20.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201734-%20בדיקות%20חוזרות%20על%20ידי%20אותו%20רופא%20%20.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201735-%20(נע%201453)%20העברת%20החלטות%20הוועדה%20בין%20נפגעי%20עבודה,%20נפגעי%20איבה%20ונכות%20כללית%20.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201735-%20(נע%201453)%20העברת%20החלטות%20הוועדה%20בין%20נפגעי%20עבודה,%20נפגעי%20איבה%20ונכות%20כללית%20.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201736-%20(יעוץ%20רפואי%2021)%20רופא%20מנתב.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201736-%20(יעוץ%20רפואי%2021)%20רופא%20מנתב.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201737-%20ניהול%20שוטף%20של%20תיק%20נכות%20-%20ריכוז%20נתונים%20של%20ועדה%20רפואית%20החזרת%20תיק%20מושלם%20לאחר%20עצירת%20דיון%20%20.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201737-%20ניהול%20שוטף%20של%20תיק%20נכות%20-%20ריכוז%20נתונים%20של%20ועדה%20רפואית%20החזרת%20תיק%20מושלם%20לאחר%20עצירת%20דיון%20%20.doc
http://mr1sps/Gimlaot/DocLib1/שעות%20הזמנה%20לוועדה%20רפואית%20-%20נכות%201738%20נע%201455%20גמלאות%20373.DOC
http://mr1sps/Gimlaot/DocLib1/שעות%20הזמנה%20לוועדה%20רפואית%20-%20נכות%201738%20נע%201455%20גמלאות%20373.DOC
http://mr1sps/Gimlaot/DocLib1/מספר%20תיקים%20לדיון%20בועדה%20חוזר%20נכות%201739%20חוזר%20נ.עבודה%201456.DOC
http://mr1sps/Gimlaot/DocLib1/מספר%20תיקים%20לדיון%20בועדה%20חוזר%20נכות%201739%20חוזר%20נ.עבודה%201456.DOC
http://mr1sps/Gimlaot/DocLib1/דיווח%20על%20אירוע%20חריג%20בוועדה%20חוזר%20נכות%201740.DOC
http://mr1sps/Gimlaot/DocLib1/דיווח%20על%20אירוע%20חריג%20בוועדה%20חוזר%20נכות%201740.DOC
http://mr1sps/Gimlaot/DocLib1/מספר%20ועדות%20ליום%20לרופא%20חוזר%20נכות%201741%20חוזר%20נ.עבודה%201458.DOC
http://mr1sps/Gimlaot/DocLib1/מספר%20ועדות%20ליום%20לרופא%20חוזר%20נכות%201741%20חוזר%20נ.עבודה%201458.DOC
http://mr1sps/Gimlaot/DocLib1/דיווח%20מזכיר%20ישיבה%20על%20זמני%20ועדה%2028ועדה%20רפואית%20-%20נכות%201742%20נע%201459%20גמלאות%20375.DOC
http://mr1sps/Gimlaot/DocLib1/דיווח%20מזכיר%20ישיבה%20על%20זמני%20ועדה%2028ועדה%20רפואית%20-%20נכות%201742%20נע%201459%20גמלאות%20375.DOC
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201743-%20(יעוץ%20רפואי%2022)%20תשלום%20עבור%20וועדות%20לרופא%20ילדים%20המשלב%20ניתוה%20עם%20החלטות%20.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201743-%20(יעוץ%20רפואי%2022)%20תשלום%20עבור%20וועדות%20לרופא%20ילדים%20המשלב%20ניתוה%20עם%20החלטות%20.doc


 הגדרת הכנסה -7פרק 
 

 הערות נ ו ש א מס' חוזר תאריך
 בתדריך 7פרק   10.92

 
 

  ( מידע על הכנסות בן זוג3ממצאי בקרת איכות )סעיף  1249 8.12.92
  לט' לחוק 127 -לז' ו127הכנסה לעניין סעיפים  1261 6.5.93
  על הכנסות )בין נכות לניידות( העברת מידע 1295 2.3.94
  הכנסת בן/בת זג של נכה 1328 6.3.95

  נכות כללית -בקרת הכנסות בסבב קבוע 1369 29.1.96
  202אינו בגדר הכנסה לצמצום וסעיף  -פדיון חופשה 1553 26.9.00
 לא רלוונטי לנכות תוספת שחיקה למורים -2001משכורת אפריל  219מ. ג. 3.6.01

 לא הכנסה תמיכה חודשית לשכ"ד ממשרד השיכון 1571 13.2.01
  תשר מלצרים ועובדי אירוח 247ג. 04.02.02

  מניעת כפל הכנסה מתמיכה ממשרד הדתות 1924 27.1.13
 

http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201249-%20הקפדת%20על%20נהלי%20עבודה%20ממצאי%20בקרת%20איכות.tif
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201249-%20הקפדת%20על%20נהלי%20עבודה%20ממצאי%20בקרת%20איכות.tif
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201261-%20הכנסה%20לעניין%20סעיפים%20127%20לז%20ו-127%20לט%20לחוק.tif
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201261-%20הכנסה%20לעניין%20סעיפים%20127%20לז%20ו-127%20לט%20לחוק.tif
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201295-%20%20העברת%20מידע%20על%20הכנסות.tif
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201295-%20%20העברת%20מידע%20על%20הכנסות.tif
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201328-%20הכנסת%20בן%20בת%20זוג%20של%20נכה.tif
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201328-%20הכנסת%20בן%20בת%20זוג%20של%20נכה.tif
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201369-%20בקרת%20הכנסות%20בסבב%20קבוע%20-%20נכות%20כללית.tif
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201369-%20בקרת%20הכנסות%20בסבב%20קבוע%20-%20נכות%20כללית.tif
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201553-%20פדיון%20חופשה%20-%20אינו%20בגדר%20הכנסה%20לענין%20צימצום%20ולענין%20סעיף%20202%20לחוק.tif
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201553-%20פדיון%20חופשה%20-%20אינו%20בגדר%20הכנסה%20לענין%20צימצום%20ולענין%20סעיף%20202%20לחוק.tif
http://mr1sps/C11/gmLaw/DocLib/תשלום%20למורים%20במשכורת%20אפריל%202001.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201571-%20תמיכה%20חודשית%20לשכ%27ד%20ממשרד%20השיכון.tif
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201571-%20תמיכה%20חודשית%20לשכ%27ד%20ממשרד%20השיכון.tif
http://sp2010fe1p:2012/sites/Gimlaot/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201924%20-%20מניעת%20כפל%20הכנסה%20מתמיכה%20ממשרד%20הדתות.doc
http://sp2010fe1p:2012/sites/Gimlaot/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201924%20-%20מניעת%20כפל%20הכנסה%20מתמיכה%20ממשרד%20הדתות.doc


 צמצום בהשתכרות -8פרק 
 

 הערות נ ו ש א מס' חוזר תאריך

  תדריך - 8פרק   10.92
ראו חוזר  ביקורת גבייה 1265 31.5.93

מנהל 
 3הגמלאות 

 1989 -מ
  תכנית חישוב צמצום )ממוכנת( 1315 10.11.94

ראה  -מבוטל מועדים -הפסקת תשלום קצבת נכות 1434 21.5.96
 1511חוזר 

אישורי שכר של משרד החינוך )המשמשים בסיס לחישוב  1386 23.5.96
 גמלאות(

 

  תיקון הגדרת "עובד עצמאי" 1449 1.10.96
אין יחסי עובד  -דמי ביטוח ובריאות לעובדים במפעל מוגן 1377גבייה  15.12.97

 מעביד ושהכנסה אינה שכ"ע
 

  עריכת ביקורת גבייה לגמלאות במערכת גל"ש 1509 27.5.99
 מועדים -הפסקת תשלום קצבת נכות 1511 31.5.99

 תשלום לתקופת הסתגלות -
 כושר בצמצום לסירוגין-קביעת דרגת אי -

 הפסקת תשלום קצבה במסגרת בדיקה מחדש -

מחליף חוזר 
1434 

 1557אה גם ר

  הבטחת תקינות של מסמכים והחלטות בתיקי נכות 1525 14.12.99
  אינו הכנסה לעניין צמצום -פדיון חופשה 1553 26.9.00

עדכון לסעיף  מועדים -הפסקת תשלום קצבה 1557 25.10.00
 1511בחוזר  3

  תוספת שחיקה למורים -2001משכורת אפריל  219מ.ג.  3.6.01
)גבייה  1578 17.6.01

1272) 
  ביטוח וגביה -שיפור קשרי גומלין: נכות

  מעמד מבוטח היוצא לשנת שבתון בחו"ל 1294ביטוח  20.11.02
השפעת הפחתת השכר על חישוב הבסיס  -עיצומים במשק 309מ. ג.  31.12.03

 לגמלה ובמחני הכנסה
החוזר דן רק 

בגמלאות 
 מחליפות זכר

( 1)6תקנה  .23/08/05פס"ד של בית הדין הארצי מיום  1699 11.12.05
 לצמצום

בדיקת זכאות לקצבה על פי כללי החוק הישן הזרמת הכנסה  1935 15.7.13
 773מסך  –קובעת למערכת 

 

http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201265.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201265.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201511-%20הפסקת%20תשלום%20קצבה.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201511-%20הפסקת%20תשלום%20קצבה.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201525-%20הבטחת%20תקינות%20של%20מסמכים%20והחלטות%20בתיקי%20הנכות.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201525-%20הבטחת%20תקינות%20של%20מסמכים%20והחלטות%20בתיקי%20הנכות.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201553-%20פדיון%20חופשה%20-%20אינו%20בגדר%20הכנסה%20לענין%20צימצום%20ולענין%20סעיף%20202%20לחוק.tif
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201553-%20פדיון%20חופשה%20-%20אינו%20בגדר%20הכנסה%20לענין%20צימצום%20ולענין%20סעיף%20202%20לחוק.tif
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201557-%20הפסקת%20תשלום%20קצבת%20נכות.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201557-%20הפסקת%20תשלום%20קצבת%20נכות.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201578%20שיפור%20קשרי%20גומלין%20נכות-ביטוח%20וגביה.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201578%20שיפור%20קשרי%20גומלין%20נכות-ביטוח%20וגביה.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20כללי%202288.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201699
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201699
http://sp2010fe1p:2012/sites/Gimlaot/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201935%20-%20הזרמת%20הכנסה%20קובעת%20למערכת%20-%20מסך%20773.docx
http://sp2010fe1p:2012/sites/Gimlaot/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201935%20-%20הזרמת%20הכנסה%20קובעת%20למערכת%20-%20מסך%20773.docx


 י כושר להשתכרקביעת א – 9פרק 
  

מס'  נ  ו  ש  א הערות
 חוזר

 תאריך

 1434מחליף את 
 1557ראה גם 

קביעת דרגת אי כושר  –הפסקת תשלום ק. נכות מועדים 
 כאשר קיים צמצום לסירוגין

  

1511 
31.5.99 

מילוי  –א  3חלק 
 א 7806טופס 

 14.12.99 1525  הבטחת תקינות של מסמכים והחלטות בתיקי הנכות

 19.6.00 1537 שינוי החלטה 
 20.7.00 1540 100%-ו 75%דרגת אי כושר   

 30.8.00 1551  החלטה לקטעי זמן  
 3תיקון לסעיף 

 1511בחוזר 
 25.10.00 1557 מועדים –הפסקת תשלום 

רישום בטופס  –הפניה גם לו.ר.ע בדחייה בשל כושר   
.3243 

1563 3.12.01 

 27.6.01 1579 קביעת נכות זמנית 
 קביעת דרגת נכות לצמיתות.  

  
1576 11.7.01 

חידוש טיפול בתום נכות זמנית באמצעות משרד  
 ראשי

1610 12.6.02 

ה חוזר מבוטל, רא
 במקומו. 1667

  ערר על נכות רפואית. .1

  חוו"ד כושר ע"י רופא בוועדה רפואית לעררים. .2

1631 8.4.03 

 29.7.03 1638 תום זמניות לאחר המעבר לגיל זקנה.  
 9.5.04 1658 חובת ההנמקה.-וועדות לרבות רופא מוסמך  

 –שינוי הגדרת נכה 
לאור שינוי הגדרת 

 .195סעיף מבוטח ב

 17.6.04 1660 שינוי גיל פרישה. שינוי מועד הפסקת קצבת נכות.

כושר ביוזמת -מסירת העתק ההחלטה על דרגת אי  
 המוסד.

1663 8.8.04 

מחליף את חוזר 
1631. 

  ערר על נכות רפואית .1

  חוו"ד כושר ע"י רופא בוועדה רפואית לעררים. .2

1667 31.8.04 

הוראה ליישום חוזר 
1663. 

מכתב עירית פלדמן למנהלי מחלקות. העברת החלטה 
 בכושר לתובע.

 6.12.04 מכתב

 23.12.04 1679 נכות קרדיאלית וחוו"ד רופא על הכושר להשתכר 
 דרגת אי כושר ושיקום מקצועי. .1 

דרגת אי כושר לתלמיד המסיים לימודיו  .2
 התיכוניים.

