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 כללי .1

 

נוהל זה מבוסס על ההסכם בין המוסד לביטוח לאומי לבין מדינת ישראל בדבר גמלת ניידות,  .1.1

 העוסק בזכאותם של מוגבלים בניידות להטבות שונות שנועדו לסייע בניידותם.

 

והל זה מחליף את כל ההנחיות שקבע עד היום הממונה על גמלת הניידות במשרד הבריאות נ .1.2

 תעדות הרפואיות לקביעת מוגבלות בניידות במחוזות ובוועדוור הולרופאי המחוזות, ליו"

 הערר, לחברי הועדות ולמזכירויות.

 

 המטרה .2

כיצד לטפל בבקשת נבדק, בניידות  ותהועדות לקביעת מוגבלבנושאי מטפלים להנחות את ה

 מקבלת הבקשה ועד סיום הטיפול בה.  כמו כן קובע הנוהל כללים מנחים בנושא מינוי החברים

 לוועדות השונות ונהלים להפעלתן.

 

 עקרונות .3

   הנבדקים הנם לקוחות. יש לתת להם שירות איכותי:  זמין,  אדיב, יעיל, מקצועי  3.1

   , ותוך התייחסות למסמכים העדכניים ולפסיקת  בתי המשפט התאם לחוק, לנהליםבו             

 הועדה. ביותר הקיימים בעת קיום              

 רופאי הועדה הנם מטפלים על פי חוק זכויות החולה,  רפואית העת הבדיקה בוועדב 3.2

 הנם  מטופלים על  פי חוק זה.  והנבדקים             

 פניה לכל להסכים אך יש במחוז בו הוא מתגורררפואית ככלל, נבדק ייבדק בוועדה  3.3

 . אחר ממחוז
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  ום שיקבע הממונה.יתקיימו במקערר  ועדות 3.4

 יתועד בכתב. -כל טיפול בכל פניה  של נבדק  3.5

 התכתובת בכל יחידות משרד הבריאות הנה בנוסח אחיד.  3.6

 הנוהל  מתאים למחשוב המתוכנן של המערכת.  3.7

 

 משתמשים .4

  .ועדות עררבו המחוזיות ועדות הרפואיותב , רופאים ועובדי מזכירותושבי ראשי .4.1

 ממונה.הלת ניידות והיחידה לגמ .4.2

 אגף השיקום. .4.3

המשפטי של המוסד לביטוח לאומי במחוזות  ץתחום ניידות, אגף גמלאות והייעו ובדיע .4.4

 ובמשרד הראשי.

 

 חלות הנוהל .5

 , והרופאים המומחים.ועדות עררושבי ראש הועדות הרפואיות וי .5.1

 תות ובוועדובלשכות הבריאות המחוזי תמזכירות הועדות הרפואיות לקביעת מוגבלות בניידו .5.2

 הערר.

 ממונה.הלגמלת ניידות ו היחידה .5.3
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 הגדרות .6

 לפי סדר א' ב':

 

של נבדק אינו נכלל ברשימת הליקויים   ומצבהחלטה כי   –אינו נכלל" "

 הסכם הניידות.שב

ונות שבוצעה במכון תבדיקת דופלר של עורקי הגפיים התח  –בדיקת דופלר" "

ינדקסים המוזכרים המוכר ע"י הממונה והכוללת את כל הא

 הסכם הניידות.רשימת הליקויים בבסעיפי ח' של 

 ('אנספח מצ"ב )טופס הבקשה על פי  פנייתו של הנבדק  –בקשה להיבדק" "

, שמינה גמלת ניידות במשרד הבריאותאחראי על הועדות  לה  -הממונה""

 .מנכ"ל משרד הבריאות

בין מדינת ישראל בדבר ההסכם בין המוסד לביטוח לאומי ל  -"הסכם הניידות" 

 וכפי שתוקן מאז. 1/6/1977גמלת ניידות מיום 

 ('נספח ב)מצ"ב   -ועדה רפואית פרוטוקול   -הפרוטוקול האחיד" "

 

 

 ביעת מוגבלות בניידות.קל ,בלשכת בריאותועדה רפואית   –ועדה מחוזית" "

ו בהחלטה סופית , או ועדות ערר, אשר הסתייממחוזיותועדות   –ועדות ניידות קודמות" "

 חתומה )"החלטה חלוטה"(.

 לקביעת מוגבלות בניידות. םלעררירפואית ועדה   –ועדת ערר" "

 ועדת ערר לעניין גמלת ניידות. אוועדה מחוזית   –ועדה רפואית" "

 .עבודהימי   –" ם"ימי

אחת מלשכות הבריאות במחוזות הבאים: מחוז הצפון, מחוז   –אות " ילשכת בר"

 המרכז, מחוז תל אביב, מחוז ירושלים, מחוז הדרום   חיפה, מחוז
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 הנפתיות הבריאות ובלשכות, אשקלון הבריאות בלשכת וכן

 .ועפולה באילת

 המוסד לביטוח לאומי.  –מל"ל"  "

לאחר שנרשמה בו החלטת הועדה  רפואית פרוטוקול ועדה   –מסקנות הועדה" "

 הועדה חתמו עליה. ורופאי

 קה אל המל"ל או  ללשכת הבריאות  בבקשה להיבדכל אדם הפונ  –נבדק" "

 רפואית. הבוועד

של הנבדק נכלל ברשימת הליקויים של הסכם  ומצבהחלטה כי   –נכלל" "

 הניידות.

 .לועדת עררעל החלטת ועדה מחוזית אדם המגיש ביוזמתו ערר  "עורר"

ע"י רופא רופא המחוז או רופא עובד משרד הבריאות שמונה   –רופא ממיין" )מנתב( "

מחוזית או  הלסווג פניות להיבדק בוועדה נהמחוז או ע"י הממו

 ערר ולהחליט על המשך הטיפול בהן. תבוועד

 ון.כאו דר נהיגה ןרישיותעודת זהות,    -תעודה מזהה" "

 

 ביסוס משפטי .7

  1995-]נוסח משולב[, התשנ"הלחוק הביטוח הלאומי  9סעיף  .7.1

בין ממשלת ישראל לבין המל"ל על כל  1.6.77ניידות שנחתם ביום  גמלתההסכם בדבר  .7.2

 .שנהמ  קיקתח לשכ נוה ניידותה סכםה לש חוקיה מעמדהתיקוניו ועדכוניו. 

 ותקנות התעבורה.  , 1961-פקודת התעבורה )נוסח חדש( תשכ"א .7.3

 , להלן  "חוק זכויות החולה".1996חוק זכויות החולה התשנ"ו  .7.4

ניידות ובנושא המל"ל ופעילות ועדות  גמלתבנושא וארצי(   אזוריפסיקות בתי הדין לעבודה ) .7.5

 רפואיות.

בפברואר  6מיום  50/03רפואית של אגף גמלאות ונכות במל"ל, חוזר הבוועדכללי התנהגות  .7.6

2003. 
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נוהל, שהוציא המל"ל  –ניגוד עניינים  –קוד אתי וכללי התנהגות לרופאי הועדות הרפואיות  .7.7

 .2010בחודש מרץ 

ע"פ נוהל  ות לרופאי הועדות הרפואיות לקביעת מוגבלות בניידותקוד אתי וכללי התנהג .7.8

 2010המל"ל מחוד מרץ 

 

 

 שיטה .8

 

 מינוי חברי הועדות הרפואיות .8.1

 כללי .8.1.1

 ע"י שר הבריאות.לכהונה חברי הועדה ימונו  .א

המלצה למינוי רופא לוועדות במחוזו אל הממונה, בצרוף קורות חיים של רופא מחוז יעביר  .ב

 לעסוק ברפואה  ותעודת מומחה.  ןיורישהמועמד וצילומי 

הממונה יעביר את הבקשה לאישור מנכ"ל משרד הבריאות ובמקביל ללשכה המשפטית  .ג

 במשרד הבריאות.

תועבר מאת הממונה לאישור מנכ"ל משרד  םלערעריבקשה למינוי רופא מומחה לוועדה  .ד

התעודות הבריאות ובמקביל ללשכה המשפטית בצרוף קורות חיים של המועמד וצילומי 

 .לעסוק ברפואה  ותעודת מומחה ןרישיוהרלוונטיות:  

 נכ"ל יועבר לממונה, וללשכה המשפטית. מאישור ה .ה

 הלשכה המשפטית תכין כתב מינוי לחתימת שר הבריאות. .ו

הלשכה המשפטית אחראית להעברת כתב המינוי לחתימת השר, לקבלתו חזרה חתום  .ז

 ולפרסומו ברשומות לאחר החתימה. 

 הל  רשימה עדכנית של  הרופאים שמונו.הממונה ינ .ח
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תעשה באותה  8.1.3רופא מן הרשימה מאחת הסיבות המנויות בסעיף  תביטול מינוי או הוצא .ט

דרך בה נעשה המינוי )דהיינו בקשת רופא מחוז לממונה/בקשה מהממונה למנכ"ל, אישור 

רשומות לאחר מנכ"ל, בדיקת הלשכה המשפטית והכנת ביטול מינוי לחתימת השר  ופרסום ב

 החתימה(.

מחוזית, והממונה או הרופא  הבוועדרופא המחוז או הרופא הממיין ידריך כל חבר חדש  .י

 ,  תוך שימוש בנוהל זה. ערר תבוועדוידריך כל חבר חדש  םלערריהממיין 

 

 שורים הנדרשים מחבר ועדה ומיו"ר ועדה.יהכ .8.1.2

 ת:בר ועדה רפואית ימונה רופא העונה על כל הדרישות הבאוחל

שנים לפחות כמומחה בעל תואר, באחד מן התחומים הבאים: כירורגיה  3וותק של   . 1

ילדים  נוירולוגיתאורתופדית, בריאות הציבור, רפואה פנימית, כירורגיית כלי דם, נוירולוגיה, 

 והתפתחות הילד, ראומטולוגיה ורפואה פיסיקלית ושיקום.

 בשבע השנים האחרונות. רישיונו לעסוק ברפואה לא נשלל או הותלה .2

 יתבקש.אם  פעמים בשנה, 12התחייבות הרופא להשתתף בוועדות לפחות  .3

. ההמלצה (1) 8.1.2על מינוי רופא שלא עונה על קריטריון למנכ"ל .  הממונה רשאי להמליץ 4

 תפרט את הנסיבות המיוחדות המצדיקות את החריגה.

 

 קריטריונים להוצאת רופא מן הרשימה .8.1.3

להעביר  בקשה )או הממונה( מקצועית או אישית:  במקרה זה על רופא המחוז  התאמה אי .א

מנומקת ומפורטת הכוללת  את תגובת  הרופא לאחר שניתנה לרופא הזדמנות לשמוע את 

 הטענות כנגדו ולהגיב להן.

 לעסוק ברפואה. ןרישיויטול רישיון או התליית ב .ב

 קשה של הרופא עצמו.ב .ג

 טירה או נבצרות אחרת.פ .ד
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על בסיס בקשה מנומקת שיעביר רופא  ,היענות או זמינות נמוכה להשתתפות בוועדות-אי .ה

 המחוז/הממונה.

השתתפות מתמשכת בהשתלמויות אחרות עליהן יורה הממונה  על בסיס בקשה מנומקת -אי .ו

 שיעביר הממונה.

 

 חובות הועדה הרפואית .8.2

עיקרי . הצדק הטבעי כללילעול בהתאם פועדה הרפואית היא ועדה מעין שיפוטית. עליה לה .8.2.1

 כללים אלו בוועדה רפואית:

 זכות להיבדק.  ה .א

 .כולל מתן מסמכים חדשים זכות לדעת אילו מסמכים מצויים בפני הועדה, ולהגיב עליהםה .ב

 זכות להישמע.ה .ג

 זכות להגיב לטענות.ה .ד

 זכות לקבל החלטה מנומקת.ה .ה

 זכות לערער )לרבות הזכות לדעת על קיום זכות הערעור(.ה .ו

 

 יו"ר וחברי הועדה הרפואית: ובותח .8.2.2

 

 וודא כי הרכב הועדה מתאים למקרה הנדון.ל .א

 לקרוא את התיק ביסודיות. .ב

 שמוע את טענות הנבדק ואת תלונותיו.ל .ג

 בדוק את הנבדק ביסודיות תוך התראה מנומסת, עפ"י הצורך, שהבדיקה עלולה להכאיב.ל .ד

 ות.התייחס לתוצאות הבדיקה הגופנית ולתוצאות כל הבדיקות האחרל .ה

 שהוצגו בפניה.הרלוונטיים  התייחס לכל המסמכים הרפואייםל .ו
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, למעט במקרה שהועדה חוסר שיתוף פעולה מספקהודיע לנבדק על טענות כלפיו )כגון חשד לל .ז

 שוקלת לבקש ביצוע צילום וידאו( ועל סיכון לפגיעה בזכויותיו.

שוטה, בנוסף למינוח לערוך פרוטוקול מסודר ומלא של מהלך הועדה בשפה העברית ובלשון פ .ח

 רפואי לועזי מקובל, שיאפשר הבנת הפרוטוקול על ידי הקורא שאינו מתחום הבריאות.

לתעד בפרוטוקול את טענות הנבדק, את אופן ביצוע הבדיקה הגופנית וממצאיה, פירוט כל  .ט

 שעמדו בפני הועדה ואת פרטיהם של כל הנוכחים בוועדה.  הרלוונטיים המסמכים 

ומקת ומקצועית, על סמך החומר המצוי בתיק, בדיקת הנבדק ותיעוד לקבל החלטה מנ .י

שהציג הנבדק ולכל הרלוונטיים הבדיקה שבפרוטוקול, ותוך התייחסות לכל המסמכים 

  .טענותיו

 לחתום על הפרוטוקול )כל חברי הועדה(.  .יא

 

 ה הרפואיתדעוללי התנהגות ליו"ר ולחברי הכ .8.2.3

 .נבדקת הן את חברי הועדה והן את היש להקפיד על צורת ישיבה נאותה, המכבד .א

פה את כל חברי הועדה ואת מקצועם ומומחיותם, וכן -על יו"ר הועדה להציג בפני הנבדק בעל .ב

 להציג את המזכיר/ה וכל אדם אחר הנוכח בחדר שאינו הנבדק או מלווהו.

 :הועדהכינוס בשעת  .ג

 ןבטלפולהשתמש אין   .1

 אין לשוחח על נבדק אחר .2

 נבדק אחר אה או כתיבה(  של אין לטפל בתיקו )קרי .3

 )ניתן לשתות( לאכול ואלעשן אין  .4
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 בקשה להיבדק בוועדה מחוזית הגשת .8.3

  קלהיבדהגשת בקשה  .8.3.1

מחוזית על ידי הגשת טופס בקשה  הבוועדנבדק  רשאי לבקש להגיש בקשה להיבדק  .8.3.1.1

  ת הבריאות המחוזית.כבדואר או על ידי פניה אישית ללש רפואיתלהיבדק בוועדה 

פנה ללשכת בריאות נפתית, תעביר הלשכה הנפתית את הפניה אל מזכירת הועדה  םא .8.3.1.2

 בלשכת הבריאות המחוזית. המחוזית

על הנבדק  למלא את טופס הבקשה כשהוא חתום על ידו ועל ידי רופא מטפל. מזכירת  .8.3.1.3

ופא אם הנבדק צרף תיעוד רפואי רהועדה תקבל גם טופס בקשה שאינו חתום על ידי 

 נפרד.

ופס הבקשה להיבדק ניתן לקבל בכל לשכת בריאות, וניתן להדפיסו מתוך אתר את ט .8.3.1.4

 .('נספח א) האינטרנט של המל"ל

  

  קלהיבדהטיפול במסמכי הבקשה  .8.3.2

 מוגשת למזכירות הועדה המחוזית.  קלהיבדבקשה ה .8.3.2.1

אם יש לנבדק תיק ניידות קודם, תצרף  המזכירה את הבקשה לתיק ותוודא שחלפה  .8.3.2.2

 הבדיקה האחרונה בוועדה הרפואית. למעלה משנה מאז 

, או שעניינו ערר תאו של ועד מחוזיתהקביעה האחרונה של ועדה  ם לא חלפה שנה מאזא .8.3.2.3

תוחזר הבקשה  -או בפני בית הדין לעבודה  ועדת עררשל הנבדק עדיין תלוי ועומד בפני 

 (. ג'לפונה בצרוף מכתב )נספח 
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הקביעה האחרונה של  אזמחודשים(  42ם חלפה שנה אך לא חלפו שלוש וחצי שנים )א .8.3.2.4

במצבו  הלרה שחמההחי מה רטיםפמה םייאורף מסמכים רפלצל הפונה עוועדה רפואית, 

  (.ג')נספח  מוקדמת זו הקיבד הקיהמצד

גם אם  זמן את הנבדקל שי הבדיקה בוועדה הרפואית אזמ חודשים  42לפחות פו ם חלא .8.3.2.5

  כניים.יש לדרוש מסמכים רפואיים עד. לא נטענה החמרה

יום מיום  14זכירת הועדה תעביר את הבקשה עם התיק אל הרופא הממיין בתוך עד מ .8.3.2.6

 שהוגש כל החומר שהתבקש. 

