המוסד לביטוח לאומי

בל2600 /

מינהל הגמלאות
סיעוד
ﻲ
ﻣﺆﺳّﺴﺔ اﻝﺘﺄﻣﻴﻦ اﻝﻮﻃﻨ ّ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻤﺨﺼّﺼﺎت
ﺗﻤﺮﻳﺾ

תביעה לגמלת סיעוד
ﻃﻠﺐ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﺨﺼّﺼﺎت ﺗﻤﺮﻳﺾ
חובה לצרף לטופס זה
ﻳﺠﺐ أن ﺗﺮﻓﻖ/ي ﻝﻬﺬﻩ اﻻﺳﺘﻤﺎرة
 .1אישורי הכנסות שלך ושל בן/בת זוג מכל המקורות )למעט קצבאות ביטוח לאומי( לשלושה חודשים רצופים
מתוך ארבעה חודשים שקדמו לחודש הגשת תביעה.
ﻲ( ﻟﺜﻼﺛﺔ أﺵﻬﺮ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ
ﺗﺼﺪﻳﻘﺎت ﺑﺸﺄن ﻣﺪﺧﻮﻻﺗﻚ وﻣﺪﺧﻮﻻت زوﺟﻚ/ﺗﻚ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺼﺎدر ) ﻋﺪا ﻋﻦ ﻣﺨﺼّﺼﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨ ّ
ﺿﻤﻦ اﻷﺵﻬﺮ اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺖ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ.
אם הגשת תביעה במהלך שנים עשר החודשים האחרונים מאז נידחת ,אין צורך להמציא מחדש אישורי
הכנסות.
إن ﻗﻤﺖ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﺧﻼل  12ﺵﻬ ًﺮا ﻗﺒﻞ اﻹﻗﺎﻟﺔ ،ﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﺼﺪﻳﻘﺎت ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺪﺧﻮﻻت.
 .2אם אתה מתגורר בבית אבות/מוסד/משפחתון ,יש למלא אישור בסעיף ) 9בטופס התביעה( על ידי הנהלת
המקום.
إن آﻨﺖ ﺗﺴﻜﻦ ﻓﻲ دار ﻣﺴﻨّﻴﻦ/ﻣﺆﺳّﺴﺔ/ﻥﺰل ،ﻳﺠﺐ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ  ) 9ﻣﻦ اﺳﺘﻤﺎرة اﻟﻄﻠﺐ( ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إدارة اﻟﻤﻜﺎن.
 .3תדפיס מידע רפואי ממוחשב )תמצית תיק רפואי אבחנות ותרופות( חתום על ידי רופא מטפל )רופא
המשפחה( ו/או סיכום אשפוז שהתקיים ב 3-חודשים אחרונים.
وﺛﻴﻘﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻃﺒﻴّﺔ ﻣﺤﻮﺳﺒﺔ ) ﻣﻠﺨّﺺ اﻟﻤﻠّﻒ اﻟﻄﺒﻲّ ،ﺗﺸﺨﻴﺼﺎت وأدوﻳﺔ( ﻣﻮﻗّﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﻤﻌﺎﻟﺞ ) ﻃﺒﻴﺐ اﻟﻌﺎﺉﻠﺔ( و/أ ّو
ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﻜﻮث ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺧﻼل اﻷﺵﻬﺮ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷﺧﻴﺮة.

כיצד יש להגיש את התביעה
آﻴﻔﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻝﻄﻠﺐ
© את טופס התביעה יש לשלוח או להביא אל סניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריך.
לשאלות ובירורים יש לפנות לטלפון  *6050או .04-8812345
ﻲ اﻟﻘﺮﻳﺐ.
© ﻳﺠﺐ إرﺳﺎل أ ّو إﺣﻀﺎر اﺳﺘﻤﺎرة اﻟﻄﻠﺐ إﻟﻰ ﻓﺮع ﻣﺆﺳّﺴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨ ّ
ﻟﻸﺳﺌﻠﺔ واﻻﺳﺘﻔﺴﺎرات ﻳﺠﺐ اﻟﺘﻮﺟّﻪ ﻋﺒﺮ هﺎﺗﻒ رﻗﻢ  *6050أ ّو .04‐8812345
© לצורך קבלת הסבר וסיוע במילוי טופס התביעה ,ניתן לפנות למחלקת ייעוץ לקשיש בסניפי המוסד לביטוח
לאומי בטלפון.02-6463400 :לפרטים נוספים אפשר להיעזר באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי
www.btl.gov.il
© ﻟﺘﻠﻘﻲ اﻟﺸﺮح واﻟﺪﻋﻢ ﺣﻮل آﻴﻔﻴﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﺳﺘﻤﺎرة اﻟﻄﻠﺐ ،ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن اﻟﺘﻮﺟّﻪ إﻟﻰ ﻗﺴﻢ اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻤﺨﺼّﺺ ﻟﻠﻤﺴﻨّﻴﻦ ﻓﻲ ﻓﺮوع ﻣﺆﺳّﺴﺔ
ﻲ ﻋﺒﺮ هﺎﺗﻒ رﻗﻢ .02-6463400 :ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺹﻴﻞ ،ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن اﻻﺳﺘﻌﺎﻥﺔ ﺑﻤﻮﻗﻊ اﻹﻥﺘﺮﻥﺖ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻤﺆﺳّﺴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨ ّ
ﻲ www.btl.gov.il
اﻟﻮﻃﻨ ّ

בל(09.2010) 2600 /

הגעה לגיל 90
ﻦ ال  90ﻋﺎم
ﺑﻠﻮغ ﺳ ّ
אם מלאו לך  90שנה ,באפשרותך לבחור בביצוע הערכה תפקודית על ידי רופא מומחה בגריאטריה* )ללא
תשלום על ידי התובע( ,במקום על ידי מעריך המוסד.
ن ﻳﻘﻮم ﻣﻘﺪّم
ﺐ اﻟﻤﺴﻨّﻴﻦ ) دون أ ّ
ﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻃﺒﻴﺐ ﻣﺨﺘﺺ ﻓﻲ ﻃ ّ
ﻓﻲ ﺣﺎل ﺑﻠﻮﻏﻚ ﺳﻦ ال  90ﻋﺎم ،ﻳﻤﻜﻨﻚ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺨﻀﻮع ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ أداﺉ ّ
ي ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ذﻟﻚ( ،ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﻴّﻢ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻟﺪى اﻟﻤﺆﺳّﺴﺔ.
اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺪﻓﻊ أ ّ
אם בחרת להיבדק על ידי הרופא הגריאטר ,על הרופא הגריאטר למלא את נספח ג' המצ"ב ,טופס זה יצורף
לתביעה ,נוסף לתדפיס מידע רפואי מהרופא המטפל.
ﻲ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻤﻠﺤﻖ ج اﻟﻤﺮﻓﻖ ﺑﺬﻟﻚ ،ﻳﺘﻢ إرﻓﺎق هﺬﻩ
ﻲ ﻃﺐ اﻟﻤﺴﻨّﻴﻦ ،ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻷﺧﺼﺎﺉ ّ
إن اﺧﺘﺮت اﻟﺨﻀﻮع ﻟﻠﻔﺤﺺ ﻟﺪى أﺧﺼﺎﺉ ّ
اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﻟﻠﻄﻠﺐ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺛﻴﻘﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴّﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﻤﻌﺎﻟﺞ.
* על פי החוק יוכל לערוך הערכה זו רופא גריאטר המועסק ב" 'מוסד רפואי ציבורי' שבבעלות הממשלה,
קופת חולים או רשות מקומית ,או תאגיד שהוא מוסד ציבורי"...
ﺐ اﻝﻤﺴﻨّﻴﻦ اﻝﻤﻮﻇّﻒ ﻓﻲ " ﻣﺆﺳّﺴﺔ ﻃﺒﻴّﺔ ﻋﺎﻣّﺔ" ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ،
* ﻳﺴﻤﺢ اﻝﻘﺎﻥﻮن ﺑﺈﺝﺮاء ﻣﺜﻞ هﺬا اﻝﺘﻘﻴﻴﻢ ﻝﺪى ﻃﺒﻴﺐ ﻣﺨﺘﺺ ﻓﻲ ﻃ ّ
ﺹﻨﺪوق ﻣﺮﺿﻰ أ ّو ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺤﻠﻴّﺔ ،أ ّو ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺁﺧﺮ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺆﺳّﺴﺔ ﻋﺎﻣّﺔ"...
הערה :מי שנבדק ע"י מעריך יוכל להגיש הערכה תפקודית של רופא גריאטר רק אם חלפו  6חודשים ממועד
ביצוע ההערכה הקודמת.
ﻲ ﻃﺐ اﻟﻤﺴﻨّﻴﻦ ﻓﻘﻂ إن ﻣﺮت  6أﺵﻬﺮ
ﻲ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ أﺧﺼﺎﺉ ّ
ﻞ ﻣﻦ ﺧﻀﻊ ﻟﻠﻔﺤﺺ ﻟﺪى اﻟﻤﻘﻴّﻢ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻷداﺉ ّ
ﻣﻼﺣﻈﺔ :آ ّ
ﻋﻞ ﻣﻮﻋﺪ إﺟﺮاء اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ.

מגבלה בעלת אופי זמני:
ﻣﺤﺪودﻳّﺔ ﻣﺆﻗّﺘﺔ:
אם המגבלה התפקודית שלך הופיעה בחודשיים האחרונים והיא בעלת אופי זמני ,עליך לבקש מהרופא
המטפל ,למלא גם את נספח א' המצ"ב.
إن ﻇﻬﺮت ﻣﺤﺪودﻳﺘﻚ اﻷداﺉﻴّﺔ ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮﻳﻦ اﻷﺧﻴﺮﻳﻦ ،وآﺎﻥﺖ ﻣﺆﻗّﺘﺔ ،ﻋﻠﻴﻚ أﻳﻀﺎ أن ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﻤﻌﺎﻟﺞ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻤﻠﺤﻖ أ
اﻟﻤﺮﻓﻖ.

מידע מאחות מרפאה/מעובדת סוציאלית
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻤﺮّﺿﺔ ﻣﻮﻇّﻔﺔ ﻓﻲ ﻋﻴﺎدة/ﻋﺎﻣﻠﺔ اﺝﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
אם ברצונך לצרף מידע מאחות מרפאה ו/או עובדת סוציאלית עליך לבקש לרשום זאת

בנספח ב' המצ"ב.

إن أردت إرﻓﺎق ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻤﺮّﺿﺔ ﻣﻮﻇّﻔﺔ ﻓﻲ ﻋﻴﺎدة و/أ ّو ﻋﺎﻣﻠﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻋﻠﻴﻚ أن ﺗﻄﻠﺐ ﺗﺴﺠﻴﻞ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺤﻖ ب اﻟﻤﺮﻓﻖ.

