
 مخصصات العجز العام 
لدى التأمين الوطني

 "تم طباعة هذا الكتيب من خالل مشروع "تحسين الظروف المعيشية لألشخاص ذوي اإلعاقه في القدس الشرقية" 
هذا المــشروع بدعـم من  الممول من



يمنح  مادي  مخصص  هو  العجز  مخصص 
أمراض  أو  إعاقات  الذين يعانون من  لألشخاص 
عدم  لهم  ويسبب  خلقي،  عجز  أو  إصابات  أو 
 – كامل  او  جزئي  بشكل  إما  العمل  على  مقدرة 
يشمل ذلك العمل المنزلي في حال كانت المرأة 

ربة منزل.

في  مقيم  مواطن  كل  المخصص  هذا  يستحق 
القدس، من عمر ١٨ عام حتى جيل الشيخوخة، 
أن  الصغير  للعامل  ممكن  االحيان  بعض  وفي 

يستحق هذا المخصص من جيل ١٦ وما فوق.

مخصص العجز العام مستحق لـ:
° كل مواطن عاجز مقيم في القدس من سن ١٨-حتى 

الشيخوخة
° العامل الصغير من سن ١٦ عاما فما فوق (أحيانًا)

في بعض الحاالت بإمكانك العمل والحصول على 
مخصص العجز في نفس الوقت بشرط أال يتعدى 

دخلك الشهري ٥٨٠٤ شيكل جديد.

 كلمة "العجز" هي المصطلح الرسمي المعتمد في القانون اإلسرائيلي 



االطباء  من  مفصلة  تقارير  إحضار  عليك 
الصحية،  حالتك  يتابعون  الذين  المختصين 
حيث تقوم اللجنة الطبية المخولة حسب قوانين 
كل  عن  العجز  نسبة  بتحديد  الوطني،  التأمين 

مرض تعاني منه.

في حالة تم رفض الطلب ألي سبب من األسباب 
التي ذكرت اعاله يمكن تقديم اعتراض للجهة 

المختصة والتي تختلف باختالف سبب الرفض.

في حال رفض طلب العجز يمكنك تقديم طلب 
تاريخ  من  أشهر  ستة  مرور  بعد  جديد  عجز 
تدهور  حال  في  أما  طبية،  لجنة  آخر  اجتماع 
تقديم  يمكنك  مفاجئ  بشكل  الصحي  وضعك 

الطلب دون انتظار المدة القانونية.



الحصول  يمكنك  الصعبة  المرضية  الحاالت  في 
مثل  ذاته،  الوقت  في  مخصصات  عدة  على 
الخدمات  الى  إضافة  العام،  العجز  مخصص 
الخاصة، وفي بعض الحاالت مخصصات الحركة 

أيضا.

إذا كنت تأخذ مخصص عجز وتريد السفر خارج 
البالد، فإنك تستحق المخصص لمدة ٣ شهور، 
أي  تقديم  دون  فيه  سافرت  الذي  الشهر  تلي 
االستثنائية،  الحاالت  بعض  وفي  خاص،  طلب 
لمدة  العجز  مخصص  على  الحصول  يمكنك 
على  الحصول  بعد  وذلك  البالد  خارج  أطول 

موافقة التأمين الوطني.



الحصول  العجز  يمكن للحاصلين على مخصص 
المختلفة  المؤسسات  قبل  من  تخفيضات  على 
مثل الكهرباء – األرنونا – الماء – كوبات حوليم، 
كما ويمكنهم الحصول على مساعدات في إيجار 

البيت وغير ذلك.

يجب أن يكون مجمل نسبة العجز الطبية ٤٠٪ 
ربات  أما  المخصص،  هذا  الستحقاق   ٪٦٠ أو 
تراكمية،   ٪٥٠ النسبة  تبلغ  أن  فيجب  البيوت، 
حتى يتم فحص باقي الشروط ( ربة البيت حسب 
مقيم  من  المتزوجة  المرأة  هي  القانون  هذا 
اربع  منذ  تعمل  لم  والتي  القدس  هوية  حامل 

سنين من يوم تقديم الطلب).



بعد مرور مرحلة تحديد النسبة الطبية للعجز، يتم 
تحديد  يتم  وبالتالي  العمل  على  المقدرة  فحص 
نسبة  عدم المقدرة على العمل، هذه النسبة هي 
التي تحدد إمكانية حصولك على المخصص كما 

وتحدد نسبة المخصص الذي تحصل عليه.

العجز يجب تحديد نسبة  للحصول على مخصص 
عدم المقدرة على العمل بنسبة ال تقل عن ٦٠٪، 
أما الدرجات الممكن تحديدها فهي ٦٠٪ - ٦٥٪ 

.٪٧٤٪ - ٧٥٪ - ١٠٠ -



حتى لو لم تحصل على النسبة الطبية الكافية 
لديك  يكون  قد  العجز،  مخصص  الستحقاق 
استحقاق بالحصول على تأهيل مهني، شريطة 
من  أقل  المحددة  الطبية  النسبة  تكون  أال 

.٪٢٠

ولم  العجز  طلب  على  الموافقة  تمت  حال  في 
يكن هناك دخل آخر للعاجز/ للزوجة، فباإلمكان 
الزوجة  عن  شهرية  ثابتة  زيادة  على  الحصول 

وولدين من األوالد.



هذه التعليمات هي بمثابة إرشادات عامة فقط وهي ال تشكل في أي حال من األحوال بديال عن الحصول 
على استشارة قانونية من محامي مختص.

يمكنك تلقي الخدمات واالستشارات القانونية المجانية في قضايا األشخاص ذوي اإلعاقة من قبل محامين 
مختصين في هذا المجال في مؤسسة سانت ايف – المركز الكاثوليكي لحقوق االنسان.

بيت لحمالقدس

 Info@saintyves.org         |www.saintyves.org         |مؤسسة سانت إيف

للتواصل معنا 

"إن محتويات هذا الدليل هي من مسؤولية مؤسسة سانت إيف بالقدس، وال يعبر عن رأي أي من االتحاد األوروبي أو مؤسسة دياكونيا".


