מינהל הגמלאות
זקנה ושאירים

90480

ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻّﺻﺎت
ﻗﺴﻢ اﻟﺸﯿﺨﻮﺧﺔ واﻷراﻣﻞ

אם אתה עצמאי :יש לצרף הצהרה על הכנסותיך
اذا ﻛﻧت ﻣﺳﺗﻘﻼ :ﯾﺟب ارﻓﺎق ﺗﺻرﯾﺢ ﻋن دﺧﻠك.
אם אתה שכיר :יש לצרף תלוש שכר אחרון
اذا ﻛﻧت أﺟﯾرا :ﯾﺟب ارﻓﺎق ﻛﺷف اﻟراﺗب اﻷﺧﯾر
במקרה של הפסקה או של צמצום בהיקף עבודה  -יש לצרף על כך אישור מעסיק.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗوﻗﻔك ﻋن اﻟﻌﻣل أو ﺗﺧﻔﯾض ﻧﺳﺑﺔ اﻟوظﯾﻔﺔ – ﯾﺟب ارﻓﺎق ﺗﺻرﯾﺢ ﻣن ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل.
אישורים על הכנסה מהשכרת נכס )חוזה שכירות( ועל הכנסות מריבית או דיווידנד )אם יש(.
إﺛﺑﺎﺗﺎت ﻋن اﻟدﺧل ﻣن ﺗﺄﺟﯾر ﻋﻘﺎر )ﻋﻘد إﯾﺟﺎر( وﻋن اﻟدﺧل ﻣن ﻓﺎﺋدة ﺗوﻓﯾرات أو أرﺑﺎح ﻣن أﺳﮭم )إذا وﺟد(.
אם החותם על התביעה אינו התובע עצמו ,יש למלא גם את סעיף  13בטופס התביעה ולצרף ייפוי כוח,
צו אפוטרופוס או פסק דין – אם ישנו.
إذا ﻛﺎن ﻣو ّﻗﻊ اﻟطﻠب ﻟﯾس ﺻﺎﺣب اﻟطﻠب ﻧﻔﺳﮫ ,ﯾﺟب ﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ﻓﻲ اﻟﺑﻧد  13ﻣن ھذا اﻟطﻠب وإرﻓﺎق ﺗوﻛﯾل ,أﻣر وﺻﺎﯾﺔ
أو ﻗرار ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑذﻟك – إذا وﺟد.
לפני הגשת התביעה – בדוק האם יש מסמכים נוספים )לאלה הרשומים לעיל( שעלייך לצרף ,לפי
ההנחיות בגוף הבקשה.
ﻗﺑل ﺗﻘدﯾم اﻟطﻠب – ﺗﺄﻛد رﺟﺎء ﻣن ارﻓﺎق ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻻﺿﺎﻓﯾﺔ )ﻋن ﻣﺎ ذﻛر أﻋﻼه( اﻟﺗﻲ ﺗرﯾد ارﻓﺎﻗﮭﺎ ﺣﺳب ﻣﺎ ذﻛر ﻓﻲ
ھذا اﻟطﻠب.

את טופס התביעה ניתן לשלוח בדואר ,למסור לפקיד קבלת קהל בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב
למגוריך או להכניסו לתיבת השירות המוצבת מחוץ לסניף.
ﯾﺟب إرﺳﺎل اﻟطﻠب ﺑواﺳطﺔ اﻟﺑرﯾد ,ﺗﺳﻠﯾﻣﮫ ﻟﻣوظف اﺳﺗﻘﺑﺎل اﻟﺟﻣﮭور ﻓﻲ ﻓرع اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟوطﻧﻲ اﻟﻘرﯾب ﻣن ﻣﻛﺎن ﺳﻛﻧك أو
وﺿﻌﮫ ﻓﻲ ﺻﻧدوق اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣوﺟود ﺧﺎرج اﻟﻔرع.
לשאלות ,בירורים והצטרפות לאתר האישי ,יש לפנות לטלפון  *6050או ) 04-8812345עם קוד סודי(.
ﻟﻸﺳﺋﻠﺔ ,ﻟﻼﺳﺗﻔﺳﺎر أو ﻟﻼﻧﺿﻣﺎم ﻟﻠﻣوﻗﻊ اﻟﺷﺧﺻﻲ ,ﯾﺟب اﻟﺗوﺟﮫ ﻟﮭﺎﺗف رﻗم  *6050 :أو ) 04-8812345ﻣﻊ اﻟرﻗم اﻟﺳري(.
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מי שהיה מבוטח בביטוח סוציאלי באחת מהמדינות הבאות :אוסטריה ,אורוגוואי ,אנגליה ,בולגריה,
בלגיה ,גרמניה ,דנמרק  ,הולנד ,נורבגיה ,פינלנד ,צרפת ,צ'כיה ,רומניה ,שוויץ ,שוודיה ,יכול לבקש
לבחון את זכאותו לגמלה על פי אמנות לביטחון סוציאלי ,שעליהן חתמה מדינת ישראל.
إذا ﻛﻧت ﻣؤﻣّﻧﺎ ﺑﺗﺄﻣﯾن اﻟﺿﻣﺎن اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ إﺣدى اﻟدول اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ :اﻟﻧﻣﺳﺎ ,اورﻏواي ,اﻧﺟﻠﺗرا ,ﺑﻠﻐﺎرﯾﺎ ,ﺑﻠﺟﯾﻛﺎ ,أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ,
دﻧﻣﺎرك ,ھوﻟﻧدا ,اﻟﻧروﯾﺞ ,ﻓﻧﻠﻧدا ,ﻓرﻧﺳﺎ ,اﻟﺗﺷﯾك ,روﻣﺎﻧﯾﺎ ,ﺳوﯾﺳرا ,ﺳوﯾد ,ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﻓﺣص اﺳﺗﺣﻘﺎﻗك ﻟﻠﻣﺧﺻﺻﺎت وﻓﻘﺎ
ﻟﻣﻌﺎھدات اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺗﻲ وُ ﻗﻌت ﻣﻊ دوﻟﺔ اﺳراﺋﯾل.
לשם כך נא לפנות בכתב לתחום קשרי חוץ ,המוסד לביטוח לאומי ,המשרד הראשי ,שדרות ויצמן,
ירושלים  ,91909ולציין שם המדינה שבה היית מבוטח.
ﻟﮭذه اﻟﻐﺎﯾﺔ ,ﯾﺟب ﻋﻠﯾك اﻟﺗوﺟﮫ ﺧطﯾﺎ ﻟﻘﺳم اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ,اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟوطﻧﻲ ,اﻟﻣﻛﺗب اﻟرﺋﯾﺳﻲ ,ﺷدﯾروت ﻓﺎﯾﺗﺳﻣﺎن ,اﻟﻘدس
 91909ﻣﻊ ﺗﺳﺟﯾل اﺳم اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣؤﻣّن ﺑﮭﺎ.

