
 

The National Transplant Center - ADI 
Ministry of Health 
Noah Mozes St. 15 ,67442 Tel-Aviv 
Tel: 03-6957369 Fax: 03-6957344 

addy@moh.health.gov.il 
www.health.gov.il/transplant 
 
 
To: _________________ 
 
 

Re: Compensation for Living Donors 
 

Your important contribution to the saving of life and the healing of others is greatly 
appreciated, and we sincerely hope that you are feeling well.  
 
We, in the National Transplant Center, wish to inform you about your rights to 
reimbursement of various sums of money which will cover the expenses you have 
incurred as a result of the donor surgery.  
 
The law likewise enables a continuation of the payment of refunds in the next five 
years in respect of the purchase of various insurance policies, such as: life and other 
classes of insurance.  
 
Detailed explanatory sheets are enclosed as well as forms for completion, and return 
to our Ministry Offices.  
 
The forms must be completed in Hebrew. 
 
If the forms are completed in another language you must submit them with a 
translation duly certified by a notary. 
 
For help in completing the forms you can contact Osnat on Tel No. 03-6061742, 
Sundays - Thursdays between 8.30 am and 3 pm.  
 
 
 
Yours truly 
 
Dr. Tamar Ashkenazi 
Director of the National Transplant Center 



 

 

 
 

FORM OF APPLICATION FOR REFUND OF MONEYS  
IN RESPECT OF EXPENSES  

 
INSTRUCTIONS TO THE PERSON SUBMITTING THE APPLICATION  

UNDER THE ORGANS TRANSPLANT LAW, 2008 
 

1. Forms 
 
 You are kindly requested to complete the application form in full as well as its 

appendices: 
 

(a) Make sure that you fill in the forms in clear and legible handwriting. 
 
(b) You must enter your full identity card number consisting of 9 digits, and 

attach a photograph of the identity card and the counterfoil. 
 
(c) The details of the active and personal bank account of the submitter of the 

application only must be completed, and you must attach a check marked as 
'cancelled' and a certificate from the branch of the bank in which the account 
is maintained. 

 
(d) Signature of the application form is mandatory. 
 

2. How to submit the application: 
 

(a) The complete application 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. For your convenience you can study the following sources: 
 

(a) The Organs Transplant Law, 5768-2008 
(b) The Organs Transplant Regulations (Payment of Compensation and 

Financial Reimbursement in respect of the Donor's Expenses) 5770-2010 



 

 
 
 
 

This form has been drafted in the male gender, but it applies equally to men and to women. 
 

 
4. Financial reimbursement in respect of expenses: 
 

(a) Reimbursement for purchase of private medical insurance or the 
supplementary insurance cover of the Sick Funds -  

 The reimbursement shall not exceed NIS 58 per month for a period of not 
exceeding 60 months, and starting in one of the 3 months following the 
month of removal of the organ. 

 
(b) Insurance against adverse impact on working capacity or loss of earnings 

capacity - the reimbursement shall not exceed NIS 199 per month in respect 
of a period that shall not exceed 60 months and starting in one of the 3 
months following the month of removal of the organ. 

 
(c) Reimbursement for purchase of life insurance - the reimbursement shall not 

exceed NIS 126 per month in respect of a period that shall not exceed 60 
months and starting in one of the 3 months following the month of removal 
of the organ. 

 
(d) Reimbursement in respect of psychological therapy treatments - the 

reimbursement is a one-time payment of not exceeding NIS 420 for a 
therapy meeting with a licensed psychologist and provided that the meeting 
took place within a period of 48 months starting in the first month following 
the month of removal of the organ.  The refund will be given in respect of a 
maximum of 5 therapy meetings. 

 
(e) Reimbursement in respect of recovery leave - the reimbursement is a one-

time payment to the donor in respect of recovery leave in a hotel1 only (as 
such is defined in the Tourism Services Law 5736-1976), and shall not 
exceed NIS 524 per day's stay, provided that such leave is taken within 90 
days after the date of removal of the organ. The reimbursement will be made 
in respect of a maximum of 7 consecutive days' stay (7 nights). 

