
 
 

PERSONAL CLAIM FOR REIMBURSEMENT OWING  
TO LOSS OF EARNINGS CAPACITY 

 
INSTRUCTIONS TO PERSON SUBMITTING A CLAIM 

UNDER THE ORGANS TRANSPLANT LAW, 2008. 
 
1. Forms: 
 
 You are kindly requested to complete the claim form in full as well as its 

appendices: 
 

(a) You must complete the forms in clear and legible handwriting. 
 
(b) You must enter an full identity card number, consisting of 9 digits and attach 

a photocopy of the identity card and the counterfoil. 
 
(c) The details of the active and personal bank account of the claimant only 

must be completed and a check must be attached marked as 'cancelled' 
and/or certification from a branch of the bank in which the account is 
maintained. 

 
(d) You must ensure that you complete Form 101 in its entirety (Employee's 

Card), which is attached to this claim.  If you have indicated in Section 5 of 
Form 101 that you have other income, you must attach a tax coding to the 
claim. 

 For your attention: if you have indicated in Section 5 of Form 101 that you 
have more than one income, in the absence of tax coding - tax at the 
maximum rate will be deducted from the amount of compensation. 

 
(e) You must ensure that the claimant signs in Section 6 of the claim form. 
 
(f) Please note: failure to complete Section 4 of the claim form, with the 

attachment of the requisite certifications, will prevent us dealing with your 
claim. 

 
2. How to submit the claim: 
 

(a) The complete claim form and its appendices must be delivered or sent by 
registered mail to the National Transplant Center - The Ministry of Health, 
15 Noah Mozes Street, Tel Aviv, Postal Code 67442.   



Questions and clarifications can be dealt with by contacting tel. no. 03-
6061742 on and between Sundays - Thursdays between 9 a.m. and 1 p.m. 

 
 
(b) For further details, you can obtain assistance from the National Transplant 

Center's internet website - www.health.gov.il/transplant 
 

3. Documents required: 
 

(a) Certification of the employer as to employment and salary. 
 
(b) Form 101 (Employee's Card). 
 
(c) Certification of Assessing Officer as to deduction of tax.  In the event of a 

tax code not being provided, tax will be deducted at the maximum rate.  
Such a certificate is required in the event of it being indicated in Form 101 
that you are in receipt of several incomes. 

 
4. For your convenience, the following are attached: 
 

(a) The Organs Transplant Law, 2008 
(b) The Organs Transplant Regulations (Payment of Compensation and 

Reimbursement to a Donor for Expenses), 2010 
 
 
 
  



  

 חותמת 
 קבלה

 

לשימוש 
פנימי 
בלבד 

 (סריקה)

 

         

         

 דרכון/ זהות ' מס
 

סוג  דפים  
 המסמך

  

  0 0 
 

 

 

 משרד הבריאות 

 ותמרכז ההשתל

 

 

   

  בגין אובדן כושר השתכרותתביעה להחזר  

 

  פרטי התובעפרטי התובע 

 * מספר זהות שם פרטי שם משפחה קודם שם משפחה

         ב"ס   

          

 מצב משפחתי מין תאריך לידה

        

        

 יום חודש שנה
 א

 זכר 

 נקבה 

 ה/רווק  ה/אלמן  אה/נשוי 

 ה/גרוש  ה בציבור/ידוע 

  ((הרשומה במשרד הפניםהרשומה במשרד הפנים))כתובת כתובת 

 מיקוד יישוב דירה כניסה בית' מס רחוב 

      תא דואר

 דואר אלקטרוני טלפון נייד טלפון קווי

          

         0  

          

         0 

  אני מאשר קבלת הודעותSMS 

 

  ((אם שונה מהכתובת המפורטת למעלהאם שונה מהכתובת המפורטת למעלה))מען למכתבים מען למכתבים 

 מיקוד יישוב דירה כניסה בית' מס רחוב 

      תא דואר

 

   חשבון הבנק של התובעחשבון הבנק של התובעפרטי פרטי ** 

 סוג החשבון שמות בעלי החשבון/שם

 קיבוץ   פרטי  סניף' מס כתובת/שם הסניף הבנק שם

    מספר החשבון
 
 

  הנחות ופטורים ממסהנחות ופטורים ממס 

 .ינוכה מס בשיעור המרבי, במידה ולא יסופק תיאום מס. אישור פקיד שומה על ניכוי מסנא לצרף 

 

  

  ..והספחוהספח  זהותזהותההיש לצרף צילום תעודת יש לצרף צילום תעודת * * 

  ..מסניף הבנק בו מתנהל החשבוןמסניף הבנק בו מתנהל החשבוןאו אישור או אישור //יש לצרף שיק המסומן כמבוטל ויש לצרף שיק המסומן כמבוטל ו** ** 

  

  

  

  



  פרטי העיסוקפרטי העיסוק  

 .וג עיסוק ולצרף מסמכים כנדרשסחובה לסמן , על מנת לאפשר טיפול מהיר       

 .אי מילוי כל הנתונים הנדרשים יעכב את הטיפול בתביעה: לתשומת לבך       
 

       אני תובע תגמול כעצמאי בלבד. אין לי הכנסה נוספת מעבודה כשכיר -עצמאי. 

