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חוזרנפגעיעבודה/1506

אל:מנהליהסניפים
מנהליסניפימשנה
מנהליתחוםגמלאות
סגנימנהליתחוםגמלאות
ממונים,מרכזים,פקידיתביעותנפגעיעבודה
מזכיריועדותרפואיות


הנדון: החזר הוצאות בגין אי הופעה או דחיית דיון בועדה רפואית

מבוא
בשניםהאחרונותאנועדיםלהתרחבותהתופעהשלאיהופעהלוועדות,ודחיותרבותשל
ועדותשהגיעהלשיעורשלכ20%-מכללהמוזמנים.
כידוע מושקעים משאבים  רבים בוועדות הרפואיות הן מבחינת כח אדם והן מבחינה
תקציבית.
איהופעתהמבוטחלוועדהגורמתלהוצאותשוואולהתמשכותהטיפול,לפגיעהבמבוטחים
אחריםובתדמיתהמוסד.
אנוסבוריםששיעוראיההופעההגבו הנגרםהןבשלכךשהנפגעלאנדרשלשלםהוצאות
בגיןאיהופעהראשונהוהןבשלויתורעלהחזרההוצאותללאסיבותמוצדקות.
החוזרשלהלןמפרטאתאופןהטיפולבמקריםשלדחיתדיוןואיהופעהלוועדותהשונות

חוזרזהמבטלאתחוזרנפגעיעבודה1442/מיום10בספטמבר2006

 .1אי הופעה לוועדה

איהופעהראשונהלוועדה-בדרגראשון,בהחמרתמצבובוועדהלעררים

לאהופיעהנפגעלוועדהאליהזומן ,אוהודיעהנפגעאועורךדינומראש,עלאיהופעתולוועדה,יוזמןפעםנוספת.
בהזמנהלנפגעיובהרכילאיתקבלודחיותוכיאםלאיופיע,יידרשלשלםהחזרהוצאות.

-אי הופעה לאחר ביטול זימון קודם
לאהופיעהנפגעלוועדה, לאחרשביטלבעברזימוןלוועדה,יידרשלשלםהחזרהוצאות.
(כמובמצבשלאיהופעהשניה)
ניתןלבטלאתהחזרההוצאותאםהנפגענתןסיבהסבירהלאיהופעתו.
כסיבהסבירהיחשבוהנימוקיםהמצויניםבסעיףהבא.
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איהופעהשנייהלוועדה–בדרגראשון,בהחמרתמצבובוועדהלעררים
 
לאהופיעהנפגעפעםנוספתלוועדהאליהזומן,ישלחאליומכתבובויידרשלשלם
-
אתההוצאותשנגרמולמוסדבגיןאיהופעתו,בתוך45ימים.

הודיעהנפגעכינבצרממנולהופיעלוועדה, יבוטלהחזרההוצאותבנסיבותהבאות:
-

הנפגעאוקרובמשפחהמדרגהראשונהאושפזבביתחולים.
.1
קרובמשפחהמדרגהראשונהנפטרוהואשרויבאבל.
.2
הנפגעשההבחו"ל.
.3
הנפגעבשירותמילואים.
.4
הנפגעתושבשטחיםוישסגר.
.5
.6ההזמנהנשלחהבזמןקצרמהקבועבתקנה(14ימיםלפנימועדהוועדה)
סיבהאחרתה"מניחהאתהדעת".
.7

טענהעלאיקבלתההזמנהלוועדהלאתתקבל

החליטהמז כירלבטלאתהחזרההוצאותיזמןאתהנפגעפעםנוספת.
-

החליטהמזכירשלאלבטלאתהחזרההוצאות,הנפגעיידרשלשלםעדל
-
תאריךהמצויןבמכתב.

