حقوق متعالجي السرطان
وفق القانون
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مــن المهــم أن يكــون لديكــم العلــم بالحقــوق وفــق القانــون ،التــي تســتحقوها مــن المشــغل،
الــوزارات الحكوميــة ،الســلطات المحليــة وغيرهــا.
ينصــح بالطلــب مــن طبيــب العائلــة التوجيــه للعامــل  /ة اإلجتماعــي /ة فــي كالليــت كــي يســاعدكم
فــي تحصيــل كامــل الحقــوق
ً
المعلومات الواردة سلفًا ال تعتبر بديال إلستشارة مهنية.
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حقوق من المشغل

الحق في الحصول على رسوم إجازة مرضية

قانــون رســوم مرضيــة حــدد أن العامــل الــذي ال يســتطيع العمــل بســبب ضعــف مرضــي ،يســتحق
الحصــول مــن مشــغله علــى دفــع رســوم أيــام المــرض،اال إذا تقــرر غيــر هــذا فــي اتفــاق جماعــي
أو بأمــر التوســيع الســاري عليــه.

يوم الغياب
واحد
ثالثة
ثالثة
أربعة وما فوق

الرسوم المرضية

نسبة الدفع

ال يوجد دفع
دفع نصف الرسوم المرضية

 37.5%من أجرة يوم عادي

دفع نصف الرسوم المرضية

 37.5%من أجرة يوم عادي

دفع نصف الرسوم المرضية

 75%من أجرة يوم عادي

يمكن تجميع أيام المرض ،حسب التفصيل القادم:
شهر عمل كامل يمنح بالتراكم قيمة  ١.٥أيام من أجل الحصول على رسوم مرضية
شهر عمل جزئي يمنح بحسب النسبة.
يمكن تجميع حتى  ٩٠يوم مرض على األكثر.
إذا نقصــت أيــام العمــل بســبب المــرض ،عليكــم اعــام المشــغل بهــذا خــال  ٣أيــام مــن اليــوم
األول للغيــاب ،واالعــام عــن الفتــرة المتوقعــة التــي لــن تعملــوا بهــا .كــي تحصلــون علــى
رســوم أيــام المــرض مــن المشــغل مقابــل أيــام الغيــاب إثــر المــرض ،عليكــم ابــراز شــهادة مرضيــة
موقعــة مــن قبــل طبيــب وتحتــوي علــى التفاصيــل اآلتيــة:
 eeاالسم ورقم الهوية
 eeالمــدة التــي لــم تتمكــن بهــا مــن العمــل بســبب المــرض ،والمــدة المتوقعــة للغيــاب ،فــي
حــال ال يمكــن العــودة الــى العمــل.
 eeاسم الطبيب وعنوانه
 eeتاريخ إصدار الشهادة
أيــام المــرض تدفــع فــي نفــس يــوم دفــع المعــاش ،شــريطة أن تكــون الشــهادة المرضيــة قدمت
قبلــه بأســبوع علــى األقل.
فــي فتــرة المــرض إذا أديــت عمــل مقابــل أجــر أو مقابــل مــردود آخــر ،لــن تحصــل علــى رســوم
مرضيــة.
حق رسوم المرض مثل حق أجرة العمل بالضبط.
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تقاعد إعاقة

غالبيــة العمــال الذيــن دفعــوا لصنــدوق التقاعــد ،يســتحقون تعويــض تقاعــد فــي حالــة فقــدان لياقــة
العمــل وهــذا بعــد إســتنفاذ أيــام المــرض المتراكمــة لصالحهــم مــن مــكان العمــل.
التعــوض الشــهري األقصــى يصــل حتــى  70%مــن المعــاش فــي صناديــق التقاعــد القديمــة وفــي
الجديــدة تصــل النســبة الــى  ٧٥%مــن المعــاش .تقاعــد اإلعاقــة يدفــع للمعــاق حتــى لــو لــم يصــل
لســن التقاعــد وأثنــاء الحصــول علــى التقاعــد هــو يســتمر بتجميــع حقوقــه لتقاعــد الشــيخوخة.

مرضــى الســرطان الذيــن يتوقفــون عــن العمــل عقــب المــرض ،وأثنــاء العــاج وحتــى بعــده ،يمكنهــم
التقــدم بطلــب لتقاعــد إعاقــة.
فــي فتــرة المــرض والعــاج ،يتوقــع تراجــع فــي اللياقــة للقيــام بالوظائــف بشــكل عــام ،بالعمــل
المهنــي وبوظائــف العمــل المنزلــي.
مــن المهــم معرفتــه ،وفــق قانــون مســاواة حقــوق أصحــاب اإلعاقــات ،يتوجــب علــى المشــغلين فــي
أماكــن العمــل قبــول مرضــى الســرطان ثانيــة الــى العمــل ،وتشــغيلهم وترقيتهــم حســب كفاءتهــم،
قدرتهــم وخبرتهــم ،وال يتــم رفضهــم بســبب مرضهــم.
عامــل أصيــب بمــرض صعــب ،يســتحق الحصــول باالســتناد الــى قانــون الحمايــة فــي دولــة إســرائيل
علــى كامــل الحقــوق ،وكامــل التفهــم ،والشــروط التــي تناســبه حســب القانــون.
يمنع المشغل من التمييز ضد عامل بسبب مرضه ،إذا كان الئقا للقيام بوظيفته بشكل تام.