 דרגת אי כושר לאדם עם תרשים. .3

1685 7.12.04 

נוהל קביעת אי כושר לאחר ועדה רפואית לעררים  
 שקבע נכות רפואית מזכה

1706 05.03.06 

הטיפול בתביעות של אנשים עם נכות קשה/מסלול  
 ירוק

0172 16.08.06 

השתלבות בעבודה וחזרה לקבלת קצבה של אנשים  
עם מוגבלות קשה שקבלו קצבה מלאה לפני 

 שהתחילו לעבוד

1722 20.08.06 

 3.10.06 1745 ווים מנחים להחלטה בדרגת אי כושרק 
ללא חוו"ד של  75%החלטות לדרגת אי כושר בשיעור  

 פקיד תביעות
1755 26.4.06 

דרגת אי כושר לחייל מתנדב, לחייל בחובה ולמשרת  
 בשירות לאומי

1782 17.05.08 

שחדל  תקביעת דרגת אי כושר לאדם עם חירשו 
 לעבוד

1786 22.06.08 

 08.08.10 1857 מחשוב טופס ההחלטה ודרגת אי כושר 

http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201511-%20הפסקת%20תשלום%20קצבה.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201511-%20הפסקת%20תשלום%20קצבה.doc
../../Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/COAUPWDW/אינדקס-%20קובץ%20חוזרי%20נכות%20מעודכן%20ל%20-112005.doc
../../Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/COAUPWDW/אינדקס-%20קובץ%20חוזרי%20נכות%20מעודכן%20ל%20-112005.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201537.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201537.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201540-%20דרגת%20אי%20כושר%2075%20אחוז%20ו-%20100%20אחוז.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201540-%20דרגת%20אי%20כושר%2075%20אחוז%20ו-%20100%20אחוז.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201551-%20החלטה%20לקטעי%20זמן.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201551-%20החלטה%20לקטעי%20זמן.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201557-%20הפסקת%20תשלום%20קצבת%20נכות.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201557-%20הפסקת%20תשלום%20קצבת%20נכות.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201563-%20הפנייה%20גם%20לוועדה%20רפואית%20לעררים%20בדחייה%20בשל%20כושר.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201563-%20הפנייה%20גם%20לוועדה%20רפואית%20לעררים%20בדחייה%20בשל%20כושר.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201610.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201610.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201638%20-%20תום%20זמניות%20לאחר%20המעבר%20לגיל%20קצבת%20זקנה.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201638%20-%20תום%20זמניות%20לאחר%20המעבר%20לגיל%20קצבת%20זקנה.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201658-%20ועדות%20(לרבות%20רופא%20מוסמך)%20חובת%20הנמקה.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201658-%20ועדות%20(לרבות%20רופא%20מוסמך)%20חובת%20הנמקה.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201660%20שינוי%20גיל%20פרישה.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201660%20שינוי%20גיל%20פרישה.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201663%20מסירת%20העתק%20ההחלטה%20בכושר%20ביוזמת%20המוסד.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201663%20מסירת%20העתק%20ההחלטה%20בכושר%20ביוזמת%20המוסד.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201667-%20ערר%20על%20נכות%20הרפואית.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201667-%20ערר%20על%20נכות%20הרפואית.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201673%20-%20תדריך%20מזכיר%20ועדה%20רפואית.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201673%20-%20תדריך%20מזכיר%20ועדה%20רפואית.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201685-%20דרגת%20אי%20כושר%20ושיקום%20מקצועי.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201685-%20דרגת%20אי%20כושר%20ושיקום%20מקצועי.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201706-%20נוהל%20קביעת%20אי%20כושר%20לאחר%20ועדה%20רפואית%20%20לעררים%20שקבעה%20נכות%20רפואית%20מזכה.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201706-%20נוהל%20קביעת%20אי%20כושר%20לאחר%20ועדה%20רפואית%20%20לעררים%20שקבעה%20נכות%20רפואית%20מזכה.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201720-%20טיפול%20בתביעות%20של%20אנשים%20עם%20נכות%20קשה.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201720-%20טיפול%20בתביעות%20של%20אנשים%20עם%20נכות%20קשה.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201722-%20אנשים%20עם%20מוגבלות%20קשה%20המשתלבים%20בעבודה.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201722-%20אנשים%20עם%20מוגבלות%20קשה%20המשתלבים%20בעבודה.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201745%20-%20קווים%20מנחים%20להחלטה%20בדרגת%20אי%20כושר.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201745%20-%20קווים%20מנחים%20להחלטה%20בדרגת%20אי%20כושר.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201755-העברת%20תיק%20לפקיד%20שיקום%20לחוות%20דעת%20כושר%20השתכרות.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201755-העברת%20תיק%20לפקיד%20שיקום%20לחוות%20דעת%20כושר%20השתכרות.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201782%20חוזר%20שיקום%201239%20-%20דרגת%20אי%20כושר%20לחייל%20מתנדב%20לחייל%20בשירות%20חובה%20ולמשרת%20בשירות%20לאומי.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201782%20חוזר%20שיקום%201239%20-%20דרגת%20אי%20כושר%20לחייל%20מתנדב%20לחייל%20בשירות%20חובה%20ולמשרת%20בשירות%20לאומי.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201786%20וחוזר%20שיקום%201240%20קביעת%20דרגת%20אי%20כושר%20לאדם%20עם%20חרשות%20שחדל%20לעבוד.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201786%20וחוזר%20שיקום%201240%20קביעת%20דרגת%20אי%20כושר%20לאדם%20עם%20חרשות%20שחדל%20לעבוד.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201857%20מחשוב%20טופס%20החלטה%20ודרגת%20אי%20כושר.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201857%20מחשוב%20טופס%20החלטה%20ודרגת%20אי%20כושר.doc


קווים מנחים לקביעת דרגה מלאה במקרים של נכויות  
 קשות

9011 20.03.12 

כושר לילדים הזכאים לקצבת ילד נכה -בקביעת דרגת אי 
 .לימודיהם התיכוניים והם משלימים את 18שהגיעו לגיל 

1911 20.06.12 

http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%20מספר%201901%20קווים%20מנחים%20לקביעת%20דרגה%20מלאה%20במקרים%20של%20נכויות%20קשות.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%20מספר%201901%20קווים%20מנחים%20לקביעת%20דרגה%20מלאה%20במקרים%20של%20נכויות%20קשות.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201911%20-%20קביעת%20דרגת%20אי%20כושר%20תנאים%20לקביעת%20דרגת%20אי%20כושר%20מלאה%20למי%20שמשלים%20את%20לימודיו%20התיכוניים.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201911%20-%20קביעת%20דרגת%20אי%20כושר%20תנאים%20לקביעת%20דרגת%20אי%20כושר%20מלאה%20למי%20שמשלים%20את%20לימודיו%20התיכוניים.doc


 קביעת אי כושר לתפקד במשק הבית – 10פרק 
 

 תאריך מס' חוזר נ ו ש א הערות
 02.06.85 1016 ( היוועצות בנותני חוות הדעת במכונים.2)חלק   

 21.02.86 1048 בדיקה מחדש של דרגת אי כושר לאחר פטירה 
למי שנקבעה נכות רפואית  השתכרותחוו"ד של רופא לכושר  

 יציבה ודרגה
1446 14.09.97 

 31.12.97 1458 ידועה בציבור תיבדק כע.ב.
חובת 

 ההנמקה
 09.05.04 1658 ועדות )לרבות רופא מוסמך(ו

 

http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201016-%201.%20דיון%20משותף%20בדבר%20אובדן%20כושר.%202.%20הוועצות%20בנותני%20חוות%20דעת%20במכונים%20להערכה%20תפקודית.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201016-%201.%20דיון%20משותף%20בדבר%20אובדן%20כושר.%202.%20הוועצות%20בנותני%20חוות%20דעת%20במכונים%20להערכה%20תפקודית.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201048-%20בדיקה%20מחדש%20של%20דרגת%20אי%20כושר%20לאחר%20פטירה.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201048-%20בדיקה%20מחדש%20של%20דרגת%20אי%20כושר%20לאחר%20פטירה.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201446-%20חוות%20דעת%20רופא%20על%20כושר%20השתכרות%20למי%20שנקבעה%20לו%20נכות%20רפואית%20יציבה%20ודרגת%20אי%20כושר%20זמנית.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201446-%20חוות%20דעת%20רופא%20על%20כושר%20השתכרות%20למי%20שנקבעה%20לו%20נכות%20רפואית%20יציבה%20ודרגת%20אי%20כושר%20זמנית.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201458-%20ידועה%20בציבור.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201458-%20ידועה%20בציבור.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201658-%20ועדות%20(לרבות%20רופא%20מוסמך)%20חובת%20הנמקה.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201658-%20ועדות%20(לרבות%20רופא%20מוסמך)%20חובת%20הנמקה.pdf


 כושר-ערר על החלטת אי - 11פרק 
 

 תאריך מס' חוזר נ ו ש א הערות
 התביעותערר על החלטת פקיד   

  
 14.3.85 מכתב

 סמכויות הועדה לעררים והוועדות הרפואיות לעררים  
  

 15.7.86 א' 1061

 11.4.95 1331 האפשרות להסיר עררמסירת מידע למבוטח על   
 29.8.99 1515 מניעת השפעה של תקופת עיצומים   –תאריך הגשת תביעה   

חובת 
 ההנמקה.

 9.5.04 1658 וועדות )לרבות רופא מוסמך(

הזמנת בדיקות רפואיות לחוו"ד של רופא מומחה לקראת ועדת    
 עררים )רפואית, נכות(.

 1690  9.5.05 

 29.06.06  1714 בקשות דחייה –ועדה רפואית לעררים/ועדה לעררים )נכות(   
 הכנת תיק לקראת דיון בועדת עררים .1 

 חוו"ד של רופא מומחה לאחר פס"ד .2

 כינוס ועדה רפואית לעררים לאחר פס"ד בהרכב חסר .3

1726 13.11.06 

 13.11.06 1727 מסירת מידע למבוטח על האפשרות להסיר ערר 
 13.11.06 1730 ימשלוח העתק מהאבחון הרפוא 
ריכוז נתונים להחלטה של ועדה  –ניהול שוטף של תיק נכות  

 רפואית
1737 13.11.06 

  

http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201061-%20סמכויות%20הועדה%20לעררים%20והועדות%20הרפואיות%20לעררים.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201061-%20סמכויות%20הועדה%20לעררים%20והועדות%20הרפואיות%20לעררים.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201331-%20מסירת%20מידע%20למבוטח%20על%20האפשרות%20להסיר%20ערר.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201331-%20מסירת%20מידע%20למבוטח%20על%20האפשרות%20להסיר%20ערר.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201515-%20תאריך%20הגשת%20תביעה-%20מניעת%20השפעה%20של%20תקופת%20העיצומים.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201515-%20תאריך%20הגשת%20תביעה-%20מניעת%20השפעה%20של%20תקופת%20העיצומים.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201658-%20ועדות%20(לרבות%20רופא%20מוסמך)%20חובת%20הנמקה.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201658-%20ועדות%20(לרבות%20רופא%20מוסמך)%20חובת%20הנמקה.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201690-%20הזמנת%20בדיקות%20רפואיות%20וחווד%20של%20רופא%20מומחה%20לקראת%20ועדת%20לעררים.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201714-%20%20ועדה%20רפואית%20לעררים%20ועדה%20לעררים%20(נכות)%20בקשת%20דחייה.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201714-%20%20ועדה%20רפואית%20לעררים%20ועדה%20לעררים%20(נכות)%20בקשת%20דחייה.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201726-%20הכנת%20תיק%20לקראת%20דיון%20בוועדה%20לעררים.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201726-%20הכנת%20תיק%20לקראת%20דיון%20בוועדה%20לעררים.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201727-%20(נע%201447)%20מסירת%20מידע%20על%20האפשרות%20להסיר%20את%20הערר%20.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201727-%20(נע%201447)%20מסירת%20מידע%20על%20האפשרות%20להסיר%20את%20הערר%20.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201730-%20(נע%201450)%20משלוח%20פרוטוקול%20רפואי.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201730-%20(נע%201450)%20משלוח%20פרוטוקול%20רפואי.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201737-%20ניהול%20שוטף%20של%20תיק%20נכות%20-%20ריכוז%20נתונים%20של%20ועדה%20רפואית%20החזרת%20תיק%20מושלם%20לאחר%20עצירת%20דיון%20%20.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201737-%20ניהול%20שוטף%20של%20תיק%20נכות%20-%20ריכוז%20נתונים%20של%20ועדה%20רפואית%20החזרת%20תיק%20מושלם%20לאחר%20עצירת%20דיון%20%20.doc


 הפחתה , השהייה ושלילת גמלה  - 12פרק 
  

 תאריך מס' חוזר נ ו ש א הערות
 23.9.85 1031 כד'  127הפעלת סעיף  –ות סייג לזכא  
הפעלת הוראות החוק בדבר הפחתת גמלה   

 השהייתה או שלילתה
1262 5.5.93 

עבודת שירות אינה בגדר 
 מאסר

מכתב בקל  עבודות שרות. -מסילתי מוני
 לעירית

7.2.94 

 6.4.94 1296 מעצר שהפך למאסר  
הפסקת טיפול בתביעה של חולה נפש שלא   

 משתף פעולה
1464 27.1.98 

 הפגשת קבצים –נכים אסירים   
  

1473 8.6.98 

 2.11.01 1591 הפחתת גמלה בגלל מרמה  

אם הפיגור הוא רק לביטוח 
 .366שלילה לפי אין בריאות 

פיגור בתשלום דמי ביטוח  –בקורת גבייה 
 בריאות.

מכתב 
מנהל אגף 
ביטוח דני 

 אלקיים

  
5.2.02 

למענק פטירה אם אי זכאות 
הפטירה בשל פשע מתוך מניע 

 לאומני.

לחוק,  326שלילת גמלה בגלל פשע, סעיף 
 (.50)תיקון מס '

 13.8.03 .264מ. ג. 

שלילת  -326תיקון סעיף  
זכאות בשל פשע על רקע 

 לאומני.

