نموذج ُمال َءم للملء عن طريق الكمبيوتر
טופס מותאם למילוי במחשב
كيف 
نمال ال َّنموذج

نحفظ

ملء

ن ُِرسل


قوموا  
أرسلوا ال َّنموذج عن طريق
امالوا ال َّنموذج.
بترىيل الملف واحفظوه
الرىيد  £ ³
وىى أو الفاكس،
إذا كانت هناك حاجة إىل توقيع،
 ىڡ الحاسوب بواسطة
´
االلكرى 
االرشادات
شرىوا  ىڡ
الزر
بحسب ³
قوموا بملء االسم وأَ 
ال َّنقر عىل ِّ
المبينة أدناه.
أشرى ا َّلذي يظهر بجانب االسم.
Download
مربَّع ال َّت 
َّ
ال تنسوا أن تحفظوا )(save
توقيعا يدويًّا
 ىڡ ال َّنماذج ا َّل  £ىى تتط َّلب
ً
ال يمكن ال َّتوقيع من خالل جهاز الكمبيوتر.
اطبعوا المستند ووقِّعوه بقلم.
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االضاف َّية
الص ِّح َّية 
طلب االنضمام إىل الخدمات ِّ

בקשת הצטרפות לשירותי הבריאות הנוספים )להלן השב"ן(

تفاصيل الطَّلب) :يرجى وضع عالمة   Xىڡ المكان المناسب(

أشرى إىل  
التأمںى المطلوب:
رجى ال َّت 
يُ َ

أنا المو ِّقع /ة أدناه ،أرغب ىڡ االنضمام إىل برنامج  
المك َِّمل ابتداء من:
التأمںى ُ


القادم
ال َّتاريخ )تاريخ الطَّلب(
اال َّول من الشَّ هر ِ

مكاىى زهاف
«
מכבי שלי

مكاىى ِش ىل
«

מכבי זהב

الجزء أ -الخدمات المطلوبة ،البيانات الشخصية والعائلية -الرئيىس /ة ،الزوج /الزوجة 
واالوالد دون سن 18
َّ
َّ
َّ ِ َّ
َّ َّ  ّ
ئيىس  ىڡ العائلة:
تفاصيل الشَّ خص َّ
الر  ّ
خىص:
االسم الشَّ 

اسم العائلة:

تفاصيل أفراد 
االرسة:
ئيىس /ة
َّ
الر  ّ
ال ّزوج /ة
الولد /البنت 1
الولد /البنت 2
الولد /البنت 3
الولد /البنت 4
الولد /البنت 5
الولد /البنت 6
الولد /البنت 7
السكَن
عنوان َّ
ئيىس /ة
َّ
الر  ّ
ال ّزوج /ة

رقم الهويَّة

خىص
االسم الشَّ 

شارع
رقم الهاتف

رقم البيت

اسم العائلة

دخول

رقم الهاتف ال َّنقَّال

تاريخ الوالدة

شقَّة

اسم البلدة

الجنس

الرىيد
رمز بريدي صندوق «

الرىيد   Å
وىى
عنوان «
االلكرى 

 ، 1994
الرس ي م َّأىڡلا نو اق تا يلعب نم
ںى ال ِّ
ص ِّح ي َّ

מתוך הוראות חוק ביטוח בריאות ממלכתי ,התשנ“ד —1994

يرجى المالحظة:


اميا.
الص ِّح َّية 
الص ِّح َّية 
ضافية مرسوطًا بأيّة رسوط ،واالنضمام إىل برنامج الخدمات ِّ
• يجب أن ال يكون االنضمام إىل الخدمات ِّ
ضافية ليس إلز ًّ
اال َّ
اال َّ
الرىنامج من وقت ¥الخر.
• بموجب القانونّ ،
تغيرى رسوط ¨
للصندوق 
يحق ّ
لفرىة االنتظار عىل النحو المحدد ±ىڡ 
¹
اال ِنظمة.
ع
خاض
ة
ضافي
اال
ة
ي
ح
الص
الخدمات
• تحقيق المزايا  ±ىڡ
ِّ ِّ َّ  َّ ِ
َّ
ُ َ َّ 
±
أن انضمــام
) -3ج( ) (1صنــدوق المـ َ ±
الرىنامــج أي عضــو يرغــب ىڡ االنضمــام إىل ¨
ـرىص يضــم إىل ¨
الص ِّحــي أو االقتصــادي ،بحيــث ّ
الرىنامــج ،بغــض ال َّنظــر عــن وضعــه ِّ