اإلستقالة واإلقالة

البنــد رقــم  ٦لقانــون تعويــض إقالــة ينــص علــى أن العامــل الــذي اســتقال عقــب وضعــه الصحــي
غيــر الجيــد وأثبــت باألدلــة ووفــق المســتندات الطبيــة ،شــروط العمــل ،وباقــي ظــروف الموضــوع،
يوجــد ســبب كافــي الســتقالته  -يــرى موضــوع تعويــض الفصــل أن إســتقالته كفصــل عــن العمــل
ويســتحق تعويضــات فصــل.
يمنــح هــذا البنــد الحــق أيضـ ًا لمــن هــو مــن أبنــاء عائلتــه أن يســتقيل بســبب الوضــع الطبــي الضعيــف
وهــذا بعــد يدعــم باإلثباتــات والمســتندات الطبيــة .عليــه توضيــح أنــه بســبب الوضــع الصحــي هنــاك
ســبب كافــي الســتقالة أحــد أفــراد العائلــة مــن أجــل رعايتــه .الفصــل لهــذا الســبب تمنــح الحــق البــن
العائلــة بتعويضــات الفصــل.
قوانيــن تعوضيــات الفصــل عــن العمــل ( عمليــة حســاب التعويضــات واإلســتقالة التــي نــرى كأنهــا
فصــل عــن العمــل) تعتبــر مــن هــم أفــراد عائلــة:
 -١الزوج/الزوجة بما فيه المشهرة للمجتمع
 -٢إبن ،بما فية إبن متبنى أو إبن الزوج/الزوجة
 -٣والد
 -٤حفيد  ،جد أو والد الزوج/الزوجة
كي تحظون بتعويضات الفصل ،يجب إظهار الصلة المباشرة بين المرض واالستقالة من العمل.
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العالقــة ليــس مــن شــأنها أن تكــون عائــق عــن إســتمرار العمــل ،لكــن يجــب إثبات عالقــة مباشــرة
للمــرض والتــي تشــكل الســبب لالســتقالة.
المســؤولية حــول إثبــات أن اإلســتقالة هــي بســبب المــرض ،تقــع علــى العامــل .يمكــن عمــل
هــذا بواســطة إبــراز شــهادات طبية ،التــي تشــهد أن الوضــع الطبــي ال يســمح بالعمــل فــي
نفــس مــكان العمــل .إذا كان المــرض أو تأثيــره علــى لياقــة العمــل غيــر قابلــة للجــدال ،ال يتوجــب
بالضــرورة إبــراز شــهادة طبيــة.

الفصل أثناء المرض

حســب أســلوب القضــاء اإلســرائيلي ،ال توجــد أوامــر قانونيــة خاصــة تمنــع مــن الفصــل بســبب
المــرض .ولكــن إذا قــرر المشــغل فصــل العامــل أثنــاء مرضــه عليــه عمــل ذلــك بحســن نيــة ،أي أن
ال يكــون هنــاك رابــط بيــن الفصــل للمــرض ،وهــذا وفــق قانــون اإلتفاقيــات.

فصل تمييزي على خلفية المرض

إذا فصلتــم عــن العمــل ،أو لــم تحصلــوا علــى ترقيــة بســبب المــرض ،يحــق لكــم بتقديــم شــكوى
قضائيــة حســب قانــون مســاواة حقــوق أصحــاب اإلعاقــات ،الــذي حــدد أن التمييــز بشــروط العمل/
القبــول للعمــل /الفصــل عــن العمــل علــى خلفيــة إعاقــة -ممنــوع ،ولهــذا يمكــن القــول أن
الفصــل عقــب المــرض هــو ممنــوع.
إذا فصلتــم عــن العمــل علــى خلفيــة المــرض و/أو العــاج ،الفصــل يصبــح تمييــز ولهــذا فهــو
ممنــوع حســب البنــد  ٢-مــن قانــون مســاواة الفــرص فــي العمــل وحســب البنــد  ٨لقانــون
مســاواة حقــوق أصحــاب اإلعاقــة .فــي هــذه الحالــة عليكــم إثبــات رابــط مباشــر بيــن الفصــل و/
أو عــدم ترقيــة للمــرض.
إذا تــم التمييــز علــى هــذاه الخلفيــة ،ينصــح بجمــع األدلــة ،لتمكيــن الشــكوى فــي محكمــة
العمــل ،فــي حــال تقــرر المقاضــاة.
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حقوق من التأمين الوطني
إعاقة عامة

