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 לשיקום אישי  מסלול 
 

וזאת   ,אדם המעוניין לקבל שירותי שיקום אך אינו מעוניין להיות מוכר כנכה בביטוח לאומי על בסיס סעיף נפשי
 .מפאת החיסיון והרצון להימנע מסטיגמה חברתית ,יכול לפנות במסלול אישי לשיקום 

 
 "ב( בצרוף דוח רפואי פסיכיאטרי מעודכן.הפניה תעשה באמצעות מילוי טופס בקשה למסלול אישי לשיקום  )רצ

 
אינו או המועמד להצהיר על כך שאינו מוכר בביטוח לאומי/ או הוכר בעבר /הגיש בקשה ונדחה / עלטופס ב

 מעוניין לפנות להכרה באמצעותם במהלך השנה העוקבת.
 

 אמצעות פקס או מייל אחרבלבד.   פניות ב  orit.cohen@moh.gov.ilאת הטופס והדוח הרפואי יש לשלוח למייל 
 לא יטופלו.

 
 הפניה תיבדק בהתאם לקריטריונים שצוינו לעיל.

 
במידה והפניה תמצא מתאימה על פי  לקריטריונים ישלח לפונה אישור הפנייה לבדיקה אצל רופא מומחה מאושר 

 על ידי משרד הבריאות.
 

ישור ישלח לפונה לכתובת המצוינת האישור יכלול רשימת פסיכיאטרים מורשים ודרכי התקשרות עימם. הא
 בטופס הבקשה למסלול אישי לשיקום.

 
 אל הרופא יש להגיע עם האישור שנשלח לפונה ובמידת הצורך עם דוחות רפואיים נוספים.

 
 . פניה לרופא מורשה תעשה אך ורק לאחר קבלת אישור מהמשרד

 
 על ידי הפונה מתוך הרשימה. תיאום הפניה לרופא ייעשה באופן עצמאי ישירות מול הרופא שנבחר

 
מטרת הפגישה עם הרופא לקבוע זכאות לקבלת שירותי שיקום במסלול זה. אישור על הזכאות יינתן לפונה עם 

 סיום הפגישה. 
 

אישור זה מאפשר פניה לוועדת השיקום המחוזית באמצעות הגורם המטפל: מרפאה לבריאות הנפש, פסיכיאטר 
 מטפל, עובד סוציאלי ועוד.

 
 ל הגורם המטפל לסייע לפונה לפנות לוועדת השיקום המחוזית לצורך בניית תכנית שיקום מותאמת .ע
 

יש לציין כי קבלת האישור לפניית לוועדת השיקום המחוזית אינה מהווה אישור לקבלת שירותי שיקום .  
 החלטות לגבי שירותי שיקום הינם בסמכות וועדת השיקום המחוזית בלבד.

 
 

 יש לציין כי:

רופא  שהפונה כבר פנה לביטוח הלאומי ונדחה על ידו, לא יוכל לקבל אישור לבדיקה על ידי במידה •

 מוסמך מטעם משרד הבריאות.

 במקביל. לא ניתן לפנות לביטוח הלאומי ולמשרד הבריאות •
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ה כי הבדיקה על ידי רופא מוסמך, תקפה רק לצורך פניה לוועדת סל שיקום ואינה יכול יודגש •

בהליך משפטי אחר כלשהוא ובכלל זה לצורך הגשת תביעה או ערעור על החלטת המוסד לביטוח  לשמש

   לאומי, או הגשת תביעה לבית המשפט וכדומה. 

לא  -)פניה פרטית( שלא באמצעות פנייה למשרד הבריאות  יובהר שאישור שניתן ע"י רופא ברשימה •

 יתקבל ע"י וועדת השיקום.

 ל ע"י אחד מהרופאים ברשימה, לא תתבצע הבדיקה לזכאות על ידו.במידה שהפונה מטופ •

תמתין הבקשה עד חודשיים ימים.  –במידה שיידרש מידע נוסף ע"י המשרד  - השלמת מידע ע"י הפונה  •

 לאחר מכן יפוג תוקף הפנייה.
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