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  :חוק הביטוח הלאומי"
  תפקוד וכושר עבודה, נכות

  " מבחנים לקביעת דרגת נכות )תגמולים ושיקום( חוק הנכים
ASSESSMENT OF DISABILITY FUNCTIONAL 

CAPACITY & WORK ABILITY  
רופאים וחברי , שתלמות לרופאים פוסקים בוועדות רפואיות של המוסד לבטוח לאומיה(

  )שיקומיים אתיים ומשפטיים, בנושאים רפואיים, ועדות רפואיות של אגף השיקום

החל , ל"ס ללימודי המשך ברפואה יפתח קורס בנושא הנ"ביה
הטופס  מלאנא ל ,להרשמה. 2013באוקטובר  18-ה,מיום שישי 

  .ס"לשלוח במייל חוזר אל מזכירות ביהו ב"המצ
  , )בדימוס(שופט  – דוד גלדשטין, נחום הלפרין' פרופ   :ועדת היגוי

  ר אלכס בורובסקי"ד
  )בדימוס(שופט  - דוד גלדשטין    :תחום המשפטיהמרכז 
  נחום הלפרין' פרופ    :רפואיתחום ההמרכז 

  ר אלכס בורובסקי"ד   : מרכז הקורס
 ,)115תיקון (חוק הביטוח הלאומי יחודית ופורצת הדרך בה תוקן יהחקיקה הבעקבות    : רקע

 המוסמך לקבוע שיעור נכות מכוח חוק הביטוח הלאומי, קבע כי תנאי למינויו של רופאנ
אחת לחמש עד עשר (קבלת הכשרה ייעודית לעניין זה וכן הכשרות המשך תקופתיות  -

הכשרת רופא המוסמך לקבוע (אומי תקנות הביטוח הל. לרופא שמונה כבר, )שנים
  .קובעות מה תכלול אותה הכשרה, 2011א "התשע, )דרגת נכות

, אביב- ס ללימודי המשך ברפואה באוניברסיטת תל"גובשה על ידי ביה, לאור האמור
תכנית לימודים אשר אושרה על ידי המועצה המדעית של ההסתדרות הרפואית ומשרד 

   .נייןמתוך ראייה בחשיבות הע, הבריאות
  .על תקנותיו) תגמולים ושיקום(הקורס יכלול אף רופאים המוסמכים מכוח חוק הנכים 

לרופאים המבקשים לראשונה להצטרף למאגר הרופאים , מפגשים 52-הקורס מורכב מ  
מהם מיועדים גם לרופאים המכהנים כבר  41, מפגשים 52מתוך אותם . המוסמכים

  .תפקידבתפקיד ומעוניינים בריענון והמשך ב
אשר יועלו , החידוש בקורס זה הינו שחלק מן המפגשים יכללו הצגה וניתוח של מקרים

  .על ידי פאנל של מומחים בתחומים השונים ובהשתתפות הלומדים
ההיבטים המשפטיים , הקניית ידע ומיומנות פרקטית בעניין ההיבטים הרפואיים  :מטרות הלימודים

בנושאי קביעת נכות ודרגת , הלאומי והנכים וההיבטים המנהליים בחיקוקי הביטוח
הדרכה והקניית ידע באשר לכללים . הערכה תפקודית והערכת כושר עבודה, נכות

החובות והתפקידים של הרופאים בוועדות , הסמכויות, החלים לגבי המעמד המשפטי
  .לפי הנהלים בוועדות הרפואיות וכן הזכויות והחובות של הנפגעים, הרפואיות

הכרת ההוראות והביקורת השיפוטית . בעניין ניהול הדיונים בוועדות הרפואיותהדרכה 
במרבית המפגשים יתקיים גם פאנל של . על החלטות הרופאים והוועדות הרפואיות

 .מומחים אשר יעלו לדיון מקרים רלבנטיים לנושא ההרצאה וילובנו הבעיות והפתרונות
דיון  - לאחריהן פאנל. דקות כל אחת 60ת בנות בכל מפגש תתקיימנה שתי הרצאו  :מבנה הקורס



