המוסד לביטוח לאומי

בל271 /

מינהל הגמלאות
ﻲ
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המוסד לביטוח לאומי
מינהל הגמלאות
ﻲ
ﻡﺆﺳّﺴﺔ اﻟﺘﺄﻡﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨ ّ
ﻡﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻤﺨﺼّﺼﺎت

חותמת קבלה
ﺧﺘﻢ اﻻﺳﺘﻼم

תביעה להיוון לנפגע עבודה
ﻃﻠﺐ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻟﻤﺼﺎب ﺏﺤﺎدث ﻋﻤﻞ

1

לשימוש
פנימי
בלבד
)סריקה(
ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام
ﻲ
اﻟﺪاﺥﻠ ّ
ﻓﻘﻂ
)ﻓﺤﺺ(

מס' זהות  /דרכון
رﻗﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻬﻮﻳﺔ/ﺝﻮاز اﻟﺴﻔﺮ
סוג
דפים
המסמך
ﻥﻮع
اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ

أوراق

פרטי התובע
ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻡﻘﺪّم اﻟﻄﻠﺐ

שם פרטי
ﻲ
اﻹﺳﻢ اﻟﺸﺨﺼ ّ

שם משפחה
إﺳﻢ اﻟﻌﺎﺉﻠﺔ

מספר זהות
رﻗﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻬﻮﻳﺔ
ס"ב
رﻗﻢ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ

תאריך לידה
ﺕﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﻼد
שנה
اﻟﺴﻨﺔ

מין
اﻟﺠﻨﺲ
חודש
اﻟﺸﻬﺮ






יום
اﻟﻴﻮم

מצב משפחתי
اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺝﺘﻤﺎﻋﻴّﺔ
 רווק/ה  אלמן/ה

זכר
ذآﺮ
נקבה
إﻥﺜﻰ





أﻋﺰب/ﻋﺰﺑﺎء

 גרוש/ה 
 ﻡﻄﻠّﻖ/ة 



أرﻡﻞ/ة

נשוי/אה



ﻡﺘﺰوّج/ة

ידוע/ה בציבור

ﻡﻌﺮوف/ة ﻟﺪى اﻟﺠﻤﻬﻮر

כתובת )הרשומה במשרד הפנים(
اﻟﻌﻨﻮان ) اﻟﻤﺴﺠّﻞ ﻓﻲ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴّﺔ(
רחוב  /תא דואר
ﺵﺎرع/ﺹﻨﺪوق ﺑﺮﻳﺪ

מס' בית
رﻗﻢ اﻟﻤﻨﺰل

טלפון קווי
ﻲ
اﻟﻬﺎﺕﻒ اﻷرﺽ ّ

טלפון נייד
ي
اﻟﻬﺎﺕﻒ اﻟﺨﻠﻮ ّ

כניסה
ﻡﺪﺥﻞ

יישוב
اﻟﺒﻠﺪة

דירה
ﺵﻘﺔ

מיקוד
اﻟﺮﻡﺰ
ي
اﻟﺒﺮﻳﺪ ّ

דואר אלקטרוני
ﻲ
ﻋﻨﻮان اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻥ ّ

0

0
 אני מאשר קבלת הודעות SMS

 أواﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺕﻠﻘﻲ رﺳﺎﺉﻞ ﻥﺼﻴّﺔ ﻗﺼﻴﺮة SMS
מען למכתבים )אם שונה מהכתובת המפורטת למעלה(
ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺮاﺳﻠﺔ ) إن آﺎن ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﻤﻔﺼّﻞ أﻋﻼﻩ(
רחוב  /תא דואר
ﺵﺎرع/ﺹﻨﺪوق ﺑﺮﻳﺪ
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מס' בית
رﻗﻢ اﻟﻤﻨﺰل

כניסה
ﻡﺪﺥﻞ

דירה
ﺵﻘﺔ

יישוב
اﻟﺒﻠﺪة

מיקוד
اﻟﺮﻡﺰ
ي
اﻟﺒﺮﻳﺪ ّ
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הריני מבקש
أﺗﻘﺪّم ﺏﻄﻠﺐ

לאשר לי היוון חלקי עד גיל זקנה בסך ___________  ,₪למטרת ________________________
ﻦ اﻟﺸﻴﺨﻮﺥﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ _______________ ﺵﻴﻜﻞ ،ﺑﻬﺪف _______________
اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ رﺳﻤﻠﺔ ﺝﺰﺉ ّﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺳ ّ


ﻦ اﻟﺸﻴﺨﻮﺥﺔ ﺑﻬﺪف ______________________________________
 اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ رﺳﻤﻠﺔ آﺎﻡﻠﺔ ﺣﺘﻰ ﺳ ّ
 לאשר לי היוון תקופתי חלקי לתקופה של ____ שנים בסך _________  ,₪למטרת ____________
 اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ رﺳﻤﻠﺔ ﺝﺰﺉ ّﻴﺔ ﻟﻤﺪّة ______ ﺳﻨﻮات ﺑﻘﻴﻤﺔ _______ ﺵﻴﻜﻞ  ،ﺑﻬﺪف _______________
 לאשר לי היוון תקופתי מלא לתקופה של _____ שנים ,למטרת __________________________
 اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ رﺳﻤﻠﺔ ﻡﺮﺣﻠّﻴﺔ آﺎﻡﻞ ﻟﻔﺘﺮة____ ﺳﻨﻮات ،ﺑﻬﺪف ________________________________
 לאשר לי היוון חלקי לאורך חיים בסך __________ , ₪למטרת _________________________
 اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ رﺳﻤﻠﺔ ﺝﺰﺉ ّﻴﺔ ﻟﻤﺪى اﻟﺤﻴﺎة ﺑﻘﻴﻤﺔ ________ ﺵﻴﻜﻞ ،ﺑﻬﺪف __________________________
 לאשר לי היוון מלא לאורך חיים ,למטרת _________________________________________
 اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ رﺳﻤﻠﺔ آﺎﻡﻠﺔ ﻟﻤﺪى اﻟﺤﻴﺎة ﺑﻬﺪف __________________________________________
לאשר לי היוון מלא עד גיל זקנה למטרת _________________________________________

הסכום הכולל הנדרש למטרה __________________  .₪נא לצרף מסמכים )רישיונות ,הצעת חוזה ,אשור בניה,
הצעות מחיר וכד' בהתאם למטרה(.
ﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻟﻠﻬﺪف أﻋﻼﻩ هﻮ __________________ ﺷﻴﻜﻞ .اﻟﺮﺟﺎء إرﻓﺎق اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات ) رﺧﺺ ،ﻡﻘﺘﺮح اﻟﻌﻘﺪ ،ﺕﺮﺧﻴﺺ ﺏﻨﺎء،
اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻜﻠ ّ
ﻡﻘﺘﺮﺣﺎت أﺱﻌﺎر وﻡﺎ ﺷﺎﺏﻪ ذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻬﺪف(

מקורות מימון נוספים ________________________________ .1 :הסכום _____________ ₪
 _________________________________. 2הסכום ____________ ₪
 _______________ __________________ .3הסכום ____________ ₪
ﻡﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺽﺎﻓﻴّﺔ __________________________ .1 :اﻟﻤﺒﻠﻎ ________________ ﺵﻴﻜﻞ
 __________________________ .2اﻟﻤﺒﻠﻎ ________________ ﺵﻴﻜﻞ
 __________________________ .3اﻟﻤﺒﻠﻎ ________________ ﺵﻴﻜﻞ
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פרוט הכנסות
ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻤﺪﺧﻮﻻت
הכנסות
اﻟﻤﺪﺥﻮﻻت

)יש לצרף אישורים ותלושי שכר עדכניים(
) ﻳﺠﺐ إرﻓﺎق اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ ووﺙﺎﺉﻖ اﺳﺘﻼم اﻟﺮواﺕﺐ اﻷﺥﻴﺮة(
הכנסות
اﻟﻤﺪﺥﻮﻻت

התובע
) ₪ברוטו בחודש(
ﻡﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ
ي ﺑﺎﻟﺸﻴﻜﻞ(
ﻲ اﻟﺸﻬﺮ ّ
) اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻹﺝﻤﺎﻟ ّ

בן/בת הזוג
) ₪ברוטו בחודש(
اﻟﺰوج/ة
ي ﺑﺎﻟﺸﻴﻜﻞ(
ﻲ اﻟﺸﻬﺮ ّ
) اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻹﺝﻤﺎﻟ ّ

עבודה שכירה אצל __________________________
ﻋﺎﻡﻞ أﺝﻴﺮ ﻟﺪى _____________________________
עבודה עצמאית ב__________________________ -
ﻞ ﻓﻲ ﻡﺠﺎل __________________________
ﻋﺎﻡﻞ ﻡﺴﺘﻘ ّ
הכנסה מכל מקור אחר _______________________
ي ﻡﺼﺪر ﺁﺥﺮ
دﺥﻞ ﻡﻦ أ ّ