הפונה אם אכן התכוון להבדק  םלברר ע רהאם הפונה הנו תושב מחוז  אחר, על המזכי .8.3.2.7

 תוירכמז אלתועבר הבקשה  שלא זו היתה כוונתו יתברר  אם .מגוריו מחוז אינובמחוז ש

 . חוז מגוריומ

הוא עצמו, או  ופא המחוז יקבע בכל לשכת בריאות רופא ממיין שיהיהרממיין  רופא .8.3.2.8

. ניתן חבר  ועדה רפואית לקביעת מוגבלות בנידות סגנו, או רופא עובד משרד הבריאות 

חלוקת העבודה ביניהם תיקבע על ידי . למנות יותר מרופא ממיין אחד בלשכת בריאות

 רופא המחוז.

שהוא הסמיך לעניין  חבר עדת הערר הרופא הממיין יהיה הממונה או רופא  עררת בוועדו .8.3.2.9

 זה. 

 על הרופא הממיין להכיר היטב את הסכם הניידות ונוהל זה ואת רשימת הליקויים. .8.3.2.10

 -הרופא הממיין במחוז  .8.3.2.11

חליט האם יש עילה לבדוק את הפונה בוועדה  מחוזית )האם ליקויו של הנבדק על י .א

, או שהמבקש להסכם הניידות ברשימת הליקויים בתוספת א' םפניו אינם נכללי

 אינו עומד בתנאי הסף להכרה בו כמוגבל בניידות, כגון גיל או תושבות(; 

רף, אין יהרופא הממיין רשאי להחליט כי עפ"י נוסח בקשת הנבדק והמסמכים שצ .ב

ספק שמגבלותיו של הנבדק אינן נובעות ממחלה הנכללת ברשימת הליקויים, 

פרניה, אי ספיקת ריאות ואי ספיקת כבד. החליט הרופא ושל: אוטיזם, סכיזלמ
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יודיע על כך לנבדק במכתב מנומק,  ,הממיין שליקוייו של המבקש אינם נכללים

  (.ג'בוועדה רפואית )נספח  קלהיבדוהנבדק לא יוזמן 

ש להיענות י, העדולהיבדק בוו כותז הנבדק על  מדעול אף הודעות כאמור עם א .ג

 .שתוקלב

 מצא הרופא הממיין שיש הצדקה לבדוק את הפונה בוועדה מחוזית, יקבע : .ד

 ת הנדרש/ים  מחברי הועדה.ותחומי המומחיהם מ (1)

מה התיעוד הרפואי הנחוץ, כתנאי  מוקדם לזימון הנבדק להיבדק בוועדה  (2)

הרפואית, כגון: סיכום מחלה ותוצאות בדיקות דופלר. תיעוד  נוסף יתבקש  

 .ד'ס' באמצעות נספח מ

 ימי עבודה.   14הרופא הממיין  יחזיר את הטפסים  למזכירות בתוך  .ה

 

 ועדה ללא נוכחות .8.3.3

ככלל ועדה רפואית לקביעת מוגבלות בניידות תתקיים בנוכחות הנבדק כי רק בנוכחותו  .8.3.3.1

 ניתן לבצע באופן תקף את הבדיקה הכוללת הנדרשת על פי "רשימת הליקויים".

יוצאים מן ו חריגיםרק במקרים  -"כ ב או הנבדק לבקשת לקיים ועדה ללא נוכחות, ניתן .8.3.3.2

במסמכים מקוריים על האבחנה, סוג הבעיה,  משמעי חד תיעוד קיים שבהם 1הכלל

חומרתה והשפעתה על יכולת הניידות באופן שאינו סובייקטיבי והתואם את רשימת 

 . הממיין הרופא החלטת לפיהליקויים של הסכם הניידות, 

                                                           
1
. הרשימה כוללת דוגמאות בלבד ולא מחליפה שיקול דעת דוגמאות למקרים העשויים להצדיק דיון ללא נוכחות 

 : קליני
 נבדק עם קטיעה או החלפות מפרקים.

פונה ה נוירולוגית מתקדמת, הנמצא לפי המסמכים הרפואיים בשלבים מתקדמים של המחלה;פונה עם מחל
 מונשם, המרותק למיטה.

 ( עם מחלה נוירולוגית ניוונית מתקדמת, המצויה בשלבים מתקדמים.18ילד )עד גיל 
לדים )מדידה על לפני הערכת פיזיותרפיסט או נוירולוג ילדים או אורתופד י 5ילד הסובל משיתוק מוחין בדרגה 

 ( GMFCS -פי  שיטת
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ללא נוכחות אם התרשם כי התקיימו  מחוזיתלהורות לקיים ועדה  רשאירופא המחוז  .8.3.3.3

 התנאים המפורטים לעיל

ללא  / ועדת ערר הממונה על וועדות הניידות רשאי להורות לקיים ועדה רפואית מחוזית .8.3.3.4

 נוכחות אם התרשם כי התקיימו התנאים המפורטים לעיל.  

 

 תהחזר בגין הוצאות נסיעה ברכב  שאיננו תחבורה ציבורי .8.3.4

במקרה שנבדק נדרש לנסוע לוועדה ובשל מצבו הבריאותי ומקום מגוריו הוא איננו  .8.3.4.1

מסוגל להשתמש בתחבורה ציבורית, ישלם לו המל"ל את ההוצאות שהיו לו לצורך 

קיבל קצבת ניידות במועד שבו  נסיעה מביתו לוועדה ובחזרה. כל זאת בתנאי שהנבדק לא

 נערכה הבדיקה.

מסוגל  ינואלפי בקשת הנבדק, אם הנבדק  יקבע יןימאו הרופא המרופא המחוז  .8.3.4.2

(. האישור יכול  'נספח הלנבדק ) ריימסלהשתמש בתחבורה ציבורית. אישור על כך 

 להינתן מראש או בדיעבד .

 קבע  במל"ל.יזכאותו של הנבדק להחזר הוצאות הנסיעה וגובהו  ת .8.3.4.3

 

 :הבוועדהמצבים בהם לא תקבע המזכירות מועד לבדיקה  .8.3.5

 כם הניידותפ"י הסע .8.3.5.1

הנבדק אינו תושב ישראל, כמשמעותו לעניין חוק הביטוח הלאומי )במקרה של ספק יש לקבל  (1)

 אישור המל"ל על תושבות(*

 3שנים בתוך  3שנים* )ניתן לקבוע מועד אם ימלאו לפעוט  3-כאשר גיל הנבדק הוא פחות מ (2)

 )נספח ג'( .שנים( 3חודשים, ואולם הזימון לוועדה יהיה למועד שבו ימלאו לנבדק 

כאשר גיל הנבדק בעת הפניה הראשונה להכרה כמוגבל בניידות הוא מעל גיל הפרישה*  (3)

 )נספח ג'( כמשמעו בחוק.



 
 
 
 
 
 
 
 

 00.001נוהל מס':   שרד הבריאותמ
 2מהדורה מס':     אגף השיקום

 דפים  87מתוך  13דף    הפעלת הוועדות הרפואיות לקביעת מוגבלות בניידות  הנושא:

 01.05.2015תאריך תוקף :   

  : דף הנחיות וועדות רפואיות: הנדון 

 

 
ראשונה חוברה ע"י וועדה : דר' עפרה חבקין, דר' יצחק זיו נר, מהדורה 

 עו"ד טליה אגמון, גב' שרה מילר בראשות פרופ' שמואל רשפון
  

 התבססה על הגרסה הראשונה ונערכה בידי: 2גרסה מס' 
ילה ברבש, ד"ר פרופ' אשר אור נוי, ד"ר עדי ששון, עו"ד טליה אגמון, ה

 מתיו לואיס
 

 
 אושר ע"י

 
 דר עדי ששון

 ראש אגף השיקום

 
 

 

 

הוא יוזמן  –*היה ונתקבל מאת המל"ל אישור לבדיקה למרות גיל הנבדק או שאינו תושב 

 לבדיקה בוועדה.

 

 ועדה חוזרת:ו (4)

)גם  םלערעריועדה ושל וועדה רפואית או חלפה שנה מאז ההחלטה האחרונה  טרםאם  )א( 

ת הדין,  ולא י, או שעדיין תלוי ועומד ערר של הנבדק או ערעור בבהחמרה( ההייתאם 

  .מוקדמת ניתן אישור המל"ל לזמנו לבדיקה

ועדה והקביעה האחרונה של חודשים מאז  42רם חלפו טו ם חלפה למעלה משנה א )ב( 

א ניתן ול ת דעתו של הרופא הממיין שחלה החמרה,לא  הוכח להנח, רפואית, או ביה"ד

 .מוקדמתחוזרת  אישור המל"ל לזמנו לבדיקה

 

 סיבות רפואיות .8.3.5.2

חודשים  4טרם חלפו  - )שבץ וכדו'( שאירוע חדכשהסיבה לפניה היא שיתוק שנגרם עקב  (1)

ברשימת הליקויים(. במקרה זה תיקבע בדיקה למועד  שתוקים)סעיף א'  עהאירולפחות מאז 

 הטראומטי שגרם לשיתוק. עהאירוחודשים מקרות  6בתום  שהוא

לגבי מצבים רפואיים משתנים או שניתנים לשיקום, על הרופא הממיין לשקול את פרק הזמן  (2)

שחלף מאז הפגיעה ואת האפשרות לקבוע מוגבלות בניידות ובלבד שאין לעכב בדיקה של 

וי )לדוגמא:  אירוע נוירולוגי, נבדק מסיבה זו יותר מששה חודשים מיום האירוע שגרם לליק

  שבר בעצמות גפיים תחתונות, קטיעה וכדומה(.

שהחלפה של מפרק שני מקנה  ווןימכ –החלפת מפרקים בגפיים תחתונות  לגבי: הבהרה

 לסעיפים להתייחס סיבה אין עוד כל, הקליני למצב קשר ללא אוטומטיים מוגבלות זיוחא

 .דהועול לזימון בהמתנה צורך אין, אחרים
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 מנהליותסיבות  .8.3.5.3

לוועדה רק לאחר  הנבדק הנבדק נבדק בעבר ולא נמצא תיק הניידות שלו. יוזמןבמידה ו (1)

 מל"ל.הועדה תקבל עותק  מתיקו מוה שמזכירות

ועדה חדשה מכל וערר או בבית הדין לעבודה אין לקבוע  תבוועדאם התיק נמצא בטיפול  (2)

 סיבה, אלא באישור מיוחד של הממונה.

כולל תביעה בנושא כלי דם, אך חסרות תוצאות בדיקות דופלר מן השנה האחרונה  אם התיק  (3)

( כי יוזמן לוועדה רק לאחר שישלח תוצאות 'התודיע המזכירות לנבדק במכתב  )נספח 

 . ובדיקות אל

 

 במוסד לחולים כרוניים או חולים בבית נבדק המאושפז .8.3.6

 

 או במוסד לחולים כרוניים. ותר לזמן לבדיקה בוועדה נבדק המאושפז בבית חוליםמ

 

 עדהושיבוץ חברי הו .8.3.7

הועדה תשבץ, בתחילת כל חודש עבור החודש שלאחריו, את כל הפניות שהגיעו,  זכירותמ .8.3.7.1

 לוועדה בהרכב המקצועי המתאים, לפי קביעת הרופא הממיין.

 :ועדותוהרכב ה .8.3.7.2

 שלושה םרופאי שני תכלול והיא, הממיין הרופא ידי על יקבע מחוזית וועדה הרכב( א)

 כפי הפונה לבדיקת הרלוונטי במקצוע מומחה יהיה לפחות מהם שאחד, רופאים

 צורך רואה הממיין הרופא אם ,המחוז רופא בהנחיית. הממיין הרופא י"ע שנקבע

 מחוזית וועדה לקיים ניתן רופאים שלושה של בהרכב וועדה לקבוע רשאי הוא – בכך

 .לנבדק הרלוונטיים הפגיעה בתחומי מומחים מהם ששניים רופאים שני עם

 הבריאות משרד עובד מומחה רופא י"ע או) הממונה ידי על יקבע ערר ועדת הרכב (ב) .8.3.7.3

 מומחה מהם אחד שלפחות, מומחים רופאים משלושה תורכב( זה לעניין מינה שהוא
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ועדה תשבץ את ומזכירות ה. הממיין הרופא שקבע כפי הפונה לבדיקת הרלוונטי במקצוע

 עדות מתוך רשימת הרופאים המכהנים שבתוקף, בהתאם לזמינותם.הרופאים לוו

יש להקפיד על זימון הרכב זה   - אם נקבע בפסק דין של בית הדין לעבודה ההרכב הדרוש .8.3.7.4

 במדויק, ואם נוצר קושי יש ליידע את בית הדין.  

 

 סגירת תיק .8.3.8

 אי הופעה לוועדה רפואית מחוזית .8.3.8.1

מתו ולא וזקה בוועדה רפואית מחוזית שזומנה מיתיקו של נבדק שלא התייצב פעמיים לבדי .א

 (. ז'ייסגר. הודעה על כך תישלח לו בכתב )נספח  -( שעות 24הודיע על כך זמן מספיק מראש )

יזומן בפעם השלישית, ואם גם אז לא  -מראש שלא יוכל להופיע פעמיים נבדק האם הודיע  .ב

מיין כי הסיבה להיעדרות היא אלא אם קבע הרופא המ ,יופיע, גם אם הודיע, תיקו ייסגר

 מוצדקת.

מל"ל, יועבר לרופא הזמת ותיקו של נבדק שלא התייצב פעמיים לבדיקה בוועדה שזומנה בי .ג

הממיין שיחליט אם ניתן לסכמו בוועדה רפואית ללא נוכחות. אם לא ניתן, תודיע המזכירה 

 על כך למל"ל.  

יק מראש את דחייתה יירשם בכל מקרה של אי הופעה, למעט אם הנבדק ביקש זמן מספ .ד

עדה. בראש הפרוטוקול יופיעו פרטי הפונה או המופנה )ע"י ופרוטוקול על ידי חברי הו

 –המל"ל(, כמה פעמים זומן וכיצד, האם הודיע על אי התייצבותו מראש ומתי, ואם הודיע 

 מה הסיבה שנקב בה. לדוגמא:  "לא הופיע פעם שניה ולא הודיע" או "לא הופיע. הודיע

 (.'נספח ב)למל"ל העתק מן הפרוטוקול לנבדק ואתמול שמצוי באשפוז", וכדומה. יש לשלוח 

נבדק  שהודיע זמן מספיק מראש על בקשתו לדחות את מועד הוועדה, או  למען הסר ספק: 

אין לרשום פרוטוקול ואין לחייב את  –אם הגיעה זמן מספיק מראש הודעה על פטירתו 

 המל"ל בתשלום.

יע כי במועד שנקבע אינו יכול להופיע לבדיקה והוא לוקח על עצמו להודיע על נבדק שהוד .ה

מועד חדש, תינתן לו אורכה של חודש אחד. אם לא הודיע בתוך חודש ימים על מועדים 
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יום  60יקבע לו מועד לוועדה בתוך  –התיק ייסגר. התקבלה הודעה כאמור –אפשריים 

יש לסגור  -ם או לא יופיע ללא הודעה מספקת יו 60כמקובל. אם לא יסכים למועד שבתוך 

 התיק ולהודיע לנבדק שבאפשרותו לפתוח בהליך מחדש.

 

 לועדת ערראי הופעה  .8.3.8.2

עדה והו - )בין בערר הנבדק או בערר המוסד( אליה שזומן ועדת עררנבדק שלא התייצב בפני  .א

בדק הודיע , אלא אם הנרשאית לדון ולהחליט בערר שלא בנוכחותו על פי החומר שברשותה

, שאז יש לזמנו למועד שלא לדון בהיעדרובמפורש וביקש שעות מראש על אי הופעה  24לפחות 

  .חדש

אותו פעם נוספת,  לזמןעדה שאינה יכולה לסכם ללא נוכחותו, היא רשאית ואם החליטה הו .ב

 – )לדעת יו"ר הועדה( ללא סיבה מוצדקת , ללא הודעה אוההשנייואם לא הגיע בפעם 

 הוועדה תדחה את הערר. -הוגש על ידי הנבדק  אם הערר (1)

עדה תחליט בערר שלא בפניו לפי החומר והו –אם הערר הוגש על ידי המוסד  (2)

 שברשותה.

