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وزارة املساواة االجتامعية 

www.mse .gov. i l
املسنني املواطنني  توجهات  مركز 

*يتم إصدار هذه الكراسة بناًء عىل البند 51أ من قانون املواطنني املسنني لعام 1989، وكذلك باالعتامد عىل معلومات حصلت عليها الوزارة أو 

نرشت من قبل السلطات العامة املختلفة* تحتوي هذه الكراسة عىل معلومات عامة* هذه الكراسة ال تعكس القوانني واالحكام بشكل كامل 

ودقيق، ويف جميع االحوال فإن الصيغة األصلية للقوانني واألنظمة هي امللزمة * هذه الكراسة ترجمت من كراسة التي صيغت اصال باللغة 

العربية. النص يف اللغه العربيه هو النص الدقيق * محتويات هذه الكراسة موجهة للذكور واإلناث ما مل يذكر غري ذلك * ما مل يرد ما يناقض ذلك، 

فإن املعطيات يف الكراسة صحيحة حتى تاريخ 1 متوز 2015.

هذه الكراسة املوضوعة أمامكم هي من الطبعات األوىل التي نقوم بانتاجها وقد ترد فيها أمور تحتاج للتحديث. انتم مدعوون للتوجه بكل 

مالحظة تتعلق بهذه الكراسة إىل املركز 8840*.

دليل لملواطن املسن
واملعلومات  املزايا  الحقوق, 
للمواطنني املسنني يف إرسائيل
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األعزاء،  املسنون  املواطنون 

مع  املايض  القرن  من  السبعني  سنوات  يف  ظهرت  نظرية  هي  املعرفية  الفجوة 
أكرب ممن  أكرث ميتلكون قوة  يعرفون  أن من  تنص عىل  االتصال، وهي  تقدم وسائل 
"املعرفة  لتصبح  ايامنا هذه صار أكرث وضوحاً  االمر يف  يبدو فإن  اقل. وكام  يعرفون 
تعرفوا  أن  من  سيمكنكم  أيديكم  بني  املوجود  املسن  املواطن  ودليل  القوة".  هي 

أكرث. 
لكم  تقدمها  التي  وامليزات  الحقوق  تشكيلة  عىل  االطالع  ميكنكم  الكتيب  هذا  يف 
والسكن،  العامة  املواصالت  يف  والتخفيضات  الشيخوخة  كمنح  العامة،  السلطات 

الكثري. وغريها  الرضائب  مجال  ويف  والصحة،  والرتفيه  الثقافة  مجاالت  ويف 
الحقوق  جميع  عىل  تتعرفوا  يك  بوسعنا  ما  بكل  املجتمعية  املساواة  وزراة  يف  نقوم 
املتعلقة  الهامة  املعلومات  جميع  تصل  بأن  معنيون  نحن  تستحقونها.  التي 
من  االستفادة  من  ليتمكنوا  املجتمع  من  الرشيحة  هذه  إىل  املسنني  باملواطنني 

كاملًة.  حقوقهم 
فيه  جاء  مبا  تكتفوا  اال  فعليكم  ذلك  ومع  األمر،  هذا  لتحقيق  الكتيب  هذا  جاء 
يقدم  والذي   ،*8840 الرقم  عىل  بنا  الخاص  الجمهور  توجهات  مبركز  واتصلوا 
سؤال  كل  عن  شخيص  بشكل  لتستفرسوا  أجلكم  من  مخصصة  شخصية  مساعدة 
يف  عنا  وابحثوا  اضافية،  استفسارات  بأي  أو  بأسئلتكم  الينا  توجهوا  توجه،  أو 

بحقوقكم.  يتعلق  ما  بكل  معلوماتكم  وزيدوا  الفيسبوك 
الكلامت  بهذه  ولخص  وقد شخت"  فتى  كنت   " املزامري:  سفر  يف  داوود  امللك  قال 
مع  الشيخوخة.  سن  وصل  حتى  شبابه  منذ  عنده  تراكمت  غنية  حياة  خربة  األربع 
املعلومات  من  االفضل  استخالص  بالتأكيد  تستطيعون  الحياة  يف  الطويلة  خربتكم 

الكتيب. هذا  يف  ستجدونها  التي  الهامة 

والتقدير، الود  خالص  مع 

االجتامعية املساواة  لوزارة  العام  املدير 

االجتامعية املساواة  وزارة 
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االعزاء، املسنني  واملواطنة  املواطن 

كبرية. برسعة  يرتفع  ارسائيل  يف  االعامر  متوسط 
يف  ما  كل  ونعمل  كبرية،  نعمة  ذلك  يف  نرى  االجتامعية  املساواة  وزارة  يف  نحن 
يف  املسنني.  املواطنني  عدد  لتضاعف  عاماً  عرشين  بعد  االستعداد  أجل  من  وسعنا 
بالحقوق  يتعلق  ما  بكل  نعلمك  ان  يهمنا   – االزدياد  يف  اآلخذة  هذه  الحياة  فرتة 

تستحقها. التي 
تستحقها. التي  وامليزات  الحقوق  شاملة حول  معلومات  الكراسة عىل  تحتوي هذه 
8840* املتوفر لخدمتك،  مبساعدة هذه الكراسة ومبساعدة مركز توجهات الجمهور 

شخيص. بشكل  تستحقها  التي  وامليزات  الحقوق  عىل  التعرف  عىل  نساعدك 
املركز  إىل  والتوجه  استخدامها  كذلك  بل  فقط،  الكراسة  عىل  لالطالع  ندعوك  ال 
الطريقة ميكنك االستفسار  بنا للحصول عىل استشارة شخصية ومهنية. بهذه  الخاص 

منها. االستفادة  من  تتمكن  يك  تستحقها  التي  والحقوق  امليزات  حول  بسهولة 

التقدير، خالص  مع 

االجتامعية املساواة  وزيرة 

االجتامعية املساواة  وزارة 
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بطاقة املواطن املسن

67(، تصبحون  والرجال يف سن   62 )النساء يف سن  التقاعد  مع وصولكم لسن 
مستحقني لبطاقة "مواطن مسن"، والتي يتم اصدارها من قبل وزارة املساواة 

االجتامعية.

ميكن  استحقاقها  فحص  او  تجديدها  او  املسن  املواطن  بطاقة  عىل  للحصول 
التوجه إىل الرقم: 6547025-02 أو إىل الفاكس- 6547049-02 أو عىل الربيد 

  ezrach.vatik@mse.gov.il االلكرتوين: 
                           

هذه  يف  املفصلة  امليزات  عىل  الحصول  أجل  من  أنه  إىل  انتباهكم  نلفت 
الهوية  إىل  باالضافة  مسن  مواطن  بطاقة  ابراز  منكم  يطلب  قد  الكراسة، 

. لشخصية ا

باللغة  كتابة  أيضاً  املسن  املواطن  بطاقة  تشمل  التصميم،  تحديث  بعد  اليوم 
املسن  املواطن  بطاقة  عىل  السابق  يف  حصل  الذي  املسن  املواطن  العربية. 
املواطن  بطاقة  عىل  بالحصول  معني  وهو  املذكور،  التصميم  تحديث  قبل 
املذكور  الهاتف  إىل  للتوجه  مدعو  العربية،  باللغة  الكتابة  تشمل  التي  املسن 

أعاله.
املسافرون إىل خارج البالد: بطاقة املواطن املسن التي تحمل االسم الكامل  •
البالد  خارج  تخفيضات  متنحه  ان  ميكنها  االنجليزية  باللغة  املسن  للمواطن   
باللغة الكامل  االسم  للبطاقة  نضيف  ان  السارية هناك. ميكن  القواعد  وفق   
عرب  بالتوجه  أو   02-6547025 رقم  هاتف  عىل  تفاصيل  كذلك،  االنجليزية   

الربيد  أو عىل   02-6547049 الرقم  إىل  الفاكس   
ezrach.vatik@mse.gov.il االلكرتوين:   
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حتبون التزنه؟ زيارة املواقع؟

ملواقع  الدخول  رسوم  عىل  تخفيضات  عىل  الحصول  املسن  للمواطن  يحق 
أدناه: مفصلة  عديدة،  سياحية 

"صور  إىل  الدخول  رسوم  عىل  تخفيض   50%  – القدمية  يافا  تطوير  رشكة   •
 ,03-6037700 )هاتف:  القدمية  يافا  يف  الزوار  مركز  يافاوية"   
يافا  ملتحف  الدخول  رسوم  عىل  تخفيض   20%  .)03-6037686  

.)03-6825375(  

تخفيض عىل  الحصول  املسن  للمواطن  يحق   – القدمية  عكا  تطوير  رشكة   •
فعاليات ضمن  يقدم  اضايف  تخفيض  مختلفة.  ملواقع  الدخول  رسوم  عىل   

.04-9956734 هاتف:  املسن.  املواطن  شهر   

رشكة تأهيل وتطوير الحي اليهودي يف البلدة القدمية – يحصل املواطن املسن  •
لعرض  الدخول  رسوم  عىل  املسن  املواطن  بطاقة  ابرازه  عند  تخفيض  عىل   
بيت  – املحروق"  "البيت  لـ  "الخراب"،  لكنيس  األسوار"،  عىل  "وحيداً   
كرتوس، "الحديقة األثرية" القدس – مركز دافيدسون" والزاوية الهريودوسية  

مركز  من  التفاصيل  عىل  الحصول  ميكن  اآلثار.  علم  وخيمة  متحف   –  
.02-6265922 الهاتف:  عىل  الطلبيات   

للتجول  الدخول  رسوم  عىل  تخفيض   50%  – الغريب  الحائط  تراث  صندوق   •
الحصول  ميكن  األجيال".  "سلسلة  مركز  دخول  رسوم  وعىل  الحائط  انفاق  يف 

مزيات يف جمال الثقافة والرتفيه
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  yehielp@thekotel.org.il االلكرتوين:  الربيد  عرب  تفاصيل  عىل 
رشكة تطوير رشقي القدس – يحصل املواطن املسن عىل تخفيض عىل رسوم  •

امليدان  "تصدقياهو"،  مغارة  األسوار"،  "متنزه  إىل  مختلفة  بنسب  الدخول   
 02-6277550 هاتف:  الخليل.  باب  يف  الروماين"   

الدخول رسوم  تخفيض عىل   50%  – ارسائيل  متحف   •
 02-6708811 هاتف   

لتفاصيل  الدخول.  رسوم  تخفيض عىل   20%  – القدس  يف  بيغن  تراث  مركز   •
02-5652023 الهاتف:  عىل  شكدي  دافنا  للسيدة  التوجه  ميكن  اضافية   

 dafnas@begincenter.org.il االلكرتوين:  بالربيد  او   

 10% السنة.  أيام  طوال  مجاناً  الدخول   – ابيب  تل  يف  غوريون  بن  بيت   •
املحارضات،  مثل  بدفع،  املنوطة  للفعاليات  الدخول  رسوم  عىل  تخفيض   
.03-5221010  : هاتف:  وغريها.  املوسيقية  االمسيات  الدراسية،  االيام   
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متاحف   دخول  رسوم  %35 عىل  بنسبة  تخفيض   – الدفاع  وزارة  متاحف   •
وزارة الدفاع التالية: متحف هشومري يف قرية غلعادي، متحف أرسى حركات  
البحرية وسالح  االنتداب  لقوانني  املخالفة  الهجرة  متحف  عكا،  يف  املقاومة   
افيحايل،  بلدة  يف  الكتائب  بيت  متحف  مجيدو،  متحف جوعرا يف  حيفا،  يف   
هإيتسيل متحف  أبيب،  تل  يف  البلامح  متحف  أبيب،  تل  يف  الدفاع  متحف   
متحف أبيب،  تل  يف   1947-1948 يف  هايتسيل  متحف  أبيب،  تل  يف   
تل يف  الدفاع  جيش  لتاريخ  هأوسف  بتي  متحف  أبيب،  تل  يف  هليحي   
القدس.  يف  وليحي  ايتسيل  ههغناة،  املقاومة  حركة  أرسى  متحف  أبيب،    
عىل  سويسا  سارة  للسيدة  التوجه  ميكن  اضافية  معلومات  عىل  للحصول   