לא שילם את ההוצאות בתוך  54הימים האמורים:

-

בוועדהמדרגראשון–ידחהפקידהתביעותאתתביעתו.
ם

בוועדהלעררים(ערעורהנפגע)–ידחהפקידהתביעותאתהערעור
ם
והחלטתהוועדהמדרגראשוןתישארבעינה.


ם בוועדהלפיתקנה36- ידחהפקידהתביעותאתתביעתו.למבוטח
יובהרכיאםיגישתביעהמחדש,תאריךתחילתהנכותיהיהרק

ממועדהגשתהתביעההחדשה.


אי הופעה לוועדה לעררים (ערר המוסד)

לאהופיעהנפגעלוועדהלעררים,יוזמןפעםנוספת. לנפגעישלחמכתבבויובהרלוכיאםשובלאיופיע,גמלתותעוכב.
לאהופיעהנפגעפעםנוספתלוועדההרפואיתאליהזומן,רשאיתהוועדה
-
לדוןולהחליטבערעורשלאבפניו.
נבצרמהוועדהלהחליטבהעדרהנפגע,התיקיועברלפקידהתביעות.
 במקרהבומשתלמתקצבה, יעכבפקידהתביעותאתתשלוםהקצבהעדהופעתהנפגעבפניועדהלעררים.
פקידהתביעותישלחלנפגעמכתבהמודיעלועלעיכובהתשלום.
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-

במקרהבוישזכאותלתשלוםמענק, יעכבפקידהתביעותאתתשלום
המענק.
 לאשולםהמענקוהנפגעלאהופיעלוועדהלעררים,והוועדהאינהיכולהלקבועאתנכותו,לאישולםהמענק.
 פקידהתביעותיבהירלנפגעכיהמענקמעוכב,עלסמךתקנה34(ב),עדשיתייצבבפניהוועדה.
 במקרהבו,לדעתהמוסד, מגיעיםלנפגעחלקמאחוזיהנכותהמזכיםבמענק,ישלםפקידהתביעותאתהחלקעליואיןערעור.
במקרהבולאמגיעתשלום(נכותזמניתשכברשולמה),ישלחפקידהתביעותמכתבבוהואמודיעלוכיהטיפולבתביעתומופסקוכיכלחידוש
טיפולבתביעתו,כוללהחמרה
במצב,יהיהכרוךבסיוםהטיפולבעררהמוסד,כוללתשלוםהחזרהוצאות.
הנפגעיוזמןלוועדהפעםנוספת(בשלישית).
-
- הופיעהנפגעלוועדה,תשולםהגמלהבמלואה,עלפיהחלטתהוועדה.
- לאהופיעהנפגע, יועברהתיקלפקידהתביעותלהפסקתהתשלום.
הנפגע יוזמןשוברקלאחרשיפנהוישלםאתהחזרההוצאותבגיןאיהופעה.
הופיעהנפגעבפניהוועדהלעררים,לאחרתשלוםהחזרההוצאות,ונמצא
-
זכאילקצבה, תשולםהקצבהבניכויהתקופהשמיוםההפסקהעדמועד
פנייתוהאחרונה.

דיון מחדש לפי בקשת רופא מוסמך – תקנות  73ו –  73

- זומןהנפגעלוועדהולאהופיע,ולאנתןסיבהסבירה,יועברהתיק\
-פקידהתביעותיפסיקאתתשלוםהקצבה.
- פנההנפגעוביקשלעמודבפניועדה,יועברהתיקלמזכירהוועדות.
- המזכיריזמןאתהנפגעלוועדה.
- הופיעהנפגעלוועדהיחדשפקידהתביעותאתתשלוםהגמלהשהופסקה.
- הגמלהתחודשממועדפנייתוהאחרונהשלהנפגע.(התקופהשמיום
ההפסקהעדיוםהפניה–לאתשולם).