من يستحق؟
 -١العمر واإلقامة  -مقيم في اسرائيل أتم عمر  ١٨سنة ولم يصل لسن التقاعد.
 -٢الدخــل  -الــذي يحصــل علــى دخــل كموظــف أو مســتقل أقــل مــن  ٦٠%مــن متوســط المعــاش أو
ابتــداء مــن  ٤٥%مــن متوســط الدخــل (اعتمــادا علــى نــوع اإلعاقــة).
 -٣إعاقــة طبيــة  -الــذي حــدد لــه طبيــب مــن قبــل التأميــن الوطنــي إعاقــة طبيــة بنســبة  ٦٠%علــى
األقــل ،أو بنســبة  ٤٠%علــى األقــل ،إذا كان قــد حــددت إلحــدى اإلعاقــات إعاقــة طبيــة بنســبة ٢٥%
على األقل.
 -٤درجــة عــدم القــدرة  -اذا حــدد لــك عقــب إعاقتــك بانــك ال تســتطيع العمــل أو قدرتــك علــى
اإلعتيــاش قلــت بنســبة  ٥٠%علــى األقــل ،وحــدد لــك درجــة عــدم القــدرة بإحــدى النســب التاليــة:
 ، ٧٤% ،٦٥% ، ٦٠%أو .١٠٠%