الربيد االلكرتوين: 7380425-03  أو عىل  هاتف رقم:   
 sara_museum@mod.gov.il  

للمتحف.  الدخول  رسوم  عىل  تخفيض   50%  – ابيب  تل  رابني،  اسحق   •
.03-7453358 هاتف:   

الطبيعة للمحميات  رسوم  عىل  تخفيض   50%  – والحدائق  الطبيعة  سلطة   •
أو عىل  *3639 هاتف  عىل  اضافية  تفاصيل  ارسائيل.  يف  الوطنية  والحدائق   

 www.parks.org.il االنرتنت:  موقع   

حف  متا
الدخول: رسوم  عىل   50% تخفيض  متنح 

 – حيفا  والفضاء،  والتكنولوجيا  للعلوم  الوطني  املتحف   – مداعتك   •
 04-8614444 هاتف:   

03-6415244 أبيب – هاتف:  تل  ارض ارسائيل،  متحف   •
 02-5611066 – هاتف:  القدس  املقدس،  الكتاب  ارايض  متحف   •
 03-9538281 هاتف:   – بلامحيم  كيبوتس  مريم،  بيت  متحف   •
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 04-6988295 هاتف:  برعام –  كيبوتس   – دافيد  بار  متحف   •
– الهاف  كيبوتس  بجانب  البدوية،  للثقافة  ألون  جو  متحف   •

 08-9918597 هاتف:   
 04-6322330  ,04-6324562 الخضرية – هاتف:  "الخان"،  متحف   •

04-6954611 هاتف:   – باروخ  معيان  كيبوتس  األول،  االنسان  متحف   •
 03-6315010 غان – هاتف:  رمات  الحي،  والعامل  االنسان  متحف   •

 03-9286900 هاتف:   – تكفا  بيتح  والبيئة،  االنسان  متحف   •
 02-6544888 هاتف:   – القدس  بلومفيلد،  اسم  عىل  العلوم  متحف   •

 08-6993535 هاتف:   – السبع  برئ  النقب،  متحف   •
04-6390120 هاتف:   – يعقوب  زخرون  نييل،  متحف  اهرونسون  بيت   •

 052-3689636  ,04-6941704 يب اوسشكني، كيبوتس دان – هاتف:   •
 04-6971307 االمريي، صفد – هاتف:  بيت   •

 03-7457808 ابيب – هاتف:  تل  الشتات،  بيت   •
,04-6486328 هاتف:   – حرود  عني  كيبوتس  شتورمن،  حاييم  بيت   •

052-3967695  
 04-6727700 هاتف:   – غينوسار  كيبوتس  الون،  يغال  بيت   •

  03-5255961 أبيب – هاتف:  تل  رئوفني،  بيت   •
 08-9344401 هاتف:   – رحوفوت  فايتسامن،  معهد  العلوم  حديقة   •

 04-6770333 كيبوتس عني دور – هاتف:  األثري،  املتحف   •
 04-6548974 هاتف:   – يفعات  كيبوتس  االستيطان،  طالئع  متحف   •

 ,04-6390950 هاتف:   – نحشوليم  كيبوتس  الزجاج(،  )مصنع  همزغغا   •
 04-6292707  

 04-6374327 هاتف:   – شيمر  عني  كيبوتس  راشونيم،  فناء   •
 02-6265333 القدس – هاتف:  تاريخ  داوود – متحف  قلعة   •

 04-6677386 كيبوتس شاعر هغوالن – هاتف:  الريموكية،  الثقافة  متحف   •
 04-9899566 هاتف:   – هزروع  كيبوتس  ارسائيل،  ولفريد  متحف   •

 04-9115991 هاتف:   – حيفا  متحف   •
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 02-6276319 هاتف:   – القدس  القديم،  الحي  فناء  متحف   •
 04-6951333 فناء تل حاي – هاتف:   متحف   •

 08-6720559 ياد مردخاي – هاتف:  متحف   •
 02-6241610 هاتف:   – القدس  ايطاليا،  يهود  متحف   •
 04-9842350 دادا، عني هود – هاتف:  ينكو  متحف   •

 02-5661291 هاتف:   – القدس  االسالمي،  الفن  متحف   •
 08-9349525 هاتف:   – باتيا  ذكرى  تاريخ  متحف   •

 03-5161970 ابيب – هاتف:  تل  ناحوم غومتان،  متحف   •
 – همعينوت  عيمق  االقليمي  املجلس  بعيمق،  عكفوت  متحف   •

 04-6586352 هاتف:   
 03-9598862 هاتف:   – لتسيون  ريشون  متحف   •

 04-6961350 الجوالن، قرصين – هاتف:  أثار  متحف   •
 03-6961297 هاتف:   – للفنون  ابيب  تل  متحف   •

 04-6485701 هاتف:   – حرود  عني  كيبوتس  الفنون،  متحف   •

التزنه؟ حتبون 

ارسائيل يف  املسنني  للمواطنني  والتنزه  الرتفيه  الثقافة،  مجال  يف  امليزات 

املرسحية العروض 
%50 تخفيض عىل الدخول للعروض يف املسارح التالية، سواء يف املرسح نفسه 

البالد. أنحاء  يف  اخرى  ثقافية  مؤسسات  العروض يف  أو 
 *5008 6295555-03 أو  مرسح هبيام – هاتف:   •

 03-6060960 مرسح هكامري – هاتف:   •
 03-7255300 بيت لسني – هاتف:  مرسح   •

 04-8600500 مرسح حيفا – هاتف:   •
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 08-6266444 السبع – هاتف:  برئ  مرسح   •
 02-6303600 الخان – هاتف:  مرسح   •

 03-5254660  ,1-800-444-660 هاتف:  هايديشفيل –  مرسح   •
03-5157000 مسح غيرش – هاتف:   •
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لسينام ا
بيوت  يف  ارسائييل  لفيلم  الدخول  رسوم  عىل  تخفيض   50% ارسائيلية:  افالم 
رحوفوت،  حني   :)2016 نيسان  شهر  حتى  صحيحة  )القامئة  التالية  السينام 
تل  متحف  كينغ،  يونايتد  غلوبس،  شبكة  سيتي،  سينام  شبكة  غربيال،  بيت 
سينامتك  ابيب،  تل  سينامتك  بالنيت،  يس  شبكة   حن،  راف  شبكة  أبيب، 
حيفا،  يف  الشعبية  كافيه  سينام  حولون،  سينامتك  ايالت،  سينام  سديروت، 

هشارون. رمات  يف  وكوخاف  مزراع  الثقافية  الصالة 

بالدراسة؟ ترغبون 

تتم التجوال  ودورات  الصباح  دورات  مسائية،  دورات   – تسفي  بن  ياد   •
عىل  او    02-5398855 هاتف:  عىل  والتسجيل  للتفاصيل   ،5% بتخفيض   

 https://act.ybz.org.il/he االنرتنت:  موقع   

للدورات. التسجيل  عىل  تخفيض   10%  - بيغن  تراث  مركز   •
عىل  شكدي  دفنا  للسيدة  التوجه  ميكن  اضافية  لتفاصيل   

02-5652023 هاتف:   
dafnas@begincenter.org.il االلكرتوين:  الربيد  او عىل   

www.mse .gov. i l
املسنني املواطنني  توجهات  مركز 
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مزيات يف املواصالت العامة

تسافرون؟

%50 عىل  تخفيض  الحصول عىل  املسن  للمواطن  يحق   - العامة  املواصالت  	 •
وهي  املدن،  بني  او  املدينة  داخل  سواء  العامة،  املواصالت  يف  السفر  رسوم   
الحافالت،   – العامة  املواصالت  القامئة يف  السفر  ترتيبات  ممنوحة يف جميع   
قطارات ارسائيل، والقطار الخفيف. طريقة التعريف للحصول عىل التخفيض   
عند رشاء التذاكر الورقية املنفردة )والتي ال متنح انتقاالً يف املرتوبولني( مقابل   
بطاقة أو  هوية  بطاقة  ابراز  عرب  هو  ارسائيل  وقطارات  الحافالت  يف  السفر   
  مواطن مسن. يف القطار الخفيف مينح التخفيض باستخدام بطاقة راف كاف فقط.
باستحقاق  البطاقة  هذه  وتحديث  كاف”،  “راف  بطاقة  اصدار  طلب  ميكن   
القطار  او  الحافلة  إىل  الصعود  مدة  وتقصري  تنجيع  وبذلك  التخفيض   
يف  كاف  راف  بطاقة  بواسطة  املسافرون  والدفع.  التعريف  وعملية   
التنقل  يستحقون  والقدس(  حيف  دان،  )غوش  الكبرية  املرتوبولينات   
يف  وكذلك  املشغلني،  لجميع  املختلفة  الخطوط  بني  دقيقة   90 طوال   

واحدة. رحلة  بتكلفة  القدس،  يف  الخفيف  القطار   
االنرتنت  موقع  عىل  منشورة  كاف  راف  بطاقات  اصدار  محطات  قامئة   
 .*8840 رقم:  لهاتف  التوجه  ميكن  كام  املسنني  املواطنني  لوزارة  التابع   

مجاناً. يتم  مرة  ألول  البطاقة  إصدار   
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لسكن ا

للمسنني الشقة  ايجار  يف  مساعدة   •
السن. مقابل  واضافة  أساسية  مساعدة  من  تتكون   

جميع    أخرى،  أمور  جانب  إىل  يلبون  الذي  للمسنني  املساعدة  متنح   
التالية: الرشوط   

شقة؛ يف  أو حصة  شقة  ملكيتهم،  يف  يكن  ومل  ملكيتهم  يف  ليس   >  
نزل(؛ عام،  إسكان  )يف  عامة  يعيشون يف مساكن  ال   >  

يعيشون و/أو  الوطني  التأمني  مؤسسة  من  معيشة  منح  عىل  يعيشون   >  
اعاقة.  49% 3 وحتى  أو   2  ،1 النازيني نوع الرضر  عىل منح مصايب   

قريب من  املسن  يستأجرها  التي  الشقة  عن  املساعدة  هذه  متنح  ال   >  
املساعدة؛ طالب  لزوج/زوجة  او  املساعدة  لطالب  عائلة   

 
املحتاجني للمسنني  العقاري  الرهن  اعادة  يف  املساهمة   •

كان )إذا  فوق  فام   70 املحتاجني، يف سن  للمسنني  املساعدة  تقدم   
 ،)70 سن  فوق  فقط  الزوجني  احد  يكون  ان  يجب  زوجني،  عن  الحديث    
وهم  4.11.2007 تاريخ  قبل  شقة  لرشاء  عقاري  رهن  عىل  حصلوا  والذين   

التالية: الرشوط  جميع  يلبون     
املعلن املبالغ  من  اقل  املسن  ميتلكها  التي  الحالية  للشقة  املقدر  السعر   >

واالسكان؛  البناء  وزارة  قبل  من  عنها   
واالسكان البناء  وزارة  قبل  من  عنها  املعلن  املبالغ  يفوق  الشهري  االرجاع   >
عىل يعيشون  و/أو  الوطني  التأمني  مؤسسة  من  معيشة  منح  عىل  يعيشون   >

اعاقة.  49% 3 وحتى  أو   2  ،1 النازيني نوع الرضر  منح مصايب   

املزيات يف السكن
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1-800-800-214  – العربية  باللغة  هاتف   
1-800-800-213  – الروسية  باللغة  هاتف   

العام اإلسكان  يف  الشقة  ايجار  بقيمة  تحفيض   •
تراكمي: بشكل  التالية  الرشوط  يلبي  ملن  التخفيض  مينح   

يعيشون  من  او  بالغني  ابناء  )دون  الشقة  يف  بأنفسهم  يعيشون  من   >  
معيشة( منح  من  ودخلهم  بالغني  مع   

