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חיפוש
Custom Search

עמוד הבית

יצירת קשר

עקבו אחרינו בfacebook-

הירשמו לניוזלטרים

הפוך לדף הבית

קהילות

פרסמו אצלנו

מגזינים:

עמוד הבית « חברה וקהילה « כתבות

ערוצים
מתכונים
יחסים וזוגיות
אופנה ויופי
אסטרולוגיה
תרבות ובידור
בריאות וכושר
חם ברשת
הורים וילדים

שלום אורח הרשמה

חברה וקהילה «

כתבות

טובעים בבירוקרטיה
המקרה המצער של משה סילמן נגע
בכולנו ,ולמרות שעדיף שלא להזדקק
לעולם לסיוע מהמוסד לביטוח לאומי,
לפניכם כל מה שחשוב שתדעו על
תפקידו והאופן בו כדאי ורצוי
להתמודד איתו

נישה

תגיות :ביטוח לאומי

חיים אחרים

עו"ד עמיקם חרל"פ
31/07/2012

תיירות
0

דרך האוכל
מדע וטכנולוגיה
ניהול ועסקים

אהבתי

רבים נתקלים ביחס האטום של המוסד לביטוח לאומי
אילוסטרציהingimage :
לכתבה הבאה

הרשמה .to see what your friends like

Mountain Bike
טבע ובעלי חיים
הגה
מוטו
הריון ולידה
המלצות
צרכנות
טורים אישיים
חברה וקהילה
מגזינים
קהילות

הירשמו לאתר שלנו

קבלו מגזין דיגיטלי
במתנה

הרשמה

פינוק לך ולחברות

בימים האחרונים אנו עדים לסיפורים אישיים רבים ,ביניהם המקרה
המצער של משה סילמן ,המתארים את יחסו המשפיל והאטום של המוסד
לביטוח לאומי כלפי האנשים הזקוקים לו ביותר .אין ספק כי עדיף שלא
להזדקק לעולם לסיוע מהמוסד לביטוח לאומי ,אולם לרוב ,אין הדבר
בשליטתנו ולכן חשוב בכל זאת להכיר את פועליו ,תפקידו והאופן בו כדאי
ורצוי להתמודד איתו.

מדי שנה מוגשות למוסד לביטוח לאומי מאות אלפי תביעות
המוסד לביטוח לאומי הוא הגוף העיקרי דרכו משלמת המדינה קצבאות
סוציאליות לזכאים .תכליתו היא הבטחת בסיס קיומי לאנשים שנקלעו
למצוקה כלכלית .מדובר בסוגי קצבאות רבים ומגוונים ,ביניהם קצבאות
לנפגעי עבודה ,קצבאות בגין נכות כללית ,קצבאות לנפגעי איבה וטרור,
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עו"ד ברק נבות ביטוח
לאומי
יועץ משפטי לשעבר
למוסד לביטוח לאומי
נפגעת בעבודה? חלית
במחלה קשה?
www.navot.co.il
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קצבאות זקנה ,קצבאות
סיעוד ועוד .פעילותו של
המוסד לביטוח לאומי
ותנאי הזכאות לקבלת
קצבאות מוסדרים עפ"י
חוק ששמו חוק הביטוח
הלאומי.

זכויות עובד משק
מעסיקים עובד במשק
לחץ כאן לפרטים
חובה לעובד
www.PensiaHova.co.il

מידי שנה מוגשות מאות
אלפי תביעות למוסד
לביטוח לאומי .אחוז לא
מבוטל של התביעות
נדחות ואחת הסיבות
לדחייה קשורה לחוסר
הידיעה והכרות עם חוק
הביטוח הלאומי ותקנותיו
כמו גם אי הכרות
בהליכים הפרוצדוראליים
והבירוקראטיים המתקיימים במוסד לביטוח לאומי.
אז באילו מקרים יש לכם עילה לתביעה לביטוח לאומי? איך מגישים
תביעה? ממה צריך להיזהר? על מה חשוב להקפיד? להלן עיקרי
התשובות.