تقديم المطالبة
يمكن تقديم المطالبة لتحديد "إعاقة عامة" بإحدى الطرق التالية:
 e eتعبئــة نمــوذج مطالبــة بشــكل يــدوي (النمــوذج متوفــر بكراســة االســتمارات المرفقــة) ،وارســاله
بإرفــاق الوثائــق اإلضافيــة بواســطة موقــع االنترنــت
 e eمندوب خدمة بهاتف - * ٣٩٢٨  يساعد في تعبئة الشكوى وارسال الوثائق.
 e eتعبئــة نمــوذع شــكوى الكترونــي عبــر موقــع التأميــن الوطنــي وارســالة وبارفــاق الوثائــق
اإلضافيــة أون اليــن.
 e eتقديم المطالبة والوثائق بالبريد ،بالفاكس أو بوحدة الخدمة في الفرع القريب من سكنك.
فــي مراكــز "يــد موجهــة" يمكــن الحصــول علــى استشــارة مجانيــة قبــل تقديــم الشــكوى أو قبيــل
وقــت اإلمتثــال أمــام اللجنــة الطبيــة.
تقــدم الخدمــة فــي حيفــا ،بئــر الســبع ،القــدس وبيتــح تكفــا وأيضـ ًا بواســطة محادثــة فيديــو أون اليــن.
لمعلومــات إضافيــة الرجــاء اإلتصال علــى * ٢٤٩٦
مراحل إستيضاحات المطالبة
 -١موظــف الشــكاوي وطبيــب التأميــن الوطنــي يفحصــون الشــكوى (إذا نقصــت معلومــات،
ســتطالبون باتمامــه)
كــي يتــم التســهيل علــى أصحــاب اإلعاقــات الصعبــة والذيــن يقدمــون شــكوى للحصــول علــى
مخصصــات إعاقــة عامــة ،ولكــي يتــم تســريع التعامــل مــع موضوعــه ،حــدد "مســار ســريع"
لجماهيــر مختلفــة ومــن بينهــا مرضــى األمــراض الخبيثــة الذيــن يخضعــون لعــاج فعــال للمــرض أو
فــي حالــة نهائيــة.
الطبيــب بالفــرع يحــدد إذا كانــت الحالــة تســتحق اعتبارهــا "مســار ســريع" وفيمــا اذا هنالــك حاجــة
بامتثــال شــخصي لمقــدم المطالبــة كــي يحــدد القــرار " .المطالبــات بمســار ســريع" تحصــل علــى
أولويــة بالمعالجــة ،وســيحاول التأميــن الوطنــي قــدر اإلمــكان إنهــاء عــاج مطالبتــه خــال  ٣٠يــوم
مــن يــوم تقديــم الطلــب.
 -٢دعيتــم للجنــة طبيــة .اللجنــة الطبيــة تحــدد نســبة اإلعاقــة وفــق قائمــة الفحوصــات الطبيــة
المحــددة مــن قبــل التأميــن الوطنــي ( لــكل خلــل طبــي يقابلــه نســبة إعاقــة محــددة)
 -٣يحتمــل أن يســتدعوكم لجلســة مــع موظــف التأهيــل (عامــل إجتماعــي) يتطــرق لقدرتكــم علــى
العمــل واإلعتياش.
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 -٤موظــف الشــكاوي هــو مــن يحــدد إذا وبــأي درجــة اإلعاقــة الطبيــة تؤثــر علــى قدرتــك لإلعتيــاش
أو القيــام بوظائــف البيــت ويحــدد درجــة عــدم القــدرة بعــد التشــاور مــع طبيــب مختــص ومــع
موظــف تأهيــل مــن قبــل التأميــن الوطنــي .درجــات عــدم القــدرة الممكنــة هــي،٧٤% ،٦٥% ،٦٠% :
و .١٠٠%
 -٥بعــد انتهــاء كافــة الفحوصــات ترســل اليكــم بالبريــد رســالة تبلغكــم القــرار بخصــوص مطالبتكــم،
مرفقــة بتقريــر اللجنــة الطبيــة .يرجــى االنتبــاه فــي حــال انــه لــم تتــم الموافقــة علــى اســتحقاق
مخصصــات اإلعاقــة ،يحتمــل انكــم تســتحقون حقــوق بشــأن إعاقــة طبيــة دون اإلرتبــاط بمخصصــات
إعاقــة.
يمكن االستئناف على نسبة اإلعاقة الطبية وعلى درجة عدم القدرة لالعتياش أمام لجنة طبية
لالستئناف .يعتبر قرار لجنة اإلستئناف نهائي ،يمكن االستئناف على اللجنة في مسائل قانونية
فقط أمام محكمة العمل اللوائية.
ابتداء من اليوم الـ  ٩١لموعد تحديد درجة عدم القدرة .يمكن الحصول على
مخصصات اإلعاقة تدفع
ً
دفعات سابقة لموعد تقديم المطالبة لفترة  ١٢شهر على األكثر من موعد تقديم الشكوى.
ابتداء من  ١.٣.١٦تدفع مخصصات اإلعاقة من اليوم الـ  ٣١لموعد تحديد درجة عدم القدرة  ،لمن
تنطبق عليه الشروط التالية:
   -١من حدد له إعاقة طبية بنسبة  ٧٠%وما فوق ،أو  ٤٠ %وما فوق عقب إعاقة نفسية.
   -٢من حددت له درجة عدم القدرة بنسبة  ،١٠٠%لفترة تمتد لـ  ٦شهور على األقل.
من يستوفي الشروط السابقة ،يحصل على دفع عن فترات سابقة ابتداء من اليوم الـ  ٣١وما فوق،
الى ما بعد اليوم الـ  ٩١لموعد تحديد درجة عدم القدرة.
تصحيح وفق "قانون لرون"
 -١إذا حدد أن درجة عدم القدرة ثابتة ،لن يتم فحصها مجددا عند الخروج للعمل
 -٢المبلغ اإلجمال المكتسب من العمل والمنحة ،يكون دائم ًا أكبر من مبلغ المنحة لوحدها .لهذا
كلما كان معاش العمل أكبر ،يكون الدخل اإلجمالي أكبر.
 -٣إمتيازات مرافقة تعطى وفق الشروط الموضوعة.
 -٤شبكة أمان لمدة  ٣سنوات  -في حال توقفت مخصصات اإلعاقة بسبب العمل أو بسبب إرتفاع
الدخل من جراء العمل ،تتوفر حماية من شبكة أمان .التفصيالت :لفترة  ٣سنوات من يوم توقف
الحصول على المخصصات  ،وفي حال يتم التوقف عن العمل أو يسجل إنخفاض مستوى الدخل
 يمكن الحصول مجدد ًا على مخصصات اإلعاقة دون حصول فحص من جديد. -٥إذا كنت تحصل في شهر تموز  ٢٠٠٩على مخصصات إعاقة وكان لديك دخل آخر من العمل،
تحصل على مخصصات حسب القانون الجديد ،إذا طلبت أنت ذلك.
   -٦حسب القانون الساري تتوفر مخصصات جديدة " -مخصصات تشجيع" هذه المخصصات تدفع
بد ً
ال من مخصصات اإلعاقة ،لمن يحصل على دخل من العمل يفوق المبلغ المحدد وفق القانون.
وبهذا يحافظ على المبدأ ،الذي من شأنه أن يكون مجموع الدخل من العمل و المخصصات
يكون دائما أعلى من المخصصات لوحدها.
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مخصصات إعاقة من العمل

المخصصــات تعطــى فــي حــال تطــور مــرض الســرطان نشــأ بســبب العمــل المهنــي ،نتيجــة مــن التعــرض
أثنــاء العمــل لمســببات معروفــة أو مشــتبه بهــا كمســرطنة .فــي هــذه الحــاالت مــن المهــم التوجــه
للتأميــن الوطنــي  -قســم إصابــات العمــل ،بهــدف إثبــات أن العالقــة الســببية بيــن المــرض وبيــن العمــل
وبعــد االعتــراف بالرابــط الســببي ،تحــص علــى مخصصــات إعاقــة مــن العمــل.
قيمــة المخصصــات القصــوى تحســب وفــق المعــاش الــذي كان ســاري ًا قبــل إكتشــاف المــرض وتحديــد
نســبة اإلعاقــة.
عامــل اعتــرف بأنــه مصــاب مــن العمــل وحــددت لــه نســبة اإلعاقــة يســتحق لعــاج طبــي مجانــي،
تأهيــل مهنــي ،تعويــض بشــأن فقــدان قــدرة اإلعتيــاش وفــي حالــة الوفــاة نتيجــة مــن المــرض
المعــروف ،يحــق لورثتــه الحصــول علــى مخصصــات ارتبــاط بمصــاب عمــل.
فــي كل حــاالت المــرض يتوجــب فحــص الرابــط الســببي بالعمــل ،ألنــه بشــكل عــام المخصصــات التــي
ســتحصلون عليهــا هــي أعلــى بكثيــر مــن مخصصــات إعاقــة عامــة.

