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 ריםעוהארכת מועדים להגשת ער  -  להגשת ערריםמועדים נושא: 
 

 תקציר

 פורסםב"רשומות"תיקוןשלשתיתקנותהנוגעותלמועדי13.1.2010ביום

התקנותהן:ערעורעלהחלטות.

רעוהנוגעותלהגשתער"מועד להגשת ערעור על החלטות מסוימות" .1

יום.70-התקופההוארכהל-החלטתועדהרפואיתלערריםעל

חלטתפקידגשתערעורעלההנוגעותלה"מועדים להגשת תובענות"  .2

חודשים.12-התקופההוארכהל-תביעות

  ואילך.  1.2.2010תוקף: מיום 

 מבוטלות.-ההוראותשניתנובעברלענייןהארכתמועדיםלהגשתעררים 

.תוקף: החל מיום פרסום חוזר זה

 



 . תיקון התקנות 1

פורסםב"רשומות"תיקוןשלשתיתקנותהנוגעותלמועדיערעורעל13.1.2010ביום

החלטות:



א.ערעורעלהחלטתועדהרפואיתלעררים

בתקנותהביטוחהלאומי"מועדלהגשתערעורעלהחלטותמסוימות"2-ו1תקנות

נוכךשערעור,הןשלנבדקוהןשלהמל"ל,עלהחלטהשלהוועדהלעררים,תוק
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מהיוםשבוהמערערקבללידיואתיום70תוך-יוגשלביתהדיןהאזורילעבודה

ההחלטה.



"יראו החלטה כאילו נמסרה למוסד ביום שבו נרשם:2סייפאשלתקנהב

.נמסרה למזכיר הוועדה שהוא עובד המוסד"


עדותלאושלועדותרפואיותבניידות,הוועדותהינןחיצוניותלמוסד)הובמקרה

(,מופעלותובפגיעהבעבודהיושבותבסניפיהמוסד,בניגודלוועדותרפואיותבנכות
ע"ימשרדהבריאותונמצאותתחתפיקוחוהמלאובאחריותו.

.ועובדהמוסדנמזכירהוועדהאינכמוכן,בוועדותאלו,


לאמתקיימתבענייןועדותרפואיותבניידות,משלא2פאשלתקנהמשכך,הסי
שכן-קיימתאפשרותלמסוראתההחלטה"למזכירהוועדהשהואעובדהמוסד"

איןכזהבוועדות.
וניתןלהגישערעור2,מתקיימתהרישאשלתקנהניידותבענייןועדותלאורזאת,

יוםמהיוםשבו70נכותתוךעלהחלטתועדהרפואיתלערריםלקביעתדרגת
"המערער"יכוללהיותאוכאשרבמקרהדנן,-נמסרהההחלטהל"מערער"

.א'1נספחראה.עליההמבוטחהמערערעלהחלטתהוועדהאוהמוסדכמערער
 

 

מידע וה ערריםההודעה הנלווית לפרוטוקול הוועדה לבהתאם,  ועודכנלאור זאת, 

.תעודכן בעתיד חוברת ההסברה באתר האינטרנט.





ב.ערעורעלהחלטתפקידתביעות

)ב(בתקנותהביטוחהלאומי"מועדיםלהגשתתובענות"תוקנהכךשתובע1תקנה

לביתהדיןהאזורי-שאיננומרוצהמהחלטתפקידתביעות,רשאילהגישתובענה

    '.ב1נספחמיוםמסירתההודעהלידיו.ראהשניםעשרחודשיםלעבודהתוך

שניםעשרניתןלערורתוך-גםעלהחלטתפקידתביעותלאחרהשגה-בניידות

מיוםמסירתההודעהלידיו.חודשים



 לאור זאת:

עודכנווהמידעבאתרהאינטרנט.מכתביהדחייההמצוייםבמערכת1

.בהתאם

בהתאםאתכלמכתביהדחייההנשלחיםמהסניף.עדכןעליכםל.2

.עודכןבעתידחוברתההסברהת.3
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 . ביטול ההנחיות מן העבר, בדבר הארכת מועדים להגשת עררים2



החלטתועדהרפואיתמדרגראשוןעררעלא.

ישהחלמיוםפרסוםחוזרזה,מבוטלות.ההוראותשניתנובעברבענייןזה

הנבדק)א(לתוספתב'להסכם:12עפ"יהוראותסעיףלפעולעפ"יהוראות

רשאילערורעלהחלטתהוועדההרפואיתמדרגראשון,בפניהוועדה

יוםמיוםשקבלאתהחלטתהוועדההרפואית70הרפואיתלעררים,תוך

א'.2נספחמדרגראשון.ראה

יוםמיוםקבלת70רשאילערורעלהחלטתהוועדהמדרגראשון,תוךהמוסד

ב'.2נספחתביעהבמוסד.ראה



החלטתועדהלגודלרכבמדרגראשוןעררעלב.

