
                                                                

 

 

 אי צה"לארגון גמל - "צוות"

 סמנכ"ל               "צוות" 

 

 צוות""טבלת מקורות הסיוע לחברי 
 

 סיוע ממקורות "חבר":

 תנאי ההחזר סיועהסכום  קריטריונים לקבלה הסיוע סוג

הלוואת "חבר" 
 דחויה

 מצוקה כלכלית קשה .1
 .מקרים מיוחדים .2

 - ₪ 30,000עד 
מותנה בהלוואות 

 עבר שנטל.

שנים  3משנה עד 
 36בפריסה עד 

 תשלומים

 "חבר"מענק 
כלכלי לסיוע 

  -ג חרי
)ועדה בראשות 

 רמ"ח פרט באכ"א(

בעיה רפואית מוכחת, דחיית  .1
מגורמי או  ,קופ"חבקשת סיוע מ
 רווחה אחרים.

קיום ביטוח רפואי משלים,  .2
 -בקופ"ח/חב' ביטוח, והסיבות לאי

 .מתן סיוע מטעמם
 מצוקה כלכלית קיומית קשה. .3
על החבר  -העדר ביטוח משלים  .4

כן הסיבות לכך ואת להוכיח 
 חלופיים שאימץ.פתרונות 

עקב  כלכלית קשה שנגרמהמצוקה  .5
סיבות רפואיות של בן משפחה 

 מקרבה ראשונה.

  100,000עד 
באישור  ₪

ועדת סיוע 
חריגים של 

 .אכ"א
  ניתן להעניק

את הסיוע 
פריסה ב

 .חודשית
 

 

"חבר" מענק 
 -לסיוע כלכלי 
 קרן לנזקקים

 מותנה באישור)
 רמ"ח פרט באכ"א(

א סיוע ללבעיה רפואית מוכחת,  .1
מטעם קופ"ח, או מגורמי רווחה 

 אחרים.
 מצוקה כלכלית קיומית קשה .2
קיום ביטוח רפואי משלים,  .3

 - בקופ"ח/חב' ביטוח, והסיבות לאי
 מתן סיוע מטעם ביטוח זה.

על החבר  –העדר ביטוח משלים  .4
כן הסיבות לכך ואת להוכיח 

 פתרונות חלופיים שאימץ.
עקב  לכלית שנגרמהמצוקה כ .5

ות של בן משפחה סיבות רפואי
 מקרבה ראשונה.

המענק ניתן  ₪ 0,0001עד 

באמצעות תווי 

קניה למוצרי מזון 

ית מוצרי או לקני

בר קיימא 

באמצעות "חבר", 

באישור רמ"ח 

 פרט באכ"א.

הקדמת סכום 
הביטוח במקרה 

של נכות 
מוחלטת 

ותמידית. 
)לשעבר פדיון 

-ביטוח חיים 
 ריסק(

 

ה נכות במקרה שלמבוטח הוכר .1
 , כהגדרתה בפוליסהצמיתה

 שנה. 65 -גילו פחות מ  .2
 1 -לאחר  ה לצמיתות הוכר כנכה  .3

 .2012אפריל 
 

  50%עד 
מביטוח 
 החיים.

  אין אפשרות
לממש הליך 

בן/בת ל זה
 .הזוג

 

במקרה זה, 
יופחת סכום 

ביטוח החיים של 
המבוטח, שיועבר 

למוטביו בעת 
פטירתו, בשיעור 

הסכום שמשך 
 בעודו בחיים.

ההחלטה על הקדמת סכום ביטוח 

חיים אינה בסמכות ועדת פרט אלא 

 .בפניה ישירה לחברת הביטוח



                                                                

 

 

 אי צה"לארגון גמל - "צוות"

 סמנכ"ל               "צוות" 

 

 

 
הניכוי  הפסקת

בגין היוון )פטור 
 מהיוון(
 

 
מצבו הבריאותי של המבקש/ואו  .1

מקרבה  בני משפחתומי משל 
 .ילדיםאישה ו/או  –ראשונה 

אקונומי של החבר, -מצבו הסוציו .2
רמת ההכנסה המשפחתית, נכסים 

וחסכונות, רמת ההוצאות 
המשפחתיות ולאיזה מטרות 

 הפסקת הניכוי. תנדרש
נוכו דו"ח מופ"ת על הסכומים ש .3

מקצבתו של הגמלאי בגין היוון עד 
למועד הגשת הבקשה ביחס 

 לסכום ההיוון שקיבל.
פירוט אחוזי קצבתו של המבקש,  .4

הסכום אותו תוך שימת דגש על 
 בגין ההיוון. משלם

 
 תנאי סף לקבלת הפטור מהיוון

גילו של הגמלאי במועד הגשת  .1
 15לפחות וחלפו  65הבקשה הינו 

 שנים מן המועד בו היוון את קצבתו
פרש מחמת נכות ובמועד פרישתו  .2

 20ושחלפו  40לא היה מעל גיל 
שנה לפחות מן המועד בו היוון את 

  קצבתו.

 
שעור גובה 

ניכוי ההפסקת 
בגין )באחוזים( 

יהיה על  ,ההיוון
פי קביעת ועדת 

 ים.החריג

 
ניכוי הפסקת 
ההיוון תחול 

ממועד הגשת 
הבקשה ל"צוות". 
)כמצויין בטופס 
 הבקשה לסיוע(

 
סיוע מיוחד 

 לרפואת שיניים
 (רפו"ש)

 
החבר חייב להיות מבוטח בביטוח  .1

 .השיניים של "חבר"

החבר מצוי במצוקה כלכלית וזקוק  .2
ותשלומי הטיפולים  לטיפול שיניים

אינם מכוסים במלואם ע"י ביטוח 
 השיניים של "חבר".

  

 

 

 

 

 