 . שומת מס הכנסה אחרונה  : ב"מצ                     

                                3 בהם מצוין מעמד המבוטח, שוברי מקדמות משולמים של ביטוח לאומי.        
 

       עצמאי ושכיר-  כשכיר וכעצמאי, אני תובע תגמול על בסיס הכנסותיי. 

 . על עבודה ושכראישור המעסיק    :ב"מצ                              

                                         חודשים שקדמו לחודש בו נתנה התמורה 3תלושי שכר עבור. 

                                         שומת מס הכנסה אחרונה . 

                                         3 בהם מצוין מעמד המבוטח, שוברי מקדמות משולמים של ביטוח לאומי. 
 

      שכיר-   3 -החודשים שקדמו לחודש בו נתנה התרומה ואני תובע תגמול על בסיס הכנסותיי מ 3עבדתי במשך חודשיים לפחות מבין  

 .            החודשים שקדמו לחודש בו נתנה התרומה                       

 .חודשים שקדמו לחודש בו נתנה התמורה 3תלושי שכר עבור   : ב"מצ                       

                                   אישור המעסיק על עבודה ושכר. 

                     3 -חודשים שקדמו לחודש בו נתנה התרומה ואני תובע תגמול על בסיס הכנסותיי בה 3 -ימים ב 60-עבדתי פחות מ   

 .החודשים שקדמו לחודש בו נתנה התרומה 6חודשים בהם עבדתי במהלך                         

 .שקדמו לחודש בו נתנה התמורההחודשים  6חודשים בהם עבדתי במהלך  3תלושי שכר עבור   : ב"מצ                       

                                  אישור המעסיק על עבודה ושכר . 
 

       החל מיום  לא שכיר ולא עצמאי_____________________ 

            יום מהפסקת העבודה ועד ליום התרומה 60חלפו מעל. 

 .העבודהמכתב המעסיק על הפסקת  : ב"מצ              

                          אישור המעסיק על עבודה ושכר. 

          יום מהפסקת העבודה ועד ליום התרומה 60 -חלפו פחות מ. 

 .חודשים שקדמו להפסקת העבודה 3תלושי שכר עבור  : ב"מצ             

                        מכתב המעסיק על הפסקת העבודה. 

                        אישור המעסיק על עבודה ושכר. 

  ולמעט הפרשיםומענקים  בונוס שנתי :כגון --תביעה בגין תשלומי שכר שאינם קבועיםתביעה בגין תשלומי שכר שאינם קבועים.. 

 .ויותר מהשכר החודשי הרגיל 25% ם מהווהובלבד שהתשלו חדשים לאחור 12תשלום זה יפרס על פני      

 .טופס פירוט שכר שנתי : ב"מצ       
 

 

 

 



  הצהרההצהרה  
 .אני החתום מטה מצהיר בזה כי כל הפרטים שנמסרו על ידי בתביעה ובנספחיה הם נכונים ומלאים

העלמת נתונים הן עבירה על החוק וכי אדם אשר גורם במרמה או ביודעין למתן קצבה לפי חוק זה או ידוע לי שמסירת פרטים לא נכונים או 
 .דינו קנס כספי או מאסר, חשיבות לענייןלהגדלתה על ידי העלמת פרטים שיש להם 

  ,        יש בו כדי להשפיע על זכאותי להחזר כספי או על יצירת חוב, ידוע לי כי כל שינוי באחד הפרטים שמסרתי בתביעה זו או בנספחיה

 .יום 30ועל כן אני מתחייב להודיע על כל שינוי בתוך  

אם משרד הבריאות יפקיד לחשבון תשלום אשר כולו או , סכומים מתוך חשבוני, לפי דרישתו, ל יחזיר למשרד הבריאות"אני מסכים שהבנק הנ
 .פרטי מושכי התשלומים וכן שהבנק ימסור למשרד הבריאות את, או שלא כדין, חלקו שולם בטעות

 __________________חתימת השותף לחשבון  __________________חתימת התובע  ____________תאריך 

 

  ______________________________________________________________________________  ______________________________________________________________________________  הערות פקיד תביעות הערות פקיד תביעות 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  __________________________________תביעות תביעות ..תימה פתימה פחח______________________________________________________________  ______________________________________________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 



 משרד הבריאות        

 ותמרכז ההשתל                     

 

 תביעה אישית                    

 בגין אובדן כושר השתכרות להחזר                     

 

 אישור המעסיק על עבודה ושכר

 

  פרטים על עבודה ושכרפרטים על עבודה ושכר  
 סוג תביעה מעמד העובד תאריך תחילת עבודה

        

