בס"ד

מדריך לתורם כליה – קבלת החזרי הוצאות
ינואר /2022שבט תשפ"ב
טבלת סיכום )למי שמכיר ולא זקוק להסברים ארוכים(...
מתי
כמה
מה
אבדן השתכרות

תקופה של  40ימי
משכורת שלך
)כחודש(
 2773ש'ח
עד  444ש'ח כפול
עד  5פגישות
עד  555ש'ח ללילה
עבור  7לילות
רצופים
עד  61ש'ח לחודש

ביטוח אי כושר

עד  211ש'ח
לחודש
עד  133ש'ח
בחודש
חישוב אישי לפי
המשכורת

נסיעות
טיפולים
פסיכולוגים
חופשת החלמה
ביטוח בריאות

ביטוח חיים
פטור ממס
בריאות -
תורמי כליה
2019-2021

משרד

הערות

מיד לאחר הניתוח

הבריאות

חד פעמי

מיד לאחר הניתוח
במשך  48חודש לאחר הניתוח

הבריאות
הבריאות

חד פעמי
חד פעמי

עד  90יום לאחר הניתוח ,אפשר לבקש
ולקבל הארכה

הבריאות

חד פעמי

תקופות של שנה שלמה החל מ12-15
חודשים אחרי הניתוח
תקופות של שנה שלמה החל מ12-15
חודשים אחרי הניתוח
תקופות של שנה שלמה החל מ12-15
חודשים אחרי הניתוח

הבריאות

במשך  60חודשים

הבריאות

במשך  60חודשים

הבריאות

במשך  60חודשים

ביטוח
לאומי

במשך  36חודשים

שכירים  -מקבלים מכתב פטור מביטוח
לאומי בחודש דצמבר-ינואר לאחר התרומה.
תקופת הפטור מתחילה בינואר לאחר
התרומה.
עצמאיים ,אברכים ,לא עובדים – מקבלים את
הפטור באופן אוטומטי החל מינואר לאחר
התרומה.

לא תורמים כליה על מנת לקבל פרס ,ובכל זאת תורמי כליה זכאים למספר הטבות ולהחזר הוצאות מהמדינה.
חשוב להבין את הזכויות ולמצות אותן ,נכון שזה דורש קצת התעסקות אבל בסוף מקבלים סכומים לא מבוטלים –
עשרות אלפי שקלים במשך  5שנים! אז כדאי להתאמץ קצת...
ההסברים המפורטים להלן נכונים לתחילת ינואר  .2022יש לקחת בחשבון שהסכומים מדי פעם מתעדכנים
ושייתכנו בעתיד שינויים בחקיקה )בשאיפה – לטובת תורמי הכליה!(.
ההחזרים מתחלקים לשלוש קטגוריות עיקריות:
 .1החזר על אבדן השתכרות )הפסד ימי עבודה( .החזר זה ניתן לבקש מיד לאחר הניתוח .ביחד עם תשלום
זה מגיע גם החזר על נסיעות בסכום קבוע של  2773ש'ח ללא צורך בקבלות.
 .2החזרים על הוצאות בפועל – חופשת החלמה ,טיפול פסיכולוגי ושלושה סוגי ביטוחים .החזר מול קבלות.
 .3פטור מדמי בריאות ממלכתית – תקופת הפטור מתחילה בינואר שלאחר הניתוח .תורמי כליה שכירים
מקבלים מביטוח לאומי מכתב פטור להביא למעסיק.
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החזר על אבדן השתכרות:
המדינה מחזירה לכל תורם סכום השווה לתקופה של  40יום )ברוטו ,הכוונה היא לבערך חודש עבודה( ,על בסיס
המשכורת הרגילה ,בדומה לתשלום על ימי מילואים 40 .יום אמור לכסות גם את ימי האשפוז וההחלמה ,וגם את
הימים הבודדים שנדרשים לפני הניתוח לצורך בדיקות וכו' .למי שלא עובד )מובטלים ,אברכים ,עקרות בית,
פנסיונרים (...יש תשלום מינימום שעומד על  8,582ש'ח; תשלום מקסימלי  63,105ש'ח.
לצורך קבלת ההחזר ,נדרשים המסמכים הבאים .אפשר להוריד את הטפסים מהאינטרנט בכתובת
http://www.health.gov.il/DocLib/ADI-earning.pdf
צריך לשלוח:
א .טופס בקשה מלא )עמודים  2-4בקובץ(
ב .כרטיס עובד מלא– כי לצורך העניין התורם כאילו מקבל משכורת לחודש אחד ממשרד הבריאות .אפשר
להוריד את הטופס כאןhttps://www.gov.il/he/service/itc101 :
להערות נוספות בנושא תיאום מס ודוח  – 101ראו נספח בעמוד האחרון של מסמך זה.
ג .מאותה סיבה שכירים ועצמאיים חייבים להגיש תיאום מס .יש למלא את הטפסים עם מספר תיק ניכויים
של משרד הבריאות .943006098
היום מגישים תאום מס מקוון באינטרנט .כתובת האתר לתיאום מס
https://www.gov.il/he/service/tax-coordination-online