לפני המועד שנקבע לדיון שאינו יכול להתייצב שעות  24מראש, לפחות אם העורר הודיע  .ג

 ועדה להורות על קביעת מועד אחר לדיון.ורשאי יו"ר ה -ופירוט סיבה 

וביקש שלא  בכל מקרה של אי הופעה, למעט אם הנבדק ביקש זמן מספיק מראש את דחייתה .ד

עדה. בראש הפרוטוקול יופיעו פרטי ויירשם פרוטוקול על ידי חברי הו -תתקיים בהיעדרו 

המל"ל(, כמה פעמים זומן וכיצד, האם הודיע על אי הנבדק או ) נבדק ופרטי העוררה

, ויש לשלוח העתק לנבדק ולמל"ל מה הסיבה שנקב בה –ודיע התייצבותו מראש ומתי, ואם ה

 . )כמו ביחס לוועדה מחוזית(

 

 סגירת תיק מסיבה אחרת .8.3.8.3

נתקבלה הודעה  םאתיק נבדק ייסגר אם הוא הודיע שהוא מוותר על בקשתו להיבדק, או 

 .מוסמכת על פטירתו
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 הזמנה להיבדק בוועדה .8.3.9

 14ה בוועדה, במכתב שיגיע אליו בדואר לפחות ועדה תודיע לפונה על מועד הבדיקומזכירות ה .א

(. אם מסר הנבדק בעת הגשת ח'נספח באמצעות ) לפני המועד המתוכנן לביצוע הבדיקה ימים

 ניתן להשתמש בהם. ,)כגון דואר אלקטרוני( עמודרכי קשר אחרות  על הבקשה להיבדק

ות לנבדק או במקרים מיוחדים שבהם הזימון דחוף, ניתן לבצע הזמנה טלפונית ישיר .ב

, או להשאיר הודעות בתא קולי או הזמנה רק באמצעות מסרון בלבד )אין לשלוח לאפוטרופוס

 אצל בני משפחה אחרים, וכדומה(. 

, האופייועדה, ואל מכתב ההזמנה יצורף דף הסבר כללי המתאר במילים פשוטות מהי ה .ג

  .בהזמנה לוועדת ערר( 2נספח ט', או 1ט'וסמכויותיה וכן תשובות לשאלות נפוצות )נספח 

 

 הבדיקה בוועדה הרפואית .8.4

 נגישות .8.4.1

ועדה יימצא בבניין שיש לו חניה לרכב נכים הכולל נגישות ממקום חנית הרכב ועד וחדר ה .א

 ועדה.וחדר ה

בחדר הבדיקה יהיו תנאים להסרת בגדים בפרטיות, להנחתם או לתלייתם באופן מסודר וכן  .ב

 רה על כבוד הנבדק ועל פרטיותו.יך שמלבדיקה גופנית מאחורי פרגוד, והכל  תו

ועדה יהיה חדר להמתנת הנבדקים ומלוויהם ובו כסאות ומתקן למי שתיה, ומחוץ לחדר ה .ג

 וחדר שירותים מותאם לנכים, הכולל כיור.

 

 עיון בחומר הכתוב ורישום .8.4.2

 ועדה לעיין בחומר הכתוב בתיק לפני כניסת הנבדק לחדר הבדיקה. ול חברי הע .א

תמש, ככל שניתן, רק במסמכים מקוריים או בצילום מסמכים שהוגשו בצמוד עדה להשול הוע .ב

מו כן ניתן לקבל כשהם נאמנים למקור.  העדועם המסמך המקורי וסומנו ע"י מזכירת הו
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שהוא "העתק נאמן / מתאים למקור" המאושר בחותמת  מצויןהעתק של מסמך, עליו 

כל מסמך המתאר באופן עדכני את  יש לאפשר לנבדק להציג וחתימת עו"ד או שופט/רשם.

 הליקוי ממנו הוא סובל. 

 שיציג הנבדק ירשם בפרוטוקול. רלוונטיכל מסמך   .ג

  שרא  וב שימושה הנחיותל התאם( ב'בנספח ) אחידה  פרוטוקולב מצאיהמ תא פרטת עדהווה .ד

נחיות לשימוש בפרוטוקול האחיד של הועדות הרפואיות לקביעת הבו הז נוהלב מצאותנ

 מצאיהמ תא אפשריה יותרב רבה פירוטב לתעדו רשוםל עדהווה לע .ות בניידותמוגבל

 .ליהןע יפוטיתש בקרהו נימיתפ קרהב אפשרל דיכ שיקוליהו

 

 הנבדק ומלווה זיהוי .8.4.3

 . לעיל 6כמוגדר בסעיף  עדה תזהה את הנבדק באמצעות תעודה מזההוזכירות הומ .א

ה לבדוק את הנבדק, ולבקשו להעביר עדואם אין בידי הנבדק תעודה מזהה כאמור רשאית הו .ב

ועדה לא תהיה תקפה עד ולמחרת צילום צבעוני וברור של התעודה. במקרה זה החלטת ה

עדה תאשר קבלת צילום התעודה ותבדוק את תמונתו ואת התאמתה לנבדק ושמזכירות הו

 ק יום קודם.דשנב

 שלו. הדין-מלווה של נבדק, שהוא עו"ד המייצג אותו, יציג את תעודת עורך .ג

 

 

 נוכחות אנשים נוספים בחדר הבדיקה .8.4.4

יש להודיע לנבדק שבן משפחה או  עו"ד המייצג אותו, או מלווה אחר, רשאים להישאר בחדר  .א

ובמיוחד עדה, ואם המלווה מפריע למהלך התקין של עבודת הוקש זאת. באם יהבדיקה, 

 לו לצאת מהחדר.ועדה להורות ו, רשאי יו"ר האו פיזית( מילולית)אלימות  במקרים של 

תבוצע רק הסרת בגדים בדיקה הכוללת  הרופא המומחה בתחום הפגיעה יבדוק את הנבדק. .ב

 אם הדבר הכרחי לשם קבלת החלטה.

 ל.ולפרוטוק 5ם  נכח בשעת הבדיקה אדם נוסף, יש לציין זאת בסעיף א .ג
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 עדהוזיהוי חברי הו .8.4.5

ל עיוצג שבולט ברישום  עדה, תוארם ותפקידם בה ירשמו באופןומות  כל אחד מחברי הוש .א

 ועדה.ושולחן ה

 תפקידם ובציון בשמם לנבדק/ה המזכיר ואת עדהוהו חברי הרופאים את ציגייו"ר הוועדה   .ב

 ועדה, שיטת עבודתה וזכויות הנבדק.וולהבהיר בקצרה את מטרות ה

 

 ועדה רפואיתופסילת יו"ר או חבר  .8.4.6

האחרונות( או הנו מטופל כעת  ועדה לשאול כל נבדק האם טופל בעבר )בשנתייםועל יו"ר ה .א

 ע"י אחד מהרופאים בוועדה ולתעד זאת בפרוטוקול. 

 רופא יפסול עצמו מלהיות חבר בוועדה בכל אחד ממקרים אלה: .ב

להעמיד  והוא מכיר את הנבדק הכרות משמעותית העלולה לגרום לו דעה מוקדמת א (1)

 אותו במצב של ניגוד עניינים;

ת( או מטפל בהווה בנבדק או בבן משפחה מדרגה הוא טיפל בעבר )בשנתיים האחרונו (2)

 ראשונה של הנבדק כך שהוא עלול להיות במצב של ניגוד עניינים או דעה מוקדמת; 

הוא נתן חוות דעת בעניינו של נבדק )גם בהקשר אחר(, או שבין המסמכים שהגיש  (3)

הממונה עליו )מנהלו הישיר או רופא הבכיר  רופאהנבדק נמצאת חוות דעת שנתן 

 ממנו במקום עבודתו ושהוא כפוף לו(;

 לו קירבה אישית או משפחתית עד דרגה שלישית לנבדק; שישרופא  (4)

 הוא נתן לנבדק בעבר )בשנתיים האחרונות( אישורים רפואיים לצרכים משפטיים. (5)

פסילת הרופא את עצמו במקרים המפורטים לעיל אינה תלויה ברצונו של הנבדק, ואין הוא  .ג

 לא יפסול עצמו.יכול לבקש שהרופא 

 רכב אחר.בההחלטת הפסילה תימסר במקום לנבדק, אשר יוזמן בהקדם לוועדה  .ד
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ועדה לאחר שנימק את בקשתו והיא התקבלה ורשאי הנבדק לבקש לפסול כל אחד מחברי ה .ה

פירוט את סיבת  ךאם הפסילה הינה של היו"ר והיא נדחית על ידיו, יש לתעד תועל ידי היו"ר. 

  .הדחייה

 

 בדקהסבר לנ .8.4.7

 ועדה.וועדה עיינו בתיקו לפני שנכנס לחדר הוועדה לומר לנבדק שחברי הול יו"ר הע .א

לנבדק לפני הבדיקה מה יבדוק, למשל: "אבדוק את טווח התנועות  ל הרופא הבודק להסבירע .ב

בפרקים", "אבדוק את הכוח בשרירי הרגליים".  עליו לציין גם אם צפויים כאב או אי נוחות 

 עקב הבדיקה.

 

 נזה )היסטוריה רפואית(אנמ .8.4.8

ניידות אינה פיצוי, אלא מימון תחליף לתפקוד לא תקין של יכולות הניידות )בעיקר  גמלת .א

ל עועדה אינה שמה דגש על ההיסטוריה הרפואית והסיבות למצב, אלא וברגליים(. לכן, ה

 הנוכחי, בדגש על יכולת הניידות.  התפקודיהמצב 

 לשם קביעת מועד תחילה. אירועיםתאריכי  בלקיחת אנמנזה חשוב לתעד  .ב

של הפרוטוקול את תשובות הנבדק לשאלות,  4 עדה או היו"ר ירשמו  בסעיףוזכיר  הומ .ג

. מרכזיותה העובדותו תלונותה לכ יתוארוש בלבד, ותמציתב ךאבקירוב ככל שניתן לדבריו, 

  בתחילת

  3עיף  תקציר מתוכן  המסמכים הרפואיים  המוזכרים  בסיירשם  4בהמשך סעיף   .ד

 : "על פי   המסמכים הרפואיים:".לפרוטוקול, לאחר  המילים

לפרוטוקול(  יהיה על פי הצהרת הנבדק ו/או  4גלגלים  )סעיף   אבכיסרישום  על  שימוש  ה .ה

ראה )טת בוועדה רגלגלים,  ולא עפ"י ממצאי  הבדיקה המפו אבכיסעפ"י התייצבותו  בוועדה 

 .הלן(ל 8.5.5פירוט בסעיף 

את ממצאי האנמנזה המפורטת  לרושם הפרוטוקולועדה שבודק את המטופל יכתיב ובר הח .ו

 .ואת אופן הבדיקה וממצאיה בפירוט רב ככל שניתן
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 להפרוטוקוא של 5רישום  ממצאי הבדיקה הרפואית בסעיף  .8.4.9

אורתופדית, נוירולוגית או , ממצאים של בדיקה כלליתהא לפרוטוקול יתועדו  5עיף סב .א

 וסקולרית.  

הן בטבלאות המיוחדות לכל תחום,  והן בסיכום כל יש לפרט אר ממצאי הבדיקות את ש .ב

 תחום. 

 

 בדיקה גופנית .8.4.10

על הרופא המומחה בוועדה לבדוק את הנבדק בבדיקה גופנית בהתאם לתלונותיו של הנבדק  .א

 ולמסמכים שהציג, לפי אמות מידה המקובלות במקצועו ובתחום המקצועי של הבדיקה. 

וקול את הממצאים הרפואיים העיקריים של הבדיקה הגופנית במקומות יש לרשום בפרוט .ב

 ועדה. והמתאימים לכך בפרוטוקול, ובפרט את כל הממצאים שעל פיהם מתבססת החלטת ה

 

 

 הפניה לבדיקות ע"י גורמים חיצוניים .8.4.11

כל נבדק בעניין כלי דם יופנה טרם הזימון לוועדה למכון מוכר לבדיקת דופלר, באמצעות  .א

הוועדה תתחשב רק בתוצאות '. הבנספח  גם הוא מכתב הסדרי התשלום נמצא .'הנספח 

 בדיקות דופלר שבוצעו במכון שהוכר לעניין זה ע"י הממונה.

 .reactive hyperemiaאו  tip toeingמבחני המאמץ היחידים המוכרים לפי הסכם הניידות הם  .ב

לפי התוויה קלינית עזר  תבדיקו בממצאי אפשר להשתמשבבדיקה אורתופדית ונוירולוגית  .ג

 לפי שיקול דעת המומחה הבודק. ולהשלים את הממצאים הקליניים, על מנת ובהתאם לצורך 

   הממונה רשאי לקבוע מעת לעת בדיקות נוספות שיש לבצע לכל נבדק לפי סוג הליקוי.  .ד

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 00.001נוהל מס':   שרד הבריאותמ
 2מהדורה מס':     אגף השיקום

 דפים  87מתוך  22דף    הפעלת הוועדות הרפואיות לקביעת מוגבלות בניידות  הנושא:

 01.05.2015תאריך תוקף :   

  : דף הנחיות וועדות רפואיות: הנדון 

 

 
ראשונה חוברה ע"י וועדה : דר' עפרה חבקין, דר' יצחק זיו נר, מהדורה 

 עו"ד טליה אגמון, גב' שרה מילר בראשות פרופ' שמואל רשפון
  

 התבססה על הגרסה הראשונה ונערכה בידי: 2גרסה מס' 
ילה ברבש, ד"ר פרופ' אשר אור נוי, ד"ר עדי ששון, עו"ד טליה אגמון, ה

 מתיו לואיס
 

 
 אושר ע"י

 
 דר עדי ששון

 ראש אגף השיקום

 
 

 

 

 מסמך חסר .8.4.12

נבדק, לאחר ועדה לסכם ולהחליט בישיבה נוספת ללא נוכחות הום חסר מסמך, רשאית הא .א

 ת המסמך החסר. לקב

עדה והמשך הדיון וקבלת ההחלטה יתקיימו בוועדה שבה חברים אותו יו"ר ואותו חבר ו .ב

שבדק את הנבדק. אם פרש אחד מהם מתפקידו בוועדות הניידות בין מועד הבדיקה למועד 

 קבלת המסמך החסר יוצע לנבדק להיבדק בשנית.  

כום ללא נוכחות", ולא כ"ללא נוכחות", הואיל ועדת המשך זו תסומן בפרוטוקול כ"סי .ג

 ועדה בה נכח ונבדק הנבדק. ועל ממצאי ה הוההחלטה מבוססת למעש

ם המסמך החסר מעלה ממצאים המחייבים קבלת תגובת הנבדק או בדיקתו מחדש, יש א .ד

 לזמנו שנית.

 

 סיכום ממצאי בדיקה .8.4.13

 יש לסכם את ממצאי הבדיקה. .א

של הפרוטוקול. ניתן להשתמש בהם בהתאם  4וה. 3ד., 6עיפים ג.סין חובה למלא את א .ב

ד )אך אינו זהה( למתואר ולשיקול דעת, במיוחד כאשר המצב שנמצא בבדיקה דומה מא

 בסעיף מוגבלות בניידות מסוים או כאשר יש תוספת למסומן בטבלאות המובנות.

 

 החלטה על סעיף מוגבלות בניידות .8.5

 כללי .8.5.1

ה, שבדק את הנבדק, יודיע ליו"ר מהו הסעיף עדה שהוא מומחה בתחום הפגיעוחבר הו .א

. על היו"ר לבדוק התאמת הסעיף לרשימת הסעיפים, לאשרו או םהמתאים ברשימת הליקויי

 .להציע החלטה אחרת

לצד הסעיף שקבעה הוועדה יסומן אם המוגבלות היא: לצמיתות/לא לצמיתות. אם סעיף  .ב

מצב "יציב"  האם הוא "יציב / זמני": ועדה לקבועומוגבלות בניידות ניתן שלא לצמיתות על ה
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 4-השנים הבאות לפחות, ומצב "זמני" צפוי שישתנה ב 4-הוא מצב שאינו צפוי להשתנות ב

 השנים הבאות.

