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המוסד לביטוח לאומי
מינהל הגמלאות – ביטוח נפגעי עבודה

תאריך קבלת הטופס בקופה

תאריך מתן האישור

ﺗﺎریﺦ اﺱﺘﻘﺒﺎل اﻟﻨﻤﻮذج ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق

ﺗﺎریﺦ ﻣﻨﺢ اﻟﺘﺼﺮیﺢ

בקשה למתן טיפול רפואי לנפגע עבודה

ﻣﺆﺱﺴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ

שנה

חודש

יום

ﺳﻨﺔ

ﺵﻬﺮ

یﻮم

שנה

חודש

יום

ﺳﻨﺔ

ﺵﻬﺮ

یﻮم

ﻡﺪیﺮیﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت – ﺗﺄﻡﻴﻦ ﻡﺼﺎﺏﻲ اﻟﻌﻤﻞ

ﻃﻠﺐ ﻟﻌﻼج ﻃﺒﻲ ﻟﻤﺼﺎب ﻋﻤﻞ

בקשה למתן טיפול רפואי לנפגע עבודה
ﻃﻠﺐ ﻟﻌﻼج ﻃﺒﻲ ﻟﻤﺼﺎب ﻋﻤﻞ
©

מעסיק נכבד ,נא עיין בדברי ההסבר שבעמוד  2לפני מתן הטופס לעובד

ﺣﻀﺮة ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺤﺘﺮم ،اﻟﺮﺟﺎء ﻗﺮاءة اﻟﺸﺮح ﻓﻲ ﺻﻔﺤﺔ  2ﻗﺒﻞ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻨﻤﻮذج ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ /اﻟﻤﻮﻇﻒ

1

פרטי המעסיק ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ
מספר תיק ניכויים

שם המעסיק/המפעל/הקיבוץ/המעביד

اﺳﻢ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ /اﻟﻤﺼﻨﻊ /اﻟﻜﻴﺒﻮﺗﺲ /اﻟﻤﺸﻐﻞ

טלפון קווי هﺎﺗﻒ أرﺽﻲ

رﻗﻢ ﻡﻠﻒ اﻟﺨﺼﻢ اﻟﻀﺮیﺒﻲ

0

רחוב  /תא דואר

מס' בית

יישוב

מיקוד

ﺵﺎرع /ﺻﻨﺪوق ﺏﺮیﺪ

رﻗﻢ اﻟﺒﻴﺖ

اﻟﺒﻠﺪة

اﻟﺮﻡﺰ اﻟﺒﺮیﺪي

טלפון פקס هﺎﺗﻒ ﻓﺎآﺲ

0

לכבוד קופת חולים  /בית חולים
إﻟﻰ ﺻﻨﺪوق اﻟﻤﺮﺽﻰ  /ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ____________________________________________



נא להגיש עזרה רפואית ל:

اﻟﺮﺟﺎء ﺗﻘﺪیﻢ ﻡﺴﺎﻋﺪة ﻃﺒﻴﺔ إﻟﻰ

©

עובד



ﻋﺎﻡﻞ /ﻡﻮﻇﻒ



מתנדב

ﻡﺘﻄﻮع

עובד זר

ﻋﺎﻡﻞ أﺟﻨﺒﻲ

שים לב :הטופס אינו מיועד למילוי ע"י שוטר,סוהר או עובד משרד הביטחון

اﻥﺘﺒﻪ  :اﻟﻨﻤﻮذج ﻏﻴﺮ ﻣُﻌ ّﺪ ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺵﺮﻃﻲ ،ﺱﺠﺎن ،أو ﻣﻮﻇﻒ وزارة اﻟﺪﻓﺎع

