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 בכבוד רב,

 
 ירונה שלום

 ת רפואיותמנהלת אגף א' ועדו

  

 ' כסלו תשע"וכ תאריך: 05.2015  חוזר מס':

 2015דצמבר  02            

 

 עובדים זרים נושא:

 עדה רפואית והטסת עובדים זרים לו תת נושא:

 עדה רפואית בארץותהליך הטסת עובד זר לו שם החוזר:

 החוזרמטרת 

עדה רפואית בארץ, פירוט תהליך ותהליך זימון והטסת עובד זר לו את ןמטרת החוזר לרענ

 ו.ההטסה והגורמים הקשורים אלי

 

 פתח דבר

לאור מספר מקרים בהם תהליך ההטסה לא היה ברור במלואו הוחלט להוציא חוזר אשר 

 יפרט את התהליך בשלמותו ובכך ישפר את הטיפול בנושא העובדים הזרים. 

 רשימת תפוצה

 נמענים לביצוע: מנהלי ועובדי מחלקת ועדות נ"ע

 כתיבת החוזר.אני מודה לעדן דוד על 
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 תקציר תהליך טיפול בעובדים זרים

 

 :הזמנת עובדים זרים לועדה נעשית במקרים הבאים
 

 אם העובד זר שוהה בחו"ל סוג התביעה

 הטסה + שהייה המוסד מממן קביעת דרגת נכות לנ"ע

 המוסד מממן הטסה + שהייה תום נכות זמנית

 לא ישולמו כל ההוצאות החמרת מצב

 התקבל הערר כן ל ההוצאות אלא אםכלא ישולמו  ערר המבוטח

 המוסד מממן הטסה + שהייה ערר המוסד

 
 

  בכל טיפול בתיק של עובד זר יש ליצור קשר עם בא כוחו על מנת לברר האם העובד

 :הזר נמצא בארץ או חזר לארצו

במקרה בהתאם לחוזר מסלול ירוק  יש לזמנו ולטפל –עדיין בארץ  והעובדבמידה 

יש  -יש להקפיד לסיים את הטיפול לפני חזרת העובד זר לארצו  (1441חוזר מס' )

 .לתת לכך עדיפות

 במידה והעובד עזב את הארץ יש לפעול בהתאם להנחיות: 

 ועדה ללא נוכחות

 העברת התיק לרופא מנתב בשאלת התייעצות האם ניתן לקיים ועדה ללא נוכחות.           

 את המייצג ולבצע את הועדה.  ליידעיש במקרה וניתן לבצע ועדה ללא נוכחות 

 ועדה בנוכחות

 הדרכון צריך יש ליצור קשר עם בא כוחו של העובד הזר בכדי לקבל תצלום דרכון ,

 בתוקף של לפחות חצי שנה קדימה.  להיות

 לשלוח את התיק בצרוף כל המסמכים ופניית בא כוח התובע לאגף ועדות רפואיות-  

 לידי עדן דוד. 

  את התהליך כולו )כולל בדיקות( בתקופה שהעובד בארץ על מנת למנוע חשוב לסיים

 עצירת דיון.

  אין לשבץ עובד זר לוועדה ללא התהליך הנ"ל

http://sp2010fe1p:2012/sites/Gimlaot/GMWorkplaceDamage/WorkplaceDamageDoc/הנחיות%20לטיפול%20מהיר%20בתביעות%20של%20נכים%20קשים%20ועובדים%20זרים%20-%20מסלול%20ירוק.pdf
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 להבאת העובד זר בפני ועדה רפואית מייצגסניף בקשת במתקבלת 

 הסניף מברר מול המייצג המטפל היכן נמצא העובד זר

 בחו"ל בארץ

)מסלול זימון העובד על פי ההנחיות 

 ירוק( וביצוע הועדה
מעבירים את התיק לרופא הסניף בכדי שיבדוק האם 

ניתן לבצע ועדה ללא נוכחות והאם צריך להמציא 

 מסמכים/בדיקות נוספות

 החליט הרופא שחובה לזמן את העובד זר לועדה החליט הרופא שניתן לבצע ועדה ללא נוכחות

מיידעים את המייצג ומבצעים את הועדה ללא 

 נוכחות העובד זר
במידה ויש צורך במסמכים דורשים זאת מהמייצג, 

לדאוג לקביעת תורים  במידה וצריך בדיקות נוספות יש

 בתאריכים המתאימים לשהותו בארץ

לאחר בדיקת התיק ע"י רופא הסניף יש לשלוח את 

 לידי עדן דוד –התיק לאגף ועדות רפואיות 

 מנקודת מבט הסניף  – פירוט התהליך -הטסת עובדים זרים 

 משלב זה ועד שלב הועדה התהליך ממשיך באגף ועדות רפואיות

 תהליך העבודה מפורט בהמשך
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 תפקיד אגף ועדות רפואיות-הטסת עובדים זרים 

 לקלוט ולבצע סיכום לתיק  

 –מתאמים עם הסניף תאריך לועדה, מוודאים עם המייצג שהעובד יכול להגיע בתאריכים הללו 

 שולחים זימון ועדה  למייצג

העובד זר )מצרפים מכתב בקשת המייצג שולחים לחשב המוסד בקשה לאישור הוצאות והטסת 

 ודרכון(

 שולחים את האישור  למשרד החוץ

 ד זר ומצרפים דרכון ופרטי התקשרותרושמים תאריך הגעה ועזיבה של העוב

 משרד הפניםשולחים בקשה לאשרה ל

 מבקשים אשרה לשבוע לפני הועדה ושבוע לאחר הועדה

 שולחים לקונסוליה בקשה לרכישת כרטיס טיסה, מצרפים דרכון ופרטי התקשרות של העובד זר

 עם פירוט הטיסות והשעות –מקבלים עותק של כרטיס הטיסה 

 , מס' לילות ופנסיון מלא שולחים בקשה לשטיח מעופף עם פרטי העובד זר

 

 מקבלים אישור מהשטיח המעופף ומעבירים לעו"ד

 החזרת התיק לסניף לביצוע ועדה

 מקבלים ממשרד החוץ סיכום הוצאות, מקבלים אישורים ומעבירים למשרד החשב.


