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המוסד לביטוח לאומי
מינהל הגמלאות
בקשה למתן טיפול רפואי לנפגע עבודה -
עצמאי אל קופ"ח/ביה"ח

תאריך קבלת הטופס בקופה

תאריך מילוי הטופס

ﺗﺎریﺦ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻨﻤﻮذج ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق

ﺗﺎریﺦ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻨﻤﻮذج

ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ
إدارة اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت

ﺳﻨﺔ

ﺷﻬﺮ

ﻳﻮم

שנה

חודש

יום

ﺳﻨﺔ

ﺷﻬﺮ

ﻳﻮم

שנה

חודש

יום

ﻃﻠﺐ ﻟﺘﻠﻘﻲ ﻋﻼج ﻃﺒﻲ ﻟﻤﺼﺎب ﻋﻤﻞ – ﻣﺴﺘﻘﻞ
اﻟﻰ ﺻﻨﺪوق اﻟﻤﺮﺿﻰ  /ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ
©

1

2

נא עיין בדברי ההסבר שבעמוד  3לפני מילוי הטופס

اﻟﺮﺟﺎء ﻗﺮاءة اﻟﺸﺮح ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺜﺎﻥﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻨﻤﻮذج

תאריך הפגיעה ﺗﺎریﺦ اﻹﺻﺎﺑﺔ
ﺳﻨﺔ

ﺷﻬﺮ

ﻳﻮم

שנה

חודש

יום

פרטי התובע ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ
שם משפחה

إﺳﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ

שם פרטי

מין اﻟﺠﻨﺲ

اﻹﺳﻢ اﻟﺸﺨﺼﻲ

תאריך לידה



זכר



ذآﺮ

ת.ז .رﻗﻢ اﻟﻬﻮﻳﺔ
ס"ב اﻟﺮﻗﻢ اﻹﺿﺎﻓﻲ

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﻼد

נקבה
أﻥﺜﻰ

ﺳﻨﺔ

ﺷﻬﺮ

ﻳﻮم

שנה

חודש

יום

כתובת اﻟﻌﻨﻮان

טלפון קווי

רחוב  /תא דואר

מס' בית

כניסה

דירה

יישוב

מיקוד

ﺷﺎرع  /ﺹﻨﺪوق ﺑﺮﻳﺪ

رﻗﻢ اﻟﺒﻴﺖ

ﻡﺪﺥﻞ

ﺷﻘﺔ

ﺑﻠﺪة

اﻟﺮﻡﺰ اﻟﺒﺮﻳﺪي

טלפון נייד هﺎﺗﻒ ﺥﻠﻴﻮي

هﺎﺗﻒ أرﺿﻲ

0
פרטי התאונה

3

0

ﺗﻔﺎﺻیل اﻟﺣﺎدث

אני מבקש לקבל עזרה רפואית בגין פגיעה בעבודה שארעה לי أﻃﻠﺐ ﺗﻠﻘﻲ ﻡﺴﺎﻋﺪة ﻃﺒﻴﺔ ﻡﻘﺎﺑﻞ إﺹﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﺣﺪﺙﺖ ﻟﻲ
בתאריך

ﺑﺘﺎرﻳﺦ ____________ בשעה اﻟﺴﺎﻋﺔ ____________ כאשר עבדתי ב ﻋﻨﺪﻡﺎ ﻋﻤﻠﺖ ﻓﻲ ___________________________

סוג העבודה ﻥﻮع اﻟﻌﻤﻞ ___________________________________

מקום התאונה ﻡﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ  :

במפעל ﻓﻲ ﻣﺼﻨﻊ



ת .דרכים בעבודה

ﺣﺎدث ﻃﺮق ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ 

 ת .דרכים בדרך לעבודה/מהעבודה ﺣﺎدث ﻃﺮق ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ او ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ
כתובת מקום התאונה ﻋﻨﻮان ﻡﻜﺎن اﻟﺤﺎدث

נסיבות הפגיעה  /תאור התאונה



תאונה בדרך ללא רכב ﺣﺎدث ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﺑﺪون ﻣﺮآﺒﺔ

אחר ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ________________________________

ﻇﺮوف اﻟﺤﺎدث  /وﺹﻒ اﻟﺤﺎدث ____________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
האיבר שנפגע ﻋﻀﻮ اﻟﺠﺴﻢ اﻟﺬي أﺹﻴﺐ

ﺗﻤﺖ ﺹﻴﺎﻏﺔ هﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﺑﺎﻟﻤﺬآﺮ وﻟﻜﻨﻪ ﻡﻮﺝّﻪ ﻟﻠﻨﺴﺎء واﻟﺮﺝﺎل ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء
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טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד
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הצהרה ﺗﺼﺮیﺢ
אני החתום מטה מצהיר כי אני רשום במוסד כעובד עצמאי וכי כל הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים ומלאים.
ידוע לי שמסירת פרטים לא נכונים או העלמת נתונים מהווים עבירה על החוק.

