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  ז"תשע בטבת' כ
  2017בינואר  18

  

  כולם�כוללים   ����ישיבות גדולות  ����פנימיות תורניות  ����ישיבות קטנות     ���� ::::מיועד ל
  

  לכבוד

  א"ראשי הישיבה שליט

  א"מנהלי הישיבה שליט

  השלום והברכה
  

  בני משפחותיהםבמוסדכם וכן  זכויותיהם הרפואיות של צוות העובדים :הנדון

   עםשיתוף פעולה 

  
עם החברה המרכזית למימוש זכויות בראשות הרב שמאי שזירי על מתן שירות  ד לשיתוף פעולה"נו להודיעכם כי הגענו בסהנ

  )�( למוסדות החברים באיגוד – במחירים מיוחדים  –מיוחד 

סיוע והכוונה  –הם ובני משפחותיהם עובדי, הםמנהלי, ראשיהם: צוות החברה יעניק למוסדות האיגוד, במסגרת שיתוף פעולה זה

  .קרנות הפנסיה ומס הכנסה, חברות הביטוח, מול המוסד לביטוח לאומי, במימוש זכויותיהם הרפואיות, אישית

תלווה את  –בנושא של מימוש הזכויות הרפואיות ובפרט במגזר החרדי , בכל הארץ כבר למעלה מעשר שניםמובילה הינה החברה ש

יועצי מס על ידי , על ידי צוות רופאים רב תחומי לשם השמת הזכאויות השונות וזאת, דרשיםבכל ההליכים הנ –שלכם  צוותכל ה

  .צוות מומחים למימוש זכויות רפואיותעל ידי ו

  : החברה המרכזית למימוש זכויות מסייעת בין היתר בנושאים הבאים

מחלה שהתפתחה / תאונות עבודה / קצבת שירותים מיוחדים / קצבת נכות לילד מביטוח לאומי  /קצבת נכות מביטוח לאומי 

/ פיצוי סיעודי/ קצבת ניידות / פיצוי בגין אובדן כושר עבודה / פרישה מוקדמת בעקבות מחלה  -פנסית נכות / כתוצאה מעבודה 

  /נקודות זיכוי במס הכנסה בגין ילד עם בעיה רפואית/פטור ממס הכנסה

    

  *5700לברורים ולפגישה אישית עם הרב שזירי וצוות המומחים של החברה ניתן להתקשר ל       

  14.2.17ז "בשבט תשע' ביום שלישי יחל "בכתובת הנ במשרדנוקבלת קהל של הרב שזירי וצוותו תתקיים 

  ל"טלפונים הנאו במשרדנו בבלבד  בתיאום מראשוזאת צ "אחה 12:00-16:00בין השעות 

  *5700בטלפון  או במשרדי החברה המרכזית למימוש זכויות

                     

נא דאגו לכך שיצויין כי הגעתם דרך , מ"עם אנשי החברה המרכזית למימוש זכויות בע בכל פניה או פגישה שלכם  )�( 

  .איגוד מנהלי הישיבות

  

  בברכת והסירותי מחלה מקרבך

  הנהלת האיגוד                                                                                                                                                      

  מידעון
 30/  ז"תשע