מידע נוסף אפשר למצוא באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי .www.btl.gov.il
או באתר האישי  . www.ps.btl.gov.ilכולל סרטון הדרכה למילוי הטופס.
ﯾﻣﻛﻧك اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣوﻗﻊ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟوطﻧﻲ ﺑﺎﻹﻧﺗرﻧت ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت إﺿﺎﻓﯾﺔ .www.btl.gov.il
أو ﻓﻲ اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺷﺧﺻﻲ  .www.ps.btl.gov.ilﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻓﯾﻠم ارﺷﺎد ﻟﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟطﻠب.

)טופס שיוגש לא חתום יוחזר לתובע(
)ﺳﯾﺗم اﻋﺎدة اﻟطﻠب اذا ﻟم ﯾﻛن ﻣو ّﻗﻌﺎ(
טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד
ﻛﺗﺑت ھذه اﻹﺳﺗﻣﺎرة ﺑﺻﯾﻐﺔ اﻟﻣذ ّﻛر ﻟﻛ ّﻧﮭﺎ ﻣوﺟّﮭﺔ ﻟﻠﻧﺳﺎء واﻟرﺟﺎل ﻋﻠﻰ ﺣ ّد ﺳواء

בל(09.2015) 90480 /

עמוד  1מתוך 15
לשימוש
פנימי

מינהל הגמלאות
זקנה ושאירים

מס' זהות  /דרכון

בלבד
)סריקה(

ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻّﺻﺎت

דפים

סוג
המסמך

0 1

ﻗﺴﻢ اﻟﺸﯿﺨﻮﺧﺔ واﻷراﻣﻞ

כולל תביעה להשלמת הכנסה
ﯾﺷﻣل طﻠب ﺗﻛﻣﻠﺔ دﺧل

1
שם פרטי
اﻻﺳم اﻟﺷﺧﺻﻲ

שם משפחה
اﺳم اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ

מספר זהות
رﻗم اﻟﮭوﯾﺔ
ס"ב

תאריך לידה
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﯾﻼد
שנה
ﺳﻧﺔ

מין
اﻟﺟﻧس
חודש
ﺷﮭر

תאריך עלייה
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘدوم اﻟﻰ اﻟﺑﻼد
זכר
ذﻛر

יום
ﯾوم

נקבה
أﻧﺛﻰ

נא מלא )רווק/ה ,נשוי/אה ,אלמן/ה ,גרוש/ה ,פרוד/ה ,ידוע/ה בציבור ,עגונה(
ﺳﺟّل/ي رﺟﺎء )أﻋزب/ﻋزﺑﺎء ,أرﻣل/ة ,ﻣطﻠق/ة ,ﻣﻧﻔﺻل/ة ,ﻣﻌروف/ة ﻟﻠﺟﻣﮭور ,ﻣﮭﺟورة(
מצב משפחתי
מצב משפחתי
מצב משפחתי
מתאריך
שלישי
שני
ראשון
ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ
اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
اﻻوﻟﻰ
רווק/ה

שנה
ﺳﻧﺔ

מתאריך
ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ

מצב משפחתי
רביעי
اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
اﻟراﺑﻌﺔ

חודש
ﺷﮭر

יום
ﯾوم

מתאריך
ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ

أﻋزب/ﻋزﺑﺎء

רחוב  /תא דואר
ﺷﺎرع  /ﺻﻧدوق ﺑرﯾد
טלפון קווי
رﻗم اﻟﮭﺎﺗف

מס' בית
رﻗم اﻟﻣﻧزل

כניסה
اﻟﻣدﺧل

דירה
اﻟﺷﻘﺔ

טלפון נייד
اﻟﮭﺎﺗف اﻟﺧﻠوي

יישוב
اﻟﺑﻠدة

מיקוד
رﻗم اﻟﻣﻧطﻘﺔ

אני גר בכתובת אחרת:
أﺳﻛن ﻓﻲ ﻋﻧوان آﺧر_________________ :
________________________________