שיםלב

מזכירהוועדותיכוללהיעתרלבקשותלדחותועדהאולקבלנימוקלאיהופעה
פעמייםבלבד.
-ד חייהנוספתאואישוראיהופעהנוספת, תינתןאךורקבנסיבותמיוחדות,ובאישור
מנהלהתחוםבסניף.
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אי ביצוע הוראות הוועדה
 .1נדרשהנפגעלבצעבדיקהרפואית/צילום, יצייןהמזכירבמכתבההפניהאם
הנפגעצריךלהמציאאתהחומרלוועדה(אפשרותמספר1במכתב526
במערכת"ועד")

 .2לאביצעהנפגעאתהבדיקותשנדרשועלידיהוועדהאולאהמציאאת
תוצאותהבדיקהלמזכירבתוך45 ימיםמיוםשנדרשלעשותזאת,יועבר
התיקלפקידתביעותעלמנתשידחהאתהתביעה/ערעורהנפגע.
 .3פקידהתביעותידחהאתהתביעהבמסך424במערכת"נתע"מסיבה:"אי
ביצועהוראותהוועדה".הדחיהתהיהמהחודשהשוטף.
 .4לאביצעהנפגעאתהוראותהועדה,בערעורהמוסדובתביעהלדיוןמחדשלפי
תקנה,37 תופסקהקצבהעקבאישיתוףפעולה.
 .5פקידהתביעותישלחמכתבהמודיעלנפגעעלהפסקתתשלום.
 .6ביצעהנפגעאתהבדיקותהנדרשות, אךלמרותבקשותינוהמוסדהרפואיבו
נעשוהבדיקות,לאהעבירלנואתהחומרהמבוקש,לא תדחההתביעה.
ישלפנותלמוסדהרפואיבכלדרך,עלמנתלזרזאתהטיפול.במקביליש
לפנותלנפגעולבקשממנושיפעלגםהואלזרוזקבלתהנדרש.
אי ביצוע הוראות רופא המוסד
עלסמךתקנה8לתקנות(הגשתתביעהלגמלהואופןתשלומה)

 .1נדרשהנפגעלבצעבדיקותעלידירופאהמוסד,לקראתהוועדה,(עלסמךתקנה3
לתקנותהאמורות) יצייןהמזכירבמכתבלנפגעאםעליולהמציאןלוועדה,אושעליו
להעבירןתחילהלמוסד(למשללצורךקביעתקשרסיבתי).
 .2נדרשהנפגעלהמציאאתתוצאותהבדיקותלמוסד,כאמורבסעיף,1יהיהעליו
להעבירןתוך21ימים.
קבעהמזכירמועדלבדיקה,ידרשהנפגעלהמציאהתוצאותתוך21ימיםממועד
הבדיקה.
 .3לאביצעהנפגעאתהבדיקותתוךפרקהזמןהאמור,תשלחלותזכרותלהמציאן
תוך15ימיםנוספים.
 .4ביצעהנפגעאתהבדיקותשנדרשותוךפרקהזמוהאמור,יועמדבפניועדה.

 .5לאביצעהנפגעאתהבדיקותשנדרשותוךפרקהזמןהנוסף,תדחההתביעהעלסמך
תקנה8שלעיל, אלאאםהודיעעלמועדלקיוםהבדיקה.
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הודיעהנפגעעלמועדלקיוםהבדיקה,יערךמעקבכאמור
בסעיפים2ו3-לעיל.
ביצעהנפגעאתהבדיקותהנדרשות, אךלמרותבקשותינו,המוסדהרפואיבונעשו
הבדיקות,לאהעבירלנואתהחומרהמבוקש,לאתדחההתביעה.
ישלפנותלמוסדהרפואי,בכלדרך,עלמנתלזרזהטיפול.במקביל,ישלפנותלנפגע
ולבקשושיפעלגםהואלזרזקבלתהנדרש.
בקשה לביטול תביעה
 .1נפגעהמבקשלבטלאתתביעתולקביעתדרגתנכותיוכללעשותזאת,מאחרשאם
לאיתייצבבפניהוועדה,ממילאתדחהתביעתו.
 .2פקידהתביעותישלחלנפג עמכתבהמודיעלוכיבהתאםלבקשתו,מוחזרתלו
התביעה.
במכתביובהרלנפגעכיאםיגישתביעהבעתיד,בגיןאותהעילה,יחולועליהכללי
השיהוי.