לפי ההסכם אין חובה לקבוע סעיף ניידות חלקי אך אין איסור לעשות זאת. עם זאת אין  .ג

ומעלה   40%לסעיף שערכו  יתן לחברנ. 40%-לקבוע אחוז מוגבלות בניידות שהוא מתחת ל

 ( חלקי(.4)למשל סעיף ג) 40%-סעיף חלקי שהוא נמוך מ

מפרקים ואחד מהם התרופף,  2לכל מגבלה יש לקבוע סעיף אחד בלבד. למשל, אם הוחלפו  .ד

אין לקבוע סעיף נפרד על החלפה, וסעיף נוסף על התרופפות של אותו מפרק, אלא רק את 

 גבלות בניידות הגבוה יותר.והסעיף המתאים הכולל את אחוז המ

אין לקבוע לו מוגבלות נפרדת על  –קה בקשיון או בהגבלת תנועה של פרק גדול אחד ונבדק של .ה

 נזק שנגרם לשרירים הפועלים באותו פרק.ה

לא יעלה על אחוז המוגבלות בניידות שיקבע לו  –פרק מאותו בקה בכמה ליקויים ונבדק שלב .ו

 פרק.מ של אותו לקשיוןאחוזי המוגבלות בניידות שנקבעו 

יש לרשום לפחות משפט  אחד המתאר את האבחנה והמגבלה  :"כללי" -לפרוטוקול  1סעיף ו'. .ז

 העיקרית בניידות אם יש, כולל תאריכים. כן יש לרשום הערות, בנוסף לממצאים עצמם.

 בסעיף זה יש לרשום כאשר יש צורך בבדיקה :"לא ניתן לסיכום" -ג לפרוטוקול (2) עיף ו'ס .ח

עדה וופלר, צילומי רנטגן או צילום וידאו. אם אין צורך בבדיקה נוספת אך הודנוספת, כגון 

 1משמעית ולפרט את ההסתייגויות מהסיכום בסעיף ו.-מתקשה לסכם, יש לקבל החלטה חד

 )כללי(.

ועדה רפואית קודמת, יש לנמק וועדה רפואית שהיא שונה מהחלטה של וכל החלטה של  .ט

תת הנמקה לוקול. בנושא בו קיימים הבדלי השקפה רפואיים, חובה . לפרוט4בסעיף ו.

לנמק ההחלטה במושגים יש מפורטת ולהסביר מדוע הועדפה השקפה אחת על פני האחרת. 

 פשוטים וברורים, שיובנו  ע"י הנבדק וב"כ,  וע"י בית הדין לעבודה במידת הצורך.

 :ישום ההנמקהר .י

חל שיפור או חלה החמרה( ניתן להסתפק ) 1-2כאשר הנימוק נכלל  באחת השורות  (1)

 רה המתאימה ואין חובה לנמק.ובסימון + בש
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ועדה הרפואית הם ו)הממצאים העובדתיים שיש בפני ה 3כאשר הנימוק נכלל  בשורה  (2)

שקבע רופא אחר בחוות דעתו(, די בכך  וועדה קודמת אושונים מהממצאים שקבעה 

במקרה זה  אין צורך לפרט . רתשונה מההחלטה האחהכדי להוות נימוק להחלטה 

 רט את ההבדל בממצאים.פך יש לאאת ההנמקה 

)"אחר"(: שינוי שחל בהגדרת סעיפי המוגבלות  4דוגמא לנימוק שמצוי בשורה  (3)

 עדה הנוכחית.ועדה הקודמת למועד הוובניידות בהסכם הניידות בין מועד הו

 

 חילוקי דעות .8.5.2

תכריע  -זוגי של חברים -אם היה בה מספר איועדה רפואית מחוזית תכריע פה אחד, ווככלל,  .א

 דעת הרוב. 

 מקרה של חילוקי דעות בוועדה:ב .ב

תכריע דעתו של  -שאחד מהם מומחה בתחום הפגיעה רופאים  בוועדה של שני (1)

  . המומחה

דעות שונות, תכריע דעתו של יושב הראש, אולם  3אם קיימות  -בוועדה של שלושה  (2)

לא יכלול שדש, חה יעבור הטיפול לוועדה בהרכב רשאי היו"ר להחליט כי במקרה כז

 חברים מהוועדה הנוכחית.

  

 -לפרוטוקול  1ועדה יתעד את חילוקי הדעות,  וינמק בכתב את החלטתו,  בסעיף ו.וו"ר הי .ג

 כללי".   -ועדהו"החלטות ה

 

 קנותספער בין הממצאים לבין  המ .8.5.3

 1ה להסבירו בהרחבה בסעיף ו.ועדום קיים פער בין הממצאים לבין  המסקנות, על יו"ר הא

 לפרוטוקול. 

 

 הדפסת הפרוטוקול ושליחת החלטה .8.5.4
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 ועדה תדפיס את פרוטוקול הוועדה ואת החלטותיה. ומזכירות ה .א

 ועדה.והפרוטוקול ייחתם על ידי כל חברי ה .ב

ועדה בסמוך ככל האפשר ליום ועדה מחוזית ישלח לנבדק על ידי מזכירות הופרוטוקול ו .ג

ועדה, וישלח במקביל  ו( בחתימת יו"ר היא'מכתב לוואי )נספח  קבלת ההחלטה בצרוף

 למל"ל. 

 ועדת ערריועבר לממונה, ולאחר מכן ישלח לנבדק על ידי מזכירות  ועדת עררפרוטוקול  .ד

  (.יב'בצרוף מכתב לוואי בחתימת הממונה )נספח  -בסמוך ככל האפשר ליום קבלת ההחלטה 

עדה תימסר ועדה במועד הבדיקה. החלטת הוואין למסור לנבדק בעל פה את החלטת הו .ה

ניתן לשלוח בדואר, או באמצעים אלקטרוניים  .(לנבדק בכתב בלבד )לא בטלפון ולא בעל פה

 כפי שמסר הנבדק מראש.

ועדה לסניף המתאים של מל"ל  רק לאחר שהתקבלה וועדה תשלח את פרוטוקול הוזכירת המ .ו

וח לנבדק או לעו"ד שלו פרוטוקול שאינו לעדה. אין לשוהחלטה סופית חתומה ע"י חברי הו

 סופי. 

ועדה שאינו סופי יש להתייעץ עם הלשכה המשפטית של משרד וביקש נבדק  פרוטוקול של  .ז

 הבריאות.

 

 כסא גלגלים .8.5.5

, ונקבע לנבדק נכלל ברשימת הליקוייםבכל מקרה שבו הוחלט כי הליקוי שממנו סובל הנבדק  .א

סא גלגלים ומשתמש בו, ייט גם האם הנבדק זקוק לכאחוז מוגבלות בניידות, על הועדה להחל

" אינה נכללת בהגדרת תקולנועיגלגלים )יובהר כי " אלכיסאו אם הוא מרותק לצמיתות 

במקרים שעל פי הבדיקה הגופנית וחוות דעת מקצועית עולה שבנבדק זקוק  אך סא גלגליםיכ

יוגדר  –שיקולי נוחות בקלנועית מ לכסא גלגלים ומסיבות שלו עצמו הוא מעדיף להשתמש

 (.זקוק ומשתמש
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מצבים קבועים. אם המצב הוא לרק  יקבעוגלגלים ושימוש בו וכן רתיקות  אלכיסהזקקות  .ב

זקוק ומשתמש, ו"לא"  "א"לזמני, לפרקים/לסירוגין  או לתקופה מוגבלת, יש לסמן שהנבדק 

 רתוק לכס"ג לצמיתות.

 

I". אנמנזה, ממצאי הבדיקה הגופנית פי : יוחלט על גלגלים ומשתמש בו" אלכיסזקוק

 :יחד באיםההמסמכים  ושני, הבוועד

 

ישור אמרופא מטפל, או המלצה : לכס"ג היזקקותעל  מקצועיאישור ( 1)

מפיזיותרפיסט/מרפא בעיסוק מורשה להמליץ על מכשירי שיקום וניידות למשרד 

הבריאות ומשרד  ועדה לשינויי דיור למוגבלים בניידותם של משרדוטופס או  הבריאות,

סא גלגלים, המתייחס לסוג כיסא הגלגלים בו הוא יעל כך שהנבדק זקוק לכ -השיכון 

 משתמש בפועל והמפרט שלו.

אישור מלשכת הבריאות, או מגורם אחר, : בכס"ג על כך שהוא משתמש מנהליאישור ( 2)

 ומפרט של הכיסא. סא גלגלים ע"י הנבדק,יכה או שכירות של רכיש לע

 

 

II" . אלכיסזקוק "שנמצא כאמור לעיל, שהוא : נבדק גלגלים" אלכיסמרותק לצמיתות 

ואינו בצורה עצמאית  הגלגלים אמכיסהוא אינו יורד כלל ובנוסף לכך  "גלגלים ומשתמש בו

הגלגלים למיטה או  אמכיס רק לעבורמסוגל באופן קבוע, ו ,או בסיועמתהלך בעצמו 

 . יוע()ביצוע העברות בעצמו או בס לשירותים

 

גלגלים או  אבכיסשימוש  בעגלת נכים לילדים  או ריתוק לה נחשבת להיזקקות ושימוש  .ג

 ריתוק לו. קביעה על ריתוק לעגלת ילדים מחייבת הצגת האישור המקצועי בלבד.
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גלגלים, או  אבכיסקביעת סעיף מוגבלות בניידות "לצמיתות" היא שמצמיתה גם את השימוש  .ד

גלגלים "לצמיתות" במקרה של סעיף  אלכיסרתיקות  וימוש אהרתיקות לו. אין לקבוע ש

 מוגבלות בניידות שהוא "לא לצמיתות". 

ועדה סבורה שהשימוש בכס"ג או הרתיקות ואם נקבע סעיף מוגבלות בניידות לצמיתות, אך ה .ה

שנים עליה לציין זאת בטקסט החופשי.  בשום מקרה אין  3לו עשויה להשתנות בטווח של עד 

 "כן".   צויןגלגלים" בו  אלכיסהמילה "לצמיתות" הצמודה להגדרה "רתוק למחוק את 

 תוך כדי נימוק הסיבה בפרוטוקול. Iב  8.5.5עדה רשאית לוותר על המסמכים בסעיף והו .ו

 

 ידותיהצמתה של סעיף מוגבלות בנ .8.5.6

עדה רשאית לקבוע כל סעיף מוגבלות בניידות לצמיתות אם ברור שהמצב הנו סופי, ואין והו .א

 כוי לשיפור בעתיד. סי

 מותר לתת סעיף לצמיתות גם אם הוא ניתן בפעם הראשונה.  .ב

 שנים למעט קטיעות.   6ד גיל עאין לקבוע סעיף לצמיתות אצל ילדים  .ג

עדה לא כולם הם לצמיתות, מותר לקבוע הצמתה רק ואם ניתן יותר מסעיף אחד, ולדעת הו .ד

 באותם סעיפים שהם לצמיתות.

 שנה, יש לקבוע שהוא לצמיתות. 18הליקויים בנבדק שמלאו לו   נקבע סעיף י"א ברשימת .ה

 

 התאמה או חלקיות של סעיף מוגבלות בניידות .8.5.7

אם הסטייה של המוגבלות בניידות, בטיב או בכמות, מן הקבוע  עיף מותאםסמותר לקבוע  .א

 ברשימה, היא קלה מאוד. במקרים אחרים אין לקבוע סעיף מותאם.  בסעיף אשר

אולם אין חובה  עיף חלקיסנבדק חלק מדרישות הסעיף, ניתן לשקול מתן אם מתקיימות ב .ב

 לקבוע סעיף חלקי.
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 מועד תחילה של סעיף מוגבלות בניידות .8.5.8

של  בלא קשר למועד הפניהתאריך התחילה הוא התאריך בו החלה המוגבלות בניידות,  .א

 למשל:  ,עדהועל ידי הו או מועד בדיקתו קהנבד

  תחילה הנה תאריך הקטיעה.ה -( במקרה של קטיעה 1)

החלפת מפרקים בירך או בברך, מועד התחילה יהיה המועד בו  – 2( במקרה של סעיף ו'ב'2)

אין  –אם אין תיעוד כאמור  משמעי על תחילת המוגבלות בניידות.-וחד מדויקקיים תיעוד 

 .לקבוע את מועד התחילה

מועד התחילה, לתאריך שקדם של  מדויקאין לקבוע תחילה של ליקוי שאין לגביו תיעוד  .ב

  לוועדה רפואית.

וחד משמעי בו החלה  מדויק, אם יש תיעוד על מועד בדיקה ראשונהיש לקבוע תחילה בכל  .ג

 המוגבלות בניידות. 

  אין לקבוע תחילה של ליקוי מתאריך שקדם לוועדה הרפואית הקודמת. בבדיקה חוזרת

ריך אכגון: "תאריך הקטיעה", "ת אם נרשם תאריך תחילה, חובה לרשום את הנימוק לו, .ד

 המוחי".  עהאירוהלידה", "תאריך 

 תיתכן תחילה שונה לסעיפי ליקוי שונים.  .ה

 יוםמ לאו אירועה יוםמאושפז עקב האירוע שגרם לליקוי, התחילה תקבע  הנבדקאם   .ו

 .  אירועה קבע וליםח ביתמ שחרורה

ע מועד תחילה שיהיה בו משום יש להקפיד לא לקבו מחוזית, הבוועדבעת בדיקה חוזרת  (1) .ז

עדה סבורה וועדה חלוטה, אלא אם כן הווהחלפה של קביעת מועד התחילה שקבעה 

קודמות אינן נכונות וזאת על אף העובדה שהמידע היה בפני  תבוועדושההחלטות שנתקבלו 

 הועדות הקודמות. במקרה זה יש לנמק במפורט את ההחלטה.

דה אחת בעבר, )מחוזית או ערר(, רשאית להתייחס רק עושקדמו לה יותר מו ועדת ערר (2)

עדה סבורה שההחלטות שנתקבלו בעבר אינן ולוועדה שהיא נשוא הערר, אלא אם כן הו

 נכונות וזאת על אף העובדה שהמידע היה בפני הועדות הקודמות. 
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עדה המחוזית נשוא הערר, וסבורה שמצבו של הנבדק השתנה מאז הו ועדת ערר ההיית(  3)

את  מועד התחילה לפי מועד תחילת ולקבוע  לקבוע  עפ"י מצבו הרפואי העדכני ליהע

 המוגבלות החמורה יותר. 

 

 קושי לקבל החלטה .8.5.9

ועדה להחליט בתום ועדה לתוצאות בדיקות נוספות, חייבת הופרט למצב שבו ממתינה הו .א

 –ואם כן  ,אליקוי שממנו סובל הנבדק   נכלל ברשימת הליקויים או לההבדיקה והדיון אם 

 מהו סעיף הליקוי ושיעור המוגבלות בניידות. 

ועדה מתקשה לקבל החלטה עקב קשיים בבדיקה או חוסר שיתוף פעולה של הנבדק, ואם ה .ב

 היא רשאית לבקש מהמל"ל לצלמו בצילום וידאו בסביבתו הטבעית גם ללא ידיעתו.   

 1היו"ר לתעד אותן בסעיף ו. או למי מחבריה הסתייגויות מהחלטתה שלה, על  האם יש לוועד .ג

 של הפרוטוקול.

 

 בסביבתו הטבעית.  ובווידאצילום הנבדק  .8.5.10

על מנת להתרשם  ובווידאועדה רפואית רשאית לבקש מהמל"ל ביצוע צילום של הנבדק ו א. 

 .ומניידותו בסביבתו הטבעית, ללא ידיעת

לסכם את החלטתה בלי  ועדהורשאית ה שבועות  6ועדה צילום והוא לא בוצע בתוך וביקשה ה ב.

 ביצוע הצילום.

לא  יסוכמו ממצאי לצפות בסרט. ועדה ום הנבדק צולם בסרט וידאו כאמור   חובה על ה.  אג

 עדה אם קיים סרט וידאו שהוועדה טרם צפתה בו, מכל סיבה.והו

ועדה לסכם את התיק ללא הזמנתו ואם הסרט אימת את מוגבלותו של הנבדק, רשאית ה ג.

 פת.לבדיקה נוס

יוזמן הנבדק לוועדה לבדיקה נוספת, ובהזמנה יצוין  -אם הסרט מעורר ספק ביחס למוגבלות  . ד

 כי ישנו צילום וידאו שבוצע על ידי המל"ל ושהוא זכאי לקבל עותק שלו מן המל"ל. 