אין צורך להוסיף את סכום הנסיעות לתיאום מס ,סכום זה פטור ממס.
ד .צילום תעודת הזהות והספח
ה .מסמכים נוספים:
 .aשכיר -יש להגיש אישור המעסיק על עבודה ושכר )עמודים  5-6בקובץ(.
כמו כן שכירים צריכים להגיש תלושי שכר של שלושת החודשים האחרונים לפני התרומה )לא כולל
את חודש התרומה(.
 .bעצמאי -שומה )הכנסה החייבת במס לשנת מס( של השנה הקודמת לתרומה .אישור פקיד שומה
על ניכוי מס.
 .cלא שכיר ולא עצמאי )זאת אומרת ,מישהו שלא עובד כולל אברכים( -יש להגיש אישור מביטוח
לאומי הנקרא "אישור מעמד".
את כל המסמכים יש לשלוח למייל של אסנת יונייב ,מרכזת תחום ההחזרים במרכז הלאומי להשתלות – אך ורק
בדוא"ל )למרות מה שכתוב בטפסים עצמם!( ,לכתובת osnat.yunayev@moh.gov.il
את הכספים מקבלים בהעברה בנקאית .מקבלים גם תלוש שכר.
ניתן לפנות לאסנת גם בטלפון – אבל עיקר התקשורת איתה – במייל.
 03-6061742בימים א'-ה' בשעות 09.00-13.00
כתובת :רחוב נח מוזס  15תל אביב) .רחוב מקביל לבנייני עזריאלי  -מצפון(  .הגעה בתיאום מראש בלבד.