הוראות מיוחדות

.1 מבקשהנפגעאובאכוחולדחותאתהדיוןבוועדהעדלהמצאתחוותדעתמרופא
מומחהאומסמכיםנוספים,אומכלסיבהאחרת, ישלהודיעלוכיעליולהמציא
 אתהמבוקשתוך73ימים,לכלהיותר, מיוםשביקשאתהדחייהלראשונה.
 בתוםתקופהזויוזמןהנפגעלוועדה.
לאתינתןדחייהנוספת, ואםלאיופיעיופעלוהכלליםשלאיהופעה.


.2מבקשהנפגעלהקפיאא תהטיפולבתביעתומפאתשהיהממושכתבחו"ל,יוקפא
הטיפול.
 עלהנפגעלהודיעלנומועדחזרתו.
במסך821במערכת"ועד"תרשםהקפאה.
 התיקיועברלפקידתביעותעלמנתשיזיןבמערכת"נתע"במסך,424קוד"הק"-
הקפאתטיפול–בהתאםלבקשתהנפגעויעבירלתיוק,עדלחידושהקשר.
 לאיוקפאטיפולמכלסיבהאחרת.

 .3בוטלהועדהברגעהאחרון,לאעלידיהנפגע,והנפגעהגיעלוועדה,ישולםלו
החזרהוצאותנסיעה,גםאםמרחקהנסיעההואפחותמ40-ק"מ.לנפגעישולםגם
בעדהפסדהזמן(.ראהחוזרנפגעיעבודה1399מיום26בפברואר)2004
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תהליך מקוון

לאחר אי הופעה ראשונה(ועדהמדרגראשון,החמרתמצבוערעורהנפגע)

- המזכיריזיןבמסך330במערכת"ועד"כיהנפגעלאהופיע.


לאחר אי הופעה שניה(ועדהמדרגראשון,החמרתמצבוערעורהנפגע)

-המזכיריזיןבמסך330במערכת"ועד" כיהנפגעלאהופיעוכיישלדרושקנס
- יפיקמכתב-523לדרישהלתשלוםקנס,תוך45ימים.
- לאשולםהקנסתוך45הימ יםהאמוריםיבטלהמזכיראתהדיוןבמסך836
במערכת"ועד.
- המזכיריזיןבמסך821הפסקתטיפולמסיבה"לאשולםקנס".

- המזכיריעביראתהתיקלפקידהתביעות.

פקידהתביעותיפעלכלהלן:

בוועדהמדרגראשון:יזיןדחייהבמערכת"נתע"במסך424(זכאותיסודית)
-
וישלחמכתבדחייהממסך.661

בוועדהלפיתקנה:36יזיןדחייהבמערכת"נתע"במסך455(זכאותיסודית)
-
וישלחמכתבדחייהממסך.661

בעררהנפגע: ישלחמכתבדחייתערעורממסך661
-


בוועדה לעררים – ערר המוסד

המזכיריזיןאיהופעהבמסך330במערכת"ועד"-במערכת,נתע"במסך424(זכאותיסודית)ישלהזיןעיכוב"עכ"
שובלאהופיעהנפגעבמערכת"נתע"במסך424(זכאותיסודית)ירשוםפקידהתביעות:"הפסקהבגללהגשתערר".
פקידהתביעותישלחלנפגעמכתב.
-
מגיעמענקישלםפקידהתביעותרקאתהחלקעליואיןערעור
-
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בקשה לביטול תביעה
 .1במערכת"ועד" ישלהזיןתאריךהפסקתטיפולבמסך821מסיבה:"ביטולבקשה
עלידיפונה"-"בב"

 .2במערכת"נתע"ישלהזיןסיבתזכאות:"ביטולתביעה""-בת",בהתאםלבקשת
הנפגע"בק".


טיפול באי הופעה בתיקים אחרים

נפגעי איבה ואסירי ציון – ישלפעולעלפיההנחיותשניתנולנפגעיעבודה.

נישומי מס הכנסה

דרג  1
עלסמךתקנה8לתקנותמסהכנסה(קביעתאחוזנכות),תש"ם1979
הוזמןהנישוםלוועדה,יובהרבהזמנהכיא יהופעתולוועדהללאסיבהמוצדקתתגרוםלהפסקתטיפולבבקשתו, וחידושהיהיהכרוךבתשלוםהחזרהוצאות.

לאהופיעהנישום, ישלחהמזכירמכתבלביטולהבקשהויבהירלנישוםכיאםיבקשלחדשאתהדיוןבבקשתויידרשלשלםהחזרהוצאות.

שילםהנישוםאתהנדרשאונתןלמזכירסיבהסבירהלאיהופעתו,יוזמןפעםנוספתלוועדה.

 לאנתןסיבהסבירהלאיהופעתואולאשילםאתההוצאותתישארהדחיהבעינה.


ועדה לעררים

ערעור הנישום

 ערערהנישוםולאהופיעבפניהועדהלעררים–רשאיתהועדהלדוןבעררשלאבפניו.
נבצרמהוועדהלהחליטבהעדרו, והנישוםלאהופיעבפעםהשנייה–תידחההוועדהאתהערר.

 הודיעהנישוםכינבצרממנולהופיעבפניהועדהונתןסיבהסבירהלאיהופעתו–יוזמןלוועדהנוספת.
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ערעור מס הכנסה

ערערפקידהשומהוהנישוםלאהופיעבפניהועדה–רשאיתהועדהלדוןולהחליט
בעררבהעדרו.
הודיעהנישוםכינבצרממנולהופיעונתןסיבהסבירהלאיהופעתו–יוזמןלוועדה
נוספת.

אי ביצוע הוראות הועדה


 דרשההועדהמהנישוםלהמציאבדיקותאומסמכים,יובהרלובמכתבכיאםלא
ימציאאתהמבוקשתידחהב קשתואוערעורולפיהעניין.
 לאמילאהנישוםאחרדרישתהועדה/הועדהלעררים–תידחהבקשתו/ערעורו.
 שילםהנישוםאתההוצאותאונתןסיבהמתקבלתעלהדעתלאיביצועדרישת
הועדהבמועדיחודשהטיפולבבקשתורקלאחרשיבצעאתדרישתהועדה.

תהליך מקוון -מס הכנסה
 oלאהופיעהנישוםלוועדהישלהזיןבמסך330כיהמוזמןלאהופיעוכילאיתקיים
דיוןנוסף.
 oבמסך821 ישלהזיןתאריךהפסקתטיפולמסיבה:לה (לאהופיעלועדתמסהכנסה)
 oהקשהעל F-12 לעדכוןתציגאוטומטיתאתמכתבהדחייה.לאחרהדפסתהמכתב
ישלהקיש'אנטר'להשלמתהעדכון.
 oשילםהנ ישוםאתהחזרההוצאותאוהחליטהמזכירכימוצדקלוותרעלהתשלום
ישלפתוחדיוןבמסך131-.הדיוןייפתחאוטומטיתבמצב=קנס.
 oישלעדכןמסך838- תאריךתשלוםהקנסאוהסיבהבגינההוחלטלוותר.

 oלאהמציאהנישוםבדיקותומסמכיםשדרשההוועדהתוך45ימיםישלהפסיק
טיפולבמסך-821מסיבה=אב (איביצועהוראותהוועדה)

בברכה
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