تأهيل مهني

إذا حــددت لكــم درجــة عــدم قــدرة اعتيــاش ،تســتحقون الحصــول علــى تأهيــل مهنــي مــن مؤسســة
التأميــن الوطنــي وبأنكــم مالئميــن لذلــك.
هــدف التأهيــل المهنــي هــو منــح تجهيــز مهنــي كــي تســاعدكم بالعــودة لعملكــم ،أو لعمــل آخــر
يتــاءم مــع قدراتكــم بعــد حصــول النقــص.

مخصصات خدمات خاصة (شرام שרשר"ממ)

مخصصــات لخدمــات خاصــة تمنــح للرجــال والنســاء حتــى ســن التقاعــد ،المؤمنيــن بالتأميــن الوطنــي
ويحتاجــون لمســاعدة كبيــرة مــن قبــل شــخص آخــر للقيــام بالنشــاطات اليوميــة (إرتــداء المالبــس ،أكل،
إســتحمام ،تنقــل داخــل البيــت والســيطرة علــى اإلفــرازات) ،أو يحتاجــون لمراقبــة دائمــة لمنــع حصــول
خطــر علــى حياتهــم أو احيــاة اآلخرين.
قيمة المخصصات القصوى يحدد بمدى اإلعتماد على إنسان آخر.
إســتمارة المطالبــة بمخصصــات خدمــات خاصــة واســتمارة الجمعيــة لمكافحــة الســرطان ( ينصح بضمه
للطلــب ) متوفــر فــي كراســة االســتمارات المرفقــة .يرجــى إرفــاق الوثائــق الطبيــة وأي وثيقــة أخــرى
مرتبطــة بالمطالبة

قبــل القــرار يتــم فحــص الشــخص المطالــب علــى يــد طبيــب مــن قبــل التأميــن الوطنــي ،وبعدهــا
وفــي حــاالت معينــة ،يتــم فحصــة داخــل بيتــه مــن قبــل مختــص مهنــي ،ليتــم تقييــم مــدى الحاجــة
بمســاعدة اآلخريــن.
كــي يجــرى التســهيل علــى أصحــاب إعاقــات صعبــة الذيــن يقدمــون مطالبــات لمخصصــات إعاقــة
عامــة ،ولكــي يتــم اإلســراع بمعالجــة القضيــة ،وجــد "مســار ســريع" لجماهيــر مختلفــة ومــن بينهــا
مرضــى األمــراض الخبيثــة الذيــن يخضعــون لعــاج فعــال بالمــرض أو فــي حالــة نهائيــة.
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الطبيــب بالفــرع يحــدد إذا كانــت الحالــة تعتبــر "مســار ســريع"وما إذا يتطلــب تواجــد طالــب المخصصــات
أثنــاء اتخــاذ القــرار" .المطالبــات بالمســار الســريع" تحظــى بأولويــة بالمعالجــة ،وســيحاول التأميــن
الوطنــي قــدر اإلمــكان إنهــاء عــاج مطالبتــه خــال  ٣٠يــوم مــن يــوم تقديــم الطلــب.

إستئناف على قرار اللجنة:

 e eإســتئناف للجنــة اإلســتئنافات لخدمــات خاصــة ،يقــدم مــن قبــل مــن لــم يكــن راضيــ ًا عــن قــرار
مؤسســة التأميــن الوطنــي.
 e eإســتئناف للجنــة طبيــة لإلســتئنافات حــول إعاقــة عامــة ،يقــدم مــن قبــل مــن رفضــت مطالبــه
بســبب نســبة إعاقــة طبيــة ال تؤهلــه لتلقــي المخصصــات.
 e eإستئناف لمحكمة العمل ،يقدم في قضايا قانونية فقط.

اإلنتقال من مخصصات إعاقة لمخصصات شيخوخة

متلقي مخصصات إعاقة عامة يحصلون على مخصصات اإلعاقة العامة حتى سن التقاعد.
من سن التقاعد تبدأ الحصول على مخصصات شيخوخة فقط.