חובה לחתום על טופס התביעה
ﻲ
اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻻﺳﺘﻤﺎرة إﻟﺰاﻣ ّ
טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד
هﺬﻩ اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﺹﻴﻐﺖ ﺑﺎﻟﻤﺬآّﺮ ،ﻟﻜﻨّﻬﺎ ﻣﻮﺟّﻬﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء واﻟﺮﺟﺎل ﻋﻠﻰ ﺣ ّﺪ ﺳﻮاء
בל(09.2010) 2600 /

עמוד  1מתוך 16

נא למלא מספר תעודת זהות _____________________
اﻝﺮﺝﺎء ﺗﺴﺠﻴﻞ رﻗﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻝﻬﻮﻳﺔ

י

המוסד לביטוח לאומי

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

מינהל הגמלאות

סיעוד
ﻲ
ﻣﺆﺳّﺴﺔ اﻝﺘﺄﻣﻴﻦ اﻝﻮﻃﻨ ّ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻤﺨﺼّﺼﺎت
ﺗﻤﺮﻳﺾ

חותמת קבלה
ﺥﺘﻢ اﻻﺳﺘﻼم

מס' זהות  /דרכון
رﻗﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻬﻮﻳﺔ/ﺟﻮاز اﻟﺴﻔﺮ
סוג
המסמך
ﻥﻮع
דפים
اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ
أوراق
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ﻃﻠﺐ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﺨﺼّﺼﺎت ﺗﻤﺮﻳﺾ
1

פרטי התובע

ﺗﻔﺎﺹﻴﻞ ﻣﻘﺪّم اﻝﻄﻠﺐ

שם פרטי
ﻲ
اﻻﺳﻢ اﻟﺸﺨﺼ ّ

שם משפחה
إﺳﻢ اﻟﻌﺎﺉﻠﺔ

תאריך לידה
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﻼد
שנה
اﻟﺴﻨﺔ

מספר זהות
ס"ב
رﻗﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻬﻮﻳﺔ
رﻗﻢ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ

מצב משפחתי
اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴّﺔ
 אלמן/ה  פרוד/ה
 רווק/ה
 أﻋﺰب/ﻋﺰﺑﺎء  أرﻣﻞ/ة  ﻣﻨﻔﺼﻞ/ة

מין
اﻟﺠﻨﺲ
חודש
اﻟﺸﻬﺮ

יום
اﻟﻴﻮم




זכר



נקבה

ذآﺮ



أﻥﺜﻰ

כתובת )הרשומה במשרד הפנים(
اﻝﻌﻨﻮان ) اﻝﻤﺴﺠّﻞ ﻓﻲ وزارة اﻝﺪاﺥﻠﻴّﺔ(
מס' בית
רחוב  /תא דואר
رﻗﻢ اﻟﻤﻨﺰل
ﺵﺎرع/ﺹﻨﺪوق ﺑﺮﻳﺪ

קומה
ﻃﺎﺑﻖ

 נשוי/אה
 ﻣﺘﺰوّج/ة

דירה
ﺵﻘﺔ

טלפון נייד
ي
اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺨﻠﻮ ّ

טלפון קווי
ﻲ
اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻷرﺿ ّ

0

0

 גרוש/ה  ידוע/ה בציבור
 ﻣﻄﻠّﻖ/ة  ﻣﻌﺮوف/ة ﻟﺪى اﻟﺠﻤﻬﻮر

יישוב
اﻟﺒﻠﺪة

מיקוד
ي
اﻟﺮﻣﺰ اﻟﺒﺮﻳﺪ ّ

דואר אלקטרוני
ﻲ
ﻋﻨﻮان اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻥ ّ

 אני מאשר קבלת הודעות SMS
 أواﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻘﻲ رﺳﺎﺉﻞ ﻥﺼ ّﻴﺔ ﻗﺼﻴﺮة SMS

מען למכתבים )אם שונה מהכתובת המפורטת למעלה(
ﻋﻨﻮان اﻝﻤﺮاﺳﻠﺔ ) إن اﺥﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻝﻌﻨﻮان اﻝﻤﺴﺠّﻞ أﻋﻼﻩ(
מס' בית
כניסה
רחוב  /תא דואר
ﻣﺪﺧﻞ
ﺵﺎرع/ﺹﻨﺪوق ﺑﺮﻳﺪ
رﻗﻢ اﻟﻤﻨﺰل

הקשיש נמצא כעת ב:
ﻦ ﻣﺘﻮاﺝﺪ ﺣﺎﻝﻴّﺎ ﻓﻲ:
اﻝﻤﺴ ّ
 בכתובת הנ"ל
 ﻓﻲ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﻤﺴﺠّﻞ أﻋﻼﻩ

בל(09.2010) 2600 /

דירה
ﺵﻘﺔ

יישוב
اﻟﺒﻠﺪة

מיקוד
ي
اﻟﺮﻣﺰ اﻟﺒﺮﻳﺪ ّ
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נא למלא מספר תעודת זהות _____________________
اﻝﺮﺝﺎء ﺗﺴﺠﻴﻞ رﻗﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻝﻬﻮﻳﺔ
 בבית חולים )ניתן להגיש תביעה רק כאשר יש מועד מתוכנן לשחרור מבית חולים( .פרט:

שם בית החולים _____________________ :מחלקה ___________________ :תאריך שחרור*________________ :
 ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ) ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪ وﺟﻮد ﻣﻮﻋﺪ ﻣﺤﺪّد ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ( .اﻟﺮﺟﺎء ﺗﻔﺼﻴﻞ:
إﺳﻢ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ _____________________ :اﻟﻘﺴﻢ ___________________ :ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺨﺮوج*_______________________ :
 בכתובת אחרת .פרט:
אצל ____________________ :כתובת________________________________________________________ :
 ﻓﻲ ﻋﻨﻮان ﺁﺧﺮ .اﻟﺮﺟﺎء اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ:
ﻟﺪى ____________________ :اﻟﻌﻨﻮان________________________________________________________ :

שפות דיבור
ﻝﻐﺔ اﻝﻤﺤﺎدﺙﺔ
___________________.1

_____________________.4 ____________________.3 ___________________.2

ייעוץ לקשיש
ﻦ
اﺳﺘﺸﺎرة ﻝﻠﻤﺴ ّ
הייעוץ לקשיש מציע שירותי ביקורי בית שניתן ע"י מתנדבים.

 אני מעוניין בביקורי מתנדב

ﻲ ﺑﺘﻠﻘﻲ زﻳﺎرات اﻟﻤﺘﻄﻮّع.
ﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺰﻳﺎرات اﻟﻤﻨﺰﻟﻴّﺔ واﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮﻳﻬﺎ اﻟﻤﺘﻄﻮّﻋﻮن  .إﻥّﻨﻲ ﻣﻌﻨ ّ
ﺗﻮﻓّﺮ اﻻﺳﺘﺸﺎرة ﻟﻠﻤﺴ ّ
פרטים על בן/בת זוג
ﺗﻔﺎﺹﻴﻞ ﺣﻮل اﻝﺰوج/ة
מספר זהות
שם פרטי
שם משפחה
ס" ב
ﻲ
اﻻﺳﻢ اﻟﺸﺨﺼ ّ
إﺳﻢ اﻟﻌﺎﺉﻠﺔ
رﻗﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻬﻮﻳﺔ
رﻗﻢ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ

האם בן/בת הזוג הגיש/ה תביעה לגמלת סיעוד או מקבל/ת גמלת סיעוד?  כן 
هﻞ ﻗﺎم/ت اﻟﺰوج/ة ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﻟﺘﻠﻘﻲ ﻣﺨﺼﺼّﺎت اﻟﺘﻤﺮﻳﺾ ،أ ّو ﻳﺘﻠﻘﻰ ﺣﺎﻟﻴّﺎ ﻣﺨﺼّﺼﺎت اﻟﺘﻤﺮﻳﺾ؟  ﻥﻌﻢ  آﻼ
לא

2

בן/בת משפחה או אפוטרופוס – לתאום ביקור

ﻲ -ﻝﺘﻨﺴﻴﻖ اﻝﺰﻳﺎرة
ﻓﺮد ﻣﻦ اﻝﻌﺎﺋﻠﺔ أ ّو وﺹ ّ

• יש לצרף אישור על מינוי אפוטרופוס
ﻲ
• ﻳﺠﺐ إرﻓﺎق اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺑﺸﺄن ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻮﺹ ّ
• לא ניתן לרשום בבקשה לתאום מי שאינו בן/בת משפחה או אפוטרופוס .בקשה לתאום עם גורם אחר תוגש במצורף לתביעה
ותכלול נימוקים לבקשה ותאור מפורט של הקשר עם הקשיש.
ي ﺵﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﻋﺪا ﻋﻦ أﺣﺪ أﻓﺮاد اﻟﻌﺎﺉﻠﺔ أ ّو اﻟﻮﺹﻲ .ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻃﺮف ﺁﺧﺮ ،ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﻣﺮﻓﻖ ﻻﺳﺘﻤﺎرة
• ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ إﺳﻢ أ ّ
ﻦ.
اﻟﻄﻠﺐ هﺬﻩ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺸﻤﻞ ﺗﻔﺴﻴﺮًا ﻟﻠﻄﻠﺐ ووﺹﻒ ﻣﻔﺼّﻞ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺴ ّ
הקשר לקשיש
שם פרטי
שם משפחה
ﻦ
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺴ ّ
ﻲ
اﻻﺳﻢ اﻟﺸﺨﺼ ّ
إﺳﻢ اﻟﻌﺎﺉﻠﺔ
טלפון נייד
ي
اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺨﻠﻮ ّ

טלפון קווי
ﻲ
اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻷرﺿ ّ

0

בל(09.2010) 2600 /

0
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3

כתובת המטפל העיקרי )ימולא רק כאשר יש לשלוח מכתבים המופנים לתובע לכתובת המטפל העיקרי גם אם מולא סעיף (2
ﻋﻨﻮان اﻝﻤﺴﺎﻋﺪ اﻝﺮﺋﻴﺴﻲ ) ﻥﺘﻢ ﺗﻌﺒﺌﺔ هﺬا اﻟﺒﻨﺪ إن ﺗﻘّﺮر إرﺳﺎل اﻟﺮﺳﺎﺉﻞ اﻟﻤﻮﺟّﻬﺔ ﻟﻤﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ إﻟﻰ ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ اﻟﺮﺉﻴﺴﻲّ ،ﺣﺘﻰ إن ﺗﻤﺖ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﺒﻨﺪ (2
מס' בית
رﻗﻢ
اﻟﻤﻨﺰل

רחוב  /תא דואר
ﺵﺎرع/ﺹﻨﺪوق ﺑﺮﻳﺪ

טלפון קווי
ﻲ
اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻷرﺿ ّ

כניסה דירה
ﺵﻘﺔ
ﻣﺪﺧﻞ

יישוב
اﻟﺒﻠﺪة

מיקוד
ي
اﻟﺮﻣﺰ اﻟﺒﺮﻳﺪ ّ

טלפון נייד
ي
اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺨﻠﻮ ّ

0
4

0

האנשים הגרים עם התובע
اﻷﺵﺨﺎص اﻝﺴﺎآﻨﻮن ﻣﻊ ﻣﻘﺪّم اﻝﻄﻠﺐ

מספר זהות
رﻗﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻬﻮﻳﺔ

1

ס" ב
رﻗﻢ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ

ס" ב
رﻗﻢ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ

2
ס" ב
رﻗﻢ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ

3
ס" ב
رﻗﻢ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ

4

בל(09.2010) 2600 /

שם משפחה
إﺳﻢ اﻟﻌﺎﺉﻠﺔ

שם פרטי
ﻲ
اﻻﺳﻢ اﻟﺸﺨﺼ ّ

יחס קרבה
ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻘﺮاﺑﺔ

שנת לידה
ﺗﺎرﻳﺦ
اﻟﻤﻴﻼد

ציין אם קיימת הגבלה
בתפקוד ואם מקבל
גמלת סיעוד/שירותים
מיוחדים או אחרת
בשל מגבלה זו
أذآﺮ إن وﺟﺪت ﻣﺤﺪودﻳﺔ
ﻓﻲ اﻷداء وإن ﻳﺘﻢ ﺗﻠﻘﻲ
ﻣﺨﺼّﺼﺎت
ﺗﻤﺮﻳﺾ/ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺎﺹّﺔ أ ّو
ﻏﻴﺮهﺎ ﺑﺴﺒﺐ هﺬﻩ
اﻟﻤﺤﺪودﻳﺔ
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נא למלא מספר תעודת זהות _____________________
اﻝﺮﺝﺎء ﺗﺴﺠﻴﻞ رﻗﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻝﻬﻮﻳﺔ
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פרטי הכנסות בשלושה חודשים רצופים מתוך ארבעה שקדמו לתאריך הגשת התביעה