בהשתתפות הלומדים בקורס , בהשתתפות המרצים ומרצים נוספים בהם ינותחו מקרים
    .שיימשך כשעה

  .  הלומדים נדרשים לעמוד במבחן שייערך בתום הקורס  :דרישות הקורס
ואיות של משרד חברי וועדות רפואיות בביטוח הלאומי ובוועדות הרפ, רופאים  :קהל היעד

אגף השיקום וכן לאותם רופאים המתעתדים להיות חברים בוועדות אלה או , הביטחון
  .שברצונם לרכוש ידע רלבנטי בנושאים אלה

   12:30 – 09:00בין השעות , ימי שישי  :המועד
  

  בניין הפקולטה לרפואה  :המקום
 נקודות לקורס הקצר 15, נקודות לקורס הארוך 25  :נקודות זכות
  ₪ 4,400 –מפגשים  22-לקורס הארוך   :שכר לימוד

  ח "ש 2,200 –לקורס הקצר 
  אחרים התשלום נפרד משכר לימוד לקורסים

  פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים
  

  ):ייתכנו שינויים במהלך השנה(תכנית הקורס 

  דקות למעט היכן שצוין אחרת 60כל הרצאה תימשך 

  
  מרצה  נושא ההרצאה  תאריך
      

18.10.13  
  
  

  חובה לקורס הקצר

  תפיסת השרות בוועדות הרפואיות  .א
  
  היבטים רפואיים ואתיים בוועדות רפואיות .ב
  
  
  
  ,     ר מריו סקולסקי"ד: פאנל בהשתתפות. ג

  , ד הלן מור"עו, ד לאה רוזנברג"עו    
  שלמה מור יוסף 'פרופ    

 ,מור יוסףשלמה  'פרופ
  ל המוסד לביטוח לאומי "מנכ
המנהל , מריו סקולסקי ר"ד

הרפואי של המוסד לביטוח 
  רפואי

  
  נחום הלפרין 'פרופ: מנחה

      
25.10.13  

  
  חובה לקורס הקצר

  ההבדל בין קשר סיבתי רפואי , הרופא כשופט .א
  .ס משפטי"לבין קש    
  כיצד נקבעות זכויות נכים ברחבי העולם . ב
  , ד אבי רונן"עו: פאנל בהשתתפות. ג

  כץר עידו "ד   

   דני מור' פרופ
  
  ר עידו כץ"ד

,      דוד גלדשטין: מנחה
  )בדימוס(שופט 

      
01.11.13  

  
  חובה לקורס הקצר

  סוגי הגמלאות , סוגי הביטוחים הקיימים .א
  לפי חוק הביטוח הלאומי , ושווים הכספי    
  , גמלאות/ העילות להענקת זכויות למענק . ב

  / ות עבודה תאונ,  בענף ביטוח נפגעי  עבודה    
  מחלות מקצוע    
  , אילנה שרייבמן' גב: פאנל בהשתתפות. ג

  השופט רמי כהן, ר צביה בר און"ד   

  אילנה שרייבמן' גב
  

  השופט רמי כהן
  
  

,      דוד גלדשטין: מנחה
  )בדימוס(שופט 

      
08.11.13  

  
  חובה לקורס הקצר

  9תקנה  ,עדות והיבטים מיוחדים בו. א
  נפגעי פעולות (ים ספציפיים נכויות לפי חוק .ב

  '  גזזת וכו, אסירי ציון, נפגעי פוליו, איבה    
  ד לאה דקל "עו: פאנל בהשתתפות . ג

  .ד אבי רונן"עו   

  ד אבי רונן"עו
  ד לאה דקל"עו
  

  ,גלדשטיןדוד  :מנחה
  )בדימוס(שופט 



 
  מרצה  נושא ההרצאה  תאריך
      

15.11.13  
  

 חובה לקורס הקצר

  העילות , המלצות וועדת גורן הרהורים על .א
  להענקת זכויות לנכים לפי חוק הנכים    
  .נכות ושיקום, מושגי יסוד בבריאות .ב

