
Download

(save)

שלחו את הטופס
בדואר אלקטרוני או

בפקס, בהתאם להנחיות
המפורטות מטה.

מלאו את הטופס.
אם יש צורך בחתימה, מלאו

את שמכם וסמנו    
בתיבת הסימון לצד שמכם.

בטפסים בהם נדרשת חתימה
ידנית לא ניתן לחתום דרך

המחשב. הדפיסו את המסמך
וחתמו עליו בעט.

הקובץ לא נפתח?
יש לפתוח את הקובץ באמצעות הגרסה העדכנית של תוכנת אדובי רידר (Adobe Reader). אם התוכנה אינה מותקנת 

< Adobe על המחשב שלכם, הורידו אותה בחינם מאתר

אם התוכנה מתריעה שיש להוריד חבילת גופנים (fonts), אשרו והתקינו אותה לפי ההוראות. לא הצלחתם?
למידע נוסף על פתיחת קבצי PDF והתקנת תוכנת אדובי רידר >

אנא שימו לב לכך שמידע הנשלח באמצעות דואר אלקטרוני עלול להיחשף בפני גורמים לא רצויים ברשת האינטרנט. 
בעצם משלוח מידע למכבי שירותי בריאות באמצעות דואר אלקטרוני, הנכם פוטרים את מכבי שירותי בריאות 

מאחריות לדליפת המידע לגורמים לא רצויים ברשת האינטרנט, וזאת בטרם הגיע המידע אל מכבי שירותי בריאות.



טופס בקשה להחמרה במצב

הנדון: מר / גב'                                 מספר זהות:                                 

)אישור לפי תקנה 36 לתקנות בדבר דרגת נכות לנפגעי עבודה(

לאחר שעיינתי במסמכיו/ה הרפואיים, ובהשוואה לממצאים הרפואיים המתוארים בדו"ח הוועדה הרפואית מיום                                          
אשר קבעה את דרגת נכותו/ה עקב תאונת העבודה מיום                                        , הגעתי למסקנה כלהלן:

תאריך:                    /         /        

א.ג.נ, 

לכבוד המוסד לביטוח לאומי
ענף נפגעי עבודה
מרכז רפואי: ______________
)להעברה באמצעות הנפגע/ת(

   1.  חלה החמרה בפגימה, כמפורט להלן:

   2.  לא חלה החמרה בפגימה, כמפורט להלן:

   3 .נמצאה פגימה חדשה או חלה לכאורה החמרה בפגימה קיימת העשויה להיות נובעת מהפגימה/ 
נכות שהוכרה ע"י הוועדה הרפואית, אך לא ניתן לקבוע אם יש קשר או החמרה לפגימה המוכרת 

כמפורט להלן: 

בכבוד רב,

רופא/ת שירות מחוזי

ד"ר  

העתק: תיק הנפגע/ת

 אישור זה אינו מהווה קביעה מחייבת בדבר קיומה או העדרה של החמרה במצב על רקע תאונת העבודה.
יודגש כי רק ועדה רפואית מטעם המל"ל מוסמכת לקבוע קיומה של החמרת מצב, ומסמך זה מהווה בדיקה ראשונית 

של המסמכים בלבד, ללא בדיקה קלינית של הנפגע/ת ומבלי שיהא בו כדי להכריע בסוגיה.
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