אני מאשר קבלת הודעות SMS

_________________________________

اواﻓق ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻼم رﺳﺎﺋل ﻧﺻﯾﺔ
__________________________:
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אני מאשר קבלת מכתבים בדואר אלקטרוני
أواﻓق ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻼم اﻟرﺳﺎﺋل ﺑواﺳطﺔ اﻟﺑرﯾد اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ
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– 24

2

– 24
האם יש לך ילדים עד גיל ?24
ھل ﯾوﺟد ﻟدﯾك أوﻻد دون ﺳن 24؟

אם כן ,עם מי מתגוררים הילדים?
اذا ﻛﺎن ﻟدﯾك ,ﻣﻊ ﻣن ﯾﺳﻛﻧون اﻷوﻻد؟
כן
ﻧﻌم
לא
ﻛﻼ

איתי ועם בן/בת זוגי
ﻣﻌﻲ وﻣﻊ زوﺟﻲ/زوﺟﺗﻲ
איתי בלבד
ﻣﻌﻲ ﻓﻘط
עם בן/בת זוגי בנפרד  /גרוש/ה – בלבד
ﻣﻊ زوﺟﻲ/زوﺟﺗﻲ اﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ/اﻟﻣطﻠﻘﺔ  -ﻓﻘط

נא מלא בטבלה הבאה את פרטי הילדים שעדיין לא מלאו להם 18
*ילדים שמלאו להם  18יש למלא את פרטיהם רק במקרים הבאים*:
اﻟرﺟﺎء ﺗﻌﺑﺋﺔ ﺗﻔﺎﺻﯾل اﻷوﻻد دون ﺳن  18ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
*ﺗﺳ ّﺟل ﺗﻔﺎﺻﯾل اﻷوﻻد اﻟذﯾن ﺑﻠﻐوا ﺳن  18ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ*:

20
20
תלמיד במוסד חינוכי על יסודי  /תלמיד במסגרת הזדמנות שנייה – השלמת בגרויות
תלמיד בעל לקות למידה הלומד בפרויקט היל"ה  /ת.ג.ת
طﺎﻟب ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺛﺎﻧوﯾﺔ  /طﺎﻟب ﻓﻲ اطﺎر ﻓرﺻﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ – ﺗﻛﻣﻠﺔ اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت اﻟﺑﺟروت
طﺎﻟب ذو ﺻﻌوﺑﺎت ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺷروع "ھﯾﻼ"

24
24
חייל/ת בשירות סדיר בצה"ל  /קד"צ  /טר"ץ  /עתודה /שירות לאומי  /שירות בהתנדבות/שוחר

ﺟﻧدي ﻓﻲ ﺟﯾش اﻟدﻓﺎع اﻻﺳراﺋﯾﻠﻲ /ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ /ﺧدﻣﺔ وطﻧﯾﺔ /ﺗطوع /ﺑﺎﺣث
*
מספר זהות
رﻗم اﻟﮭوﯾﺔ
.1

שם הילד
اﺳم اﻟوﻟد
שם פרטי
اﻻﺳم اﻟﺷﺧﺻﻲ

תאריך לידה
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﯾﻼد

שם משפחה
اﺳم اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ

ס"ב

.2
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שנה
ﺳﻧﺔ

חודש
ﺷﮭر

יום
ﯾوم

שנה
ﺳﻧﺔ

חודש
ﺷﮭر

יום
ﯾوم
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3

.
•

5278
5278

•

.

8

7038

2
,(2

8

7038

1,2,3,4
1,2,3
5,6,7
4,5,6
.1
.2

.3
מקור הכנסה
ﻣﺻدر اﻟدﺧل
 .1עבודה שכירה
ﻋﻣل ﻛﺄﺟﯾر

אין
ﻻ ﯾوﺟد

 .2עבודה עצמאית
ﻋﻣل ﻣﺳﺗﻘل
מדירה ,קרקע ,חנות או

 .3דמי שכירות :
מבנה
رﺳوم إﯾﺟﺎر :ﻣن ﺷﻘﺔ ,أرض ,دﻛﺎن أو ﺑﻧﺎﯾﺔ

 .4ריבית מחסכונות או דיבידנד ממניות
ﻓواﺋد ﻣن ﺗوﻓﯾرات أو أرﺑﺎح ﻣن أﺳﮭم
 .5פנסיה בארץ
ﺗﻘﺎﻋد ﻣن اﻟﺑﻼد
 .6פנסיה בחו"ל
ﺗﻘﺎﻋد ﻣن ﺧﺎرج اﻟﺑﻼد
 .7רנטה בחו"ל
ﻣﺧﺻﺻﺎت ﻣن ﺧﺎرج اﻟﺑﻼد
.8

תגמולים ממשרד הביטחון או האוצר
ﻣﻛﺎﻓﺂت ﻣن وزارة اﻟدﻓﺎع أو اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

 .9אחר ___________________ :آﺧر
)נא לפרט סוג הכנסה וגובהה(
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נא לסמן ליד כל אחד ממקורות ההכנסה המפורטים " יש" או "אין"
ﺳﺟّل ﺑﺟﺎﻧب ﻛل واﺣدة ﻣن ﻣﺻﺎدر اﻟدﺧل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ "ﯾوﺟد" أو "ﻻ ﯾوﺟد"

