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 91909ירושלים 

 2014ינואר  01  
 121'  א מס"חוזר פנימי נפ

 
 פקידי תביעות במשרד ראשי ובסניף ירושלים: אל

 
 רפואייםהפנייה להבראה מטעמים : הנדון

 
על , בנוסף על מתן הבראה לאחר אשפוז וניתוח , דנה  53.16הוראת אגף השיקום 

ק ההבראה השנתי הניתן בחודש למענתוספת ב) מתן הבראה רפואית לפגועי נפש 
 ( .יוני

ה 33סעיפי ליקוי   – 34או  33סימול )על פי ההוראה נכים שלהם סעיף פגימה נפשית 
ללא ניכוי מצב )על נכות זו  99%עד  50%בדרגת נכות , ( ו א  34,  א ה   34, ו  33, 

זכאים לצאת עם בן לוויה , ( ר "לא כולל נצרך ותט)מ "ושאינם מקבלים תג( קודם 
 .ח המוסד "ימי הבראה ע 5 -ל
 

 הזכאות מותנית בהמצאת אישור מהרופא המטפל על צורך בליווי ביציאה 
 .להבראה 

 .ח זכאים "כאים על פי דובימים אלו נשלחו מכתבים לכל הז
 

 :יש לבדוק , י פקיד תביעות "המתבצע ע נכות יציבההחל מעתה כל תיק 
 

 !מצב קודם ללא ניכוי  –ומעלה  50%האם לנכה נכות נפשית  .1
 ( .עד למיכון מכתב זה ) ב "ליידע אותו על זכאות זו במכתב המצ .2
בו יצוין ,  לפקיד המטפל הנדרש הרפואי על המבוטח להמציא את האישור  .3

 . זקוק למלווהכי הוא , י הרופא "ע
 5לסמן  30773: מקט ) 665שור יש למלא את הזכאות במסך עם הגיע האי .4

 ( .ימים ומלווה  5ימים ומלווה ובהערות לכתוב 
 

 " .השטיח המעופף"הזכאות מועברת אחת לחודש לחברת 
ת איש יש ליידע א, נכה הרוצה לצאת וטרם הועבר שמו בקובץ לשטיח המעופף

 .והוא יעביר לשטיח המעופף אישור ידני . ר.הקשר במ
ומעלה  50%לבדוק שלנכה נכות נפשית , טרם שליחת מכתב הזכאות  :חשוב מאוד 

 (ר "למעט נצרך ותט)מ "על נכות נפשית ללא ניכוי מצב קודם ושאינו מקבל תג
 

 ,בברכה 
 

 ניסים -צמןימיכל וי
 
 

 . לידיעה –א בסניפים "פקידי נפ: העתק

 משרד ראשי
 עי פעולות איבהנפג אגף
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 :תאריך
 
 

 לכבוד
 
 

 יציאה להבראה מטעמים רפואיים :הנדון
 

 ,שלום רב

 

ת /הינך זכאי, לך כנפגע פעולות איבה   כי בשל הפגימה הנפשית שהוכרה, הריני להביא לידיעתך

  .לצאת להבראה מטעמים רפואיים

 

מימוש הזכאות מותנה בהצגת אישור מרופא מטפל המעיד כי הפגיעה מצריכה יציאה להבראה 

 .עם מלווה

 

 -זכאות  ל, תוכל לממש הזכאות להבראה מטעמים רפואיים, לאחר הצגת האישור לחתומה מטה

 .ד עם מלווהיח,  ימי הבראה בשנה 5

 

 , בטלפון שמספרו,  "השטיח המעופף"תוכל לפנות לחברת הנסיעות  , על מנת  לממש הזכאות

03-5130250 . 

 

י להזמין לינה באחד מהמלונות שאיתם ערכה החברה הסכם למתן שירות /באמצעות החברה תוכל

 .זה

 

בר התחייבות לבית תשלח לך שו" השטיח המעופף"חברת , עם ביצוע ההזמנה ובחירת בית המלון

 .והתשלום יבוצע על ידי המוסד לביטוח לאומי, המלון

 

 בברכה
 
 

 מיכל וייצמן ניסים
 רכזת גמלאות

 אגף נפגעי פעולות איבה
 

 תיק :העתק
 _____א סניף"נפ

 משרד ראשי
 נפגעי פעולות איבה אגף

 


