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,  נסיבות לקביעת דיון מחדש עקב ירידה ניכרת בהכנסות: הנדון
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קביעת דרגת נכות )  נוספה בקובץ תקנות הבטוח הלאומי 2001 באוגוסט 27ביום 
.  שעניינה נסיבות לקביעת דיון מחדש עקב ירידה בהכנסות17תקנה  (לנפגעי עבודה

. 2001 בספטמבר 13התקנה  בתוקף מיום פרסומה ברשומות ביום 
 

: להלן עיקרי התקנה שהתקבלה
 

,  ומעלה20%נכה יהיה רשאי להגיש תביעה בנפרד להגדלת דרגת נכות של  .1
גם בשלב , אם הפגיעה גרמה לירידה ניכרת  בהכנסות ולא לזמן מוגבל

 .ואף אם לא חל שינוי בנכות הרפואית,מאוחר לקביעת דרגת הנכות
 

הסמכות להגדיל או להקטין דרגת נכות בשל ירידה בהכנסות על פי תקנה זו  .2
 .ניתנת  לוועדת הרשות בלי צורך להעביר לוועדה רפואית

 

  .הזכות להגיש תביעה לרשות כשיש שינוי בהכנסות קיימת גם למוסד .3

 

 .ניתן יהיה להגדיל או להקטין את דרגת הנכות בשיעורים הקיימים כיום .4
(1/3.)½ ,¼ , 

 

 חודשים 12 ניתן להגיש אם חלפו 17תביעה לקביעת דרגת נכות לפי תקנה  .5
מאז קבעה ועדה רפואית או ועדה רפואית לעררים לאחרונה לנפגע דרגת 

 . ומעלה20%נכות יציבה בשעור 
 



אך ,  ניתן להגיש פעם בשנה17 תביעה נוספת לקביעת דרגת נכות לפי תקנה  .6
 .לא יאוחר מתום חמש שנים מהתאריך בו קבעה הוועדה נכות לצמיתות

 

 החודשים שקדמו 60-  יחולו על מי שדרגת נכותו נקבעה ב17הוראות תקנה  .7
 13- מי שדרגת נכותו נקבעה לאחרונה מ, כלומר. ליום פרסום התקנות

 . ואילך1996בספטמבר 
 

 15 יוכל לבקש דיון בתקנה 1996 בספטמבר 13נכה שדרגת נכותו נקבעה לפני  .8
 .רק במקרה בו חל שינוי במצבו הרפואי כפי שהיה קיים עד היום

 
 

.  יוצאו בנפרד, והוראות ביצוע, הנחיות מפורטות
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לאה מנצורי 
מנהלת אגף נפגעי עבודה 

 
 

ל גמלאות "סמנכ-בקל. מר י: העתק
היועצת הרפואית - קטן. ר ח"             ד

מנהל אגף שיקום - פינצי.              מר ש
מנהל אגף חקיקה ונהלים - פלוס.              מר י

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


