ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ

ﻥﻤﻮذج /
380

إدارة اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت

ﻃﻠﺐ ﻣﺨﺼﺼﺎت ﺧﺎﺻﺔ وﻣﻨﺤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻦ اﻣﺮأة واﻟﺪة ﻣﺘﻮﻓﺎة *

ﻳﺠﺐ إرﻓﺎق ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻟﻠﻨﻤﻮذج
© إن آﺎن ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ هﻮ اﻟﻮﺻﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺻﺮ – ﻳﺠﺐ إرﻓﺎق ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ.

آﻴﻔﻴﺔ ﺕﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ
ﻳﺠﺐ إرﺳﺎل ﻧﻤﻮذج اﻟﻄﻠﺐ او إﺡﻀﺎرﻩ اﻟﻰ ﻓﺮع ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻘﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﻣﻜﺎن ﺳﻜﻨﺎك.
ﻟﻸﺳﺌﻠﺔ واﻻﺳﺘﻔﺴﺎرات ﻳﺠﺐ اﻟﺘﻮﺝﻪ اﻟﻰ هﺎﺗﻒ رﻗﻢ  *6050أو . 04 – 8812345
© وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ،ﻳﺠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻮﻓﺎة.
© ﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ إﺽﺎﻓﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ اﻹﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻤﻮﻗﻊ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ .www.btl.gov.il
© إن آﻨﺖ ﻣﺴﺘﺤﻘًﺎ ﻟﺘﻠﻘﻲ ﻣﺨﺼﺼﺎت اراﻣﻞ واﻳﺘﺎم  ،ﻋﻨﺪﺉﺬ ﻳﻮﺻﻰ ﺑﺘﻌﺒﺌﺔ ﻧﻤﻮذج اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ رﻗﻢ  ) 480ﻃﻠﺐ ﻣﺨﺼﺼﺎت
اراﻣﻞ وأﻳﺘﺎم (.

*

ﻣﺨﺼﺼﺎت ﺥﺎﺻﺔ – دﻓﻊ ﻣﺨﺼﺼﺎت ﺷﻬﺮﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %30ﻣﻦ ﻣﻌﺪل اﻟﺪﺥﻞ اﻟﻌﺎم.

ﻣﻨﺤﺔ ﺥﺎﺻﺔ – دﻓﻌﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻗﻒ ﺥﻼﻟﻬﺎ زوج اﻟﻤﺮأة اﻟﻤﺘﻮﻓﺎة ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ .ﺗﺪﻓﻊ اﻟﻤﻨﺤﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﺪﺥﻮﻻﺗﻪ.

إﻟﺰاﻣﻲ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻥﻤﻮذج اﻟﻄﻠﺐ

ﺗﻤﺖ ﺻﻴﺎﻏﺔ هﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﺑﺎﻟﻤﺬآﺮ وﻟﻜﻨﻪ ﻣﻮﺝّﻪ ﻟﻠﻨﺴﺎء واﻟﺮﺝﺎل ﻋﻠﻰ ﺡﺪ ﺳﻮاء
בל(14.09.2010) 380 /

עמוד  1מתוך 5

המוסד לביטוח לאומי

בל380 /

מינהל הגמלאות

תביעה לקצבה מיוחדת ותגמול מיוחד בגין יולדת שנפטרה *

חובה לצרף לטופס זה
© אם מגיש התביעה הינו אפוטרופוס על הקטין – יש לצרף אישור של בית הדין לעבודה.

כיצד יש להגיש את התביעה
© את טופס התביעה יש לשלוח או להביא אל סניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריך.
לשאלות ולבירורים יש לפנות לטלפון שמספרו  *6050או .04-8812345
© לפי החוק ,יש להגיש את התביעה תוך שנה מיום הפטירה.
© לפרטים נוספים אפשר להיעזר באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי .www.btl.gov.il
© יתכן וקיימת זכאות לקצבת שאירים ואז מומלץ למלא טופס בל ) 480תביעה לקצבת שאירים(.

*

קצבה מיוחדת  -תשלום קצבה חודשית בשיעור של  30%מהשכר הממוצע במשק.
תגמול מיוחד  -תשלום בעבור תקופה בה מפסיק בן הזוג של הנפטרת לעבוד .התגמול משולם ע"פ אחוז יחסי מהכנסותיו.

חובה לחתום על טופס התביעה

בל(14.09.2010) 380 /

טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד

עמוד  2מתוך 5

המוסד לביטוח לאומי

לשימוש פנימי

הינהל הגמלאות
מ

חותמת קבלה

בלבד )סריקה(

ﺧﺘﻢ اﻹﺱﺘﻼم

ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺪاﺥﻠﻲ

תביעה לקצבה מיוחדת ותגמול
ההעאבגין יולדת שנפטרה
מיוחד

מס' זהות  /דרכון
رﻗﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻬﻮﻳﺔ /ﺝﻮاز اﻟﺴﻔﺮ
דפים סוג המסמך
ﺻﻔﺤﺎت ﻧﻮع اﻟﻮﺙﻴﻘﺔ 0 1

ﻓﻘﻂ ) ﻣﺴﺢ(

פרטי התובע ﺕﻔﺎﺻﻴﻞ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ
ﻣﺆﺱﺴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ

1

שם משפחה

שם פרטי

اﻟﻌﺎﺉﻠﺔ
اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت
اﺳﻢإدارة

اﻹﺳﻢ اﻟﺸﺨﺼﻲ

מספר זהות رﻗﻢ اﻟﻬﻮﻳﺔ
اﻟﺮﻗﻢ اﻹﺽﺎﻓﻲ

ﻃﻠﺐ ﻣﺨﺼﺼﺎت ﺧﺎﺻﺔ وﻣﻨﺤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻦ اﻣﺮأة واﻟﺪة ﻣﺘﻮﻓﺎة
תאריך לידה
התובע הוא ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ هﻮ:

ﺗﺎرﻳﺦ
اﻟﻤﻴﻼد

שנה

חודש

יום

ﺳﻨﺔ

ﺷﻬﺮ

ﻳﻮم


 ממונה ע"י ביה"ד לעבודה  /סעיף  136לחוק ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔاﻟﻌﻤﻞ  /ﺑﻨﺪ  136ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن
אבי הילדים واﻟﺪ اﻷﻃﻔﺎل



אפוטרופוס وﺻﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﻃﻔﺎل

כתובת )הרשומה במשרד הפנים( اﻟﻌﻨﻮان ) ﺡﺴﺒﻤﺎ هﻮ ﻣﺴﺠﻞ ﻓﻲ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ (
רחוב  /תא דואר

מס' בית

כניסה

דירה

יישוב

מיקוד

ﺷﺎرع  /ﺻﻨﺪوق ﺑﺮﻳﺪ

رﻗﻢ اﻟﺒﻴﺖ

ﻣﺪﺥﻞ

ﺷﻘﺔ

ﺑﻠﺪة

اﻟﺮﻣﺰ اﻟﺒﺮﻳﺪي

טלפון נייד هﺎﺗﻒ ﺥﻠﻴﻮي

טלפון קווי هﺎﺗﻒ ارﺽﻲ

0

דואר אלקטרוני

0


ﺑﺮﻳﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

אני מאשר קבלת הודעות SMS

أواﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻘﻲ رﺳﺎﺉﻞ SMS
שם הנמען )אם אינו הרשום מעלה(

ﻼ أﻋﻼﻩ(:
اﺳﻢ ﻣﺘﻠﻘﻲ اﻟﺮﺳﺎﺉﻞ )إن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺴﺠ ً

עיסוק התובע

ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ


 חבר קיבוץ  /מושב שיתופי ﻋﻀﻮ آﻴﺒﻮﺗﺲ  /ﺑﻠﺪة ﺗﻌﺎوﻧﻴﺔ
 עובד עצמאי .משלם דמי ביטוח בסניף ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ .ﻳﺪﻓﻊ رﺳﻮم ﺗﺄﻣﻴﻦ وﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﻓﺮع___________ :
 אחר )פרט( ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ) ﻓﺼﻞ(__________________________________________ :
עובד שכיר

ﻋﺎﻡﻞ أﺟﻴﺮ

מען למכתבים )אם שונה מהכתובת המפורטת למעלה( ﻋﻨﻮان ﻟﻠﺮﺱﺎﺋﻞ ) إن آﺎن ﻣﺨﺘﻠﻔًﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﻤﻔﺼﻞ أﻋﻼﻩ (



מייצג )עו"ד ,אפוטרופוס וכו'(

ﺷﺨﺺ ﻳﻤﺜﻠﻪ ) ﻣﺤﺎم ،وﺻﻲ ،وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ (



2

שם משפחה

שם פרטי

اﺳﻢ اﻟﻌﺎﺉﻠﺔ

اﻹﺳﻢ اﻟﺸﺨﺼﻲ

מייצג אחר ﺷﺨﺺ ﺁﺥﺮ ﻳﻤﺜﻠﻪ_______________ :
רחוב  /תא דואר

מס' בית

כניסה

דירה

יישוב

מיקוד

ﺷﺎرع  /ﺻﻨﺪوق ﺑﺮﻳﺪ

رﻗﻢ اﻟﺒﻴﺖ

ﻣﺪﺥﻞ

ﺷﻘﺔ

ﺑﻠﺪة

اﻟﺮﻣﺰ اﻟﺒﺮﻳﺪي

פרטי הנפטרת ﺕﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻤﺮأة اﻟﻤﺘﻮﻓﺎة
שם משפחה

שם פרטי

اﺳﻢ اﻟﻌﺎﺉﻠﺔ

اﻹﺳﻢ اﻟﺸﺨﺼﻲ

תאריך
הפטירה

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻮﻓﺎة
בל(14.09.2010) 380 /

מספר זהות رﻗﻢ اﻟﻬﻮﻳﺔ
اﻟﺮﻗﻢ اﻹﺽﺎﻓﻲ
שנה

חודש

יום

ﺳﻨﺔ

ﺷﻬﺮ

ﻳﻮم

עמוד  3מתוך 5
פרטי הילדים שנולדו בלידה האחרונה ﺕﻔﺎﺻﻴﻞ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ وﻟﺪوا ﻓﻲ اﻟﻮﻻدة اﻷﺧﻴﺮة

3

תאריך לידה

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﻼد

שם ביה"ח

שנה

חודש

יום

ﺳﻨﺔ

ﺷﻬﺮ

ﻳﻮم

اﺳﻢ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ

פרטי הילדים ﺕﻔﺎﺻﻴﻞ اﻷوﻻد:
שם הילד

ס"ב اﻟﺮﻗﻢ اﻹﺽﺎﻓﻲ

اﺳﻢ اﻟﻮﻟﺪ

מספר הזהות رﻗﻢ اﻟﻬﻮﻳﺔ

1
2
3

4

תביעה לקצבה מיוחדת ﻃﻠﺐ ﻣﺨﺼﺼﺎت ﺧﺎﺻﺔ
נא לסמן اﻟﺮﺝﺎء وﺽﻊ إﺷﺎرة  9במשבצת המתאימה ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺑﻊ اﻟﻤﻼﺉﻢ



5

בגין הילדים הוגשה תביעה לקצבת שאירים ﻗﺪم ﻋﻦ اﻷﻃﻔﺎل ﻃﻠﺐ ﻣﺨﺼﺼﺎت أﻳﺘﺎم
בגין הילדים הוגשה תביעה לקצבת תלויים ﻗﺪم ﻋﻦ اﻷﻃﻔﺎل ﻃﻠﺐ ﻣﺨﺼﺼﺎت ﻣﻌﺎﻟﻴﻦ

תביעה לתגמול מיוחד ﻃﻠﺐ ﻣﺨﺼﺼﺎت ﺧﺎﺻﺔ
עקב פטירת אשתי הפסקתי את עבודתי כדי לטפל בילדי בתקופה ﻓﻲ أﻋﻘﺎب وﻓﺎة زوﺝﺘﻲ ﺗﻮﻗﻔﺖ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﺝﻞ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺄﻃﻔﺎﻟﻲ ﻟﻔﺘﺮة:
חזרתי לעבודה ביום رﺝﻌﺖ اﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺘﺎرﻳﺦ
עד תאריך ﺡﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ
מתאריך ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ

שנה

חודש

יום

שנה

חודש

יום

שנה

חודש

יום

ﺳﻨﺔ

ﺷﻬﺮ

ﻳﻮم

ﺳﻨﺔ

ﺷﻬﺮ

ﻳﻮم

ﺳﻨﺔ

ﺷﻬﺮ

ﻳﻮم

פרטי חשבון הבנק של התובע ﺕﻔﺎﺻﻴﻞ ﺡﺴﺎب اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﺎﺏﻊ ﻟﻤﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ

6

סוג החשבון ﻧﻮع اﻟﺤﺴﺎب

שמות בעלי החשבון أﺳﻤﺎء أﺻﺤﺎب اﻟﺤﺴﺎب



פרטי



ﺷﺨﺼﻲ

קיבוץ

آﻴﺒﻮﺗﺲ

שם הבנק

שם הסניף  /כתובתו

מס' סניף

מספר החשבון

اﺳﻢ اﻟﺒﻨﻚ

اﺳﻢ اﻟﻔﺮع  /ﻋﻨﻮاﻧﻪ

رﻗﻢ اﻟﻔﺮع

رﻗﻢ اﻟﺤﺴﺎب

אני מתחייב להודיע למוסד לביטוח לאומי על כל שינוי של זהות השותפים לחשבון הבנק ו/או מיופי כוח בחשבון ,ולוודא להחתימם על טופס
עדכון חשבון .אני מסכים שהבנק ימסור מעת לעת למוסד לביטוח לאומי לפי בקשתו את פרטי השותפים לחשבון ומיופי הכוח ,בין במהלך
תקופת הזכאות ובין לאחריה .אני מסכים שהבנק הנ"ל יחזיר למוסד לביטוח לאומי לפי דרישתו סכומים מתוך חשבוני ,אם המוסד יפקיד לחשבון
תשלום אשר כולו או חלקו שולם בטעות או שלא כדין ,וכן שהבנק ימסור למוסד את פרטי מושכי התשלומים.

أﻟﺘﺰم ﺑﺘﺒﻠﻴﻎ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﻦ أي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺎء ﺑﺎﻟﺤﺴﺎب و /أو أﺻﺤﺎب اﻟﺘﻮآﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب ،واﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮذج
ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﺤﺴﺎب.
أواﻓﻖ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻘﺪم اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺡﺴﺐ ﻃﻠﺒﻬﺎ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺸﺮآﺎء ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب وأﺻﺤﺎب اﻟﺘﻮآﻴﻞ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺡﻴﻦ ﻵﺥﺮ ،ﺳﻮاء ﺥﻼل
ﻓﺘﺮة اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﻟﻠﻤﺨﺼﺼﺎت او ﺑﻌﺪهﺎ.
اواﻓﻖ ﻋﻠﻰ ان ﻳﻌﻴﺪ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺬآﻮر أﻋﻼﻩ اﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺡﺴﺐ ﻃﻠﺒﻬﺎ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻦ اﻟﺤﺴﺎب ,اذا آﺎﻧﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻗﺪ اودﻋﺖ ﻓﻲ
ﻼ او ﻗﺴﻤ ًﺎ ﻣﻨﻪ ﺑﺎﻟﺨﻄﺄ او ﻟﻴﺲ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ,وآﺬﻟﻚ ان ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺤﺒﻮا اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺬآﻮرة.
اﻟﺤﺴﺎب ﻣﺒﻠﻐ ًﺎ آﺎﻣ ً
תאריך

اﻟﺘﺎرﻳﺦ

שם השותף/ים
______________

בל(14.09.2010) 380 /

اﺳﻢ اﻟﺸﺮﻳﻚ/
اﻟﺸﺮآﺎء

________________

מס' ת.ז.

رﻗﻢ اﻟﻬﻮﻳﺔ

________________

חתימה

اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ

____________8
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הצהרת התובע ﺕﺼﺮﻳﺢ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ
הנני מצהיר בזה שכל הפרטים שנמסרו בתביעה זו ובצרופיה ,הם נכונים .כן אני מצהיר שהילדים שפרטיהם מפורטים לעיל נמצאים בחיים,
הם שוהים בישראל ונמצאים בהחזקתי  /אפוטרופסותי ,אני תובע:

أﺹﺮح ﺑﺄن ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﻔﺎﺹﻴﻞ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻡﺘﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻄﻠﺐ وﻡﻼﺣﻘﻪ ﺹﺤﻴﺤﺔ  .آﻤﺎ أﺹﺮح ﺑﺄن اﻻوﻻد اﻟﺬیﻦ وردت ﺕﻔﺎﺹﻴﻠﻬﻢ أﻋﻼﻩ هﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ
اﻟﺤﻴﺎة ،یﻤﻜﺜﻮن ﻓﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ وﺑﻌﻨﺎیﺘﻲ  /وﺹﺎیﺘﻲ .أﻃﻠﺐ :



קצבה מיוחדת ﻣﺨﺼﺼﺎت ﺥﺎﺻﺔ

 קצבה מיוחדת ותגמול מיוחד ﻣﺨﺼﺼﺎت ﺥﺎﺻﺔ وﻣﻨﺤﺔ ﺥﺎﺻﺔ

ידוע לי שמסירת פרטים לא נכונים או העלמת נתונים ,מהווה עבירה על החוק וכי אדם אשר גורם במרמה או
ביודעין למתן קצבה לפי חוק זה או להגדלתה ע"י העלמת פרטים שיש להם חשיבות לעניין ,דינו קנס כספי או מאסר .ידוע לי כי כל שינוי
באחד הפרטים שמסרתי בתביעה זו או בנספחיה ,יש בו כדי להשפיע על זכאותי לגמלה או על יצירת חוב ,ועל כן אני מתחייב להודיע על כל
שינוי בתוך  30יום.

أﻋﺮف ان ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ او إﺥﻔﺎء ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن  ،وأن أي ﺷﺨﺺ ﻳﺆدي ﺑﺎﻟﻐﺶ او ﻋﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻰ دﻓﻊ
ﻣﺨﺼﺼﺎت وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ،او زﻳﺎدﺗﻬﺎ ،ﺑﻮاﺳﻄﺔ إﺥﻔﺎء ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻟﻬﺎ أهﻤﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﻷﻣﺮ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺨﺎﻟﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻗﺪ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﺪﻓﻊ ﻏﺮاﻣﺔ
اوﺳﺠﻦ.
اﻋﺮف ان آﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ اﺡﺪ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻄﻠﺐ وﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻪ ،ﻳﺆﺙﺮ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻲ ﻟﻤﺨﺼﺼﺎت او ﻋﻠﻰ ﺗﺮاآﻢ دﻳﻦ ،وﺑﻨﺎء
ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أﻟﺘﺰم ﺑﺎﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻦ آﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺥﻼل  30ﻳﻮﻣ ًﺎ.

חתימת התובע ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﻄﻠﺐ 8

תאריך اﻟﺘﺎرﻳﺦ __________________

____________________

מילוי ע"י המעסיק ﻳﺘﻢ ﺕﻌﺒﺌﺘﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺻﺎﺡﺐ اﻟﻌﻤﻞ
אישור המעביד האחרון – לפני מילוי חלק זה ,קרא בעיון את דברי ההסבר והקפד למלא אחר ההוראות.
ﺕﺼﺮﻳﺢ ﺻﺎﺡﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻷﺧﻴﺮ – ﻗﺒﻞ ﺕﻌﺒﺌﺔ هﺬا اﻟﻘﺴﻢ ،اﻗﺮأ اﻟﺸﺮح ﺏﺘﻤﻌﻦ وﺕﺄآﺪ ﻣﻦ ﺕﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت.

8

פרטי המעביד ﺕﻔﺎﺻﻴﻞ ﺻﺎﺡﺐ اﻟﻌﻤﻞ
מספר התיק במוסד رﻗﻢ اﻟﻤﻠﻒ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ

שם המפעל  /המעביד اﺳﻢ اﻟﻤﺼﻨﻊ /ﺻﺎﺡﺐ اﻟﻌﻤﻞ

9
רחוב  /תא דואר

מס' בית

כניסה

דירה

ﺷﺎرع  /ﺻﻨﺪوق ﺑﺮﻳﺪ

رﻗﻢ اﻟﺒﻴﺖ

ﻣﺪﺥﻞ

ﺷﻘﺔ

טלפון קווי هﺎﺗﻒ أرﺽﻲ

פקס

ﺝﻬﺎز ﻓﺎآﺲ

0
הנני מאשר כי מר/גברת

שם משפחה إﺳﻢ اﻟﻌﺎﺉﻠﺔ

בל(14.09.2010) 380 /

اﺻﺮح ﺑﺄن اﻟﺴﻴﺪ/ة

0
החל לעבוד אצלי ביום

עבד עד ליום )כולל יום זה(

ﺑﺪأ /ت ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻨﺪي ﺑﺘﺎرﻳﺦ

ﻋﻤﻞ/ت ﺡﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ ) ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻴﻮم اﻟﻤﺬآﻮر(

שם פרטי اﻹﺳﻢ اﻟﺸﺨﺼﻲ
ﺳﻨﺔ

ﺷﻬﺮ

ﻳﻮم

ﺳﻨﺔ

ﺷﻬﺮ

ﻳﻮم

שנה

חודש

יום

שנה

חודש

יום

עמוד  5מתוך 5
פירוט שכר ﺕﻔﺼﻴﻞ اﻷﺝﺮ

9

פירוט שכרו בשקלים חדשים ב 6 -החודשים שקדמו להפסקת עבודתו .בחלק זה יש לכלול גם הפרשים ושכר חורג.
כמו כן יש לפרט זאת גם בסעיף  10להלן.
ﺕﻔﺼﻴﻞ أﺝﺮﻩ ﺏﺎﻟﺸﻮاﻗﻞ ﻓﻲ اﻷﺵﻬﺮ اﻟﺴﺘﺔ اﻟﺘﻲ ﺱﺒﻘﺖ ﺕﻮﻗﻔﻪ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ .ﻳﺠﺐ ان ﻳﺸﻤﻞ هﺬا اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﻮارق ﻓﻲ اﻷﺝﺮ واﻷﺝﺮ اﻻﺱﺘﺜﻨﺎﺋﻲ اﻳﻀ ًﺎ .آﻤﺎ ﻳﺠﺐ
ﺕﻔﺼﻴﻞ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺏﻨﺪ  10اﻟﺘﺎﻟﻲ.
)ג( מס' ימים עבורם לא שולם שכר

)ج( ﻋﺪد اﻷﻳﺎم اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺪﻓﻊ أﺝﺮ ﻋﻨﻬﺎ
)א(
מתאריך

)ב( עד
תאריך

)أ( ﻣﻦ
ﺗﺎرﻳﺦ

)ب( ﺡﺘﻰ
ﺗﺎرﻳﺦ

הימים

הסבר

أﻳﺎم

اﻟﺸﺮح

)ד( מס' ימי
העבודה

)د( ﻋﺪد أﻳﺎم
اﻟﻌﻤﻞ

)ה( השכר
החודשי הרגיל –
ברוטו

)ו( השכר החודשי
החייב בדמי
ביטוח  -ברוטו

)ז( סכום דמי
הביטוח שנוכו
משכר העובד

)هـ( اﻷﺝﺮ
اﻟﺸﻬﺮي
اﻻﻋﺘﻴﺎدي – ﻗﺒﻞ
ﺥﺼﻢ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ

)و( اﻷﺝﺮ
اﻟﺸﻬﺮي اﻟﻤﻠﺰم
ﺑﺮﺳﻮم ﺗﺄﻣﻴﻦ –
ﻗﺒﻞ ﺥﺼﻢ
اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ

)ز( ﻣﺒﻠﻎ رﺳﻮم
اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻲ
ﺥﺼﻤﺖ ﻣﻦ أﺝﺮ
اﻟﻌﺎﻣﻞ /ﻣﻮﻇﻒ

1
2
3
4
5
6
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פירוט שכר חורג ﺕﻔﺼﻴﻞ اﻷﺝﺮ اﻻﺱﺘﺜﻨﺎﺋﻲ
פירוט שכר חורג )בשקלים חדשים( מהשכר הרגיל ששולם ב 4-חודשים שקדמו להפסקת העבודה  -למלא בכל תביעה.
ﺕﻔﺼﻴﻞ اﻷﺝﺮ اﻻﺱﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ) ﺏﺎﻟﺸﻮاﻗﻞ( اﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻷﺝﺮ اﻻﻋﺘﻴﺎدي واﻟﺬي دﻓﻊ ﻓﻲ اﻷﺵﻬﺮ اﻷرﺏﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺱﺒﻘﺖ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ – ﻳﺠﺐ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻓﻲ آﻞ
ﻃﻠﺐ.
הצהרה

)א أ(  בארבעת החודשים שקדמו להפסקת העבודה ,לא שולם כל תשלום נוסף לשכר הרגיל .ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺖ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ
اﻟﻌﻤﻞ ،ﻟﻢ ﺗﺪﻓﻊ أي دﻓﻌﺔ إﺽﺎﻓﻴﺔ ﻋﻦ اﻷﺝﺮ اﻻﻋﺘﻴﺎدي.
)ב ب(  שולם שכר נוסף שנכלל בסעיף  9לעיל ,כמפורט להלן دﻓﻊ أﺟﺮ إﺿﺎﻓﻲ ﺷﻤﻠﻪ اﻟﺒﻨﺪ  9أﻋﻼﻩ  ،آﻤﺎ هﻮ ﻡﻔﺼﻞ ﻓﻴﻤﺎ یﻠﻲ:
 .1בתאריך ﺑﺘﺎرﻳﺦ ______________ שולם סך دﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ ___________ שקל חדש ﺷﻴﻜﻞ،
המתייחס לתקופה מ ﻋﻦ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ  _____________ -עד ﺡﺘﻰ ______________
מהות התשלום ﻣﺎهﻴﺔ اﻟﺪﻓﻌﺔ________________________________________________________________________ :
 .2בתאריך ﺑﺘﺎرﻳﺦ ______________ שולם סך دﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ ___________ שקל חדש ﺷﻴﻜﻞ،
המתייחס לתקופה מ ﻋﻦ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ  _____________ -עד ﺡﺘﻰ ______________
מהות התשלום ﻣﺎهﻴﺔ اﻟﺪﻓﻌﺔ________________________________________________________________________ :
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הצהרה ﺕﺼﺮﻳﺢ
הנני מצהיר בזה שמסרתי את כל הפרטים הקשורים בעבודתו ובשכרו של העובד כנדרש בחלק זה ובדברי ההסבר שבתביעה.
اﺻﺮح ﺑﺎﻧﻨﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﺝﻤﻴﻊ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻤﻞ واﺝﺮ اﻟﻌﺎﻣﻞ /اﻟﻤﻮﻇﻒ آﻤﺎ هﻮ ﻣﻄﻠﻮب ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺴﻢ وﻓﻲ اﻟﺸﺮح اﻟﻮارد ﻓﻲ ﻧﻤﻮذج اﻟﻄﻠﺐ.
__________________________

_______________________ ______________
_____________
תאריך

ﺗﺎرﻳﺦ

______________

בל(14.09.2010) 380 /

שם החותם

اﺳﻢ اﻟﻤﻮﻗﻊ

______________

תפקידו

وﻇﻴﻔﺘﻪ

______________

חתימה וחותמת המפעל

ﺗﻮﻗﻊ وﺥﺘﻢ اﻟﻤﺼﻨﻊ

8

______________