ﺗﻔﺎﺹﻴﻞ اﻝﻤﺪﺥﻮﻻت ﺥﻼل ﺙﻼﺙﺔ أﺵﻬﺮ ﻣﺘﺘﺎﻝﻴﺔ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﻷﺵﻬﺮ اﻷرﺑﻌﺔ اﻝﺘﻲ ﺳﺒﻘﺖ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻝﻄﻠﺐ

• סמן  9בטור המתאים ,אם יש הכנסה וכן גם אם אין הכנסה ,מהמקורות המפורטים בטבלה.
• أﺵﺮ ب  9ﻓﻲ اﻟﺨﺎﻥﺔ اﻟﻤﻼﺉﻤﺔ ،ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟﻮد أ ّو ﻋﺪم وﺟﻮد دﺧﻞ ،ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﻔﺼّﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول.
• צרף אישורים מתאימים בעבור מקורות ההכנסה שציינת )פרט לקצבאות ביטוח לאומי(.
ﻲ(.
• أرﻓﻖ اﻟﺘﺼﺪﻳﻘﺎت اﻟﻤﻼﺉﻤﺔ ﺑﺸﺄن ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺘﻲ أﺵﺮت إﻟﻴﻬﺎ ) ﻋﺪا ﻋﻦ ﻣﺨﺼّﺼﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨ ّ
לשימוש המוסד לביטוח לאומי
הכנסות
ﻲ
ﻻﺳﺘﺨﺪام ﻣﺆﺳّﺴﺔ اﻝﺘﺄﻣﻴﻦ اﻝﻮﻃﻨ ّ
הכנסות
תובע
הכנסות התובע לחודש )יש לרשום את הכנסות בן/בת הזוג לחודש )יש לרשום
בן/בת זוג
ّم
ﺪ
دﺧﻞ ﻣﻘ
את החודש ואת ההכנסה המתאימה(
החודש ואת ההכנסה המתאימה(
מקור
دﺧﻞ اﻟﺰوج/ة
ﻣﺪﺧﻮﻻت اﻟﺰوج/ة ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻮاﺣﺪ
ﻣﺪﺧﻮﻻت ﻣﻘﺪّم اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻮاﺣﺪ
اﻟﻄﻠﺐ
اﻟﻤﺼﺪر
) ﻳﺠﺐ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺸﻬﺮ واﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻼﺉﻢ(
) ﻳﺠﺐ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺸﻬﺮ واﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻼﺉﻢ(
אין
אין
יש
יש
ﻻ
ﻻ
_______ _______ _______ _______ _______ _______
ﻳﻮﺟﺪ ﻳﻮﺟﺪ ﻳﻮﺟﺪ
ﻳﻮﺟﺪ
עבודה שכירה
   
ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺟﺮ
עבודה עצמאית
   
ﻋﻤﻞ ﻣﺴﺘﻘّﻞ
פנסיה מעבודה
   
ي ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ
راﺗﺐ ﺗﻘﺎﻋﺪ ّ
רנטה מחו"ל
ﻣﺨﺼّﺼﺎت ﻣﻦ ﺧﺎرج
   
اﻟﺒﻼد
תגמולים
   
ﻣﺨﺼّﺼﺎت أﺧﺮى
שכר דירה
   
إﻳﺠﺎر ﺵﻘﺔ
אחר .פרט:
ﺁﺧﺮ اﻟﺮﺟﺎء
   
اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ______:

6

הוצאות קבועות :החזקה במוסד ,תשלום דמי מזונות ,תשלום שכר דירה

اﻝﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻝﺜﺎﺑﺘﺔ :اﻝﻤﻜﻮث ﻓﻲ ﻣﺆﺳّﺴﺔ ،دﻓﻊ اﻝﻨﻔﻘﺔ ،دﻓﻊ إﻳﺠﺎر ﺵﻘّﺔ
יש לצרף אישורים לשלושה חודשים מתוך ארבעת החודשים שקדמו לחודש הגשת התביעה.

ﻳﺠﺐ إرﻓﺎق اﻟﺘﺼﺪﻳﻘﺎت ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺵﻬﺮ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﻷﺵﻬﺮ اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺖ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ
לשימוש המוסד
לביטוח לאומי
ﻻﺳﺘﺨﺪام ﻣﺆﺳّﺴﺔ
ﻲ
اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨ ّ

סכום הוצאה לחודש
ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺼﺮف ﻟﻠﺸﻬﺮ
סוג ההוצאה
)ציין את הסוג המתאים(

ﻥﻮع اﻟﻤﺼﺮوف
) أﺵﺮ إﻟﻰ اﻟﻨﻮع اﻟﻤﻼﺉﻢ(

התשלום בעבור
)ציין שם ויחס קירבה לתובע(

اﻟﺪﻓﻊ ل
) أﺵﺮ إﻟﻰ اﻻﺳﻢ وﻋﻼﻗﺔ اﻟﻘﺮاﺑﺔ
ﻣﻊ ﻣﻘﺪّم اﻟﻄﻠﺐ(

________

החזקה במוסד
اﻟﻤﻜﻮث ﻓﻲ ﻣﺆﺳّﺴﺔ
דמי מזונות
ﻥﻔﻘﺔ
שכר דירה *
إﻳﺠﺎر ﺵﻘّﺔ*
•
•
בל(09.2010) 2600 /

לא רק מי שיש לו הכנסה מהשכרת דירה אחרת.
ﻳﺠﺐ ﺗﻌﺒﺌﺔ هﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﺹﺤﺎب اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ إﻳﺠﺎر ﺵﻘّﺔ أﺧﺮى.

________

_______

________

סה"כ הוצאות ל3-
חודשים
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ ل
 3أﺵﻬﺮ
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اﻝﺮﺝﺎء ﺗﺴﺠﻴﻞ رﻗﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻝﻬﻮﻳﺔ

הערה :לתשומת לב בעלי הכנסה מהשכרת דירה המתגוררים בדיור מוגן  -נא להמציא אישור מהדיור המוגן על מרכיב הוצאות הדיור
בלבד בתשלום החודשי .סכום הוצאה זו ינוכה מהכנסות שכר הדירה .הסכום שינוכה לא יעלה על גובה שכר הדירה.
הניכוי יבוצע רק לאחר המצאת האישור.
ﻲ ﻋﻠﻰ ﻥﺴﺒﺔ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺴﻜﻦ ﻓﻘﻂ
ﻲ إﻟﻰ وﺟﻮب اﻟﺘﺰوّد ﺑﺘﺼﺪﻳﻖ ﻣﻦ اﻟﻨﺰل اﻟﻤﺤﻤ ّ
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻥﻮ ّد ﻟﻔﺖ اﻥﺘﺒﺎﻩ أﺹﺤﺎب اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ إﻳﺠﺎر ﺵﻘّﺔ واﻟﺴﺎآﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﻥﺰل ﻣﺤﻤ ّ
ﻣﻦ اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﺸﻬﺮﻳّﺔ .ﺳﻴﺘﻢ ﺧﺼﻢ هﺬا اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﻣﺪﺧﻮﻻت إﻳﺠﺎر اﻟﺸﻘّﺔ .اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬي ﺳﻴﺘﻢ ﺧﺼﻤﻪ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻣﺒﻠﻎ إﻳﺠﺎر اﻟﺸﻘّﺔ.
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תפקוד בפעולות היום יום

اﻷداء ﻓﻲ اﻝﻤﻬﺎم اﻝﻴﻮﻣﻴّﺔ
ניידות
اﻝﺘﻨﻘّﻞ

 נייד בכוחות עצמו
 ﻳﺘﻨﻘّﻞ ﺑﻘﻮاﻩ اﻟﺬاﺗﻴّﺔ


 هﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة آﺎﻣﻠﺔ
נדרשת עזרה מלאה


 ﻳﺘﻨﻘّﻞ ﺗﺤﺖ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ و/أ ّو ﻳﺴﻴﺮ وﺣﺪﻩ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة ﺟﻬﺎز
 רתוק לכיסא גלגלים או למיטה
ﻲ ﻣﺘﺤﺮّك أ ّو ﻓﻲ اﻟﺴﺮﻳﺮ
 ﻣﻘﻌﺪ ﻋﻠﻰ آﺮﺳ ّ

נייד בהשגחה ו/או מתהלך לבד עם מכשיר


 ﻣﺴﺎﻋﺪة ﺟﺰﺉﻴّﺔ-دﻋﻢ

עזרה חלקית – תמיכה

תפקוד בפעולות היום יום )סמן בכל אחד מהתפקודים את האפשרות המתאימה :עצמאי או זקוק לעזרה(
ﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻬﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ اﻹﻣﻜﺎﻥﻴﺔ اﻟﻤﻼﺉﻤﺔ :ﻣﺴﺘﻘّﻞ أو ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪة(
أداء اﻝﻤﻬﺎم اﻝﻴﻮﻣﻴّﺔ ) أﺵﺮ ﻓﻲ آ ّ
אם זקוק לעזרה ,פרט סוג עזרה
זקוק לעזרה
עצמאי
תפקוד
إن آﺎن ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪة ،اﻟﺮﺟﺎء ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻥﻮع اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة
ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪة
ﻣﺴﺘﻘّﻞ
اﻟﻨﺸﺎط
הלבשה


ارﺗﺪاء اﻟﻤﻼﺑﺲ
רחצה


اﻻﻏﺘﺴﺎل
אכילה


ﺗﻨﺎول اﻟﻄﻌﺎم
טיפול בהפרשות


اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻹﻓﺮازات
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קבלת תשלום או שירותים בעבור טיפול אישי ו/או עזרת בית מהגורמים הבאים )סמן את המתאים(

ﺗﻠﻘﻲ اﻝﻤﺎل أ ّو اﻝﺨﺪﻣﺎت ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻋﺎﻳﺔ ﺵﺨﺼﻴّﺔ و/أ ّو ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﻨﺰﻝﻴّﺔ ﻣﻦ إﺣﺪى اﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ) أﺵﺮ إﻝﻰ اﻝﺒﻨﺪ اﻝﻤﻼﺋﻢ(
 לא מקבל
 ﻻ أﺗﻠﻘﻰ
 מקבל עזרה בבית או עזרת הזולת ממשרד הביטחון
 أﺗﻠﻘﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﻨﺰﻟﻴّﺔ أ ّو ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ وزارة اﻟﺪﻓﺎع

בל(09.2010) 2600 /

עמוד  6מתוך 16

נא למלא מספר תעודת זהות _____________________
اﻝﺮﺝﺎء ﺗﺴﺠﻴﻞ رﻗﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻝﻬﻮﻳﺔ
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מגורים במוסד/בית אבות – אם התובע גר במוסד )אישור זה ימולא ע"י המוסד/בית אבות(
اﻝﺴﻜﻦ ﻓﻲ ﻣﺆﺳّﺴﺔ/دار ﻣﺴﻨّﻴﻦ -إن آﺎن ﻣﻘﺪّم اﻝﻄﻠﺐ ﻳﺴﻜﻦ ﻓﻲ ﻣﺆﺳّﺴﺔ ) ﺗﺘﻢ ﺗﻌﺒﺌﺔ هﺬا اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳّﺴﺔ/دار اﻟﻤﺴﻨّﻴﻦ(

ת.ז_____________________________ .