 9.12.04  325מ. ג.   פרסום תיקוני חקיקה. 

הפעלת סנקציות בשל מסירת  
או אי  מידע מטעה ביודעין

 מסירת מידע.

לחוק  327סעיף  -מסירת מידע מטעה למוסד 
א' לחוק הביטוח 20ביטוח לאומי , וסעיף 

 הלאומי.

 26.10.04 .353מ. ג.  

 

http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201031-%20סייג%20לזכאות-%20הפעלת%20סעיף%20127%20כד%27.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201031-%20סייג%20לזכאות-%20הפעלת%20סעיף%20127%20כד%27.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201262-%20הפעלת%20הוראות%20החוק%20בדבר%20הפחתת%20גימלה,%20השהייתה%20או%20שלילתה.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201262-%20הפעלת%20הוראות%20החוק%20בדבר%20הפחתת%20גימלה,%20השהייתה%20או%20שלילתה.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201296-%20%20מעצר%20שהפך%20למאסר.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201296-%20%20מעצר%20שהפך%20למאסר.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201464-%20הפסקת%20טיפול%20בתביעה%20של%20חולה%20נפש%20שלא%20משתף%20פעולה.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201464-%20הפסקת%20טיפול%20בתביעה%20של%20חולה%20נפש%20שלא%20משתף%20פעולה.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201473%20נכים%20אסירים-%20הפגשת%20קבצים.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201473%20נכים%20אסירים-%20הפגשת%20קבצים.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201591-%20הפחתת%20גימלה%20בגלל%20מרמה.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201591-%20הפחתת%20גימלה%20בגלל%20מרמה.pdf


 בדיקה מחדש  - 13פרק 
  

מס'  נ ו ש א הערות
 חוזר

 תאריך

תביעות חוזרות המוגשות למוסד לאחר שהוגשה  
 תביעה בב"ד

 06.02.02 245מ.ג. 

בדיקה מחדש לפי חוק  –תיקון תחילת זכאות  01.06.03-מ בתחילה
 ההסדרים

 31.12.02 282מ.ג. 

 30.03.03 1629 בדיקה מחדש של הנכות הרפואית בלבד 
תשלום  –)ג( לחוק  214סעיף 

 מרבי למפרע בבדיקה מחדש
והשלכותיו  2003חוק ההסדרים לשנת הכספים 

 על ביטוח נכות
1637 23.07.03 

וסעיף  208תוקן סעיף  2004חוק ההסדרים  )ג( תכני בלבד 214התיקון של 
 )ג(214

1653 02.02.04 

 31.05.07 1757 13פרק  –כון תדריך נכות עד 
בדיקת ליקויים שנקבעו כיציבים בתום נכות  בוטל

 זמנית
1761 09.08.07 

טרם חלפה שנה מהוועדה  -תביעות לחידוש דיון  
 האחרונה

1762 17.09.07 

 13.10.10 1862 טיפול באבחון רפואי בתום זמניות 
 06.06.11 1880 ביצוע תקנות בדיקה מחדש ותביעה חוזרת 
בנושא ביצוע תקנות  1880ביטול חוזר נכות מס'  

 .זרתבדיקה מחדש ותביעה חו

1899 20.03.12 

 
 

http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201629-%20בדיקה%20מחדש%20של%20הנכות%20הרפואית%20בלבד.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201629-%20בדיקה%20מחדש%20של%20הנכות%20הרפואית%20בלבד.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201637-%20חוק%20ההסדרים%20לשנת%20הכספים%202003%20והשלכותיו%20על%20ביטוח%20נכות.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201637-%20חוק%20ההסדרים%20לשנת%20הכספים%202003%20והשלכותיו%20על%20ביטוח%20נכות.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201653-%20תיקון%20סע'%20208%20ו214(ג)%20במסגרת%20חוק%20ההסדרים%20-2004.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201653-%20תיקון%20סע'%20208%20ו214(ג)%20במסגרת%20חוק%20ההסדרים%20-2004.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201757-%20עדכון%20תדריך%20נכות%20פרק%2013%20בדיקה%20מחדש%20%20-.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201757-%20עדכון%20תדריך%20נכות%20פרק%2013%20בדיקה%20מחדש%20%20-.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201761-בדיקת%20ליקויים%20שנקבעו%20לצמיתות.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201761-בדיקת%20ליקויים%20שנקבעו%20לצמיתות.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201762תביעה%20לחידוש%20דיון.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201762תביעה%20לחידוש%20דיון.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201862%20-%20%20בדיקה%20של%20שיעור%20נכות%20רפואית%20בתום%20נכות%20זמנית.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201862%20-%20%20בדיקה%20של%20שיעור%20נכות%20רפואית%20בתום%20נכות%20זמנית.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201880%20חוזר%20ועדות%20חוזר%20הלשכה%20הרפואית%20-%20ביצוע%20תקנות%20בדיקה%20מחדש%20ותביעה%20חוזרת.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201880%20חוזר%20ועדות%20חוזר%20הלשכה%20הרפואית%20-%20ביצוע%20תקנות%20בדיקה%20מחדש%20ותביעה%20חוזרת.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201899-%20ביצוע%20תקנות%20בדיקה%20מחדש%20ותביעה%20חוזרת.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201899-%20ביצוע%20תקנות%20בדיקה%20מחדש%20ותביעה%20חוזרת.doc


 שיעורי הקצבה והרכבה. – 15פרק 
 

מס'  נ ו ש א הערות
 חוזר

 תאריך

 ההגדרה בתוקף עד
 .31.8.03 -ל

מ.ג.  , פרויקט "יעד".הגדרת "ילד"
302 

24.7.03 

 הגדרת ילד. -לתדריך, 4פרק   
  

מ.ג. 
306 

19.8.03 

הפחתת שכר לא תשפיע, יש 
מלוא  להביא בחשבון את

 השכר.

השפעת הפחתת שכר על חישוב  –עיצומים במשק 
 בסיס לגמלה ומבחני הכנסה.

מ.ג. 
309 

31.12.03 

הגדרת "ילד" בפרויקט היל"ה לקבלת תעודה של  .20עד גיל 
 שנות לימוד. 10

מ.ג. 
323 

19.8.04 

החלפת כל הפרק, בחוזר 
התייחסות לנושאים חדשים 
 בפרק שלא פורסמו בחוזרים.

 .15עדכון פרק  -נכותתדריך 
1670 

19.9.04 

 19.9.04 1671 אסירים מקבלי קצבת נכות.  
המענק המשולם להם אינו  

 נחשב להכנסה.
 

זכויות והטבות למי שהיו  -פרסום ברשומות 
 אנשי צד"ל.

 1683 15.2.05 

 נכים חברי קיבוץ שיתופי: 
הכנסה המשמת הבסיס לתשלום דמי ביטוח  .1

 לשנה. 75%למי שדרגתו 

הכנסה  –בוץ שיתופי הכנסה של חברי קי .2
 מעבודה

1744 26.09.06 

 03.07.07 1759 מערכת נכות –הוספת ילדים "תלויים"  
 הוספת ילדים "תלויים" .1 

 דיווח אוטומטי על לימודים/שירות צבאי .2

1801 17.12.08 

 29.10.09 1824 תו מיןבני זוג מאו 
 30.06.10 1853 הכנסות בן/בת זוג מעבודה -הפצת מידע  
 תיקוני חקיקה  

 הגדרת ילד .1

כאי לתשלום תשלום תוספת קצבה עבור ז .2
 קצבה בעצמו

מ.ג. 
417 

04.08.10 

 21.09.10 1860 לילד חייל( 24תיקון הגדרת ילד )זכאות עד לגיל  
 04.07.11 1824 בני זוג מאותו מין 
 04.07.11 1831 2010שיעורי גמלאות נכות לחודש ינואר  
 04.07.11 1872 2011שיעורי גמלאות נכות לחודש ינואר  
 20.03.12 1900 2012שיעורי גמלאות נכות ינואר  
 18.3.14 1949 פירוט תשלומים למקבלי קצבת נכות ושר"מ 
תשלום קח"נ לנכים בעלי ליקוי שכליו/או נפשי  

 49%-40% בשיעור
1950 1.4.14 

 

http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20מינהל%20הגמלאות%20306%20-תדריך%20ילד%20-%20של%20מינהל%20הגמלאות.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20מינהל%20הגמלאות%20306%20-תדריך%20ילד%20-%20של%20מינהל%20הגמלאות.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201670-%20תדריך%20נכות%20-%20עדכון%20פרק%2015.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201670-%20תדריך%20נכות%20-%20עדכון%20פרק%2015.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201671-%20אסירים%20מקבלי%20קצבת%20נכות.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201671-%20אסירים%20מקבלי%20קצבת%20נכות.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201744-%20נכים%20חברי%20קיבוץ.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201744-%20נכים%20חברי%20קיבוץ.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201759-הוספת%20ילדים%20תלויים%20מערכת%20נכות.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201759-הוספת%20ילדים%20תלויים%20מערכת%20נכות.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201801%20-%20דיווח%20על%20צבא.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201801%20-%20דיווח%20על%20צבא.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201853%20-%20מסך%20הזנה%20711%20-%20הזנת%20אבחון%20רפואי.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201853%20-%20מסך%20הזנה%20711%20-%20הזנת%20אבחון%20רפואי.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201860%20-%20תיקון%20הגדרת%20ילד%20-%20הארכת%20תקופת%20הזכאות%20לתוספת%20עבור%20ילד%20בצבא%20עד%20גיל%2024.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201860%20-%20תיקון%20הגדרת%20ילד%20-%20הארכת%20תקופת%20הזכאות%20לתוספת%20עבור%20ילד%20בצבא%20עד%20גיל%2024.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201900%20שיעורי%20גמלאות%20נכות%20לחודש%20ינואר%202012.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201900%20שיעורי%20גמלאות%20נכות%20לחודש%20ינואר%202012.doc
http://sp2010fe1p:2012/sites/Gimlaot/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201949-%20פירוט%20תשלומים%20למקבלי%20קצבת%20נכות%20ושרמ.docx
http://sp2010fe1p:2012/sites/Gimlaot/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201949-%20פירוט%20תשלומים%20למקבלי%20קצבת%20נכות%20ושרמ.docx
http://sp2010fe1p:2012/sites/Gimlaot/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201950%20-%20תשלום%20קחנ%20לנכים%20בעלי%20ליקוי%20שכלי%20ואו%20נפשי.docx
http://sp2010fe1p:2012/sites/Gimlaot/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201950%20-%20תשלום%20קחנ%20לנכים%20בעלי%20ליקוי%20שכלי%20ואו%20נפשי.docx


 תחילת זכאות ותחילת תשלום – 16פרק 
 

 הערות נ ו ש א מס' חוזר תאריך
  כב' )ד( 127תשלום דמי מחלה לעניין סעיף  1059 16.06.86
22.06.87 1097   קביעת תאריך קובע 

 כושר -מועד תחילת דרגת אי 

 תאריך קובע ודרגת בהעדר מידע מספיק 

 

הנחיות בדבר הפעלת שיקול דעת במקרים של שיהוי  1200 01.08.91
 בגשת התביעה לגמלה

 1392מבוטל ראה 

  עיכוב ביודעין –שיהוי בהגשת תביעה לגמלה  1239 21.07.92
  ממצאי ביקורת איכות –הקפדה על נוהלי עבודה  1249 08.12.92

כולל הסדר תשלומים  קצור משך טיפול בתביעות של נכים קשים 1258 04.05.93
 מיוחד

הנחיות בדבר הפעלת שיקול דעת במקרים של שיהוי  1260 04.05.93
 תיקון –בהגשת התביעה לגמלה 

 

  ביקורת גבייה 1265 31.05.93
  מעצר שהפך למאסר 1296 06.04.94
  תשלומים מחב' ביטוח בשל אי כושר לעבודה 1304 13.06.94
קביעת תקופת השיהוי ע"י פ.ת. לאתר סירוב מבוטח  1388 26.05.96

 לקבלת גמלה
 

  ויתור על טענת שיהוי –ת למפרע תשלום קצבת נכו 1392 18.06.96
  תחילת זכאות לעולה 1487 13.09.98
: תביעה לתוספת 9תקנה  הגשת תביעה –תקנות הביטוח הלאומי  1488 07.09.98

 48 –כדין תביעה שיהוי 
 ח'

  הקדמת מועד תחילת זכאות לגמלת נכות לעולה 1492 15.11.98
  שנקבעה ע"י ביה"ד הארצימועד תחילת הלנה  170מ.ג.  08.09.99
תשלום של תוספת בעד ילד בעד בן זוג לתקופה של  1545 22.08.00

 שנים למפרע 4-יותר מ
 

  "אי כושר" –ביטוח  תשלומים מחברת 1549 29.08.00
 תחילת זכאות בתביעה חוזרת .1 1550 30.08.00

תחילת זכאות בתביעה השפעת דמי מחלה על  .2
 חוזרת

 

17.06.01 1578 
)גבייה 

1272) 

  ביטוח וגבייה –שיפור קשרי גומלין: נכות 

, במשק המדינה )תיקוני חקיקה 2002חוק ההסדרים  282מ.ג.  31.12.02
 (2003להשגת יעדי תקציב ומדיניות הכלכלית לשנת 

 

מועד לתביעת גמלה כסף  –)ב( 296תיקון סעיף  300מ.ג.  14.07.03
 והתקופה בעדה תשלום

 

והשלכותיו על  2003חוק ההסדרים לשנת הכספית  1637 23.07.03
 ביטוח נכות

)ב(, שיהוי 296סעיף 
תשלום גמלה למפרע עד 

חודשים לפני הגשת  12
 התביעה.

