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המוסד לביטוח לאומי

בל200 /

מינהל הגמלאות

תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה
ולתשלום גמלת נכות מעבודה

כיצד יש להגיש את התביעה
! עליך לצרף אישורים בהתאם לנדרש בטופס התביעה.
! עליך להמציא כל מסמך רפואי הקשור למגבלה הרפואית שהינך מציין בטופס התביעה ואשר טרם נמסר
לביטוח הלאומי.
! את טופס התביעה יש לשלוח או להביא אל סניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריך.
לשאלות ובירורים יש לפנות לטלפון  *6050או .04-8812345
! לידיעתך  -על פי חוק ,לא תשולם הגמלה לתקופה העולה על  12חודשים למפרע )לאחור( מיום
הגשתה.
! לפרטים נוספים אפשר להיעזר באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי .www.btl.gov.il

שים לב !
! שובך לעבודה אינו מונע את קבלת הגמלה.
! זימונך לוועדה יתאפשר רק לאחר שתמציא את כל המסמכים הרפואיים הקשורים למגבלות בגינן
אתה תובע גמלה זו.

חובה לחתום על טופס התביעה

בל(14.09.2010) 200 /

טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד
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המוסד לביטוח לאומי

לשימוש פנימי

מינהל הגמלאות

 0+h–:ا( 9D:<Lا(Vb$H
إدارة ا;BB~4/ت

חותמת קבלה

בלבד )סריקה(

‘ BLا•”Lhم

;4KC^¬/ل اT/ا¨6-

תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה
ולתשלום גמלת נכות מעבודה
 45467 "#$در "*+, -./ 01ا('&%
ود@? <==>:ت  9: -./ا('&%

(?]9 ) -=7

מס' זהות  /דרכון
ر Mo;.Z Soا3q /M@3`/از اVk]/
דפים סוג המסמך
};«kت 35ع ا0 0 M=GP3/

פרטי התובע 4C: %D•<E7م ا("#A

1

שם משפחה

שם משפחה קודם

שם פרטי

ا^ SاM-•;K/

ا^ Sا M-•;K/اJZ;]/

ا{^ Sا6B~ž/

מספר אישי בצה"ל
ا SoV/ا 67 6B~ž/ا¢GI/

תאריך לידה

מין اŸbI/

"

עיסוק اQ4K/

"

أVGq

זכר

"

ذآV

"

שכיר

;Lر@ ¤ا£G4/د

מתנדב

3.C9ع

נקבה

"

أf 5

שנה

חודש

יום

^Mb

V`¥

@3م

עצמאי

Q=C]9
כתובת )הרשומה במשרד הפנים( ا('Hbان ) ا(& V@ %.+وزارة ا(4ا‘( 0D#
רחוב  /תא דואר

מס' בית

כניסה

דירה

יישוב

;¥رع Tb} /وق T@VZ

ر SoاzGN/

Q¨T9

M=¥

T-Zة

טלפון נייד ه;3G-¨ pLي

טלפון קווי ه; pLأر|6

מיקוד

اY9V/
اT@VN/ي

דואר אלקטרוני  T@VZاVCc/و65

0

0
"

אני מאשר קבלת הודעות SMS

أوا 6=-L f-H J7ر^;•SMS Q
מען למכתבים )אם שונה מהכתובת המפורטת למעלה( Hb/ان ( ) %`<hK#إن آ<ن  9/ ً<E#L>:ا('Hbان ا(& %=Eأ( “”/

2

רחוב  /תא דואר

מס' בית

כניסה

דירה

יישוב

;¥رع Tb} /وق T@VZ

ر SoاzGN/

Q¨T9

M=¥

T-Zة

פרטי הפגיעה

מיקוד

اY9V/
اT@VN/ي

 %D•<E7ا••<0,

תאריך הפגיעה

;Lر@ ¤ا{};MZ

שנה

חודש

יום

^Mb

V`¥

@3م

פרטים על הפגיעה  [H QG};kLا{};MZ
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