الوطنيو/ التأمني  مؤسسة  من  املعيشة  منح  من  مكون  االجاميل  دخلهم   >  
اضايف مدخول  بوجود  حتى  التخفيض  مينح  النازية.  مصايب  منحة  من  أو   

الحد االدىن لإليجار. الدخل عن %50 من  وبرشط ان ال يزيد   
منح  عىل  يعيشون  ال  الذين  املسنني  للمواطنني  كذلك  التخفيض  مينح   

وزارة  انظمة  يف  املحدد  الدخل  مبلغ  يتعدوا  ال  ان  املعيشة برشط   
من  واألرمل/ة  النازية  مصايب  او  إيجار  من  يعيشون  الذين  او  االسكان،   
او  فقط،  الوطني  التأمني  من  شيخوخة  منحة  من  وكذلك  النازية  مصايب   

انظمة املحدد يف  الدخل  عن  يزيد  ال  اضايف  ومن دخل  منحة شيخوخة  من   
االسكان. وزارة   
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 .*6226 عميدار  مركز  من  عليها  الحصول  ميكن  اضافية  معلومات   

الذهبي الجيل  بيوت  يف  اسكان  وحدات  عىل  الحصول  استحقاق   •
حياتهم،  يف  املستقلني  للمسنني  مخصص  الذهبي"  الجيل  اسكان  "بيت   >  
يعيشون والذين  مسكن"  "بال  تعرفهم  التي  االستحقاق  بطاقات  اصحاب   
الوطني. التأمني  استكامل دخل من مؤسسة  اضافة  عىل منحة شيخوخة مع   

من امورهم  متابعة  تتم  الجدد  القادمني  من  املسنني  أن  بهذا  يوضح   >
البناء وزارة  بواسطة  السن  كبار  واملسنني  واالستيعاب  القادمني  وزارة  قبل   

واالسكان.  
عىل  واالسكان  البناء  وزارة  موقع  او عىل   *5442 رقم:  هاتف  تفاصيل عىل   
العام <    اإلسكان  السكن <  www.moch.gov.il < مساعدة يف  العنوان:   

الذهبي الجيل  اسكان  بيوت   

لإلسكان الوطنية  الرشكة   – عميدار   •
وجود  عدم  حال  )يف  أعاله  املذكورة  املنح  عىل  يعيشون  الذين  املسنون   
عليهم  االعتامد  ميكن  بالغني   / عليهم  االعتامد  ميكن  البيت  يف  بالغني  ابناء   
ويحصلون  التصنيف  استبيان  تعبئة  منهم  يطلب  ال  املنح(  عىل  يعيشون   
الحصول  ميكن  إضافية  معلومات  الشقة.  ايجار  عىل  تلقايئ  تخفيض  عىل   

 .*6266 عميدار  مركز  من  عليها   

الشقق ايجار  يف  املعونة  ملزودي  الهاتفية  املراكز  قامئة   

عميدار ميلغامرشكة  رشكة م.ج.ع.ررشكة 

 املركز
لقطري ا

*62661599-563-0071599-500-301
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الكهرباء رسوم  ختفيضات عىل 

تخفيضاً  يستحقون  التالية  املعايري  جميع  يلبون  الذين  املسنون  املواطنون 
شهر- كل  يف  يستهلكونها  التي  االوىل  كيلوواط/ساعة   400 عن   50% بقيمة 

الوطني التأمني  مؤسسة  من  دخل  ضامن  منحة  عىل  يحصل  مسن  مواطن   •
أو  

البند بحسب  الخاصة  االحتياجات  ذوي  من  شيخوخة  منحة  الحاصلون عىل   •
"الحاصل  بـ  سنخترصه  الكراسة  هذه  )يف  الوطني  التأمني  قانون  من   251  

الخاصة"( االحتياجات  ذوي  من  شيخوخة  منحة  عىل   
أو  

التأمني  قانون  من  224)أ()2(  البند  بحسب  متريض  منحة  عىل  الحاصلون   •
الوطني )الحد األقىص – يعتمد متاماً عىل مساعدة االخرين للقيام بنشاطاته  
مستمرة(. ملراقبة  يحتاج  من  او  النهار،  ساعات  طوال  اليومية   

أن  للتخفيض  املستحق  عىل  املذكور  االستحقاق  من  االستفادة  اجل  من   
بناء عىل ذلك،  الكهرباء )اسم، رقم هوية(.  يكون مستهلكاً مسجاًل يف رشكة   
الكهرباء  فاتورة  يف  املخفضة  الرسوم  عىل  التخفيض  مستحق  يحصل  مل  اذا   
الكهرباء،  التابع لرشكة   103 الهاتفي  الخدمة  ملركز  التوجه  عليه   – الشهرية   

كمستهلك. تسجيله  ترتيب  اجل  من   
لرشكة  التابع  االنرتنت  موقع  من  عليها  الحصول  ميكن  إضافية  معلومات   
/http://www.iec.co.il/HomeClients/Pages العنوان:  عىل  الكهرباء   

 DiscountForEligible.aspx  

مزيات يف دفعات الكهرباء واملاء
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حتفيضات يف رسوم املياه

مرت   3.5 اضافة  يستحقون  التالية  املعايري  يلبون  الذين  املسنني  املواطنون 
 - املخفضة  املاء  تعرفة  عىل  شهرياً  مكعب 

الدخل. ضامن  قانون  بحسب  منحة  مستحقو   •
الخاصة االحتياجات  ذوي  من  الشيخوخة  منحة  مستحقو   •

      أو
البند  وفق  الوطني  التأمني  قانون  بحسب  متريض  منحة  عىل  الحاصلون   •

مساعدة    عىل  جداً  كبري  بشكل  يعتمد   – املتوسط  )الحد  224)أ()1أ(   
النهار(    ساعات  طوال  معظم  يف  اليومية  نشاطاته  مبعظم  للقيام  االخرين   
متاماً عىل مساعدة  يعتمد   – األقىص  )الحد   )2( )أ(   224 البند  أو بحسب   
يحتاج    من  او  النهار،  ساعات  طوال  اليومية  بنشاطاته  للقيام  االخرين   

مستمرة(.  ملراقبة   
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رسوم تأمني حصي خمفضة

الدخل  ضامن  قانون  بحسب  منحة  بإضافة  شيخوخة  منحة  عىل  الحاصلون 
الحد  دفع  لهم  يحق  الخاصة،  االحتياجات  لذوي  شيخوخة  منحة  عىل  وكذلك 

الصحي.  التأمني  رسوم  من  األدىن 

ختفيضات عىل اخلدمات الطبية واالدوية يف 
املرىض صناديق 

صناديق  جميع  يف  التالية  وامليزات  الحقوق  املسنون  املواطنون  يستحق 
املرىض يف ارسائيل – 

األدوية. عند رشاء  الذاتية  املشاركة  رسوم  يف  تخفيض 
تم  –  1.1.2016 تاريخ  من  )ابتداء   75 سن  فوق  املرىض  صندوق  عضو   •
املشاركة رسوم  عىل   10% بنسبة  تخفيضاً  يستحق   )72 لـ  السن  تعديل   

االدوية. مقابل  الذاتية   

او الدخل  ضامن  قانون  بحسب  منحة  عىل  يحصل  الذي  املسن  املواطن   •
عائالتهم، وابناء  اليهود  ألرسى  التعويضات  قانون  من   11 البند  بحسب   

عىل  يحصل  الذي  املسن  املواطن  وكذلك  األقل،  عىل  أشهر   6 فرتة  مقابل   
بنسبة  تخفيضاً  يستحق  الخاصة،  االحتياجات  ذوي  من  شيخوخة  منحة   

مزيات يف جمال الصحة
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مقابل  الحكومي  الصحي  التأمني  قانون  بحسب  املحدد  السعر  من   50%  
الصحية. الخدمات  سلة  يف  املشمولة  االدوية   

األدوية رشاء  عند  الذاتية  املشاركة  لرسوم  الفصيل  السقف  عىل  تخفيض 
سلة يف  االدوية  مقابل  يدفع  الصحة،  وزارة  معايري  وفق  املزمن،  املريض   •

مبلغ  املرىض فقط حتى  املوسعة يف صندوق  السلة  او يف  الصحية  الخدمات   
االدوية. مقابل  املحدد  الفصيل  السقف   

بحسب مخصصات  يستحق  والذي  مزمن  مبرض  املريض  املسن  املواطن   
السقف مبلغ  من   50% بنسبة  تخفيضاً  يستحق  الدخل  ضامن  قانون   

يتغري من حني آلخر. والذي  لألدوية  األعىل   

طبيب  زيارة  مقابل  للمشاركة   – للعائلة  للدفعات  الفصيل  األعىل  السقف 
ومعاهد خارجية  عيادات  متخصص، 

 50% بنسبة  تخفيض  لها  يحق   ،67 لسن  افرادها  احد  وصل  التي  العائلة   •
للعائلة الدفعات  سقف  التقوميي.  للفصل  األعىل  الدفعات  سقف  من   
املجتمع  يف  تخصيص  )طب  متخصص  طبيب  زيارة  مقابل  املشاركة  تشمل   
مبن فيهم اخصايئ التغذية ومعالج األقدام(، والعيادات الخارجية )العيادات  
التي )املعاهد  واملعاهد  العامة(،  املستشفيات  اطار  يف  تعمل  التي   
التشخيص معاهد  التصوير،  معاهد  مثل  عامة  مستشفيات  يف  ليست   
الحصول  ميكن  قد  املرىض  صناديق  من  قسم  يف  انتبهوا،  أخرى(.  ومعاهد   
املرىض االمر مع صندوق  الرغم من ذلك يجب فحص  التخفيض، وعىل  عىل   

. مسبقاً  

بحسب منحة  عىل  يحصل  والذي  املرىض،  صندوق  عضو  املسن  املواطن   •
لألرسى التعويضات  قانون  من   11 بند  بحسب  او  الدخل  ضامن  قانون   
مسن  مواطن  وكذلك  االقل،  أشهر عىل   6 فرتة  منذ  عائالتهم،  والبناء  اليهود   
له يحق  الخاصة،  االحتياجات  ذوي  من  الشيخوخة  منحة  عىل  يحصل   
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املتخصص،  الطبيب  زيارة  عند  الرسوم  دفع  من  كامل  إعفاء  عىل  الحصول   
الخارجية. والعيادات  املعاهد  أو   

مستحقني  ايضاً  العائلة  ابناء  يكون  قد  املرىض  صناديق  بعض  يف   – انتبهوا   *
املرىض. مع صندوق  االمر  فحص  يجب  املذكور،  لالعفاء 

التخفيضات  باستثناء حالة  يرتاكم  النوع ال  نفس  االعىل من  الدفعات  * سقف 
األدوية. عىل 

* سقف الدفعات األعىل من أنواع مختلفة ترسي عىل املؤمن. مثاًل – اذا كان 
املرىض  تخفيض  عليه  سيرسي  التقاعد  سن  فوق  وكذلك  مزمناً  مريضاً  املؤمن 

للعائلة. الفصيل  السقف  من   50% وكذلك  االدوية  عىل  املزمنني 
األعىل.  الدفعات  سقف  استحقاق  من  ينتقص  ال  للتخفيض  االستحقاق   *

سمع أجهزة  لرشاء  مساعدة 
طبية،  وصفة  بحسب  سمع،  الجهزة  واملحتاجني  فوق  فام   65 سن  يف  اشخاص 
يف  مشاركة  او  سمع  اجهزة  عىل  املرىض  صندوق  من  الحصول  لهم  يحق 
موقع  عىل  عليها  االطالع  ميكن  واالستحقاق  الرشوط  حول  تفاصيل  التمويل. 
وزارة الصحة  www.health.gov.il < مواضيع < كبار السن < تطوير الصحة 