שימו לב!
ביציאה מבית החולים תורם כליה מקבל מכתב מהרופא עם ימי מחלה ,כמו כל מי שמשתחרר
אחרי ניתוח .אם עומדים לרשותך ימי מחלה במקום העבודה ,ניתן לנצל אותם ללא כל קשר
להחזרים ממשרד הבריאות!
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החזר הוצאות:
תורם כליה זכאי לקבל החזרים על הוצאות מסוימות בתקופה שלאחר הניתוח .את הטפסים וההסברים ניתן למצוא
בקובץ בכתובתhttp://www.health.gov.il/DocLib/Adi-request.pdf:
א .החזר נסיעות  -בסכום אחיד וקבוע של  ₪ 2773ללא צורך בהגשת קבלות .החזר חד-פעמי .ניתן להגיש מיד
לאחר הניתוח.
טיפולים פסיכולוגיים – משרד הבריאות מממנת  5טיפולים פסיכולוגיים לכל תורם ,בשווי של עד ₪ 444
לטיפול ,בכפוף להצגת קבלות המעידות על ביצוע הטיפול ובכפוף לכך שהטיפולים יערכו בתקופה של עד 48
חודשים לאחר התרומה .כמובן שאין צורך להוכיח בעיה כלשהי או לפרט על מה דיברתם...אבל כן חשוב
שהמטפל יהיה פסיכולוג או עובד סוציאלי מורשה מטעם משרד הבריאות .סוגי טיפול אחרים לא זוכים להחזר!
מדובר ב 5-מפגשים באופן חד פעמי )ולא  5מפגשים כל שנה( .יש להגיש את הבקשה להחזר בתוך שנה
מהוצאת הכסף על הטיפול הראשון.
ב .חופשת החלמה  -החזר בגין חופשה בבית מלון לתקופה של  7ימים רצופים ) 7לילות( בשווי של עד ₪ 555
ליום )בלי שום קשר לכמה אנשים יוצאים לחופשה( ,בכפוף להצגת קבלות ובתנאי שהחופשה תיערך בתקופה
של עד  90הימים שלאחר ביצוע הניתוח .גם אם אתם נשארים במלון פחות משבוע ,אי אפשר להמיר את
ההחזר לצורה אחרת )אי אפשר להגיד ,הייתי רק  4ימים אז תחזירו לי יותר לכל יום ,ואי אפשר לפצל לשתי
חופשות קצרות יותר( .לא חייבים להיות באותו מלון כל הזמן ,אפשר לעבור ממקום למקום ,והעיקר שמדובר
בלילות רצופים .על פי מה שכתוב בתקנוני המשרד ,מדובר רק בבית מלון ולא בצימר .בפועל – בד"כ מוכנים
להחזיר גם על שהייה בצימר אבל מומלץ לקבל אישור מראש מהמשרד .יש להגיש את הבקשה להחזר בתוך
שנה מהוצאת הכסף על החופשה .אפשר להגיש חשבונית של חברת נופש אם מצוין בה שם המלון ,שם
התורם ,תאריכים ,מחיר ומספר לילות.
ג .החזר בעד ביטוח רפואי פרטי או ביטוחים משלימים של קופות החולים -החזר בשווי של עד  ₪ 61בחודש
לתקופה של  60חודשים ,בכפוף להצגת הפוליסה וקבלות המעידות על רכישת הביטוח .רוב האנשים מגישים
ביטוח משלים כמו כללית מושלם .צריך להוציא את הקבלות )שנשלחות בדואר ,או להוריד מאתר האינטרנט
של הקופה( ולשלוח .אין בעיה להגיש על פוליסה קיימת ,אין צורך בפוליסה חדשה .תקופת ההחזר מתחילה
באחד משלושת החודשים הראשונים אחרי הניתוח ,ומגישים בסוף  12חודשים .לדוגמא :תרמת באוגוסט
 ,2021תקופת ההחזרים מתחילה בספטמבר  2021וממשיכה  60חודשים .אפשר להגיש את  12החודשים
הראשונים להחזר בספטמבר  .2022אין לחכות יותר מ 12-חודשים ,אחרת עלולים לא להחזיר את הכל.
ד .ביטוח מפני פגיעה בכושר עבודה או אובדן כושר השתכרות -החזר בשווי של עד  211ש"ח לתקופה 60
חודשים בכפוף להצגת הפוליסה וקבלות המעידות על רכישת הביטוח .בדרך כלל אנשים מבוטחים דרך
ביטוח מנהלים או קרן פנסיה מקיפה .צריך להביא הוכחות תשלום .במקרה של פנסיה ,לפעמים יש צורך
להתקשר לסוכן או לחברה ולבקש שיביאו מסמך שמפרט את הסעיף של אובדן כושר בתוך הסה"כ ,קצת
טרטור אבל בסוף מקבלים את ההחזר .ואם הסוכן או הנציג אומר שהוא לא יודע להוציא מסמך כזה – יש
להתעקש או להחליף סוכן .אם אין לכם ביטוח כזה ,תשקלו אם כדאי לעשות .תקופת ההחזר מתחילה באחד
משלושת החודשים הראשונים אחרי הניתוח ,ומגישים בסוף  12חודשים .לדוגמא :תרמת באוגוסט ,2021
תקופת ההחזרים מתחילה בספטמבר  2021וממשיכה  60חודשים .אפשר להגיש את  12החודשים
הראשונים להחזר בספטמבר  .2022אין לחכות יותר מ 12-חודשים ,אחרת עלולים לא להחזיר את הכל.
ה .ביטוח חיים  -החזר בשווי של עד  ₪ 133לתקופה של  60חודשים בכפוף להצגת הפוליסה וקבלות המעידות
על רכישת הביטוח .ניתן לקבל על ביטוח חיים בתוך משכנתא .אם יש ביטוח חיים – יופי ,תקבלו החזרים .אם
אין ,תשקלו אם כדאי לעשות .תקופת ההחזר מתחילה באחד משלושת החודשים הראשונים אחרי הניתוח,
ומגישים בסוף  12חודשים .לדוגמא :תרמת באוגוסט  ,2021תקופת ההחזרים מתחילה בספטמבר 2021
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וממשיכה  60חודשים .אפשר להגיש את  12החודשים הראשונים להחזר בספטמבר  .2022אין לחכות יותר
מ 12-חודשים ,אחרת עלולים לא להחזיר את הכל.
ו .שוב  -הקובץ עם הטפסים המתאימים להחזרים אלה נמצא בכתובת:
http://www.health.gov.il/DocLib/Adi-request.pdf
•
•
•

יש למלא את טופס הבקשה בעמודים .3-4
יש לשלוח צילום של תעודת הזהות והספח.
שימו לב :הסכומים כוללים מע"מ.