4

הצהרה
ﺗﺼﺮﻳﺢ
הצהרה
ידוע לי כי כל פעולה או התחייבות שתיעשה על ידי בעניין הבקשה בטרם אישורה,הינה על אחריותי בלבד .ידוע לי
כי אם תאושר בקשתי ,עלי להשתמש בכספים שאקבל,אך ורק למטרה שפורטה.
ن أي إﺝﺮاء أ ّو اﻟﺘﺰام أﻗﻮم ﺑﻪ ﺑﺸﺄن هﺬا اﻟﻄﻠﺐ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻡﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻲ أﻥﺎ ﻓﻘﻂ .أﻋﻠﻢ ﺑﺄﻥّﻪ إن ﺕﻤﺖ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ
أﻋﻠﻢ ﺑﺄ ّ
ﻃﻠﺒﻲ ،ﻳﺠﺐ أن اﺳﺘﺨﺪم اﻷﻡﻮال اﻟﺘﻲ أﺕﻠﻘﺎهﺎ ﻟﻠﻬﺪف اﻟﻤﻔﺼّﻞ أﻋﻼﻩ ﻓﻘﻂ.
אני החתום מטה ,מצהיר בזה כי כל הפרטים שנמסרו על ידי בתביעה ובנספחיה הם נכונים ומלאים.
ידוע לי שמסירת פרטים לא נכונים או העלמת נתונים הן עבירה על החוק ,וכי אדם אשר גורם במרמה או ביודעין
למתן קצבה לפי חוק זה או להגדלתה ,על ידי העלמת פרטים שיש להם חשיבות לעניין ,דינו קנס כספי או מאסר.
ידוע לי כי כל שינוי באחד הפרטים שמסרתי בתביעה זו ובנספחיה ,יש בו כדי להשפיע על זכאותי לגמלה או על
יצירת חוב ,ועל כן אני מתחייב להודיע על כל שינוי בתוך  30יום.
ن ﺝﻤﻴﻊ اﻟﺘﻔﺎﺹﻴﻞ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻡّﺘﻬﺎ ﺽﻤﻦ هﺬا اﻟﻄﻠﺐ وﻡﻼﺣﻘﻪ هﻲ ﺹﺤﻴﺤﺔ وآﺎﻡﻠﺔ.
أﻥﺎ اﻟﻤﻮﻗّﻊ أدﻥﺎﻩ ،أﺹﺮّح ﺑﻬﺬا أ ّ
ن اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻳﺆدي ،ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ أو اﻻﺣﺘﻴﺎل ،ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ
ن ﺕﺰوﻳﺪ ﺕﻔﺎﺹﻴﻞ ﻏﻴﺮ ﺹﺤﻴﺤﺔ أ ّو إﺥﻔﺎء ﻡﻌﻄﻴﺎت ﻳﺨﺎﻟﻔﺎن اﻟﻘﺎﻥﻮن ،وﺑﺄ ّ
أﻋﻠﻢ ﺑﺄ ّ
دﻓﻊ اﻟﻤﺨﺼّﺼﺎت وﻓﻖ هﺬا اﻟﻘﺎﻥﻮن ،أو زﻳﺎدﺕﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﺥﻔﺎء ﺕﻔﺎﺹﻴﻞ ذات أهﻤﻴﺔ ،ﺳﻴﻌﺎﻗﺐ ﺑﺪﻓﻊ ﻏﺮاﻡﺔ أ ّو ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ.
ي ﺕﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ أﺣﺪ ﺕﻔﺎﺹﻴﻞ هﺬا اﻟﻄﻠﺐ أ ّو ﻡﻼﺣﻘﻪ ﻗﺪ ﻳﺆﺙّﺮ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻲ ﻟﻠﻤﺨﺼّﺼﺎت أ ّو ﻋﻠﻰ ﺕﺮاآﻢ دﻳّﻦ ،ﻟﻬﺬا أﻟﺘﺰم ﺑﺎﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻦ
نأ ّ
أﻋﻠﻢ ﺑﺄ ّ
ي ﺕﻐﻴﻴﺮ ﺥﻼل  30ﻳﻮم.
أ ّ

תאריך_________________
اﻟﺘﺎرﻳﺦ _________________
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ﺕﻮﻗﻴﻊ ﻡﺘﻠﻘﻲ اﻟﻤﺨﺼّﺼﺎت _______________________________8
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לשימוש המוסד
ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺆﺳّﺴﺔ
אחוזי נכות צמיתה ____________
ﻥﺴﺒﺔ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻤﺴﺘﺪﻳﻢ ____________

תאריך הפגיעה ____________
ﺕﺎرﻳﺦ اﻹﺹﺎﺑﺔ ______________

תיאור הפגיעה _______________________________________________________
وﺹﻒ اﻹﺹﺎﺑﺔ ________________________________________________________
תשלומים קודמים שקיבל ממחלקת השיקום :היוון ,מקדמה ,מענק מיוחד:
اﻟﺪﻓﻌﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺕﻠﻘﺎهﺎ ﻡﻦ ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺄهﻴﻞ :رﺳﻤﻠﺔ ،ﺳﻠﻔﺔ ،ﻡﻨﺤﺔ ﺥﺎﺹّﺔ:
תאריך

סוג תשלומים

סכום ב ₪ -

מטרה

יתרת חוב

اﻟﺘﺎرﻳﺦ

ﻧﻮع اﻟﺪﻓﻌﺎت

اﻟﻤﺒﻠﻎ ﺏﺎﻟﺸﻴﻜﻞ

اﻟﻬﺪف

اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ

קצבתו החודשית האחרונה הידועה לי ___________ ₪
ي ____________ ﺵﻴﻜﻞ
ﻡﺨﺼّﺼﺎﺕﻪ اﻟﺸﻬﺮﻳّﺔ اﻷﺥﻴﺮة اﻟﻤﻌﻠﻮﻡﺔ ﻟﺪ ّ

מתאריך ______________
ﻡﻦ ﺕﺎرﻳﺦ ______________

קצבה מיוחדת ₪ __________ :קצבת ניידות ₪ __________ :קצבאות אחרות __________ ₪
ﻡﺨﺼّﺼﺎت ﺧﺎﺻّﺔ ___________ ﺷﻴﻜﻞ .ﻡﺨﺼّﺼﺎت ﻟﻠﺘﻨﻘّﻞ __________ ﺷﻴﻜﻞ .ﻡﺨﺼّﺼﺎت أﺧﺮى _________ ﺷﻴﻜﻞ
מטרת הבקשה )יש לצרף דו"ח ומסמכים נלווים במידת הצורך(
هﺪف اﻟﻄﻠﺐ ) یﺠﺐ إرﻓﺎق اﻟﺘﻘﺎریﺮ واﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻹﺿﺎﻓﻴّﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ(
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
רצ"ב המסמכים הבאים:
ﻡﺮﻓﻖ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
___________________________________ .2 _______________________________ .1
___________________________________ .4 _______________________________ .3



מומלץ לאשר היוון מלא/חלקי/תקופתי/לאורך חיים בסכום של₪ ______________________ :



یﻮﺻﻰ ﺏﺎﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ رﺱﻤﻠﺔ آﺎﻡﻠﺔ/ﺟﺰﺋ ّﻴﺔ/ﻡﺮﺣﻠ ّﻴﺔ/ﻟﻤﺪى اﻟﺤﻴﺎة ﺏﻤﺒﻠﻎ _________________________ ﺷﻴﻜﻞ.

הנמקה:
ﺷﺮح:
________________________________________________________________ ___
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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תאריך
اﻟﺘﺎرﻳﺦ
________________

חתימה
اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ
תואר
התפקיד
اﻟﻮﺹﻒ
ﻲ
اﻟﻮﻇﻴﻔ ّ

8

_____________

8

_____________

8

_____________

החלטת המשרד הראשי
ﻲ
ﻗﺮار اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺮﺉﻴﺴ ّ
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

תאריך__________________
اﻟﺘﺎرﻳﺦ __________________

חתימה 8
اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ____________________8