יש ,סכום___________ :
ﯾوﺟد ,اﻟﻣﺑﻠﻎ:

אין

יש ,סכום___________ :

ﻻ ﯾوﺟد

ﯾوﺟد ,اﻟﻣﺑﻠﻎ:

אין

יש ,סכום___________ :

ﻻ ﯾوﺟد

ﯾوﺟد ,اﻟﻣﺑﻠﻎ:

אין

יש ,סכום___________ :

ﻻ ﯾوﺟد

ﯾوﺟد ,اﻟﻣﺑﻠﻎ:

אין

יש ,סכום___________ :

ﻻ ﯾوﺟد

ﯾوﺟد ,اﻟﻣﺑﻠﻎ:

אין

יש ,סכום___________ :

ﻻ ﯾوﺟد

ﯾوﺟد ,اﻟﻣﺑﻠﻎ:

אין

יש ,סכום___________ :

ﻻ ﯾوﺟد

ﯾوﺟد ,اﻟﻣﺑﻠﻎ:

אין

יש ,סכום___________ :

ﻻ ﯾوﺟد

ﯾوﺟد ,اﻟﻣﺑﻠﻎ:

אין

יש ,סכום___________ :

ﻻ ﯾوﺟد

ﯾوﺟد ,اﻟﻣﺑﻠﻎ:
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–
שם המעסיק
اﺳم ﻣﻛﺎن اﻟﻌﻣل

18מספר תיק ניכויים
رﻗم ﻣﻠف اﻟﺧﺻوﻣﺎت

שם העובד )משפחה(
اﺳم اﻟﻌﺎﻣل )اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ(

המתנהל בסניף
اﻟﻣﺳﺟّل ﻓﻲ ﻓرع

שם העובד )פרטי(
اﺳم اﻟﻌﺎﻣل )اﻟﺷﺧﺻﻲ(

מספר זהות
رﻗم اﻟﮭوﯾﺔ
ס"ב

לא  -מצ"ב פירוט תקופת עבודה
ﻛﻼ – ﻣرﻓق ﻛﺷف ﻋن ﻓﺗرة اﻟﻌﻣل

כן
עבד אצלנו מ _______________ -ברציפות
ﻧﻌم
ﻋﻣل ﻟدﯾﻧﺎ ﻣن  _______________ -ﺑﺷﻛل ﻣﺗواﺻل
הפסיק לעבוד אצלנו לחלוטין מ___________________-
ﺗوﻗف ﻋن اﻟﻌﻣل ﻟدﯾﻧﺎ إطﻼﻗﺎ ﻣن_____________________ -
ממשיך לעבוד אצלנו ושכרו החודשי ברוטו _____________________ ₪
ﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ﻟدﯾﻧﺎ وراﺗﺑﮫ اﻟﺷﮭري اﻟﻣﺟﻣل ________________________ ش.ج
צמצמתי/אצמצם את היקף עבודתי מתאריך _____________________ והכנסתי ___________________ ₪
_____________________ ودﺧﻠﻲ ____________________ ش.ج
ﺧﻔّﺿت/ﺳﺄﺧ ّﻔض ﻧﺳﺑﺔ وظﯾﻔﺗﻲ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ
קיימת קירבה משפחתית בין העובד והמעביד

לא

ﺗوﺟد ﺻﻠﺔ ﻗراﺑﺔ ﺑﯾن اﻟﻣوظف وﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل

ﻛﻼ

כן ,סוג הקרבה _____________________
ﻧﻌم ,ﻧوع اﻟﻘراﺑﺔ ______________________
מספר טלפון
رﻗم اﻟﮭﺎﺗف

כתובת המעביד
ﻋﻧوان ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل

תאריך_______ שם החותם ______________
اﺳم اﻟﻣوﻗﻊ

ﺗﺎرﯾﺦ

חתימה וחותמת המעביד
ﺗوﻗﯾﻊ وﺧﺗم ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل

_____________

5

*

אני ממשיך לעבוד בהיקף מלא
ﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ﺑوظﯾﻔﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ
הפסקתי  /אפסיק לעבוד מתאריך

ﺗوﻗﻔت  /ﺳﺄﺗوﻗف ﻋن اﻟﻌﻣل ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ

*

והכנסתי ברוטו תהיה _________ ₪לחודש

אצמצם את היקף עבודתי מתאריך
ﺳﺄﺧﻔض ﻧﺳﺑﺔ وظﯾﻔﺗﻲ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ

دﺧﻠﻲ اﻟﻣﺟﻣل ﺳﯾﻛوان __________ش.ج ﺷﮭرﯾﺎ

:

סוג העיסוק __________________ :שם העסק________________________:

ﻧوع اﻟﻌﻣل:

اﺳم ﻣﻛﺎن اﻟﻌﻣل:

במקרה של צמצום או הפסקת העבודה ,עלייך להודיע למחלקת הגבייה והביטוח.
ﯾﺟب اﻋﻼم ﻗﺳم اﻟﺗﺄﻣﯾن واﻟﺟﺑﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗوﻗﻔك ﻋن اﻟﻌﻣل أو ﺗﺧﻔﯾض ﻧﺳﺑﺔ اﻟوظﯾﻔﺔ.
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לידיעתך :פירוט תק' העיסוק שלך קיים בביטוח הלאומי ואת יכולה לקבל אותו באמצעות המוקד הטלפוני  6050* -או בסניפי הביטוח
הלאומי
ﻟﻌﻠﻣك :ﺗﺳﺗطﯾﻌﯾن ﺗﻠﻘﻲ ﻛﺷف ﻓﺗرات ﻋﻣﻠك اﻟﻣوﺟودة ﻟدى اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟوطﻧﻲ ﺑواﺳطﺔ ﻣرﻛز اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﮭﺎﺗﻔﻲ  *6050 -أو ﻓﻲ ﻓروع اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟوطﻧﻲ.