مــن يحصــل علــى مخصصــات إعاقــة عامــة قريبــ ًا لموعــد حصــول علــى مخصصــات شــيخوخة ،لــن
تخفــض مخصصــات الشــيخوخة بســبب حصولهــم علــى مخصصــات اإلعاقــة الشــهرية األخيــرة التــي
دفعــت لهــم ،وســيتم التعديــل فــي المواعيــد التــي يتــم فيهــا تعديــل مخصصــات إعاقــة عامــة.
اإلنتقال من خدمات خاصة الى مكافأة تمريض
خمسة شروط تحدد من يستحق مكافأة تمريض ،وهي كالتالي:
١ـ من يقيم في اسرائيل والذي وصل الى سن التقاعد.
٢ـ مــن يســكن فــي مجتمعــه وليــس داخــل مؤسســة .مــن يتواجــد فــي مؤسســة تمريضيــة أو بيــوت
كبــار الســن ( المؤسســات المرخصــة مــن قبــل وزارة الصحــة ووزارة الرفــاه) ،ال يســتحقون المكافــأة.
٣ـ دخلــه ال يتجــاوز المبالــغ المفصلــة ( معدلــة لغايــة  .) ١.١.٢٠١٣المبالــغ تتغيــر مــن وقــت آلخــر
ويفضــل اإلطــاع عليهــا فــي موقــع مؤسســة التأميــن الوطنــي.
٤ـ مــن ال يحصــل علــى مخصصــات لخدمــات ( لمعــاق بســبب إصابــة عمــل أو لمعــاق عــام) مــن التأميــن
الوطنــي ،وال يحصــل علــى مكافــأة للعنايــة الشــخصية أو لمراقبــة مــن خزينــة الدولــة (مــن يحصــل
علــى مثــل هــذه المكافــأة عليــه اإلختيــار بينهــا وبيــن مكافــأة تمريض وفــق قانــون تأميــن تمريــض)
٥ـ مــن يكــون يحاجــة ماســة لمســاعدة إنســان آخــر كــي يقــوم بنشــاطاته اليوميــة (إرتــداء المالبــس،
إســتحمام ،أكل ،اهتمــام باالفــرازات ،االنتقــال داخــل البيــت وغيرهــا ) أو يكــون بحاجــة لمراقبــة
بالبيــت ألجــل ســامته وســامة المحيطيــن بــه.
عمليــة طلــب الحصــول علــى المكافــأة ،كيفيــة تقديــم الطلــب وتعبئــة اإلســتمارات ،يمكــن ايجــاده
فــي كراســة اإلســتمارات المرفقــة.
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حقوق من ضريبة الدخل
إعفاء من ضريبة الدخل (للمتعالجين المستمرين بالعمل)

ســلطات ضريبــة الدخــل يمكنهــا اعفائكــم مــن دفــع ضريبــة علــى دخلكــم بســبب المــرض شــريطة أن
تكــون قــد حــددت لكــم نســبة إعاقــة  ٩٠%فمــا فــوق ،للمــدة التــي ســيصادق عليهــا.
مســتحقين ـ مــن كان دخلــه حتــى وقــت المــرض يســتوجب ضريبــة وصــودق علــى منحــه نســب إعاقــة
طبيــة مــن قبــل التأميــن الوطنــي.
اإلستمارة يمكن إيجادها في كراسة اإلستمارات المرفقة.
ضريبــة الدخــل تســمح لكــم بالمطالبــة بإعفــاء لســنوات ســابقة حتــى ســت ســنوات .ينصــح بتقديــم
المطالبــة بعــد توفــر الوثائــق المطلوبــة التــي تثبــت إعاقــة طبيــة بنســبة .١٠٠%
يمكــن تقديــم المطالبــة لمؤسســة التأميــن الوطنــي فــي أي وقــت ،لكــن مــن المهــم معرفتــه أن
مؤسســة التأميــن الوطنــي تدفــع بــدل فتــرات ســابقة حتــى  ١٢شــهر فقــط ،لهــذا ينصــح بتقديــم
المطالبــة مبكــر ًا وال يتأخــر عــن ســنة مــن موعــد بدايــة المــرض.