 
(f) Reimbursement for travelling expenses - the reimbursement is a uniform 

one-time payment for all donors of NIS 2,622 following the date of 
removal of the organ.  It is not necessary to attach documentary proof. 

 
(g) Reimbursement to a donor in respect of paragraphs (a)-(e) shall be 

made subject to 12 months not yet having elapsed from the actual date 
of the expense 

                                                 
1 "Hotel" - includes a pension, a rest home, guest house and any such place in which board and lodging 
services are provided or are offered for payment, for 9 or more persons at the same time. 



 

 
(h) The reimbursement shall not exceed the amounts specified in section a 

through e, or the amount of the actual expense, whichever is lower. 
 
(i)   For Policies ending after the period stipulated in sections a through c, only a 

relative reimbursement will be given until the end of the determined period. 
 
(j) The amounts specified in this form include VAT and will be updated on 

January 1st each year, according to the Consumer Price Index updated from 
time to time by the Israel Central Bureau of Statistics, as from 2012. 

 
 

5. The Required Documents: 
 
a. Original receipts or a true copy of the original receipts, which indicate the 

actual expense, should be attached to the application. 
b. Regarding payment of reimbursement for expenses incurred in procuring 

insurance policy a copy of the Policy should be attached. 
c. As for the reimbursement of travel expenses, there is no need to attach any 

proofs.   
 
 



 

  ת ו א י ר ב ה  ד ר ש מ

 

  .והספח יש לצר  צילו� תעודת זהות  *

 .החשבו�או אישור מסני  הבנק בו מתנהל /יש לצר  שיק המסומ� כמבוטל ו  **

    

  חותמת 
  קבלה

  

לשימוש 
פנימי 
בלבד 

  )סריקה(

 

                  

                  

 דרכון/ זהות ' מס
 

סוג   דפים    

  המסמך

    

    0  0  
 

  

  

  משרד הבריאות 

  ותמרכז ההשתל

  

  

      

    להחזר כספי בעד הוצאות בקשה  

  

  תורםתורםפרטי הפרטי ה  ��������

  * מספר זהות  שם פרטי  שם משפחה קודם  שם משפחה

                  ב"ס      

                    

  מצב משפחתי  מין  תאריך לידה

                

                

  יום  חודש  שנה
  א

  זכר �

  נקבה �

  אה/נשוי �  ה/אלמן �  ה/רווק �

  ה בציבור/ידוע �  ה/גרוש �

  ))הרשומה במשרד הפניםהרשומה במשרד הפנים((כתובת כתובת 

  מיקוד  יישוב  תא דואר  דירה  כניסה  בית' מס  רחוב 

              

  דואר אלקטרוני  טלפון נייד  טלפון קווי

                    

                  0    

                    

                  0  

  SMSאני מאשר קבלת הודעות  �

  

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

  מיקוד  יישוב  תא דואר  דירה  כניסה  בית' מס  רחוב 

              

  ** תורםתורםחשבון הבנק של החשבון הבנק של הפרטי פרטי   ��������

  סוג החשבון  שמות בעלי החשבון/שם

  קיבוץ �   פרטי �      

  מספר החשבון  סניף' מס  כתובתו/שם הסניף  שם הבנק

        

    )במשבצת המתאימה או ענה כנדרש �סמן ( החזר כספי בעד הוצאותהחזר כספי בעד הוצאות  �

  ____________________פרט , אחר �  חופשת החלמה �  רכישת ביטוח רפואי פרטי �

    הוצאות נסיעה �  רכישת ביטוח חיים �

      טיפולים פסיכולוגיים �



 

  ת ו א י ר ב ה  ד ר ש מ

 

 

   הצהרההצהרה  �

  .ובנספחיה הם נכונים ומלאים טופס הבקשהאני החתום מטה מצהיר בזה כי כל הפרטים שנמסרו על ידי ב