7
5
5
מתאריך
ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ
.1
.2

בל(09.2015) 90480 /
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18
עד תאריך
ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ

שם המדינה
اﺳم اﻟدوﻟﺔ

מטרת השהות
ھدف اﻟﻣﻛوث
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מספר זהות
رﻗم اﻟﮭوﯾﺔ

מין
اﻟﺟﻧس
זכר
ذﻛر
נקבה
أﻧﺛﻰ

ס"ב

שם פרטי
اﻻﺳم اﻟﺷﺧﺻﻲ

תאריך לידה
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﯾﻼد
שנה
ﺳﻧﺔ

שם משפחה
اﺳم اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ

חודש
ﺷﮭر

גר איתי :
ﯾﺳﻛن ﻣﻌﻲ:
לא ,מתאריך ___________
ﻛﻼ ,ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ
כן ,מתאריך ___________
ﻧﻌم ,ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ

יום
ﯾوم

תאריך עלייה
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘدوم اﻟﻰ اﻟﺑﻼد
שנה
ﺳﻧﺔ

 למלא רק אם הכתובת שונה מכתובתך– ﯾﺟب ﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻌﻧوان اذا ﻛﺎن ﻣﺧﺗﻠﻔﺎ ﻋن ﻋﻧواﻧك
מס' בית כניסה
רחוב  /תא דואר
رﻗم اﻟﻣﻧزل اﻟﻣدﺧل
ﺷﺎرع/ﺻﻧدوق اﻟﺑرﯾد

.

בל(09.2015) 90480 /

דירה
اﻟﺷﻘﺔ

חודש
ﺷﮭر

יישוב
اﻟﺑﻠدة

יום
ﯾوم

מיקוד
رﻗم اﻟﻣﻧطﻘﺔ
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67

70
70
מקור הכנסה
ﻣﺻدر اﻟدﺧل

נא לסמן ליד כל אחד ממקורות ההכנסה המפורטים " יש" או "אין"
ﺳ ّﺟل ﺑﺟﺎﻧب ﻛل واﺣدة ﻣن ﻣﺻﺎدر اﻟدﺧل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ "ﯾوﺟد" أو "ﻻ ﯾوﺟد"

.1עבודה שכירה
ﻋﻣل ﻛﺄﺟﯾر
.2עבודה עצמאית
ﻋﻣل ﻛﻣﺳﺗﻘل
.3פנסיה בישראל
ﺗﻘﺎﻋد ﻣن اﺳراﺋﯾل
.4פנסיה בחו"ל
ﺗﻘﺎﻋد ﻣن ﺧﺎرج اﻟﺑﻼد
.5רנטה בחו"ל
ﻣﺧﺻّﺻﺎت ﻣن ﺧﺎرج اﻟﺑﻼد
.6תגמולים ממשרד הביטחון או האוצר
ﻣﺧﺻّﺻﺎت ﻣن وزارة اﻟدﻓﺎع أو اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
.7דמי שכירות :מדירה ,קרקע ,חנות או מבנה
رﺳوم إﯾﺟﺎر :ﻣن ﺷﻘﺔ ,أرض ,دﻛﺎن أو ﺑﻧﺎﯾﺔ
.8ריבית מחסכונות או דיבידנד ממניות
ﻓواﺋد ﻣن ﺗوﻓﯾرات أو أرﺑﺎح ﻣن أﺳﮭم

אין

יש ,סכום___________ :

ﻻ ﯾوﺟد

ﯾوﺟد ,اﻟﻣﺑﻠﻎ:

אין

יש ,סכום___________ :

ﻻ ﯾوﺟد

ﯾوﺟد ,اﻟﻣﺑﻠﻎ:

אין

יש ,סכום___________ :

ﻻ ﯾوﺟد

ﯾوﺟد ,اﻟﻣﺑﻠﻎ:

אין

יש ,סכום___________ :

ﻻ ﯾوﺟد

ﯾوﺟد ,اﻟﻣﺑﻠﻎ:

אין

יש ,סכום___________ :

ﻻ ﯾوﺟد

ﯾوﺟد ,اﻟﻣﺑﻠﻎ:

אין

יש ,סכום___________ :

ﻻ ﯾوﺟد

ﯾوﺟد ,اﻟﻣﺑﻠﻎ:

אין

יש ,סכום___________ :

ﻻ ﯾوﺟد

ﯾوﺟد ,اﻟﻣﺑﻠﻎ:

אין

יש ,סכום__________ :

