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كلمة افتتاحية للمحامية كوهني هيال ،
مديرة مجموعة التأمني الوطني يف املكتب:

عىل صعيد شخيص ومن منطلق خربة كبرية يف التعامل مقابل مؤسسة التأمني الوطني 
والتمثيل أمام اللجان الطبية املختلفة، أويص باستشارة محام متخصص يف مجال التأمني 

الوطني قبل التقدم بطلب إىل مؤسسة التأمني الوطني!

الفئات  لعيش  اقتصادي  أساس  ضامن  بغرض  الوطني  التأمني  مؤسسة  إنشاء  تم 
املستضعفة والعائالت التي تعاين من ضائقة مؤقتة أو مستمرة. حاليًا، يتضمن قانون 
والعجز  العمل  تعويضات ملترضري حوادث  تأمني، مبا يف ذلك  الوطني خطط  التأمني 

العام والرعاية الصحية والتنقل وغريها.

العائالت التي تجد نفسها يف ضائقة مالية بسبب الحالة الصحية ألحد أفراد األرسة لديها 
التأمني الوطني وفحص استحقاقها لتلقي دفع. لهذا  سبب وجيه للتوجه إىل مؤسسة 

الغرض، هناك حاجة ملستوى عال من املهارة ومعرفة القانون واألنظمة ذات الصلة.

يتخصص مكتبنا يف جميع جوانب التأمني الوطني عىل مختلف فروعه، مع الرتكيز عىل 
الجسدية بعد إصابة أو بعد مرض وحادث  أو املساعدة  املالية  الحاجة إىل املساعدة 

جسدي.



من املهم أن نعرف:
ما هو حادث عمل؟

حادث عمل هو إصابة أو مرض حدث أثناء العمل، . 1
يف الطريق إليه أو عند العودة منه. تعريف حادث 
عمل هو تعريف واسع ميكن أن يشمل عدة حاالت. 
عىل سبيل املثال: أي حادث تعرضتم لهم دون انحراف 
جوهري عن الطريق املعتادة للعمل أو إصابة التي 
تلقيتموها من باب سيارة يف موقف سيارات باملبنى 

مع نية الذهاب إىل العمل.

إن تقديم مطالبة للتأمني الوطني بشكل مستقل قد . 2
تلحق الرضر ومتنع االعرتاف بالحادث كحادث عمل 
و / أو الحصول عىل حقوقك نتيجة للحادث. لذلك، 
يوىص بالتوجه إىل محامي أو محامية متخصصني يف 

هذا املجال.

يتطلب . 3 عمل  لحادث  نتيجة  الحالة  يف  تفاقم  حتى 
ضد  مكتبنا  نجح  لقد  الوطني.  التأمني  إىل  التوجه 
فيها  كان  التي  الحاالت  من  كثري  يف  الوطني  التأمني 
تدهور يف الحالة نتيجة حادث تم االعرتاف به كحادث 
الصعوبة يف  السنني، حيث تكون  عمل قبل عرشات 
مثل هذه الحاالت يف االعرتاف يف العالقة السببية بني 

الرضر والحادث البعيد.

هل مرضتم؟ قد تكون عالقة سببية بني ظهور املرض . 4
التي ربطت  تعامل مكتبنا مع حاالت  لقد  وعملك. 
املثال:  سبيل  عىل  العمل.  ومكان  املرض  ظهور  بني 
شخص أصيب بداء السكري نتيجة لحدث غري عادي 
التأمني  املطالبات يف  العمل، حيث رفض موظف  يف 
الوطني مطالبته فيام يتعلق بعالقة الحادث بالعمل 
وقد أثبت مكتبنا أن هناك صلة مبارشة بني الحدث 

واإلصابة مبرض السكري.

ما هو العجز العام؟

مخصصات العجز العام هي مخصصات بديلة يف حال أن 
عىل  قدرته  انخفضت  أو   ، العمل  عىل  قادر  غري  شخص 

العمل بسبب صحته.

التأهيل  إعادة  األحيان  بعض  يف  اإلعاقة  ذوي  يستحق 
املهني، والذي يشمل متويل تعليم واالندماج يف العمل.