בל(14.09.2010) 200 /
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פרטי מקום העבודה <j: %D•<E7ن ا('&%

3

שכיר  -שם ,טלפון וכתובת מקום העבודה أ – VGqإ^ ،Sه; pLو3bHان ;c9ن اQ4K/
 – Q=C]9إ^ ،Sه; pLو3bHان ا M«-B4/ا;IC/ر@M
עצמאי  -שם ,טלפון וכתובת העסק
מתנדב  -שם הגוף השולח לפעולת ההתנדבות 3.C9ع – إ^ Sا MmG`/ا;G-4K/ Q^VL 6C/ت ا3.C/ع
טלפון ه;pL

שם מקום העבודה  /העסק  /הגוף השולח לפעולת ההתנדבות

إ^;c9 Sن ا / Q4K/ا M«-B4/ا;IC/ر@ /Mا MmG`/ا;G-4K/ Q^VL 6C/ت ا3.C/ع

0

רחוב

מס' בית

כניסה

דירה

יישוב

;¥رع

ر SoاzGN/

Q¨T9

M=¥

T-Zة

מיקוד

اY9V/
اT@VN/ي

המקצוע ערב הפגיעה ا QNo Mb`4/ا{};MZ

פרטי הטיפול רפואי  %D•<E7ا('”ج ا(V*A

4

האם נזקקת לאשפוז עקב הפגיעה" :
ه 67 z c9 Qا ,N]Z fkžC]4/ا{};MZ

לא

" כן ,פרט _________________________
ا^ SاfkžC]4/
QB7 ،SK5
l

____________________
VC7ة ا3c4/ث

שם בית החולים

תקופת אשפוז

האם נעשו לך בדיקות עקב הפגיעה )צילומי רנטגן ,MRI ,CT ,וכד'(?
ه Qأ;}3«7 F/ z@Vqت  67 MGNOأ;=Hب ا{};3} ) MZر أ MRI , CT ،MK¥و ( gZ;¥ ;9؟

"

לא

" כן ,פרט __________________________________________________________________________

l

ا^ Sو3bHان ا M]^_4/ا MGN./ا 6C/ا ;`Z z@Vqا;}3«k/ت

QB7 ،SK5

שם וכתובת המוסד הרפואי בו נעשו הבדיקות

אם יש בידך צילומים או תוצאות בדיקות ,נא לצרפם לטופס התביעה.

إن آ;3«Z z5ز3} FLر أو ;}3«7 ¹•;C5ت  ،MGNOا;qV/ء إر.,-./;Z ;`o;7
אני מבוטח בקופ"ח _________________________________
أ ;5اTb} 67 [ّ9_4/وق اf|V4/
ציין בטבלה שלהלן את שמות הרופאים שטיפלו בך או עדין מטפלים בך:

أذآ 67 Vا M«•£/ا MG/;C/أ^;4ء ا»;NOء ا3I/;H [@W/ك أو  ;9زا3/ا @: F53I/;K
שם הרופא

إ^ Sا,GN./

בל(14.09.2010) 200 /

תחום מומחיות

;I9ل ا¼B~C/

כתובת המרפאה

3bHان ا;GK/دة

עמוד  4מתוך 8
המגבלות שיש לך עקב הפגיעה בגינן הינך תובע גמלה

5

ا•<p</ت ا( V@ G54( VLأ<C/ب ا••< 0,وا(<==>: VC#7 "#A7 VLت <S**+,
המגבלות או הכאבים מהם הינך סובל

המסמך/התיעוד הרפואי הקשור למגבלה שציינת

ا{;o;Hت او ا½lم ا;`b9 65;KL 6C/

ا /M=GP3/ا;`ž/دة ا MGN./ا MZ;}{;Z M=-KC4/ا 6C/ذآ;`LV

.1
.2
.3
.4
.5
האם סבלת בעבר ממגבלות או כאבים דומים לאלה שציינת בטבלה למעלה?