זכויות הנכים בביטוח
.עד  25%הנחה
הרכב לנכים שירות
אותנו ללא התחייבות
Insurance.Eshkol4u.co.il

חוקר פרטי -
משרד חקירות עם
 30שנה דיסקרטיות
מובטחת5272461 :
www.vilko.co.il

עורך דין ביטוח
עו"ד אלמגור18-
ניסיון,ייצוג בועדות
רפואיות,נכות כללית
6098686
www.AlmagorLaw.co.il

תאונות דרכים
מירבי
ניסיון רב שנים וייצוג
נפגעים בתאונות
תתפשר על פחות
www.kl-advocate.com

מודעות ממומנות
את בהריון?
אחוז לא קטן מבין אלפי התביעות המוגשות לביטוח לאומי ,נדחה .אילוסטרציהingimage :

נכות מעבודה
חוק הביטוח הלאומי מגדיר תאונת עבודה כתאונה שארעה לאדם כתוצאה
מעבודתו ,תוך כדי עבודתו כשכיר או כעובד עצמאי .תאונת עבודה כוללת
גם את כל הפעילות הרחבה הקשורה בעבודה ,החל בנסיעה למקום
העבודה בשעות העבודה או בדרך הביתה.
כאשר האירוע מוגדר על פי חוק כתאונת עבודה ,הנפגע זכאי לתבוע את
המוסד לביטוח לאומי ולקבל פיצוי ,החל מהתקופה הראשונה שלאחר
האירוע וכלה בפיצוי בגין הנכות לצמיתות אם נקבעה כזו .הפיצוי הינו מענק
או קצבה חודשית ,בהתאם לשיעור הנכות שנקבע בועדות רפואיות
הפועלות מכוח חוק במסגרת הביטוח הלאומי.
* אופן הגשת התביעה :כדי לקבל פיצויים עקב פגיעה בתאונת עבודה יש
להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי על גבי טופס שנקרא" :תביעה
לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה" .על גבי טופס זה יש לציין
את מהות הפגיעה ,מתי וכיצד קרתה ,ואת פרטי נזקי הגוף שנגרמו
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בואי לכנס הריון מפנק עם
הרצאות מרתקות
והגרלת פרסים
ולהרשמה«

כתבות נוספות
הבתים החדשים של
ת"א
אוהלים יוצאי דופן במאהל
המחאה בשד' רוטשילד
כתב וצילם :שחר בן פורת
מערכת ifeel

מה רוצים ממשפחת
עופר?
מדוע משפחת עופר נמצאת
בקו האש התקשרותי
רונית שווה | סטטוס
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ifeel hot
בפייסבוק
אהבתי
 17,611אנשים אוהבים את
.ifeel hot

Rachel

Hava

שלומי

אייל

יעל

שולמית

Inbal

Fani

יוסי

Bruria

כתוצאה ממנה .לאחר הגשת הטופס לביטוח לאומי ,המוסד עושה בירור
לגבי נסיבות הפגיעה ואחריו מודיע למגיש התביעה באמצעות מכתב אם
החליט להכיר בפגיעה או לדחותה .דמי הפגיעה משולמים לתקופה
מקסימאלית של  90יום.
לאחר  90יום ממועד הפגיעה יכול הנפגע להגיש בקשה להכיר בו כ"נכה
נזקק" במידה והוא עדיין במצב של אי-כושר לעבודה .ועדה רפואית
שתבדוק אותו יכולה להכיר בו כנכה נזקק לתקופה מקסימאלית של 4
חודשים ,במהלכה הוא ימשיך לקבל דמי פגיעה מלאים.

האוהל האינטימי שלי
תיעוד אישי מרתק של מי
שבחר לחיות שנה באוהל
אורן כהנוביץ' | מסע אחר

האומץ לשנות
בואו לגלות כיצד התנהלו
מהפכות עממיות בעולם
יורם מלצר | גליליאו צעיר

בכל שלב רשאי הנפגע להגיש לביטוח לאומי "תביעה לקביעת דרגת נכות
מעבודה" ,שבעקבותיה יוזמן לבדיקה על ידי וועדה רפואית הקובעת את
גובה הנכות לה זכאי הנפגע לפי טבלאות המפורטות בתקנות הביטוח
הלאומי.
במקרה שהמוסד מסרב להכיר בפגיעה כנובעת מהעבודה ,יכול הנפגע
לפנות בתביעה לבית הדין לעבודה ולתבוע במסגרתה הכרה בפגיעה
כ"פגיעה בעבודה".
במידה ובית הדין קובע בעזרת מומחים רפואיים מטעמו כי אכן מדובר
בפגיעה בעבודה ,רשאי הנפגע להגיש תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה
והוא יוזמן לבדיקה בפני וועדה רפואית שתקבע את נכותו לפי הקריטריונים
המפורטים בתקנות הביטוח הלאומי.

