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ועדת

ביטוח

לאומי

מ"מ :
יו"ר הוועדה:
עו"ד ענת קאופמן עו"ד שמואל בר דאנזאן
עו"ד גלעד מרקמן עו"ד אליהו אלי מלול
עו"ד ימית מוריה ישראל
עו"ד ברק נבות
עו"ד יובל סמרה עו"ד תומר בכר
עו"ד גיל גולדרייך

סגן :
עו"ד סאמי אבו ורדה
עו"ד תומר נתן
עו"ד נסיה איטח שגב
עו"ד איילת בן שימול ענטר
עו"ד עומר חרלפ
עו"ד יוסף קטש
עו"ד שרון אסולין
עו"ד שושנה מרום
עו"ד מונדר אשקר
עו"ד רוני אסלייח
עו"ד מרדכי יוסף קריסטל

ממונה תחום:
עו"ד שמעון לפיד

ת"א ,כ"א אדר תש"פ
 17מרץ 202
4778/20
לכבוד

גב' ירונה שלום

מנהלת אגף הוועדות הרפואיות
המוסד לביטוח לאומי
שד' ויצמן 13
ירושלים 91909

 -בדוא"ל -

ג.נ.

הנדון :הערות לנוהל חירום של הוועדות הרפואיות
 .1ראשית ,ברצוננו להודות לך על הנגישות ושיתוף הפעולה לו זכינו מאז המועד בו הודיע משרד
הבריאות על החמרת ההנחיות בגין נגיף הקורונה .
 .2בהמשך לחוזר ביצוע ועדות בחירום ברצוננו להעיר ו/או להוסיף כדלקמן:
א .לעניין הוועדות בדרג ראשון  -הן בנכות מעבודה והן בנכות כללית  -אנו מבקשים ,שבכל ועדה
מדרג ראשון שנקבע לה מועד ואשר המבוטח ועורך דינו מבקשים שתתקיים על אף תנאי
החוזר תינתן אפשרות לעורך הדין המייצג:
( )1לשלוח מכתב בפקס או במייל ,בו עורך הדין ירכז את עיקרי הדברים.
( )2לשלוח חומר רפואי.
( )3לקיים שיחה טלפונית בזמן הוועדה בין רופא בוועדה לעורך הדין המייצג (ללא המבוטח.
אפשר גם להוסיף אותו בשיחת ועידה ,אבל השיחה תהיה לעורך הדין המייצג תחילה).
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( )4השיחה הטלפונית תתקיים בכל תיק שעורך הדין מבקש כי תתקיים ,ולא כפי המצויין
בנוהל "במידת הצורך" ו"כששיקול הדעת ניתן לביטוח הלאומי ו/או לרופא הוועדה".
ב .טרם קיבלנו חוזר בעניין נכות כללית.
ג .אנו מבקשים להמשיך ולכבד את ההסכמות אליהם הגענו זה מכבר בדבר פניה לעורך הדין
המייצג ולא ישירות למבוטח .
 .3אנו ממליצים כי תוציאו הנחייה ,לפיה בכל התיקים בהם נקבעה למבוטח נכות זמנית אשר
אמורה להסתיים בתקופת החירום ,ובתאם לפניית עורך הדין המייצג ,להאריך את הנכות באופן
אוטומטי עד לסיום תקופת החירום ללא צורך בוועדות תום זמניות .המלצה זו מתייחסת לכל
תחומי הגמלאות בהם נכות מעבודה ,נכות כללית  ,שר"מ ילד נכה וכו'.

בברכה,

ענת קאופמן ,עו"ד

גלעד מרקמן ,עו"ד

ברק נבות ,עו"ד

יובל סמרה ,עו"ד

יו"ר (משותף)

יו"ר (משותף

יו"ר (משותף)

יו"ר (משותף)

העתקים:
מר מאיר שפיגלר – מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי.
עו"ד עמוס רוזנצווייג – יועמ"ש המוסד לביטוח לאומי.
עו"ד אבי חימי – ראש לשכת עורכי הדין.
מר אורי אלפרסי – מנכ"ל לשכת עוה"ד.
עו"ד שמעון לפיד – מנהל מחלקת הוועדות המקצועיות והיחידה להגנת המקצוע ,לשכת עוה"ד.
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