  הגדרת ילד –אישור לימודי עתודה  349ג. 29.08.05
  לחוק 197שינוי בהגדרת "עולה", סעיף  1747 12.12.06
ויתור על שלילת זכאות בשל חוב בדמי ביטוח למי  1758 03.06.07

שאינו מסוגל לנהל את ענייו בשל ליקוי 
 ינפשי/שכלי/קוגניטיב

 

זכאות לקצבת נכות למבוטחים עם פיגור בתשלום  1867 06.12.10
 דמי ביטוח

 

 -366בקורת גביה לפי סעיף  1937 21.7.13
 קביעת זכאות בגמלאות זקנה, נכות כללית 

 ושירותים מיוחדים

 

http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201097-%20תאריך%20קובע%20ודרגת%20אי%20כושר.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201097-%20תאריך%20קובע%20ודרגת%20אי%20כושר.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201249-%20הקפדת%20על%20נהלי%20עבודה%20ממצאי%20בקרת%20איכות.tif
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201249-%20הקפדת%20על%20נהלי%20עבודה%20ממצאי%20בקרת%20איכות.tif
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201258.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201258.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201265.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201265.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201296-%20%20מעצר%20שהפך%20למאסר.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201296-%20%20מעצר%20שהפך%20למאסר.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20מינהל%20הגמלאות%2059%20(נכות%201388,%20ניידות%201500)שיהוי%20בהגשת%20תביעה%20עקב%20סירוב%20התובע%20להגיש%20תביעה.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20מינהל%20הגמלאות%2059%20(נכות%201388,%20ניידות%201500)שיהוי%20בהגשת%20תביעה%20עקב%20סירוב%20התובע%20להגיש%20תביעה.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201487-%20זכאות%20עולה%20חדש-%20נכות%20כללית.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201487-%20זכאות%20עולה%20חדש-%20נכות%20כללית.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201492-%20הקדמת%20מועד%20תחילת%20הזכאות%20לגמלת%20נכות%20לעולה.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201492-%20הקדמת%20מועד%20תחילת%20הזכאות%20לגמלת%20נכות%20לעולה.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201549-%20תשלומים%20מחברת%20ביטוח-%20אי%20כושר.tif
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201549-%20תשלומים%20מחברת%20ביטוח-%20אי%20כושר.tif
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201550-%20תחילת%20זכאות%20בתביעה%20חוזרת%20והשפעת%20דמי%20מחלה%20על%20תחילת%20זכאות%20בתביעה%20חוזרת.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201550-%20תחילת%20זכאות%20בתביעה%20חוזרת%20והשפעת%20דמי%20מחלה%20על%20תחילת%20זכאות%20בתביעה%20חוזרת.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201578%20שיפור%20קשרי%20גומלין%20נכות-ביטוח%20וגביה.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201578%20שיפור%20קשרי%20גומלין%20נכות-ביטוח%20וגביה.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201637-%20חוק%20ההסדרים%20לשנת%20הכספים%202003%20והשלכותיו%20על%20ביטוח%20נכות.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201637-%20חוק%20ההסדרים%20לשנת%20הכספים%202003%20והשלכותיו%20על%20ביטוח%20נכות.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201747-%20שינוי%20בהגדרת%20עולה%20סעיף%20197%20לחוק%20תדריך%20פרק%2016.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201747-%20שינוי%20בהגדרת%20עולה%20סעיף%20197%20לחוק%20תדריך%20פרק%2016.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201758-%20ויתור%20חוב%20שלילת%20זכאות%20בשל%20חוב%20דמי%20ביטוח%20חוזר%20ביטוח%201360.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201758-%20ויתור%20חוב%20שלילת%20זכאות%20בשל%20חוב%20דמי%20ביטוח%20חוזר%20ביטוח%201360.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201867%20-%20זכאות%20לקצבת%20נכות%20למבוטחים%20עם%20פיגור%20בתשלום%20דמי%20ביטוח.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201867%20-%20זכאות%20לקצבת%20נכות%20למבוטחים%20עם%20פיגור%20בתשלום%20דמי%20ביטוח.doc
http://sp2010fe1p:2012/sites/Gimlaot/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201937%20-%20ביקורת%20גבייה%20לפי%20סעיף%20366.pdf
http://sp2010fe1p:2012/sites/Gimlaot/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201937%20-%20ביקורת%20גבייה%20לפי%20סעיף%20366.pdf


 
  

 
 תשלום לשוהה בחו"ל – 17פרק 

  
מס'  נ ו ש א הערות

 חוזר
 תאריך

  
 הוחלף כל הפרק

  
 בתדריך 17 לפרק 2 מס' עדכון

 

  3/91        

 22.11.01 1592 המשך תשלום קצבה לשוהה בחו"ל.  

עדכון מידע על יציאות וכניסות מהארץ   
 ומחו"ל.

 מ.ג.
239 

9.12.01 

תיקון משך תשלום לתלוי השוהה בחו"ל 
 א' לחוק.324הוספת סעיף  –

 מ.ג. .2002חוק ההסדרים 
282 

31.12.02 

. שלילת תוספת מ "תלויים", השוהים 1
חודשים, למעט בהסכמת  24בחו"ל מעל 

 המוסד.

 2003חוק ההסדרים לשנת הכספים 
 והשלכותיו על ביטוח נכות.

1637 23.7.03 
  

תשלום  -א'324פרסום תקנות לסעיף  
 קצבה למי ששהה בחו"ל וחזר לארץ.

מ.ג.   פרסום תיקוני חקיקה. 
325. 

 9.12.04 

 24.06.12  .17דכון פרק ע 
 3.3.14 0491 הפצת מידע על שהות בחו"ל 

 
  

 

http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201592-%20המשך%20תשלום%20קצבה%20לשוהה%20בחוץ%20לארץ.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201592-%20המשך%20תשלום%20קצבה%20לשוהה%20בחוץ%20לארץ.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201637-%20חוק%20ההסדרים%20לשנת%20הכספים%202003%20והשלכותיו%20על%20ביטוח%20נכות.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201637-%20חוק%20ההסדרים%20לשנת%20הכספים%202003%20והשלכותיו%20על%20ביטוח%20נכות.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/תדריך%20-%20פרק%2017.doc
http://sp2010fe1p:2012/sites/Gimlaot/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%20מספר%201947%20-%20שהות%20בחול%20הפצת%20מידע.docx
http://sp2010fe1p:2012/sites/Gimlaot/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%20מספר%201947%20-%20שהות%20בחול%20הפצת%20מידע.docx


 תשלום לאחר פטירה – 18פרק  
 

מס'  תאריך
 חוזר

 הערות נ ו ש א

מ.ג.  22.11.00
203 

תביעה לגמלה שלא נגבתה בחייו של 
 הנפטר

 

מ.ג.  10.12.02
280 

 –תשלום למי שסיפק מצרכים חיוניים 
 , לחוק.309סעיף 

 

תחילת ופקיעת זכות לקצבה  .1 1634 19.06.03
 )ג(.316ס'  –במקרים של פטירה 

 310ס'  –מענק פטירה  .2

 

 2003חוק ההסדרים לשנת הכספים  1637 23.07.03
 והשלכותיו על ביטוח נכות.

 שיהוי בתביעה למענק פטירה. .1
בחירה בין תשלום מענק פטירה  .2

בנכות לבין תשלום מענק פטירה 
בהבטחת הכנסה )בפועל משולם 

 בנכות(.
מ.ג.  02.09.04

324 
 100מענק למצבה אם נפטר בטרם חלפו  לחוק 310תיקון סעיף 

 ימים ממות בן זוגו ולא קיבל המענק.
  21-ו 18 1עדכון תדריך פרק 1700 15.12.05
  בני זוג מאותו מין 1824 23.02.09

  הודעה על תשלום מענק פטירה 1936 16.7.13
 
 

http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20מינהל%20הגמלאות%20280-%20תשלום%20למי%20שסיפק%20מצרכים%20למי%20שנפטר%20-%20סעיף%20309%20לחוק.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20מינהל%20הגמלאות%20280-%20תשלום%20למי%20שסיפק%20מצרכים%20למי%20שנפטר%20-%20סעיף%20309%20לחוק.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201634-%20תחילת%20ופקיעת%20זכות%20לקצבה%20במקרה%20%20פטירה-%20סעיף%20316ג.%202.%20מענק%20פטירה-%20סעיף%20310.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201634-%20תחילת%20ופקיעת%20זכות%20לקצבה%20במקרה%20%20פטירה-%20סעיף%20316ג.%202.%20מענק%20פטירה-%20סעיף%20310.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201637-%20חוק%20ההסדרים%20לשנת%20הכספים%202003%20והשלכותיו%20על%20ביטוח%20נכות.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201637-%20חוק%20ההסדרים%20לשנת%20הכספים%202003%20והשלכותיו%20על%20ביטוח%20נכות.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20מינהל%20הגמלאות%20324-%20תיקון%20סעיף%20310%20פטירת%20בני%20זוג%20בסמיכות.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20מינהל%20הגמלאות%20324-%20תיקון%20סעיף%20310%20פטירת%20בני%20זוג%20בסמיכות.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201700-%20עדכון%20תדריך%20נכות%20פרקים%2018%20ו%20-%2021.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201700-%20עדכון%20תדריך%20נכות%20פרקים%2018%20ו%20-%2021.doc
http://sp2010fe1p:2012/sites/Gimlaot/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201936%20-%20הודעה%20על%20תשלום%20מענק%20פטירה.doc
http://sp2010fe1p:2012/sites/Gimlaot/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201936%20-%20הודעה%20על%20תשלום%20מענק%20פטירה.doc


 תשלום הקצבה ותשלום מקדמות ומפרעות – 19פרק 
 

מס'  תאריך
 חוזר

 הערות נ ו ש א

  תשלום מקדמות ע"ח קצבת נכות 142 15.06.79
  נוהל ביצוע. –ת ע"ח הקצבה מפרעות ומקדמו 145 13.08.79
  תשלום מפרעות באמצעות סניפים 257 14.06.82
  שלא שולמו. טיפול בתשלומים –תשלום מפרעות בסניף  1324 13.02.95
מבוטחים שאין  –מתן מקדמות או מפרעות בעת עיכוב בטיפול  35מ.ג.  10.05.95

 להם הכנסות.
 

 1434-עדכון ל מועדים –הפסקת תשלום  1511 31.05.99
 1511-תיקון ל מועדים –הפסקת תשלום  1557 25.10.00
  כרטיס נטען 1868 04.07.11

  
 

 

http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201324-%20טיפול%20מפרעות%20בסניף%20ובתשלומים%20שלא%20שולמו.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201324-%20טיפול%20מפרעות%20בסניף%20ובתשלומים%20שלא%20שולמו.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201511-%20הפסקת%20תשלום%20קצבה.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201511-%20הפסקת%20תשלום%20קצבה.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201557-%20הפסקת%20תשלום%20קצבת%20נכות.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201557-%20הפסקת%20תשלום%20קצבת%20נכות.pdf


 מאושפזים וחלוקת קצבה – 20פרק 
  

מס'  נ ו ש א הערות
 חוזר

 תאריך

  
הוחלף 

כל 
 הפרק

  
 בתדריך 20 לפרק 1 מס' עדכון          

  
  

  2/99 
  
  

רישום של גורמים נוספים להם משולם חלקו של הגוף  –חלוקת קצבה   
 הציבורי.

1616 12.9.02 

 שינוי נוהל. -מועד חלוקת קצבה של מאושפזים על חשבון גוף ציבורי .א  
בהוסטלים שבפיקוח  מניעת חלוקת קיצבה של נפגעי נפש השוהים .ב

 מרכז בריאות ובמכון "סאמיט".

 הוראות רענון. .ג

 1698 28.11.05 

 20.03.12  מכתב על חלוקת קצבה לשוהה במוסד, בשונה ממאושפז 
  
    

http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201698-%20חלוקת%20קיצבה.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/מכתב%20חלוקת%20קצבה%20לשוהה%20במוסד%20(בשונה%20ממאושפז).docx
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/מכתב%20חלוקת%20קצבה%20לשוהה%20במוסד%20(בשונה%20ממאושפז).docx


 העברת גמלה ומינוי מקבל. – 21פרק 
  

מס'  נ ו ש א הערות
 חוזר

 תאריך

 ניכוי חוב גמלה מאפוטרופוס  
  

 13.9.92 מכתב

    
 21 פרק תדריך               

  

  7.96 
  

 תשלום קצבה לידי בן זוג בהתייחס להגנת הפרט של נכה .1  

 זוג כשמשולמים מזונות לגרושה-תשלום קצבה ישירות לבן .2
  

מכתב 
 לסניפים

2.11.97 

 מעקב על השמוש בקצבה של נכים  
 מאושפזים ע"י מקבלי גמלה 
  

1439 23.7.97 

 4.8.97 1441 1439נספחים לחוזר   
  1475 ל גמלהחשבון בנק משותף למקב  

)מינהל 
119) 

22.6.98 

 מאושפזים:  

 חלוקת קצבה למפרע ומועד תחילת חלוקה .1
 ויתור על טענת שיהוי .2
ניכוי חוב מחלקו של הגוף הציבורי חלוקת קצבה לשוהים  .3

 במוסדות לאוטיסטים

1503 23.2.99 

 16.11.03   מינוי עמותת על"ה כמקבלת גמלה.  