מחלת מקצוע /מיקרוטראומה
קיימת עילה לתביעה מביטוח לאומי כאשר אדם חלה במחלה )המופיעה
ברשימת מחלות מוגדרת שנקבעה בתקנות הביטוח הלאומי( עקב עבודתו,
בדרך כלל בעקבות חשיפה לתנאי עבודה "מזיקים" או שרשרת של
אירועים קטנים אשר כל אחד לכשעצמו אינו יוצר נזק ,אולם רצף
התרחשותם גרם לנזק מצטבר.
* אופן הגשת התביעה למוסד לביטוח לאומי בגין מחלת מקצוע/
מיקרוטראומה זהה להליך הגשת תביעה בגין תאונת עבודה.

האם אתם נוהגים לענות
על סקרים?
כן ,זה נחמד
כן ,אם הנושא מעניין
אותי
לא ,מעולם לא עניתי על
אף סקר
אני לא מאמין בסקרים
הצבע

הכתבות הנצפות
באתר
השבוע | החודש | כללי
עיצוב שעושה טוב לזוגיות
עוף בתנור
תחזית אסטרולוגית
לאוגוסט
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חשוב להקדיש זמן למילוי טפסי התביעה ולמלא אותם כראוי .אילוסטרציהingimage :

נכות כללית
כל אדם רשאי להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי בגין מצב רפואי ,ללא
קשר לאירוע מסוים או תאונה .הזכאות לקצבת נכות כללית מותנית
בחומרת המצב הרפואי .הקריטריונים הינם נוקשים :יש להוכיח נכות
רפואית שתיקבע על ידי רופא הביטוח הלאומי .הנכויות המזכות בזכויות
הינן לפחות קביעת נכות מצטברת של  60%או  40%אם מתוכם ,25%
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משפטים לוהטים במיטה

 - ifeelטובעים בבירוקרטיה  -על כל מקרה :למדו על המוסד לביטוח לאומי

מקורו בליקוי אחד.

לגלוש עם חשבון

קהילות
אימון אישי וזוגי
בחירת שם לתינוקות

כאשר מדובר בעקרת בית ,שיעור הנכות המינימאלי לצורך זכאות הזכויות
הכספיות צריך להיות בשיעור  50%של פגיעה ביכולת להשתכר או לתפקד
במשק בית .מי שימצא זכאי לקצבת "נכות כללית" יהיה זכאי גם להטבות
סוציאליות וכספיות נוספות ומשמעותיות.
* תביעה לנכות כללית ניתן להגיש על גבי טפסים של המוסד לביטוח
לאומי אותם יש למלא ,בו יצוינו ,בין היתר ,הפגיעות הגופניות ופרטים
הנוגעים לתנאי הזכאות ,כולל מצב תעסוקתי בהווה ובעבר.

הורים לגיל הרך
הנקה

ערעורים ועצות כלליות

הריון ולידה

מילוי טפסי התביעה אינו דבר פשוט ולעיתים לחלק מהאנשים מדובר
במשימה קשה עד בלתי אפשרית .מילוי שגוי או עם טעויות עלול לפגוע
בסיכויי התביעה ,ולכן חשוב להקדיש לכך זמן ולהקפיד למלא כראוי את כל
הסעיפים.

התפתחות מוטורית
זוגיות במשפחה
ארגון וסידור הבית
טארוט
ילדים סקרנים
מדע וחברה
עיצוב פנים

בנוסף ,על מנת להגדיל את סיכוי התביעה להתקבל ,התובע חייב לשמור
היטב את כל התיעוד והמסמכים הרפואיים הנוגעים למחלתו -החל
מבדיקות ועד לטיפולים הרפואיים .חשוב להיוועץ עם רופאים מומחים לגבי
הקשר בין העבודה והמחלה ,כיוון שלעיתים קרובות תביעות יכולות
להידחות עקב אי הוכחת קשר סיבתי בין העבודה למחלה.

פירוש חלומות
פנג שואי
תמיכה לקראת הריון
תרופות סבתא
דו-גלגלי

אם התביעה נדחית ,קיימת אפשרות של ערעור אל מול המוסד לביטוח
לאומי .בין אם בהליך המנהלי של קביעת הזכויות ובין אם על שיעור הנכות
הנקבעת על ידי הועדה הרפואית .ליכולת להופיע מול הוועדה כשאתם
מצוידים בנתונים רפואיים הולמים וטענות משפטיות רלוונטיות ,עשויה
להיות חשיבות מכרעת בסיכויי קבלת הערעור או דחייתו.

