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 המוסד לביטוח לאומי

 מינהל הגמלאות
 אגף גמלאות נכות
 אגף נפגעי עבודה

 
 ' ניסן, תשס"חט 
 2008אפריל,  14 

 91909, ירושלים 13שד' ויצמן              
 6521663-02פקס.   6709364-02טל.              

 
 אל: מנהלי הסניפים

 מנהלי סניפי משנה       
 מנהלי תחום גמלאות       

 סגני מנהלי תחום גמלאות       
 ממונים, מרכזים פקידי תביעות נכות       
 מזכירי ועדות רפואיות       
 מרכזי ועדות נכות כללית       

 
 65 /08חוזר 

 1775 חוזר נכות/
 1487 חוזר נפגעי עבודה/

  
 
 

 סימולציה -יים למבחנים הרפוא – 34 – 33תיקון סעיפי ליקוי הנדון6 
 5843חוזר נ"ע  5331חוזר נכות             

 
 מינהל הגימלאות המחלקה המשפטית ,הלשכה לייעוץ רפואי בשיתוף עם האגודה הפסיכיאטרית

של המבחנים הרפואיים. מדובר בסעיפים  38 –ו  33נוסח חדש לסעיפים  ובשיג ומינהל המחקר
 הדנים בליקויים פסיכיאטריים.

 
 ות את הפסיכיאטרים בעבודתם היומיומית.משש תואם את ההגדרות העדכניות המשהנוסח שגוב

 
השינוי. במקרה זה אין דרך  עלות יך אתהערל כידוע כל שינוי בחקיקה )חוק או תקנות( מחייב

מטרת הסימולציה היא להעריך האם אחוזי הנכות  אלא לבצע סימולציה. להעריך עלות  אחרת 
נמוכים יותר או זהים לאחוזים שנקבעו על פי הנוסח  ,גבוהים יותר 6שיקבעו על פי הנוסח החדש

 הישן.
 

 .  בנכות כללית)בתיקי נפגעי עבודה ומס הכנסה(  ערך בנפגעי עבודהיהסימולציה ת
 
 . איך תיערך הסימולציהא
 

 ימי עבודה(. 1) 1.1.94עד  85.8.94בימים  בוועדות בדרג ראשון  ערךיהסימולציה ת
 

ולאחר סגירת  -לאחר קביעת אחוז הנכות הרפואית בהתאם למבחנים הקיימים  ,בתום הוועדות
ומזכירי הישיבות לערוך הפסיכיאטרים יתבקשו הרופאים  ,וחתימה עליו –הפרוטוקול 

 ערך כך6יהסימולציה. הסימולציה ת
 

 7הרופא יעיין פעם נוספת בחומר לרבות בפרוטוקול שנרשם 

  7מצבו של התובעשתואם את  יפים החדשים סעיףעמהסהרופא יבחר 

   מזכיר הישיבה ימלא שאלון ממוחשב  בהתאם לנתונים בפרוטוקול ובהתאם 
 7ד להלן( -להנחיות הרופא )ראו סעיפים ג ו         

 מזכיר הישיבה ימלא שאלון משוב בהתאם להנחיות הרופא  
 .ד' להלן(-)ראו סעיפים ג' ו        

 
 

שנקבע לכל  אחוז הנכות הרפואית ללא  לאחר חופשת הפסח מידהסעיפים החדשים ישלחו אליכם 
המטרה שלנו היא לתקף את התיאורים שבסעיפים ולוודא שהם מתארים נכון את מצבו של  סעיף.

 הנבדק.
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 ומשוב-השוואה בין ישן לחדש ב.
 

מינהל המחקר יערוך השוואה בין מה שנקבע לפי הסעיפים המוצעים לבין מה שנקבע לפי 
 קיימים וינסה להעריך עלות השינוי )יתכן כמובן שלא תהיה עלות(.הסעיפים ה

 
משוב לגבי  מידת הבהירות של נוסח הסעיפים החדשים, להעיר לתת כל פסיכיאטר בנוסף יתבקש 

 הערות על החסר בהם וכו'.
 

 ג. שאלונים
 

 קביעת נכות לפי הסעיפים החדשים .1
בנוכחות ובמהלך הישיבה ,הישיבהימלא מזכיר במסגרת הסימולציה כל תיק שנבדק בור ע

 שאלון במחשב.ועל פי הנחיותיו הרופא 
       
 בסיום מילוי השאלון יש לשלוח אותו באמצעות הדוא"ל למינהל המחקר.      

