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 ניידותלגמלת  יזום הגשת תביעה: הנדון
 

 י וועדה רפואית "ניתנות למי שנקבעו לו אחוזי מוגבלות בניידות ע ,ח הסכם הניידותוהטבות מכ
 .י הוראות ההסכם"עפ גיש תביעה לגמלת ניידות  ונמצא זכאיוא הוה

 
נקבעו להם  , י וועדה רפואית"עאשר נבדקו  ,ערכנו נמצא כי ישנם  מוגבלים בניידותר שאיקה בבד

בחלק . לא הגישו תביעה לגמלת ניידותוהם  ,בגימלהלכאורה המזכים , בניידותאחוזי מוגבלות 

גמלת תביעה להיא גם יה ללשכת הבריאות יפנסברו  שהמוגבלים בניידות כי ה נמצאמהמקרים 

 במפורש מצוין "לקביעת מוגבלות בניידות בדיקה רפואיתבקשה ל" בטופסש ,זאת למרותו, ניידות

 .משת תביעה לגמלת ניידותכי הבקשה לבדיקה אינה מש

טופס תביעה  חושלמבאמצעות  ,יזום הגשת תביעה לאוכלוסיה זולהוחלט  ,לצורך מיצוי זכויות

 .וחוברת הסברה פוליסהלגמלת ניידות בצרוף 

 :מוגבלים בניידות אשראל  ושלחצורפיה ימהתביעה ו

 בגימלת  לכאורה המזכים ,קבעו להם אחוזי מוגבלות בניידותונ נבדקו בלשכת הבריאות

  .ניידות

 לא הגיעו לגיל  והם גם לא הגיעו לגיל פרישההם  ,ביום הגשת הבקשה לבדיקה רפואית

 .פרישה תוך חודשיים מיום הבדיקה

   דותיוטרם הגישו תביעה לגמלת ניחלף מעל לחודש מיום שנבדקו. 

 

רק   ,הראשי המערכת הממוחשבת במשרד באמצעות ,יעשה ,בכפוף לכתוב לעיל ,יזום התביעה 

 . ולא הגישו תביעה 2006בשנת  ומי שנבדקל

 .מוגבלים בניידותה לאתשלח  ר שאנוסח הפוליסה  נספחבב "רצ 
 

 י שרה מילר"ע החוזר הוכן

 

 ,בברכה

 
 עירית פלדמן

 מנהלת אגף נכויות
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 נוסח  הפוליסה למיצוי זכויות -נספח

 

 תהגשת תביעה לגמלת ניידו :הנדון

 

לצורך קבלת הטבות  ,וועדת עררים/י וועדה רפואית בלשכת הבריאות"לאחרונה נבדקת  ע

 .בניידות

 

וכן  י הוועדה הרפואית "אשר נקבע ע ,ההטבות בניידות מותנות בשיעור המוגבלות בניידות

 .בתנאים נוספים

 

ים המזכים התנאו הניתנות מכח הסכם הניידות  מצורפת בזה חוברת הסברה ובה פירוט ההטבות

 .אלובהטבות 

 

ב "י את טופס התביעה הרצ/נא מלא,ת בקבלת הטבות /י בחוברת ואם הינך מעוניינ/אנא עיינ

 .י אותו למחלקת ניידות בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגורייך/ושלח

 

לפיכך אנו . לתאריך הגשת התביעה עשויה להיות השלכה על מועד תחילת הזכאות, לידיעתך

 .הרפואית וועדהלהגיש התביעה לא יאוחר מחודשיים מיום שנשלחו אליך תוצאות הלך ליצים ממ

 

 .נשמח לעמוד לשרותך

 

 

 

 ,בברכה

 

 פקיד תביעות ניידות

 

 

 