לכל הקהילות

התהליך מול המוסד לביטוח לאומי הוא ארוך ,מתיש ולעיתים מאוד מייאש.
מה שעשוי לעשות פעמים רבות את ההבדל הוא ייעוץ וליווי של איש מקצוע
בכל השלבים :החל מהגשת הבקשה ,איסוף המסמכים הרלוונטיים ,ניסוח
הפנייה ועד הכנתכם לקראת הופעתכם מול הוועדה הרפואית של ביטוח
לאומי.

פרסמו אצלנו

איש מקצוע המומחה בתביעות לביטוח לאומי עשוי לעשות את ההבדל
המשמעותי בין אישור בקשתכם ,לבן דחייתה .הדבר החשוב ביותר
בתביעות אלו הוא לא לאבד תקווה ,להיות סבלנים ולהאמין שזה אפשרי.

שימושון
דרושים
הורוסקופ יומי
מחשבוני הריון

אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי .בכל
מקרה יש להתייעץ עם עו"ד מוסמך על מנת לקבל ייעוץ המותאם לנסיבות
המיוחדות ולנתוני המקרה הספציפי ,וכל מקרה יש לבחון לגופו.

סרגל הכלים שלנו

הכותב הוא עו"ד ,ממשרד עו"ד עמיקם חרל"פ ושו"ת ,מומחה בדיני נזיקין,
תאונות וביטוח .לאתר
ליצירת קשר עם הכותב ניתן לפנות במיילharlap@harlap.co.il :

לוח כנסי הריון
מתכונים
מחשבוני נומרולוגיה
קטלוג רכב
מחירון אופניים
משומשים
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לקבלת גיליון דיגיטלי במתנה מלאו את הטופס

שם משפחה:

שם פרטי:
טלפון:

-

מגזין:

הורים וילדים

050

דוא"ל:

 gאני מאשר כי קראתי את התקנון ,ואני מסכים לתקנון הרשמה זה.
b
c
d
e
f

אהבתי

הרשמה .to see what your friends like

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך

מרחבי הרשת

כל הדרכים לבטן
שטוחה
בריאות וכושר

שמונה דרכים
לחיזוק בטחון
עצמי של הילדים

זרימה בחדר
השינה
ifeel
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 - ifeelטובעים בבירוקרטיה  -על כל מקרה :למדו על המוסד לביטוח לאומי
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הגב/הגיבי באמצעות
תוסף פייסבוק חברתי

תגובות
הודעה חדשה

כללי
אודות מוטו תקשורת
אודות ifeel
תנאי שימוש באתר
שירות לקוחות
יצירת קשר
דרושים
פרסמו אצלנו
עקבו אחרינו ב-
facebook
הירשמו לניוזלטרים
אסטרולוגיה
הורוסקופ
מוטוקאר
מוטובייק
MyPet
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מגזינים
הורים וילדים
BelleMode
מסע אחר
דרך האוכל
נישה
חיים אחרים
סטטוס
מסע ישראלי
גליליאו
גליליאו צעיר
MAMA.info
הגה
מוטו
Mountain Bike Action
עיתון חי

ערוצי תוכן
יחסים וזוגיות
אופנה ויופי
אסטרולוגיה
תרבות ובידור
בריאות וכושר
חם ברשת
הורים וילדים
נישה
חיים אחרים
תיירות
דרך האוכל
מדע וטכנולוגיה
ניהול ועסקים
Mountain Bike
טבע ובעלי חיים
הגה
מוטו
הריון ולידה
המלצות
צרכנות
טורים אישיים
חברה וקהילה
מתכונים

קהילות
כל הקהילות
אימון אישי וזוגי
בחירת שם לתינוקות
הורים לגיל הרך
הנקה
הריון ולידה
התפתחות מוטורית
זוגיות במשפחה
ארגון וסידור הבית
טארוט
ילדים סקרנים
מדע וחברה
עיצוב פנים
פירוש חלומות
פנג שואי
תמיכה לקראת הריון
תרופות סבתא
דו-גלגלי

RSS
עמוד הבית
יחסים וזוגיות
אופנה ויופי
אסטרולוגיה
תרבות ובידור
בריאות וכושר
חם ברשת
הורים וילדים
נישה
חיים אחרים
תיירות
דרך האוכל
מדע וטכנולוגיה
ניהול ועסקים
Mountain Bike
טבע ובעלי חיים
הגה
מוטו
הריון ולידה
המלצות
צרכנות
טורים אישיים
חברה וקהילה

אתרים נוספים
אופנועים
מחירון אופנועים
לוח אופנועים
מכוניות
מחירון רכב
לוח רכב
הריון
וטרינר
פרסים ברשת
בגדי תינוקות
הנקה
הורוסקופ
תזונה
מתכונים
סדנת עיסוי
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