 -בבדיקה הנוספת  ה.
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ועדה להסביר לנבדק את הסיבה לצילומו כאמצעי נוסף לשם הגדרת ור ה"על יו (1)

 תו בניידות. מוגבלו

עדה לצפות בסרט יחד עם הנבדק, ולבקש מן הנבדק לאשר כי זיהה את עצמו ול הוע (2)

 בסרט. 

לאחר הצפייה בסרט על הוועדה לבקש את התייחסות הנבדק למה שנצפה בו, ולתעד  (3)

 בפרוטוקול הוועדה את תגובתו.

 

 )רק של ערר שהוגש ע"י הנבדק(משיכת ערר  .8.5.11

 

לפני תחילת  הנבדקלהזהיר את  הועדהועל לבקשת הנבדק המתקיימת ת ערר במקרה של ועד .א

. שינוי או ןאו לבטל ן, לשנותשל ועדות קודמותת והדיון והבדיקה, שהיא רשאית לאשר החלט

ביטול יכול להעלות את אחוז המוגבלות בניידות, להקטין  אותו או אף לבטלו לחלוטין. 

  .הטבעי הצדק מכללי חלק הנה זו הרהזא

 . לאחר אזהרה זו ערעורומלחזור בו  ררעוליש לאפשר  .ב

בבקשה להחמרה או מיזמתה לקבל החלטה בעניין שלא נזכר  ה הרפואיתועדהאם שוקלת  .ג

ולאפשר לו להתייחס לאותו עניין, לרבות להביא מסמכים  עוררלערר, עליה לומר זאת ב

זית דה שוקלת להחליט שהסעיף שניתן בוועדה מחועוובנושא במועד אחר. לדוגמא: אם ה

 לצמיתות, ינתן שלא לצמיתות.

 בניידות המוגבלות משיעור להפחית יש כי ,והעוררלאחר בדיקת המסמכים  הוועדה סברה .ד

 גלגלים לכיסא זקוק היותו בדבר קודמת וועדהאו לבטל החלטת  בעבר עוררל שנקבע

 אין –של סעיף המוגבלות בניידות  הצמתהאו מרותק לכיסא גלגלים, או לבטל  בו ומשתמש

 לקבל החלטה סופית.

 .2'ו בסעיף מסקנותיה את תנמק הוועדה .ה

 : שהן, לפניו העומדות האפשרויות יפורטו ובו( יישלח לנבדק 1'י)נספח  הסבר מכתב .ו

 חומר נוסף ולבקש ממנה לשקול את החלטתה שוב.  לוועדה לשלוח. 1
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  ולטעון בפניה ולבקש לשקול את החלטתה שוב. הוועדה בפני להופיע. 2

 .  הערר תא למשוך. 3 

 (2'י)נספח  טופס"ג ע החלטתו את וועדהיודיע ל העורר .ז

 (3)נספח י' ימים 14 לאחר תזכורת לשלוח יש .ח

 מיטב לפי החלטה לקבל הוועדה על, הנוספת לתזכורת ימים 21 תוך יגיב לא עוררה אם .ט

 . דעתה שיקול

המל"ל, או ערר במקרה של בקשה לבדיקה חוזרת ביוזמת  אינן חלותהוראות סעיף זה  .י

 המל"ל.

 

 כללי עבודת ועדות הערר .8.6

 כללי .8.6.1

המחוזיות אלא אם קבוע בפרק זה  תעדות הערר תפעלנה עפ"י אותם כללים הנהוגים בוועדוו .א

מכתבים, בשינויים טפסים, פרוטוקול וכלל אחר. הן תשתמשנה באותם נוסחים של 

 ייבים.חהמת

הרופאים בעלי המומחיות הרלוונטית  , שיהיה אחדניהם יושב ראשימב יבחרו ועדת עררחברי  .ב

 לבדיקת הפונה 

 באין רוב דעות, יכריע יושב הראש. .ברוב דעות ועדת עררהחלטת  .ג

 

 לוחות זמנים .8.6.2

ועדה רפואית מחוזית, להגיש את ופ"י הסכם הניידות, על נבדק המבקש לערער על החלטת ע .א

 עדה.  ויום מיום קבלת ההודעה על החלטת הו 60עררו תוך 

יש לקבל במקרים מיוחדים, חיות שנקבעו במל"ל בהתבסס על פסיקת בתי המשפט, ל פי הנע .ב

 מיום קבלת ההודעה.  יום 90בקשה לערר גם אם הוגשה עד 
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 90-ועדה המחוזית וחלפו למעלה מויה והנבדק טוען כי לא קיבל את ההודעה על החלטת הה .ג

מאותו יום, אפשר  חודשים 6יום מיום שבו היה אמור לקבל את ההחלטה, אך טרם חלפו 

נבדק לא המעיד שהשיצורף אליו תצהיר של הנבדק מאושר בידי עורך דין,  תנאיבערר דון בל

ללא תצהיר מאושר הממונה רשאי לאשר דיון בערר )ועדה המחוזית. והודעה של ההקיבל את 

  וינמק את החלטתו(

דין האזורי לעבודה על פי חוק הביטוח הלאומי ערעור על החלטה של ועדת הערר יוגש לבית ה .ד

)אם כי בהתבסס על פסיקת בתי המשפט  לעורריום מהיום שבו נמסרה ההחלטה  30תוך 

 (.לעורריום מהיום שנמסרה ההודעה  60רעור גם אם הוגש עד עעשויים בתי הדין לקבל לדיון 

יום מיום  60על ועדת הערר ליידע את הנבדק על זכותו לערער לבית הדין לעבודה בתוך 

   .לו ההחלטה שנמסרה

יום מהיום שבו הגיש הנבדק תביעה  60רשאי לערער על החלטת וועדה רפואית בתוך מל"ל ה .ה

ידון גם אם כבר נדון  מל"ל. ערר הועדת ערראו  המחוזיתועדה ולהטבות על סמך החלטת ה

 ועדה.   וערר של הנבדק על אותה 

 

 סמכויות ועדת הערר .8.6.3

בין שנתבקשה לעשות  ,, לבטלה או לשנותהוזיתהמחועדה וערר רשאית לאשר החלטת ה תועד .א

 .מל"לזאת ובין שלא נתבקשה, בין שהעורר הוא הנבדק ובין שהוא ה

יש להתייחס למסמכים שלא הוצגו בוועדה מחוזית בתנאי שמתייחסים לליקוי שנדון בוועדה  .ב

 זו.

 עדת ערר דנה מחדש בהחלטת הוועדה המחוזית, בוחנת אותה בראיה ביקורתית,וככלל,  .ג

 כיצד תתוקן.  –ועדה המחוזית  נכונה או שגויה, ואם שגויה ווקובעת אם החלטת ה

 –בדרך כלל ועדת הערר אינה דנה בתביעה ראשונה או במצב חדש, אולם  .ד

אם חלה החמרה במצב הנבדק בין הבדיקה בוועדה המחוזית לבין הבדיקה בוועדת  (1)

 הם שהציג, כאילו הייתהערר תכריע הוועדה  לפי מצבו העדכני של הנבדק והמסמכי

 עדה מחוזית. וו
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 מחוזית. הלהחזיר את הדיון לוועדה  ועדת ערראם יש לנבדק ליקוי חדש  רשאית  (2)

לפי ההסכם ורשימת  העורראם  חל שינוי בהסכם או ברשימת הליקויים, ככלל יש לבדוק את  .ה

אם חל שינוי בפרשנות סעיפים לפי  .תהליקויים שהיו בתוקף במועד הבדיקה בוועדה המחוזי

 על פי הפרשנות החדשה. העורריש לבדוק את  -פסיקת בית הדין 

על ועדת הערר לפסוק בהתאם לאותה רשימת סעיפי מוגבלות בניידות. סמכותה לפרשם או  .ו

ועדה המחוזית, ואין לוועדת הערר סמכויות ולקבוע סעיף מותאם או חלקי זהה לסמכות ה

 ינם כלולים ברשימה שבהסכם ושוועדה מחוזית איננה מוסמכת לאשר.לאשר ליקויים שא

 :ועדת ערר לאחר דיון בבית הדין לעבודה .ז

דין לעבודה לאחר ערעור, ופסק הדין מנחה מה התיק מבית  עדת עררולוכאשר מוחזר  (1)

לדון ולהחליט אך ורק לפי הנחיות פסק הדין,  ועדת ערריש לבחון בשנית, מוגבלת 

יהן בקפדנות. במידת הצורך תבקש ועדת הערר סיוע בהבנת ועליה למלא אחר

 הוראות פסק הדין מן הלשכה המשפטית של משרד הבריאות )ולא מן המל"ל(. 

אם החליט בית הדין לעבודה שוועדת הערר רשאית להחליט שוב ללא נוכחות הנבדק,  (2)

  .ועדה להודיע לנבדק על כך שעניינו ידון בה ללא נוכחותועל ה

 -בית הדין לעבודה כי יש להחזיר את המקרה לדיון בוועדה בהרכב חדש אם החליט  (3)

 ועדה בהרכב חדש לפי הוראות בית הדין. וידאג הממונה להרכיב 

ככלל, עדיף כי במקרה זה לא ישב בהרכב אף רופא שישב בהרכבים קודמים שדנו  (4)

 בעניינו של הנבדק, גם אם בית הדין לא הורה כך במפורש. 

 

  תטעויו תיקון .8.7

 טעות קולמוס  .8.7.1

 :הבאים במקרים רק בדיעבד פרוטוקול תיקוני לבצע ניתן .א

( 1שום, כגון: רישום  סעיף מוגבלות בניידות שאינו קיים כגון ו)יעות קטנה ברט .  1   

 וברור מן הפרוטוקול מהו הסעיף הנכון. 1במקום ו)א(



 
 
 
 
 
 
 
 

 00.001נוהל מס':   שרד הבריאותמ
 2מהדורה מס':     אגף השיקום

 דפים  87מתוך  34דף    הפעלת הוועדות הרפואיות לקביעת מוגבלות בניידות  הנושא:

 01.05.2015תאריך תוקף :   

  : דף הנחיות וועדות רפואיות: הנדון 

 

 
ראשונה חוברה ע"י וועדה : דר' עפרה חבקין, דר' יצחק זיו נר, מהדורה 

 עו"ד טליה אגמון, גב' שרה מילר בראשות פרופ' שמואל רשפון
  

 התבססה על הגרסה הראשונה ונערכה בידי: 2גרסה מס' 
ילה ברבש, ד"ר פרופ' אשר אור נוי, ד"ר עדי ששון, עו"ד טליה אגמון, ה

 מתיו לואיס
 

 
 אושר ע"י

 
 דר עדי ששון

 ראש אגף השיקום

 
 

 

גלגלים ומשתמש  ועדה הרפואית לא התייחסה לשאלה אם הנבדק "זקוק לכסאוכשה  . 2   

בו", "מרותק לצמיתות" או "משתמש בשני מכשירים ארוכים", והשאירה את 

ואולם מצבו  –ריקים   –המקומות המיועדים לסימון "כן" או "לא", לצד הסעיפים 

 של הנבדק בהקשר זה ברור מתוך הפרוטוקול.

 עדה מחדש.ובכל מקרה של ספק יש לקיים הו .ב

בקשת הנבדק(, תיקון לפרוטוקול עקב איתור טעות יבקש )מיוזמתו או לפי  המל"ל  .ג

חתימתם של כל חברי הוועדה ותצרף את בהוועדה תיתן את תשובתה לעיל.  כאמור

 . הפרוטוקול המקורי

, לפי שיקול דעתו, אם הוא סבור כי נפלה טעות רשאי לדרוש דיון מחודש בוועדה הממונה .ד

עדה באופן המנוגד להסכם בפרוטוקול, או שחלה טעות חמורה וברורה בהחלטת הו

 .הניידות, וזאת גם אם לא הוגש ערר

 

 טעות משמעותית ומהותית .8.7.2

על יו"ר  -ועדה לבין הסעיף שניתן ועות משמעותית, כגון אי התאמה בין ממצאי הטבמקרה של 

על  ועדה להודיע בכתב על הטעות, בהקדם האפשרי, למנהלת תחום ניידות במל"ל ולממונה.וה

 הטעות ובכל מקרה של ספק יש לקיים וועדה חדשה.הוועדה לתקן את 

 

 

  התעבורה פקודת לפי בדרכים לבטיחות הרפואי למכון דווח .8.8

)כולל עדה כי הנבדק עלול, בנהיגתו, לסכן את עצמו או את זולתו מחמת מחלה וואם סבורה ה .א

ה ובלמכון הרפואי לבטיחות בדרכים )מתוקף הח  יג'()נספח  ועדה לדווחול יו"ר הע החמרה(

 ב לפקודת התעבורה(.12עפ"י סעיף 

 שנים. 16רק ביחס לנבדקים שמלאו להם  החובה זו חל .ב

 נהיגה. ןרישיו איןחובה זו חלה גם אם לנבדק  .8.9
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 ותו חניה רכב על רישוי מאגרת פטור .8.9

ועדה שהחליטה לראשונה על כך שמצבו של הנבדק נכלל ברשימת הליקויים לפי הסכם ויו"ר ה

לנבדק אישור למשרד  ןיית, עררועדה רפואית מחוזית ובין אם זו ועדת והניידות, בין אם זו 

 רכב,  ולתו חניה לפי חוק חניה לנכים.על רישוי  - אגרתפטור מהתחבורה על זכאותו ל

 

 רת תיקיםישמ .8.10

 יקי הנבדקים  ישמרו בלשכת הבריאות, במשרדי ועדת הערר, או בגנזך פעיל.ת .8.10.1

 יקים במקרים הבאים:תניתן לבער  .8.10.2

ים שלגביהם הוחלט בוועדה האחרונה "אינו נכלל": אם חלפו לפחות שלוש שנים נבדק .א

 .ניהםימבשנה, או מיום שנפטר, לפי המועד המוקדם  65מיום שמלאו לנבדק  

שנה ואינו  80"נכלל": אם מלאו לנבדק   הנבדקים שלגביהם הוחלט בוועדה האחרונ .ב

שנים לפחות מיום שנפטר, לפי  מקבל עדיין הטבות לפי הסכם הניידות, או שחלפו שלוש

 .מבניהםהמוקדם 
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 נספחים

 "בניידות מוגבלות לקביעת רפואית לבדיקה בקשה" -  'נספח א

 "הפרוטוקול האחיד"  – 'נספח ב

 להיבדקהחזרת הבקשה  – נספח ג'

 ביצוע בדיקות נוספות בקשה ל – נספח ד'

 לבדיקה מורשים מכונים ורשימת דופלר בדיקת לביצוע בקשה – ה' נספח

 בקשה לקבלת החזר על הוצאות נסיעה – 'ונספח 

 תיקהסגירת הודעה על  – נספח ז'

 ערר/ וועדת הזמנה לבדיקה בוועדה רפואית לקביעת מוגבלות בניידות –נספח ח'

 דף מידע לנבדק בוועדה רפואית לקביעת מוגבלות בניידות  - 1 נספח ט'

 בניידות מוגבלות לקביעת לערריםה הרפואית בוועד לנבדק מידע דף  - 2' ט נספח

 ערר למשיכת התובע זכות – 1 נספח י'

 ערר בוועדה הרפואיתבדיקה/בקשה למשיכת  – 2נספח י' 

 תזכורת - /עררלבדיקה בקשה משיכת – 3נספח י' 

 המחוזיתהודעה על החלטת הוועדה  – יא'נספח 

 ועדת ערר החלטת על הודעה – ב'י נספח

 רפואי לבטיחות בדרכים לפי פקודת התעבורהדווח למכון ה -  יג'נספח 
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  למוגבל בניידות נכהאישור לפטור מאגרת רישוי ולתו  –יד' נספח 

 מכתב נלווה לקבלת כל התיק הרפואי –נספח טו' 

 הודעה לתובע על קבלת מכתב הערעור –נספח טז' 

 איחור בהגשת ערר –נספח יז' 
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  'נספח א
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 'בנספח 

 

 דה הרפואיתפרוטוקול הוע

 

תאריך הגשת הבקשה____________ תאריך ישיבת הועדה_____________ תאריך 

 משלוח_____________

 

 פרטים אישיים: .1

 ת.זהות:   ם משפחהש  ם פרטיש 

  ס.ב     

 ת. לידה: 19 מין ז/נ טל: בית  עבודה  נייד 

 

 כתובת חובר  ס ביתמ  ישובי  יקודמ 

 

לא [  ]הופיע  כן    [ ]לא [  ]ועדה ללא נוכחות:  כן       [ ]לא [  ]כן   ה מזהה:ודהנבדק/ת זוהה/תה על פי תע

[ ] 

 [ ]תובע פסק דין    [ ]מל"ל פסק דין     [ מל"ל   ]    [ התובע    ]     הגורם המפנה

 

 ועדות ניידות קודמות: .2

 תאריך (תוג ועדה )ערר/מחוזיס עיף מוגבלות בניידותס חוז מוגבלות בניידותא

  מחוזית  
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 מסמכים רפואיים שעמדו בפני הוועדה: .3

 

 

 .א.  כללי3

ם המוסד או הרופא נותן ש

 המסמך

ם המוסד או הרופא ש  ס.מ אריך המסמךת

 נותן המסמך

 מס. אריך המסמךת

       

       

 לא   כןהמאשר את הצורך בשימוש בכיסא גלגלים:   פיזיותרפיסטהומצא אישור רופא/

הומצאה קבלה המאשרת רכישת כיסא גלגלים ע"ש הנבדק או הומצא אישור על השכרת כיסא גלגלים 

 ע"ש הנבדק, 

 .             תאריך רכישה / השכרה ___________ לא   כןמלפני שישה חודשים לפחות 

 

 

 ה או הפגיעה )כולל תאריכים(:תלונות ותולדות המחל .4

______________________________________________________________

_________ 

______________________________________________________________

_________ 

 .  לא   כןגלגלים:  בכיסאהאם משתמש 

 4זה וסעיף ו'  * יש למלא סעיף 

 

 .   ממצאי הבדיקה הרפואית:5 

   או לבטלה, בין  לשנותה הרפואית הועדהרשאית לאשר החלטת  לערעריםרפואית  ועדה     

         ליבו של התובע לפני  לתשומתשלא נתבקשה, מידע זה הובא  וביןשנתבקשה לעשות זאת            
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 תחילת הבדיקה.           