הוחלפו עמודים 
16-13 

דים הוספו עמו
 ב'.-א'14

 
 .21עדכון פרק 

  
23.11.03 

 30.3.03 1628 חלוקת קצבה ניכוי חוב מזונות. -"קצבה חודשית נוספת"  
 ביטול מינוי עמותת על"ה. .1  

מינוי עמותת קרן "דורי דורות" כמקבלת גמלה במקרים  .2
 שהוחל בהליך מינויה כאפוטרופה.

 4168  2.2.05 

 15.12.05  1700 21-ו 18פרקים  –עדכון תדריך נכות   
טיפול בתביעות של חוסים ע"ח משרד הרווחה, האגף  .א  

 המפגר.לטיפול באדם 

 הוראות רענון מקום ניהול תיק, חלוקת קצבה .ב

1725  3.09.06 

 05.12.07 1772 משלוח העתק פרוטוקול רפואי למקבל גמלה 
 

http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201628-%20קצבה%20חודשית%20נוספת-%20חלוקת%20קצבה,%20ניכוי%20חוב%20מזונות.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201628-%20קצבה%20חודשית%20נוספת-%20חלוקת%20קצבה,%20ניכוי%20חוב%20מזונות.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201684-%20ביטול%20מינוי%20עמותת%20עלה%20-%20מינוי%20עמותת%20דורי%20דורות.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201700-%20עדכון%20תדריך%20נכות%20פרקים%2018%20ו%20-%2021.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201700-%20עדכון%20תדריך%20נכות%20פרקים%2018%20ו%20-%2021.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201725-%20טיפול%20בתביעות%20של%20חוסים.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201725-%20טיפול%20בתביעות%20של%20חוסים.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201772%20-%20משלוח%20העתק%20פרוטוקול%20רפואי%20למקבל%20גמלה.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201772%20-%20משלוח%20העתק%20פרוטוקול%20רפואי%20למקבל%20גמלה.doc


 חוק הקצבאות – 22פרק 
 

מס'  תאריך
 חוזר

 הערות נ ו ש א

  המשכים ושינויים –תשלום פיצוי בנכות כללית  1044 20.01.86
  שלום גמלהפיצוי בעד איחור בת 1055 09.05.86
  ת )פיצוי בעד איחור בתשלום(חוק הקצבאו –הוראות מנהל הגמלאות  1173 16.05.90
( תשלום גמלה לתקופה שקדמה 19חוק הביטוח הלאומי )תיקן  115מ.ג.  01.06.98

 לתביעה ותשלום פיצוי בגין עיכוב בתשלום
 

  
 

http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201173%20-%20הוראות%20מינהל%20הגימלאות%20בעניין%20חוק%20הקצבאות%20(פיצוי%20בעד%20איחור%20בתשלום)%20(תיקון)%20התשן%201990.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201173%20-%20הוראות%20מינהל%20הגימלאות%20בעניין%20חוק%20הקצבאות%20(פיצוי%20בעד%20איחור%20בתשלום)%20(תיקון)%20התשן%201990.pdf


 כפל גמלאות – 23פרק 
 

 הערות נ ו ש א מס' חוזר תאריך
 תשלום קצבה שלא לידי הזכאי .א 24 11.12.74

 בחירה בין גמלאות .ב

 

  ה"ה ונכות –מניעת כפל תשלומים  1694204 03.06.80
לט )ג(  127-( ו1וכו' )ב() 127"פיצוי" לנכה קודם )סעיפים  170 05.06.80

 לחוק.
 

 כפל גמלאות 173 17.06.80
 )ג( לחוק(145נכות כללית ותגמולים ממשרד הביטחון )ס' 

 

  ויתור על קבלת קצבה כדי לזכות בתוספת 196 23.11.80

  שמירת הריון 216 11.06.81
  כפל עם זו"ש 207 03.81

  נכות/זו"ש –כפל גמלאות  248 01.04.82
  .2ניכוי מענק לפי פרק ג' לחוק מקצבת נכות לפי פרק ו'  336 16.07.84
נכות כללית ותגמולים ממשרד הביטחון  –כפל גמלאות  1005 01.02.85

 )ג( לחוק  145)סעיף 
 

  פסק דין –זכאות לתוספת תלויים  1026 26.08.85
  )ג( לחוק-( ו1ב) 143בחירה מחדש בין קצבאות סעיף  1058 30.05.86
קצבת נכות ודמי אבטלה. שלילת "זכאות בגין מאורע  1135 18.07.88

 אחד".
 

מיום  1)ב( להוראות מנהל הגמלאות 5תיקון סעיף  1123 13.01.89
 בעניין ניכוי תשלומי יתר 15.02.88

 

  בחירה בין גמלת סיעוד לבין קצבה לשירותים מיוחדים 1148 22.03.89
  קצבת נכות ודמי לידה בעת שמירת הריון 1162 04.10.89
  דמי תאונה וקצבת נכות כללית 1193 28.04.91
 2מוגבל בניידות משתכר המקבל קצבת נכתות לפי פרק ו'  1194 01.05.91

 לחוק
 

מ.ג.  08.09.98
170 

ביה"ד דן במקרה של  מועד תחילת הלכה שנקבע ע"י ביה"ד הארצי
כפל גמלאות וקבע 

הלכה. תחילה מיום 
 הפסיקה

ויתור על חוב בנוצר בבחירה עקב כפל בשל  .1 1235 30.06.92
 ( לחוק2)ב(ב) 143סעיף  –"מאורע אחד" 

 )ג( לחוק( 143)סעיף בחירה בתקופת נכות זמנית  .2

 

 ויתור על קבלת קצבה כדי לזכות בתוספת קצבה בעד 1250 20.12.92
 תלוי

 

מניעת כפל תשלומים בין תגמולים לאסירי ציון  1256 22.01.93
 וקצבת נכות כללית

 

כפל קצבאות עקב מאורע אחד במקרים שזכות  1267 22.06.93
 לקצבה אחת פוקעת

 

חידוש זכאות לשר"מ מי שקפעה זכותו לניידות בשל  1313 18.09.94
 )לפי פס"ד רוקטשוילי( 65הגיעו לגיל 

 

 1548ראה חוזר  וויתור על גמלה 31ג.  01.01.9
מניעת כפל בין גמלת סיעוד לגמלת שר"מ והטיפול  1321 19.01.95

 בחוב גמלה
 

ביטול הכפל עם מוגבלים בניידות  0שר"מ מיוחד  1325 12.02.95
 משתכרים 100%

 

  הפגשה קבצים נכות אבטלה 1381 27.03.96
  ניידות –כפל גמלה שר"מ  1396 02.07.96
תוספת בקצבת נכות בעד ילד הזכאי לקצבה לפי חוק  1422 03.02.97

 "מעשה אלימות במשפחה"
 

  ( לחוק2)320הגדרת מאורע אחד לעניין סעיף  1459 14.01.98
  ת נכות בעד אותו פרק זמןתשלום דמי אבטלה וקצב - 1491 14.10.98

http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201005-%20כפל%20גמלאות-%20נכות%20ותגמולים%20ממשרד%20הבטחון.TIF
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201005-%20כפל%20גמלאות-%20נכות%20ותגמולים%20ממשרד%20הבטחון.TIF
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201058-%20בחירה%20מחדש%20בין%20קצבאות.TIF
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201058-%20בחירה%20מחדש%20בין%20קצבאות.TIF
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%201148%20-%20בחירה%20בין%20גימלת%20סיעוד%20לבין%20קיצבה%20לשירותים%20מיוחדים.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%201148%20-%20בחירה%20בין%20גימלת%20סיעוד%20לבין%20קיצבה%20לשירותים%20מיוחדים.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201235-%20ויתור%20על%20חוב%20שנוצר%20בבחירה%20עקב%20כפל%20מאורע%20אחד%20ובחירה%20בתקופת%20נכות%20זמנית.TIF
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201235-%20ויתור%20על%20חוב%20שנוצר%20בבחירה%20עקב%20כפל%20מאורע%20אחד%20ובחירה%20בתקופת%20נכות%20זמנית.TIF
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201250%20וחוזר%20נכות%20146-%20ויתור%20על%20קבלת%20קצבה%20כדי%20לזכות%20בתופסת%20קצבה%20בעד%20תלוי.TIF
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201250%20וחוזר%20נכות%20146-%20ויתור%20על%20קבלת%20קצבה%20כדי%20לזכות%20בתופסת%20קצבה%20בעד%20תלוי.TIF
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201267-%20כפל%20קצבאות%20עקב%20מאורע%20אחד%20במקרים%20שזכות%20לגימלה%20אחת%20פוקעת%20(חוזר%20נע%201166).TIF
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201267-%20כפל%20קצבאות%20עקב%20מאורע%20אחד%20במקרים%20שזכות%20לגימלה%20אחת%20פוקעת%20(חוזר%20נע%201166).TIF
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%201313%20-%20חידוש%20זכאות%20לקיצבה%20לשירותים%20מיוחדים%20למי%20שפקעה%20זכותו%20לגימלת%20ניידות%20בשל%20הגיעו%20לגיל%20פרישה.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%201313%20-%20חידוש%20זכאות%20לקיצבה%20לשירותים%20מיוחדים%20למי%20שפקעה%20זכותו%20לגימלת%20ניידות%20בשל%20הגיעו%20לגיל%20פרישה.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%201321%20-%20מניעת%20כפל%20בין%20גימלת%20סיעוד%20לגימלת%20שירותים%20מיוחדים%20והטיפול%20בחוב%20גימלה.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%201321%20-%20מניעת%20כפל%20בין%20גימלת%20סיעוד%20לגימלת%20שירותים%20מיוחדים%20והטיפול%20בחוב%20גימלה.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%201396%20-%20כפל%20גימלה%20בין%20שירותים%20מיוחדים%20וגימלת%20ניידות.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%201396%20-%20כפל%20גימלה%20בין%20שירותים%20מיוחדים%20וגימלת%20ניידות.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201459-%20הגדרת%20מאורע%20אחד%20לעניין%20סעיף%20320%20(ג)2%20לחוק%20(חוזר%20נע%201282).TIF
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201459-%20הגדרת%20מאורע%20אחד%20לעניין%20סעיף%20320%20(ג)2%20לחוק%20(חוזר%20נע%201282).TIF


תשלום דמי אבטלה מקצבת נכות למי שהופנה למרכז  -
 שיקום

תשלום דמי אבטלה וקצבת נכות כללית בעד אותו  1517 18.10.99
 פרק זמן

 

  מיצוי זכויות –ביטוח תאונות  1532 02.05.00
ויתור על קבלת קצבה כדי לקבל תוספת קצבה מכוח  1548 24.08.00

 זכאות בן זוג
 

ועדה לתשלום לפנים משורת הדין לנפגעים על רקע  1573 04.03.01
 לאומי

הפנייה של מי שנפגע 
על רקע לאומי ולא 

זכאי לאיבה למיצוי 
 זכויות בועדה הנ"ל

"כוונה אחרת משתמעת" בכפל קצבת נכות לפי פרק  1596 30.01.02
 113-ו 107ט' ומענקים לנפגעי עבודה לפי סעיפים 

 לחוק

 

חוזר  25.06.02
אמהו

ת 
1345 

  גמלה לשמירת הריון

מ.ג.  06.07.03
299 

  שאילתת "גמל"

והשלכותיו על  2003חוק ההסדרים לשנת הכספים  1637 23.07.03
 ביטוח נכות

בחירה בין תשלום 
מענק פטירה בנכות 
לבין תשלום מענק 

פטירה בהבטחת 
הכנסה לנכה 

שמשולמת לא גם 
גמלת ה"ה )בפועל 

 משולם בנכות(.
תנאים לויתור על טענת "מאורע אחד" לפי סעיף  1669 22.08.04

 נ"ע –(, בכפל נכות 2)ג()320
 

רה בין קצבת נכות לבין קצבה לפי חוק הנכים בחי 1768 04.12.07
 )תגמולים ושיקום / צה"ל(

 

 לייצור חוזר נכות כפל גמלה בדיקה ממוחשבת העברה 1797 06.04.08
 

 

  מניעת כפל גמלאות נפגעי איבה עקב "מאורע אחד" 1830 10.01.10
  כפל באגף גמלאות נכות 1871 16.01.10
  איריםמכתב בחירה בין נכות לש  24.05.11
מניעת תשלום כפל גמלאות נפגעי איבה ונכות עקב  1830 04.07.11

 ""מאורע אחד
 

  כפלים באגף גמלאות נכות 1871 04.07.11
  פרשנות חדשה ל"מאורע אחד" לעניין גמלאות בחירה 1903 20.03.12
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 חובות ותשלומי יתר )כולל ניכוי, גביה או ויתור על חוב( – 24פרק  
  

מס'  נ  ו  ש  א הערות
 חוזר

 תאריך

 מבוטל
 1507ראה חוזר 

 1.4.96 1382 הוראות לניכוי חוב מזונות מקצבת נכות  

 1405 ביטול חוב הנובעים מתשלומי יתר  1499חוזר  מבוטל. ראה
)מנהל 

86) 

7.10.96 

 זוג בהתייחס -.  תשלום קצבה לידי בן1  
 להגנת הפרטיות של הנכה     

 .  תשלום קצבה ישירות לידי בן הזוג כאשר 2
  משתלמים מזונות לגרושה .     

 21.1.97 מכתב

 23.1.97 1421  .בקרת הכנסות למי שמנוכה ממנו חוב מזונות  
 9.2.97 1424 הטיפול בחובות  
 16.3.97 1426 מזונות -עיקולים המגיעים מהוצאה לפועל   

ראה סעיף טיפול 
 בחובות.