  יסודות ההערכה התפקודית    
  ד הלן מור "עו: פאנל בהשתתפות. ג

  זאב גרוסוסר' פרופ, יוסי ריבק' פרופ   

  ד הלן מור"עו
  
  מערבייורם ר "ד
  

  בורובסקיאלכס ר "ד :מנחה

      
22.11.13  

  
 חובה לקורס הקצר

  מושגי יסוד ברפואה תעסוקתית והממשק  .ב+ א
  להערכת הנכות וכושר  העבודה      
  , הקשר הסיבתי למחלות מקצוע ומשלוח יד    
   נכות/הערכה תעסוקתית בהתאם לפגימה    

  )דקות 90(                                                
  ר חיים כהן"ד, סי ריבקיו' פרופ: פאנל. ג

  יוסי ריבק 'פרופ
  
  
  
  

  בורובסקי אלכס ר "ד :מנחה
      

   לא יתקיימו לימודים –חנוכה   29.11.13
      

  הערכת הנכות בעקבות הפגימה במערכת  .א  06.12.13
  הערכה  , פגיעות מוחיות: הנוירולוגית    
  .קוגניטיבית ושפתית    
  סעיף (פגימות משולבות אחרי פגיעות ראש  .ב

  ט"בתקנות משהב) 11( 29    
  , גרוסוסרזאב '  פרופ: בהשתתפות פאנל .ג

  ,  רביימרטין ' פרופ, סורוקרנחום ר "ד    
  ר אסף כספי"ד    

  ר נחום סורוקר"ד
  
  

  גרוסוסרזאב  'פרופ
  

  הלפרין 'מנחה פרופ

     
  ביחס  אתיתהערכת התפקוד והנכות הרי .א  13.12.13

  לכושר העבודה    
  הערכת הנכות והתפקוד הקארדיאלי בנפגעי  .ב

  עבודה    
  , ויילרדניאל ר "ד: בהשתתפות פאנל .ג

  , ר זהבית זיו נר"ד ,גביש לכסר א"ד    
  .ר חיים כהן"ד    

  ר דניאל ויילר"ד
  
  ר אלכס גביש"ד
  

  ר אלכס בורובסקי"ד: מנחה

      
  :  כרתווהתפקוד במחלת הסהערכת הנכות  .א  20.12.13

  .הפגיעה  באברי מטרה    
  ,  התייחסות למחלת מקצוע –מחלות עור  .ב

  .תבחינים    
  , ר יוסי כהן"ד: פאנל בהשתתפות. ג

  ר צביה בר און"ד, ר עקיבא טרטנר"ד    

  ר יוסי כהן"ד
  
  ר עקיבא טרטנר"ד
  

  בורובסקיאלכס ר "ד :מנחה

      
  ,ראומטולוגיה: סמונת כאבהערכת הנכות בת .א  27.12.13

  מחלות רקמת חיבור   CRPS, פיברומיאלגיה    
  ייקבע בהמשך .ב
  ,  טישלרמשה ' פרופ :פאנל בהשתתפות. ג

  .רביימרטין ' פרופ, ר בריל סילביו"ד    

  טישלרמשה ' פרופ
  
  

  הלפריןנחום ' פרופ: מנחה



 
  מרצה  נושא ההרצאה  תאריך
      

  תאונות ומחלות -העליונים פגיעות בגפיים  .א  03.01.14
  ,פגימות  עצם: הערכת הנכות האורטופדית  .ב

  , צווארי וגבי מוד שדרהע ,אגן, מפרק    
  פגיעות בשרירים    
  בינוני וקשה , הערכה של קל: פאנל בנושא .ג

  דיון , הצגת מקרים –בנכויות אורתופדיות    
  . וסימולציה   
  לק ר א"ד, שטהלשלום ' פרופ: משתתפים   
  אלישובעופר ר "ד, דן עטר 'פרופ, דורון   