2

פרטי התובע ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ
שם משפחה

اﺳﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ

שם פרטי

اﻻﺳﻢ اﻟﺸﺨﺼﻲ

מין

מספר זהות  /דרכון رﻗﻢ ﺏﻄﺎﻗﺔ اﻟﻬﻮیﺔ  /ﺟﻮاز اﻟﺴﻔﺮ

اﻟﺠﻨﺲ


 נקבה أﻥﺜﻰ
זכר

ס"ב اﻟﺮﻗﻢ اﻻﺽﺎﻓﻲ

ذآﺮ

כתובת اﻟﻌﻨﻮان

טלפון קווי

רחוב  /תא דואר

מס' בית

כניסה

דירה

יישוב

מיקוד

ﺵﺎرع  /ﺻﻨﺪوق ﺏﺮیﺪ

رﻗﻢ اﻟﺒﻴﺖ

ﻡﺪﺥﻞ

ﺵﻘﺔ

ﺏﻠﺪة

اﻟﺮﻡﺰ اﻟﺒﺮیﺪي

هﺎﺗﻒ أرﺽﻲ

טלפון נייד

هﺎﺗﻒ ﺥﻠﻴﻮي

0
טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד

ﺗﻤﺖ ﺻﻴﺎﻏﺔ هﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﺏﺎﻟﻤﺬآﺮ وﻟﻜﻨﻪ ﻡﻮﺟّﻪ ﻟﻠﻨﺴﺎء واﻟﺮﺟﺎل ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء
בל(3.2011) 250 /

0
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פרטי התאונה ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺤﺎدث

3

נפגע בתאריך

בשעה

أﺻﻴﺐ ﺏﺘﺎریﺦ
מקום התאונה

ﻡﻜﺎن

שנה

חודש

יום

ﺳﻨﺔ

ﺵﻬﺮ

یﻮم

اﻟﺴﺎﻋﺔ

________________________________
סוג העבודה ﻥﻮع اﻟﻌﻤﻞ

اﻟﺤﺎدث:


 תאונה בדרך ללא רכב
במפעל

כאשר עבד ב

ﻋﻨﺪﻡﺎ اﺵﺘﻐﻞ ﺏﻤﺎ یﻠﻲ

ﻓﻲ اﻟﻤﺼﻨﻊ



ת .דרכים בעבודה ﺣﺎدث ﻃﺮق ﺏﺎﻟﻌﻤﻞ

ﺣﺎدث ﻓﻲ اﻟﻄﺮیﻖ ﺏﺪون ﻡﺮآﺒﺔ


 אחר

ת .דרכים בדרך לעבודה/מהעבודה ﺣﺎدث ﻃﺮق ﻓﻲ اﻟﻄﺮیﻖ اﻟﻰ /ﻡﻦ اﻟﻌﻤﻞ
ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ

__________________

כתובת מקום התאונה ﻋﻨﻮان ﻡﻜﺎن اﻟﺤﺎدث

תיאור התאונה

وﺻﻒ اﻟﺤﺎدث ________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
האיבר שנפגע

ﻋﻀﻮ اﻟﺠﺴﻢ اﻟﺬي اﺻﻴﺐ

שם המאשר

חתימה וחותמת המפעל

תפקידו במפעל

اﺳﻢ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي
ﺗﻮﻗﻴﻊ وﺥﺘﻢ اﻟﻤﺼﻨﻊ
وﻇﻴﻔﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﻨﻊ
_________________
ﺻﺎدق ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮذج _________________

4

למילוי ע"י המוסד הרפואי



ﺗﻤﻸﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ

הנפגע חבר בקופת חולים

اﻟﻤﺼﺎب ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق اﻟﻤﺮﺽﻰ





כללית

اﻟﻌﺎم-آﻼﻟﻴﺖ

הנפגע אינו חבר בקופת חולים

اﻟﻤﺼﺎب ﻟﻴﺲ ﻋﻀﻮًا ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق اﻟﻤﺮﺽﻰ



מהות התאונה )אבחנות רפואיות(:

ﻡﺎهﻴﺔ اﻟﺤﺎدث ) ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻃﺒﻲ ( :

בל(3.2011) 250 /



מאוחדת

ﻡﺌﻮﺣﻴﺪت



מכבי

ﻡﻜﺎﺏﻲ



לאומית

ﻟﺌﻮﻡﻴﺖ

8

__________________
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מעסיק נכבד

©

עובד שנפגע בעבודתו )גם אם הפגיעה אירעה בדרכו הישירה לעבודה וממנה( ,זכאי לטיפול רפואי על חשבון הביטוח הלאומי.