הריני לאשר כי מר/גב' ____________________________________

ن اﻟﺴﻴّﺪ/ة _________________________________ ﺣﺎﻣﻞ/ة ﺑﻄﺎﻗﺔ هﻮﻳﺔ رﻗﻢ
أﺹﺎدق ﺑﺄ ّ
נמצא במוסדנו _________________________________________ :תאריך כניסה________________________ :
ﻳﻤﻜﺚ ﻓﻲ ﻣﺆﺳّﺴﺘﻨﺎ ________________________________________ :ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺪﺧﻮل__________________________ :
כתובת המוסד_________________________________________ :

מס' טלפון__________________________ :

ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺆﺳّﺴﺔ_________________________________________ :

رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ__________________________ :

המוסד/המחלקה בה נמצא הקשיש פועל ברישיון:

 משרד העבודה והרווחה

ﻦ ﺑﺘﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ  :وزارة اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺮﻓﺎﻩ
ﺗﻌﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳّﺴﺔ/اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺬي ﻳﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻴﻪ/ا اﻟﻤﺴ ّ
נמצא במחלקה:



סיעודית



לתשושים



לתשושי נפש

ﻳﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ :



اﻟﺘﻤﺮﻳﺾ



اﻟﻌﺎﺟﺰﻳﻦ



اﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﻨﻔﺴﻴﻴﻦ





משרד הבריאות



ללא רישיון



وزارة اﻟﺼﺤّﺔ



دون ﺗﺮﺧﻴﺺ

אחרת ,פרט_________________________ :



ﺁﺧﺮ ،اﻟﺮﺟﺎء اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ____________________ :

ההתקשרות בין המוסד לקשיש כוללת:



ארוחות



ניקיון



כביסה

ﻦ ﺗﺸﻤﻞ:
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺆﺳّﺴﺔ واﻟﻤﺴ ّ



اﻟﻮﺟﺒﺎت



اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ



ﻏﺴﻞ اﻟﻤﻼﺑﺲ

השתתפות בדמי החזקה על ידי גוף ציבורי מהמשרדים  :בריאות  עבודה ורווחה  ביטחון  סוכנות  אין השתתפות
اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻲ رﺳﻮم اﻟﻤﻜﻮث ﻣﻦ ﻗﺒﻞ هﻴﺌﺔ ﻋﺎﻣّﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ل  :وزارة اﻟﺼﺤّﺔ  وزارة اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺮﻓﺎﻩ  وزارة اﻟﺪﻓﺎع  اﻟﻮآﺎﻟﺔ  ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺴﺎهﻤﺔ
מוסד בקיבוץ – ימלא בנוסף את הפרטים הבאים:
ﻣﺆﺳّﺴﺔ داﺥﻞ آﻴﺒﻮﺗﺲ -ﻳﺠﺐ أﻳﻀﺎ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻝﺒﻨﻮد اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:
המוסד מיועד:



לחברי הקיבוץ ובני משפחותיהם בלבד



קולט קשישים מבחוץ

اﻟﻤﺆﺳّﺴﺔ ﻣﺨﺼّﺼﺔ:



ﻷﻋﻀﺎء اﻟﻜﻴﺒﻮﺗﺲ وأﺑﻨﺎء ﻋﺎﺉﻼﺗﻬﻢ ﻓﻘﻂ



ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺴﻨّﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج

מעמד התובע:

 חבר קיבוץ

ﻣﻜﺎﻥﺔ ﻣﻘﺪّم اﻟﻄﻠﺐ  :ﻋﻀﻮ آﻴﺒﻮﺗﺲ


 ﻋﻀﻮ آﻴﺒﻮﺗﺲ ﺁﺧﺮ
חבר קיבוץ אחר


 ﻥﺰﻳﻞ ﺑﺪﻓﻊ رﺳﻮم

אורח בתשלום


 ﻥﺰﻳﻞ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ دﻓﻊ رﺳﻮم
אורח לא בתשלום

מתאריך_______________ :
ﻣﻨﺬ ﺗﺎرﻳﺦ_______________:
אישור המוסד/בית אבות
ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻝﻤﺆﺳّﺴﺔ/دار اﻝﻤﺴﻨّﻴﻦ
תאריך __________ :שם מנהל המוסד ____________________ :חתימת מנהל המוסד _____________________8
اﻟﺘﺎرﻳﺦ __________ :إﺳﻢ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺆﺳّﺴﺔ ______________________ :ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺆﺳّﺴﺔ_____________________8 :

בל(09.2010) 2600 /

עמוד  7מתוך 16

נא למלא מספר תעודת זהות _____________________
اﻝﺮﺝﺎء ﺗﺴﺠﻴﻞ رﻗﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻝﻬﻮﻳﺔ
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פרטים על תביעה לפיצוי נזיקין צד שלישי

ﺗﻔﺎﺹﻴﻞ ﺣﻮل دﻋﻮى ﻝﺘﻠﻘﻲ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﻥﺘﻴﺠﺔ أﺿﺮار ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻃﺮف ﺙﺎﻝﺚ
 .1האם התלות בזולת נגרמה כתוצאה מתאונה )תאונת דרכים או תאונה אחרת(?
هﻞ اﻟﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺎﻵﺧﺮﻳﻦ ﻥﺎﺗﺞ ﻋﻦ وﻗﻮع ﺣﺎدث ﻣﺎ ) ﺣﺎدث ﻃﺮق أ ّو ﺣﺎدث ﺁﺧﺮ(؟
 לא  כן ,פרט:
 آﻼ



ﻥﻌﻢ ،اﻟﺮﺟﺎء اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ:

סוג התאונה :
ﻥﻮع اﻟﺤﺎدث:



תאונת דרכים
ﺣﺎدث ﻃﺮق





תאונה אחרת

ﺣﺎدث ﺁﺧﺮ

תאריך התאונה_________________ :

מקום התאונה_________________________________ :

ﺗﺎرﻳﺦ وﻗﻮع اﻟﺤﺎدث________________ :

ﻣﻜﺎن وﻗﻮع اﻟﺤﺎدث_________________________________ :

נסיבות אירוע התאונה___________________________________________________________ :
ﻇﺮوف وﻗﻮع اﻟﺤﺎدث______________________________________________________________ :
 .2האם נמסרה הודעה למשטרה?
هﻞ ﺗﻢ إﺑﻼغ اﻟﺸﺮﻃﺔ؟
 לא
 آﻼ


 ﻥﻌﻢ ،ﻓﻲ ﻣﺮآﺰ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻓﻲ________________________ :

כן ,לתחנת המשטרה ב ________________________ :מס' תיק__________________________ :
رﻗﻢ اﻟﻤﻠّﻒ__________________________ :

כתובת תחנת המשטרה_________________________________________________________ :
ﻋﻨﻮان ﻣﺮآﺰ اﻟﺸﺮﻃﺔ_____________________________________________________________ :
 .3האם הגשת או תגיש תביעה לפיצוי נזיקין?
هﻞ ﻗﺪّﻣﺖ أ ّو ﺗﻨﻮي ﺗﻘﺪﻳﻢ دﻋﻮى ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﻥﺘﻴﺠﺔ أﺿﺮار؟
 לא
 آﻼ


 ﻥﻌﻢ ،ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ_______________________________ :
כן ,בתאריך_______________________________ :

מיהו הנתבע ______________________________ :מס' התיק_________________________ :
ﻣﻦ هﻮ اﻟﻤﺪّﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ___________________________ :رﻗﻢ اﻟﻤﻠّﻒ__________________________ :
 .4עורך הדין המייצג אותך בתביעה:
اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ اﻟﺬي ﻳﻤﺜّﻠﻚ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى:
שם ______________________________ :טלפון _________________ :טלפון נייד___________________ :
ي__________________ :
اﻹﺳﻢ _____________________________ :اﻟﻬﺎﺗﻒ _________________ :اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺨﻠﻮ ّ
כתובת______________________________________________________________________________ :
اﻟﻌﻨﻮان_______________________________________________________________________________ :
 .5האם קיבלת פיצוי נזיקין בגין התאונה?
هﻞ ﺗﻠﻘﻴﺖ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﻋﻦ أﺿﺮار ﻥﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﺎدث؟
 טרם קיבלתי פיצוי
 ﻟﻢ أﺗﻠﻖ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت ﺑﻌﺪ


 ﺗﻠﻘﻴﺖ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت
קיבלתי פיצוי

בסך _____________ :מאת ________________________ :בתאריך___________ :
ﺑﻘﻴﻤﺔ ______________ :ﻣﻦ _________________________ :ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ____________ :

בל(09.2010) 2600 /
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נא למלא מספר תעודת זהות _____________________
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פרטי חשבון הבנק של התובע
ﺗﻔﺎﺹﻴﻞ ﺣﺴﺎب اﻝﺒﻨﻚ اﻝﺘﺎﺑﻊ ﻝﻤﻘﺪّم اﻝﻄﻠﺐ
כל תשלום שיגיע לי מהמוסד לביטוח לאומי בגין תביעה זו ,אבקש להעבירו לחשבוני שפרטיו רשומים מטה:

ﻲ ﺑﺸﺄن هﺬا اﻝﻄﻠﺐ ﻝﺤﺴﺎب اﻝﺒﻨﻚ اﻝﻤﻔﺼّﻞ أدﻥﺎﻩ:
أﻃﺎﻝﺐ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ أي ﻣﺒﻠﻎ أﺳﺘﺤﻘﻪ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻝﺘﺄﻣﻴﻦ اﻝﻮﻃﻨ ّ
שמות בעלי החשבון
أﺳﻤﺎء أﺹﺤﺎب اﻟﺤﺴﺎب

שם הבנק
إﺳﻢ اﻟﺒﻨﻚ

מס' סניף
رﻗﻢ اﻟﻔﺮع

שם הסניף  /כתובתו
اﺳﻢ اﻟﻔﺮع/ﻋﻨﻮاﻥﻪ

מספר חשבון
رﻗﻢ اﻟﺤﺴﺎب

אני השותף לחשבון הבנק של ת.ז __________________ .שם _______________ מתחייב להשתמש
בכספי התביעה שיופקו לחשבון ,בעבור מקבל התביעה.
أﻥﺎ اﻟﻤﻮﻗّﻊ أدﻥﺎﻩ ،ﺵﺮﻳﻚ ﻓﻲ ﺣﺴﺎب اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﺤﺎﻣﻞ ﺑﻄﺎﻗﺔ هﻮﻳﺔ رﻗﻢ ______________ اﻹﺳﻢ ___________________
أﻟﺘﺰم ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﻨﺤﺔ اﻟﺬي ﺳﻴﺤﻮّل إﻟﻰ اﻟﺤﺴﺎب ،ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻣﺘﻠﻘﻲ اﻟﻤﻨﺤﺔ.