____________________

הסבר לתביעה להמרת קצבת נכות מעבודה במענק )היוון(
ﺵﺮح ﺡﻮل ﻃﻠﺐ رﺳﻤﻠﺔ ﻡﺨﺼّﺼﺎت اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻤﻨﺤﺔ ) رﺳﻤﻠﺔ(
הננו להביא לידיעתך מספר פרטים הנוגעים לתביעתך להיוון קצבתך ,הינך מתבקש לעיין ביסודיות באמור ולחתום ע"ג ספח הטופס:
לתשומת לבך ,לאחר חתימתך על טופס התביעה ועל דף הסבר זה ,לא תוכל למשוך תביעתך במידה ויוחלט על בדיקת נכותך
מחדש.
ﻥﻮد ﺕﺰوﻳﺪك ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺘﻔﺎﺹﻴﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ اﻟﺬي ﻗﺪّﻡﺘﻪ ﻟﺮﺳﻤﻠﺔ ﻡﺨﺼّﺼﺎﺕﻚ ،ﻋﻠﻴﻚ ﻗﺮاءة ﻡﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﺪﻗّﺔ واﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮ ﻡﻠﺤﻖ اﻻﺳﺘﻤﺎرة:
ﻧﻮ ّد ﻟﻔﺖ اﻧﺘﺒﺎهﻚ إﻟﻰ أﻧّﻪ ﺏﻌﺪ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺎرة اﻟﻄﻠﺐ وﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻴّﺔ ،ﻟﻦ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ إﻟﻐﺎء ﻃﻠﺒﻚ إن ﺗﻘﺮر إﺝﺮاء ﻓﺤﺼﺎ ﻡﺠﺪّدا ﻹﻋﺎﻗﺘﻚ.
© לשם טפול בתביעתך יתכן ויהיה צורך בבדיקות כלכליות ,רפואיות וכו' – חלקן או כולן.
ﻞ.
ﻲ أو آﺎﻡ ّ
© ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻃﻠﺒﻚ ،ﻗﺪ ﺕﻀﻄﺮ ﻟﻠﺨﻀﻮع ﻟﻔﺤﻮﺹﺎت ﻋﺎﻡّﺔ ،ﻃﺒﻴّﺔ وﻡﺎ ﺵﺎﺑﻪ ذﻟﻚ -ﺑﺸﻜﻞ ﺝﺰﺉ ّ
© יתכן ויהיה עליך להמציא הסבר כתוב ומפורט על התוכנית לשימוש בכספי ההיוון וכן להמציא אישורים רפואיים המעידים על
מצבך הרפואי ,אישורים על קביעות וותק ממקום עבודתך ,מסמכים על מקורות כספיים נוספים למימוש התוכנית ועוד ,הכל על
פי בקשת פקיד השיקום.
© ﻗﺪ ﺕﻀﻄﺮ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺵﺮﺣﺎ ﺥﻄﻴّﺎ وﻡﻔﺼّﻼ ﺣﻮل اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﻲ أﻋﺪدﺕﻬﺎ ﻻﺳﺘﺨﺪام أﻡﻮال اﻟﺮﺳﻤﻠﺔ ،ﺑﺎﻹﺽﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺕﻘﺪﻳﻢ اﻟﻮﺙﺎﺉﻖ اﻟﻄﺒﻴّﺔ اﻟﺘﻲ ﺕﺜﺒﺖ ﺣﺎﻟﺘﻚ اﻟﺼﺤﻴّﺔ،
وﺙﺎﺉﻖ ﺣﻮل اﻟﺜﺒﺎت واﻷﻗﺪﻡﻴﺔ ﻓﻲ ﻡﻜﺎن ﻋﻤﻠﻚ ،وﺙﺎﺉﻖ ﺣﻮل ﻡﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺽﺎﻓﻴّﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺥﻄﺘﻚ وﻡﺎ ﺵﺎﺑﻪ ذﻟﻚ ،وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻡﻮﻇّﻒ اﻟﺘﺄهﻴﻞ.
© המוסד יהיה רשאי מכוח תקנה  ,37בדבר קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה ,להפנותך לועדה רפואית לשם בדיקה מחודשת
של דרגת נכותך כולל זכאותך לקצבה מיוחדת.
© ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺆﺳّﺴﺔ ،وﻓﻖ اﻟﻨﻈﺎم  37ﺑﺸﺄن ﺕﺤﺪﻳﺪ درﺝﺔ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻨﺎﺕﺞ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ،ﺕﻮﺝﻴﻬﻚ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻃﺒﻴّﺔ ﻹﺝﺮاء ﻓﺤﺼﺎ ﻡﺠﺪّدا ﻟﺪرﺝﺔ إﻋﺎﻗﺘﻚ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻚ ﻟﻤﺨﺼّﺼﺎت ﺥﺎﺹّﺔ.