هناك عدة رشوط لتلقي معاش العجز العام يف مؤسسة 
التأمني الوطني.

املحدد . 1 األجر  متوسط    من   60٪ دخلكم  يتجاوز  ال 
من  بارًا  ت )اع ش.ج.   6,164– القانون  مبوجب 

1.1.2019(، أي 3698 ش.ج.

حدد طبيب يف اللجان الطبية أن إعاقتكم املرجحة ال . 2
تقل عن ٪40, عندما يكون هناك إصابة طبية كبرية 
بنسبة 25 ٪ أو أكرث. إذا مل يكن كذلك، عليكم الحصول 

عىل إعاقة مرجحة بنسبة 60٪.

قررت لجنة عدم القدرة عىل العمل أنه نتيجة لإلعاقة . 3
الطبية التي حددت، فقدتم أكرث من 50 ٪ من قدرتكم 

عىل الكسب.

لفحص استحقاقكم للعجز العام، ميكنكم االتصال مبكتبنا 
لربة  حتى  العام  العجز  مخصصات  تقديم  يف  املتخصص 

منزل وطفل معاق.

خدمات خاصة أو متريض:

يف حال احتجتم باإلضافة إىل اإلعاقة الطبية املحددة، إىل 
مساعدة من شخص آخر يف أنشطة مثل: التنقل يف املنزل 
النظافة  أو  املالبس،  ارتداء  أو   ، االستحامم  أو  األكل،  أو   ،
أنكم تحتاجون إىل إرشاف ملنع خطر عىل  أو  الشخصية، 
إذا  أو  بكم  املحيطني  األشخاص  حياة  عىل  أو  حياتكم 
كنتم مسنني وقد يتم تعريفكم كمن يحتاجون إىل رعاية 
متريضية، فاتصل مبكتبنا للتقدم لنقدم لكم مطالبة للحصول 

عىل خدمات خاصة ومتريض الخاصة بالبالغني يف السن .



التنقل:

إذا واجهتم صعوبة يف التنقل عىل الطرق بسبب إصابة يف 
الساقني، فمن املستحسن التوجه إىل محامي أو محامية 

متخصصني يف تقديم مطالبة تنقل إىل وزارة الصحة وإلدارة 
لجان لهذا الغرض.

إذا كان بحوزتكم رخصة قيادة سارية املفعول، فيجب أن 
تحدد لجنة طبية تابعة لوزارة الصحة 04٪ عىل األقل من 

محدودية التنقل.

من أجل الحصول عىل مخصصات التنقل وإذا مل يكن 
بحوزتكم رخصة قيادة سارية املفعول، يتعني عىل اللجنة 

الطبية التابعة لوزارة الصحة تحديد 06٪ عىل األقل 
كمحدودية تنقل، ويجب أن ترصحوا عن سائق مفوض 

الذي ينقلكم يف السيارة للحصول عىل مخصصات التنقل.

هناك مزايا إضافية ملستحقي مخصصات التنقل. من أجل 
فحص األهلية، ميكنك التوجه لتلقي استشارة يف مكتبنا.

فيام ييل مجموعة ملخصات مللفات 

حاالت معقدة نسبًيا، التي نجح فيها 

مكتبنا: 
40٪ عجز دائم لرجل أصيب بداء السكري 

بسبب ضغط العمل واالعرتاف بالحالة 
كحادث عمل.

مبرض  أصيب  العمر  من  الثالثينات  أواخر  يف  رجل  د, 
السكري بسبب ضغط مرتاكم يف عمله.

بعد أن طُلب من د تبديل زميلة التي خرجت إلجازة أمومة 
يف إنتاج حدث كبري لسلطة وطنية معروفة، تعرض لضغط 

استثنايئ بشكل خاص وبالتايل أصيب بنوبة هلع.

مرض  أعراض  بدأت  الهلع،  نوبة  من  أشهر  بضعة  بعد 
السكري يف الظهور لدى د.

بعد أن توجه د إىل مكتبنا، بدأنا بتجميع شهادات حتى 
قبل تقديم طلب االعرتاف يف هذا الحدث كحادث عمل 
يف مؤسسة التأمني الوطني. بالرغم من ذلك، يف وقت الحق 



عندما تم تقديم املطالبة، قررت مؤسسة التأمني الوطني 
عدم االعرتاف بالحادث كحادث عمل.