سلطة السكان والهجرة
تشغيل معالج تمريضي  ٢٤ساعة

١ـ   إذن تشــغيل عامــل أجنبــي فــي مجــال التمريــض يعطــى بشــكل عــام وفــق اإلســتحقاقات
والفحوصــات التــي حــددت فــي أطــر مطالبــات لمكافآت/مخصصــات مــن قبــل التأميــن الوطنــي.
٢ـ   أذن تشــغيل ال يعطــى لمتعالجيــن الذيــن يمكثــون فــي مؤسســات (مستشــفيات ،مراكــز تأهيــل،
بيــوت مســنين وغيرهــا) ووفــق لإلســتثناءات التاليــة:
 e eمســن هاجــر ضمــن إطــار الســكن المحمــي والتــي تقــدم بهــا خدمــات تمريــض يكون مســتحق ًا
إلذن تشــغيل ويكــون مطابقـ ًا لشــروط االســتحقاق فــي هــذا البند.
 e eمتعالــج متواجــد فــي عــاج نهــاري بمشــفى يســتحق إذن تشــغيل ضمــن شــروط اإلســتحقاق
لهــذا البند.
٣ـ إذن تشــغيل يعطــى للمتعالــج الــذي يحتــاج لعــاج أو مراقبــة طــوال فتــرات اليــوم والليلــة كمــا
هــو مذكــور فــي المقدمــة الســابقة .ولهــذا ال يمكــن تشــغيل عامــل أجنبــي بوظيفــة جزئيــة أو
لفتــرة عــدة ســاعات أو أيــام معــدودة فقــط فــي االســبوع ،والمتعالــج الــذي يحتــاج مســاعدة
لمــدة عــدة ســاعات فــي اليــوم أو فــي األســبوع فقــط يمكنــه اإلعتمــاد بعامــل اســرائيلي.
٤ـ على المتعالج أن يزود العامل األجنبي سكن مالئم في بيت المتعالج.
٥ـ علــى العامــل األجنبــي أن يكــون عملــه فــي تقديــم عنايــة تمريضيــة ومســاعدة مقبولــة فــي
شــؤون بيــت المتعالــج الــذي منــح اإلذن .نقــل العامــل لتنفيــذ عمــل لصالــح طــرف ثالــث ،حتــى لــو
كان قريــب لعائلــة المتعالــج  ،يشــكل خــرق شــروط اذن العمــل.

شــروط اإلســتحقاق ،كيفيــة تقديــم الطلــب واإلســتمارات للتعبئــة ،يمكــن إيجادهــا فــي كراســة
اإلســتمارات المرفقــة.
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حقوق من الوزارات الحكومية والسلطات المحلية
مكتب الترخيص
المواصالت العامة
الحاصلــون علــى مخصصــات إعاقــة عامــة وذوو درجــة عــدم القــدرة لالعتيــاش بنســبة  ٧٥%علــى
األقــل ،يســتحقون لخصــم فــي المواصــات العامــة .شــهادة اإلســتحقاق ترســل للمســتحقين بشــكل
أوتوماتيكــي مــرة كل ســنتين.
رسوم الترخيص لذوي إعاقات طبية بنسبة  ٪٦٠وما فوق
للحصــول علــى رســوم ترخيــص مخفضــة لســيارة واحــدة ،والمســجلة علــى اســمكم أو علــى إســم
الــزوج /الزوجــة ،يرجــى التوجــه لمكتــب الترخيــص مرفقــ ًا بشــهادة تحتــوي علــى نســبة اإلعاقــة
الطبيــة التــي صــودق عليهــا.
شارة وقوف لسيارة معاق
إن لــم تصلــوا لســن التقاعــد بعــد ،عليكــم التوجــه قبــل كل شــيء للحصــول علــى تصريــح مــن دائــرة
الصحــة (طبيــب لوائــي المســؤول عــن التنقــل) للحصــول علــى شــارة وقــوف .بعدهــا عليكــم إبــراز
الوثائــق التاليــة أمــام طبيــب قســم الترخيــص :جــواب دائــرة الصحــة ،وثائــق طبيــة حديثــة وصــورة عــن
رخصــة الســياقة ،أو ذكــر بأنكــم ال تملكــون رخصــة ســياقة.
شــارة إعاقــة يمكــن أن يعطــى لســيارتين ،وال يشــترط أن تكــون بملكيتكــم ،شــرط تقديــم إثبــات
لســلطة الترخيــص بــأن الســيارتين مســتخدمة بشــكل دائــم.
إذا وصلتــم لســن التقاعــد ،عليكــم التوجــه مباشــرة لطبيــب قســم التخيــص وابــراز أمامــه التالــي:
رخصــة ســياقة ســارية ،رخصــة ســيارة مســجل بهــا أنكــم المالكــون ،ووثائــق طبيــة حديثــة.
مكاتب الترخيص اللوائية موجودة في حولون ،حيفا والقدس.
سلطات محلية
أرنونا
الحاصلــون علــى مخصصــات إعاقــة وذو درجــة عــدم القــدرة لالعتيــاش بنســبة  ٧٥%ومــا فــوق،
يســتحقون لخصــم بقيمــة ٨٠ %مــن ضريبــة األرنونــا .الحاصلــون علــى مخصصــات إعاقــة وذو درجــة
عــدم القــدرة لالعتيــاش بنســبة أقــل مــن  ،٧٠%ودرجــة إعاقتهــم هــي بنســبة  ٩٠%ومــا فــوق،
يســتحقون خصــم بقيمــة  ٤٠%مــن ضريبــة األرنونــا ،شــريطة أن ال يكــون بملكيتهــم عقــار إضافــي.
الخصــم يمنــح بصــورة آليــة حســب قوائــم معــدة مــن قبــل التأميــن الوطنــي .مــن المفيــد التأكــد مــن
مكتــب البلديــة بــأن الخصــم ســاري ومحــدث.
فــي غالبيــة مواقــع االنترنــت للســلطات المحليــة يمكــن إيجــاد إســتمارات للطلبــات المعينــة ويمكــن
طباعتهــا أيضـ ًا.

