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 מעמד החלטת ביניים של וועדה רפואית: הנדון

 בקביעת דרגת הנכות הסופית         

 

 

, מה דין קביעת ביניים של וועדה רפואית לגבי פגימה מסוימת, מעת לעת עולה השאלה

: במצבים כגון אלה

 

 והיא מבקשת מסמכים או חוות דעת של, כאשר הוועדה טרם סיכמה את הדיון. 1

 ובבואה לסכם את הדיון מחליטה לשנות עמדתה לגבי אותה,           יועצים נוספים

 .          פגימה

 

 ,כאשר הוועדה קבעה עמדתה לגבי פגימה מסוימת וקבעה דרגת נכות יציבה. 2

 הועדה קבעה דרגת נכות לתקופה,           אך כיוון שבפגימות אחרות הנכות זמנית

 .          מוגבלת

 

 מחייבת את הוועדה הבאה שתדון, האם קביעתה לגבי אותה פגימה,           השאלה

 .          בהמשך דרגת הנכות

 

 

 

 

 

 



 

 

 

: לדוגמא          

 

 .          מבוטח נפגע בתאונת עבודה בראש ובגב

 

 אך כיוון , 10%          ועדה רפואית קבעה שהנכות האורטופדית היא יציבה בשיעור 

 .קבעה דרגת נכות זמנית,           שהמצב הנוירולוגי היה זמני

 

 ממועד סיום, אשר דנה בהמשך קביעת דרגת הנכות,           הוועדה הרפואית שלאחריה

 .הגיעה למסקנה שלא נותרה נכות אורטופדית יציבה,           תקופת הנכות הזמנית

 

 דנה 407 / 05ל "בפסק דין עב, נתן דעתו בסוגיה זו, בית הדין הארצי לעבודה, לאחרונה

: וקבע כלהלן, נגד המוסד

 

כי הועדה מדרג ראשון או וועדה לעררים תקיים מספר ישיבות בטרם תחליט , אין מניעה"

 .בדבר דרגת הנכות

 

היא סברה כי , בטרם ניתנה החלטתה הסופית, העובדה כי באחת מישיבותיה הקודמות

, עדיין אינה מונעת בעדה, בגין פגימה מסוימת, מגיעה דרגת נכות מסוימת זמנית או צמיתה

 ולקבוע דרגת נכות לשנות מהחלטתה בישיבה קודמת, בבואה להחליט באשר לדרגת הנכות

". אחרת

 

. הוא הדין לגבי וועדה רפואית אחרת הבאה לקבוע המשך דרגת נכות
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