ه 67 zG5;H Qا [9 6|;4/إ;o;Hت أو ¾lم  6C-/ M`Z;ž9ذآ 67 ;`LVا M«•£/؟
"l

לא

"  QB7 ،SK5כן ,פרט___________________________________________________________________________ :

חזרה לעבודה ا('Hدة إ( oا('&%

6

האם חזרת לעבודה לאחר הפגיעה? هTH Qت إ f/ا TKZ Q4K/ا{}; MZ؟

"

TH – SK5ت إ Ÿk5 f/اQ4K/

"

TH – SK5ت إQB7 .V¨¾ Q4H f/

כן  -חזרתי לאותה העבודה
כן  -חזרתי לעבודה אחרת .פרט

_______________________________________________________________________________________
إ^ ,‚;} Sا Q4K/و3bHا g5שם המעביד וכתובתו

_______________________________________________________________________________________
;Lر@ ¤ا3K/دة إ f/ا Q4K/תאריך החזרה לעבודה _____________________________________________________________
"  S/أ THإ f/ا – Q4K/أذآ Vا ,N]/לא חזרתי לעבודה  -ציין את הסיבה _
_______________________________________________________________________________________

7

שליטה בשפה העברית إ<1دة ا( 0š#ا('*05K

"
" ^\} Qإ f/اV9 y9 MbI-/ا S-cC@ J7ا M¿-/ا M@VNK/לוועדה אגיע עם מלווה דובר עברית
"  [/أ} Qإ f/اV9 y9 MbI-/ا S-cC@ J7ا M¿-/ا M@VNK/לוועדה לא אגיע עם מלווה דובר עברית

أ l ;5أ TGqا M¿-/ا .M@VNK/أ ;5أT«Lث ا M¿-/אני לא שולט בשפה העברית .אני דובר ______________________

בל(14.09.2010) 200 /
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פרטים על תשלומים  9/ %D•<E7ا(<'@4ت

8

האם הנך מקבל או זכאי לתשלום או תגמול ממשרד הביטחון?

ه f=-CL Qأو  J«C]Lد MK7او ;BB~9ت  [9وزارة ا;7T/ع ؟

"

כן  -ציין את סוג התשלום _________________________
 – SK5أذآ35 Vع اMK7T/

"

מס' תיק באגף השיקום ___________________________
ر Soا 67 p-4/و‚Tة ا\C/هQG

לא

l
האם הנך מיוצג ע"י עו"ד ? -

"

ه;«9 F- 4@ Qم ؟
שם עו"ד ا^ Sا69;«4/

לא

"

כן ,פרט/י מטה:

: 6-@ ;4G7 QB7 ،SK5
l
כתובת עו"ד 3bHان ا69;«4/

טלפון ه;pL

0
האם הגשת או הנך עומד להגיש תביעה לפיצויי נזיקין בגין המקרה?

ه z9To Qأو أT=C^ F5م  À@3KL ,-Oأ|Vار  [Hا;«/دث ؟

"

l

"

 ،SK5أذآ Vا^ SاgG-H fHT4/

לא

כן  -ציין את שם הנתבע

__________________________________________________________________________________________

9

פרטי חשבון הבנק של התובע <+ž %D•<E7ب ا(*4C&( Gbم ا("#A
כל תשלום שיגיע לי מהמוסד לביטוח לאומי בגין תביעה זו ,אבקש להעבירו לחשבוני שפרטיו רשומים מטה:
أ %5H67 "#$آ %د@' 0ا 0+h–: 9: <SC6Lhا( 9D:XLا( %,<C: Vb$Hهlا ا( ، "#Aا(<+ž oب ا(* Gbا(lي K7د : V#5 <&D@ \#D•<E7
שמות בעלי החשבון أ^;4ء ا}«;ب ا;]«/ب