שטהל                שלום ' פרופ
  ר עופר אלישוב"ד
  
  

  הלפריןנחום  'פרופ: מנחה 

      
  הערכת הנכות  בפגיעות בעמוד שדרה .א  10.01.14

  הערכת הנכות והתפקוד בפגיעות מערכת .ב
  תסמונת זנב הסוס חלקית, העצבים הפריפרית   
  )EMGבדיקות (לאה ומ   
  ,  אנקשטיין יורם' פרופ: בהשתתפות פאנל. ג

  , מירובסקייגאל ' פרופ,  מנחם שדה 'פרופ   
  )דקות 90(                          ר חזי שמש "ד   

  יורם אנקשטיין 'פרופ
  שדהמנחם  'פרופ

  
  

  הלפרין' מנחה פרופ

      
  כלי דם מחלת  ,  קטיעות -שיקום  אורטופדי  .א  17.01.14

  ניתוח הליכה ,מדידות, היקפיים    
  הערכת החולה האונקולוגי   .ב
  , ר חגי אמיר"ד: בהשתתפות פאנל .ג

  דן אדרקה ' פרופ, עדי שני' פרופ   

  ר חגי אמיר"ד
  

  עדי שני 'פרופ
  הלפרין 'פרופ :מנחה

      
24.01.14  

  
  חובה לקורס הקצר

  ועדה  רפואית ,  דיוני  הוועדה  הרפואית .א
  הביקורת השיפוטית של בית הדין , לעררים    
  לעבודה ובתי המשפט על החלטות הוועדה      
  לעררים    
  הביקורת השיפוטית על ועדות רפואיות לפי  .ב

  ט""חוק הנכים במשהב    
  , השופטת רונית רוזנפלד: בהשתתפות פאנל . ג

  ד עמוס רוזנצוויג"עו, ד הלן מור"עו    

  פלדהשופטת רונית רוזנ
  

  
  ד הלן מור"עו
  

  ,גלדשטין דוד: מנחה
  )בדימוס(שופט 

  
  סמסטר שני

  
  מרצה  נושא ההרצאה  תאריך

      
  , החידושים בבדיקות הדימות : בדיקות דימות .א  31.01.14

  הערך האבחנתי ותפקידם בהערכת הנכות    
  , לבדיקות דימות )אינדיקציות(ההוריות  .ב

  .בהערכת הנכות    
  , שבשיןנוגה ר "ד: פותבהשתת פאנל .ג

   צבי גימון' פרופ, שרייבמןיואב ר "ד   

  ר נוגה שבשין"ד
  
  שרייבמןיואב ר "ד
  

  ,גלדשטין דודמנחה 
  )בדימוס(שופט 



 
  מרצה  נושא ההרצאה  תאריך

     
  ל ובמשרד "הערכת הנכות הכירורגית במל .א  07.02.14

  הבטחון    
  ל ובמשרד "הערכת הנכות האורולוגית במל .ב

  טחוןיהב    
  ,גימוןצבי ' פרופ: בהשתתפות פאנל .ג

  , ענתבי ליא 'פרופ, אברבנאליוסף ר "ד   
  בייריצחק ר "ד   

  צבי גימון 'פרופ
  
  ר יוסף אברבנאל"ד
  

  הלפרין' מנחה פרופ

      
  .ג.א.במחלות א, הערכת הנכות מפגיעות רעש .א  14.02.14

  הקשר הסיבתי, בדיקות  שמיעה, טוןטנ    
  דהערכת הנכות והתפקו –לות עינייםמח .ב
  נזקי קרינה מייננת    
  , ר דוד ורסנו"ד: בהשתתפות פאנל. ג