¹
¹
±

الرىنامــج مــن
ـىى يتــم تحديدهــا لجميــع أعضــاء ¨
العضــو أو حقوقــه عنــد االنضمــام لــن يكونــا ِ
خاض َعـ ـںى اليَّــة رسوط ،باســتثناء فــرىات ال َّتأهيــل المعقولــة الـ 
المتنوعــة ±ىڡ إطــاره ،رسيطــة َّأال يتــم تحديــد فـ ¹ـرىة ال َّتأهيــل هــذه فيمــا يتعلــق بالخدمــات الـ ¹
ـىى كانــت مشــمولة  ±ىڡ س ـلَّة خدمــات
أجــل تقديــم الخدمــات
ِّ 

±
±
±
عامــا واحـ ًـدا بعــد ال َّتغيـ ـرى ىڡ س ـلَّة خدمــات
الصنــدوق وانضــم إىل ¨
الرىنامــج ىڡ موعــد ال يتجــاوز ً
الصنــدوق فيمــا يتعلــق ِب َمــن كان عضـ ًـوا ىڡ ُّ
ومدفوعــات ّ
الصندوق.
ومدفوعات ّ
للصنــدوق أن يُ َحـ ِّـدد ،فيمــا يتع َّلــق بفـ ¹ـرىات ال َّتأهيــل المنصــوص عليهــا  ±ىڡ الفقــرة ) ، (1تعليمــات مختلفــة تتع َّلــق باالنتقــال مــن برنامــج تابــع
) (2يحـ ّـق ّ
لصندوق آخر.
ـںى أعضــاء الرىنامــج ،ســواء ±ىڡ وقــت االنضمــام إليــه أو عنــد تقديــم الخدمــات ىڡ±
±
±
±
¨
ـإن صنــدوق المــرىص ال يُ َمـ  ِّـرى بـ 
)د( مــع مراعــاة أحــكام البنــد الفرعــي )ج( ،فـ َّ


إطاره.
)هـ( رسوم الرىنامج سوف تكون موحدة لكل فئة عمرية ،بغض النظر عن عدد سنوات العضوية ±
الص ِّح َّية أو االقتصاديَّة للعضو.
الحالة
أو
نامج،
الرى
ىڡ
َّ  ¨
¨
َّ
َّ
َ َّ
ِّ
±
) (21أ( صنــدوق المـ ±
الص ِّحيــة الـ ¹
ـرىص ســوف يُ َقـ ِّـدم الي شــخص يكــون مسـ ً
ـىى يحـ ّـق لــه الحصــول
ـؤوال تجاهــه كمــا هــو مذكــور ىڡ البنــد ) 3ج( جميــع الخدمــات ِّ َّ

¹
±
ـرىط تقديــم الخدمــات المشــمولة  ±ىڡ سـلَّة خدماته
عليهــا بموجــب هــذا القانــون ،ســواء بواســطته أو مــن خــالل ِّ
مقدمــي الخدمــات ،بــدون أي تميـ ـرى ،ولــن يشـ ِ
±
إضافية بموجب البند .10
الرىنامج بخدمات
باالنضمام أو بالعضويَّة ىڡ ¨
َّ
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• لغرض 
ضافية ،ينبغي تقديم شهادة عضويَّة  ىڡ الخدمات
االعرىاف
الص ِّح َّية 
بأقدمية سابقة و /أو الحصول عىل إعفاء من فرىات االنتظار ىڡ الخدمات ِّ
اال َّ
َّ

للمن َت ِق  
الج ُدد(.
لںى من صندوق آخر( أو شهادة قادم جديد )بال ِّنسبة
الص ِّح َّية 
ضافية من الصندوق الذي َّتم تحويلك منه )بال ِّنسبة ُ
للقادمںى ُ
ِّ
اال َّ
¬

االضافية.
اال
ة
ي
ح
الص
الخدمات
ل
قاب
م
عضاء
اال
مدفوعات
تفصيل
قائمة
•
الم َح َّدد ىڡ أنظمة الخدمات الصحية 