الدعوى، مل يستسلم مكتبنا وأطلقنا سلسلة من  بعد رد 
ثالثة استئنافات:

يف املرة األوىل، قُدم االستئناف فورًا أمام محكمة العمل، 
التي قررت يف نهاية الجلسة االعرتاف بالحادث كحادث 

عمل.

بعد املوافقة عىل االعرتاف، قدم مكتبنا مطالبة عجز إىل 
مؤسسة التأمني الوطني. لقد حددت لجنة من الدرجة 

األوىل عجزًا دامئًا بنسبة ٪40 يف هذا امللف.

عىل الرغم من هذا، طلبت مؤسسة التأمني الوطني 
االستئناف وخفض اإلعاقة إىل 0 ٪ ، بحيث يف الواقع 

انخفضت اإلعاقة من 40 ٪ دامئة إىل 0 ٪!

قام مكتبنا، الذي اعرتض عىل هذا التخفيض، بتقديم 
استئناف ثاٍن إىل محكمة العمل. وذلك بادعاء أن مؤسسة 

التأمني الوطني تجاهلت رأي خبري مشهور عامليا. تم 
تقديم ذلك الرأي يف اللجنة األوىل التي قررت وجود صلة 

معقولة بني الحدث االستثنايئ الذي اعرتف به كحادث 
عمل وبني اإلصابة مبرض السكري.

رداً عىل ذلك، تراجعت املحكمة عن قرارها وقبلت االدعاء 
وأعادت امللف إىل اللجنة الطبية، التي قررت أن لدى د. 

عجز بنسبة ٪20 فقط.

عىل الرغم من سلسلة االستئنافات واإلجراءات القانونية 
حتى اآلن، اعتقد مكتبنا أن نسبة ٪20 عجز منخفضة 

نسبيا بالنسبة للقضية املعروضة، وقدم استئناف ثالث 
إىل محكمة العمل لرفع نسب عجز د أيضا يف هذه 

املرحلة، بفضل عمل قانوين مركّز ومهني، أمثرت جهودنا: 
قبلت املحكمة االستئناف للمرة الثالثة وأعادته إىل لجنة 

االستئناف الطبية، التي نظرت هذه املرة بجدية إىل 
ادعاءاتنا وحددت ٪40 عجز!

بناًء عىل ذلك، حصل د حتى اآلن عىل 180,000 ش.ج. 
من مؤسسة التأمني الوطني ومخصصات مدى الحياة 
مببلغ 2,364 ش.ج., وكل هذا قبل تقديم دعوى ضد 

مسبب الرضر. 

بعد إجراء قانوين عنيد يف محكمة العمل - 
تم االعرتاف بإصابة أ كحادث عمل من قبل 

مؤسسة التأمني الوطني

ن، رجل يف أواخر األربعينيات من عمره، عمل يف كراج 
معروف يف القدس معظم حياته البالغة.

آالم  من  يعاين  ن  بدأ  األخرية،  القليلة  السنوات  خالل 
باستخدام  معها  بالتعامل  نجح  والتي  الظهر  يف  شديدة 
مسكنات األمل فقط. تم كل هذا حتى طلب من ن، خالل 
يوم عمل روتيني، املساعدة يف رفع جهاز مولد ثقيل، مام 

تسبب له يف آالم حادة يف ظهره.

الوطني  التأمني  مؤسسة  إىل  مستقلة  مطالبة  ن.  قدم 
رفض  تم  عمل.  كحادث  ظهره  يف  باإلصابة  لالعرتاف 

مطالبته.