© המוסד יהיה רשאי מכוח תקנה  17לבחון מחדש את דרגת נכותך במידה והוגדלה על פי תקנה .15
© ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺆﺳّﺴﺔ وﻓﻖ اﻟﻨﻈﺎم  17إﺝﺮاء ﻓﺤﺼﺎ ﻡﺠﺪّدا ﻟﺪرﺝﺔ إﻋﺎﻗﺘﻚ إن ازدادت وﻓﻖ اﻟﻨﻈﺎم .15
© במידה והגשת בקשה להחמרת מצב לפני או במקביל להגשת התביעה להיוון ,לא ניתן היה לדון בבקשתך עד שיסתיים
הברור הרפואי בנושא.
ﻲ ﻟﻠﻤﻮﺽﻮع.
© إن ﻗﻤﺖ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﺑﺸﺄن ﺕﺪهﻮر ﺣﺎﻟﺘﻚ ﻗﺒﻞ أ ّو ﺥﻼل ﺕﻘﺪﻳﻤﻚ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﺮﺳﻤﻠﺔ ،ﻟﻦ ﻳﺘﻢ اﻟﻨﻈﺮ ﺑﻄﻠﺒﻚ ﺣﺘﻰ اﻻﻥﺘﻬﺎء ﻡﻦ اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻄﺒ ّ
© בתקופת ההיוון לא תהיה זכאי לתוספות יוקר ותוספות אחרות עקב תנודות שיחולו במשק עבור אותו חלק מקצבתך אשר הוון.
© ﺥﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺮﺳﻤﻠﺔ ،ﻟﻦ ﻳﺤﻖ ﻟﻚ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻹﺽﺎﻓﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﻐﻼء اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ واﻹﺽﺎﻓﺎت اﻷﺥﺮى اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،وذﻟﻚ ﻋﻦ ﺝﺰﺉﻴﺔ
ﻡﺨﺼّﺼﺎﺕﻚ اﻟﺘﻲ ﺣﻮّﻟﺖ.
© עליך לקחת בחשבון שתהליך הטיפול בתביעת ההיוון יכול להמשך זמן רב ,זאת בשל צורך בבדיקות רבות בטרם תתקבל
ההחלטה ועליך לדעת כי כל הוצאה שתוציא לפני אישור התוכנית הינה באחריותך ואינה מחייבת את המוסד.
ن ﻡﺴﺎر ﻡﻌﺎﻟﺠﺔ ﻃﻠﺐ اﻟﺮﺳﻤﻠﺔ ﻗﺪ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻟﻤﺪّة ﻃﻮﻳﻠﺔ ،وذﻟﻚ ﻷﻥّﻪ ﻳﺠﺐ إﺝﺮاء ﻓﺤﻮﺹﺎت ﻋﺪﻳﺪة ﻗﺒﻞ اﺕّﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ،وﻳﺠﺐ أن ﺕﻌﻠﻢ أن
© ﻋﻠﻴﻚ اﻷﺥﺬ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎن أ ّ
ﺝﻤﻴﻊ اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺘﻲ ﺕﺪﻓﻊ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄّﺔ ﺕﻜﻮن ﺽﻤﻦ ﻡﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻚ ،وﻻ ﺕﻠﺰم اﻟﻤﺆﺳّﺴﺔ ﺑﺄي ﺵﻲء.
© במידה וקיימים לחובתך חובות במוסד לביטוח לאומי ,הם ינוכו באופן אוטומטי במערכת כספית טרם ביצוע ההיוון ,ולכן סכום
ההיוון עשוי להשתנות.
© إن آﻨﺖ ﻡﺪﻳﻨﺎ ﻟﻤﺆﺳّﺴﺔ اﻟﺘﺄﻡﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲّ ،ﻳﺘﻢ ﺥﺼﻢ ﻡﺒﺎﻟﻎ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺸﻜﻞ أوﺕﻮﻡﺎﺕﻴﻜﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻮﻡﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴّﺔ ﻗﺒﻞ إﺝﺮاء اﻟﺮﺳﻤﻠﺔ ،وﻟﻬﺬا ﻗﺪ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﻡﺒﻠﻎ اﻟﺮﺳﻤﻠﺔ.
© סכום ההיוון בניכוי החובות )במידה וקיימים( ,יועבר ישירות לחשבון הבנק בו משולמת קצבתך החודשית.
© ﻡﺒﻠﻎ اﻟﺮﺳﻤﻠﺔ ﺑﻌﺪ ﺥﺼﻢ اﻟﺪﻳﻮن ) إن وﺝﺪت( ﻳﺤﻮّل ﻡﺒﺎﺵﺮة إﻟﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﺒﻨﻚ ﺣﻴﺚ ﺕﺪﻓﻊ ﻡﺨﺼّﺼﺎﺕﻚ اﻟﺸﻬﺮﻳّﺔ.