סוג הקרבה שלי לתובע הגמלה  :בן/בת זוג  הורה  בן/בת  אח/אחות 
ﺹﻠﺔ اﻟﻘﺮاﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻄﻨﻲ ﺑﻤﻘﺪّم ﻃﻠﺐ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻤﺨﺼّﺼﺎت  :زوج/ة  واﻟﺪ/ة  إﺑﻦ/ة  ﺵﻘﻴﻖ/ة  ﺁﺧﺮ:

אחר__________________ :

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.
ي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﺪ ﻳﻄﺮأ ﻋﻠﻰ هﻮﻳﺔ اﻟﺸﺮآﺎء ﻓﻲ ﺣﺴﺎب اﻟﺒﻨﻚ و/أ ّو اﻟﻤﻔﻮّﺿﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب ،واﻟﺤﺼﻮل
ﻲ ﻋﻦ أ ّ
أﻟﺘﺰم ﺑﺈﺑﻼغ ﻣﺆﺳّﺴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨ ّ
ن ﻳﻘﻮم اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ ﺣﻴﻦ إﻟﻰ ﺁﺧﺮ ﺑﺘﺰوﻳﺪ ﻣﺆﺳّﺴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲّ ،ﺣﺴﺐ ﻃﻠﺒﻬﺎ ،ﺑﺘﻔﺎﺹﻴﻞ
ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺎرة ﺣﺘﻠﻨﺔ اﻟﺤﺴﺎب .أواﻓﻖ ﺑﺄ ّ
اﻟﺸﺮآﺎء واﻟﻤﻔﻮّﺿﻴﻦ ،وذﻟﻚ ﺧﻼل ﻓﺘﺮ ة اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق أ ّو ﺑﻌﺪهﺎ.
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.
أواﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎم اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺈﻋﺎدة اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻮدﻋﺔ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﻟﻤﺆﺳّﺴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ ،ﺣﺴﺐ ﻃﻠﺒﻬﺎ ،وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺆﺳّﺴﺔ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ
ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎ إﻟﻰ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﺨﻄﺄ أو ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻥﻮﻥﻲ ،ﺳﻮاء آﺎن آﺎﻣﻼ أ ّو ﺟﺰﺉﻴّﺎ .آﻤﺎ وﻳﺠﻮز ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﻤﺆﺳّﺴﺔ ﺑﺘﻔﺎﺹﻴﻞ اﻷﺵﺨﺎص
اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺴﺤﺐ اﻷﻣﻮال.
____________________

8

________________________

8

______________________________

תאריך

חתימת מקבל התשלום

חתימת/חתימות השותפים לחשבון

اﻟﺘﺎرﻳﺦ

ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﺘﻠﻘﻲ اﻟﺪﻓﻌﺔ

ﺗﻮﻗﻴﻊ/ﺗﻮاﻗﻴﻊ اﻟﺸﺮآﺎء ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب

בל(09.2010) 2600 /

עמוד  9מתוך 16

נא למלא מספר תעודת זהות _____________________
اﻝﺮﺝﺎء ﺗﺴﺠﻴﻞ رﻗﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻝﻬﻮﻳﺔ

12

ויתור סודיות
اﻝﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﻝﺴﺮﻳّﺔ
ויתור סודיות ייחתם על ידי התובע או אפוטרופוסו )אם מונה לו כזה(.
ﻲ(
ﻲ ) إن ﺗﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ وﺹ ّ
ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﻟﺴﺮﻳّﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻘﺪّم اﻟﻄﻠﺐ أ ّو اﻟﻮﺹ ّ
הויתור מהווה תנאי הכרחי לטיפול בתביעה.
ﻃﺎ أﺳﺎﺳﻴّﺎ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻄﻠﺐ.
ﻳﺸﻜّﻞ اﻟﺘﻨﺎزل ﺵﺮ ً
אני _____________________________ הח"מ ,מס' ת.ז__________________________ .
أﻥﺎ ______________________________ اﻟﻤﻮﻗّﻊ أدﻥﺎﻩ ،ﺣﺎﻣﻞ ﺑﻄﺎﻗﺔ هﻮﻳﺔ رﻗﻢ
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 אודותיי.
ﻲ أ ّو ﻣﻨﺪوﺑﻴﻬﺎ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺸﺄن ﻣﺮﺿﻲ ،ﺣﺎﻟﺘﻲ اﻟﻄﺒﻴّﺔ ،اﻟﻌﻼج اﻟﺬي ﺗﻠﻘﻴﺘﻪ،
أﻃﺎﻟﺐ ﺑﻬﺬا ﺗﺰوﻳﺪ ﻣﺆﺳّﺴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨ ّ
ﻲ ﺧﺎص ﺑﻲ.
ي ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻃﺒ ّ
ي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﺧﺮى ﻣﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﻲ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﻢ ،و/أ ّو أ ّ
ﻥﺘﺎﺉﺠﻪ و/أ ّو أ ّ
אני _____________________________ הח"מ ,מס' ת.ז__________________________ .
أﻥﺎ ______________________________ اﻟﻤﻮﻗّﻊ أدﻥﺎﻩ ،ﺣﺎﻣﻞ ﺑﻄﺎﻗﺔ هﻮﻳﺔ رﻗﻢ
נותן בזה את הסכמתי למוסד לביטוח לאומי למסור מידע רפואי וסוציאלי אודותיי ,הדרוש למתן טיפול במסגרת
חוק ביטוח סיעוד ,לחברי הועדה המקומית ועובדים הפועלים מטעמם וכן לנותן השירותים שיספק לי את שירותי
הסיעוד.
أﺗﻴﺢ ﺑﻬﺬا ﻟﻤﺆﺳّﺴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴّﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴّﺔ اﻟﺨﺎﺹّﺔ ﺑﻲ ،واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺿﻤﻦ إﻃﺎر ﻗﺎﻥﻮن اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
اﻟﺘﻤﺮﻳﻀﻲّ ،وذﻟﻚ ﻷﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴّﺔ وﻣﻮﻇّﻔﻴﻬﺎ ،إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻤﺰوّد اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺬي ﺳﻴﻮﻓّﺮ ﻟﻲ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻤﺮﻳﺾ.
אני מאשר בזה כי ידוע לי שמידע על מחלה מדבקת )אם קיימת( יימסר לנותן השירותים ולמטפלת מטעמו.
ن ﺗﻘﺪّم ﻟﻤﺰوّد اﻟﺨﺪﻣﺎت وﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﻮﻇّﻔﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ.
ي ﻣﺮض ﻣﻌ ٍﺪ ) إن وﺟﺪ( ﻳﺠﺐ أ ّ
ن ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺸﺄن أ ّ
أﺹﺎدق ﺑﻬﺬا ﺑﺄﻥّﻲ أﻋﻠﻢ أ ّ
תאריך_________________
اﻟﺘﺎرﻳﺦ _________________
אם החותם אינו הזקן ,יש לצרף צילום צו אפוטרופוס.
إن آﺎن ﺹﺎﺣﺐ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺵﺨﺼًﺎ ﺁﺧﺮًا ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻦّ ،ﻳﺠﺐ إرﻓﺎق أﻣﺮ اﻟﻮﺹﺎﻳﺔ.

בל(09.2010) 2600 /

חתימת התובע 8
ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﻘﺪّم اﻟﻄﻠﺐ ____________________8

____________________
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הצהרת התובע ו/או מגיש התביעה
ﺗﺼﺮﻳﺢ اﻝﻤ ّﺪﻋﻲ و/أ ّو ﻣﻘﺪّم اﻝﻄﻠﺐ
אני החתום מטה תובע גמלת סיעוד ומצהיר 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 ע"י העלמת פרטים שיש להם חשיבות לעניין ,דינו קנס כספי או
מאסר.
ن
ن ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﻔﺎﺹﻴﻞ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣّﺘﻬﺎ ﺿﻤﻦ هﺬا اﻟﻄﻠﺐ وﻣﻼﺣﻘﻪ ﺹﺤﻴﺤﺔ وآﺎﻣﻠﺔ .أﻋﻠﻢ أ ّ
أﻥﺎ اﻟﻤﻮﻗّﻊ أدﻥﺎﻩ ﻣﻘﺪّم ﻃﻠﺐ اﻟﻤﻨﺤﺔ وأﺹﺮّح ﺑﻬﺬا ﺑﺄ ّ
ن اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻳﺆدي ،ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ أو اﻻﺣﺘﻴﺎل ،ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ دﻓﻊ
ﺗﺰوﻳﺪ ﺗﻔﺎﺹﻴﻞ ﻏﻴﺮ ﺹﺤﻴﺤﺔ أ ّو إﺧﻔﺎء ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻳﺨﺎﻟﻔﺎن اﻟﻘﺎﻥﻮن ،وأ ّ
اﻟﻤﺨﺼّﺼﺎت وﻓﻖ هﺬا اﻟﻘﺎﻥﻮن ،أو زﻳﺎدﺗﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﺧﻔﺎء ﺗﻔﺎﺹﻴﻞ ذات أهﻤﻴﺔ ،ﺳﻴﻌﺎﻗﺐ ﺑﺪﻓﻊ ﻏﺮاﻣﺔ أ ّو ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ.
ידוע לי כי כל שינוי באחד הפרטים שמסרתי בתביעה זו או בנספחיה ,יש בו כדי להשפיע על זכאותי לגמלה או על
יצירת חוב ,ועל כן אני מתחייב להודיע על כל שינוי בתוך  30יום.
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 أ ّ
ي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻼل  30ﻳﻮم
أ ّ
כמו כן אני מתחייב להודיע למוסד על כל יציאה מהארץ לתקופה העולה על  3חודשים.
ي ﺳﻔﺮ إﻟﻰ ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد ﻟﻔﺘﺮة ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ  3أﺵﻬﺮ.
آﻤﺎ وأﻟﺘﺰم ﺑﺈﺑﻼغ اﻟﻤﺆﺳّﺴﺔ ﻋﻦ أ ّ
כמו כן ,אני מצהיר בזה כי פרט להכנסות שצוינו לעיל אין לתובע ו/או לבן/בת זוגו/ה הכנסות נוספות.
ي ﻣﺪﺧﻮﻻت إﺿﺎﻓﻴّﺔ.
أﺹﻠﺮّح أﻳﻀﺎ ﺑﺄﻥّﻪ ﻋﺪا ﻋﻦ اﻟﻤﺪﺧﻮﻻت اﻟﻤﺬآﻮرة أﻋﻼﻩ ،ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻟﻤﻘﺪّم اﻟﻄﻠﺐ أ ّو زوﺟﺘﻪ/هﺎ أ ّ
_______________
תאריך
اﻟﺘﺎرﻳﺦ
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____________________________
_______________________________
חתימת התובע  /מקבל הגמלה /
שם פרטי ומשפחה
מגיש התביעה
ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻤﺪّﻋﻲ/ﻣﺘﻠﻘﻲ اﻟﻤﺨﺼّﺼﺎت/ﻣﻘﺪّم اﻟﻄﻠﺐ
ﻲ واﺳﻢ اﻟﻌﺎﺉﻠﺔ
اﻹﺳﻢ اﻟﺸﺨﺼ ّ

למלא אם מגיש התביעה אינו התובע:
ﻳﺠﺐ ﺗﻌﺒﺌﺔ هﺬا اﻝﺒﻨﺪ إن آﺎن ﻣﻘﺪّم اﻝﻄﻠﺐ ﺵﺨﺼًﺎ ﺁﺥﺮًا ﻏﻴﺮ اﻝﻤﺪّﻋﻲ:
טלפון קווי
הקשר לתובע
ﻲ
اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻷرﺿ ّ
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺪّﻋﻲ

טלפון נייד
ي
اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺨﻠﻮ ّ

0
רחוב
ﺵﺎرع

בל(09.2010) 2600 /

מספר בית
رﻗﻢ اﻟﻤﻨﺰل

כניסה
ﻣﺪﺧﻞ

0
דירה
ﺵﻘّﺔ

יישוב
اﻟﺒﻠﺪة

מיקוד
ي
اﻟﺮﻣﺰ اﻟﺒﺮﻳﺪ ّ
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המוסד לביטוח לאומי