القانونية  اإلمكانيات  إىل مكتبنا لفحص  توجه ن.  عندما 
البداية يعتقد أن  أنه كان يف  لنا  املفتوحة أمامه، أوضح 
هذا كان مجرد أمل آخر من آالمه املعتادة، وبالتايل اختار 
باألمل  يشعر  بدأ  فرتة  بعد  لكن  كاملعتاد.  حياته  مواصلة 
ميتد إىل ساقه اليمنى. عىل ضوء ذلك، قدم مكتبنا مطالبة 
إصابة  مقابل  - صدمة«  »ميكرو  لنظرية  وفًقا  ن،  باسم 
اعرتضت  أخرى،  ناحية  من  العمل.  محكمة  إىل  عمل 
مؤسسة التأمني الوطني، وادعت أن هذا الوضع السابق 
الذي وصفه يف مكان عمله مل يكن  الحدث  ل- ن، وأن 

مسؤواًل عن هذا التفاقم املذكور. 

أمام مكتبنا أي خيار سوى إجراء سلسلة  لذلك، مل يكن 
والتي  العمل،  محكمة  يف  واالستئنافات  الجلسات  من 
محكمة  إىل  ن.  مع  ووصلت  املطاف  نهاية  يف  انتهت 

العمل اإلقليمية )!(.

طبية  آراء  اإلقليمية  العمل  محكمة  أمام  مكتبنا  قدم 
متنوعة حتى نجح يف نهاية املطاف بقطف مثار جهوده 
كحادث  بالحادث  االعرتاف  تم  لذلك،  نتيجة  امللف.  يف 

عمل من جانب مؤسسة التأمني الوطني.



قررت اللجنة الطبية للمؤسسة التأمني الوطني أنه تبق 
ل- ن. ٪10 عجز نتيجة للحادث وتلقى منحة ملرة واحدة 
مببلغ إجاميل 62,890 ش.ج. وخيار لتقديم تفاقم وضع 

يف املستقبل.

أنه  عىل  النظرية  هذه  تنص   - صدمة  ميكرو  نظرية   *
الناجم عن حادث واحد  الرضر  اعتبار  ليس فقط ميكن 
كحادث، بل أيًضا الرضر الناجم عن العديد من الحوادث 
البسيطة املتكررة، والتي ساهمت كل واحد منها يف رضر 
األمر إىل رضر  نهاية  مًعا يف  تراكمهم  صغري، حتى شكل 

كبري لإلصابة نفسها ولفقدان القدرة عىل العمل. 

مضاعفة نسب العجز بسبب إصابة يف 
الكاحل بسبب حادث سيارة 

ي, طبيبة يف األربعينات من عمرها, أصيبت بحادث عمل 
يف طريق عودتها من عملها إىل املنزل. 

من  وعانت  جسدها  من  مختلفة  أجزاء  يف  أصيبت  ي. 
إصابة شديدة يف الكاحل. كانت حالة ي. صعبة للغاية، 
الحياة  يف  الكيل  أدائها  عىل  كبري  بشكل  إصابتها  وأثرت 

اليومية.

أن  إذ  صعبًا،  وضًعا  واجهنا  مكتبنا،  إىل  ي.  وصول  بعد 
بسبب  أقىص  عجز   10٪ متنح  الوطني  التأمني  أنظمة 
إسرتاتيجية  اخرتنا  لذلك  الكاحل.  حركة  يف  محدودية 
اإلعاقة  نسب  زيادة  أجل  من  الوضع  ذلك  لتجاوز 

واستنفاد حقوق ي.

يف اللجنة الطبية ادعينا أن اإلصابة يف الكاحل تؤثر عىل 
وفًقا  عجز  نسبة  تحديد  يكفي  وال  ي.  لـ-  العام  األداء 

لألنظمة املعينة والتي تشري إىل محدودية يف الحركة، بل 
ينبغي التوجه إىل مادة تتحدث عن مشاكل العظام بشكل 

عام والتي تتحدث عن اإلرضار بالقدرة األداء العامة.

تم قبول ادعاءاتنا، وحددت لجنة طبية تابعة للمؤسسة 
وهذه  ي-  ل-   20٪ دامئة  عجز  نسبة  الوطني  التأمني 
نتيجة مضاعفة نسب العجز التي مل يكن ليتم الحصول 

عليها يف الطريق املتبعة. 

تعاين من كرس دون قيود حركية؟ قد تكون 
مستحًقا للحصول عىل املال من مؤسسة 

التأمني الوطني!