לאחר ביצוע ההיוון:
ﺑﻌﺪ إﺝﺮاء اﻟﺮﺳﻤﻠﺔ:
בל(10.2010) 271/
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© אם הנך מהוון קצבתך באופן תקופתי/חלקי ובתקופת ההיוון תחול החמרה במצבך הרפואי ,וועדה רפואית
מטעם המוסד תעלה את אחוזי נכותך תהיה זכאי להגדלת הקצבה באופן יחסי לאחוזים החדשים שנקבעו לך.
ﻲ/ﺝﺰﺉﻲّ ،وﺥﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻃﺮأ ﺕﺪهﻮر ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺘﻚ اﻟﺼﺤﻴﺔ ،وﻗﺎﻡﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻤﻌﻴّﻨﺔ ﻡﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳّﺴﺔ
© إن ﻗﻤﺖ ﺑﺮﺳﻤﻠﺔ ﻡﺨﺼًّﺼﺎﺕﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﻡﺮﺣﻠ ّ
ﺑﺰﻳﺎدة ﻥﺴﺒﺔ إﻋﺎﻗﺘﻚ ،ﺳﻴﺤﻖ ﻟﻚ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﻓﻲ ﻡﺨﺼﺼﺎﺕﻚ وﻓﻖ اﻟﻨﺴﺐ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺣﺪّدت.
© אם הינך מהוון קצבתך באופן מלא ,פוקעות זכויותייך כנפגע עבודה ,ורק במידה ותחול החמרה משמעותית במצבך ,תוכל
להגיש בקשה להחמרת מצב.
© إن ﻗﻤﺖ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﻡﺨﺼﺼّﺎﺕﻚ ﺑﺸﻜﻞ آﺎﻡﻞ ،ﻟﻦ ﺕﺘﺒﻘﻰ ﻟﻚ أي ﺣﻘﻮق آﻤﺼﺎب ﺣﺎدث ﻋﻤﻞ ،وﻓﻘﻂ إن ﻃﺮأ ﺕﺪهﻮر ﻡﻠﺤﻮظ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺘﻚ ،ﺳﻴﻜﻮن ﺑﺈﻡﻜﺎﻥﻚ ﺣﻴﻨﺌﺬ
ﺕﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﺑﺸﺄن ﺕﺪهﻮر ﺣﺎﻟﺘﻚ.
© אם בתקופה שלאחר ביצוע ההיוון ,תימצא ,כמי שאיבד כושרו להשתכר בהתאם לחוק נכות כללית עלול להיווצר
מצב ,שבו לא תהיה זכאי לקצבת נכות כללית.
© إن اآﺘﺸﻒ ﺥﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﺕﻠﻲ إﺝﺮاء اﻟﺮﺳﻤﻠﺔ ﺑﺄﻥّﻚ ﻏﻴﺮ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ وﻓﻖ ﻓﺎﻥﻮن اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻌﺎم ،ﻗﺪ ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻚ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻡﺨﺼّﺼﺎت اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻌﺎم.
© לא ניתן לבטל היוון שאושר ולהחזיר את הכסף למוסד ,דהיינו ,לא ניתן לחדש תשלום קצבת הנכות לפי סיום התקופה שבעדה
בוצע ההיוון .חידוש הקצבה במלואה יעשה רק עם הגיעך לגיל זקנה או בהגיע מועד סיום ההיוון התקופתי.
ي أﻥّﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز ﺕﺠﺪﻳﺪ دﻓﻊ ﻡﺨﺼّﺼﺎت اﻟﻌﺠﺰ ﻗﺒﻞ اﻥﺘﻬﺎء اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﻡﻦ أﺝﻠﻬﺎ ﻥﻔّﺬ
© ﻻ ﻳﺠﻮز إﻟﻐﺎء اﻟﺮﺳﻤﻠﺔ اﻟﻤﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ وإﻋﺎدة اﻟﻨﻘﻮد ﻟﻠﻤﺆﺳّﺴﺔ ،أ ّ
اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ .ﺕﺠﺪﻳﺪ آﺎﻡﻞ اﻟﻤﺨﺼّﺼﺎت ﻳﺘﻢ ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪ وﺹﻮﻟﻚ ﺳﻦ اﻟﺸﻴﺨﻮﺥﺔ أ ّو ﺑﺎﻥﺘﻬﺎء ﻓﺘﺮة اﻟﺮﺳﻤﻠﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠ ّﻴﺔ.