שם הבנק

שם הסניף  /כתובתו

מס' סניף

מספר חשבון

ا^ SاFbN/

ا^ SاVk/ع3bH /اg5

ر SoاVk/ع

ر Soا;]«/ب

לחבר קיבוץ או מושב שיתופי :אני מבקש להעביר את התשלום" :
('¡ Hآ ¢7H*Dاو 4#,ة <'7و : 0DPا <Pا %5H67 "#$ا(&*£#

לחשבון הקיבוץ  /המושב

(<+6ب ا(¢7H*Dj

"

לחשבוני הפרטי

( V,<+6ا(V=>¤

שם _______________

מתחייב להשתמש בכספי הגמלה שיופקו

אני השותף לחשבון הבנק של ת.ז__________________ .
לחשבון,בעבור מקבל הגמלה.
אני מתחייב להודיע למוסד לביטוח לאומי על כל שינוי של זהות השותפים לחשבון הבנק ו/או מיופי הכוח בחשבון ,ולדאוג להחתימם על טופס
עדכון חשבון .אני מסכים שהבנק ימסור מעת לעת למוסד לביטוח לאומי ,לפי בקשתו ,את פרטי השותפים ומיופי הכוח ,בין במהלך תקופת
הזכאות ובין לאחריה.
אני מסכים שהבנק הנ"ל יחזיר למוסד לביטוח לאומי ,לפי דרישתו ,סכומים מתוך חשבוני ,אם המוסד יפקיד לחשבון תשלום אשר כולו או חלקו
שולם בטעות ,או שלא כדין ,וכן שהבנק ימסור למוסד את פרטי מושכי התשלומים.

أ ;5ا;]‚ 67 F@Vž/ب  ,‚;} FbZه M@3ر __________________ Soا{^ __________________ SأYC/م ;4KC^ÃZل  Â/;N9ا;BB~4/ت
ا3L 6C/دع  67ا;]«/ب ¼~ž-/ ،اW/ي @ f=-Cا;BB~4/ت.
أYC/م  M]^_9 ÂG-NCZا [G9\C/ا [H 6bO3/آV.@ VGG¿L Qأ  f-Hه M@3اVž/آ;ء ;]‚ 67ب ا FbN/و/او ا 67 [G/3~4/ا;]«/ب ،وا\C/آS`KGo3L [9 T
345 f-Hذج  Ä@T«Lا;]«/ب .أوا f-H J7ان @ Â-Nا M]^_9 V¨½ [G‚ [9 FbN/ا [G9\C/ا QG};kL ،;`N-O ,]‚ ،6bO3/اVž/آ;ء  67ا;]«/ب
وا3^ ،gG7 [G/3~4/اء ¨£ل VC7ة ا{^;=«Cق او TKZه;.
اوا J7ان @ TGKا FbN/اW4/آ3ر أ U£Hا M]^_9 f/ا [G9\C/ا [9 Â/;N9 ;`N-O ,]‚ 6bO3/ا;]«/ب ,اذا آ; z5ا To M]^_4/اود 67 zHا;]«/ب ;ً¿-N9
 £او  \.~/;Z gb9 ً;4]oاو  ŸG/و35;=-/ ;ً=7ن ,وآ F/Wان @ 6.Kا QG};kL M]^_4/ا3N«^ [@W/ا ا Â/;N4/اW4/آ3رة.
آ;ً 9
____________________
ا;C/ر@¤
תאריך
בל(14.09.2010) 200 /

#

________________________
 6=-C9 yGo3Lا;BB~4/ت
חתימת מקבל הגמלה

#

______________________________
3L /yGo3Lا yGoاVž/آ;ء  67ا;]«/ب
חתימת/חתימות השותפים לחשבון

עמוד  6מתוך 8

הצהרה §5K=7

10

הצהרה

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.