السن. كبار  لدى  السمع  انخفاض   > الوقايئ  والطب 
مؤمن  هو  الذي  املرىض  لصندوق  بالتوجه  املسن  املواطن  ينصح   – انتبهوا 
فيها  مبا  دفعاته،  بحسب  يستحقها  التي  التأمينية  التغطية  وفحص  فيه 
حول  تفاصيل  التمرييض.  والتأمني  االضافية  الطبية  للخدمات  استحقاق 
زيارة  االدوية،  عىل  متنح  التي  والتخفيضات  واالعفاءات  الخاصة،  الحقوق 
املسنون،  املواطنون  يستحقها  التي  املختلفة  الطبية  والعالجات  االطباء 
عليها  االطالع  ميكن  اضافية،  واستحقاقات  املحرقة  وناجو  املزمنون،  واملرىض 

.call.gov.il العنوان:   الصحة" عىل  "كل  االنرتنت  موقع  عىل 

ميكن  املرىض  صناديق  يف  الصحة  مجال  يف  امليزات  حول  اضافية  تفاصيل 
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يف  الظاهرة  االنرتنت  مواقع  وعىل  املرىض  صناديق  مراكز  يف  عليها  الحصول 
الجدول

املعلومات الصندوق مركز 
تفي لها ا

االنرتنت موقع 

ميت 507www.leumit.co.il-507-700-1ليئو

3555www.maccabi4u.co.il*مكايب

ليت 2700www.clalit.co.il*كال

3833www.meuhedet.co.il*مئوحيدت

عليها  العثور  ميكن  الصحة  مجال  يف  وامليزات  الحقوق  حول  اضافية  تفاصيل 
املساواة  لوزارة  التابع  االنرتنت  موقع  عىل  ذهباً"  تساوي  "الحقوق  نرشة  يف 

 .www.mse.gov.il االجتامعية 
االنرتنت  ملوقع  وكذلك   *5400 الصحة  وزارة  ملقسم  التوجه  ميكن  كذلك 
 > املؤمنني  حقوق   > مواضيع   >  www.health.gov.il الصحة  لوزارة  التابع 

الحكومي.  الصحي  التأمني  قانون  بحسب  حقوق 

وحدة 
"سغوال"

مركز حقوق 
املواطنني 

املسنني وابناء 
عائالتهم

مببادرة

 من وزارة املساواة االجتامعية
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للرتجمة  مركز  يعمل  الصحة"  "صوت  الخدمات  مركز  إطار  يف  ملعلوماتكم، 
الطبية 5144* والذي يقدم الرتجمة لدى اللقاء بني املعالج واملتعالج باللغات: 
الطبية. الرتجمة  مركز  عمل  ساعات  والفرنسية.  االمهارية،  العربية،  الروسية، 

19:00-8:00 الساعات  بني  الخميس  االحد   أيام 
13:00-8:00 الساعات  بني  الجمعة  أيام 

 
وزارة  ومكاتب  الحكومية  املستشفيات  يف  متوفرة  املرحلة  هذه  يف  الخدمة 
إضافية. ومستشفيات  املرىض  صناديق  لتشمل  توسيعها  املفرتض  ومن  الصحة، 

 – املستشىف  تأهيل لملاكثني يف  منحة 
إحفص ذلك!*

لتحسني  معدة  وهي  طويلة،  شفاء  عملية  يف  عالجية  مرحلة  هو  التأهيل 
بشكل  إصابة.  أو  مرض  نتيجة  تأثرت  خاصة،  وادراكية  حركية  وظائف 
عنق  يف  )خصوصاً  الكسور  أو  دماغية،  سكتة  بعد  التأهيل  فإن  عام 
املسؤولية  وغريها.  طويلة(  لفرتة  قدمهم  عىل  الوطئ  من  مينع  وما  الفخذ 
خالل  التأهيل  يتم  الحكومي.  الصحي  التأمني  يف  مشمولة  التأهيل  لتقديم 
اىل  يهدف  وهو  املتعالج،  منزل  يف  او  املجتمع  ويف  املستشفى،  يف  املكوث 
اآلخرين،  عىل  اعتامده  وتقليل  للمتعالج  الفردية  االستقاللية  نسبة  زيادة 
االمكان. قدر  والصحي  النشط  الحياة  مسار  إىل  لعودته  استعداداً 
يف حال مكث املواطن املسن يف املستشفى، تقدم االحقية للتأهيل وفق توجيه 
وباالستشارة مع  التأهيل  اخصايئ  او  الشيخوخة  االخصايئ يف طب  الطبيب  من 
املستشفى،  يف  املكوث  خالل  الخدمة  عىل  الحصول  لتنسيق  اخرى.  جهات 
يف  الصندوق  ملندوب/ة  التوجه  ميكن  املرىض،  لصندوق  التوجه  يجب 
واالرشاف"(. التواصل  "ممرضة  قبل  من  التنسيق  هذا  يتم  )احيانا  املستشفى 
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الصحة وزارة  موقع  عىل  متوفرة  اضافية  معلومات 
للمسن. الطبي  التأهيل   > السن  كبار   > مواضيع   >  www.health.gov.il

التأهيل  املشاركة يف متويل أجهزة 
احلركة وتهسيل 

من   او  التأهيل  معدات  تكلفة  من   75% بتمويل  الصحة  وزارة  يشارك   •
بينهام. من  االقل  الصحة،  وزارة  تحدده  ما  بحسب  للسعر  األعىل  السقف    
الدامئة. االعاقة  واصحاب  طويلة  لفرتة  الجهزة  للمحتاجني  هو  االستحقاق   

او الحركة  تسهيل  اجهزة  تكلفة  من   90% بتمويل  الصحة  وزارة  تشارك   •
بينهام.  من  االقل  الصحة،  وزارة  تحدده  الذي  السعر  سقف  من   
الدامئة. االعاقة  واصحاب  طويلة  لفرتة  الجهزة  للمحتاجني  هو  االستحقاق   

من  االصطناعية  االعيون  تكلفة  من   100% بتمويل  الصحة  وزارة  تشارك   •
الجهزة  للمحتاجني  هو  االستحقاق  الصحة.  وزراة  قبل  من  املحدد  السعر   

الدامئة االعاقة  واصحاب  دائم  بشكل   

واالحذية الصناعية،  واالطراف  امليش،  اجهزة  بتمويل  الصحة  وزارة  تساهم   •
استقاليل بشكل  باألجهزة  يسريون  ملن  وذلك  الظهر  دعم  واحزمة  الطبية   

الصحة. وزارة  انظمة  يف  محددة  واملعايري  املساهمة  نسبة  ووظيفي.   

يستحق أعاله.  املذكورة  الذاتية  املساهمة  من  اعفاء  تشمل  حاالت  هناك   •
الدخل،  ضامن  قانون  وفق  منحة  عىل  يحصلون  من  كذلك  االعفاء  هذا   
يطلبون  من  النازية،  املحرقة  فرتة  خالل  لليهود  املساعدة  قدموا  ومن   
مع  الشيخوخة  منحة  قيمة  عن  لعائالتهم  الصايف  الدخل  يزيد  وال  االعفاء   
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وزارة انظمة  وفق  ذلك  كل  العائلة.  تكوين  بحسب  تدفع  دخل،  استكامل   
لصحة. ا  

ال السياق،  هذا  يف  الصحة.  وزارة  النظمة  خاضعة  االستحقاق  رشوط   •
لالعاقة  بالنسبة  بهم  االعرتاف  تم  من  التمويل  يف  املساهمة  يستحق   
بهم  اعرتف  او  األمن،  قوات   / الدفاع  وزارة   / دفاع  جيش  كمصايب  نفسها   
تشغيلية  وامراض  عمل  حادث  كمصايب  الوطني  التأمني  مؤسسة  قبل  من   
كمصايب  املالية  وزراة  بهم  اعرتفت  من  او  عدائية،  اعامل  مصايب  او   
وأجهزة طبية  خدمة  عىل  الحصول  ويستحقون  النازيني  اعتداءات   
يف  أو  املستشفيات  يف  الراقدون  االشخاص  وكذلك  أخرى  ترشيعات  وفق   

التمريضية. املؤسسات   
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التأهيل  مركز  بواسطة  او  الصحة  وزارة  يف  الصحة  مكتب  يف  الخدمة  تقدم 
قبل  من  بها  املعرتف  األجهزة  قامئة  بحسب  هشومري(  )تل  شيبا  مستشفى  يف 

التوجه  ميكن  اضافية  لتفاصيل  الصحة.  وزارة  انظمة  ووفق  الصحة،  وزارة 
www.health.gov.il < خدمات < خدمات طبية <  الصحة  ملوقع وزارة 

الحركة. وتسهيل  تأهيل  أجهزة 

احلركية لالعاقات  السكن  لالعاقات ظروف 

داخل  مالمئة  بتمويل  الصحة،  وزارة  مع  بالتعاون  االسكان  وزارة  تساعد 
الدامئة،  الحركية  االعاقات  اصحاب  لألشخاص  اليه  الوصول  وطرق  املنزل 
املساعدة  عىل  الحصول  يتم  بها.  معرتف  طبية  مؤسسة  بها  اقرت  والتي 
تحديد  عملية  أنظمتها.  يف  وارد  هو  كام  واالسكان  البناء  وزارة  من 
املرىض. وصناديق  الصحة  نظام  مبساعدة  يتم  املستندات  وتحضري  االستحقاق 
يف شقق االسكان العام تقدم املساعدة كمنحة ويتم التوجه مبارشة لرشكة االسكان.
للحصول عىل معلومات، استشارة وتوجيه يجب التوجه للعاملة االجتامعية يف قسم 
االمراض املزمنة والتأهيل يف مكتب الصحة أو للعاملة االجتامعية يف صندوق املرىض.
الخاص  االنرتنت  موقع  عىل  عليها  العثور  ميكن  اضافية  معلومات 
طبية  خدمات   > خدمات   >  www.health.gov.il الصحة:  بوزارة 
حركياً. املعاقني  لألشخاص  السكن  ظروف  مالمئة  يف  مساعدة   >

هل تعمل، انك قد تستحق احلصول عىل 
عالج طيب يف املزنل؟

السلة  يف  واملشمول  املجتمع  يف  العالج  ألن  ذلك  متعالج  أي  يستحق  قد 
ميكن  القانون،  وفق  املرىض  صناديق  مسؤولية  ضمن  هو  والذي  الصحية، 
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كان  ان  وذلك  معالج،  اخصايئ  زيارة  عرب  منزله  يف  أيضاً  عليه  الحصول 
املنزل  يف  العالج  او  الفحص  عىل  للحصول  فعلية  بحاجة  الحايل  وضعه 
شابه(. وما  طبيعي  معالج  ممرضة،  طبيب،  زيارة  الدم،   فحوصات  )مثل 

واكلة توجهات امجلهور حول قانون تأمني 
احلكويم الصحة 

التأمني  قانون  وفق  حقوقهم  خرق  تم  أنه  يعتقدون  الذين  املؤمنون 
الجمهور  شكاوى  ملكتب  كتايب  توجه  تقديم  ميكن   – الحكومي  الصحي 
شارع  العنوان:  عىل  الصحة.  وزارة  يف  الحكومي  الصحة  بقانون  الخاص 
أو  القدس،   1176 ص.ب.   9101002 ميكود  القدس   ،39 يرمياهو 
kvilot@moh. االلكرتوين  الربيد  عىل  أو   02-5655981 الفاكس:  عىل 

توجهات  صفحة  عىل  االنرتنت  عرب  طلب  بتعبئة  او    health.gov.il

الصحة. وزراة  موقع  عىل  الحكومي  الصحي  التأمني  قانون  يف  الجمهور 
 > مواضيع   >  www.health.gov.il الصحة  وزارة  موقع  عىل  إضافية  تفاصيل 
حقوق املؤمنني < مكتب توجهات الجمهور حول قانون التأمني الصحي الحكومي.