ידוע לי שאם התביעה לא תוכר ע"י המוסד לביטוח לאומי – קופת החולים רשאית לחייב אותי בהוצאות הטיפול הרפואי.
أﻥﺎ اﻟﻤﻮﻗﻊ أدﻥﺎﻩ اﺹﺮح ﺑﺄﻥﻨﻲ ﻡﺴﺠﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ آﻌﺎﻡﻞ ﻡﺴﺘﻘﻞ وأن ﺝﻤﻴﻊ اﻟﺘﻔﺎﺹﻴﻞ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻡﺘﻬﺎ أﻋﻼﻩ ﺹﺤﻴﺤﺔ وآﺎﻡﻠﺔ.
أﻋﺮف ان ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻔﺎﺹﻴﻞ ﻏﻴﺮ ﺹﺤﻴﺤﺔ او إﺥﻔﺎء ﻡﻌﻄﻴﺎت ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻡﺨﺎﻟﻔﺔ ﻗﺎﻥﻮﻥﻴﺔ.
أﻋﺮف اﻥﻪ إذا ﻟﻢ ﺗﻘﺒﻞ ﻡﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺄﻡﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻃﻠﺒﻲ – ﻓﺈﻥﻪ ﻳﺤﻖ ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺮﺿﻰ إﻟﺰاﻡﻲ ﺑﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻌﻼج اﻟﻄﺒﻲ.
_________________________

8

_________________________

שם המבקש اﺳﻢ ﻡﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ

5

למילוי ע"י המוסד הרפואי ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ ﻡﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ
 הנפגע חבר בקופת חולים اﻟﻤﺼﺎب ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﺹﻨﺪوق اﻟﻤﺮﺿﻰ  כללית آﻼﻟﻴﺖ
לאומית ﻟﺌﻮﻡﻴﺖ
 הנפגע אינו חבר בקופת חולים اﻟﻤﺼﺎب ﻟﻴﺲ ﻋﻀﻮًا ﻓﻲ ﺹﻨﺪوق ﻡﺮﺿﻰ



מהות התאונה )אבחנות רפואיות(
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חתימה اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ



מאוחדת ﻡﺌﻮﺣﻴﺪت



מכבי ﻡﻜﺎﺑﻲ

ﻡﺎهﻴﺔ اﻟﺤﺎدث ) ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻃﺒﻲ ( :
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עצמאי נכבד

©

עובד עצמאי שנפגע בעבודתו )או בדרכו הישירה לעבודתו וממנה( ,זכאי לטיפול רפואי על חשבון הביטוח הלאומי.

©

תנאי לקבלת טיפול רפואי כאמור הוא ,שהינך רשום במוסד כעובד עצמאי.

©

לשם קבלת הטיפול הרפואי עליך לפנות לקופת החולים בה הינך חבר )שירותי בריאות כללית ,קופ"ח לאומית ,קופ"ח מאוחדת ,מכבי
שירותי בריאות(.

©

רק במקרה של צורך דחוף ולשם הגשת עזרה ראשונה בלבד ,מותר לפנות חדר מיון או לשירות רפואי קרוב אחר.
המשך הטיפול הרפואי יינתן אך ורק ע"י השירות הרפואי המוסמך )קופות החולים( אשר יחזיר לך את הוצאותיך בעד הטיפול הראשוני.
אין מחזירים הוצאות בעד כל טיפול נוסף שניתן ע"י שירות רפואי לא מוסמך.

©

לא יוחזרו הוצאות טיפול רפואי פרטי

©

לקבלת הטיפול הרפואי בקופת חולים עליך למלא טופס זה

©

יש למלא את הטופס על כל פרטיו ,ובמיוחד להקפיד על מילוי נכון של פרטיך האישיים ,תאריך הפגיעה ,שעת הפגיעה ושם קופת החולים
בה הינך חבר.
אין להשתמש בטופס זה במקרים של מחלה רגילה או תאונה שהתרחשה שלא במסגרת העבודה.
שימוש בטופס זה שלא כדין יחייב אותך בתשלום תמורת הטיפול הרפואי.

©

טופס זה אינו מהווה אישור הכרה בפגיעהכפגיעה בעבודה ,וההחלטה על כך היא בידי המוסד לביטוח לאומי.

©

לתשומת לבך! מסירת פרטים לא נכונים או העלמת מידע מהווים עבירה על החוק.