 אור ההליכה, השימוש במכשירי עזר או תיאור תותבת תמיכה( כללי )כולל תי .א

___________________________________________________________

__________ 

___________________________________________________________

__________ 

 .  לא   כן  האם מדווח שמשתמש בכיסא גלגלים:

 .   לא   :  כןבווידאוהה עצמו יז הנבדקהאם            בווידאו צפייה .ב

 ופדיתתבדיקה אור ג. .ג

:  )פרט במעלות את טווח התנועה בשני הצדדים . תנועות המפרקים1ג. .ד

 גם אם הפגיעה בצד אחד בלבד(.

 ימין הירכייםפרקי מ מאלש  מיןי הברכייםפרקי מ מאלש  מיןי הקרסולייםפרקי מ מאלש

  נטריליפוף פכ    יפוףכ    יפוףכ

  יפוף דורזליכ    יישור    יישור

  ינברסיה )וארוס(א    : י יציבותא    יבוב פנימיס

  ברסיה )ואלגוס(א    דמיתק    יבוב חיצוניס

  שיון בתנועהק    חוריתא    בדוקציהא

   יצוניתדדית חצ       דדוקציהא

   דדית פנימיתצ       שיוןק

   ימן מגירהס       וויצה כיפופיתכ

      שיון בזויתק    

      שיון בישורק     
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    מפרקים.  החלפת 2ג. .ה

פרקי מ מאלש

 הקרסוליים

פרקי מ מאלש מיןי

 הברכיים

 פרקי מ מאלש מיןי

 הירכיים

 ימין

תאריך  

חלפה ה

 הנאחרו

יך תאר  

חלפה ה

 הנאחרו

תאריך   

חלפה ה

 הנאחרו

 

ס' מ   ס' החלפותמ 

 החלפות
ס' מ  

 החלפות

 

 

 

 לא  כן התרופפות לא  כן לא  כן התרופפות לא  כן לא  כן התרופפות לא  כן

 

 .  קטיעות3ג.

 

 ימין ובה הקטיעהג מאלש מה הסיבהפרט אם לא : זהתימוש בפרוש

  צבע/ות )פרט איזה בכל א

 צד(


 לא  כן  של כף רגל טיעה חלקית ק

 לא  כן  רסולק,  קולציהייסארטד

 לא  כן  תחת לברךמ

 לא  כן  רך הברךד

 לא  כן  על הברךמ

 לא  כן מפרק  ,קולציהייסארטד

 הירך


 



 
 
 
 
 
 
 
 

 00.001נוהל מס':   שרד הבריאותמ
 2מהדורה מס':     אגף השיקום

 דפים  87מתוך  47דף    הפעלת הוועדות הרפואיות לקביעת מוגבלות בניידות  הנושא:

 01.05.2015תאריך תוקף :   

  : דף הנחיות וועדות רפואיות: הנדון 

 

 
ראשונה חוברה ע"י וועדה : דר' עפרה חבקין, דר' יצחק זיו נר, מהדורה 

 עו"ד טליה אגמון, גב' שרה מילר בראשות פרופ' שמואל רשפון
  

 התבססה על הגרסה הראשונה ונערכה בידי: 2גרסה מס' 
ילה ברבש, ד"ר פרופ' אשר אור נוי, ד"ר עדי ששון, עו"ד טליה אגמון, ה

 מתיו לואיס
 

 
 אושר ע"י

 
 דר עדי ששון

 ראש אגף השיקום

 
 

 

 

 

 עד הפטישון הפנימי( ASIS -.  אורך גפה  )מ4ג.

 

 גפה ימנית:  גפה שמאלית: 

 

 ביצוען( תאריךוכו' ו  MRI ,CT ,EMG ו:)ציין איז  .  צילומי רנטגן ובדיקות אחרות5ג.

 

 צד.מדומה יש לפרט באיזה עצם ובאיזה  מפרקהערה: לגבי 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

    לא   כן  האם יש מפרק מדומה ?      )א(. 5ג.

 

  לא   כן  האם קיימת נקיעה ?        )ב(. 5ג.

 

   ופדית:תאורהבדיקה ה יממצאסיכום .  6ג.

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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 בדיקה נוירולוגית ד.

 

 (0-5:  )כח גס בסולם .  בדיקת שרירים1ד.

      

 ימין השריר שמאל

 Ileopsoas  

 Quadriceps  

 Gluteus max.  

 Tibialis ant.  

 Gastrocnemius  

 Exten. H.  long.  

 Peronei  

 לא   כןספסטיות: 

 

 

 :ים סרבלריים.  תפקוד2ד.

 הליכה בעיניים עצומות   עקב בצד אגודל  Tandemליכתה 

     

 אף-מבחן אצבע   ברך-בחן עקבמ 

 :נוירולוגית הבדיקה ה ממצאיסיכום .  3ד.
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 בדיקת כלי דם:  .ה

 1ה. מיןי לליכ מאלש 2ה. מיןי פקיםד מאלש

 A Femoralis     בעצ  

 A. Poplitea     וםח  

 A. Tibialis Post     ינויים טרופייםש  

 A. Dorsalis Pedis       

 

  ממכון  מתאריך      . בדיקת דופלר3ה.

 שמאל בדיקת דופלר ימין

 במנוחהאינדקס 

 או אינדקס במאמץ )מבחןTip Toeing/( Reactive Hyperemia 

לאחר מאמץ שינוי אחוז 

Pulse Volume Recording )מ"מ( 

Pulsatility Index )מ"מ( 

נופזיומ  גל דופלר בכף הרגל 

Toe Pressure Index  

 

 יקת כלי דם:. ממצאי בד4ה.

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 לי:. כל1ו.

____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 רר:.    משיכת ע2ו.

הועדה החליטה להפסיק את דיוניה ולהזהיר את העורר כי בכוונתה להפחית את אחוזי הנכות 

 בניידות מהנימוקים:

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 לא    כן נשלח מכתב אזהרה: 

 

 .    מוגבלות בניידות:3ו.

    לא   כן : נכלל ברשימה.  א

 נכלל ברשימה: אם  .ב

ה ת ל י ח ת ך  י ר א

ה ק מ נ ה  ו
 צמיתותל יציב זמני

חוז א

 מוגבלות

 

 חלקי מותאם

סעיף 

מוגבלות 

 בניידות

        

                    

                     
  לא  כן לא  כן    

                    

                     
  לא  כן לא  כן    

                    

                     
  לא  כן לא  כן    

 סה"כ  אחוז מוגבלות     
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 , נמק:לסיכום לא ניתן   .ג

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

 סא גלגלים ומכשירים אורתופדיים:י.    כ4ו.

תחילת  לא   כן ומשתמש בו:         ילדים  /עגלתסא גלגליםיהמוגבל בניידות זקוק לכ .א

 -ההזדקקות

 לא   כן/מיטה: /עגלת ילדיםסא גלגליםילכ לצמיתותהמוגבל בניידות מרותק  .ב

 -תחילת ההזדקקות

תי גפיו התחתונות:המוגבל בניידות מסוגל ללכת רק בעזרת מכשירים ארוכים על ש .ג

 לא   כן 

 אם ההחלטה שונה מהחלטות קודמות, נמק:  . 5ו.

  חל שיפור  .1

  חלה החמרה  .2

  ממצאים שונים  .3

  אחר  .4

 

 הערה: ניתן לסמן יותר מאפשרות אחת
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 חברי הועדה םש  ומחיותמ  תימהח

 יו"ר:     חתימה במקור

 מומחה:     חתימה במקור

 מומחה:     חתימה במקור

 מזכיר:     
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 'ג נספח

 

 תאריך:________

 

 הועדה הרפואית לקביעת מוגבלות בניידות

 לכבוד:

 

___________________ 

 

 א.ג.נ,

 

 שלום רב,

 בקשה להיבדק בוועדה רפואית לניידותהנדון: 

 

ועדה רפואית לקביעת מוגבלות בניידות, מהסיבה מוחזרת בזאת פנייתך בבקשה להיבדק בו

 הבאה:

 

 1 הריני להביא לידיעתך שעל פי נוהל הפעלת הועדות הרפואיות לקביעת מוגבלות .

שנים עד  3בניידות של משרד הבריאות, זכאים להיבדק מוגבלים בניידות בין הגילאים 

 ק.גיל הפרישה בלבד. מאחר ועברת את גיל הפרישה, אינך רשאי להיבד

 2 הבעיה הרפואית ממנה הנך סובל איננה מתאימה לאף סעיף מהסעיפים המקנים נכות .

 עקב מוגבלות בניידות.
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 3 לא עברה שנה מאז הופעתך הקודמת בפני ועדת רפואית לניידות כולל ועדת ערר .

 לניידות

במידה והנך טוען להחמרה וטרם חלפה שנה מהבדיקה האחרונה, נא לפנות באמצעות מחלקת  

 ניידות של ביטוח לאומי.

 4 לא עברו שלוש וחצי שנים מאז פנייתך הקודמת לוועדה הרפואית לניידות ולא נראה שיש .

 החמרה במצבך.

, הנך רשאי בכל זאת להיות מוזמן לבדיקה במידה ואתה 2* אם נדחתה בקשתך עקב סיבה מס' 

 עומד על כך.

 

 

 בכבוד רב,

________________ 

 רכזת וועדות רפואיות

לקביעת מוגבלות בניידות     
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 'ד נספח

 

 תאריך:__________________

 לכבוד:

_______________________ 

_______________________ 

 א.ג.נ,

במסגרת בקשתך להיבדק ובקשת מידע רפואי נוסף ביצוע בדיקות נוספות הנדון: 

 בוועדה לקביעת מוגבלות בניידות

 

ל מנת שהועדה הרפואית לקביעת מוגבלות בניידות תוכל לדון בבקשתך הבא עמך ביום הוועדה ע

 תוצאות של הבדיקות המסומנות להלן. רצוי בדיקות שבוצעו בשנה האחרונה:

 

 _______________________________________ צילום רנטגן □

  MRIצילום  □

 _______________________________________ כיסא גלגליםצורך בהעל צורךצורךאישור  □

 _______________________________________ מידע רפואי □
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מידע רפואי המראה על החמרה מהחלטת  □

 הוועדה הקודמת

_______________________________________ 

 

 _______________________________________ של עורקי הרגליים בדיקת דופלר □

 _______________________________________ בדיקה אחרת □

 בכבוד רב,

________________________ 

 יו"ר הועדה הרפואית 

 לקביעת מוגבלות בניידות
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 'הנספח 

 

 

 

 תאריך:___________

 

 לכבוד:

____________________ 

 ____________________ 

  

 

 א.ג.נ,

 

וע בדיקות דופלר של כלי הדם במסגרת בקשתך להיבדק בוועדה  ביצהנדון: 

 לקביעת מוגבלות בניידות

 

 

הוועדה הרפואית לקביעת מוגבלות בניידות תוכל להחליט בבקשה שלך לאחר שתשלח אליה את 

 תוצאות הבדיקות הבאות:

 , במנוחה ולאחר מאמץ. INDICESבדיקת דופלר של עורקי הגפיים התחתונות, כולל  .א

 בקרסול.    PULSE VOLUME RECORDERמת עקו .ב

 .PULSATILITY INDEX .ג

 גל דופלר בכף הרגל. .ד
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 .TOE/ARM PRESSURE INDEX .ה

 

רצ"ב רשימת המוסדות במחוזות בארץ אשר מוכרים על ידי המוסד לביטוח לאומי לעניין ביצוע 

 הבדיקות הנ"ל:

 

לצורך קביעת מוגבלותך לא חלה על קופת חולים חובה לממן בדיקות אלה, אם הן מבוצעות רק 

 בניידות, ולא לצורך טיפול רפואי.

 

 

 

 בכבוד רב,

 

 

______________________ 

 יו"ר הוועדה הרפואית

 לקביעת מוגבלות בניידות
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 מכונים מורשים לבדיקות דופלר של כלי דם

 

 מס' טלפון כתובת שם המכון/מרכז עיר מס"ד

 08-6238720 , אילת11רח' קיסוס  בע"מ 1996ש.ר. מד נגב  אילת 1

, מרכז 1מכון מור, רח' הבנים  סניף אשדוד –מכון מור  אשדוד 2

 הקריה, אשדוד

08-8654848 

המרכז הרפואי ע"ש ברזילי,  המרכז הרפואי ע"ש ברזילי אשקלון 3

בנין אשפוז מערבי )קומת 

 קרקע( אשקלון

08-6745609 

08-6745526 

ון מחלות כלי המכון לאבח שבע-באר 4

 דם

 בי"ח סורוקה

 המכון לאבחון מחלות כלי דם

 שבע-באר

08-6400985 

08-6400017 

 מכון מור שבע-באר 5

 סניף באר שבע

 מכון מור

 סניף באר שבע

 מגדל שבע

08-6275222 

 91רח' הרצל  מד נגב בע"מ שבע-באר 6

 שבע-באר

08-6238720 

 מכון מור ברק-בני 7

 המעבדה הוסקולרית

 ורמכון מ

 המעבדה הוסקולרית

 7דרך ז'בוטינסקי 

 ברק-בני

03-5772563 

03-5790080 

 מרפאות חוץ חולים "הלל יפה"-בית חדרה 8

 בדיקות דופלר

04-6304547 

 המרכז הרפואי רמב"ם המעבדה לכלי דם חיפה 9

 מח' כירורגית לכלי דם

 חיפה

04-8543119 

 02-6776341 רורגית כלי דםהיחידה לכי חולים "הדסה עין כרם"-בית ירושלים 10
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 ירושלים

 ממוגרף תקווה-פתח 11

 מכון לאבחון רפואי בע"מ

מכון לאבחון רפואי  -ממוגרף

 בע"מ

 30רח' נורדאו 

 תקווה-פתח

03-9305652 

 מכון כלי דם ע"ש לובינסקי גן-רמת  12

 המרכז הרפואי ע"ש שיבא

 המרכז הרפואי ע"ש שיבא

בניין מרכז הלב, ע"ש לב 

 לבייב

 ה שנייהקומ

 השומר -תל

03-5302245 

03-5305000 

 מרכז רפואי נ.א.ר.א. )פי.וי.די(  P.V.D אביב -תל 13

 בית נח

 155רח' ז'בוטינסקי 

 רמת גן )פינת בן גוריון(

03-7557111 
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 נספח ו'                                                               

 תאריך:__________

 כבודל

_________________ 

 נ,ג,א,

 

 בקשתך לקבלת החזר על הוצאות הנסיעה לועדה רפואית לניידותהנדון: 

 

אני מתכבד להודיעך כי לאחר בדיקת המסמכים שהוצגו בפני בעניינך אני מאשר שהשתכנעתי 

  שלשם הגעתך לוועדה אינך מסוגל להשתמש בתחבורה ציבורית ממקום מגוריך.