تستحق  كنت  إن  تأكد  التقاعد؟  سن  وصلت 
شيخوخة*! منحة 

شهرياً  دخاًل  للمستحقني  تضمن  الوطني  التأمني  مؤسسة  يف  الشيخوخة  منحة 
. بتاً ثا

مؤمناً  وكان  ارسائيل،  سكان  من  املؤمن  يكون  بأن  مرشوط  للمنحة  استحقاق 
رسوم  عنه  دفعت  وقد  القانون،  حسب  مطلوب  هو  كام  الزمن،  من  لفرتة 

القانون. حسب  التأمني 
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سن  وحتى  للنساء(  و62  للرجال   67 هو  التقاعد  )سن  التقاعد  سن  من 
السن  النساء – هذا  لدى   ،70 الرجال سن  )لدى  الشيخوخة  االستحقاق ملنحة 
ايضاً  مرشوط  االستحقاق   )70 سن  حتى  النهاية  يف  ليصل  تدريجياً  يرتفع 
أنت فقط  اجل ذلك هو دخلك  احتسابه من  يتم  الذي  الدخل  باختبار دخل. 

العمل. أو من غري  العمل  الزوج/ة( من  )وليس دخل 

دون  للمنحة  مستحقاً  ستكون  الشيخوخة،  ملنحة  االستحقاق  سن  تصل  عندما 
دخلك. مبستوى  عالقة 

منها  وتخصم  نفسه،  الشهر  عن  الشهر  من   28 الـ  يف  الشيخوخة  منحة  تدفع 
الصحي. التأمني  رسوم 

الوطني: التأمني  مؤسسة  معلومات  مركز   *
األحد أيام   02-6463400 بالشيخوخة:  املتعلقة  للشؤون  الهاتفي  املركز   

.12:30  –  08:00 الساعات  بني  الخميس   
عائالتهم: وابناء  املسنني  للمواطنني  القطري  والدعم  املعلومات  مركز   

  9696* أو 6709857-02 أيام االحد – الخميس بني الساعات 9:00-12:30.
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حقوقك حبسب قانون التأمني 
الوطين ويف موضوع المتريض

لتارخي  )حصيحة  الشيخوخة  منحة  تعرفة 
**)1.1.2016

وللزوج  ش.ج.   1,531 هو  للفرد  الشهرية  للشيخوخة  األساسية  املنحة  مبلغ 
 - الزوجة(  عن  مبلغ  اليها  مضاف  الفرد  منحة  من  مكونة  للزوج  )املنحة 
فام   80 سن  يف  ملن  االسايس  الشهري  الشيخوخة  منحة  مبلغ  ش.ج..   2,301
مكونة  للزوجني  )املنحة  للزوج  )املنحة  وللزوج  1,617 ش.ج.،    - للفرد  فوق، 
 2,387   - الزوج(  عن  اضافة  اليها  مضاف  سنة   80 البالغ  الفرد  منحة  من 

ش.ج .
منحة  استحقاق  رشوط  يلبيان  منفصل،  بشكل  منهام  كل  الزوجان،  كان  اذا 

الفرد. منحة  عىل  منهام  كل  يحصل  الشيخوخة، 

ييل: ما  إضافة  تتم  املبالغ  عىل هذه 
)تأمني( اقدمية  اضافة 

منحة تأجيل  إضافة 
واألبناء. الزوجة  الزوج،  عن  إضافة 



االجتامعية 8840*30 املساواة  وزارة 

الدخل الستمكال  استحقاق 

يضمن  أن  وسعه  يف  وليس  التقاعد  سن  وصل  ملن  الدخل  استكامل  مينح 
ومعايري  دخل  باختبار  مرشوط  االستحقاق  معيشته.  يكفي  كافياً  دخاًل  لنفسه 
موقع  وعىل  الوطني  التأمني  مؤسسة  نرشات  يف  مفصلة  هي  كام  محددة، 

  www.btl.gov.il االنرتنت 
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ونسبها  الدخل  واختبارات  املعايري  وفق  تحسب  الدخل  استكامل  اضافة 
ييل: فيام  مفصلة 

استكامل  بإضافة  الشيخوخة  منحة  تشمل  التالية  املبالغ 
 )*1.1.2016 لتاريخ  )صحيح  الدخل 

 ملن يف سن أقل من
-70

70-79  لالجيال  80 فاملألجيال  
فوق

أو  للرجل 
املرأة

3,151	ش.ج3,042	ش.ج2,981	ش.ج

4,980	ش.ج4,808	ش.ج4,706	ش.جللزوجني

عن  إضافة  هناك  تكون  ان  ميكن  آلخر.  حني  من  املبالغ  هذه  تحديث  يتم   *
القانون. يف  املحددة  املعايري  تلبية  حال متت  يف  األبناء، 

لديك استمكال دخل؟ تستحق مزيات!

عدداً  يستحق  الوطني  التأمني  مؤسسة  من  دخل  استكامل  عىل  يحصل  من 
امليزات: من 

الصحي.  تأمني  رسوم  من  األدىن  الحد    •

عيادات متخصص،  طبيب  زيارة  عند  الذاتية  املشاركة  رسوم  من  اعفاء    •
ومعاهد. خارجية   

السلة  يف  ومشمولة  طبية  بوصفة  ادوية  رشاء  عند   50% بنسبة  •  تخفيض 
املرىض(. صندوق  بحسب  يتغري  شهري  دفعات  سقف  )وحتى  الصحية   
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يتم فحص االستحقاق للحصول عىل مساعدة يف ايجار الشقة او لرشاء شقة  •
القانون. يف  املحددة  املعايري  وبحسب  السكن  مكان  وفق  عامة  رشكة  من   

التي الشقة  مربع من مساحة  100 مرت  االرنونا حتى  دفع رسوم  اعفاء من    •
. تسكنها  

)حتى السكنية  الشقة  يف  الكهرباء  رشكة  رسوم  من   50% بنسبة  •  تخفيض 
كيلوواط(.  400  

سكناك. شقة  ويف  بإسمك  مسجل  بيزك  من  هاتف  عىل خط  •  تخفيض 

يدفع  وهو  ش.ج.   553 هو  املنحة  مبلغ  عائلية.  املنحة  تدفئة":  "منحة    •
املناطق  يف  األول،  ترشين  شهر  يف  الشيخوخة  منحة  مع  تلقايئ  بشكل   

"باردة". كمناطق  القانون  بحسب  املحددة   
التعرفة مرت مكعب شهرياً عىل   3.5 اضافة   – املاء  ميزات يف حساب   •

. ملخفضة ا  

ما وفق  الحركة  وتسهيل  التأهيل  اجهزة  مقابل  الذاتية  املشاركة  من  اعفاء   •
الصحة. وزارة  انظمة  يف  محدد  هو   
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ذوي  من  شيخوخة  منحة  عىل  حتصل  هل 
من   251 البند  حبسب  اخلاصة  االحتياجات 
قانون التأمني الوطين؟ - رمبا تستحق مزيات

الشقة  مساحة  من  مربع  مرت   100 حتى  االرنونا  رسوم  دفع  من  اعفاء   •
املسنني. املواطنني  قانون  يف  املحددة  الرشوط  وفق  السكنية   

عيادات متخصص،  طبيب  زيارة  عند  الذاتية  املشاركة  رسوم  من  اعفاء   •
ومعاهد. خارجية   

الصحية. الخدمات  سلة  يف  املشمولة  االدوية  مقابل  الدفع  عىل  تخفيض   •

"باردة". كمناطق  القانون  يف  املحددة  املناطق  يف  تدفئة  منحة   •

لبيزك. الثابتة  الدفعة  يف  تخفيض   •

التعرفة الشهر عىل  3.5 مرت مكعب يف  اضافة   – املاء  ميزة يف حساب   •
. ملخفضة ا  

الكهرباء. عن  مخفض  لدفع  استحقاق   •

الصحي.  التأمني  رسوم  من  األدىن  الحد  دفع   •
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حتتاج مساعدة معاجل؟ - قد تستحق تعويضًا 
تأكد من ذلك! متريضيًا، 

يف  )وليس  منزله  يف  يعيش  الذي  املسن  للمواطن  التمريض  منحة  تقدم 
اليومية  نشاطاته  يف  آخر  شخص  ملساعدة  يحتاج  والذي  متريضية(،  مؤسسة 
ملراقبة  يحتاج  الذي  أو  شابه(،  وما  املنزل،  امليش يف  االكل،  االغتسال،  )اللبس، 
تالمئه  التي  الخدمات  للمنحة  مستحق  يختار  سالمته.  أجل  من  منزله  يف 
املواطن  زيارة  منزله،  يف  املسن  املواطن  عالج  املوجودة:  الخدمات  سلة  من 
امتصاص وخدمات  منتجات  تزويده  استغاثة،  بزر  تزويده  نهاري،  املسن ملركز 

املالبس. غسيل 
برشط  نقداً،  متريض  منحة  عىل  الحصول  يستطيع  مالزماً  معالجاً  يشغل  من 

ييل. فيام  اضافية  تفاصيل  املحددة،  الرشوط  يلبي  كونه 

املدخوالت  سقف  تلبية  يجب  املنحة،  استحقاق  عىل  الحصول  اجل  من 
:*)1.1.2016 لغاية  )صحيح  ييل  فيام  مفصل  هو  كام  الشهري 

الدخل التعويضمبلغ  مبلغ 

كاملحتى 9,464  ₪ فرد تعويض 

14,196 فرد 9,464 ₪ وحتى  فوق 
 ₪

50% بنسبة   مخفض  تعويض 

₪ زوجني  14,196 كاملحتى  تعويض 

₪ وحتى زوجني  14,196 فوق 
 ₪ 21,294

 50% بنسبة  مخفض  تعويض 
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مستوى  بفحص  قبلها  من  مختصني  بواسطة  الوطني  التأمني  مؤسسة  تقوم 
 90 سن  وصل  من  التعويض.  قيمة  تحديد  أجل  من  اآلخرين  عىل  االعتامد 

ذلك. اختار  إذا  الشيخوخة  بطب  متخصص  طبيب  عىل  االختبار  اجراء  ميكنه 

الخاص  االنرتنت  موقع  عىل  ونرشها  آلخر  حني  من  املبالغ  تحديث  يتم   *
www.btl.gov.il الوطني:  التأمني  مبؤسسة 

المتريض؟ كيف حنصل عىل منحة 

عىل  الحصول  )ميكن  التمريض  منحة  طلب  استامرات  وتقديم  تعبئة  يجب 
الخاص  االنرتنت  موقع  من  أو  الوطني،  التأمني  مؤسسة  فروع  من  االستامرات 
مكاتب  يف  أو  املستشفى  يف  االجتامعيات  العامالت  من  وكذلك  باملؤسسة، 

الرفاه(.

ملسؤول  زيارة  تنسيق  سيتم  الوطني،  التأمني  ملؤسسة  النامذج  ارسال  بعد 
التأمني الوطني إىل بيت املواطن املسن، من أجل تحديد االستحقاق  من قبل 

ونسبته.