©

כדי לקבל טיפול זה עליך ,כמעביד ,לציידו בטופס המצורף .הטופס צריך להחתם על ידי המעביד או בא כוחו המוסמך ,ויימסר רק לעובדי
המפעל בנפגעו בעבודה .אין למסור טופס זה במקרים של מחלה רגילה או לאנשים שאינם עובדים במפעלך.
מסירת טופס שלא כדין תחייב אותך בתשלום תמורת הטיפול הרפואי.

©

עליך למלא בדייקנות את כל הפרטים שבטופס ובמיוחד להקפיד על מילוי נכון של מספר הזהות של העובד ,מספר תיק מעסיק ,תאריך
ושעת התאונה ושם קופת החולים בה הוא חבר.

©

מצויד בטופס יפנה הנפגע לשם קבלת הטיפול הרפואי לקופת חולים בה הינו חבר )שירותי בריאות כללית ,קופ"ח לאומית ,קופ"ח
מאוחדת ,מכבי שירותי בריאות(.

©

רק במקרה של צורך דחוף ולשם הגשת עזרה ראשונה בלבד ,מותר להפנות את הנפגע לחדר מיון או לרופא הקרוב .המשך הטיפול
הרפואי יינתן אך ורק על ידי השירות הרפואי אשר יחזיר לנפגע את הוצאותיו בעד הטיפול הראשון.
אין מחזירים הוצאות בעד כל טיפול נוסף שניתן על ידי שירות רפואי לא מוסמך.

©

לא יוחזרו הוצאות טיפול רפואי פרטי.

©

טופס זה אינו מהווה אישור הכרה בתאונה כפגיעה בעבודה ,ההחלטה אם התאונה הינה תאונת עבודה היא בידי המוסד לביטוח לאומי.

©

הטופס אינו מיועד למילוי ע"י שוטר,סוהר או עובד משרד הביטחון.

ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ /اﻟﻤﺸﻐﻞ اﻟﻤﺤﺘﺮم

©

ﻋﺎﻡﻞ /ﻡﻮﻇﻒ أﺻﻴﺐ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ ) ﺣﺘﻰ وإن ﺣﺪﺙﺖ اﻹﺻﺎﺏﺔ وهﻮ ﻓﻲ ﻃﺮیﻘﻪ اﻟﻤﺒﺎﺵﺮ اﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ او ﻡﻨﻪ ( ،یﺴﺘﺤﻖ ﻋﻼﺟًﺎ ﻃﺒﻴًﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﻡﺆﺳﺴﺔ
اﻟﺘﺄﻡﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ.

©

ﻡﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻌﻼج ،یﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ أﻥﺖ آﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ان ﺗﺰودﻩ ﺏﺎﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﺮﻓﻖ .یﺠﺐ ان یﻮﻗﻊ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أو اﻟﻤﺨﻮل اﻟﻤﺆهﻞ ﻡﻦ
ﻗﺒﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮذج  ،ویﺘﻢ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﻓﻘﻂ ﻟﻠﻌﺎﻡﻞ اﻟﺬي أﺻﻴﺐ أﺙﻨﺎء اﻟﻌﻤﻞ .یﺠﺐ ﻋﺪم ﺗﺴﻠﻴﻢ هﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻡﺮض ﻋﺎدي أو ﻷﺵﺨﺎص ﻻ یﻌﻤﻠﻮن
ﻓﻲ ﻡﺼﻨﻌﻚ.
ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻥﻤﻮذج ﻟﻴﺲ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘﺎﻥﻮن ﺳﻴﻠﺰﻡﻚ ﺏﺎﻟﺪﻓﻊ ﻡﻘﺎﺏﻞ اﻟﻌﻼج اﻟﻄﺒﻲ.