מבוטל. ראה חוזר 
1511  

 21.5.97 1434 טיפול בחובות( מועדים ) –הפסקת תשלום קצבה 

של תדריך  2ראה פרק 
 מנהל הגמלאות

 התייחסות לחוב הנובע מתשלום גמלת יתר
  

1499 7.1.99 

 19.4.99 1507  –ניכוי חוב מזונות  1382מחליף את חוזר 
ניכוי חוב שמקורו תוספת תלויים בגין זכאי לגמלה )כולל   

 ניכוי חוב שמקורו בתשלום ה"ה שלא כדין(
1510 31.5.99 

.  1434מחליף את חוזר 
ראה סעיף טיפול 

 בחובות 

 מועדים )טיפול בחובות(  –הפסקת תשלום קצבה 
 תשלום לתקופת הסתגלות -חוות דעת

1511 31.5.99 

)מ. ג.   המחאות חוזרות  –הסדרי תשלומים בגמלאות   
161) 

27.6.99 

אם קיימת זכאות 
לקצבת נכות וקצבת 

שארים/תלויים מכוחו 
של נפטר ויש חוב דמי 

ינוכה  החוב  –יטוח  ב
גם אם בחר בקצבה 

 אחרת. 

מכתב מעמית למנהלים בביטוח והגביה וחוו"ד עו"ד 
 איפוס חובות נפטרים. -וסרמן. 

 28.10.99 מכתב 

 5.12.99 1524 חובות הנובעים מרשלנות או טעויות של עובדי המוסד  
)מ. ג.   טפסים, הצמדת חובות.   –ביטול חובות   

189) 
5.3.2000 

 26.6.00 1538 שינון הוראות –ניכוי חוב מזונות מקצבת נכות   
גמלאות  תיקון גיל והשלכותיו על גמלאות המוסד.  

246 
7.2.02 

 .סמכויות מנהלי סניפים לויתור על חוב גמלת יתר.1  
 . ניכוי פיצויי הלנה מהחוב.2 

1615 
 מ. ג. )

268) 

  
10.9.02 

 ,2.3.11עדכון הוראות 
 (,6-ו 3)סע' 2.3.12

הוראות 
 ,2.5.2.5נוספות:

2.6 ,2.8. 

 .2פרק  –עדכון תדריך מנהל הגמלאות 
 מ.ג.

278 

2.12.02 

 חלוקת קצבה, –נוספת" "קצבה חודשית   
 ניכוי חוב מזונות.

1628 30.3.03 

 מ.ג. טיפול בחובות בעקבות פניות מבוטחים.  
303 

4.8.03 

 21.5.03 292מ.ג.  ביטול חוב הכולל הצמדה. .1  
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המלצה לביטול חוב במקרים בהם נמסר מידע על  .2
  נשוא החוב לגורם אחר המוסד.

עדכון קריטריונים  
מסוימים לביטול 

 חובות.

מ.ג.   ביטול חובות. 
346. 

 

 4.8.05 

מ.ג.   ביטול חוב.-עדכון הכנסות אוטומטי  הוראת רענון. 
348. 

 23.8.05 

 11.12.05 1699 26/08/05פס"ד בית הדין הארצי לעבודה מיום  
 366ויתור על שלילת זכאות בשל חוב בדמי ביטוח )סעיף  

)א( לחוק( למי שאינו מסוגל לנהל את ענייניו בשל ליקוי 
 ינפשי/שכלי/קוגניטיב

1758 3.07.07 

 08.04.10 1844 טיפול בחובות שנוצרו עקב תיקון חוק לרון 
 הגדרת ילד .1 

תשלום תוספת קצבה עבור זכאי לתשלום קצבה  .2
 בעצמו

 04.08.10 417מ.ג. 

תביעות לקצבת נכות למבוטחים עם פיגור בתשלום דמי  
 ביטוח

1867 06.12.10 

 17.01.11 420מ.ג.  תקופה רטרואקטיבית לחישוב חובות 
 10.01.11 1873 של חייב מזונות מקצבת נכות/עידוד/ק.ח.ן קיזוז חוב 
חישוב זכאות לאחר שלילה חלקית עקב חוב  -מחשבון  

 בדמי ביטוח
 20.03.12 

שר נוצר תשלום או בנוהל טיפול בתיקון תאריך לידה כא 
 חוב

1902 20.03.12 

הנחיות בדבר העברת חובות בין מערכת כספית לגמלאות  9.7.2013עודכן 
 )שתילת חוב(

1864 6.3.13 

 24.2.13 1928 (7( ומסך חובות )17פיתוח ושיפור מסך הכנסות ) 
 בגמלאות זכאות קביעת - 366בקורת גביה לפי סעיף  

 מיוחדים ושירותים כללית נכות ,זקנה
1937 21.7.13 

 עודכן
26.2.2014 

 18.8.13 1938 העברת חובות מנכות לזקנה
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http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201844%20-%20טיפול%20בחובות%20שנוצרו%20עקב%20תיקון%20חוק%20נכות%20-%20לרון.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201873%20חוזר%20מזונות%201202%20-%20נהלים%20חדשים%20לטיפול%20בקיזוז%20חוב%20של%20חייב%20מזונות%20על%20ידי%20פקיד%20תביעות%20נכות%20כללית.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201873%20חוזר%20מזונות%201202%20-%20נהלים%20חדשים%20לטיפול%20בקיזוז%20חוב%20של%20חייב%20מזונות%20על%20ידי%20פקיד%20תביעות%20נכות%20כללית.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/מחשבון%20-%20חישוב%20זכאות%20לאחר%20שלילה%20חלקית%20עקב%20חוב%20בדמי%20ביטוח.xls
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/מחשבון%20-%20חישוב%20זכאות%20לאחר%20שלילה%20חלקית%20עקב%20חוב%20בדמי%20ביטוח.xls
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%20מס'%201902%20תיקון%20תאריך%20לידה%20–%20נוהל%20טיפול.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%20מס'%201902%20תיקון%20תאריך%20לידה%20–%20נוהל%20טיפול.doc
http://sp2010fe1p:2012/sites/Gimlaot/GM_Docs/נוהל%20שתילת%20חוב%20במערכת%20כספית%20גמלאות.docx
http://sp2010fe1p:2012/sites/Gimlaot/GM_Docs/נוהל%20שתילת%20חוב%20במערכת%20כספית%20גמלאות.docx
http://sp2010fe1p:2012/sites/Gimlaot/GMGeneralDisability/DocLib/פיתוח%20ושיפור%20מסך%20הכנסות%20(17)%20ומסך%20חובות%20(7)%20%20-%20חוזר%20נכות%20מספר%201928.doc
http://sp2010fe1p:2012/sites/Gimlaot/GMGeneralDisability/DocLib/פיתוח%20ושיפור%20מסך%20הכנסות%20(17)%20ומסך%20חובות%20(7)%20%20-%20חוזר%20נכות%20מספר%201928.doc
http://sp2010fe1p:2012/sites/Gimlaot/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201937%20-%20ביקורת%20גבייה%20לפי%20סעיף%20366.pdf
http://sp2010fe1p:2012/sites/Gimlaot/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201937%20-%20ביקורת%20גבייה%20לפי%20סעיף%20366.pdf
http://sp2010fe1p:2012/sites/Gimlaot/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201938-%20%20העברת%20חובות%20לזקנה.docx
http://sp2010fe1p:2012/sites/Gimlaot/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201938-%20%20העברת%20חובות%20לזקנה.docx


 המעבר מנכות לזקנה – 25פרק 
 

מס'  תאריך
 חוזר

 הערות נ ו ש א

 מעבר מנכות לזקנה .1 189 29.10.80

 עקרת בית נכה שנפטרה .2

 

מועד הפסקת זכאות בנכות ותחילת הזכאות  288 22.05.83
 לקצבת זו"ש

 

 אין לבדוק לאחר מעבר לזקנה תום  זמניות לאחר המעבר לגיל זקנה.  1638 29.07.03
מ.ג.  22.01.04

311 
 64תיקון גיל "הגדרת נכה" עד  2004חוק המדיניות הכלכלית לשת 

 לגבר בהדרגה 67לאישה, 
שינוי מועד הפסקת קצבת  –שינוי גיל פרישה  1660 17.06.04

 נכות
 

שינוי הגדרת מבוטח בסעיף  –גיל פרישה חקיקה  1661 25.07.04
 לחוק 1ותיקון סעיף  195

 1660תוספת לחוזר 

מ.ג.  15.05.07
387 

השפעת תיקון גילו של מבוטח על תשלום 
 גמלאות

 

 עודכן העברת חובות מנכות לזקנה  1938 18.8.13
26.2.2014 

 
 

http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201638%20-%20תום%20זמניות%20לאחר%20המעבר%20לגיל%20קצבת%20זקנה.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201638%20-%20תום%20זמניות%20לאחר%20המעבר%20לגיל%20קצבת%20זקנה.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201660%20שינוי%20גיל%20פרישה.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201660%20שינוי%20גיל%20פרישה.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201661-%20גיל%20פרישה%20חקיקה-%20שינוי%20הגדרת%20מבוטח%20בסעיף%20195%20לחוק%20ותיקון%20סעיף%201לחוק.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201661-%20גיל%20פרישה%20חקיקה-%20שינוי%20הגדרת%20מבוטח%20בסעיף%20195%20לחוק%20ותיקון%20סעיף%201לחוק.doc
http://sp2010fe1p:2012/sites/Gimlaot/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201938-%20%20העברת%20חובות%20לזקנה.docx
http://sp2010fe1p:2012/sites/Gimlaot/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201938-%20%20העברת%20חובות%20לזקנה.docx


 מסירת מידע – 26פרק 
 

 הערות נ ו ש א מס' חוזר תאריך
בתדריך מנהל  3ראה פרק  נהלי מסירת מידע בטלפון 169מ.ג.  04.10.9

 הגמלאות
בתדריך מנהל  3ראה פרק  מסירת מידע על נפטרים לבן זוג 188מ.ג. 29.02.00

 הגמלאות
מסירת מידע למבוטח שתיק התביעה  208מ.ג. 28.01.01

 בחקירה
 

  מסירת מידע על מבוטח 233מ.ג. 13.09.01
 מסירת מידע לגורמים חיצוניים, מטלפנים 234מ.ג. 11.10.01

 בענייניהם של מבוטחים
גורמים כמו: "טיפול נמרץ", 

 "המרכז לפיצויים"
  מסירת מידע לנציג/אקטואר של חב' ביטוח 266מ.ג. 03.09.02
  זיהוי מבוטחים בפניות טלפוניות 276מ.ג. 13.11.02
  ייצוג מבוטח ע"י עו"ד 286מ.ג. 22.01.03

משלוח העתק פרוטוקול רפואי למקבל  1772 5.12.07
 גמלה

 

  מניעת כפל הכנסה מתמיכה ממשרד הדתות 1924 27.1.13
חוות דעת רפואית למבוטח לפני מסירת  1941 1.4.14

 סיום טיפול בתביעה.
 

 

http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201772%20-%20משלוח%20העתק%20פרוטוקול%20רפואי%20למקבל%20גמלה.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201772%20-%20משלוח%20העתק%20פרוטוקול%20רפואי%20למקבל%20גמלה.doc
http://sp2010fe1p:2012/sites/Gimlaot/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201924%20-%20מניעת%20כפל%20הכנסה%20מתמיכה%20ממשרד%20הדתות.doc
http://sp2010fe1p:2012/sites/Gimlaot/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201924%20-%20מניעת%20כפל%20הכנסה%20מתמיכה%20ממשרד%20הדתות.doc
http://sp2010fe1p:2012/sites/Gimlaot/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201941%20-%20מסירת%20חוות%20דעת%20רפואית%20למבוטח.pdf
http://sp2010fe1p:2012/sites/Gimlaot/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201941%20-%20מסירת%20חוות%20דעת%20רפואית%20למבוטח.pdf


 ביטוח בריאות – 27פרק 
 

 הערות נ ו ש א מס' חוזר תאריך
  הפעלת חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1326 16.05.95
מידע על הכנסות  –הקרן למפעלי שיקום  1349 10.08.95

 מעבודה לעניין ביטוח בריאות
 

ל הכנסות לעניין ביטוח מידע ע –המשקם  1354 10.09.95
 בריאות

 

מסך  07.09.95
 הודעות

אי הפחתת דמי ביטוח  –חבר קיבוץ 
 בריאות

 

מקבלי קצבת  –ח בריאות חבר קיבוץ ביטו 1356 15.09.95
 נכות

 

ביטוח בריאות למי שקבל קצבת נכות ודמי  1380 19.03.96
 אבטלה

 

  ניכוי ביטוח בריאות מאלה שבמפעל מוגן 1377גבייה  15.12.97
  דרגת נכות זמנית –ביטוח בריאות  1472 07.06.98
  פטור מתשלום עבור שירותים בקופ"ח 1498 20.12.98
ביטוח  22.03.99

 24בריאות 
  עדכון קובץ צה"ל במוסד

ביטוח  22.03.99
 25בריאות 

ההחלטה על  –עדכון קובץ בריאות 
 תושבות או בטיפול תושבות

 

ביטוח   22.03.99
 26בריאות 

  טיוב וברור מעמד בקובץ בריאות

הנחיות לגבי מבוטח שאינו רשום  א' לחוק ביטוח בריאות3יישום סעיף  35בריאות  15.08.01
 בקופ"ח

, 37בריאות  18.10.01
 235מ.ג. 

