
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 ד/ה,בנכחבר/ת 

 המושביםלחברי בחינת זכאות לקבלת תגמולים הנדון: 

 

 המושבים חברישייתכן שיש תגמולים וזכויות מהמוסד לביטוח לאומי, מחברות הביטוח, מרשויות המס או מגופים אחרים 

 מחוסר ידיעה על זכאותם. זכאים להם, אבל אינם מקבלים אותם ובני משפחותיהם

 

 שסובל ממגוון של בעיות רפואיות, עשוי להיות זכאי עקב כך לפטור מלא מתשלום מס הכנסה.חבר מושב 

דהיינו, כסובל ממחלה שנגרמה עקב העבודה,  -שלקה במחלה עשוי במקרים מסוימים להיות מוכר כנפגע עבודה חבר מושב 

 קבלת הפנסיה.מענק חד פעמי או קצבאות חודשיות, במקביל ל ולקבל

מחלות אוטם שריר הלב, מחלת הסוכרת, פרקינסון, מחלת המחלות סרטניות, הוכרו כנפגעי עבודה בגין  רבים חברי מושבים

  ועוד. ופדיותתבעיות אוראירועים מוחיים, עור, 

מדובר ברשימה חלקית של זכויות שקיימות גין מחלות או תאונות שכבר מוכרות. כמו כן, יש אפשרות להגדיל מענק או קצבה ב

 זכויותיהם.רבים לא ממשים את  , אך למרבה הצערעובדים והגמלאיםהלציבור 

שרד עורכי הדין מממפגישת ייעוץ ובדיקת זכאות, ללא עלות וללא התחייבות, שתינתן על ידי עורכי דין  ייהנו המושביםחברי 

 .תגמולים או זכויות מהמוסדות השונים ולבני משפחותיכם םכאם מגיעים ליבדוק . המשרד "מרקמן את טומשין" 

 במקרה של זכיה בלבד. ייגבה  -ייגבהשושכר הטרחה  לא ייגבה תשלום בגין פתיחת תיק  

 ₪. 500יזכה בהנחה של לקוח שישלם באמצעות משקארד בנוסף,  לא ישלם שכר טרחה. -לקוח שלא יזכה לתגמול כספי

: אילת, ב"ש, אשדוד, רחובות, ירושלים, פתח תקוה, נתניה, בפרישה ארציתושלוחות ם סניפי "מרקמן את טומשין"עו"ד  למשרד

 עפולה, חיפה וצפת.

 לינק מקוון: לנוחיותכם ולצורך בדיקה ראשונית של הזכויות אשר ייתכן ומגיעות לך, מצורף בזאת 

https://forms.spiralic.co.il/Forms/CRM.aspx?id=76   .מומלץ להיכנס ולמלא 

או לכתובת דואר  153-53-9330002לפקס: כמו כן מצורף טופס למימוש זכויות לחברי המושבים אותו ניתן למלא ולהעביר 

  ומשרד עורכי הדין יחזור אליכם בהקדם. 002tamar002@gmail.com -אלקטרוני 

יובהר כי שירות זה הינו ישירות בין החבר ומשרד עורכי הדין. התנועה מציעה את השירות ללא כוונת רווח והשירות הינו 

 על אחריות הפונה בלבד. 

   053-9330002לבירורים ניתן להתקשר לטלפון שמספרו: 

                                             נא לתלות בלוח המודעות ולהפיץ בתיבות.

  ריכות ימים,רכת בריאות ואבב                                                                                                              

 

 פלג אוריון    

   יו"ר אגף המשק                                                                                                                     
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