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המוסד לביטוח לאומי
ﻡﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺎﻡﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ

תביעה לתשלום
מענק מיוחד  /קצבה מיוחדת
לנפגע בעבודה

אני החתום מטה תובע לשם כיסוי הוצאות מיוחדות הנובעות:
اﻥﺎ اﻟﻤﻮﻗﻊ ادﻥﺎﻩ أﻃﻠﺐ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺧﺎﺻﺔ :



מענק מיוחד
ﻣﻨﺤﺔ ﺧﺎﺻﺔ



קצבה מיוחדת
ﻣﺨﺼﺼﺎت ﺧﺎﺻﺔ

ﻃﻠﺐ ﺕﻠﻘﻲ
ﻡﻨﺤﺔ ﺧﺎﺻﺔ\ ﻡﺨﺼﺼﺎت ﺧﺎﺻﺔ
ﻟﻤﺼﺎب ﻋﻤﻞ

שם פרטי
اﻻﺳﻢ اﻟﺸﺨﺼﻲ

שם משפחה
اﺳﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ

מצב משפחתי
اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

מס' זהות
رﻗﻢ اﻟﻬﻮﻳﺔ

שנת לידה
ﺳﻨﺔ اﻟﻮﻻدة

ילדים מתחת לגיל 18
أوﻻد ﺗﺤﺖ ﺳﻦ 18

תאריך הפגיעה
ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺹﺎﺑﺔ

 רווק  נשוי  אלמן  גרוש
ﻣﻄﻠﻖ
أرﻣﻞ
ﻣﺘﺰوج
أﻋﺰب

רחוב
ﺷﺎرع

גובה המענק המבוקש
ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﻨﺤﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺏﺔ

מס' בית
رﻗﻢ اﻟﺒﻴﺖ

דירה
ﺷﻘﺔ

יישוב
اﻟﺒﻠﺪ

מענק

קצבה

ﻡﻨﺤﺔ

ﻡﺨﺼﺼﺎت

ש"ח גובה הקצבה המבוקשת
ﺷﻴﻜﻞ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﻨﺤﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺏﺔ

המטרה
اﻟﻬﺪف

המטרה
اﻟﻬﺪف

הנמקה
اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ

הנמקה
اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ
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מיקוד
ﻣﻨﻄﻘﺔ رﻗﻢ

ש"ח
ﺷﻴﻜﻞ
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הריני מצהיר שהפרטים בבקשה זו הינם נכונים ושלמים .ידוע לי כי כל פעולה או התחייבות שתיעשה על ידי בעניין
הבקשה בטרם אישורה הינה על אחריותי בלבד .ידוע לי שאם תאושר בקשתי עלי להשתמש בכספים שאקבל אך ורק
למטרה שפורטה .אני מאשר כי אני מקבל עלי את כל ההתחייבויות הקשורות בקבלת הסכום.
أﻗﺮ وأﻋﺘﺮف ﺏﺄن اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻮاردة ﻓﻲ هﺬا اﻟﻄﻠﺐ ﺻﺤﻴﺤﺔ وآﺎﻣﻠﺔ .أﻋﺮف أن أي ﻋﻤﻞ أو اﻟﺘﺰام أﻗﻮم ﺏﻪ ﺏﺸﺄن اﻟﻄﻠﺐ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ
هﻮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻲ ﻓﻘﻂ .أﻋﺮف أﻥﻪ إذا ﺗﻤﺖ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻲ ﻓﻴﺠﺐ أن اﺻﺮف اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﺱﺄﺗﻠﻘﺎهﺎ ﻟﻠﺴﺒﺐ اﻟﻤﻔﺼﻞ ﻓﻘﻂ  .أؤآﺪ
ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺏﺘﻠﻘﻲ اﻟﻤﺒﻠﻎ.
אני מבקש לשלם לי את הקצבה המיוחדת ,אם תאושר ,באמצעות:
اﻃﻠﺐ أن ﺗُﺪﻓﻊ ﻟﻲ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ,إن یﺘﻢ ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ ,ﺏﻮاﺱﻄﺔ :
שם בעל החשבון