معطيات  حول  معلومات  عىل  الحصول  السكن،  مكان  بحسب  اليوم  ميكن   *
 >  www.btl.gov.il الوطني:  التأمني  مؤسسة  موقع  من  التمريضية  الخدمات 
بحسب  التمريضية  الخدمات  معطيات  ايجاد   > التمريض   > وامليزات  املنح 
منحة  عىل  الحصول  دعوى  متابعة  خطوات  متابعة  ميكن  كذلك  البلدة. 
www.btl.gov.il < الخدمات الشخصية. التمريض عىل موقع االنرتنت التايل:: 
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منحة متريض نقدية بدل اخلدمات، ملن يشغل 
مرافقًا معاجلًا 

يف  يستطيع  مرافق،  معالج  بتشغيل  معني  هو  من  التمريض  منحة  يستحق 
البنيك،  يف حسابه  نقداً  التمريض  منحة  عىل  الحصول  يختار  ان  خاصة  ظروف 

التمريض. من رشكة  وساطة  دون  مبارش،  بشكل  املعالج  يشغل  وان 
الحصول عىل منحة  اختيار مسار  ان يعاود  له منحة مالية ميكنه  من صودقت 

خدمات. شكل  عىل  التمريض 
متريضية  خدمات  وكذلك  مالية  منحة  عىل  الوقت  نفس  يف  الحصول  ميكن 
ارسائيل،  يف  قاطن  يد  عىل  البيت  يف  شخيص  عالج  الخدمات:  سلة  من  اخرى 
غسيل  خدمات  وكذلك  نهاري  ملركز  زيارة  امتصاص،  منتجات  استغاثة،  زر 
من  البيت  يف  إضافية  عالجية  خدمات  عىل  الحصول  ميكنه  ال  ولكن  املالبس، 

أجنبي. عامل  قبل 
نقداً. تدفع  التي  املنحة  مبلغ  من  االضافية  الخدمات  قيمة  ستخصم 

 *6050 هاتف:  إىل  التوجه  ميكن  اضافية  معلومات  عىل  والحصول  لالستفسار 
تعبئة  يف  ومساعدة  توضيحات  عىل  الحصول  أجل  من   .04-8812345 أو 
مؤسسة  فروع  يف  للمسن  االستشارة  لقسم  التوجه  ميكن  الطلب،  منوذج 

  .02-6463400 الرقم:  عىل  الوطني  التأمني 
مختلفة:  بلغات  النقدية  املنحة  حول  معلومات  نرشة  عىل  الحصول  ميكن 
 ,02-6463401 الرقم  عىل   – العربية   ,-02-6463404 الرقم  عىل  االنجليزية 
مبؤسسة  الخاص  االنرتنت  موقع  عىل  أو   02-6463402 الرقم  عىل  الروسية  

الوطني.  التأمني 
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قبل  خدمات  عىل  احلصول  باماكنك  رمبا 
المتريض! قانون  رسيان 

عاجل،  بشكل  متريض  لساعات  فيه  يحتاج  املسن يف وضع  املواطن  يكون  حني 
طلباً  يقدم  مل  او  اجابة  عىل  الحصول  وينتظر  متريض  ملنحة  طلباً  قدم  سواء 
عىل  منزله  يف  الحصول  امكانية  التمريض  رشكات  مع  يفحص  ان  ميكنه  بعد، 
االقل  )عىل  اسبوعية  متريض  ساعات  لعدة  التمريض"  منحة  قبل  ما  "خدمة 
الوطني  التأمني  موسسة  من  القرار  اتخاذ  حتى  وذلك  االسبوع(،  يف  ساعات   6

االستحقاق. موضوع  حول 

عامل  قبل  من  املزنل  يف  متريضية  مساعدة 
أجنيب

عدد  عىل  اآلخرين  عىل  االعتامد  اختبار  يف  وحصل  التقاعد  سن  وصل  من 
أجنبي. عامل  لتشغيل  ترصيح  عىل  الحصول  يستحق  املطلوب،  النقاط 

اختبار االعتامد عىل اآلخرين يتم عىل االغلب يف اطار تقديم الدعوى ملؤسسة 
التمريض. منحة  عىل  الحصول  أجل  من  الوطني،  التأمني 

سيتم  الدخل(  اختبار  بسبب  االغلب  )عىل  التمريض  منحة  يستحق  ال  من 
اختبار  الجراء  الحدود  وعبور  والهجرة  السكان  سلطة  قبل  من  توجيهه 

اآلخرين. عىل  االعتامد 

www.mse .gov. i l
املسنني املواطنني  توجهات  مركز 
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عامل  تشغيل  أجل  من  فعله  عليك  الذي  ما 
أجنيب؟

يف  التمريض  لفرع  التوجه  يجب  أجنبي،  عامل  لتشغيل  ترصيح  عىل  للحصول 
الداخلية. وزارة  يف  والهجرة  السكان  سلطة 

ش.ج*.    300 مببلغ  رسوم  بدفع  مرشوط  االجنبي  للعامل  التشغيل  ترصيح   •
اطار يف  إجراءه  يستحق  ال  ملن  االخرين  عىل  االعتامد  تقييم  اختبار    رسوم 

290 ش.ج*. مببلغ  هو  الوطني  التأمني     

رسوم ودفع  للعامل  دخول  ترصيح  ترتيب  يجب  ترصيح  عىل  الحصول  بعد   •
180 ش.ج*. بقيمة   

الخاصة املكاتب  من  واحدة  يف  مسجاًل  األجنبي  العامل  يكون  ان  يجب   •
من  تجبي  ان  الخاصة  للمكاتب  يحق  التمريض.  مؤسسات  من  املعتمدة   
مثل: بتزويدها  تقوم  خدمات  عن  الشهر  يف  ش.ج.*   70 حتى  املشغل   
وغريها. العالج  تأشريات  معالجة  املشاكل،  حل  يف  مساعدة  بيتية،  زيارات   

السكان  سلطة  موقع  يف  نرشه  يتم  كام  آلخر،  حني  من  املبالغ  تحديث  يتم   *
 www.piba.gov.il الحدود  وعبور  والهجرة 

الحاالت  للجنة  التوجه  ميكن  الترسيح،  وقبل  املستشفى،  يف  املكوث  خالل 
للعاملة  التوجه  يجب  مسبقاً.  تشغيل  ترصيح  عىل  للحصول  الخاصة 

املستشفى. يف  االجتامعية 
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مستقر  غري  او  مترييض  متعاجل  أنت  هل 
نفسيًا؟ تستحق املكوث يف مؤسسة متريضية*

التمرييض؟ املتعالج  هو  من   •
اليومية. وبشكل عام هو انهيار ملحوظ يف وظائفه  يعاين من  الذي  املريض   
راقد يف الرسير او كريس العجالت او انه يحتاج ملساعدة كاملة يف نشاطاته   

ليومية. ا  

نفسياً؟ املستقر  غري  هو  من   •
سلوك اضطرابات  االدراكية،   – العقلية  الحالة  يف  املشاكل  صاحب  الشخص   
لهذه  شائعة  األسباب  هي  دماغية  ومشاكل  الزهامير  مثل  امراض  واكتئاب.   

الحاالت.  

العالج  تلقي  مبواصلة  للمواطن  والوظيفي  الصحي  الوضع  يسمح  ال  عندما 
مستقر  "غري  أنه  او  كـ"متريضية"  حالته  الشيخوخة  طبيب  ووصف  املنزل،  يف 
النوع، عندها  نفسياً"، و يحتاج عندها إلطار مؤسيس بشكل متواصل من هذا 
نفسياً يف مؤسسة  املستقرين  او غري  التمريضيني  للرتقيد يف قسم  التوجه  يجب 
الصحة  وزارة  من  مساعدة  عىل  الحصول  الصحة.  وزارة  من  معتمدة  كهذه 
مشاركة  بدفع  مرشوط  نفسياً  املستقرين  غري  او  للتمريضيني  الرتقيد  متويل  يف 
الصحة.  وزارة  انظمة  وفق  محدد  هو  كام  واألبناء،  الزوج/ة  املسن/ة،  من 
باتفاقية  الصحة  وزارة  تعاقدت معها  التي  باملؤسسات  املساعدة محددة  هذه 

عطاء(. )وفق  وسارية  مالمئة 
الصحة بوزارة  الخاص  االنرتنت  موقع  عىل  اضافية  تفاصيل 

املتواصل  الرتقيد   > السن  كبار  جيل   > مواضيع   >  www.health.gov.il

التمرييض. الرتقيد  متويل  يف  الصحة  وزارة  <مساعدة  للمسنني 
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صناديق  يف  التمرييض  التأمني  من  املايل  االسرتجاع  امكانيات  فحص  يجب   *
جميع  يف  كذلك  الخاص.  التمرييض  التأمني  ومن  العمل  مواقع  ومن  املرىض، 
مع  االستحقاق  هذا  بفحص  ينصح  البيتي.  للعالج  قسم  يوجد  املرىض  صناديق 

املرىض. صناديق 

مركب* ترقيد مترييض 

صحية  مشاكل  من  يعاين  والذي  نفسياً  املستقر  غري  او  "التمرييض"  املريض 
متواصل   طبي  لعالج  حاجة  او  معالج  من  متواصلة  مراقبة  تستوجب  معقدة، 
مترييض  "ترقيد  اطار  يف  الرتقيد  يستحق  املنزل،  يف  عليه  الحصول  ميكن  ال 

املرىض. قبل صندوق  من  املالئم  القسم  يف  مركب" 

القانون. يف  محدد  هو  كام  ذاتية،  مشاركة  يستوجب  الرتقيد  هذا 
صناديق  من  التمرييض  التأمني  من  املايل  االسرتجاع  امكانيات  فحص  يجب   *
جميع  يف  يوجد  كام  الخاص.  التمرييض  التأمني  ومن  العمل  أماكن  يف  املرىض، 
مع  االستحقاق  هذا  بفحص  ينصح  البيتي.  للعالج  قسم  املرىض  صناديق 

املرىض. صناديق 

דרוש
ניסיון

פרויקט הפועל לסייע 
לאזרחים ותיקים 
במציאת עבודה. 

wלפרטים w w. m s e . g o v. i l
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التأكيد  يجدر  مختلفة،  رضيبية  ميزات  من  يستفيدون  املسنون  املواطنون 
عن  الشخصية  االستشارة  عن  بدياًل  تشكل  ال  هنا  الواردة  املعلومات  ان 
عامة فقط. املسن، وهي تشكل معلومات  باملواطن  الخاصة  املحددة  الرضيبة 

- بها"  معرتف  "منحة  عن  اعفاء   / مستحقة"  "منحة  عن  اعفاء   •
عند وصولك سن التقاعد )أو قبل ذلك بالنسبة لـ"املنحة املعرتف بها"( فإن قسم  
صندوق من  او  السابق  مشغلك  من  عليها  تحصل  التي  املنح  او  املنحة  من   
التعويضات او من صناديق التقاعد او منحة فقدان القدرة عىل العمل، معفية   

من الرضيبة.  

 - املنح  رسملة   •
املكتسب من املال  رأس  مبلغ  عن  اعفاء  عىل  الحصول  ميكن  املنحة  رسملة  يف   
  "منحة مستحقة" حتى مبلغ معني. رسملة جزء من املنحة يؤثر عىل مبلغ االعفاء
رسملة  عىل  ايضا  يرسي  املذكور  االعفاء  الجارية.  املنحة  بقية  عىل  الذي يرسي   
"منحة معرتف بها". مع ذلك، استغالل االعفاء يف رسملة منحة معرتف بها, غري  

مجدي اقتصاديا إال إذا مل تكن منحة مستحقة.  

- أخرى  دخل من منحة   •
منحة من  املدخوالت  من  لقسم  بالنسبة  كذلك  الرضيبة  من  اعفاء  هناك   
اعاله. مذكورة  ليست  وهي  التقاعد  لسن  وصولك  مقابل  عنها  حصلت   

- ورثة  مخصصات  من  مدخول   •
من املدخوالت  من  لقسم  بالنسبة  كذلك  الرضيبة  من  اعفاء  هناك   

مزيات وختفيضات يف الرضائب
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الورثة. عليها  يحصل  التي  املخصصات   

- الرضيبة  من  معفية  منح   •
معفاة  الوطني  التأمني  مؤسسة  تدفعها  التي  ورثة  ومنح  شيخوخة  منح   

الرضيبة. من   

 - توفري  برامج  ايداعات ومن  وارباح من  فوائد   •
زوجك/ او  انت  وولدت   ،67 لسن  زوجك/زوجتك  او  انت  وصلت  اذا   
يف  املحدد  املبلغ  خصم  لكم  يحق   ،1.1.1948 تاريخ  حتى  زوجتك   
زوجك/ او  انت  وصلت  اذا  بكم.  الخاصة  الفوائد  مدخوالت  من  القانون   
الفوائد. التقاعد، رمبا تستحق إعفاًء إضافياً عىل مدخولك من  زوجتك لسن   

– عادية  رضيبة  بنسب  ممتلكات  من  الدخل    •
من مدخوالت  مثل  املمتلكات  من  الدخل  أكرث،  أو  سنة   60 بلغت  اذا    

عمل  مدخوالت  عىل  السارية  الرضيبة  بنسب  الزامها  سيتم  ايجار،  رسوم   
شخيص، والتي هي اقل من املتعارف عليها بالنسبة ملدخوالت من املمتلكات.  