        

 יום חודש שנה
 א

 חודשי 

 יומי או שעתי 

 רגילה  

 פרט , אחר________________  

  טבלת שכרטבלת שכר 

 גברתגברת/ / הנני לאשר בזאת שמר הנני לאשר בזאת שמר 

 (חובה לצרף צילום דרכון)דרכון /מספר זהות שם פרטי שם משפחה

         ב"ס  

          
  

 _______________הפסיק לעבוד  אצלנו בתאריך .1

 ____________מועסק על ידינו כעובד שכיר מיום .2

 _________________:פרט, אחרשעתי   יומי  חודשי   :  שכרו משלום על בסיס.3

 ₪_________ שולם לעובד תגמול בסך .4

 ___________:סוג הקרבה, כן לא  קיימת קרבה משפחתית בין המעסיק לעובד         .5

 כן לא  ל נמנה עם בעלי החברה                              "הנ.6

 :פרטים על העבודה והשכר. 7

 :שים לב

 .כל תיקון ברישום מחייב חתימה וחותמת.א

 .יש לכלול אותם בעמודת סך כל השכר.תגמולי ממילואים, דמי פגיעה, חופשהתמורת ,שולמו תשלומים כגון דמי מחלה.ב

 .אם שולמו הפרשים יש לציין הסכום ועבור איזה חודש שולמו -אין לכלול הפרשים עבור חודשים שאינם מהווים בסיס לחישוב התגמול.ג

 .יש לציין את התקופה בעדה שולם, (הפרשים, וס תקופתיבונ, ג"משכורת י)רשום את סוג התשלום  -(תשלום נוסף)פעמי –שולם תשלום חד .ד

 ימי' מס חודש מס

 עבודה בפועל

סך הכל שכר ברוטו כולל 

פעמיים והפרשי -תשלומים חד

 שכר החייב בדמי ביטוח

 פעמיים והפרשי שכר-פירוט תשלומים חד

 

 התקופה שבעדה שולם סוג התשלום סכום

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       
 



 

  הצהרההצהרה  

 מספר תיק ניכויים                                                 .י כל הפרטים המופיעים באישור זה נכוניםאני החתום מטה מצהיר בזה כ

         

          
לחודשים , החייב בדמי ביטוח כפי שנרשם בתלושי השכרהינם שכר העובד בפועל , הנני מצהיר שסכומי השכר שנרשמו בטבלת השכר

 .המשמשים בסיס לחישוב התגמול

 .הנני מצהיר כי בתביעה כלולים הפרשי שכר ששולמו בפועל בעד אותם חודשים המשמשים בסיס לחישוב התגמול

מרמה או ביודעין למתן גמלה לפי חוק זה או וכי אדם אשר גורם ב, הן עבירה על החוק, או העלמת נתונים, ידוע לי שמסירת פרטים לא נכונים
 .דינו קנס או מאסר, ידי העלמת פרטים שיש להם חשיבות לעניין-להגדלתה על

 

 _________________________________________________________________________________שם מקום העבודה 

 

 _______________________________________________________________________________כתובת מקום העבודה 

 

 ________________________________________________________________________________שם החותם ותפקידו 

 

תאריך 
__________________ 

 __________________ה וחותמת העסק  חתימ 

 
 בלבדבלבד  משרד הבריאותמשרד הבריאותלטיפול לטיפול 

 אישור פקיד תביעות  

 נדחתה מהסיבות הבאות :___________________________                 הנתונים שהוזנו מתאימים לפרטי התביעה  

        _____________________________________________               התביעה הוחזרה לפקיד תביעות מהסיבות הבאות:  

        __________________________________            _____________________________________________ 

        ___________________________________            _____________________________________________  

  ____________________  ת בקרת תקינותחותמ_____________            שם פקיד התביעות _______________ תאריך 

  _______________חתימה



 

 

 

  

 

 משרד הבריאות 

 ותמרכז ההשתל

  

  

 אישור המעסיק על תקופת

 העסקה ושכר בתביעה

  בגין אובדן כושר השתכרותלהחזר 

 

 

 _________________תאריך                                                     :                                                      לכבוד

 

   _______________________ 

 

    _______________________ 

 

_______________________ 

 

 

 

 ..ב טופס אישור המעסיק על תקופת העסקה ושכרב טופס אישור המעסיק על תקופת העסקה ושכר""רצרצ

 

 :י"ע____________________________ הוגשה אלינו תביעה ל 

 (חובה לצרף צילום דרכון)דרכון /מספר זהות שם פרטי שם משפחה קודם שם משפחה

         ב"ס   

          
 ___________________חודשים שקדמו ליום _______________  ב בתקופה של "אבקשך למלא את הטופס המצ

 

 

 

 ,בכבוד רב                                                                                                                                                  

 פקיד תביעות                                                                                                                                                 

 

 טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד
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