החלמיוםפרסוםחוזרזה,ישמבוטלות.ההוראותשניתנובעברבענייןזה

)ג(להסכם:9סעיףלפעולעפ"יהוראות



עלהחלטתהוועדהלהשיגהשגהםרשאיןהמוגבלבניידותוהןהמל"לה

קבלואתמיוםשששים יוםתוך-לפנימנהלהמכון,לגודלרכבמדרגראשון

.ג'2נספחראההחלטתהוועדהלגודלרכב.
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:וזרזהתכםמצ"בטבלההמסכמתאתהאמורבחולנוח

 החלטתו  עלשהגורם 

 מערערים

 לערער: המל"לזכות  לערער:  תובענבדק/ההזכות 

בלשכתמחוזיתועדה

 הבריאות

וםמיוםי70תוך-לוועדתעררים

 קבלתההחלטהלידיו.

יום70תוך-לוועדתעררים

 מיוםקבלתהתביעה.

70תוך-לביה"דהאזורילעבודה ועדהלעררים

.בלתההחלטהלידיווםמיוםקי

 

-לביה"דהאזורילעבודה

וםמיוםקבלתי70תוך

 בסניף.ההחלטה

דרגועדהמ-גודלרכב

 ראשון

יוםמיום70תוך-לוועדתהשגה

 קבלתההחלטהלידיו.

וםי70תוך-לוועדתהשגה

ההודעהעלקבלתמיום

 החלטתהמכון.

תוך-לביה"דהאזורילעבודה ועדתהשגה

קבלתשניםעשרחודשיםמיום

  .ידיוההודעהל

 רעערלאיןזכות

תוך-לביה"דהאזורילעבודההחלטתפקידתביעות

קבלתשניםעשרחודשיםמיום

 .ידיוההודעהל

רעערלאיןזכות






אתהחוזרכתבהרוחמהמרזם





בברכה



לימורלוריא,

מנהלתאגףא'גמלאותנכות
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  א' 1נספח 

א.ערעורעלהחלטתועדהרפואיתלעררים

בתקנותהביטוחהלאומי"מועדלהגשתערעורעלהחלטותמסוימות"תוקנול:2-ו1תקנות



ועדה לחוק, החלטה של  123החלטה של ועדה רפואית לעררים כאמור בסעיף :1תקנה

דרגת נכות לחוק, או קביעת  213או של ועדה לעררים כאמור בסעיף  רפואית לעררים

)להלן:הסכם9)קביעהשלדרגתנכותמכוחהסכםשנערךלפיסעיףלחוק  10לפי סעיף 

הניידות(.

מהיום שבו  יום 00תוך  -ערעור על החלטה, יוגש לבית הדין האזורי לעבודה:2תקנה

 נמסרה ההחלטה למערער.  

 

 .שהוא עובד המוסדיראו החלטה כאילו נמסרה  למוסד ביום שבו נמסרה למזכיר הוועדה 


  ב' 1נספח 

ב.ערעורעלהחלטתפקידתביעות

)ב(בתקנותהביטוחהלאומי"מועדיםלהגשתתובענות"תוקנהל:1תקנה

החליט המוסד בתביעה ונמסרה לתובע הודעה על כך, תוגש תובענה לבית הדין האזורי 

ו מיום תחילתן של מיום מסירת ההודעה לתובע א שנים עשר חודשיםלעבודה תוך 

תקנות אלה, הכל לפי המאוחר יותר.





 א' 2ספח נ

עלהחלטתועדהרפואיתמדרגראשוןעררהנבדקא.

)א(לתוספתב'להסכם:12סעיף

הרואה עצמו נפגע ע"י החלטת הוועדה הרפואית... רשאי לערור עליה בפני הוועדה 

 ההחלטה. הרפואית לעררים, תוך ששים יום מתאריך בו נמסרה לו


 ב' 2נספח 

עלהחלטתועדהמדרגראשוןעררהמוסדב.

)א(לתוספתב'להסכם:12סעיף

המוסד רשאי לערור כאמור תוך ששים יום מהיום בו הגיש המוגבל בניידות למוסד 

 תביעה להטבות על סמך החלטת הוועדה. 
 

  ג' 2נספח 

מדרגראשון-ג.השגהעלהחלטתהוועדהלגודלרכב

)ג(להסכם:9סעיף

הרואה עצמו נפגע מהחלטת המכון כאמור בסעיף זה רשאי, תוך ששים יום מיום 

שנמסרה לו ההודעה על החלטת המכון, להשיג עליה לפני מנהל המכון, בכתב שבו יפרט 

 את פרטי השגתו והטעם לה;