ﻻ ﯾوﺟد

.9אחר____________________ :
آﺧر:
)נא לפרט סוג הכנסה וגובהה(
)ﺳﺟّل رﺟﺎء ﻧوع اﻟدﺧل وﻗﯾﻣﺗﮫ(
)
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ﯾوﺟد ,اﻟﻣﺑﻠﻎ:

אין

יש ,סכום___________ :

ﻻ ﯾوﺟد

ﯾوﺟد ,اﻟﻣﺑﻠﻎ:
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שם הקיבוץ ______________________________________
اﺳم اﻟﻛﯾﺑوﺗس

- 485
- 485

חבר קיבוץ מתאריך __________________________
ﻋﺿو ﻓﻲ اﻟﻛﯾﺑوﺗس ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ

,

11
שמות בעלי החשבון
اﺳﻣﺎء أﺻﺣﺎب اﻟﺣﺳﺎب

שם הסניף  /כתובתו
اﺳم اﻟﻔرع/ﻋﻧواﻧﮫ

שם הבנק
اﺳم اﻟﺑﻧك

סוג קרבה לתובע
ﻧوع اﻟﻘراﺑﺔ ﻟﻣﻘدّم اﻟطﻠب

מס' סניף
رﻗم اﻟﻔرع

מספר חשבון
رﻗم اﻟﺣﺳﺎب

החשבון מתנהל על שם הקיבוץ  /המושב השיתופי
اﻟﺣﺳﺎب ﺑﺈدارة اﻟﻛﯾﺑوﺗس  /اﻟﻘرﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ

ברשותי חשבונות בנק נוספים

לא

כן ,בנק __________סניף ___________ מספר חשבון__________

ﺑﺣوزﺗﻲ ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺑﻧك إﺿﺎﻓﯾﺔ

ﻛﻼ

ﻧﻌم ,ﺑﻧك ____________ ﻓرع _____________ رﻗم اﻟﺣﺳﺎب ___________

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 פרטיהם של מושכי התשלומים.
أواﻓﻖ أن ﯾﻘﻮم اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺈﻋﺎدة اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻮدﻋﺔ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﻟﻤﺆﺳّﺴﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻮطﻨﻲ ،ﺣﺴﺐ طﻠﺒﮭﺎ ،وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺆﺳّﺴﺔ ﺑﺘﺤﻮﯾﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎ إﻟﻰ
ﺣﺴﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﺨﻄﺄ أو ﺑﺸﻜﻞ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ،ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻛﺎﻣﻼ أ ّو ﺟﺰﺋﯿّﺎ .ﻛﻤﺎ وﯾﺠﻮز ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺗﺰوﯾﺪ اﻟﻤﺆﺳّﺴﺔ ﺑﺘﻔﺎﺻﯿﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺴﺤﺐ
اﻷﻣﻮال.
__________________

תאריך
ﺗﺎرﯾﺦ

בל(09.2015) 90480 /

________________________

חתימת התובע
ﺗوﻗﯾﻊ ﻣﻘدم اﻟطﻠب
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אני החתום מטה מצהיר בזה כי כל הפרטים שמסרתי בתביעה ובנספחיה הם נכונים ומלאים.
ידוע לי ,שמסירת פרטים לא נכונים או העלמת נתונים היא עברה על החוק וכי אדם אשר גורם במרמה או ביודעין
למתן קצבה לפי חוק זה או להגדלתה על ידי 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.
כמו כן אני מתחייב להודיע על כל יציאה לחו"ל לתקופה העולה על שלושה חודשים.
أﻧﺎ اﻟﻣوﻗّﻊ أدﻧﺎه أﺻرّح ﺑﮭذا أنّ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﺗﻲ ﻗدّﻣت ﺿﻣن ھذا اﻟطﻠب وﻣﻼﺣﻘﮫ ﺻﺣﯾﺣﺔ وﻛﺎﻣﻠﺔ.
أﻋﻠم أنّ ﺗزوﯾد ﺗﻔﺎﺻﯾل ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺣﺔ أوّ إﺧﻔﺎء ﻣﻌطﯾﺎت ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون ,وأنّ اﻟﺷﺧص اﻟذي ﯾﻘوم ،ﺑﺎﻟﻌﻠم أو اﻻﺣﺗﯾﺎل ،ﻟﻠﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ دﻓﻊ
اﻟﻣﺧﺻّﺻﺎت وﻓق ھذا اﻟﻘﺎﻧون ،أو زﯾﺎدﺗﮭﺎ ﻋن طرﯾق إﺧﻔﺎء ﺗﻔﺎﺻﯾل ذات أھﻣﯾﺔ ،ﺳﯾﻌﺎﻗب ﺑدﻓﻊ ﻏراﻣﺔ أوّ ﺑﺎﻟﺳﺟن.
ي ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ أﺣد ﺗﻔﺎﺻﯾل ھذا اﻟطﻠب أوّ ﻣﻼﺣﻘﮫ ﻗد ّ
ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻲ ﻟﻠﻣﺧﺻّﺻﺎت أوّ ﻋﻠﻰ ﺗراﻛم دﯾّن ،ﻟﮭذا أﻟﺗزم ﺑﺎﻟﺗﺑﻠﯾﻎ ﻋن أيّ
أﻋﻠم أنّ أ ّ
ﺗﻐﯾﯾر ﺧﻼل  30ﯾوم.
ﻛﻣﺎ وأﻟﺗزم ﺑﺈﺑﻼغ ﻣؤﺳّﺳﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟوطﻧﻲ ﻋن أي ﺳﻔر إﻟﻰ ﺧﺎرج اﻟﺑﻼد ﻟﻔﺗرة ﺗﺗﻌدى ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر
תאריך_____________ שם החותם_________________

חתימת התובע

______________________

اﻟﺗﺎرﯾﺦ _____________ اﺳم اﻟﻣوﻗﻊ __________________

ﺗوﻗﯾﻊ ﻣﻘدم اﻟطﻠب

_____________________

על פי התקנות והחוק ובהתאם לזכאותך ,אתה עשוי להיות זכאי להטבות מגורמים שונים .למימוש ההטבות דרושה הסכמתך להעברת
מידע בדבר זכאותך.
אני הח"מ ,נותן בזה רשות למוסד לביטוח לאומי למסור לרשויות או למוסדות ציבוריים מידע בדבר זכאותי לצורך קבלת הטבות נלוות
הקבועות בחוק ובתקנות.
ﺣﺳب اﺳﺗﺣﻘﺎﻗك ﻟﻠﻣﺧﺻﺻﺎت ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون ,ﻗد ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻋﻔﺎءات ﻣن ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ .ﻧﺣﺗﺎج ﻣواﻓﻘﺗك ﻟﻧﻘل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﺳﺗﺣﻘﺎﻗك ﻣن أﺟل
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ھذه اﻻﻋﻔﺎءات.
أﻧﺎ اﻟﻣﻘﻊ أدﻧﺎه  ,أﺳﻣﺢ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟوطﻧﻲ ﺑﺗﺣوﯾل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻠﺳﻠطﺎت أو اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺧﺻوص اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻲ ﻣن أﺟل ﺗﻠﻘﻲ اﻻﻋﻔﺎءات اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ واﻟﻣﺣدّدة
ﺣﺳب اﻟﻘﺎﻧون.
לא מאשר
ﻻ أواﻓق
תאריך _________ חתימת התובע ____________________
ﺗوﻗﯾﻊ ﻣﻘدم اﻟطﻠب
ﺗﺎرﯾﺦ
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שם משפחה
اﺳم اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ

תעודת זהות
رﻗم اﻟﮭوﯾﺔ

שם פרטי
اﻻﺳم اﻟﺷﺧﺻﻲ

ס"ב

מס' בית
رﻗم اﻟﻣﻧزل

רחוב  /תא דואר
ﺷﺎرع/ﺻﻧدوق اﻟﺑرﯾد

טלפון קווי
رﻗم اﻟﮭﺎﺗف

כניסה
اﻟﻣدﺧل

דירה
اﻟﺷﻘﺔ

טלפון נייד
اﻟﮭﺎﺗف اﻟﺧﻠوي

דואר אלקטרוני
اﻟﺑرﯾد اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ

אני מאשר קבלת הודעות SMS
أواﻓق ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻼم رﺳﺎﺋل ﻧﺻﯾّﺔ

* יחס קרבה * _____________
ﻧوع اﻟﻘراﺑﺔ _____________

–

*

–
**
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** הסיבה שבגינה הגיש תביעה
ﺳﺑب ﺗﻘدﯾم اﻟطﻠب

יישוב
اﻟﺑﻠدة

מיקוד
رﻗم اﻟﻣﻧطﻘﺔ

אני מאשר קבלת מכתבים בדואר אלקטרוני
أواﻓق ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻼم اﻟرﺳﺎﺋل ﺑواﺳطﺔ اﻟﺑرﯾد اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ

_______________________________________
_______________________________________
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לשימוש
פנימי

מינהל הגמלאות
זקנה ושאירים

מס' זהות  /דרכון

בלבד
)סריקה(

דפים

ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻّﺻﺎت

סוג
המסמך

ﻗﺴﻢ اﻟﺸﯿﺨﻮﺧﺔ واﻷراﻣﻞ

(
רק אם הכנסותיך נמוכות ואתה מעוניין שנבחן את זכאותך להשלמת הכנסה כתוספת לקצבת הזקנה,
נא מלא טופס זה.
اﻟرﺟﺎء ﺗﻌﺑﺋﺔ ھذا اﻟطﻠب إذا ﻛﺎﻧت ﻣدﺧوﻻﺗك ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ وﺗرﯾد ﻓﺣص اﺳﺗﺣﻘﺎﻗك ﻟﺗﻛﻣﻠﺔ اﻟدﺧل ﻛﺈﺿﺎﻓﺔ ﻟﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﺷﯾﺧوﺧﺔ.
שם פרטי
اﻻﺳم اﻟﺷﺧﺻﻲ