  און ר צביה בר"ד, קרוננברגיונה  'פרופ   

  יונה קרוננברג 'פרופ
  
  /ר דוד ורסנו"ד

  ענת לבנשטיין' פרופ
  ר אלכס בורובסקי"ד: מנחה

            
  הנכההערכת הילד  –התפתחות הילד  .א  21.02.14

  הערכה נוירולוגית של הילד הנכה .ב
  ,  נוי אור שרא' פרופ :פאנל בהשתתפות. ג

  קטן יהחר "ד ,ברנדנתן  'פרופ   

  אור נוי שרא' פרופ
  נתן ברנד 'פרופ
  ,דוד גלדשטין: מנחה

  )בדימוס(שופט 
      

28.02.14  
 חובה לקורס הקצר

  )דקות 90(                          כללית  נכות  .א
  )דקות 30(רותים מיוחדים                     יש .ב
  , בר יוחאייהודית ר "ד: בהשתתפות פאנל .ג

  זאב גרוסוסר 'פרופ ,פטלשוקי ר "ד   

  ר יהודית בר יוחאי"ד
  ר שוקי פטל"ד

  און ברביה ר צ"ד :מנחה

      
07.03.14  

 חובה לקורס הקצר
  המבחנים לקביעת דרגת נכות לפי חוק הנכים .א

  השווה והשונה . פי חוק הביטוח הלאומיול    
  .ביניהם ודרכי יישומם    
  . מס הכנסה, עדות נפגעי עבודהודיון בו .ב

  11, 12, 15,  36/37', א18: ל"תקנות המל   
  , ןאו בר ביהר צ"ד: בהשתתפות פאנל. ג

  ד תהילה כזרי"עו   

  און בר ביהר צ"ד
  
  
  ד אבי רונן"עו
  

  ,גלדשטין דוד :מנחה
  )דימוסב(שופט 

      
14.03.14  

  
 חובה לקורס הקצר

  ,בקע מפשעתי,  רוע מוחייא, אוטם שריר הלב .א
  – סוכרת כפגיעות עבודה, עה בשמיעהפגי    
  בראיית בית הדין    
  מהיבט, אתיקה בבדיקות ובוועדות הרפואיות .ב

  הנבדק    
  ,פליטמןיגאל השופט : בהשתתפות פאנל. ג

  ,סמרהיחזקאל ' פרופ, פריאדווה ד "עו    
  ר זהבית זיו נר"ד    

  השופט יגאל פליטמן
  
  
  ד אדווה פרי"עו
  

  ,דוד גלדשטין: מנחה
  )בדימוס(שופט 

      
21.03.14  

 חובה לקורס הקצר
  מחלות ומצבים :הנכות הפסיכיאטרית הערכת .א
  )דקותPTSD         )45, תגובה הסתגלותית .ב
  ,קוטלרמשה ' פרופ: בהשתתפות פאנל. ג

  ,ברוך הודהר י"ד, ששון הודהר י"ד   
  ר אסף כספי"ד   

  קוטלר שהמ 'פרופ
  ר יהודה ששון"ד

 בורובסקיאלכס ר "ד :מנחה



      
28.03.14  

 חובה לקורס הקצר
  הוועדה הרפואית בעיני עורך הדין והרופא .א
  שבין החלטות" המתח"האינטראקציה ו .ב

  הוועדה הרפואית ופסיקות בית הדין
  ,ר אבי רובינשטיין"ד :פאנל בהשתתפות. ג

  השופט דוד גלדשטיין, ר אלק דורון"ד

  ר אבי רובינשטיין"ד
  ר דורון אלק"ד
  

  נחום הלפרין' פרופ: מנחה

      
04.04.14  

 חובה לקורס הקצר
  השלכות פסיקת הוועדה הרפואית על. ב+א

  "הטרגדיה היונית" –עולם התעסוקה 
  ,ר רז דקל"ד: פאנל בהשתתפות. ג

  ר חיים כהן"ד, יוסי ריבק' פרופ

  ר רז דקל"ד
  

 בורובסקיאלכס ר "ד: מנחה

      
חובה  11.04.14

 לקורס הקצר
  והארוך

  פתרון המבחן וסיכום הקורס, ב מבחן+א
  

  יתקיים באולם לולה
  

 דוד      ,נחום הלפרין' פרופ
  )בדימוס(שופט ,לדשטיןג
  ר אלכס בורובסקי"ד

  