פטור  –חוק ביטוח בריאות ממלכתי 
 לחוק 8ההנחות לפי סעיף 

 14תיקון מס' 

 
 
 

http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201356-%20ביטוח%20בריאות%20-%20חברי%20קיבוץ%20-%20מקבלי%20קצבת%20נכות.tif
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201356-%20ביטוח%20בריאות%20-%20חברי%20קיבוץ%20-%20מקבלי%20קצבת%20נכות.tif
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201472-%20ביטוח%20בריאות%20-%20דרגת%20נכות%20זמנית.tif
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201472-%20ביטוח%20בריאות%20-%20דרגת%20נכות%20זמנית.tif


 עות לפיצוי מצד שלישיתבי – 28פרק 
  

 תאריך מס' חוזר נ ו ש א הערות
 הוחלף כל הפרק 

 בתדריך 28 לפרק 1 מס' עדכון
 9.01 

  

 מ. ג. לחוק. 328תביעות שיבוב לפי ס'  העברת טיפול לעו"ד חיצוניים.
312 

2.3.04 

מכתב  עו"ד חיצוניים המייצגים בנושא שיבוב. .312סימוכין: חוזר מ. הגמלאות 
 מ.ג.

12.12.04 

  
                   

http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20מינהל%20הגמלאות%20312-%20רשימת%20עורכי%20הדין%20שזכו%20במכרז%20בטיפול%20בתביעות%20שיבוב%20לפי%20סעיף%20328.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20מינהל%20הגמלאות%20312-%20רשימת%20עורכי%20הדין%20שזכו%20במכרז%20בטיפול%20בתביעות%20שיבוב%20לפי%20סעיף%20328.pdf


 אמנות בינלאומיות – 29פרק 
 

 הערות ש א נ ו מס' חוזר תאריך
  מידע מרוכז –אמנות בינלאומיות  1046זו"ש  28.06.88
  אמנה עם גרמניה 254מ.ג.  18.06.02
  אמנה עם אוסטריה 256מ.ג.  06.07.02
  יישום האמנה –. אמנה חדשה בין ישראל וצ'כיה  259מ.ג.  23.07.02

  מניעת כפל הכנסה מתמיכה ממשרד הדתות 1924 27.1.13

http://sp2010fe1p:2012/sites/Gimlaot/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201924%20-%20מניעת%20כפל%20הכנסה%20מתמיכה%20ממשרד%20הדתות.doc
http://sp2010fe1p:2012/sites/Gimlaot/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201924%20-%20מניעת%20כפל%20הכנסה%20מתמיכה%20ממשרד%20הדתות.doc


 תי דין וסיוע משפטי.בדחיות, עררים, תובענות,  - 30פרק 
     

  
 תאריך מס' חוזר נ ו ש א הערות

      
 30פרק  – תדריך         

  

  4/94 
  
  

ראו חוזר מ.ג.  
 .6.7.05 -מ 341

  
 ויתור על תביעה )אין אפשרות למשוך חזרה(

  
  

 1.1.95 (31)מ. ג. 

 1370 הזמנת עדים למתן עדות בבית משפט  
 )מ. ג.

49) 

31.1.96 

 12.1.98 (78)מ. ג.  1416 הודעות על דחיית תביעות או בקשות  
מבוטל. ראו 

1511 
 מועדים  –הפסקת תשלום קצבת נכות 

 

1434 21.5.97 

בתי הדין  –הזמנת עדים למתן עדות בבתי המשפט   
 לעררים

1438 
 (88)מ.ג. 

30.6.97 

  
  

 12/98 מכתב, ערד. מכתב דחייה מפורט ומנומק.

 מ.ג. הודעות על דחיית תביעות או בקשות.  
139 

27.12.98 

מחליף את חוזר 
. ראה גם 1434
1557 

 .1434מועדים תיקון לחוזר  –הפסקת תשלום קצבת נ"כ 
 תשלום לתקופת הסתגלות –דעת  חוות

1511 31.5.99 

 מ. ג. ניסוח מכתבי דחייה.  
166 

16.8.99 

 22.8.99 (167)מ.ג.  הלשכה לסיוע משפטי  
 8.9.99 (170)מ. ג.  "י ביה"ד הארצימועד תחילת הלכה שנקבעה ע  

 25.10.00 1557 מועדים. –הפסקת תשלום  .1511 –תיקון ל 
 10.6.01 221מ. ג.  שיהוי והתיישנות.  
 דין.-ו ערעור המוסד על פסקערעור התובע א  

  
 24.12.01 240מ. ג.

ניתן להגיש 
תביעה חדשה גם 

בעת הדיון 
 בביה"ד. 

תביעות חוזרות המוגשות למוסד לאחר שהוגשה תביעה 
 בביה"ד.

 6.2.02 245מ. ג. 

 מ.ג. דין.-ביצוע פסקי  
321 

24.6.04 

 12.12.04 1678 החלטות ועדות רפואיות 
 6.7.05  341-מ.ג. ויתור על טובת הנאה שמעניק המוסד .  .31ראו מ.ג.  

 20.01.10 416מ.ג.  ועדים להגשת ערעוריםמ 
חומר למידה 

 לקורס
דחיית תביעה בשל אי קיומם של תנאים מנהליים או 

 רפואיים הקבועים בחוק
 חוברת למידה

 נכות כללית
4.2014 

 

http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%201416%20-%20הודעות%20על%20דחיית%20תביעות%20או%20בקשות.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%201416%20-%20הודעות%20על%20דחיית%20תביעות%20או%20בקשות.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201438.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201438.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201511-%20הפסקת%20תשלום%20קצבה.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201511-%20הפסקת%20תשלום%20קצבה.doc
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201557-%20הפסקת%20תשלום%20קצבת%20נכות.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201557-%20הפסקת%20תשלום%20קצבת%20נכות.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20מינהל%20הגמלאות%20326%20(נכות%201678,%20ניידות%201781)ערעורים%20בבית%20הדין%20על%20ועדות%20רפואיות%20על%20ידי%20עורכי%20דין%20חיצוניים.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20מינהל%20הגמלאות%20326%20(נכות%201678,%20ניידות%201781)ערעורים%20בבית%20הדין%20על%20ועדות%20רפואיות%20על%20ידי%20עורכי%20דין%20חיצוניים.pdf
http://sp2010fe1p:2012/sites/Gimlaot/GMGeneralDisability/DocLib/חוברת%20למידה%20דחיית%20תביעה%202014.docx
http://sp2010fe1p:2012/sites/Gimlaot/GMGeneralDisability/DocLib/חוברת%20למידה%20דחיית%20תביעה%202014.docx


 שיקום מקצועי – 31פרק 
 

 הערות נ ו ש א מס' חוזר תאריך
  אבחון רפואי לתובע שיקום מקצועי 1132 03.07.88
שיקום מקצועי למי שאינו "נכה" סעיף  1198 03.06.91

 ( לחוק1מ ) 127
 

סעיף  -שיקום מקצועי למי שאינו "נכה,  1605 21.04.02
203. 

ללא ניפוי  20%, 1198רענון לחוזר 
 וללא שקלול לשיקום

כללים לאישור שדרוג תוכניות שיקום  חוזר שיקום 09.06.02
 לנכים.

 

 
  

http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201132.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201132.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201198.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201198.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201605.pdf
http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201605.pdf


 נהלים. – 32פרק 

 

 מס'  חוזר תאריך
 נושא

 הערות

  הבטחת תקינות של מסמכים והחלטות בתיקי הנכות 1525 14.12.99
  קבלת תביעה החתומה לא ע"י התובע 1526 01.04.00

  תיקון החלטה 1537 16.6.00
מעמדם של פליטי דרום לבנון וזכיותיהם במסגרת ביטוח  1542 25.7.00

 נכות
 

עדיפות בטיפול  מתן עדיפות לחרשים 194מ.ג.  6.8.00
בדלפק קדמי 

 ובמחלקות
  1511עדכון לחוזר  -הפסקת תשלום קצבה מועדים 1557 25.10.00

 -בדיקות )פסיכולוגיות למפגרים( ע"י הקרן למפעלי שיקום 1562 4.12.00
 נוהל

 1608ראו חוזר 

רישום  -הפניה גם וועדה. רפואית לעררים בדחייה על כושר 1563 3.12.00
 3243 -\בטופס בל

 

  איסור פניה של פ"ת לברור תעודת זהות בעל חשבון)בבנק( 1570 12.2.01
  סיום העיצומים במוסד לב"ל 1574 13.3.01
 . שינויים באבחון 1 1575 3.4.01

 משלוח העתק מהאבחון הרפואי וחוברת הסברה.
 

  ט לנשים מוכות.פניות נשים ממקל 216מ.ג.  16.5.01
 16ראה פרק  ביטוח וגביה -שיפור קשרי גולמין נכות 1578 17.6.01
חוזר רענון לטיפול בתביעות לשר"ם ולנכות של מבוטחים  1581 18.7.01

 עם עיוואון
רענון לחוזרים 

1518 ,1188 ,1428 
  הליכים בביה"ד לענייני משפחה 227מ.ג.  26.7.01
קבלת  –מכתבים המופנים לביטוח לאומי או לכל המעוניין  1586 6.8.01

 מסמכי מקור בלבד
 

  מערכת נכות –הוספת ילדים "תלויים"  1593 29.11.01
  2002ת נכות לחודש ינואר שיעורי גמלאו 1595 21.1.02
  הזמנת אישורים מהצבא –אתר האינטרנט של צה"ל  243מ.ג.  24.1.02
  אינדקס חוזרי נכות 1597 3.2.02
תביעות חוזרת המוגשות למוסד לאחר שהוגשה תביעה  245מ.ג.   6.2.02

 בבית הדין
ניתן להגיש תביעה 

חדשה גם בעת 
 הדיון בבית הדין

  "2לרעה בשאילתת "קלנ  שימוש 1598 20.2.02
  העברת גמלאות לבעלי חשבונות מוגבלים או מעוקלים 248מ.ג.  20.2.02
בחוזר גם  תשלום לחשבונות בנק 251מ.ג.  5.3.02

התייחסות לחשבון 
 בנק שעוקל.

הוחלף ע"י חוזר 
 267גמלאות 

ראו תיקון בחוזר  הסכם שהושג בסיום שביתת הנכים 1601 12.3.02
1602 

 1601תיקון לחוזר  הסכם שהושג בסיום שביתת הנכים 1602 25.3.02
סימוכין: חוזר  הגשת תלונה במשטרה 252מ.ג.  28.4.02

 ,42ל גמלאות מנה
 29.8.95מתאריך 

  2002שיעור גמלאות נכות למרץ  1607 8.5.02
ראה הערות לחוזר  הגשת דרישת תשלום למשתתפים בוועדות 1609 11.6.02

 6זה בפרק 
  ת המשרד הראשיחידוש טיפול בתום נכות זמני באמצעו 1610 12.6.02
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מסירת מידע לגןרמים חיצוניים המטפלים בענייניהם של  253מ.ג.  12.6.02
 מבוטחים

 

מ.ג.   1613 12.8.02
261 

מחליף את מנהל  הבטחת הכנסה  במקרה של גניבה
 196גמלאות 
 24.8.00מתאריך 

תיקון לחוזר  תשלום לחשבונות בנק 267מ.ג.  5.9.02
 .251גמלאות

מחליף אותו 
 ואבמל

הפרדת הסמכה לטיפול בנושא ילד נכה ושר"ם מההסמכה  1618 6.11.02
 לטיפול בתביעות לקצבת נכות

 

5.11.02 1619, 
 278מ.ג. 

סימוכין: חוזר  מספר וועדות ליום לרופא
, נכות 149גמלאות 

1504 
  זיהוי מבוטחים בפניות טלפוניות 276מ.ג.  13.11.02
  תאריך הגשת תביעות, מניעת השפעת העיצומים 277מ.ג.  13.11.02
סימוכין: חוזר  וןבדיקת זהות בעלי החשב -קבלת פרטי חשבון בנק 279מ.ג.  20.11.02

 204גמלאות 
  תיקוני חקיקה בנכות והוראות הפעלה -הסכם נכים 1620 24.11.02

 עדכון פרקים נהל גמלאותתדריך מ 278מ.ג.  5.12.02
 בתדריך 1-2 

  2002חוק ההסדרים..... 282מ.ג.  31.12.02
  שינוי תהליך טיפול -סבב בקרת הכנסות 1624 19.1.03
  2003וינואר  2002גמלאות נכות לדצמבר שיעורי  1627 2.3.03

העברת תיקים ללשכה המשפטית  -סריקת מסמכים 287מ.ג.  25.3.03
 לקראת דיון משפטי

 

  מערך ממוכן חדש לניהול בקרת איכות 1632 4.5.03
בדיקת זהות בעלי חשבון, פישוט  -קבלת פרטי חשבון 291מ.ג.  5.5.03

 נהלים
סימוכין: חוזר 

 279גמלאות 
  מניעת השפעת השביתה והעיצומים -תאריך הגשת תביעה 293מ.ג.  21.5.03
  חסרי חשבון בנק, ביצוע תשלומים למפרע בבנק מקוון 1636 15.6.03
  שאילתת "גמל" 299מ.ג.  6.7.03
  ייצוג בפני המוסד "שילת יעוץ והכוונה משפטית בע"מ" 301מ.ג.  7.7.03

  עיכוב תשלום מחייב גם עיכוב התשלום עבור הלנת הגמלה 1644 7.11.03
  ערכת תביעה חדשה לקצבת נכות 1646 8.12.03

  תשלום למעריכים שאינם רופאים באמצעות מערכת נכות 1647 18.12.03
-כל תביעה מ מניעת השפעת העיצומים -תאריך הגשת תביעה 310מ.ג.  1.1.04