סוג החשבון

اﺱﻢ ﺻﺎﺡﺐ اﻟﺤﺴﺎب

פרטי

ﻥﻮع اﻟﺤﺴﺎب

ﺷﺨﺼﻲ

קיבוצי
آﻴﺒﻮﺗﺲ

رﻗﻢ اﻟﻔﺮع

اﺱﻢ اﻟﻔﺮع وﻋﻨﻮاﻥﻪ

اﺱﻢ اﻟﺒﻨﻚ



מספר הסניף מספר החשבון

שם הסניף/כתובתו

שם הבנק



رﻗﻢ اﻟﺤﺴﺎب

אני מסכים שהבנק יחזיר למוסד לביטוח לאומי לפי דרישתו סכומים מתוך חשבוני אם המוסד יפקיד לחשבון תשלום
שהוא כולו או בחלקו שולם בטעות או שלא כדין.
أواﻓﻖ ﻋﻠﻰ أن یﺮﺟﻊ اﻟﺒﻨﻚ إﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺡﺴﺐ ﻃﻠﺒﻬﺎ ,ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻦ ﺡﺴﺎﺏﻲ إذا آﺎﻥﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻗﺪ أودﻋﺖ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب دﻓﻌﺔ آﺎﻣﻠﺔ أو ﻗﺴﻤًﺎ
ﻣﻨﻬﺎ ﺏﺎﻟﺨﻄﺄ أو ﻟﻴﺲ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘﺎﻥﻮن.

חתימה

תאריך

اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ

اﻟﺘﺎریﺦ

לשימוש המוסד
ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ

ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻌﺠﺰ
פרטי הנכות:

נתקבל ביום
اﺳﺘﻠﻢ ﺏﺘﺎریﺦ
 %נכות
 %اﻟﻌﺠﺰ
 %נכות
 %اﻟﻌﺠﺰ

שם העובד המטפל
اﺳﻢ اﻟﻤﻮﻇﻒ
זמנית מ
ﻣﺆﻗﺖ ﻣﻦ
צמיתה מ
اﺏﺪي ﻣﻦ

עד
ﺡﺘﻰ

מהות הפגיעה )אבחנה רפואית(:
ﻣﺎهﻴﺔ اﻹﺻﺎﺏﺔ ) ﺕﺸﺨﻴﺺ ﻃﺒﻲ (
מצורפים בזה) :א( דו"ח פקיד שיקום) .ב( המלצות רופא המוסד  לפי סעיף ) 69ב( לחוק  /לפי סעיף ) 1ד( לתקנות
המענק המיוחד  .המלצה לאישור המענק  /הקצבה בגין המצב הרפואי.

ﻣﺮﻓﻖ ﺏﻬﺬا ) :أ ( ﺕﻘﺮیﺮ ﻣﻮﻇﻒ ﺕﺄهﻴﻞ  ) .ب ( ﺕﻮﺻﻴﺎت ﻃﺒﻴﺐ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ  ﺡﺴﺐ ﺏﻨﺪ  ) 69ب ( ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻥﻮن\ ﺡﺴﺐ ﺏﻨﺪ  ) 1د ( ﻷﻥﻈﻤﺔ اﻟﻤﻨﺤﺔ
اﻟﺨﺎﺻﺔ  .ﺕﻮﺻﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺤﺔ \ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت ﺏﺴﺒﺐ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺼﺤﻲ.

המלצת ועדת השיקום
ﺕﻮﺻﻴﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺄهﻴﻞ

תאריך
اﻟﺘﺎریﺦ

החלטת המשרד הראשי:
ﻗﺮار اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ

בל (6.2000) 266 /

חתימה
ותואר התפקיד
ﺗﻮﻗﻴﻊ
وﻟﻘﺐ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ

חתימה
ותואר התפקיד
ﺗﻮﻗﻴﻊ
وﻟﻘﺐ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ

חתימה
ותואר התפקיד
ﺗﻮﻗﻴﻊ
وﻟﻘﺐ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ

