ביום הגעתך לקהילה עליך להצטייד במסמכים הבאים:
 תעודת זהות.
 כרטיס מגנטי של קופת חולים.
תשלום דמי השתתפות לקהילה
 המועמד נדרש לשלם דמי השתתפות עצמית מדי חודש בסך .₪ 1627
 דמי ההשתתפות לחודש הראשון ישולמו על ידי המועמד או משפחתו טרם הכניסה לקהילה .התשלום
יבוצע בהעברה בנקאית לחשבון העמותה :בנק לאומי  ,10סניף תל מונד  ,835מס' חשבון
.8180528
 ניתן לשלם בכרטיס אשראי במעמד הקליטה ,בכל כרטיס אשראי מלבד "דיינרס" .לא יתקבל תשלום
במזומן או בהמחאה.
 יש להגיע לקליטה עם אישור העברת הכסף.
 תשלום דמי ההשתתפות מעבר לחודש הראשון ,ישולם מקצבת הבטחת הכנסה מביטוח לאומי ,לה
זכאי מטופל בקהילה .לצורך הזכאות לקצבה זו ,יש להגיש תביעה להבטחת הכנסה לפני ההגעה
לקהילה  /לטיפול .במידה ולא הוגשה תביעה ,יש להגיע עם כל האישורים הנדרשים על ידי הביטוח
הלאומי.
 במידה ולא תאושר התביעה להבטחת הכנסה ,על המועמד/משפחתו לשלם את דמי ההשתתפות
העצמית .לצורך כך יחתום המועמד/משפחתו על התחייבות לתשלום .בנוסף ,יחתום המועמד/משפחתו
על הוראת קבע חודשית  .במידה ויחול שינוי בקצבאות הביטוח הלאומי  ,דמי ההשתתפות יעודכנו
בהתאם.
 אדם נשוי ,המתגורר יחד עם אשתו ורשום בת.ז .כנשוי ,ישלם השתתפות של  ₪ 627בלבד .אופן
התשלום ,כאמור לעיל.

הגשת תביעה להבטחת הכנסה במוסד לביטוח הלאומי
 לצורך הגשת התביעה ,עליך להצטייד במסמכים הבאים:
 צילום תעודת זהות.
 ריכוז דפי חשבון עו"ש של שלושה חודשים אחרונים
 אישור מהבנק על גובה חסכונות ,פיקדונות וקופות גמל
 במקרה של חשבונות סגורים -יש להביא אישור על סגירת חשבון.
 במידה ועבדת במהלך השנתיים האחרונות ,עליך להציג תלושי שכר של שלושה חודשים אחרונים,
מכתב הפסקת עבודה מהמעביד בו תפורט תקופת העסקתך ,תאריך סיום עבודתך והאם קיבלת
פיצויים.
 במידה ועל שמך רשום רכב במשרד הרישוי ,יש לשנות בעלות על הרכב ,לפני הכניסה לקהילה
ולהציג על כך אישור.
 עליך לקבל בביטוח לאומי קוד אישי לצורך מסירתו בקהילה.
 לאחר הקליטה בקהילה ,יועבר אישור על קליטה בקהילה לסניף הביטוח הלאומי.

ציוד אישי








כיוון שמדובר בתקופת טיפול של כ 12 -חודשים ,מומלץ להצטייד:
ביגוד מתאים ובכמות מספקת.
כלי רחצה וגילוח לשבוע הראשון
שעון מעורר.
ניתן להביא ווקמן/דיסקמן עם אוזניות.
אין להביא :מכשירי חשמל אחרים ,מזון  ,ממתקים ,מצעים ומגבות.
בעת הטיפול בקהילה ,יסופקו לך מצרכי קנטינה ,הכוללים סיגריות ,כלי רחצה/גילוח
והיגיינה.