כללים לחישוב היוון:

ﻧﻈﻢ إﺝﺮاء ﺡﺴﺎب اﻟﺮﺳﻤﻠﺔ:
היוון הקצבה נערך על ידי אקטואר המוסד ונעשה על פי תקנות הבטוח הלאומי )היוון(,
קובץ תקנות מס'  6466מיום .01.03.06
ﻲ ) رﺳﻤﻠﺔ(،
ﺕﺘﻢ رﺳﻤﻠﺔ اﻟﻤﺨﺼّﺼﺎت ﻋﻠﻰ ﻳﺪ اﻟﺨﺒﻴﺮ ﺑﺸﺆون اﻟﺘﺄﻡﻴﻦ ووﻓﻖ أﻥﻈﻤﺔ اﻟﺘﺄﻡﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨ ّ
ﻡﻠّﻒ اﻷﻥﻈﻤﺔ رﻗﻢ  6466ﻡﻦ ﺕﺎرﻳﺦ .01.03.06
בהתאם לתקנות הנ"ל הגורמים הקובעים את סכום ההיוון הם:
وﻓﻖ اﻷﻥﻈﻤﺔ اﻟﻮاردة أﻋﻼﻩ ،اﻟﻌﻮاﻡﻞ اﻟﺘﻲ ﺕﺤﺪّد ﻡﺒﻠﻎ اﻟﺮﺳﻤﻠﺔ هﻲ آﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
© גיל המבקש בתאריך ביצוע ההיוון.
© ﺳﻦ اﻟﺸﺨﺺ ﻡﻘﺪّم اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﺕﺎرﻳﺦ ﺕﻨﻔﻴﺬ اﻟﺮﺳﻤﻠﺔ.
© קצבת הנכות במועד שאליו מתייחס ההיוון.
© ﻡﺨﺼّﺼﺎت اﻟﻌﺠﺰ ﺥﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺮﺳﻤﻠﺔ.
© תוחלת החיים המשוערת אשר נקבעה בהתאם לתקנות ,על פי גילו ומינו של המבקש.
© ﻡﻌﺪّل اﻟﻌﻤﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗّﻊ واﻟﻤﺤﺪّد وﻓﻖ اﻷﻥﻈﻤﺔ ،ﺣﺴﺐ ﺝﻨﺲ وﺳﻦ ﻡﻘﺪّم اﻟﻄﻠﺐ.
© שיעור הריבית הינו .3%
© ﻥﺴﺒﺔ اﻟﻔﺎﺉﺪة ﺕﺒﻠﻎ .%3
לידיעתך
ﻟﻤﻌﻠﻮﻡﺘﻚ
המרת הקצבה החודשית במענק חד פעמי ,מלא או חלקי ,נעשית עד גיל  67לגבר ו 64 -לאישה או לתקופה מוגבלת )היוון
תקופתי( ,והיא תחודש במלואה במועד גיל הזקנה או עם סיום מועד ההיוון התקופתי.
رﺳﻤﻠﺔ اﻟﻤﺨﺼّﺼﺎت اﻟﺸﻬﺮﻳّﺔ ﻟﻤﻨﺤﺔ ﻟﻤﺮة واﺣﺪة ،آﺎﻡﻠﺔ أو ﺝﺰﺉﻴّﺔ ،ﻳﻨﻔّﺬ ﺣﺘﻰ ﺳﻦ  67ﻟﻠﺮﺝﻞ و 64ﻟﻠﻤﺮأة ،أ ّو ﻟﻔﺘﺮة ﻡﺤﺪّدة ) رﺳﻤﻠﺔ ﻡﺮﺣﻠ ّﻴﺔ( ،وﻳﺘﻢ ﺕﺠﺪﻳﺪهﺎ
آﺎﻡﻼ ﻋﻨﺪ ﺑﻠﻮغ ﺳﻦ اﻟﺸﻴﺨﻮﺥﺔ أ ّو ﺑﺎﻥﺘﻬﺎء ﻓﺘﺮة اﻟﺮﺳﻤﻠﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠ ّﻴﺔ.
המרת הקצבה החודשית במענק חד פעמי מלא או חלקי ,למי שהגיע לגיל זקנה נעשית לכל אורך החיים.
ﻦ اﻟﺸﻴﺨﻮﺥﺔ ﻳﻨﻔّﺬ ﻃﻮال ﺣﻴﺎﺕﻪ.
رﺳﻤﻠﺔ اﻟﻤﺨﺼّﺼﺎت اﻟﺸﻬﺮﻳّﺔ ﻟﻤﻨﺤﺔ ﻟﻤﺮة واﺣﺪة ،آﺎﻡﻠﺔ أو ﺝﺰﺉﻴّﺔ ﻟﻤﻦ ﺑﻠﻎ ﺳ ّ
הנני מאשר בזה שקראתי והבנתי את ההסברים המצוינים לעיל:
ﻲ ﻗﻤﺖ ﺑﻘﺮاءة وﻓﻬﻢ اﻟﺘﻮﺽﻴﺤﺎت اﻟﻮاردة أﻋﻼﻩ:
أﺹﺮّح ﺑﻬﺬا ﺑﺄﻥ ّ
___________________8
_____________________
חתימה
שם מלא

اﻹٍﺳﻢ اﻟﻜﺎﻡﻞ

בל(10.2010) 271/

اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ

______________
תאריך

اﻟﺘﺎرﻳﺦ