 
 לרופא שאלון משוב .2

  מפי  שאלון המשוב יתייחס באופן כללי לסעיפים החדשים והוא ימולא      
 מילוי  לאחר שמולאו השאלונים הפרטניים. הרופא על ידי מזכיר הישיבה      
      השאלון יעשה במהלך הזמן שיוקדש לסימולציה אחרי הוועדה.      
 בסיום מילוי השאלון יש לשלוח אותו באמצעות הדוא"ל למינהל המחקר.     

 
 אין לסיים העבודה מבלי לשלוח השאלונים באמצעות המערכת למחקר. 

 
 

 למילוי השאלוניםד. הוראות כניסה למערכת 

 
ללית כמנהלי מחלקות נכות כללית ומנהלי הוועדות בנכות  בנ"ע,אל כל מזכירי הוועדות,      

 תשלח בדואר האלקטרוני קישורית לאתר השאלון.
 

 .OUTLOOK –הכניסה יכולה להתבצע אך ורק ממחשב שיש לו כתובת ב       
 ם הבאות6מילוי השאלונים יעשה אם כן באחת משתי הדרכי      

 
 OUTLOOKתומך התקשורת של הסניף יכול להתקין   –אם יש מחשב בחדר הוועדה  .5

סניף תל אביב.  כך ניתן יהיה להכנס לקישורית  5למשל ועדה מס'  .במחשב וליצור כתובת
 ולשלוח את השאלון.

 

אם אין מחשב בחדר הוועדה, על הרופא והמזכיר לעבור ביחד אחרי סיום הוועדות לחדר  .8
  OUTLOOK –קיד התביעות ולהכנס לקישורית ולשלוח השאלון באמצעות ה של פ

 למינהל המחקר.
 

חשוב להדגיש שיש להתייחס לכל אחת מהשאלות שבשאלון שאחרת לא ניתן יהיה לשלוח 
 השאלון.

  
 ה. זימון רופאים ומזכירים

 
שעתיים  יש להודיע לרופאים ולמזכירים שבימים בהם תערך הסימולציה הם יתבקשו להשאר

 אחרי הוועדה האחרונה כדי לבצע החלטות מחדש ולמלא השאלונים הנדרשים.
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 תשלום
 

ניתן לתקצבה  לא  העבודה במסגרת הסימולציה אינה נדרשת לקביעת הנכות הרפואית ולכן
במסגרת הוועדות הרפואיות. עם זאת יהיה התשלום לפי יחידות הנגזרות מתעריף ועדות 

 כלהלן 6
 

עבורם ימולאו  - תיקים 5 -ת לוועד 8עבור הסימולציה יהיה לפי תעריף של התשלום 
 השאלונים על כל פרטיהם וכן שאלון המשוב.

במקרה של אי הופעה של מבוטח אחד או יותר יבוצע התשלום באופן יחסי למספר 
 המבוטחים שהופיעו.

 
 

 ו. ביצוע התשלום
 
 . 5533518ציב מספר התשלומים יש לבצע בהוראה ידנית על חשבון תק תא

מנהל תחום הגימלאות יחתום על הוראות התשלום רק לאחר שיודא שכל  השאלונות שצריכים 
 היום להשלח נשלחו.

 
 6התשלום יהיה כלהלן

 
מספר מבוטחים 
שהופיעו ומולאו 
 לגביהם שאלונים

תשלום לרופא "מנהל 
 מחלקה"

תשלום לרופא  
 "מומחה"

 תשלום למזכיר

5 593.58 58.53 82.34 
8 858.88 548.38 13.12 
3 385.32 832.15 49.38 
8 884.84 324.24 593.58 
1 132.29 829.41 533.59 
2 288.38 113.98 529.24 
3 385.48 281.55 543.82 
4 412.52 333.32 858.88 
5 528.94 485.13 885.98 
 

 הוראות לפסיכיאטרים יוצאו בנפרד על ידי הלשכה לייעוץ רפואי.
 

 כל שאלה ובעיה יעמדו לרשותכם: ב

 026709987עירית בן חיים בנכות כללית 

 026709366אולגה ברוך 
 

 ב ב ר כ ה,
 

 
 עירית פלדמן                                                                                  

                                           מנהלת אגף גמלאות נכות                        

 

 
 

 
 
 