- ايجار  اعفاء عىل مدخوالت من رسوم   •
التالية: الرشوط  جميع  بتوفر  الرضيبة  عىل  جزيئ  اعفاء  سيقدم   
مدخوالت له  تكن  ومل  التقاعد  سن  بلغ  الذي  لزوجه/زوجته  او  للفرد   >

او  اعاله،  مفصل  هو  كام  الرضيبة  من  اعفاء  عىل  عنها  حصل  منحة  من   
أعاله. او خصم كام هو مفصل  اعفاء  عنها عىل  فوائد حصل  مدخوالت من   
ان حيث  للفرد،  صديق  قبل  من  او  قريب  قبل  من  االيجار  رسوم  تدفع  ال   >

عليه. السلطة  صاحب  فقط  هو   
فقط. الزوجني  من  لواحد  االعفاء  مينح   >

تجاري. عمل  من  دخاًل  ليس  الدخل   >
تشغيله من  شخيص  دخل  عىل  للحصول  السابق  يف  العقار  استخدم   >
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إشغاله. من  او  كمصلحة   
.)1.1.1948 تاريخ  ولد حتى  الزوج  او  )الفرد  بالسن  منوط  االعفاء   >

 - استكامل  صندوق  من  السحب  عند  اعفاء   •
اعفاء مع  االستكامل  صندوق  سحب  ويطلب  التقاعد  سن  اىل  يصل  من   
معفيا سيكون  األول  االيداع  موعد  من  سنوات   6 متر  ومل  الرضيبة  من   
االيداع 3 سنوات فقط عىل موعد  لو مرت  السحب حتى  الرضيبة عىل  من   
محدد. سقف  حتى  ايداعها  تم  مبالغ  عن  هو  السحب  أن  وبرشط  األول،   

- شخصية  خصومات   •
الوطني التأمني  قانون  بحسب  دفعاته  مقابل  خصم  للفرد  يعطى   
منحة. من  دخل  عن  دفعات  فيها  مبا  عمل(  من  ليست  دخل  )عن   

- الزوج/الزوجة  عن  الرضيبة  من  استحقاق  نقطة/نقاط   •
سن وصلتم  زوجك/تك  او  وانت  ارسائيل،  سكان  من  كنت  حال  يف   
احتساب كان  كلام  اضافية،  استحقاق  نقاطاً  تستحقون  رمبا  التقاعد،    
الزوج/ة. عىل  ترصف  وكنت  دخل  لك  كان  اذا  مشرتكاً  حساباً  الرضيبة   
استحقاق نقطة  نصف  تستحق  رمبا  منفصاًل  الرضيبة  احتساب  كان  إذا   
الزوج/الزوجة. عىل  ترصف  وكنت  دخل  لك  كان  حال  يف  اضافية   

 - الكرتوين  بشكل  الدخل  لرضيبة  السنوي  التقرير  تقديم  من  اعفاء   •
الفرد الذي وصل هو او زوجه/زوجته لسن التقاعد معفي من واجب تقديم   
لرضيبة سنوي  تقرير  بتقديم  امللزم  الفرد  عىل  )يرسي  االنرتنت  عرب  التقرير   
الدخل والذي كان له يف تلك السنة دخل من مصلحة، من عمل او من زراعة(.  
وفق سلطة"  "صاحب  زوجه/زوجته  او  هو  من  عىل  االعفاء  يرسي  ال   
تعريف القانون، كام ال يرسي عىل من قدم مطالبة لرضيبة الدخل السلبية.  

.*8840 ملركز  التوجه  ميكن  اضافية  ملعلومات 
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هل استفرسمت حول حقوقمك يف مزيات مقابل 
؟ تشغيلمك

رسوم يستحق  سنة   70 بلغ  الذي  الحسابات  مراقب   – حسابات  مراقبو   •
ملعلومات  الحسابات.  مراقبي  مجلس  قبل  من  مخفضة  سنوية  تسجيل   

 moazar@justice.gov.il:العنوان او عىل    02-6549333 اضافية:   

بقيمة  سنوية  رسوم  يستحق  سنة   70 بلغ  عدل  كاتب   – عدل  كاتب   •
معلومات العدل.  كاتبي  ترخيص  قسم  يف  السنوية  الرسوم  مبلغ  من   1/3  

  ruhamak@justice.gov.il:العنوان عىل   

ميكن املحامني.  نقابة  يف  العضوية  رسوم  عىل  لتخفيض  استحقاق   – محامني   •
الربيد أو عىل    03-6361300 رقم:  هاتف  ريب عىل  تسيبي  للسيدة  التوجه   

 gizbarut@israelbar.org.il االلكرتوين:   

كدليل العمل  عن  وتوقف   65 سن  بلغ  سياحي  دليل   – سياحي  دليل   •
دخوالً  مينحه  والذي  سياحي،  كدليل  تقديري  ترخيص  عىل  يحصل  سياحي   

رقم: هاتف  هناك.  السارية  االنظمة  وفق  مختلفة  سياحية  ملواقع   
ruthiy@tourism.gov.il :6664392-02 ، أو عىل العنوان  

مزيات مقابل تشغيل املواطن املسن
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املسنني  للمواطنني  مختلفة  خدمات  متنح  ارسائيل  يف  املحلية  السلطات 
اضافية. وتخفيضات  ميزات  ومتنحهم 

يرجى  املحلية،  السلطات  لدى  مسنني  كمواطنني  حقوقكم  حول  لالستفسار 
املحلية  السلطة  يف  االجتامعية  الخدمات  لقسم  او  البلدي  للمقسم  التوجه 

فيها. تسكنون  التي 
وزارة  ملقسم  للتوجه  ايضاً  مدعوون  انتم  طلب  او  استفسار  ألي  كذلك 

.*8840 رقم:  هاتف  عىل  املسنني  املواطنني 

االرنونا ختفيضات عىل رسوم 

والذي  السلطة،  االرنونا متنح يف مسارات – مسار  تخفيضات عىل دفع رضيبة 
السلطات  يلزم  والذي  الزامي،  ومسار  أخرى،  إىل  محلية  سلطة  من  يختلف 

الرشوط. من  عدد  تلبية  اثبات  بعد  األرنونا  عىل  تخفيض  مبنح  املحلية 

املحلية: السلطة  مسار 

100 مرت مربع االوىل من الشقة  أ. تخفيض حتى %25 من رسوم االرنونا عىل 
الحاجة دون  شيخوخة  منحة  عىل  يحصل  الذي  املسن  للمواطن  متنح   

املحلية. السلطة  لقرار  وفقاً  وذلك  دخل،  باختبار   

السلطات احمللية واملواطنون 
املسنون
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متنح االوىل  مربع  مرت   100 حتى  عىل  األرنونا  عىل   70% حتى  تخفيض  ب. 
وفق وذلك  الوطني،  التأمني  مؤسسة  من  متريض  تعويض  عىل  للحاصلني    

املحلية. السلطة  قرار   

االلزامي: املسار 

االوىل: 100 مرت مربع  األرنونا حتى  %30 عىل رسوم  بنسبة  تخفيض  أ. 
الدخل  عن  الشهري  دخله  مجمل  يزيد  ال  مسن  مواطن  لكل  سيمنح   .1  

السوق. يف  املتوسط   
فقط التخفيض  سيمنح  واحد،  مسن  مواطن  من  أكرث  الشقة  يف  يعيش   .2  
يزيد ال  املصادر  الشقة من جميع  نفس  الساكنني يف  كان مجموع دخل  اذا   

السوق. املتوسط يف  الدخل  %150 من  عن   
فقط التخفيض  سيمنح  فقط.  واحدة  سكن  شقة  مقابل  التخفيض  مينح   .3  
مينح  واحد.  مستحق  من  أكرث  الشقة  يف  عاش  لو  حتى  واحد،  مسن  ملواطن   
فقط هو السكنية  الشقة  الساكنني يف  الزوجني  احد  كان  اذا  التخفيض حتى   

مسن. مواطن   
الطلب،  صاحب  قبل  من  موقع  مكتوب  طلب  حسب  التخفيض  سيمنح   
الغرض،  لهذا  املحلية  السلطة  حددتها  التي  والوثائق  التفاصيل  يشمل   
نطاقها ضمن  توجد  التي  املحلية  للسلطة  الطلب  صاحب  قدمه  والذي   
الطلب  مقدم  من  كتايب  ترصيح  بحسب  او  يسكنها،  التي  السكنية  الشقة   
البنود الدخل األقىص كام هو مذكور يف  املتعلقة مبستوى  الرشوط  يلبي  انه   

1 و 2.  
سيمنح االوىل  مربع  املرت   100 عن  االرنونا  رسوم  دفع  من  كامل  اعفاء  ب. 
عىل  للحاصلني  وكذلك  دخل  واستكامل  شيخوخة  منحة  عىل  للحاصلني   
ف السارية  الرشوط  الخاصة.  االحتياجات  ذوي  من  شيخوخة  مخصصات   

أيضاً. هنا  سترسي   )30% بنسبة  )تخفيض  أ  البند  ي   
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خدمات رفاه لملواطنني املسنني

رفاه خدمات 

السلطات  االجتامعية يف  الخدمات  اقسام  بواسطة  املسنني  للمواطنني  خدمات 
امليزانية(. تحديدات  )ضمن  املحلية 

الخدمات  شعبة  ضمن  تعمل  املسن  باملواطن  الخاصة  الخدمات  اقسام 
الرفاه. وزارة  يف  واالجتامعية  الشخصية 

من اجل االستيضاح حول االستحقاق يجب التوجه لقسم الخدمات االجتامعية 
املحلية. السلطة  يف 

)בהובלת משרד הבינוי עם התאחדות הסטודנטים ובשיתוף המשרד לשוויון חברתי(

מיזם חברתי חדש

אזרחים ותיקים הגרים בגפם
יציעו לסטודנטים מגורים בהשתתפות סמלית

ובתמורה ייהנו מפעילות חברתית משותפת

“כאן גרים ”
www.mse .gov. i l
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املسنني: للمواطنني  املقدمة  الرفاه  خدمات 

صيلامليزة عليهاتفا الحصول  رشوط 

غري للمسنني   عطالت 
نفسياً  املستقرين 

لتمريضيني وا

اطار عالجي  املكوث يف 
شهر مدة  حتى 

املسنون  املواطنون 
نفسياً املستقرين   غري 
بحسب  والتمريضيني، 
االستحقاق  اختبارات 

والحاجة

نهارية يومي مراكز  اطار  مكوث يف 
عالجي  -

غري  مسنني  مواطنني 
نفسياً  مستقرين 

اختبارات  قرار  بحسب 
مستحق  االستحقاق. 
يحق  متريض"  "منحة 
ساعات  استبدال  لهم 

بعالج  املنزل  يف  العالج 
بقية  نهاري.  مركز  يف 

املسنني  املواطنني 
بدفع  االنضامم  ميكنهم 

املكوث  من  واالستفادة 
نهاري. مركز  يف 

الداعمة وسلة الجامهري  استغاثة  زر 
للمسن  داعمة  خدمات 

منزله يف  يعيش  الذي 

السكن،  مكان  بحسب 
مبساهمة  منوط 

وضع  بحسب  مالية 
االستحقاق.
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طبية  لعالجات  رحالت 
رضورية