أ ;5ا yo34/أد U;5أ}Vح \Zن  yG4qا QG};kC/ا 67 ;`C9To 6C/هWا ا ,-./و M«G«} gL;=«-9وآ;.M-9
أVHف أ g5و35;=/ ;ً =7ن ا [G9\C/اÃ7 ،6bO3/ن أي _@ ¼~¥دي  ¢¿/;Zاو  M7VK9 [Hا f/د;BB~9 y7ت وW`/ ;ً =7ا ا35;=/ن ،او ز@;د،;`L
3Zا^ M.إ¨;kء  ;`/ QG};kLأهW`/ MG4ا ا» p/;~@ g5Ã7 ،V9ا35;=/ن وVKC@ Toض V„ y7T/ا M9و^.[I
اVHف ان آ 67 VGG¿L Qا‚ Tا QG};kC/ا 67 ;`C9To 6C/هWا ا ,-./و f-H VP_@ ،gL;=«-9ا^;BB~4/ 6o;=«Cت او VL f-Hاآ Sد@[ ،و;bZء
 f-Hذ F/أYC/م  [H ÂG-NC/;Zآ£¨ VGG¿L Qل .;ً 93@ -.
תאריך

ا;C/ر@_________________ ¤

חתימת התובע

T=9 yGo3Lم ا,-./

#

_____________________

אם התביעה לא חתומה ע"י התובע נא לציין את הסיבה לכך ________________________________________ :ופרט___________ :
إن T=9 [c@ S/م ا ,-./ه 3اW/ي و f-H yoا ،,-./ا;qV/ء  ,N^ ?G|3Lذ______________________________________________ : F/
و_____________________________________________________________________________________ :QB7
שם החותם

כתובת

ا^ Sاyo34/

ا3bK/ان

מספר זהות

ر Soا Q4ž@ M@3`/ا SoV/ا{|;67
ס"ב

אם התביעה נחתמה בטביעת אצבע ,נא פרט:

إذا  SLا f-H yGo3C/ا M4BNZ ,-./ا{} ، yNا;qV/ء ا: QGBkC/
שם העד לחתימה

ا^ Sا;ž/ه f-H TاyGo3C/

מספר זהות ر Soا Q4ž@ M@3`/ا SoV/ا{|;67
ס"ב

בל(14.09.2010) 200 /
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נספח _6#:
ויתור על סודיות רפואית המוסד לביטוח לאומי ا(<bLزل  9/ا( 05K+ا( 0+h–&( 0D*Aا( 9D:XLا(Vb$H
‚VÉة

לכבוד

_________________
_________________

V7ع סניף _____________________________ ;Lر@ ¤תאריך __________________

أ ;5אני _______________________ ا yo34/أد ، U;5ه M@3ر Soהח"מ ,מספר זהות___________________ :
Tb} 67 3ÉHوق ا f|V4/חבר קופ"ח _____________________
وأ^ 67 [cהגר ב _______________________________________________________________________________

أ ,-Oأن 39T=Lا  M]^_4/ا [G9\C/ا 6bO3/أو ا3~4/ل  ،;`-No [9آ Qا;93-K4/ت ا ،6|V4Z M=-KC4/و| 6Kا ،6N./ا£K/ج اW/ي @=Tم ،6/
 gI•;C5و/او أي  M93-K9أ¨Vى @ ;`53N-.و/او أي و.6bB~L MGNO M=GP
מבקש בזה למסור למוסד לביטוח לאומי או לבא-כוחו ,כל מידע
בקשר למחלתי ,מצבי הרפואי ,הטיפול שניתן לי ,תוצאותיו ו/או כל מידע אחר שיידרש על-ידם ו/או כל מסמך רפואי אודותיו.