 מכתבי זה איננו אישור לזכאות קבלת החזר של הוצאות הנסיעה לוועדה הרפואית.

 לשם קביעת זכאותך להחזר ההוצאות הנ"ל עליך לפנות עם מכתבי זה אל מח' ניידות 

שבסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריך. בעת פנייתך למוסד לביטוח לאומי, עליך 

ר התשלום שתשלם לשם הסעתך לוועדה הרפואית ובחזרה. על להמציא  גם קבלה מקורית בעבו

 הקבלה המקורית לכלול את הפרטים הבאים:

 מועד ההסעה    )יום ושעה(

 מקום האיסוף  )כתובת מקום מגוריך(

 יעד                    )מקום הועדה הרפואית(

 תשלום              )הסכום ששולם(

 לה הן תשולמנה לך ישירות ע"י המוסד לביטוח לאומי.  אם ימצא שאתה זכאי להחזר הוצאות א

 

 בכבוד רב,

___________________ 

 רופא/ת המחוז

 העתק: היחידה לגמלת ניידות, המוסד לביטוח לאומי
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 'ז נספח            

 

 תאריך:______________

 לכבוד

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

 

 א.ג.נ,

 

 סגירת תיקהנדון: 

 

 

 ביום___________________ ביקשת להיבדק בוועדה רפואית לקביעת מוגבלות בניידות.

 ________________, -______________, ו -הוזמנת לבדיקה, בימים: ______________, ו

 אך לא התייצבת לבדיקה בלי להודיע על כך.

 תיקך בוועדה הנ"ל נסגר  )רצ"ב טופס בקשתך(. לפיכך אנו מודיעים כי

 

 

 בכבוד רב,

 

__________________________ 

 רכזת ועדות רפואיות

 לקביעת מוגבלות בניידות

 

 המוסד לביטוח לאומי העתק:
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 'ח נספח

 

 תאריך:____________ 

 

 לכבוד:

 

 א.ג.נ,

 

 /ועדת עררוועדת רפואית לקביעת מוגבלות בניידותהזמנה לבדיקה בהנדון: 

 

בהתאם לבקשתך, הנך מוזמן/נת לבדיקה בוועדה הרפואית לקביעת מוגבלות בניידות, שתתקיים 

ביום _______________ בשעה 

)_______________________________(_____________________ 

  ב______________________________________________,

כתובת 

____________________________________________________________________

_ 

 

 עליך להביא את המסמכים הבאים:

 תעודת זהות. .1

 צילום רישיון נהיגה. .2

 מסמכים רפואיים המתייחסים למוגבלותך. )יש לצלם את המסמכים הרפואיים המוגשים .3

 (כי הם יישארו בועדה ולא יוחזרו
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 ה אורתופדית, חיוני להביא צילומי רנטגן עדכניים.אם הבעיה הינ .4

 אם הנן משתמש/ת בכיסא גלגלים, עליך להביא לוועדה: .5

שהנך מרותק/ת לכיסא או ממרפא בעיסוק  אישור מרופא מטפל או מפיזיותרפיסט  .א

 גלגלים או משתמש/ת בו.

יסא אישור על קניה או קבלת כיסא גלגלים על שמך מלשכת הבריאות או מגורם אחר. כ .ב

 הגלגלים חייב להיות ברשותך לפחות שישה חודשים טרם בדיקתך בוועדה הנוכחית.

אם הנך משתמש/ת במכשירי עזר כגון קב קנדי, מקל, הליכון , סד, פרוטזה וכיו"ב, עליך  .ג

 להביא עמך ביום הוועדה.

 לידיעתך, הוועדה לא תוכל לסכם את מסקנותיה ללא האישורים הנ"ל.

מסמך  .6

 ________________________________________________אחר___________

 אם שליטתך בעברית אינה מספיקה, רצוי שיבוא עמך מלווה השולט בעברית ובשפתך. 

אם עד מועד הוועדה יחול שינוי במצבך הבריאותי, או אינך יכול להגיע במועד הנ"ל יש להודיע 

____________________ זאת מראש בטלפון מספר _____________________ בימים_

 שעות מענה טלפוני______________

 

 

 בכבוד רב,

 

_______________________ 

 רכזת וועדות רפואיות 
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 1נספח ט'

 

 דף מידע לנבדק בוועדה הרפואית לקביעת מוגבלות בניידות

 

 רצ"ב הזמנתך להיבדק בוועדה הרפואית לקביעת מוגבלות בניידות.

 

העשויים לזכות בניידות נכלל ברשימת סעיפי מוגבלות  ך הרפואיאם מצבהדה לקבוע תפקיד הווע

אותך בהטבות מן המוסד לביטוח לאומי כגון גמלת ניידות או הטבות בנושא רכישת רכב מתאים. 

 המשפיעה על יכולת התנועההטבות אלו מיועדות רק לאנשים שמוגבלותם בניידות נובעת מבעיה 

ליקויים. הוועדה אינה מוסמכת לקבוע זכויות בנושאים אחרים או בגלל  לפי רשימה סגורה של

 מוגבלויות שאינן כתובות ברשימה.

 

שלושה רופאים מומחים, שלפחות אחד מהם מומחה בתחום הרלוונטי שניים או בוועדה חברים 

למצבך לפי המסמכים שצירפת לבקשה להיבדק. חברי הוועדה ימקדו את שאלותיהם אליך בנושא 

 מוגבלויות הכלולות ברשימה, וגם יבדקו אותך בדיקה המכוונת למוגבלויות כאלה.ה

בוועדה זו במקרים מסוימים גם אם הנך ישוב על כיסא גלגלים, תתבקש לקום וללכת מספר 

 צעדים.

 הנך רשאי/ת לבקש שאדם נוסף יהיה נוכח בעת בדיקתך בוועדה.

 

, כולל שלךיים הקשורים למגבלות הניידות עלייך להציג בפני הוועדה את כל המסמכים הרפוא

 ואולטרה סאונד.  MRIתוצאות צילומי רנטגן, 

חשוב לדעת, שיש אנשים המוגבלים מאוד בניידותם, אך בכל זאת אינם זכאים להטבות בנושא 

ניידות, מאחר ומצבם אינו נכלל ברשימת המוגבלויות שבהסכם הניידות, כי הוא אינו נובע 
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. גם כאבים מפושט, למשל: אי ספיקת לב, אי ספיקת כליות, או סרטן נועהמפגיעה במנגנון הת

 אינם נכללים ברשימת המוגבלויות. –בלבד, ובעיות בוורידי הרגליים 

)נקיעות, קשיונות, קים פרהמתוקים, קטיעות, מגבלות שונות בתנועת ינכללים ברשימה: ש

 או חוזרת החלפה או תחתונות ייםבגפ מפרקים משני יותר) מפרקים החלפותמדומים(, קים פרמ

גפה, הפרעות ניכר של חסימות העורקים ברגליים, קיצור  ,(התרופפות סימני עם אחת החלפה

 .  חריגה במערכת כלי הלימפה בגוף תחתון, וכן קומה נמוכהקשות 

*לידיעתך בטופס הבקשה לבדיקה רפואית לקביעת מוגבלות בניידות מופיעים כל סעיפי הליקוי 

 ים. הנכלל

הוועדה אינה מוסרת בעל פה את מסקנותיה. לאחר סיום הבדיקה היא תחליט בעניינך, והודעה על 

החלטתה תשלח אליך במכתב. במכתב זה תפורט גם הדרך לערער על החלטת הוועדה, למקרה 

 שהחלטתה תראה לך שגויה.

 תגיש/י ערר תוזמן/י להיבדק על ידי ועדה רפואית לעררים.ו במידה

 

 ב,בכבוד ר

 

____________________ 

 יו"ר הוועדה
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 2נספח ט' 

 

 דף מידע לנבדק בוועדה הרפואית לערערים לקביעת מוגבלות בניידותהנדון: 

 רצ"ב הזמנתך להיבדק בוועדה הרפואית לערערים לקביעת מוגבלות בניידות.

העשויים לזכות בניידות ל ברשימת סעיפי מוגבלות נכל הרפואי ךאם מצבהתפקיד הועדה לקבוע 

אותך בהטבות מן המוסד לביטוח לאומי כגון גמלת ניידות או הטבות בנושא רכישת רכב מתאים. 

לפי  המשפיעה על יכולת התנועההטבות אלו מיועדות רק לאנשים שמוגבלותם נובעת מבעיה 

ויות בנושאים אחרים או בגלל רשימה סגורה של ליקויים. הועדה אינה מוסמכת לקבוע זכ

 מוגבלויות שאינן כתובות ברשימה.

בוועדה חברים שלושה רופאים מומחים, שלפחות אחד מהם מומחה בתחום הרלוונטי למצבך לפי 

המסמכים שצירפת לבקשה להיבדק. חברי הועדה ימקדו את שאלותיהם אליך בנושא המוגבלויות 

 מכוונת למוגבלויות כאלה.הכלולות ברשימה, וגם יבדקו אותך בדיקה ה

בוועדה זו במקרים מסוימים גם אם הנך ישוב על כיסא גלגלים, תתבקש לקום וללכת מספר 

 צעדים.

 הנך רשאי/ת לבקש שאדם נוסף יהיה נוכח בעת בדיקתך בוועדה.

, כולל שלךעליך להציג בפני הועדה את כל המסמכים הרפואיים הקשורים למגבלות הניידות 

 ואולטרה סאונד. M.R.Iרנטגן,  תוצאות צילומי

חשוב לדעת, שיש אנשים המוגבלים מאוד בניידותם, אך בכל זאת אינם זכאים להטבות בנושא 

ניידות, מאחר ומצבם אינו נכלל ברשימת המוגבלויות שבהסכם הניידות, מהסיבה שאינו נובע 

. גם כאבים מפושט, למשל: אי ספיקת לב, אי ספיקת כליות, או סרטן התנועה במנגנון מפגיעה

 אינם נכללים ברשימת המוגבלויות. –בלבד ובעיות בוורידי הרגלים 
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תוקים, קטיעות, מגבלות שונות בתנועת המפרקים )נקיעות, קשיונות, ינכללים ברשימה: ש

מפרקים מדומים(, החלפות מפרקים )יותר משני מפרקים בגפיים תחתונות או החלפה חוזרת או 

גפה, הפרעות ניכר של רופפות( , חסימות העורקים ברגליים, קיצור החלפה אחת עם סימני הת

 .חריגה במערכת כלי הלימפה בגף תחתון וכן קומה נמוכהקשות 

הועדה אינה מוסרת בעל פה את מסקנותיה. לאחר סיום הבדיקה היא תחליט בעניינך, והודעה על 

לטת הועדה, למקרה החלטתה תשלח אליך במכתב. במכתב זה תפורט גם הדרך לערער על הח

 שהחלטתה תראה לך שגויה. 

  , לידיעתך במידה והערר הוגש מטעמך  והחלטת וועדת הערר עשויה לצמצם את זכויותיך

 זכותך למשוך את הערר תוך שבועיים מיום קבלת תוצאות הוועדה. 
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 1נספח י'

 

 

 לכבוד

_______________ 

 

 שלום רב,

 זכות התובע למשיכת עררהנדון:      

 )בדיקה בועדת ערר(.                

 נבדקת בועדת ערר .                      בתאריך      

 הועדה עצרה את הדיון בעניינך היות שהיא סבורה כי :

 יש להפחית לך את שיעורי הליקוי שנקבעו לך בועדה הרפואית מיום   _________  

 ת הועדה הקודמת בדבר הזדקקות לכסא גלגלים והשימוש בו.יש לבטל את החלט 

 נימוקי הועדה הם:

____________________________________________________________________ 

 

 לידיעתך, בשלב זה אתה רשאי :

 .למשוך את בקשתך לבדיקה חוזרת / את הערר שהגשת על החלטת הועדה המחוזית 

ואית לא תקבל החלטה ואי לכך ההחלטה האחרונה תישאר בתוקף, במקרה כזה הועדה הרפ

 יחד עם 

זאת, למרות המשיכה, שמורה למוסד לביטוח לאומי זכות להגיש ערר מטעמם ביחס 

 לפסיקת הועדה

 .המחוזית

 או

  להמציא לידי הועדה הרפואית / הועדה הרפואית לעררים חומר רפואי נוסף, ולבקש שהועדה

 יין בחומר ששלחת. *תקבל החלטה לאחר שתע



 
 
 
 
 
 
 
 

 00.001נוהל מס':   שרד הבריאותמ
 2מהדורה מס':     אגף השיקום

 דפים  87מתוך  70דף    הפעלת הוועדות הרפואיות לקביעת מוגבלות בניידות  הנושא:

 01.05.2015תאריך תוקף :   

  : דף הנחיות וועדות רפואיות: הנדון 

 

 
ראשונה חוברה ע"י וועדה : דר' עפרה חבקין, דר' יצחק זיו נר, מהדורה 

 עו"ד טליה אגמון, גב' שרה מילר בראשות פרופ' שמואל רשפון
  

 התבססה על הגרסה הראשונה ונערכה בידי: 2גרסה מס' 
ילה ברבש, ד"ר פרופ' אשר אור נוי, ד"ר עדי ששון, עו"ד טליה אגמון, ה

 מתיו לואיס
 

 
 אושר ע"י

 
 דר עדי ששון

 ראש אגף השיקום

 
 

 

 או

  להופיע פעם נוספת בפני הועדה הרפואית / הועדה הרפואית לעררים, ולבקש שהועדה תקבל

 החלטה לאחר שתשמע כל טענותיך, ותבדוק אותך פעם נוספת. *

 

 * לידיעתך : החלטת הועדה במקרים אלה תהא סופית ואחריה לא תוכל למשוך את בקשתך.

המצורף למכתב זה, לחתום עליו ולהחזירו אלינו בפקס תוך ח הנספלשם כך, עליך למלא את 

 שבועיים מיום קבלת מכתב זה.

 בכבוד רב,        

 מזכירו ועדת ערר לניידות       

 העתק : תיק לשכת הבריאות.

 תיק ועדת עררים. 
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 2נספח י'

 לכבוד

 33-5351545ועדת ערר, פקס מס' 

 שלום רב,

 סיכום דיון. –ה בועדה רפואית בקשה למשיכת בקשה לבדיקהנדון:  

אני, שם הנבדק :_________________________ מס' תעודת 

 זהות_____________________

 

 מבקש :

 את הערר על החלטת הועדה המחוזית. למשוך  .1
 

 לצרף חומר רפואי נוסף לצורך דיון בועדה לשם קבלת החלטה.  .2
 

 להופיע בפני ועדת ערר כדי שהועדה תקבל החלטה.  .3
 

 בכבוד רב,       

 

  ____________        ____________       ___________  

 תאריך   חתימה               שם פרטי ושם משפחה                
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 3נספח י'

 

 לכבוד
________ 
________ 

 
 שלום רב,

 
 

 .תזכורת -משיכת בקשה לבדיקה הנדון:      

 )בדיקה בועדת עררים(.                                        
  
 
 

 שצורף למכתבנו אליך מיום _____. 15הרינו להודיעך כי עד היום לא נתקבל במשרדנו תשובה לנספח 
 
 

ירו אלינו תוך א',  ולהחז15והנך נדרש למלא את הפרטים, בנספח  נספח זה מצורף אליך פעם נוספת
 יום מיום קבלת מכתב זה, אחרת הועדה תקבל החלטה בעניינך לפי המידע המצוי ברשותה. 21

 
 
 
 

 לא תוכל למשוך את בקשתך. –לידיעתך : החלטת הועדה במקרים אלה תהא סופית, ואחריה 
 
 
 

              
 בכבוד רב,                                                                                           
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 'יא נספח

 

 תאריך:______________

 לכבוד:

_____________________ 

_____________________ 

         

 ס"ב                      מספר זהות                                                                                                                                        

 

 שלום רב,

 

 הנדון: הודעה על החלטת הועדה הרפואית לניידות

 הריני להודיעך כי הוועדה הרפואית לניידות,  מיום ___________, קבעה כי:

 סוג הליקוי נכלל ברשימת הליקויים.    

