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 חבר/ה נכבד/ה,

 

 בחינת זכאות לקבלת תגמולים לחברי האגודה ובני משפחותיהםהנדון: 

 

 יצר האיגוד שיתוף פעולה עם משרד עורכי דין על מנת לסייע לכם תגמולים כספיים וזכויות מהמוסד לביטוח לאומי, 6002בשנת 

 מחוסר ידיעה על זכאותכם.נכם מקבלים אותם מחברות הביטוח מרשויות המס או מגופים אחרים, שהינכם זכאים להם, אבל אי

 עד ליום זה נבדקו ע"י משרד עורכי הדין פניותיהם של מאות חברים. כיום מטפל משרד עורכי הדין בעניינם של חברים רבים,

 ברובעניינם של רבים מהם הסתיים הטיפול וחלקם זכו לתגמולים כספיים מן המוסדות השונים בגין בעיותיהם הרפואיות. מסת

 לא בקשו לבדוק את זכאותם עד כה ופנייה זו נועדה לאלה שטרם בדקו את זכאותם או לאלה שמעוניינים לבדוקשחלק מהחברים 

 זכאותם מחדש.

 חברים רבים, עובדים וגמלאים, הוכרו כנפגעי עבודה בתביעה לביטוח לאומי או כנכי צה"ל בתביעה למשרד הבטחון בגין מחלת

 שקשור לעבודה או לשירות במתח) , ללא קשר למחלת הפסוריאזיס חברים רבים גם ת אירוע סטרסוגניהפסוריאזיס (לאחר הוכח

הוכרו (בעיות צוואר, גב, כתפיים, ברכיים, מרפקים, כפות ידיים), ירידה בשמיעה וצפצופים באוזניים, נגעים בעור, מחלות 

 סרטניות,

 ונה, אי ספיקת ורידים, ועוד.סוכרת, מחלת הקורמחלת הפרקינסון, אוטם שריר הלב, אירוע מוחי, מחלת ה

 בחודש.₪  0,700ל  6,000חלק מהעובדים נמצאו זכאים לקבל קצבת נכות כללית בגובה שבין 

כמו כן, יש אפשרות להגדיל מענק או קצבה בגין נכות בביטוח לאומי או במשרד הבטחון שכבר מוכרות. מדובר ברשימה חלקית 

 של

 -מסוימים  בה הצער, חברים רבים לא ממשים את זכויותיהם. בעיות רפואיות, במקריםר החברים, אך למרזכויות שקיימות לציבו

 אף מקנות פטור ממס הכנסה על משכורת/פנסיה וחשוב לבדוק זאת !

 ביטוח הינו תחום רב ומגוון הכולל בתוכו תחומי משנה רבים לרבות רשלנות רפואית, נזקי גוף,יובהר כי התחום של דיני נזיקין וה

 דרכים, אובדן כושר עבודה, תביעות ביטוח ועוד. תאונות

 בהתאם לסיכום עם משרד עורכי דין אשר כתבו את הספרות בתחום תאונות עבודה ומחלות מקצוע, חברי האגודה יהיו זכאים

 עורכי דין יבדוק אם מגיעים לכם ו/או לבני משפחותיכם תגמולים כספיים כלשהם מהמוסדות השונים וזאתלאפשרות שמשרד 

 ללא כל התחייבות מצידכם. יודגש כי ע"פ החוק, בתביעה מול המוסד לביטוח לאומי שכר הטרחה הינו רק באחוזים מהתגמולים

 לא יידרש לשלם דבר. -ל כספי הכספיים להם יהיו זכאים החברים. כלומר, מי שלא יזכה לתגמו

משרד עורכי הדין מעניק שירות בכל רחבי הארץ ובעל סניפים ושלוחות בתל אביב, באר שבע, חיפה, פ"ת, רחובות, אשדוד, 

 ירושלים,

 ראש פינה, עפולה ואילת.

ויות. את הטופס ניתן הזכויות אשר ייתכן ומגיעות לכם, מצורף בזאת טופס בחינת זכלנוחיותכם ולצורך בדיקה ראשונית של 

 למלא

 או לצלם את הטופס ולשלוח תמונה לווטסאפ il..co4006@160 –או לכתובת דואר אלקטרוני  077-0141816ולהעביר לפקס: 

 ומשרד עורכי הדין יחזור אליכם בהקדם. 058-9969190שמספרו: 

 מוסד לביטוח לאומי ורשויות המס במקריםהטיפול של משרד עורכי הדין אינו כנגד המעסיק, אלא כנגד ה יובהר ויודגש כי

 קונפליקט בין ה עובד לבין מקום עבודתו. רווצייכך שלא  -המתאימים 

 משרד עורכי ועבר ישירות ובלעדית לעיונו שלעוד יובהר כי כל המידע שימולא בטופס בחינת הזכויות יישמר בסודיות מוחלטת ומ

 הדין לצורך טיפול בבדיקת הזכאות.

 

 אות ואריכות ימים,בברכת ברי 

 קציריונה  

 מנכ"לית אגודת הפסוריאזיס הישראלית 