שם הרופא המטפל _________________________________
إ^ Sا ,GN./ا¹/;K4/

חתימה #

____________________

اyGo3C/

ויתור על סודיות רפואית המוסד לביטוח לאומי ا(<bLزل  9/ا( 05K+ا( 0+h–&( 0D*Aا( 9D:XLا(Vb$H
‚VÉة

לכבוד

_________________
_________________

V7ع סניף _____________________________ ;Lر@ ¤תאריך __________________

أ ;5אני _______________________ ا yo34/أد ، U;5ه M@3ر Soהח"מ ,מספר זהות___________________ :
Tb} 67 3ÉHوق ا f|V4/חבר קופ"ח _____________________
وأ^ 67 [cהגר ב _______________________________________________________________________________

أ ,-Oأن 39T=Lا  M]^_4/ا [G9\C/ا 6bO3/أو ا3~4/ل  ،;`-No [9آ Qا;93-K4/ت ا ،6|V4Z M=-KC4/و| 6Kا ،6N./ا£K/ج اW/ي @=Tم ،6/
 gI•;C5و/او أي  M93-K9أ¨Vى @ ;`53N-.و/او أي و.6bB~L MGNO M=GP
מבקש בזה למסור למוסד לביטוח לאומי או לבא-כוחו ,כל מידע
בקשר למחלתי ,מצבי הרפואי ,הטיפול שניתן לי ,תוצאותיו ו/או כל מידע אחר שיידרש על-ידם ו/או כל מסמך רפואי אודותיו.

שם הרופא המטפל _________________________________
إ^ Sا ,GN./ا¹/;K4/

בל(14.09.2010) 200 /

חתימה #
اyGo3C/

____________________
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ויתור על סודיות רפואית המוסד לביטוח לאומי ا(<bLزل  9/ا( 05K+ا( 0+h–&( 0D*Aا( 9D:XLا(Vb$H
‚VÉة

לכבוד

_________________
_________________

V7ع סניף _____________________________ ;Lر@ ¤תאריך __________________

أ ;5אני _______________________ ا yo34/أد ، U;5ه M@3ر Soהח"מ ,מספר זהות___________________ :
Tb} 67 3ÉHوق ا f|V4/חבר קופ"ח _____________________
وأ^ 67 [cהגר ב _______________________________________________________________________________

أ ,-Oأن 39T=Lا  M]^_4/ا [G9\C/ا 6bO3/أو ا3~4/ل  ،;`-No [9آ Qا;93-K4/ت ا ،6|V4Z M=-KC4/و| 6Kا ،6N./ا£K/ج اW/ي @=Tم ،6/
 gI•;C5و/او أي  M93-K9أ¨Vى @ ;`53N-.و/او أي و.6bB~L MGNO M=GP
מבקש בזה למסור למוסד לביטוח לאומי או לבא-כוחו ,כל מידע
בקשר למחלתי ,מצבי הרפואי ,הטיפול שניתן לי ,תוצאותיו ו/או כל מידע אחר שיידרש על-ידם ו/או כל מסמך רפואי אודותיו.

שם הרופא המטפל _________________________________
إ^ Sا ,GN./ا¹/;K4/

חתימה #

____________________

اyGo3C/

ויתור על סודיות רפואית המוסד לביטוח לאומי ا(<bLزل  9/ا( 05K+ا( 0+h–&( 0D*Aا( 9D:XLا(Vb$H
‚VÉة

לכבוד

_________________
_________________

V7ع סניף _____________________________ ;Lر@ ¤תאריך __________________

أ ;5אני _______________________ ا yo34/أد ، U;5ه M@3ر Soהח"מ ,מספר זהות___________________ :
Tb} 67 3ÉHوق ا f|V4/חבר קופ"ח _____________________
وأ^ 67 [cהגר ב _______________________________________________________________________________

أ ,-Oأن 39T=Lا  M]^_4/ا [G9\C/ا 6bO3/أو ا3~4/ل  ،;`-No [9آ Qا;93-K4/ت ا ،6|V4Z M=-KC4/و| 6Kا ،6N./ا£K/ج اW/ي @=Tم ،6/
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בקשר למחלתי ,מצבי הרפואי ,הטיפול שניתן לי ,תוצאותיו ו/או כל מידע אחר שיידרש על-ידם ו/או כל מסמך רפואי אודותיו.

שם הרופא המטפל _________________________________
إ^ Sا ,GN./ا¹/;K4/

בל(14.09.2010) 200 /

חתימה #
اyGo3C/

____________________

