
 

 
 
 

  

 

 נסיעה  להחזר כספי בעד הוצאות טופס בקשה - תורמים חיים

 טפסים: .1

 :נספחיו על במלואו הבקשה טופס את למלא מתבקש הנך

 .וקריא ברור בכתב הטפסים את למלא הקפד .א

 .לצרף צילום של תעודת הזהות והספח .ב

 ולצרף בלבד מגיש הבקשה של והאישי הפעיל הבנק חשבון פרטי את למלא יש .ג

 .החשבון מתנהל בו הבנק מסניף אישור או/ו כמבוטלת  המחאה המסומנת

 טופס הבקשה. על חתימה חובת חלה .ד

במצבים של חשבון בנק מעוקל יש לקבל הדרכה אישית מרכזת תחום הפיצויים  .ה

 במרכז להשתלות.

 

 :אפשרויות להגשת המסמכים .2

את טופס הבקשה המלא על נספחיו, יש לשלוח ישירות למייל   .א
Osnat.yunayev@moh.gov.il 

 
משרד  -למסור ביד או לשלוח בדואר רשום למרכז הלאומי להשתלות ניתן  .ב

)עדיף לשלוח במייל . 67442אביב, מיקוד -תל 15הבריאות, רחוב נח מוזס 
 כמוסבר בסעיף א' לעיל(.

 
ה בין -בימים א 03-6061742לשאלות וברורים יש לפנות לטלפון שמספרו  .ג

 .13:00 – 9:00השעות 
לפרטים נוספים, ניתן להיעזר באתר האינטרנט של המרכז הלאומי להשתלות 
https://www.gov.il/he/departments/guides/living-donor-organ-transplant?chapterIndex=2  

 

 :לנוחיותך, ניתן לעיין במקורות הבאים .ד

 .2008 -חוק השתלת איברים, התשס"ח  .1

תקנות השתלת איברים )תשלום פיצוי והחזר כספי בעד הוצאות לתורם(,  .2

 .2010התש"ע 

 

mailto:Osnat.yunayev@moh.gov.il
https://www.gov.il/he/departments/guides/living-donor-organ-transplant?chapterIndex=2ד
https://www.gov.il/he/departments/guides/living-donor-organ-transplant?chapterIndex=2ד


 

 
 
 

  

 

 

 נסיעה בקשה להחזר כספי בעד הוצאות

 

 תורםפרטי ה 

 * מספר זהות שם פרטי שם משפחה קודם שם משפחה

ס   
"
 ב

        

          

 מצב משפחתי מין תאריך לידה

        

        

 יום חודש שנה

 

 זכר 

 נקבה 

 רווק/ה  אלמן/ה  נשוי/אה 

 גרוש/ה  ידוע/ה בציבור 

 כתובת )הרשומה במשרד הפנים(

 מיקוד יישוב תא דואר דירה כניסה מס' בית רחוב 

       

 דואר אלקטרוני טלפון נייד טלפון קווי

          

         0  

          

         0 

  אני מאשר קבלת הודעותSMS 

 

 מען למכתבים )אם שונה מהכתובת המפורטת למעלה(

 מיקוד יישוב תא דואר דירה כניסה מס' בית רחוב 

       

  חשבון הבנק של התורםפרטי ** 

 סוג החשבון י החשבוןשם/שמות בעל

    פרטי   קיבוץ 

 מספר החשבון מס' סניף שם הסניף/כתובתו שם הבנק

    

 תאריך תרומה  

 

 

 



 

 
 
 

  

 

 

 

 

 הצהרה  

 אני החתום מטה מצהיר בזה כי כל הפרטים שנמסרו על ידי בטופס הבקשה ובנספחיה הם נכונים ומלאים.

 ת נתונים הן עבירה על החוק.ידוע לי שמסירת פרטים לא נכונים או העלמ

  ידוע לי כי כל שינוי באחד הפרטים שמסרתי בבקשה זו או בנספחיה, יש בו כדי להשפיע על זכאותי להחזר כספי או על יצירת חוב,   
 יום. 30ועל כן אני מתחייב להודיע על כל שינוי בתוך 

מתוך חשבוני, אם המשרד יפקיד לחשבון תשלום אשר כולו או  אני מסכים שהבנק הנ"ל יחזיר למשרד הבריאות, לפי דרישתו, סכומים
 חלקו שולם בטעות, או שלא כדין.

חתימת התורם  תאריך ____________

__________________ 
 __________________חתימת שותף לחשבון 

 

 

 

 

 

 

 

 