ضافية عىل أنواعها ،هي عىل ال َّنحو ُ
ُ
ِّ
ِّ
َّ
َّ
ِ

االضاف َّية
الص ِّح َّية 
لحرصة :الخدمات ِّ
לכבוד :שירותי הבריאות הנוספים

.1
.2
.3
.4
.5
.6

.7

.8

اﻟﺼ ﱢﺤﻴﱠﺔ اﻹﺿﺎﻓﻴﱠﺔ ﻛام ﻫﻮ ُﻣﺒَ ﱠني أﻋﻼه.
أﻧﺎ  /ﻧﺤﻦ وأﺑﻨﺎيئ /أﺑﻨﺎؤﻧﺎ اﻟﻘﺎﴏون اﳌﺪرﺟﺔ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻨﺎ ﰲ ﻃﻠﺐ اﻻﻧﻀامم أﺗﻘﺪﱠم /ﻧﺘ َﻘﺪﱠم ﺑﻄﻠﺐ ﻟﻼﻧﻀامم إﱃ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﱢ
ﲇ /ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت
ُﴫح وأواﻓﻖ /ﻧﻮاﻓﻖ ﺑﻬﺬا ﻋﲆ أﻧﻪ ﺑﻜﻮين /ﻧﻨﺎ ﻋﻀ ًﻮا /أﻋﻀﺎء ﻣﺴﺘَ ِﺤﻖ /ﻳﻦ ﰲ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﱢ
اﻟﺼ ﱢﺤﻴﱠﺔ اﻹﺿﺎﻓﻴﱠﺔ ،ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋ ّ
أﴏح /ﻧ َ ﱢ
اﻟﺼ ﱢﺤ ﱠﻴﺔ اﻹﺿﺎﻓ ﱠﻴﺔ ،ﰲ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻹدارﻳﱠﺔ وﰲ ﻗﺮارات ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ اﳌﺨﺘﺼﺔ ﻛام ﻫﻲ و /أو ﻛام ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ أو ﺗﻐﻴريﻫﺎ
واﻟﺤﻘﻮق اﳌﺤ ﱠﺪدَة ﰲ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﱢ
ﻣﻦ وﻗﺖ ﻵﺧﺮ.
اﻟﺼ ﱢﺤ ﱠﻴﺔ اﻹﺿﺎﻓ ﱠﻴﺔ و  /أو ﻷي ﺟﻬﺔ ﻣﺨ ﱠﻮﻟَﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﰲ اﳌﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ِﻣﻦ ِﻗ َﺒﻠﻬﺎ ﻣﻦ وﻗﺖ ﻵﺧﺮ ،ﻋﲆ اﻟﺘﱠﻮاﱄ ،رﺳﻮم
ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت
ﱠﻓﻊ
ﺪ
ﺑﺎﻟ
أﺗﻌﻬﺪ  /ﻧﺘﻌ ﱠﻬﺪ
ﱢ
اﻟﺼ ﱢﺤﻴﱠﺔ اﻹﺿﺎﻓﻴﱠﺔ.
ﲇ /ﻋﻠﻴﻨﺎ مبﻮﺟﺐ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﱢ
ﻋﻀﻮﻳﺘﻲ /ﻋﻀﻮﻳّﺘﻨﺎ وﻋﻀﻮﻳّﺔ أوﻻدي /أوﻻدﻧﺎ اﻟﻘﺎﴏﻳﻦ ،وﻛﺬﻟﻚ اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﻓﺮﺿﻬﺎ ﻋ ّ
اﻟﺼ ﱢﺤﻴﱠﺔ اﻹﺿﺎﻓﻴﱠﺔ ﻣﻦ
اﻟﺼ ﱢﺤﻴﱠﺔ اﻹﺿﺎﻓﻴﱠﺔ ،ﻷي ﺳﺒﺐ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب ،ﺗُﻌﻔَﻰ ﻣﻜﺎيب و /أو اﻟﺨﺪﻣﺎت ﱢ
ﰲ ﺣﺎل ﻗ ﱠﺮرت /ﻗ ﱠﺮرﻧﺎ إﻟﻐﺎء اﻧﻀامﻣﻲ /اﻧﻀامﻣﻨﺎ إﱃ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﱢ
إﻋﺎدة رﺳﻮم اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ و /أو رﺳﻮم اﻟﺘﱠﺴﺠﻴﻞ إ ﱠﱄ /إﻟﻴﻨﺎ ،إن ﻛﺎن ﻗﺪ ﺗﻢ دﻓﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ِﻣﻦ ِﻗ َﺒﲇِ /ﻗ َﺒﻠِﻨﺎ و /أو ﺗﻢ دﻓﻊ ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ.
ﻣﻌﻠﻮم ﱄ /ﻟﻨﺎ أ ﱠن اﻧﻀامﻣﻲ /اﻧﻀامﻣﻨﺎ إﱃ ﻣﻜﺎيب ِﺷﲇ ﻣﴩوط ﺑﺎﻧﻀامﻣﻲ /اﻧﻀامﻣﻨﺎ إﱃ ﻣﻜﺎيب زﻫﺎف وأﻧﻪ إذا ﺗﻢ إﻟﻐﺎء اﻧﻀامﻣﻲ /اﻧﻀامﻣﻨﺎ إﱃ ﻣﻜﺎيب زﻫﺎف،
ﻓﺴﻴﺘﻢ أﻳﻀً ﺎ إﻟﻐﺎء اﻧﻀامﻣﻲ /اﻧﻀامﻣﻨﺎ إﱃ ﻣﻜﺎيب ِﺷﲇ.