-ועד ל 29.9.03
יראו   15.1.04

-כאילו הוגשה ב
1.10.03 

  בקשה לבדיקה מחדש של תובע\החזרת תביעה 1649 12.1.04
 הפצה! מדריך זכויות אנשים עם מוגבלות בישראל 1650 8.1.04

  פעמי הנוצר עקב שינוי גיל תובע גמלה-תשלום חד 1651 18.1.04
גיל פרישה       - 2004חוק המדיניות כלכלית לשנת הכספים  311מ.ג.  22.1.04

, 208תיקון סעיף 
 1.2.04-בתוקף מ

א. חישוב גיל  גרסה שניה -מערכת דלפק קדמי 313מ.ג.  30.2.04
 פרישה

ב. הגשת תביעה 
 ומסמכים

   אבחונים פסיכולוגיים באמצעות גופים שנבחרו במרכז.  1657 18.4.04
20.4.04 1659, 

 318מ.ג. 
 מספר וועדות לרופא.
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   שינוי מועד הפסקת קצבת נכות. –שינוי גיל פרישה  1660 17.6.04
אינו רלוונטי  נוהל בקרת תקינות של נתונים ממסך רכוז מידע לגמלאות. 320מ.ג.  21.6.04

 לנכות.
 מ. ג. 24.6.04

321 
   דין.-צוע פסקיבי

 195שינוי הגדרת מבוטח בסעיף  –גיל פרישה חקיקה  1661 25.7.04
 לחוק. 1קון סעיף ותי

  

   כושר ביוזמת המוסד.-מסירת העתק ההחלטה  על דרגת אי 1663 8.8.04
 מ. ג. 2.9.04

324 
תיקון לעניין  .ב' לחוק 297תיקון סעיף 

 תשלום מקדמות.
   אסירים מקבלי קצבת נכות. 1671 19.9.04

  סגירת המכון להערכה תפקודית בחיפה. 1676 21.10.04
 ת תלונה במשטרה.הגש 327מ.ג.  20.1.05

 
 

 טיפול בקרובי משפחה. .0 329מ.ג.   2.2.05
 התייעצות עם המשרד בטלפון. .3

 

  מועד קבלת תביעה/הזנתה למערכת הממוכנת. 330מ.ג.  8.2.05
  קבילות משפטים של מיקרופילמים 334מ.ג.  06.04.05
  ניהול טיפול בתביעות מבוטחים שתיקם אבד. 339מ.ג.  10.04.05
סימוכין חוזר  בדיקות זהות בעלי חשבון -קבלת פרטיי חשבון בנק 337מ.ג.  17.04.05

-מ 279המנהל 
20.11.02. 

   A.L.Sקצבת נכות לחולי  1691 15.5.05
  סל השירותים של המוסד 338מ.ג.  25.05.05
לבקש חשבון  קבלת מסמכים לפני הוצאת תיק לחקירה 344מ.ג.  24.07.05

 חשמל.
  פת של מספר טלפוןהזנה שוט 1695 16.11.05
  דיווח לתשלום של המזכירים לוועדות רפואיות 1696 06.11.05
  ירות במוסדנוהל עבודה מול יחידת התיאום והחק 355מ.ג.  26.12.05
  תעודת נכה 1703 26.02.06
  בגמלאות ADAביטול המידור הסניפי במערכת  361מ.ג.  29.03.06
 ביטול נוהל,  החזרת תביעות תוך שבוע ממועד הגשת התביעה 1713 21.06.06

  1925 ראה חוזר
 10.3.13מתאריך 

  ת של אנשים עם נכות קשה "מסלול ירוק"הטיפול בתביעו 1720 16.08.06
נוהל התייעצות עם אגפי גמלאות )סימוכין חוזר גמלאות  378מ.ג. 06.11.06
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בירור פרטים על קרובי משפחה או ידידים שהגישו תביעת  389מ.ג.  01.07.07
 גמלאות למסד לביטוח לאומי

 

  אוספת ילדים תלויים/מערכת נכות 1759 03.07.07
  2007חוק לפיצוי נפגעי פוליו/ 6417 11.09.06
  זכאות לשיקום מקצועי לחייל צד"ל 1765 15.10.07
  הקלות בדרישות לחתימה השנייה 394מ.ג. 21.10.07
  דחיית תביעה )אי המצאת מסמכים( 393מ.ג. 31.10.07
  נכות כללית, רענון ועדכונים –בקרת איכות  1766 04.11.07
בנושא קצבת נכות, שיפור  2007דו"ח מבקרת המדיה לשנת  1767 04.11.07

 בקבלת נתונים ושיפורים נוספים
 

  הלחם תפיצוי בשל התייקרו 1773 03.02.08
  הפסקות טיפול 1774 03.03.08
הפקת מכתבים לדרישת מסמכים מהתובע באמצעות  1776 28.04.08

 מערכת המכתבים
 

סמכויות חתימה: פקיד תביעות, חותם יחיד, חתימה שנייה  1778 18.05.08
 לחותם יחיד, תהליך הכשרה לחותם יחיד.

 

  אימות חשבון בנק 400מ.ג. 25.05.08
  הסמכה כפקיד תביעות .1 1787 03.07.08
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 הסמכה כמזכיר ישיבה .2

 חתימה שנייה .3
  תעודת נכה 1788 06.08.08
  רשימת מעקב מענק פטירה 1789 06.08.08
תקופת  –תיקון פרק ביטוח בריאות עקבות ועדת לרון  1791 14.08.08

 הערכות
 

  עיקרי תיקון הקבע לחוק 1792 14.08.08
  עדכון מקום תיק ערכים חדשים 11מסך  1796 17.09.08
  העברת תיק לטיפול בסניף אחר בגלל שינוי כתובת 1798 26.11.08
  אימות חשבון בנק 403מ.ג. 25.11.08
  הפקת מכתבי דחייה באמצעות מערכת מכתבים 1800 16.12.08
  מערכת מטלות 1802 17.12.08
  מערכת קשר ובירורים 1803 04.01.09
  קטיעת גפה כמחלה משנית, קביעה וקשר 1804 04.01.09
  סבב בקרת הכנסות חידוש התהליך 1805 11.01.09
  אימות חשבון בנק 1806 15.01.09
  אישור שנתיים 1807 20.01.09
  ת עיצומי הוועדעיכוב בהסבת מערכת נכות בעקבו 1816 29.07.09
  01/08/09הוראת לטיפול בתביעות שהוגשו לאחר  1818 23.08.09
  הזנה ישירה – 07הזנת טופס  1822 18.10.09
  שימוש במסך ריכוז נתונים 1823 25.10.09
  נוהל תשלום מקדמות 414מ.ג. 17.12.09
  הזנה ישירה של חשבון בנק 1833 31.01.10
  שינוי ברירת מחדל קיזוז חובות 1834 31.01.10
  החלטות חדשות שהתקבלו בנושא חוק לרון 1841 14.03.10
  ביטול חתימה שנייה 1845 08.04.10
  גובה גמלה כהכנסה 1850 15.04.10
  איותעדכון מספרי טלפון בוועדות רפו 1852 09.05.10
  ביטול מילוי ידני של טפסים 1854 30.06.10
  הכנסות בן/בת זוג מעבודה 1855 30.06.10
  התייעצות למשרד הראשי 1856 26.07.10
  מחשוב טופס החלטה ודרגה אי כושר 1857 08.08.10
מחשוב טופס עדכון פרטים אישיים של נכה/תלויים  1859 26.08.10

 וזכאויות תלויים
 

הפקת מכתבי דחייה בתביעות חוזרות ותביעות תום  1863 18.10.10
 זמניות

 

  נוהל שתילת חוב במערכת הכספית/גמלאות 1864 21.10.10
  ייחודי בתביעות עם חשד לרמייהמסלול טיפול  1865 11.11.10
  כרטיס נטען 1868 19.12.10
  קליטת עובד לצורך הסמכה 421מ.ג. 19.01.11
  אופן הטיפול בתיקים שנשרפו בארכיב ירושלים 1879 11.04.11
  אופן הטיפול בפסקי דין 1887 06.07.11
  החלטות חדשות שהתקבלו בנושא חוק לרון 1841 04.07.11
  העברת תיקים למחלקת ועדות רפואיות לסניף אחר 1839 04.07.11
  תביעות נפגעות תקיפה מינית 1835 04.07.11
עדכון אוטומטי של הכנסות מעבודה של  -הפצת מידע  1909 20.06.12

 .נכים ממערכת מבוטח למערכת נכות

 

אשר יעדכנו את המבוטחים על  SMS שליחת הודעת 1912 28.06.12
 שלבי הטיפול בתביעתם

 

  ביטול נוהל החזרת תביעה לתובע 1925 10.3.13
  7801קיצור טופס תביעה לקצבת נכות בל/ 1931 8.4.13

מהיר בתביעות של אנשים עם נכות קשה הוראות לטיפול  1933 1.4.14 
 )מסלול ירוק(

 

  שדרוג בתעודות נכה 1940 20.2.14
  חודשי הסתגלות למי שמתחיל לעבוד 1942 11.12.13
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 מערכת ממוכנת – 33פרק 
 

 תאריך

 

מס'  
 חוזר

 הערות נושא

הפקת מכתבים לדרישת מסמכים מהתובע באמצעות מערכת  1776 28.04.08
 המכתבים

 

  כהתעודת נ 1788 06.08.08
  רשימת מעקב מענק פטירה 1789 06.08.08
  )דרגת אי כושר( 715)שלב א'(,  714מסכי הזנה  1793 07.09.08
  קום תיק ערכים חדשיםעדכון מ 11מסך  1796 17.09.08
  הפקת מכתבי דחייה באמצעות מערכת מכתבים 1800 16.12.08
  מערכת מטלות 1802 17.12.08
  הזנה ישירה – 07הזנת טופס  1822 18.10.09
  שימוש במסך ריכוז נתונים 1823 25.10.09
  הזנה ישירה של חשבון בנק 1833 31.01.10
  גובה גמלה כהכנסה 1850 15.04.10
  עדכון מספרי טלפון בוועדות רפואיות 1852 09.05.10
  איאבחון רפו 711מסך הזנה  1853 24.05.10
  הכנסות בן/בת זוג מעבודה 1855 30.06.10
  מחשוב טופס החלטה ודרגה אי כושר 1857 08.08.10
מחשוב טופס עדכון פרטים אישיים של נכה/תלויים וזכאויות  1859 26.08.10

 תלויים
 

  יעות חוזרות ותביעות תום זמניותהפקת מכתבי דחייה בתב 1863 18.10.10
  (7816מחשוב טופס שינוי נתוני זכאות )טופס  1869 13.01.11
  (7835מחשוב טפס שינוי הוראות שתלום )טופס  1870 13.01.11
  7836טופס מקבלים  7808מחשוב טופס חלוקה  1874 09.02.11
  ובנתוני המידע הניהולי 11שינוים במסך  1875 23.02.11
  719טופס מענק פטירה במסך , 733מסך  –מחשוב טופס מפרעה  1883 24.05.11
  733הזנה ישירה של טופס מקדמה במסך  1889 20.07.11
  430אופן הטיפול בתשלומים שלא שולמו ונמצאים במסך  1891 04.09.11
  ( 31)מסך שימוש במסך אינטגרציה  1823 05.09.11
  ()הכנסות 17שדרוג מסך  1904 20.03.12
  הפקת מכתבי דחייה לאחר ערר 1885 28.05.12
  40טופס  1882 17.06.12
  (7( ומסך חובות )17פיתוח ושיפור מסך הכנסות ) 1928 24.2.13
  הכנסות שלא מעבודה של נכה ובן/בת זוג -הפצת מידע 1934 10.7.13
 בדיקת זכאות לקצבה על פי כללי החוק הישן  1935 15.7.13

 773הזרמת הכנסה קובעת למערכת מסך 
 

  הודעה על תשלום מענק פטירה –מערכת מכתבים  1936 16.7.13
 עודכן העברת חובות מנכות לזקנה -חובות  1938 18.8.13

26.2.2014 
 שדרוג  בתעודות נכה    -תעודות נכה   1940 20.2.14

 (1.10.13)התאמת נגישות לשרות 
 

  עדכון בן/בת זוג  1943 27.6.13
  –הפקת מכתב אישור  –מערכת מכתבים  1945 3.2.14

 תביעות חוזרות ואיחוד המסכים של מכתבים.
 

 -התחברות מערכת נכות לכתובות במערכת מבוטח  1946 26.2.14
 אופן עדכון הכתובות וצפייה בנתונים

 

  הפצת מידע על שהות בחו"ל 1947 3.3.14
  779שיפורים במסך  1948 5.3.14
  (39פירוט תשלומים למקבלי קצבת נכות ושר"מ )מסך  1949 18.3.14
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 תאריך מס' חוזר

הסכם  צד"ל  
 שר"ם.

 8.1.02 1594  זכויות בנכות כללית למתיישבים מלבנון, לוחמי  צד"ל לשעבר.

המענק המשולם  
להם איננו 

 הכנסה.

פרסום ברשומות של תיקוני החקיקה זכויות והטבות למי שהיו  
 אנשי צד"ל.

 1683  15.2.05 

  
  

 

 

 

http://mr1sps/C1/GMGeneralDisability/DocLib/חוזר%20נכות%201594-%20%20זכויות%20בנכות%20כללית%20למתישבים%20מלבנון%20לוחמי%20צדל%20לשעבר.pdf
http://mr1sps/Gimlaot/DocLib1/פרסום%20ברשומות%20של%20תיקוני%20חקיקה%20-%20זכויות%20והטבות%20למיש%20היו%20אנשי%20צד%20ל.DOC