الدفع  يف  مساعدة 
للمستشفى  السفر 

اسعاف سيارة  بواسطة 

الصحي  الوضع  بحسب 
من  عىل  يعيش  وملن 

الدخل. استكامل 

أساس  عىل  مساعدة 
مهني

ادارة  مساعدة يف 
املنزل مصاريف 

غري  املسنني  املواطنني 
قانون  حسب  املستحقني 

غري  التمريض،  تأمني 
ومن  نفسياً  املستقرين 

عائلة دون  هم 

تجهيزات  استكامل 
املنزل يف  اساسية 

اثاث  استكامل 
رضورية  وتجهيزات 

اليومية لنشاطاته 

عامل  قرار  بحسب 
للمواطنني  اجتامعي 

لهم  ليس  الذين  املسنني 
دخل

الدخول  يف  مساعدة 
مسنني لبيت 

يف  ومساهمة  توجيه 
مساكن  يف  املكوث 

غري  املسنني  للمواطنني 
نفسياً املستقرين 

حاجة  فحص  بحسب 
عامل  قبل  من 

مبشاركة  اجتامعي، 
املواطن  من  مالية 

وعائلته املسن 

اجتامعية  نوادي 
ترفيهية  ونشاطات 

املسن للمجتمع 

نوادي  سلسلة 
السلطات  يف  اجتامعية 

ملحلية ا

لجميع  مخصص 
املسنني،  املواطنني 

للنادي  مبارش  بتوجه 
دخل اختبار  ودون 

فنية نقليات أندية  الغذايئ،  االمن 
اجتامعية  ومضامني 
النموذج  وفق  غنية 

نادي خاص العامل يف 

املعايري  بحسب  القبول 
اختبار  دون  والحاجة، 

دخل
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مساعدة قانونية

العدل القانونية يف وزارة  شعبة املساعدة 

ليس  ملن  املدين  القانون  مجاالت  معظم  يف  قانونياً  متثياًل  الشعبة  تسمح   •
غري  و/أو  القانونية  املشكلة  مع  التعامل  عىل  قدرة  او  خربة  لديهم   
محاكم  يف  املساعدة  تقدم  للمحاكم.  التوجه  حق  استغالل  عىل  قادرين   
العمل.  ومحاكم  الدينية،  املحاكم  القضائية،  املحاكم  فيها  مبا  مختلفة،   
القضائية الصالحية  الشخيص،  التمثيل  منها  مجاالت  يف  املساعدة  تقدم   
والديون،  الحجوزات  التعويضات،  العمل،  الوطني،  التأمني  والوصاية،   
االزالة  قضايا  االرايض،  يف  حقوق  عىل  الحفاظ  واالرضار،  املالية  الدعاوى   

وغريها. اليد،  ورفع  والطرد   

يلبون الذي  اولئك  املجتمع  مجموع  من  الشعبة  متثل  صالحيتها  عىل  بناء   •
بناء  ولكن  واملمتلكات،  الدخل  ناحية  من  القانون  يف  املحددة  الرشوط   
يف واملمتلكات  الدخل  بفحص  حاجة  ال  القانون  عىل  خاص  تعديل  عىل   

الوطني. التأمني  قضايا   

- البالد  انحاء  يف  موزعة  ألوية  خمسة  خالل  من  املساعدة  الشعبة  متنح   •
تستقبل لذلك  باالضافة  والنارصة.  حيفا،  القدس،  ابيب،  تل  السبع،  برئ   
تسهيل اجل  من  مختلفة  الوية  يف  ثانوية  فروع  يف  كذلك  الجمهور  الشعبة   
املناطق  إىل  الوصول  عىل  القادرين  غري  املساعدة  لطالبي  الوصول   
بالعربية،  للمتحدثني  شخيص  رد  خدمة  تقدم  االلوية  معظم  يف  البعيدة.   

واالنجليزية. الروسية،   
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املساعدة تقدم   – القانون  حسب  الرشوط  يلبون  الذين  للمستحقني   •
يحدد  الرسوم  مبلغ  املشاركة.  رسوم  دفع  باستثناء  مجاناً،  القانونية   
يف محدد  هو  كام  معينة  حاالت  ويف  املساعدة  طالب  دخل  بحسب   

أيضاً. الرسوم  دفع  من  معفياً  الطلب  مقدم  يكون  القانون   

 ،08:30  –  16:00 الساعات  بني  الخميس،   – االحد  أيام  هاتفي  رد   •
توجهات  مبركز  االتصال  ايضاً  ميكن   .1700-44-60-70 رقم  هاتف  عىل 
الطلب  سيفحص  والذي    *8840 املسنني  املواطنني  لوزراة  التابع  الجمهور 
اضافية  معلومات  الشعبة.  مبمثيل  االتصال  يف  يساعد  الحاجة  وعند 
العنوان:  عىل  االنرتنت  موقع  عىل  عليها  االطالع  ميكن  الشعبة  حول 

http://www.justice.gov.il/MOJHeb/SiuaMishpati.

نقابة احملامني »اجرة تطوعية« من  برناجم 

من  املستحقني  ويساعد  يعمل  املحامني  نقابة  من  تطوعية«  »اجرة  برنامج 
القضايئ  للنظام  الوصول  تسهيل  إىل  الربنامج  يهدف  متطوعني.  محامني  خالل 

املحامي،  خدمات  تكاليف  دفع  عىل  يقدر  ال  ملن  قانونية  مساعدة  وتقديم 
القانونية. املساعدة  شعبة  معايري  عىل  بناء  مستحقني  غري  وهم 

يف  اولية  قانونية  استشارة  املتطوعون  املحامون  يقدم  الربنامج  اطار  يف 
قوانني  األرسة،  قوانني  االفالس،  إعالن  الحجز،  فيها  مبا  املدنية،  املجاالت 

بتمثيل  الربنامج  يف  املحامون  يتطوع  لذلك  باالضافة  وغريها.  العمل 
محاكم  السالم،  محكمة  منها،  مختلفة  محاكم  يف  القادرين  غري  املتوجهني 

والجباية. الحجز  ومكتب  االرسة،  شؤون 

االستحقاق  رشوط  بتلبية  مرشوط  القانوين  التمثيل  و/أو  االستشارة 
.1-700-505-500 الرقم:  عىل  للتوجهات  هاتفي  مركز  والقانونية.  االقتصادية 
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املساعدة يف موضوع المتيزي 
بناًء عىل السن

العمل الفرص يف  منظومية تاكفؤ 

اقيمت لجنة التكافؤ بناء عىل قانون مساواة الفرص يف العمل عام 1988 وهي 
الجهة املخولة بتطبيق املساواة يف الفرص وتقليص التمييز يف سوق العمل. من 
يتعلق  ما  كل  يف  مدنية  تنفيذية  اللجنة صالحيات  منح  تم  بعملها  القيام  اجل 
من  للعديد  التمييز  القانون  مينع  العمل.  فرص  يف  املساواة  ترشيعات  بتطبيق 
االسباب، مبا فيها السن، وذلك يف مجاالت التالية: القبول لعمل، رشوط العمل، 
الفصل، تعويضات  او  الفصل  املهني،  االستكامل  او  التأهيل  العمل،  يف  الرتقية 
ميكن التوجه للجنة التكافؤ عن طريق موقع االنرتنت الخاص باللجنة عىل العنوان:
 http://www.moital.gov.il/CmsTamat/Rsrc/Shivyon/Shivyon.html 

.02-6662701/80 أو عىل هاتف رقم: 

www.mse .gov. i l
املسنني املواطنني  توجهات  مركز 
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وزارة املساواة االجمتاعية

الربيدي: العنوان 
91950 القدس   ،3 كابالن  االجتامعية، شارع  املساواة  وزارة 

 www.mse.gov.il بالوزارة  الخاص  االنرتنت  موقع 

املسنني املواطنني  توجهات  مركز 
الروسية،  االنجليزية،  باللغات  كذلك  رد   .12228840 أو   *8840 هاتف: 

والعربية. 
02-5605034 فاكس: 

 infovatikim@mse.gov.il الكرتوين:  بريد 
 08:00-20:00 الخميس   - األحد  الدوام:  ساعات 

املسن املواطن  بطاقة  مركز 
02-6547025 هاتف: 
 02-6547049 فاكس: 

Ezrach.Vatik@mse.gov.il الكرتوين:  بريد 

 – واالستيعاب  الهجرة  لوزارة  تابع  قطري  هاتفي  معلومات  مركز 
اليوم. يف  ساعة   24 مدار  مختلفة عىل  بلغات  يعمل   03-9733333

تفاصيل االتصال الرضورية 
لملواطنني املسنني
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*5400 مقسم وزارة الصحة: 

*5144 واملتعالج  املعالج  لقاء  عند  الطبية  الرتجمة  مقسم 

املرىض لصناديق  التابعة  االستفسار  مراكز 

*2700 كالليت: 
مكايب: 3555* أو 1-700-50-53-53
1-700-507-507 أو   *507 لئوميت: 

 *3833 مئوحيدت: 

الوطين التأمني  مؤسسة 

*9696 للمسن  االستشارة  قسم 
يعمل  الوظيفة.  بهذه  للقيام  تأهيلهم  تم  متطوعني  بواسطة  الخدمة  تعمل 

.9:00-12:30 الساعات  بني  الخميس   – االحد  أيام  القسم 

التالية باللغات  ردود  عىل  والحصول  االتصال  ميكن 
.02-6709857 6463400-02 أو  العربية: 

02-6463401 العربية: 
02-6463402 الروسية: 

02-6463403 االمهارية: 
االنجليزية:02-6463404

 www.btl.gov.il  - االنرتنت  عىل  الوطني  التأمني  مؤسسة 
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لتمريض ا
وطريقة  التمريض  ملنحة  االستحقاق  رشوط  حول  معلومات  عن  لالستفسار 

 *6050 هاتف:  إىل  التوجه  يجب  الطلب  تقديم 

االجانب العامل 
الهجرة  السكان،  لسلطة  التوجه  يجب  اجنبي  عامل  تشغيل  حول  لالستفسار 

 1-700-55-1111 هاتف:  الحدود عىل  وعبور 

الويص العام – وزارة العدل

االرشاف  لوحدة  التوجه  ميكن  الوصاية،  عىل  والرقابة  الوصاية  موضوع  يف 
الربيد  عىل  أو   02-5311771 أو   02-5311650 الرقم:  عىل  الوصاية  عىل 

.yafale@justice.gov.il االلكرتوين: 
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»وحدة سجواله« هي مركز خاص تابع لوزارة املساواة االجتامعية يعمل عىل استيضاح 

الحقوق الصحية للمواطنني امُلسنني الذين ميكثون يف املستشفى ومامرستها. تعمل 

املراكز التي يشّغلها متطورعون تلقوا تأهيال مالمئا من وزارة املساواة االجتامعية يف 

12 مستشفى يف البالد. حتى اآلن، حصل نحو مئة ألف مواطن ُمسن عىل مساعدة 

خدمات وحدات سجواله أثناء مكوثهم يف املستشفى الستيضاح حقوقهم ومامرستها.

حرضات املواطنني القدامى،
وحدات سجواله تحت ترصفكم يف 12 مستشفى يف أنحاء البالد:

الشامل: مستشفى الجليل الغريب، املركز الطبي زيف، مستشفى بوريا، ومستشفى رمبام.  •
• املركز: مستشفى مئري، تل هشومري، إيخيلوف، أساف هروفيه، وشعاري تصيدق.

• الجنوب: كابالن، برزيالي، وسوروكا.

ملعرفة حقوقك والتطوع:

 اتصل مبركز وزارة املساواة االجتامعية عىل هاتف رقم: 8840*

وزارة املساواة االجتامعية 

التأهيل  إعادة  أجهزة   • الطبي  األداء  تأهيل  إعادة   • التمريض  مخصصات   •
وامتيازاتهم الهولوكوست  من  الناجني  حقوق   • املنزيل  الطبي  العالج   • والتنقل 

ف ميكث  ُمسن  بقريب  يعتنون  الذين  العائلة  أفراد  حقوق   • األجانب  العامل 

ي املستشفى • مؤسسات متابعة العالج

»وحدة سجواله« تحت خدمتك ملزيد من املعلومات حول:

 مركز الحقوق الصحية للمواطنني 
املسنني الذين يتلقون العالج يف 

املستشفيات

وحدة 
سجواله

www.mse .gov. i l
مركز توجهات املواطنني املسنني
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وزارة املساواة االجتامعية 
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وزارة املساواة االجتامعية 