// 12

وزارة العمل ،الرفاه والخدمات اإلجتماعية
خدمات تلفونية
الخصــم علــى خدمــات التلفــون تمنــح لمــن حــددت لــه إعاقــة طبيــة بنســبة  ٨٠%ومــا فــوق ودرجــة
عــدم القــدرة بنســبة  ،٧٥%لفتــرة  ٦شــهور ومــا فــوق.
يقدم الطلب لقسم التأهيل ،وزارة العمل والرفاه ،شارع ياد حروتسيم  ،١٠القدس.
لالستيضاح يمكن التوجه لشركة بيزك ،هاتف ١٩٩ -
وزارة البناء واإلسكان
إشتراك في أجرة السكن
الحاصلــون علــى مخصصــات إعاقــة عامــة وذوو درجــة عــدم القــدرة لالعتيــاش بنســبة  ٧٥%علــى
األقــل ،يســتحقون لمســاعدة بأجــرة الســكن (عمومــي أو خصوصــي) أو بشــراء شــقة دائمــة مــن قبــل
إحــدى شــركات اإلســكان العموميــة .يقــدم الطلــب ألحــد بنــوك قــروض اإلســكان (مشــكنتا).

تخفيضات وإمتيازات إضافية
ضمــن شــروط معينــة ،أنتــم تســتحقون لخصــم وزارات حكوميــة إضافيــة .يرجــى التوجــه للــوزارت الحكوميــة
تلــك وفحــص اإلســتحقاق.
خصــم علــى ضريبــة الشــراء  -قســم ضريبــة الدخــل مــن ســلطة الضرائــب يشــغل خــط مفتــوح فــي موضــوع
ضرائـ�ب األراضـ�ي     1-800-222-337فــي أيــام فــي أيــام األثنيــن واألربعــاء بيــن الســاعات ١٥:٠٠-١٣:٠٠
تـ�ل آبيـ�ب ،هاتـ�ف 03-7633333
إدارة أراضي إسرائيل  -خصم على رسوم الترخيص التي تدفع إلدارة أراضي إسرائيل
مســاعدة بموضــوع إســكان للقادميــن الجــدد  -عامــل إجتماعــي فــي وزارة اإلســتيعاب حســب مناطــق
الســكن
الوكالة اليهودية  -إعفاء من إرجاع قرض سلة اإلستيعاب
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الجهات المستعدة لخدمتكم للحصول على معلومات عامة عن حقوقكم:
عمال إجتماعيين
لالستشــارة بخصــوص حقــوق عامــة يكــون العمــال اإلجتماعييــن ،الموجوديــن فــي معاهــد األورام
فــي المستشــفيات .وظيفتهــم اســتقبال المرضــى الذيــن يصلــون المعهــد ،وتعريفهــم علــى
حقوقهــم ومســاعدتهم فــي تقديــم اإلســتمارات .ويقــوم العمــال االجتماعييــن أيضـ ًا بفحــص مــدى
مالئمــة المتعالــج للشــروط المتطلبــة للمســاعدة مــن قبــل الجمعيــة لمحاربــة الســرطان.
فــي الجمعيــة لمحاربــة الســرطان تتوفــر عامــات إجتماعيــات لوائيــات ،يمكــن التوجــه اليهــن للحصــول
على معلومــات عامة.
لمعلومات إضافية :تليميدع 1-800-995-599
خدمة معلومات هاتفية للجمهور التابع لمؤسسة التأمين الوطني *6050 :أو 04-8812345
الجمعيــة لمحاربــة الســرطان ودائــرة المحاســبين مستشــاري الضريبــة ،يقدمــون استشــارة مجانيــة
لمرضــى الســرطان ،فــي مواضيــع الضريبــة
(فقــط فــي المواضيــع التــي تخــص مــرض الســرطان) .االستشــارة تقــدم كتطــوع مــن قبــل مستشــاري
الضريبــة أعضــاء الدائــرة ،وفــق ترتيــب مســبق هاتــف .03-5721642
وكيل التأمين الخاص
ألصحــاب تأميــن فقــدان لياقــة عمــل (تأميــن مــدراء أو تأميــن خصوصــي) أو تأميــن طبــي خــاص ،ينصــح
باستشــارة وكيــل التأميــن بشــكل مســبق قــدر اإلمــكان بعــد اكتشــاف المــرض ،للتعــرف علــى الحقــوق
وفــق البوليصــة ،وكيفيــة التصــرف بشــأن الحصــول علــى تلــك الحقــوق.
لمعلومات إضافية:
موقع مؤسسة التأمين الوطني:
www.btl.gov.il
موقع سلطة الضرائب (ضريبة الدخل ،ض.ق.م  ،الجمارك)
www.mof.gov.i|/taxes
الجمعية لمحاربة السرطان
www.cancer.org. il
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مالحظات شخصية

أصدر من قبل قسم الخدمة  -وحدة خدمة وتواصل الزبائن