נספח א'

מינהל הגמלאות

סיעוד
ﻲ
ﻣﺆﺳّﺴﺔ اﻝﺘﺄﻣﻴﻦ اﻝﻮﻃﻨ ّ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻤﺨﺼّﺼﺎت
ﺗﻤﺮﻳﺾ

שם החולה__________________ :
إﺳﻢ اﻟﻤﺮﻳﺾ__________________ :
ת.ז .ס"ב

رﻗﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ

اﻟﻬﻮﻳﺔ .رﻗﻢ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ

ﻣﻠﺤﻖ أ

מידע רפואי  -בעקבות מגבלה חדשה וזמנית  -ימולא על ידי הרופא המטפל

)אין חובה למלא דף זה(

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻃﺒﻴّﺔ -ﻋﻘﺐ ﻣﺤﺪودﻳﺔ ﺝﺪﻳﺪة وﻣﺆﻗّﺘﺔ -ﺗﺘﻢ ﺗﻌﺒﺌﺔ هﺬا اﻝﺒﻨﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻝﻄﺒﻴﺐ اﻝﻤﻌﺎﻝﺞ ) ﺗﻌﺒﺌﺔ هﺬﻩ اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻟﻴﺴﺖ إﻟﺰاﻣﻴّﺔ(
א .מצב קוגניטיבי  -סמן אחת האפשרויות
اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻹدراآﻴّﺔ -أﺵﺮ إﻟﻰ إﺣﺪى اﻹﻣﻜﺎﻥﻴﺎت

.1

 מתמצא בזמן ובמקום
 ﻣﺪرك ﻟﻠﺰﻣﺎن واﻟﻤﻜﺎن

.2



 הפרעה ניכרת בהתמצאות
 اﺿﻄﺮاب ﻣﻠﺤﻮظ ﻓﻲ اﻹدراك
 דמנציה – עם הפרעה בדיבור ובתפקוד היומי
ﻲ.
ﻲ – ﻣﻊ اﺿﻄﺮاب ﻓﻲ اﻟﻜﻼم واﻷداء اﻟﻴﻮﻣ ّ
 اﺧﺘﻼل ﻋﻘﻠ ّ
 אין מידע
 ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
הפרעה קלה בהתמצאות – או הפרעה חולפת

اﺿﻄﺮاب ﻃﻔﻴﻒ ﻓﻲ اﻹدراك -أ ّو اﺿﻄﺮاب ﻣﺆﻗّﺖ.

.3
.4
.5

ב .תחילת ההגבלה המשמעותית בתפקוד יום יומי
ﻲ
ﺑﺪاﻳﺔ اﻝﻤﺤﺪودﻳﺔ اﻝﻤﻠﺤﻮﻇﺔ ﻓﻲ اﻷداء اﻝﻴﻮﻣ ّ
 בשני החודשים האחרונים


 בתקופה שקדמה לחודשיים האחרונים
 ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺖ اﻟﺸﻬﺮﻳﻦ اﻷﺧﻴﺮﻳﻦ
 אין מידע
 ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮﻳﻦ اﻷﺧﻴﺮﻳﻦ

ג .המגבלה התפקודית עשויה לחלוף תוך חודשיים?
هﻞ ﻗﺪ ﺗﺰول هﺬﻩ اﻝﻤﺤﺪودﻳﺔ اﻷداﺋﻴّﺔ ﺥﻼل ﺵﻬﺮﻳﻦ؟



כן ,ﻥﻌﻢ



לא  ,آﻼ



אין מידע ,ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت

הערות  -ﻣﻼﺣﻈﺎت_________________________________________________________ :
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
שם הרופא _______________ המרפאה/בית החולים __________________
إﺳﻢ اﻟﻄﺒﻴﺐ _______________ اﻟﻌﻴﺎدة/اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ _______________________
טלפון __________________
اﻟﻬﺎﺗﻒ __________________
תאריך _________________
اﻟﺘﺎرﻳﺦ __________________
בל(09.2010) 2600 /

חתימה וחותמת ______________________
اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ واﻟﺨﺘﻢ _________________________
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נא למלא מספר תעודת זהות _____________________
اﻝﺮﺝﺎء ﺗﺴﺠﻴﻞ رﻗﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻝﻬﻮﻳﺔ

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

נספח ב
ﻣﻠﺤﻖ ب

מידע לצורך החלטה בזכאות לגמלת סיעוד )אין חובה למלא דף זה( – ימולא ע"י אחות/עו"ס )קופ"ח/רווחה( המעוניינים למסור
מידע  ,לגבי תובעי גימלת סיעוד הנמצאים בטיפולם ,על סמך היכרות

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺿﺮورﻳّﺔ ﻻﺗﺨّﺎذ ﻗﺮار ﺑﺸﺎن اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻣﺨﺼّﺼﺎت اﻝﺘﻤﺮﻳﺾ ) ﺗﻌﺒﺌﺔ هﺬﻩ اﻝﺼﻔﺤﺔ ﻝﻴﺴﺖ إﻝﺰاﻣﻴّﺔ( -ﺗﺘﻢ ﺗﻌﺒﺌﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻤﺮﺿّﺔ/ﻋﺎﻣﻞ/ة اﺝﺘﻤﺎﻋﻲ/ة
)ﺹﻨﺪوق ﻣﺮﺿﻰ/ﻗﺴﻢ اﻝﺮﻓﺎﻩ( اﻝﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺸﺄن ﻣﻘﺪّم ﻃﻠﺐ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﺨﺼّﺼﺎت اﻝﺘﻤﺮﻳﺾ ،وﻓﻖ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ ﺑﻪ.
פרטי הקשיש
ﻦ
ﺗﻔﺎﺹﻴﻞ اﻝﻤﺴ ّ
מספר זהות
שם פרטי
שם משפחה
ס" ב
ﻲ
اﻻﺳﻢ اﻟﺸﺨﺼ ّ
إﺳﻢ اﻟﻌﺎﺉﻠﺔ
رﻗﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻬﻮﻳﺔ
رﻗﻢ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ

רחוב  /תא דואר
ﺵﺎرع/ﺹﻨﺪوق ﺑﺮﻳﺪ
מטפל עיקרי בזקן
ﻦ
ﻲ ﻝﻠﻤﺴ ّ
اﻝﻤﺴﺎﻋﺪ اﻝﺮﺋﻴﺴ ّ
שם משפחה
إﺳﻢ اﻟﻌﺎﺉﻠﺔ

מס' בית
رﻗﻢ اﻟﻤﻨﺰل

כניסה
ﻣﺪﺧﻞ

שם פרטי
ﻲ
اﻻﺳﻢ اﻟﺸﺨﺼ ّ

דירה
ﺵﻘﺔ

קירבה
اﻟﻘﺮاﺑﺔ

יישוב
اﻟﺒﻠﺪة

מיקוד
ي
اﻟﺮﻣﺰ اﻟﺒﺮﻳﺪ ّ

טלפון קווי/נייד
ي
ﻲ/اﻟﺨﻠﻮ ّ
اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻷرﺿ ّ

0
ימולא ע"י אחות קופ"ח
ﻝﻠﺘﻌﺒﺌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻤﺮﺿّﺔ ﺹﻨﺪوق اﻝﻤﺮﺿﻰ
ציין מי עוזר
א .סמן  Xליד התפקוד המתאים
أﺵﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ
أ .أﺵﺮ ب  Xﺑﺠﺎﻥﺐ اﻷداء اﻝﻤﻼﺋﻢ
ניידות
 עצמאי
اﻟﺘﻨﻘّﻞ
ﻞ
 ﻣﺴﺘﻘ ّ
 עצמאי עם מכשיר
ﻞ ﻣﻊ ﺟﻬﺎز ﻣﺴﺎﻋﺪ
 ﻣﺴﺘﻘ ّ
 זקוק לעזרה מלאה
 ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪة آﺎﻣﻠﺔ
 זקוק לעזרה חלקית
 ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﺟﺰﺉﻴّﺔ

הפרשות,
שליטה על
סוגרים
إﻓﺮازات،
اﻟﺘﺤﻜّﻢ
ﺑﺎﻟﻌﻀﻠﺘﻴﻦ
اﻟﻌﺎﺹﺮﺗﻴﻦ

בל(09.2010) 2600 /








נפילות
ﺳﻘﻮط
שליטה מלאה
ﺗﺤﻜّﻢ ﺗﺎم
שליטה חלקית
ﻲ
ﺗﺤﻜّﻢ ﺟﺰﺉ ّ

ימולא ע"י אחות/עו"ס
ﻝﻠﺘﻌﺒﺌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻝﻤﻤﺮّﺿﺔ/اﻝﻌﺎﻣﻞ/ة اﻻﺝﺘﻤﺎﻋﻲ/ة
א .סמן  Xליד התפקוד המתאים
أ .أﺵﺮ ب  Xﺑﺠﺎﻥﺐ اﻷداء اﻝﻤﻼﺋﻢ
התמצאות
 מתמצא בזמן ובמקום
اﻹدراك
 ﻣﺪرك ﻟﻠﺰﻣﺎن واﻟﻤﻜﺎن

שיתוף פעולה
اﻟﺘﻌﺎون

תקשורת
اﻻﺗّﺼﺎل








משתף פעולה
ﻣﺘﻌﺎون








משתף פעולה על ידי דרבון
ﻳﺘﻌﺎون ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ
לא משתף פעולה
ﻻ ﻳﺘﻌﺎون
מבין ומדבר לעניין
ع
ﻳﻔﻬﻢ وﻳﺘﻜﻠّﻢ ﺑﺸﻜﻞ وا ٍ

הפרעה בזיכרון
اﺿﻄﺮاب ﻓﻲ اﻟﺬاآﺮة
הפרעה בהתמצאות
اﺿﻄﺮاب ﻓﻲ اﻹدراك

 אי שליטה
 ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﺤﻜّﻢ

 מבין אך מתקשה בדיבור
 ﻳﻔﻬﻢ ﻟﻜﻨّﻪ ﻳﻮاﺟﻪ ﺹﻌﻮﺑﺎت ﻋﻨﺪ اﻟﻜﻼم

 משתמש במוצרי ספיגה
 ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻟﻼﻣﺘﺼﺎص

 לא ניתן לתקשר
 ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻮاﺹﻞ ﻣﻌﻪ

נא למלא מספר תעודת זהות _____________________
اﻝﺮﺝﺎء ﺗﺴﺠﻴﻞ رﻗﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻝﻬﻮﻳﺔ
 פיום )סטומה(
 ﺳﺘﻮﻣﺎ
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ב .מצבי התנהגות חריגים ותכיפותם )כגון :נטיה לשוטטות
ואיבוד דרך ,הוצאה לא מבוקרת של כספים ,הצתת אש,
התמכרות לסם/אלכהול ,הזנחה עצמית ,אספנות
כפייתית ,מצב משפחתי/חברתי חריג( פרט________ :
______________________________________
______________________________________
ب .ﺳﻠﻮآﻴﺎت ﺵﺎذ ّة ووﺗﻴﺮة ﺣﺪوﺙﻬﺎ ) ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل :ﻣﻴﻞ ﻟﻠﺘﺸﺮّد
وﻋﺪم إﻳﺠﺎد اﻟﻄﺮﻳﻖ ،ﺹﺮف اﻷﻣﻮال دون ﺳﻴﻄﺮة ،إﺵﻌﺎل اﻟﻨﺎر ،اﻹدﻣﺎن
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺪّرات/اﻟﻜﺤﻮل ،إهﻤﺎل ذاﺗﻲ ،ادّﺧﺎر وﺳﻮاﺳﻲّ ،وﺿﻊ
ﻲ ﺵﺎذ( اﻟﺮﺟﺎء اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ__________________ :
ﻲ/اﺟﺘﻤﺎﻋ ّ
ﻋﺎﺉﻠ ّ
________________________________________
________________________________________