©

یﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺘﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮذج ﺏﺪﻗﺔ ،واﻟﺘﺄآﺪ ﺏﺸﻜﻞ ﺥﺎص ﻡﻦ ﺗﻌﺒﺌﺔ رﻗﻢ ﺏﻄﺎﻗﺔ هﻮیﺔ اﻟﻌﺎﻡﻞ ,رﻗﻢ ﻡﻠﻒ اﻟﻤﺸﻐﻞ ،ﺗﺎریﺦ وﺳﺎﻋﺔ
اﻟﺤﺎدث واﺳﻢ ﺻﻨﺪوق اﻟﻤﺮﺽﻰ اﻟﺬي یﻤﻠﻚ اﻟﻌﺎﻡﻞ اﻟﻤﺼﺎب ﻋﻀﻮیﺔ ﻓﻴﻪ.

©

یﺠﺐ أن یﺘﻮﺟﻪ اﻟﻌﺎﻡﻞ ﻟﺘﻠﻘﻲ اﻟﻌﻼج اﻟﻄﺒﻲ وﺏﺮﻓﻘﺘﻪ اﻟﻨﻤﻮذج ،إﻟﻰ ﺻﻨﺪوق اﻟﻤﺮﺽﻰ اﻟﺬي هﻮ ﻋﻀﻮ ﻓﻴﻪ ) ﺥﺪﻡﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺸﺎﻡﻠﺔ ،ﺻﻨﺪوق اﻟﻤﺮﺽﻰ
ﻟﺌﻮﻡﻴﺖ ،ﺻﻨﺪوق اﻟﻤﺮﺽﻰ ﻡﺌﻮﺣﻴﺪت ،ﻡﻜﺎﺏﻲ ﺥﺪﻡﺎت ﺻﺤﻴﺔ (.

©

ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻤﻠﺤﺔ ﻓﻘﻂ وﻡﻦ أﺟﻞ ﺗﻠﻘﻲ إﺳﻌﺎف أوﻟﻲ  ،یﺴﻤﺢ ﺏﺘﺤﻮیﻞ اﻟﻤﺼﺎب إﻟﻰ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻄﻮارئ أو إﻟﻰ اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﻘﺮیﺐ .اﻟﺨﺪﻡﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻓﻘﻂ هﻲ
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺎﺏﻊ ﺗﻘﺪیﻢ اﻟﻌﻼج اﻟﻄﺒﻲ ،وهﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻌﻼج اﻷوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺼﺎب  .ﻻ ﺗﺘﻢ إﻋﺎدة ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ أي ﻋﻼج ﺁﺥﺮ ﺗﻘﺪﻡﻪ ﺥﺪﻡﺎت ﻃﺒﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻡﺨﻮﻟﺔ
ﻟﺬﻟﻚ.

©

ﻻ ﺗﺘﻢ إﻋﺎدة ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻋﻼج ﻃﺒﻲ ﺥﺼﻮﺻﻲ.

©

هﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﻻ یﻌﺘﺒﺮ اﻋﺘﺮاﻓ ًﺎ ﺏﺎﻟﺤﺎدث ﻋﻠﻰ أﻥﻪ إﺻﺎﺏﺔ ﻋﻤﻞ ،ﻡﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺄﻡﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ هﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر اﻟﻘﺮار ﻡﺎ إذا آﺎن اﻟﺤﺎدث هﻮ ﺣﺎدث ﻋﻤﻞ أم ﻻ.

©

اﻟﻨﻤﻮذج ﻏﻴﺮ ﻡُﻌ ّﺪ ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ ﻡﻦ ﻗﺒﻞ ﺵﺮﻃﻲ ،ﺳﺠﺎن ،أو ﻡﻮﻇﻒ وزارة اﻟﺪﻓﺎع.

בל(3.2011) 250 /

