
 

 
                                                                  גמלאי/ת יקר/ה,

  

  ובני משפחותיהם ההסתדרותלגמלאי כספים בחינת זכאות לקבלת הנדון:    

על , וזאת בפריסה ארצית שיתוף פעולה עם משרד עורכי דיןבהגמלאים, הסתדרות  פעלהבשנים האחרונות 
או  מרשויות המס מחברות הביטוח, מהמוסד לביטוח לאומיתגמולים כספיים וזכויות לקבל מנת לסייע לכם 
 . מגופים אחרים

כיום מטפל משרד עורכי הדין  אלפי גמלאים ועובדים. עד ליום זה נבדקו ע"י משרד עורכי הדין פניותיהם של
רבים, ובעניינם של רבים מהם הסתיים הטיפול וחלקם זכו לתגמולים כספיים  גמלאים ועובדים בעניינם של

קשו לבדוק את ילא ב גמלאים והעובדיםמן המוסדות השונים בגין בעיותיהם הרפואיות. מסתבר שחלק מה
 .מחדשזכאותם או לאלה שמעוניינים לבדוק זכאותם ופנייה זו נועדה לאלה שטרם בדקו את זכאותם עד כה 

 אין חובה לענות להצעה זו.

 ? מי זכאי לקבל קצבת סיעוד
מהפעולות הבסיסיות והיומיומיות )הליכה, הלבשה, רחצה, אכילה,  חלקגמלאים המתקשים בביצוע . 1 

)עקב  להשגחה מתמדתזקוקים . גמלאים אשר מתפקדים באופן עצמאי לחלוטין אך 2שליטה על סוגרים(. 
 פגיעה נפשית, אלצהיימר, דמנציה, שכחה מתמדת ועוד(. 

 :שנם מס' גורמים אליהם ניתן לפנות לקבלת גמלת סיעודי
 תוך עמידה במבחן ההכנסות הקבוע בחוק. - המוסד לביטוח לאומי .1 
 . סוימתמדרך חב' ביטוח  גמלאים רבים רכשו ביטוח סיעודי באופן פרטי דרך קופות החולים או-חברות הביטוח .2 

 שימו לב, ישנם מקרים בהם ניתן לקבל במקביל קצבת סיעוד הן מהמוסד לביטוח לאומי והן מחברות הביטוח.

 לפטור מלא מתשלום מס הכנסהסובל ממגוון של בעיות רפואיות, עשוי להיות זכאי עקב כך ה גמלאינוסף, ב
עשוי במקרים  ,שלקה במחלהאו עובד גמלאי , זאת ועוד  .עם אפשרות לקבלת החזר מס רטרואקטיבי

דהיינו, כסובל ממחלה שנגרמה עקב העבודה, ולקבל מענק חד פעמי  - מוכר כנפגע עבודהמסוימים להיות 
  .המשך עבודתובמקביל לבמקביל להמשך קבלת הפנסיה או או קצבאות חודשיות, 

בעיות אורתופדיות )בעיות צוואר, גב, כתפיים, ברכיים,  כנפגעי עבודה בגיןהוכרו  רבים ועובדים גמלאים
אוטם שריר הלב, , ריאות, מחלות סרטניות, מחלת באוזנייםמרפקים, כפות ידיים(, ירידה בשמיעה וצפצופים 

 ועוד. מחלת הסוכרת מחלות ונגעים בעור, אירוע מוחי

 םכיבדוק אם מגיעים ל עוה"דיהיו זכאים לאפשרות שמשרד  ,משפחותיהם ובני עובדי ההסתדרות/גמלאי 
יודגש  כי  וזאת ללא כל התחייבות מצידכם. מהמוסדות השונים כספיים תגמולים םו/או לבני משפחותיכ

מהתגמולים הכספיים להם  רק באחוזיםע"פ החוק, בתביעה מול המוסד לביטוח לאומי שכר הטרחה הינו 
 . היו זכאיםת

 .לא יידרש לשלם דבר -לתגמול כספי מי שלא יזכה 

מעניק שירות בכל רחבי הארץ ובעל סניפים שכתב את הספרות בתחום ואשר  עורכי הדין מדובר במשרד 
 . ואילת , טבריהירושלים, עפולה, ראש פינהאשדוד, , חיפה, פ"תבאר שבע, תל אביב, רחובות, בושלוחות 

. בחינת זכויותטופס , מצורף בזאת כםאשר ייתכן ומגיעות ללנוחיותכם ולצורך בדיקה ראשונית של הזכויות 
להעביר או   2448448-053ולשלוח תמונה לווטסאפ שמספרו:  באופן ברוראת הטופס  לצלםלמלא, ניתן את הטופס 

ומשרד עורכי הדין יחזור    rafaelh1976@gmail.com -המייל לכתובת לסרוק ולשלוח או  6326681-08לפקס: 
 .  בעת זכאות אליכם בהקדם
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