קטטר
ﻗﺴﻄﺮة
עצמאי
ﻞ
ﻣﺴﺘﻘ ّ












זקוק לעזרה חלקית
ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﺟﺰﺉﻴّﺔ
זקוק לעזרה מלאה
ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪة آﺎﻣﻠﺔ
עצמאי
ﻞ
ﻣﺴﺘﻘ ّ
זקוק לעזרה חלקית
ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﺟﺰﺉﻴّﺔ
זקוק לעזרה מלאה
ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪة آﺎﻣﻠﺔ

ג .אפוטרופוס:
ﻲ:
ج .وﺹ ّ
 אין  מונה אפוטרופוס  בתהליך מינוי
ﻲ  ﺗﺘﻢ ﺣﺎﻟﻴّﺎ إﺟﺮاءات اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ
 ﻻ ﻳﻮﺟﺪ  ﺗﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ وﺹ ّ

אכילה
ﺗﻨﺎول اﻟﻄﻌﺎم








עצמאי
ﻞ
ﻣﺴﺘﻘ ّ
זקוק לעזרה חלקית
ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﺟﺰﺉﻴّﺔ
זקוק לעזרה מלאה
ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪة آﺎﻣﻠﺔ

ד .מקבל )מארגונו של ממלא הטופס( שירותי:
د .ﻳﺘﻠﻘﻰ ﺥﺪﻣﺎت ) ﻣﻦ ﻣﺆﺳّﺴﺔ ﻣﻌﺒﺊ اﻻﺳﺘﻤﺎرة(:
 טיפול אישי בבית .סוג____________________ :
 رﻋﺎﻳﺔ ﺵﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل .اﻟﻨﻮع _________________
 טיפול במרכז טיפולי .סוג__________________ :
 رﻋﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺮآﺰ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ_____________________ :

מצב העור
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﻠﺪ






פצע לחץ קשה לריפוי
ﻗﺮﺣﺔ ﺿﻐﻂ ﺹﻌﺒﺔ اﻟﻌﻼج
ירידה ניכרת במשקל
اﻥﺨﻔﺎض ﻣﻠﺤﻮظ ﻓﻲ اﻟﻮزن

ה .הערות
ﻩ .ﻣﻼﺣﻈﺎت
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

הלבשה
ارﺗﺪاء اﻟﻤﻼﺑﺲ

רחיצה
اﻻﻏﺘﺴﺎل

משקל
اﻟﻮزن

ב .ביקור במרפאה
ب .زﻳﺎرة اﻝﻌﻴﺎدة
 מגיע למרפאה בכוחות עצמו
 ﻳﺄﺗﻲ إﻟﻰ اﻟﻌﻴﺎدة ﺑﻘﻮاﻩ اﻟﺬاﺗﻴّﺔ
 מגיע למרפאה עם מלווה
 ﻳﺄﺗﻲ إﻟﻰ اﻟﻌﻴﺎدة ﻣﻊ ﻣﺮاﻓﻖ
 הוגדר כמרותק ולא מגיע למרפאה
 ﻣﻌﺮّف آﻤﻘﻌﺪ وﻻ ﻳﺄﺗﻲ إﻟﻰ اﻟﻌﻴﺎدة
יש לציין תדירות וסיבה_______________________________ :
ﻳﺠﺐ اﻹﺵﺎرة إﻟﻰ اﻟﻮﺗﻴﺮة واﻟﺴﺒﺐ___________________________ :
ג .תרופות
ج .أدوﻳﺔ
 לוקח באופן עצמאי  לוקח באופן לא סדיר
ﻞ  ﻳﺘﻨﺎول اﻷدوﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻈﻢ
 ﻳﺘﻨﺎول اﻷدوﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘ ّ
 זקוק לעזרה_________________________________ :
 ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪة________________________________:

בל(09.2010) 2600 /

ו .מצ"ב )אבחון ,דו"ח ,חוו"ד וכדומה(
و .ﻣﺮﻓﻖ ﺑﺬﻝﻚ ) ﺗﺸﺨﻴﺺ ،ﺗﻘﺮﻳﺮ ،ﺗﻘﻴﻴﻢ وﻣﺎ ﺵﺎﺑﻪ(
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
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נא למלא מספר תעודת זהות _____________________
اﻝﺮﺝﺎء ﺗﺴﺠﻴﻞ رﻗﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻝﻬﻮﻳﺔ
פרטי מוסר המידע
ﺗﻔﺎﺹﻴﻞ ﻣﺰوّد اﻝﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
הארגון
اﻟﻤﺆﺳّﺴﺔ

תפקיד
اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ

שם משפחה
اﺳﻢ اﻟﻌﺎﺉﻠﺔ

שם פרטי
ﻲ
اﻻﺳﻢ اﻟﺸﺨﺼ ّ

טלפון קווי/נייד
ي
ﻲ/اﻟﺨﻠﻮ ّ
اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻷرﺿ ّ

0
תאריך________________________
اﻟﺘﺎرﻳﺦ ________________________

בל(09.2010) 2600 /

חתימת וחותמת 8
اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ واﻟﺨﺘﻢ _______________________8

____________________
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נא למלא מספר תעודת זהות _____________________
اﻝﺮﺝﺎء ﺗﺴﺠﻴﻞ رﻗﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻝﻬﻮﻳﺔ

נספח ג'
ﻣﻠﺤﻖ ج

המוסד לביטוח לאומי
מינהל הגמלאות
סיעוד

ﻲ
ﻣﺆﺳّﺴﺔ اﻝﺘﺄﻣﻴﻦ اﻝﻮﻃﻨ ّ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻤﺨﺼّﺼﺎت
ﺗﻤﺮﻳﺾ

שם הנבדק__________________ :
إﺳﻢ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻔﺤﺺ_________:
שנת לידה___________________ :
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﻼد__________________ :
ת.ז.

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

מס' זהות  /דרכון
رﻗﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻬﻮﻳﺔ/ﺟﻮاز اﻟﺴﻔﺮ
סוג
המסמך 0 8
ﻥﻮع
דפים
اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ
أوراق

رﻗﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻬﻮﻳﺔ

הערכת תפקוד בפעולות היום יום על ידי רופא מומחה בגריאטריה למי שמלאו לו  90שנה ויותר

ﺗﻘﻴﻴﻢ أداء اﻝﻤﻬﺎم اﻝﻴﻮﻣﻴّﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻃﺒﻴﺐ ﻣﺨﺘﺺ ﻓﻲ ﻃﺐ اﻝﻤﺴﻨﻴﻦ ﻝﻸﺵﺨﺎص اﻝﺬﻳﻦ ﺑﻠﻐﻮا ﺳﻦ ال  90ﻋﺎم.
לרופא – נא הקף בעיגול בכל סעיף בשורה העליונה ,במקום המתאים על פני הרצף .על הציון לבטא צורך בעזרה שהנבדק זקוק לה
בדרך כלל הן מסיבות של מגבלה מוטורית והן מסיבות של מגבלה מנטאלית.
ﻞ ﺑﻨﺪ ﺣﻮل اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﺴﻄﺮ اﻟﻌﻠﻮي .اﻟﺘﺪرﻳﺞ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﻣﺪى اﺣﺘﻴﺎج اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺨﺎﺿﻊ
ﻟﻠﻄﺒﻴﺐ -اﻟﺮﺟﺎء وﺿﻊ داﺉﺮة ﻓﻲ آ ّ
ﻟﻠﻔﺤﺺ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺤﺪودﻳﺔ ﺣﺮآﻴﺔ أ ّو ﻣﺤﺪودﻳﺔ ﻋﻘﻠﻴّﺔ
 .1ניידות – יש להתייחס לתנועה בתוך הבית בלבד
اﻝﺘﻨﻔّﻞ -ﻳﺠﺐ اﻝﺘﻄﺮّق إﻝﻰ اﻝﺘﻨﻘّﻞ ﻓﻘﻂ داﺥﻞ اﻝﻤﻨﺰل.
2

1

3

4

5

6

7

עצמאי בניידות בעזרת
מכשיר או בלעדיו ,ללא
מאמץ או במאמץ קל

נייד בעזרת מכשיר או בלעדיו ,אך זקוק לעזרת אדם
אחר ,או זקוק להכוונה בשל חוסר תובנה או עיוורון ,או
עצמאי בשימוש בכסא גלגלים כולל מעברים

מרותק לכסא/למיטה ,תלוי לחלוטין באדם אחר

ﻳﺘﻨﻔّﻞ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام/دون
اﺳﺘﺨﺪام ﺟﻬﺎز ﻣﺎ ،دون ﺟﻬﺪ أ ّو
ﺑﺒﺬل ﺟﻬﺪ ﻗﻠﻴﻞ

ﻳﺘﻨ ّﻘﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام/دون اﺳﺘﺨﺪام ﺟﻬﺎز ﻣﺎ /ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺤﺘﺎج ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ﺵﺨﺺ ﺁﺧﺮ ،أ ّو ﻳﺤﺘﺎج ﻟﻠﺘﻮﺟﻴﻪ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﺤﺪودﻳﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ أو
اﻟﻌﻤﻰ /أ ّو ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﺳﺘﺨﺪام آﺮﺳﻲ ﻣﺘﺤﺮّك واﻟﺘﻨﻘّﻞ ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﻌﺎﺑﺮ

ﻣﻘﻌﺪ وداﺉﻢ اﻟﺠﻠﻮس ﻓﻲ اﻟﻜﺮﺳﻲ اﻟﻤﺘﺤ ّﺮك /اﻻﺳﺘﻠﻘﺎء ﻓﻲ
اﻟﺴﺮﻳﺮ وﻣﺘﻌﻠّﻖ آﻠﻴّﺎ ﺑﺸﺨﺺ ﺁﺧﺮ

.2

נפילות
ﺳﻘﻮط
2

1

3

4

5

6

7

אינו נופל ,או נופל לעיתים
רחוקות ,או נופל וקם ללא
עזרה

נופל בתדירות נמוכה כפעם בחודש בממוצע בשלושת
החודשים האחרונים ואינו קם לבדו ,או נפל פעמיים
בחודש האחרון ואינו קם לבדו

נופל בתדירות גבוהה לפחות אחת לשבוע ואינו
קם לבדו

ﻻ ﻳﺴﻘﻂ ،أ ّو ﻳﺴﻘﻂ ﺑﻔﺘﺮات
ﻣﺘﺒﺎﻋﺪة ،أو ﻳﺴﻘﻂ وﻳﻨﻬﺾ دون
ﻣﺴﺎﻋﺪة
 .3הלבשה
ارﺗﺪاء اﻝﻤﻼﺑﺲ

ﻳﺴﻘﻂ ﺑﻮﺗﻴﺮة ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ،ﺑﻤﻌﺪّل ﻣﺮّة واﺣﺪة ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ ﺧﻼل اﻷﺵﻬﺮ
اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷﺧﻴﺮة وﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﻘﻮاﻩ اﻟﺬاﺗﻴّﺔ ،أو ﺳﻘﻂ ﻣﺮﺗﻴﻦ
ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﻷﺧﻴﺮ وﻟﻢ ﻳﻨﻬﺾ ﺑﻘﻮاﻩ اﻟﺬاﺗﻴّﺔ