 נקבעו מוגבלות בניידות לפי סעיף  

 לא   כן                                                                       :           זמני

 לא ניתן לקבוע תחילה                                                  תחילה:                                   

       לא                               כן                                         גלגלים ומשתמש בו           לכיסאזקוק                       

 לא                                   כן                                         גלגלים             לכיסא לצמיתותמרותק                      

 לא          כן                  מסוגל ללכת רק בעזרת מכשירים ארוכים על שתי גפיך התחתונות    

 

 לתשומת לבך:
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לשם קבלת הטבות בניידות, עליך להגיש תביעה להטבות בסניף המוסד לביטוח לאומי, שבאזור 

 מגוריך

 סוג הליקוי אינו נכלל ברשימת הליקויים המזכים לעניין גמלת ניידות.   

 צ"ב  העתק מדוח הוועדה הרפואית לניידות. ר  

 לידיעתך:

יום מקבלת הודעה זו, עלייך לשלוח  60זכותך לערער על החלטת הועדה הרפואית המצורפת, בתוך 

מזכירות הוועדה לערערים, היחידה לגמלת ניידות, המרכז הרפואי ע"ש את הערר בכתב אל: 

 .52621תל השומר, מיקוד  67חיים שיבא, ביתן 

 

לייך לציין במכתב הערר את שמך המלא, מס' ת"ז שלך, כתובתך המדויקת, תאריך הבדיקה  וכן ע

 את שם לשכת הבריאות שבה נבדקת.

אם החלטת לערער על הקביעה הרפואית המצורפת, מוצע לך להגיש תביעה לגמלת ניידות, רק 

 לאחר שוועדת הערערים תבדוק אותך ותקבל את החלטתה.

 

 60ד לביטוח לאומי רשאי גם הוא לערער על החלטת הוועדה הרפואית, בתוך לתשומת לבך, המוס

 יום מקבלת תביעה לגמלת ניידות. 60יום מקבלת הודעה על החלטת הוועדה הרפואית, או בתוך 

 

 

 בכבוד רב,

 

________________________ 

 יו"ר הועדה הרפואית

 לקביעת מוגבלות בניידות                                                                     



 
 
 
 
 
 
 
 

 00.001נוהל מס':   שרד הבריאותמ
 2מהדורה מס':     אגף השיקום

 דפים  87מתוך  75דף    הפעלת הוועדות הרפואיות לקביעת מוגבלות בניידות  הנושא:

 01.05.2015תאריך תוקף :   

  : דף הנחיות וועדות רפואיות: הנדון 

 

 
ראשונה חוברה ע"י וועדה : דר' עפרה חבקין, דר' יצחק זיו נר, מהדורה 

 עו"ד טליה אגמון, גב' שרה מילר בראשות פרופ' שמואל רשפון
  

 התבססה על הגרסה הראשונה ונערכה בידי: 2גרסה מס' 
ילה ברבש, ד"ר פרופ' אשר אור נוי, ד"ר עדי ששון, עו"ד טליה אגמון, ה

 מתיו לואיס
 

 
 אושר ע"י

 
 דר עדי ששון

 ראש אגף השיקום

 
 

 

 

 להלן הנחיות המוסד לביטוח לאומי לנבדק:

אם לפי הבדיקה הרפואית סוג מוגבלותך נכלל ברשימת הליקויים, ייתכן, שאתה זכאי להטבות 

בניידות מהמוסד לביטוח לאומי. כדי שנוכל לבדוק את זכאותך להטבות אלה, עליך להגיש תביעה 

, שאפשר להוריד גם מאתר האינטרנט של 8200ת בטופס תביעה לגמלת ניידות בל/לגמלת ניידו

את התביעה יש להגיש בסניף , כפוף לתנאי שלהלן: www.btl.gov.ilהמוסד לביטוח לאומי 

את המסמכים  המוסד לביטוח לאומי באזור מגוריך או לחילופין לשלוח בדואר. חובה לצרף אליה

 המפורטים בגוף התביעה.

 

אם תגיש למוסד לביטוח לאומי תביעה בתוך חודשיים מהיום שבו נשלחה אלייך החלטת הוועדה 

הרפואית המחוזית או הוועדה הרפואית לערערים )הקובעת לך מוגבלות בניידות ע"פ הרשימה 

ם הרשת הבקשה לבדיקה אתה עשוי להיות זכאי לקצבת ניידות מיו–( 5-ו 4המופיעה בעמודים 

 רפואית בלשכת הבריאות המחוזית. 

 

שנים לפחות ולא קיבלת הטבות בניידות לפני הגיעך לגיל זה, עליך להגיש תביעה  67אם מלאו לך 

לגמלת ניידות למוסד לביטוח לאומי בתוך חודשיים מהיום שבו קיבלת את החלטת הוועדה 

לא תהיה זכאי לקבלת הטבות  –תעשה כן הרפואית או הוועדה הרפואית לערערים. אם לא 

 בניידות.

 04-8812345* או לטלפון 6050לשאלות ולבירורים יש לפנות למוסד לביטוח לאומי בטלפון 

 

 טופס זה מנוסח בלשון זכר אך מיועד לנשים ולגברים כאחד 

 

 

 

 

http://www.btl.gov.il/
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 'יב נספח

 

 תאריך:______________

 לכבוד:

_____________________ 

_____________________ 

         

 ס"ב                      מספר זהות                                                                                                                                        

 שלום רב,

 

 עריםהנדון: הודעה על החלטת הועדה הרפואית לער

 הריני להודיעך כי הוועדה הרפואית לערערים,  מיום ___________, קבעה כי:

 ברשימת הליקויים.  סוג הליקוי נכלל   

 

 נקבעו מוגבלות בניידות לפי סעיף  

 לא               כן                                                           :           זמני

 לא ניתן לקבוע תחילה   תחילה:                                                                                  

 לא                                     כן                                         גלגלים ומשתמש בו           לכיסאזקוק                       

                  לא                  כן                                         גלגלים             לכיסא לצמיתותמרותק                      

 לא                כן            מסוגל ללכת רק בעזרת מכשירים ארוכים על שתי גפיך התחתונות    
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 לתשומת לבך:

לשם קבלת הטבות בניידות, עליך להגיש תביעה להטבות בסניף המוסד לביטוח לאומי, שבאזור 

 מגוריך

 

 סוג הליקוי אינו נכלל ברשימת הליקויים המזכים לעניין גמלת ניידות.   

 . לערעריםרצ"ב  העתק מדוח הוועדה הרפואית   

 לידיעתך :

זכותך לערער על החלטה זו בפני בית הדין האזורי לעבודה שבאזור מגוריך בשאלה משפטית 

 ום מיום שבו נמסרה לך החלטה זו.י 60בלבד. את הערר יש להגיש תוך 

זכאי לסיוע משפטי מהלשכה   שהנךאם אתה מעוניין להגיש את הערעור באמצעות עורך דין ,יתכן 

 לסיוע משפטי שליד בית הדין האזורי לעבודה.

לשם בדיקת זכאותך לסיוע הנ"ל , עליך להגיש בקשה לסיוע משפטי על טופס שניתן להשיגו 

 בלשכות לסיוע משפטי.

 : תשומת לבךל

 בערעור לביה"ד האזורי לעבודה המשיב לערר הוא המוסד לביטוח לאומי.

בערעור יש לציין בנוסף לשמך, כתובתך ומספר הזהות שלך, גם את שם לשכת הבריאות שבה 

 נבדקת בוועדה

 מחוזית ואת תאריך הבדיקה.  

 להלן כתובות ומספרי הטלפון של בתי הדין האזוריים לעבודה:
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על החלטה של בית הדין האזורי לעבודה,  ניתן לבקש רשות ערעור בפני בית הדין הארצי 

 בירושלים.

 02-6497777. טלפון: 20כתובתו: קרן היסוד 

 לנוחותך רצ"ב הכתובות ומספרי  הטלפון של הלשכות לסיוע משפטי:  

 פקס טלפון כתובת עיר

 02-6211377 02-6211333 ת מצפה , בי1רח' הסורג  * ירושלים

 03-5623501 03-6932777 4רח' הנרייטה סולד  תל אביב והמרכז

 04-8633679 04-8633666 א' קרית הממשלה 15שד' פלי"ם  חיפה והצפון

 08-6404539 08-6404526 , בית נועם33שד' שזר  באר שבע

 פקס טלפון תכתוב עיר

  02-659333/  02-6546444 ם-רח' בית הדפוס )גבעת שאול( י ירושלים

 03-5128361 03-5128222 25רח' שוקן  תל אביב

 04-8698141 04-8698000 12רח' פלי"ם  חיפה

 04-6087533 04-6087777 קרית יצחק רבין, היכל המשפט נצרת עלית

 08-6470328 08-6470444 , היכל המשפט5רח' התקווה  באר שבע
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  גת, אשדוד ואילת. קרייתהלשכה בירושלים משרתת גם את תושבי אשקלון,   *   

   

 

חודשים מיום הבדיקה  12 לאחר שחלפו אם חלילה תחול החמרה במצבך הרפואי  יעתך:ליד

, בצרוף מסמכים ללשכת הבריאות המחוזית, באזור מגוריךיהא עליך לפנות   - לערעריםבוועדה 

 המעידים על החמרה במצבך הרפואי, ולבקש להיבדק בבדיקה חוזרת.  

 

 

 בכבוד רב,

 

 

                                                             

 לתשומת לבך: הטופס נכתב בלשון זכר אך כל האמור בו מתייחס לגברים ונשים כאחד.

      

 היחידה לגמלת ניידות )בצירוף התיק(.____________: לשכת הבריאות המחוזית העתקים

 המוסד לביטוח לאומי, מחלקת ניידות .

לסניף עליך לפנות   -ם מיום הבדיקה בוועדה לערערים חודשי 12 לפני שיחלפואם חלילה תחול החמרה במצבך הרפואי 

,  באזור מגוריך, בצירוף מסמכים המעידים על החמרה במצבך הרפואי, ולבקש הפנייה לבדיקה המוסד לביטוח לאומי

 חוזרת בוועדה רפואית מחוזית.
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 נספח יג'

 

 

 תאריך _________________

 , בית קלקא, ת"א.116: רופא המכון לבטיחות בדרכים, רח' מנחם בגין אל

 

 הועדה הרפואית לקביעת מוגבלות בניידותהנדון: 

 

 1961-ב )א( לפקודת התעבורה )נוסח חדש( תשכ"א 12הודעה לפי סעיף 

 

 הודיעך כי:ב)א( לפקודת התעבורה, הנני ל12בהתאם להוראות סעיף 

 

 מר/מרת __________________________ ת"ז  _________________

 כתובת: ________________________________________________

 

 הרפואית לקביעת מוגבלות בניידות. בוועדהנבדק/ה על ידי 
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 קיימת אפשרות שמצבו/ה מתאים למוגדר בסעיף הנ"ל.

 להחלטתך לעניין כשירותו/ה לנהיגה.רצ"ב הפרוטוקול הרפואי, לעיונך ו

 

 שם הרופא/ה ____________________  מס' רשיון הרופא/ה ___________

 חתימה ___________________

 

                           שנים והוא מאבחן אצלו מחלה וסבור                                                             16ב)א(  "רופא מטפל באדם שמלאו לו 12סעיף 

 כי אותו אדם עלול בנהיגתו לסכן את עצמו או את זולתו מחמת אותה                      

 מחלה, ידווח על המחלה לרשות שקבע שר הבריאות".                     
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 נספח יד'

 

 תאריך:____________

 

 הרישוי, משרד התחבורה, מחוז _______________אל: משרד 

 

 אישור לפטור מאגרת רישוי ולתו חניה למוגבל בניידות

 

 

 , 1961 –לתקנות התעבורה התשכ"א  1בתוקף סמכותי לפי תקנה 

 

 אני מאשר בזאת כי מר / גב' ___________________________

 

 בגלל רגליו/ה הנכות. הינו/ה מוגבל/ת בניידות, הזקוק/ה לרכב כאמצעי תנועה □

 הינו/ה מוגבל/ת בהליכה וזקוק לכיסא גלגלים לצורך ניידותו/ה □

 

 בברכה,

 

_______________________ 

 יו"ר הוועדה

 

 

המוגבלות נקבעה בהתאם לרשימת הליקויים בתוספת א' להסכם הניידות בין משרד הבריאות 

 .1977 –לבין המוסד לביטוח לאומי, התשל"ז 
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 נספח טו'

 

 

 תאריך:_______________

 

 

 , תל השומר.67אל: יו"ר ועדת הערעורים למוגבלות בניידות, ביתן 

 

 בית הדין _____________________       

 

 

 

 מר / גב' _____________________________________הנדון: 

 

 

 

 .______________מצ"ב  תיק ע"ש הנ"ל, לפי בקשתכם הטלפונית / בכתב מיום 

 

 בקשת המוסד לביטוח לאומי מיום ___________________. לפי 

 

 .לפי בקשת בית הדין 
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 בכבוד רב,

 

_______________________ 

 רכזת וועדת ניידות 

 

 נספח טז'

 

 תאריך:____________

 לכבוד:

___________________ 

___________________ 

___________________ 

 

 שלום רב, 

 

 קבלת מכתב הערעור הנדון: הודעה לתובע על

 

הננו מאשרים קבלת מכתבך הנ"ל לפיו הנך מערער על החלטת וועדה רפואית מחוזית 

 .___________ 

 במקביל הוזמן חומר הוועדה הנ"ל לצרכי עיון.

 

 לתשומת ליבך:

 

 מכתב הערר ששלחת הגיע לתעודתו. .1

 הזמנו את התיק שלך מהוועדה הרפואית המחוזית. .2
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, מופנית בזאת תשומת ליבך כי ערערים יש לבסס רק על רשימת על מנת למנוע אי הבנות .3

הליקויים, וכי הוועדה הרפואית לערערים רשאית לאשר את החלטת הוועדה הרפואית 

 במחוז, לשנותה או לבטלה.

ימים  60, כלומר תוך נבדוק אם הוגש הערעור במועדעם קבלת התיק מהוועדה המחוזית,  .4

ית, ולאחר מכן תקבל/י הודעה על המועד המדויק מיום קבלת ההודעה מהלשכה המחוז

 של הבדיקה.

במידה והנך מרותק לכיסא גלגלים, קביעת התור  –המצאת אישורים לכיסא גלגלים  .5

לוועדת ערר תלויה בהמצאת שני האישורים הבאים: אישור מרופא מטפל או 

וק כיסא מפיזיותרפיסט שהנך מרותק/ת לכיסא גלגלים או משתמש/ת בו, וכן אישור ניפ

גלגלים על שמך מלשכת הבריאות או מגורם אחר שהחלו שישה חודשים לפחות לפני 

 תאריך הבדיקה. 

במידה ויש בידיך מסמכים המעידים על שינוי/החמרה במצבך הרפואי אשר נידון בוועדה  .6

 המחוזית יש להמציאן לוועדה.

7.  

 נו בוועדת הניידות המחוזית.לידיעתך:  וועדת הערר איננה דנה בבעיות רפואיות חדשות שלא נדו

 

 בכבוד רב,

 היחידה לגמלת ניידות

 

 

 : היחידה לגמלת ניידות, לשכת הבריאות המחוזית ______________העתקים

  היחידה לגמלת ניידות, המוסד לביטוח לאומי _____________
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 נספח יז'

 תאריך:____________

 לכבוד

____________________ 

____________________ 

 איחור בהגשת עררהנדון: 

 מכתבך מיום: _________

 

בהתאם לתיק שהתקבל מלשכת הבריאות המחוזית מסתבר שעברת בדיקה בתאריך 

.________________ 

יום מיום קבלת החלטת הוועדה הרפואית  60לפי הסכם גמלת ניידות, ערר יש להגיש תוך 

 המחוזית.

 ראה חוקית זו אנו מנועים מלטפל בערר שלך שהוגש באיחור.לפי הו

 על החלטה זו עומדות בפניך שתי אפשרויות להמשך הטיפול בבקשתך:

 

 להגיש ערר לבית הדין האזורי לעבודה הקרוב למקום מגוריך. .1

 

 כתובות הלשכה לסיוע משפטי:

 , ירושלים )בנין מגדל העיר(.34רחוב בין יהודה 

 (.11)קומה  33095, חיפה 15שד' פלי"ם 

 , מגדל שבע, באר שבע.11שד' יצחק רגר 

 היכל המשפט, קרית רבין, נצרת עילית.

 , תל אביב.55דרך פתח תקוה 
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לפנות ללשכת הבריאות המחוזית ולבקש בדיקה חוזרת אם אכן תוכיח/י החמרה במצב  .2

 בריאותך, לאחר שנה מיום בדיקתך.

 בכבוד רב,

 

 

 

 

 _________, משרד הבריאותלשכת הבריאות המחוזית _______ לגמלת ניידת, ידההיח העתק:

 היח' לגמלת ניידות, המוסד לביטוח לאומי ______________             