ﻣﻌﻠﻮم ﱄ /ﻟﻨﺎ أ ﱠن ﺟﺒﺎﻳﺔ رﺳﻮم اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ،إن وﺟﺪت ،أو أي ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت أﺧﺮى ﳌﻜﺎيب ُﻣﻘَﺎﺑِﻞ ﻋﻀﻮﻳﱠﺘﻲ و /أو اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﱠﻣﺔ ﱄ /ﻟﻨﺎ ِﻣﻦ ِﻗﺒَﻠِﻬﺎ  /أو أي ﺷﺄن
آﺧﺮ ،ميﻜﻦ أن ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺻﻨﺪوق ﻣﻜﺎيب أو أي ﻫﻴﺌﺔ أﺧﺮى ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض ،ﻣﻦ وﻗﺖ ﻵﺧﺮ ،ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻜﺎيب  -ﻟﻐﺮض ﺗﻨﻔﻴﺬ إﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ،
ﻟﺪي /ﻟﺪﻳﻨﺎ أي اﻋﱰاﺿﺎت أو إدّﻋﺎءات أو ﻣﺘﻄﻠﱠﺒﺎت ﻓﻴام ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﻮﻳﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ
ومبﺠ ّﺮد ﺗﻮﻗﻴﻌﻲ ﻋﲆ ﻫﺬا اﻟﻄﻠﺐ ﻓﺈﻧﱠﻨﻲ /إﻧﱠﻨﺎ أُﺻﺎ ِدق /ﻧُﺼﺎ ِدق ﻋﲆ أﻧﱠﻪ ﻟﻴﺲ ّ
اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ﻛام ﻫﻮ ﻣﺬﻛﻮر.
ﻣﻌﻠﻮم ﱄ /ﻟﻨﺎ وإﻧﱠﻨﻲ /إﻧﱠﻨﺎ أُﺻﺎ ِدق /ﻧُﺼﺎ ِدق ﺑﻬﺬا ﻋﲆ أﻧﱠﻪ ﺗﻢ إﺑﻼﻏﻲ /أﺑﻼﻏﻨﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﴏﻳﺢ أن ﻋﻀﻮﻳﺘﻲ /ﻋﻀﻮﻳّﺘﻨﺎ ﰲ ﻣﻜﺎيب ،مبﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻻﻧﻀامم إﱃ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﺼ ﱢﺤﻴﱠﺔ اﻹﺿﺎﻓﻴﱠﺔ ،ﻟﻴﺴﺖ ﻣﴩوﻃﺔ ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل ﺑﻌﻀﻮﻳﱠﺘﻲ /ﻋﻀﻮﻳّﺘﻨﺎ ﰲ ﺻﻨﺪوق ﻣﻜﺎيب و /أو ﻋﺪم ﻋﻀﻮﻳﱠﺘﻲ /ﻋﻀﻮﻳّﺘﻨﺎ ﰲ ﺗﺄﻣني اﻟ ﱢﺮﻋﺎﻳﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ
ﱢ
اﻷﻣﺪ ﰲ ﻣﻜﺎيب وأن اﻧﻀامﻣﻲ /اﻧﻀامﻣﻨﺎ إﱃ أي ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼه ﻫﻮ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎري/اﺧﺘﻴﺎرﻧﺎ ﺑﺪون اﻹﴐار  /أو اﻻﻧﺘﻘﺎص ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻲ /ﺣﻘﻮﻗﻨﺎ ﰲ ﻧﻄﺎق
ﻋﻀﻮﻳﱠﺘﻲ /ﻋﻀﻮﻳّﺘﻨﺎ ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل.
ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗ ﱠﻢ اﻟﺘﱠﴫﻳﺢ ﺑﻪ أﻋﻼه ﻳﻨﻄﺒﻖ أﻳﻀً ﺎ ﻋﲆ أوﻻدي /أوﻻدﻧﺎ اﻟﻘﺎﴏﻳﻦ اﳌ َﺸﻤﻮﻟني ﰲ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻄﱠﻠﺐ.

اﻟ ﱠﺘﺎرﻳﺦ

اﺳﻢ ُﻣ َﻘﺪﱢ م اﻟﺨﺪﻣﺔ:

ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟ ﱠﺰوج /ة

اﻟ ﱠﺘﺎرﻳﺦ:

اﻟ ﱠﺘﺎرﻳﺦ

اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ:

ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﻀﻮ /ة

اﻟ ﱠﺘﺎرﻳﺦ:

اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻄﱢ ﱢﺒﻲ:

/

/