ﻞ
ﻳﺴﻘﻂ آﺜﻴﺮا ،ﺑﻤﻌﺪّل ﻣﺮّة واﺣﺪة ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع ﻋﻠﻰ اﻷﻗ ّ
وﻻ ﻳﻨﻬﺾ ﺑﻘﻮاﻩ اﻟﺬاﺗﻴﺔ

2

1

3

4

5

6

7

מתלבש ללא עזרה ,ללא
מאמץ או במאמץ קל

זקוק לסיוע או דרבון קל בהלבשה )לכפתר ,לגרוב
גרביים ,לבחור בגד,אביזר אורטופדי(

זקוק לעזרה בהלבשת מכנס/חולצה ,פרוטזה,
הכוונה צמודה בשל חוסר תובנה

ﻳﺮﺗﺪي ﻣﻼﺑﺴﻪ دون ﻣﺴﺎﻋﺪة،
دون ﺟﻬﺪ أ ّو ﺑﺒﺬل ﺟﻬﺪ ﻗﻠﻴﻞ

ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة أ ّو اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﻻرﺗﺪاء ﻣﻼﺑﺴﻪ )
اﻟﺘﺰﻳﺮ ،ارﺗﺪاء اﻟﺠﻮارب ،اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﻼﺑﺲ ،وﺿﻊ ﻣﻌﺪّات ﻣﺘﻌﻠّﻘﺔ
ﻲ(
ﺑﺎﻟﻌﻼج اﻟﻌﻈﻤ ّ

ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ارﺗﺪاء اﻟﺒﻨﻄﻠﻮن/اﻟﻘﻤﻴﺺ ،وﺿﻊ
أﺣﺪ اﻷﻃﺮاف اﻹﺹﻄﻨﺎﻋﻴّﺔ ) ذراع/رﺟﻞ( ،ﺗﻮﺟﻴﻪ داﺉﻢ
ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺤﺪودﻳﺔ ﻋﻔﻠﻴّﺔ

.4

רחצה
اﻏﺘﺴﺎل

1

2

מתרחץ ללא עזרה ,ללא
מאמץ או במאמץ קל

בל(09.2010) 2600 /

3

4

זקוק לסיוע  /דרבון קל ברחצה
)כניסה למתקן הרחצה ,נוכחות,
חפיפת ראש ,רחצת כפות רגלים(

5

6

עצמאי ברחצת פנים אך זקוק לעזרה
פעילה או הכוונה צמודה ברחצת פלג גוף
עליון/תחתון

7

זקוק לעזרה מלאה כולל
רחצת פנים ,או מסרב
בשל חוסר תובנה

עמוד  16מתוך 16

נא למלא מספר תעודת זהות _____________________
اﻝﺮﺝﺎء ﺗﺴﺠﻴﻞ رﻗﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻝﻬﻮﻳﺔ
ﻳﻐﺘﺴﻞ دون ﻣﺴﺎﻋﺪة ،دون ﺟﻬﺪ
أ ّو ﺑﺒﺬل ﺟﻬﺪ ﻗﻠﻴﻞ
.5

אכילה ושתייה -

1

ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة أو
اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﻟﻼﻏﺘﺴﺎل ) إدﺧﺎﻟﻪ إﻟﻰ ﺣﻮض
اﻻﺳﺘﺤﻤﺎم ،اﻟﺘﻮاﺟﺪ ﺑﺮﻓﻘﺘﻪ ،ﻏﺴﻞ
اﻟﺮأس ،ﻏﺴﻞ اﻟﻘﺪﻣﻴﻦ(
ﺗﻨﺎول اﻝﻄﻌﺎم واﻝﺸﺮاب

2

אוכל ושותה ללא עזרה
כולל חימום והגשת מנת
מזון ,ללא מאמץ או
במאמץ קל

4

3

1

2

עצמאי
בכל
הקשור
לטיפול
בהפרשות

5

זקוק לסיוע בנטילת תרופות,
עיוורון מוחלט ,אינו מחמם או
מגיש לעצמו מנת מזון

זקוק לעזרה בהאכלה )או שתייה( ,או
מסרב בשל חוסר תובנה

ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺗﻨﺎول اﻷدوﻳﺔ،
آﻔﻴﻒ ،ﻻ ﻳﻘﻮم ﺑﺘﺴﺨﻴﻦ وﺗﻘﺪﻳﻢ وﺟﺒﺔ
اﻟﻄﻌﺎم ﻟﻨﻔﺴﻪ

ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺗﻨﺎول اﻟﻄﻌﺎم ) أو
اﻟﺸﺮاب( ،او ﻳﺮﻓﺾ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺤﺪودﻳﺔ ﻋﻔﻠﻴّﺔ

ﻣﺘﻌﻠّﻖ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﺎﻵﺧﺮﻳﻦ ﻷداء
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﻄﻌﺎم،
ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺸﺮاب

3

اﻹﻓﺮازات -ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻹﻓﺮازات
4

5

6

7

משתמש בשירותים/אביזרים אך
זקוק לעזרה באחת מהפעולות:
ניידות ,הלבשת חלק תחתון,
היגיינה אישית

משתמש
בשירותים/
אביזרים אך זקוק
לעזרה בשתיים
מהפעולות

משתמש
בשירותים/
אביזרים אך זקוק
לעזרה בשלושת
הפעולות

אינו שולט בשני הסוגרים
ותלוי לחלוטין בכל
הפעולות )ניידות,
הלבשה וטיפול בהיגיינה
אישית(

ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺤﻤﺎم/اﻟﻮﺳﺎﺉﻞ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻜﻨﻪ
ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﻤﻬﺎم:
اﻟﺘﻨﻘّﻞ ،ارﺗﺪاء اﻟﻠﺒﺎس اﻟﺪاﺧﻠﻲّ ،اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ
اﻟﺸﺨﺼﻴّﺔ

ﻳﺴﺘﺨﺪم
اﻟﺤﻤّﺎم/اﻟﻮﺳﺎﺉﻞ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ
ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ أداء
ﻣﻬ ّﻤﺘﻴﻦ

ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺤﻤّﺎم/اﻟﻮﺳﺎﺉﻞ
اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ أداء ﺛﻼث
ﻣﻬﺎم

ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺤﻜّﻢ ﺑﺎﻟﻌﻀﻠﺘﺎن
اﻟﻌﺎﺹﺮﺗﺎن وﻣﺘﻌﻠّﻖ ﺗﻤﺎﻣﺎ
ﺑﺎﻵﺧﺮﻳﻦ ﻷداء ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻬﺎم )
اﻟﺘﻨﻘّﻞ /ارﺗﺪاء اﻟﻤﻼﺑﺲ
واﻻهﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ(

6

7

ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ
ﻞ
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻜ ّ
اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ
ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠّﻖ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة )
ﺗﻔﺮﻳﻎ اﻟﻌﺒﻮة،
اﻹﻓﺮازات
وﺿﻊ
اﻟﺤﻔﺎﻇﺎت أو
اﻟﻤﺮاﻓﻘﺔ ﺧﻼل
اﻟﻠﻴﻞ(
اﻹﺵﺮاف/اﻝﻤﺮاﻗﺒﺔ
 .7השגחה -
1

6

7

תלוי לחלוטין בכל
פעולות האכילה כולל
שתייה

ﻳﺘﻨﺎول اﻟﻄﻌﺎم واﻟﺸﺮاب دون
ﻣﺴﺎﻋﺪة ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﺴﺨﻴﻦ
وﺗﻘﺪﻳﻢ وﺟﺒﺔ ﻃﻌﺎم ،دون ﺟﻬﺪ
أ ّو ﺑﺒﺬل ﺟﻬﺪ ﻗﻠﻴﻞ
 .6הפרשות – סיוע לטיפול בהפרשות -
זקוק לסיוע
קל )ריקון
בקבוק,
החתלה או
ליווי בלילה(

ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻓﻲ ﻏﺴﻞ اﻟﻮﺟﻪ ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة
اﻟﻔﻌّﺎﻟﺔ أو اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﺪاﺉﻢ ﻟﻐﺴﻞ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮي/اﻟﺴﻔﻠﻲ
ﻣﻦ ﺟﺴﺪﻩ

ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪة آﺎﻣﻠﺔ ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻏﺴﻞ اﻟﻮﺟﻪ ،أ ّو
ﻳﺮﻓﺾ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﺤﺪودﻳﺔ
اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ

3

2

4

5

אינו מסכן את עצמו או
את סביבתו

זקוק להשגחה בביצוע פעולות היום יום ויש ירידה
בתובנה ובזיכרון ,אך ניתן להשאירו לבדו לפרקי זמן
מסוימים

מסכן את עצמו או את סביבתו ולא ניתן לתכנן
להשאירו לבד לפרקי זמן קצרים

ﻻ ﻳﻌﺮّض ﻥﻔﺴﻪ واﻟﻤﺤﻴﻄﻴﻦ ﺑﻪ
ﻟﻠﺨﻄﺮ

ﻳﺤﺘﺎج ﻹﺵﺮاف ﺧﻼل ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﻬﺎم اﻟﻴﻮﻣﻴّﺔ ،ﻗﻠﺔ اﻟﻮﻋﻲ وﺿﻌﻒ
اﻟﺬاآﺮة ،وﻟﻜﻦ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن ﺗﺮآﻪ وﺣﻴﺪا ﻟﻔﺘﺮات ﻣﺤﺪّدة

ﻳﻌﺮّض ﻥﻔﺴﻪ أ ّو اﻟﻤﺤﻴﻄﻴﻦ ﺑﻪ ﻟﻠﺨﻄﺮ وﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﺮآﻪ
وﺣﻴﺪا ﺣﺘﻰ ﻟﻔﺘﺮات زﻣﻨﻴّﺔ ﻗﺼﻴﺮة

הצהרה ופרטי מוסר המידעת -ﺗﺼﺮﻳﺢ وﺗﻔﺎﺹﻴﻞ ﻣﻘﺪّم اﻝﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
בחר באחת מהאפשרויות
اﺥﺘﺮ إﺣﺪى اﻹﻣﻜﺎﻥﻴﺎت اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
 מילאתי טופס זה ע"ס בדיקתי והערכה גריאטרית שערכתי ,במוסד הרפואי/מרפאה _________________ בתאריך_______
ﻲ __________________ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ
ﻲ ﻃﺐ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻄﺒ ّ
 ﻗﻤﺖ ﺑﺘﻌﺒﺌﺔ هﺬﻩ اﻻﺳﺘﻤﺎرة اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺤﺺ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺬي أﺟﺮﻳﺘﻪ  ،آﺄﺧﺼﺎﺉ ّ
__________
 מילאתי טופס זה ע"ס הערכה גריאטרית של ד"ר ______________ בתאריך _______ובדיקה שלי בתאריך_______
 ﻗﻤﺖ ﺑﺘﻌﺒﺌﺔ هﺬﻩ اﻻﺳﺘﻤﺎرة اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ أﺧﺼﺎﺉﻲ ﻃﺐ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ __________________ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ __________ واﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺬي
أﺟﺮﻳﺘﻪ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ __________________
שם הרופא ________________ תחום ההתמחות ________________שם מוסד הרפואי/מרפאה ___________________
ﻲ /اﻟﻌﻴﺎدة اﻟﻄﺒﻴّﺔ ________________
إﺳﻢ اﻟﻄﺒﻴﺐ _________________ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺨﺼّﺺ __________________ إﺳﻢ اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻄﺒ ّ

חתימה 8
اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ________________________8 :

_________________________חותמת__________________

בל(09.2010) 2600 /

اﻟﺨﺘﻢ ____________________