ﺣﻀﺮة اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ اﻟﻤﺤﺘﺮم
© ﻋﺎﻡﻞ ﻡﺴﺘﻘﻞ ﻳُﺼﺎب اﺙﻨﺎء ﻋﻤﻠﻪ ) او ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻪ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﻰ ﻋﻤﻠﻪ او ﻡﻨﻪ ( ،ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻋﻼﺝًﺎ ﻃﺒﻴًﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﺘﺄﻡﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ.
ﻼ ﻓﻲ ﻡﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺄﻡﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ آﻌﺎﻡﻞ ﻡﺴﺘﻘﻞ.
© ﺷﺮط ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻌﻼج اﻟﻄﺒﻲ هﻮ ان ﺗﻜﻮن ﻡﺴﺠ ً
© ﻡﻦ أﺝﻞ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻌﻼج اﻟﻄﺒﻲ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ اﻟﺘﻮﺝﻪ اﻟﻰ ﺹﻨﺪوق اﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﺬي أﻥﺖ ﻋﻀﻮ ﻓﻴﻪ ) ﺥﺪﻡﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺸﺎﻡﻠﺔ آﻼﻟﻴﺖ ،ﺹﻨﺪوق اﻟﻤﺮﺿﻰ
ﻟﺌﻮﻡﻴﺖ ،ﺹﻨﺪوق اﻟﻤﺮﺿﻰ ﻡﺌﻮﺣﻴﺪت ،ﻡﻜﺎﺑﻲ ﺥﺪﻡﺎت ﺹﺤﻴﺔ (.
© ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺤﺎﺝﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ وﻡﻦ أﺝﻞ ﺗﻠﻘﻲ اﻹﺳﻌﺎف اﻷوﻟﻲ ﻓﻘﻂ ،ﻳﺴﻤﺢ اﻟﺘﻮﺝﻪ اﻟﻰ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻄﻮارئ او اﻟﻰ ﺥﺪﻡﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ أﺥﺮى.
ﺗُﻤﻨﺢ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﻼج اﻟﻄﺒﻲ ﻓﻘﻂ ﻡﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺨﺪﻡﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ) ﺹﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻤﺮﺿﻰ ( اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺝﻊ ﻟﻚ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻌﻼج اﻷوﻟﻲ.
ﻻ ﻳﺘﻢ إرﺝﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ أي ﻋﻼج ﺁﺥﺮ ﺗﻤﻨﺤﻪ ﺥﺪﻡﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻡﺨﻮﻟﺔ.
© ﻻ ﻳﺘﻢ إرﺝﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻋﻼج ﻃﺒﻲ ﺥﺎص
© ﻡﻦ أﺝﻞ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻌﻼج اﻟﻄﺒﻲ ﻓﻲ ﺹﻨﺪوق اﻟﻤﺮﺿﻰ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ ﺗﻌﺒﺌﺔ هﺬا اﻟﻨﻤﻮذج.
© ﻳﺠﺐ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺝﻤﻴﻊ اﻟﺘﻔﺎﺹﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮذج ،ﺥﺼﻮﺹًﺎ اﻟﺘﺄآﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺹﺤﻴﺤﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎﺹﻴﻞ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺹﺎﺑﺔ ،ﺳﺎﻋﺔ اﻹﺹﺎﺑﺔ واﺳﻢ ﺹﻨﺪوق
اﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﺬي أﻥﺖ ﻋﻀﻮ ﻓﻴﻪ..
ﻡﻤﻨﻮع اﺳﺘﻌﻤﺎل

هﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻤﺮض اﻻﻋﺘﻴﺎدي او ﺣﺎدث ﻟﻴﺲ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻌﻤﻞ.

اﺳﺘﻌﻤﺎل هﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﻟﻴﺲ وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻠﻘﺎﻥﻮن یﻠﺰﻣﻚ ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﻼج اﻟﻄﺒﻲ .

©

ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ هﺬا اﻟﻨﻤﻮذج اﻋﺘﺮاﻓًﺎ ﺑﺎﻹﺹﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻥﻬﺎ إﺹﺎﺑﺔ ﻋﻤﻞ ،واﻟﻘﺮار ﺑﺸﺄن ذﻟﻚ هﻮ ﺑﺼﻼﺣﻴﺔ ﻡﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺄﻡﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ.

© ﻥﻠﻔﺖ اﻥﺘﺒﺎهﻚ ! ﺗﻘﺪیﻢ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ او إﺧﻔﺎء ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت یﻌﺘﺒﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻗﺎﻥﻮﻥﻴﺔ.

בל(05.2011) 283 /