يف  أبيب  تل  يف  معروفة  لشبكة  مالبس  متجر  مديرة  أ، 
الخمسينات من عمرها، انزلقت عىل األرض خالل تفريغ 

بضائع.

نتيجة لإلصابة، أصيبت أ بكرس يف اليد اليمنى. أ حرضت 
التأمني  ملؤسسة  عجز  مطالبة  قدم  الذي  مكتبنا،  إىل 

الوطني. 

حددت لجنة طبية أنه ال يوجد لدى أ. أي عجز بسبب 
لديها محدودية يف  يبقى  مل  أنه  بسبب حقيقة  الحادث 

الحركة.

قدم مكتبنا استئناف للجنة االستئناف عىل هذا القرار.

الرغم من أنه مل يوجد  قررت لجنة االستئناف أنه عىل 
لدى أ أي محدودية يف الحركة، إال أنه نظًرا للكرس، فإن 
تعاين بالفعل من آالم يف تحريك الكتف وبالتايل قررت 

اللجنة أنها تعاين من عجز بنسبة 5٪.



نصائح منا لكم:

متطوعون - هل أصبتم يف حادث أثناء تطوعكم، يف . 1
الطريق إليه أو خالل العودة منه؟ يحق لكم أنتم أيًضا 
أن يتم االعرتاف بكم كمصايب حادث عمل يف مؤسسة 

التأمني الوطني.

ينصح بتقديم مطالبة لالعرتاف بحادث عمل حتى لو . 2
مل تتغيبوا عن العمل نتيجة اإلصابة.

 هل عانيتم من مرض مستمر أو مزمن بسبب عملكم؟. 3
بسبب مرض  اإلصابة  لبدل  استحقاقكم  تحققوا من 
الصوت  يف  بحة  مع ضجة،  عمل  مكان  مثل  مهني، 
بسبب  العمل  أماكن  يف  جلد  ومشاكل  للمعلامت، 

استخدام املواد الكيميائية وغريها.

إذا حددت لكم نسبة عجز مؤقت أقل من 100 ٪، . 4
حالتكم الصحية ال تسمح لكم بالعودة إىل العمل، 

وليس لديكم دخل إضايف - ميكنكم تقديم مطالبة 
العجز  نسبة  لزيادة  الوطني  التأمني  مؤسسة  إىل 

املحددة لكم.

العاملني املستقلني الذين أصيبوا بحادث عمل انتبهوا! . 5
املحاسب لن يقول لكم ذلك!

من  لكم  ستدفع  التي  املخصصات  حساب  يتم 
مؤسسة التأمني الوطني نتيجة لحادث العمل وفًقا 
للدفعات األوىل التي دفعتموها عند وقوع الحادث. 

ال ميكن تغيري أساس الدخل بعد وقوع الحادث!

لذلك، إذا كانت الدفعات األوىل املدفوعة أقل بكثري 
من الدخل الفعيل، فستكون املدفوعات من مؤسسة 
التأمني الوطني أقل من املدفوعات التي كان ميكن 

أن تكون



باإلضافة إىل مؤسسة التأمني الوطني، يتخصص مكتبنا يف األرضار واإلهامل 
الطبي وبوليصة/ ات التأمني ووزارة الدفاع واألرايض والتمثيل يف املحاكم 

وقوانني السري والعقود وغريها

 سدقلا ,1191 .ب.ص :ةلسارملل ناونع
www.aschindler.com

مكتب القدس 
شارع شموئيل هنجيد 1, طابق 1

هاتف: 02-6232312
فاكس: 02-6244001

office@aschindler.com

مكتب مركز
شارع بار كوخابا 16, بني- باراك

بيت نوعا, طابق 8 
هاتف: 03-6575470
فاكس: 03-6773681

office.bb@aschindler.com

الجنوب مكتب 
طابق املكاتب, مكتب رقم 2 

هاتف: 08-8543003
فاكس: 08-6450743

office.b7@aschindler.com

مكتب شامل
شارع 11 شقة 1, 
مركز الكرمل, حيفا 

هاتف: 02-6232312
فاكس: 02-6244001

mashiah@aschindler.com

058-4244001
 *طقف داوم لاسرإو لئاسر لاسرإ ةمدخ