את כל המסמכים יש לשלוח למייל של אסנת יונייב ,מרכזת תחום ההחזרים במרכז הלאומי להשתלות – אך ורק
בדוא"ל ,לכתובת osnat.yunayev@moh.gov.il
את הכספים מקבלים בהעברה בנקאית.
ניתן לפנות לאסנת גם בטלפון – אבל עיקר התקשורת איתה – במייל.
 03-6061742בימים א'-ה' בשעות 09.00-13.00

פטור מדמי ביטוח בריאות ממלכתית
תורם כליה זכאי לפטור מדמי ביטוח בריאות ממלכתית במשך  3שנים ,מדובר במאות שקלים בחודש .הפטור
מתחיל בחודש ינואר לאחר התרומה .שימו לב :כל ההחזרים האחרים מטופלים במשרד הבריאות אצל אסנת
יונייב ,אך פטור מדמי ביטוח בריאות ממלכתית מקבלים מביטוח לאומי! אבל שימו לב – זה לא פטור מביטוח
לאומי...רק פטור מדמי בריאות ,שנגבה על ידי המוסד לביטוח לאומי.
החל מ ,2021-תהליך קבלת ההחזרים התייעל .אין יותר שימוש בטופס  100כפי שהיה בעבר.
תורמי כליה שכירים מקבלים מכתב פטור ממס בריאות שהם צריכים לקחת לאחראי המשכורות אצל המעסיק
שלהם .המכתבים מתקבלים גם בדואר ישראל וגם באיזור האישי של העובד באתר של ביטוח לאומי.
המכתבים נשלחים לכל תורם כליה בצמבר-ינואר במשך  3שנים לאחר תרומת הכליה .מי שעובד ביותר ממקום
אחד – חייב לקבל מכתב נפרד לכל מעסיק.
שכיר שלא מקבל מכתב עד אמצע ינואר יפנה במייל לכתובת הייעודיתtrumutbb@nioi.gov.il :
תורמי כליה עצמאיים ,אברכים ומי שלא עובד :החל מחודש ינואר אחרי התרומה אתם אמורים לקבל את הפטור
באופן אוטומטי .אם יש בעיהtrumutbb@nioi.gov.il :
תורמי כליה שזכאים לפטור מניכוי דמי ביטוח בריאות מהכנסתם מפנסיה ,יוכלים ליהנות מהפטור באמצעות
תיאום דמי ביטוח בריאות שיבצע בתום שנה ,באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי ,ללא צורך בפניה
לביטוח הלאומי .אם יש בעיהtrumutbb@nioi.gov.il :
גם מי ששילם בעקבות טעות או תקלה יוכל לקבל את כספו בחזרה על ידי פנייה למייל.

בכל שאלה או בקשה :מוזמנים לפנות לביטוח לאומי במייל הייעודי trumutbb@nioi.gov.il
או פקס 02-6515471
לעזרה ומידע נוסף לאחר קריאה מדוקדקת במסמך:
ג'ודי סינגר ,מתנת חיים judy@kilya.org.il

עדכון 18/01/2022
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נספח למילוי טופס  101לתורמי כליה
)עבור תורמים חדשים שמבקשים אבדן השתכרות בלבד(
יש למלא את כל הפרטים האישיים בסעיפים ב' ,ג' ,ו' ,לחתום ולצרף צילום תעודת זהות.
בסעיף ד' -לסמן משכורת חודש
סעיף ה'
אברך  /עקרת בית  /מי שלא
עובד

לסמן -אין לי הכנסות אחרות לרבות מלגות
)גם אברכים ,מלגת כולל אינה נכללת במלגה
המדוברת(

שכיר

לסמן שיש הכנסות נוספות .לצרף תיאום מס
)לרוב ניתן לעשות באינטרנט(

עצמאי

לסמן אין לי הכנסות נוספות
)כמובן חשוב לעדכן את הרו"ח על הכנסה זו
בכדי שיוכל לעשות חישוב למקדמות מ"ה(

שכיר +עצמאי

תאום מס בין מקום העבודה למשרד הבריאות
)כמובן חשוב לעדכן את הרו"ח על הכנסה זו
בכדי שיוכל לעשות חישוב למקדמות מ"ה(

פנסיונרים – פרישה מוקדמת

תאום מס כנגד הכנסות מפנסיה

פנסיונרים -לא פרישה
מוקדמת

תאום מס כנגד הכנסה מפנסיה החייבת במס

במידה ועשיתם תאום מס  -יש לכתוב את זה בכתב יד בתוך סעיף ה' ולכתוב את זה גם בסעיף ט'
"מצורף תאום מס".

-חריגים-

 .1מי שהכנסתו כשכיר נמצא במדרגת מס שולי של  ₪ 502,921) 47%לשנה  ₪ 41,911 /לחודש( אין צורך
לעשות תיאום מס ואז לסמן יש הכנסה נוספת ואז מורידים .47%
 .2מי שהוא שכיר+עצמאי גם במידה ולא יעשה תיאום מס יקבל את ההחזר בכל מצב בדו"ח השנתי.

)תודה ליהודה הויזמן על הכנת המידע!(
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