  .ידוע לי שמסירת פרטים לא נכונים או העלמת נתונים הן עבירה על החוק

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

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

אם המשרד יפקיד לחשבון תשלום אשר כולו , סכומים מתוך חשבוני, לפי דרישתו, ל יחזיר למשרד הבריאות"אני מסכים שהבנק הנ
 .או שלא כדין, או חלקו שולם בטעות

  __________________����שותף לחשבון חתימת   __________________���� התורםחתימת   ____________תאריך 

  

 

 

 

 

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



 

  ת ו א י ר ב ה  ד ר ש מ

 

 

  ::))תורםתורםלמילוי על ידי הלמילוי על ידי ה((פירוט פירוט   ––  ''נספח אנספח א

  מהות החזר ההוצאה
 סכו� מצטבר

  ).(עד דוח זה 

סכו� לדוח 

  ) .( זה

 סכו� מצטבר

). (  
  נדרשותאסמכתאות 

 או פרטיביטוח רפואי 

ביטוחי� משלימי� של 

  קופות החולי�

על ש�  ) מקוריות או נאמ� למקור(קבלות       

על ש�  והעתק של הפוליסה הנרכשתהתור� 

  .התור�

ביטוח מפני פגיעה 

 אובכושר עבודה 

  אובד� כושר השתכרות

על ש� )  מקוריות או נאמ� למקור(קבלות       

הפוליסה הנרכשת על ש� התור� והעתק של 

  .התור�

  ביטוח חיי�

על ש� )  מקוריות או נאמ� למקור(קבלות       

התור� והעתק של הפוליסה הנרכשת על ש� 

  .התור�

  טיפולי� פסיכולוגיי�

תו� ציו�  על ש� התור� קבלות מקוריות      

חתומות על ידי פסיכולוג , תאריכי הטיפולי�

  .�רישיולרבות מספר 

  חופשת החלמה

על ש�  )מקוריות או נאמ� למקור(קבלות       

תו� ציו� תאריכי החופשה הרציפי�  התור�

  .ותערי  השהייה ליו�

  הוצאות נסיעה

      
לא נית� לפצל את החזר . לא נדרשת אסמכתא

  .החזרי�' הנסיעות למס

  

  .קודמות בקשותהסכו� המצטבר אשר נתבע על ידי התור� ב # סכו� מצטבר עד דוח זה �

  .טופס הבקשה הנוכחיהסכו� אשר נתבע על ידי התור� ב # זהסכו� לדוח  �

  ).3עמודה + 2עמודה (סכו� לדוח זה + המצטבר עד דוח זה הסכו�  # סכו� מצטבר �

  

 חוזה ביטוח בי� המבוטח לבי� חברת הביטוח המעניק מגוו� כיסויי� ביטוחיי� ופתרונות #  ביטוח רפואי פרטי

כיסויי� אשר אינ� , תרופות שאינ� בסל הבריאות, ל"השתלות בחו, ל"בחו כגו� ניתוחי�, למצבי� רפואיי� קשי�

  .הממלכתי או בחוק הבריאות שירותי בריאות נוספי�מכוסי� או מכוסי� באופ� חלקי במסגרת 

  



 

  ת ו א י ר ב ה  ד ר ש מ

 

 

נוספי�  תקנו� המעניק מגוו� שירותי� רפואיי� # )שירותי בריאות נוספי� של קופות החולי�(ביטוחי� משלימי� 

במסגרת החוק ונית� להצטר   אשר אינ� מכוסי�', בדיקות תקופתיות וכו, בדיקות הריו�, רפואת שיניי�: כגו�

 "לאומית", "מאוחדת עדי ", "מכבי זהב", "מושל� כללית: "לדוגמא. בתוספת תשלו� תוולונטריאליה� בצורה 

  .ועוד

  

 

 


	adi-request EN
	ad-request RUS
	Бланк просьбы на получение компенсации за расходы
	tovea טופס 1.pdf