שם משפחה
اﺳم اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ

מספר זהות
رﻗم اﻟﮭوﯾﺔ
ס"ב

שם פרטי
اﻻﺳم اﻟﺷﺧﺻﻲ

שם משפחה
اﺳم اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ

שם האב
اﺳم اﻷب

תאריך לידה
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﯾﻼد

שם האם
اﺳم اﻷم

מספר זהות
رﻗم اﻟﮭوﯾﺔ
ס"ב

שנה
ﺳﻧﺔ
רווק/ה
أﻋزب/ﻋزﺑﺎء

בל(09.2015) 90480 /

חודש
ﺷﮭر
נשוי/אה
ﻣﺗزوج/ة

יום
ﯾوم
אלמן/ה
أرﻣل/ة

גרוש/ה
ﻣطﻠق/ة

ידוע/ה בציבור
ﻣﻌروف/ة ﻟدى اﻟﺟﻣﮭور

פרוד/ה
ﻣﻧﻔﺻل/ة

עמוד  12מתוך 15

I
 .1יש למלא סכום בש"ח.
ﯾﺟب ﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻣﺑﻠﻎ ﺑﺎﻟﺷواﻗل.
 .2חובה לצרף לנספח זה דפי חשבון עובר ושב בעבור שלושת החודשים האחרונים ואישור על ריכוז תיק השקעות
שבהם מנוהלים חשבונותיך.
ﯾﺟب ارﻓﺎق ﻛﺷف ﻟﺣﺳﺎب اﻟﺑﻧك ﻋن اﻟﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر اﻷﺧﯾرة وﺗرﻛﯾز ﻣﻠف اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣن ﺣﺳﺎﺑﺎﺗك ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﻧوك.
.X
.3
.x
–

פיקדונות ותכניות חסכון
وداﺋﻊ وﺑراﻣﺞ ﺗوﻓﯾر
אגרות חוב וניירת חוב
أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ وﻋﻘود دﯾن
גמלה ממשרד הקליטה  /הסוכנות
ﻣﺧﺻﺻﺎت ﻣن وزارة اﻹﺳﺗﯾﻌﺎب  /اﻟوﻛﺎﻟﺔ
اﻟﯾﮭودﯾﺔ
פנסיה בחו"ל
ﺗﻘﺎﻋد ﻣن ﺧﺎرج اﻟﺑﻼد
רנטה בחו"ל
ﻣﺧﺻﺻﺎت ﻣن ﺧﺎرج اﻟﺑﻼد
תגמולים ממשרד הביטחון או האוצר
ﻣﺧﺻﺻﺎت ﻣن وزارة اﻟدﻓﺎع أو اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
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II

 .1יש לפרט נכסים )רכוש והון( שהיו ברשות המבקש/ת ושל בן/בת הזוג ב 5 -השנים האחרונות.
ﯾﺟب ﺗﺳﺟﯾل ﻛل ﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت )ﻋﻘﺎرات وأﻣوال ( اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺑﺣوزة ﻣﻘدم/ة اﻟطﻠب أو اﻟزوج/ة ﻓﻲ اﻟﺧﻣس ﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة.
.X
.2
.x
–
סוג הרכוש או ההון
ﻧوع اﻟﻌﻘﺎر أو اﻷﻣوال
.1
)פרט לדירת מגורים
ולדיור מוגן(
)ﻣﺎ ﻋدا ﺷﻘﺔ اﻟﺳﻛن واﻟﺷﻘﺔ
اﻟﻣﺣﻣﯾﺔ(

פרטים על הרכוש
ﺗﻔﺎﺻﯾل ﻋن اﻟﻌﻘﺎر
כתובת_______________________ :
اﻟﻌﻧوان________________________:
גוש/חלקה____________________ :
ﺣوض/ﻗﺳﯾﻣﺔ____________________:
בבעלותי :כן  /לא
ﻣُﻠﻛﻲ :ﻧﻌم  /ﻛﻼ
שאני משכיר :כן  /לא
أﻗوم ﺑﺗﺄﺟﯾرھﺎ :ﻧﻌم  /ﻛﻼ

אם נמכר ,ציין את מועד
המכירה
إذا ﺗم ﺑﯾﻌﮫ ,ﺳﺟل ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺑﯾﻊ

חודש
ﺷﮭر

שנה
ﺳﻧﺔ

יום
ﯾوم

אם נמסר ללא תמורה ציין
את מועד המסירה
إذا ﻗُدّم ﺑدون ﻣﻘﺎﺑل ,ﺳﺟل
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺳﻠﯾم.

שנה
ﺳﻧﺔ

חודש
ﺷﮭر

יום
ﯾوم

.2
)משק חי ,פרדס ,פלחה
וכו'(
)ﻣزرﻋﺔ ﺣﯾواﻧﺎت,
ﺑﯾﺎرة ,ﻓﻼﺣﺔ ,اﻟﺦ(...

מיקום_______________________ :
اﻟﻣﻛﺎن_______________________ :
גוש/חלקה____________________ :
ﺣوض/ﻗﺳﯾﻣﺔ____________________ :

חודש
ﺷﮭر

שנה
ﺳﻧﺔ

יום
ﯾوم

שנה
ﺳﻧﺔ

חודש
ﺷﮭر

יום
ﯾوم

.3
)בית חרושת ,בית
מלאכה ,חנות וכו'(

יש  /אין
ﯾوﺟد/ﻻ ﯾوﺟد

)ﻣﺻﻧﻊ ,ﻣﺷﻐل ,دﻛﺎن,
اﻟﺦ(..
בבעלותי או בשימושי :כן  /לא
ﺑﻣﻠﻛﯾﺗﻲ أو ﺑﺎﺳﺗﺧداﻣﻲ :ﻧﻌم  /ﻛﻼ
רכב ניידות :כן  /לא
ﺳﯾﺎرة ﻣﺣدودي اﻟﺗﻧﻘل :ﻧﻌم  /ﻛﻼ
לצורך טיפול רפואי :כן  /לא
ﻷﻏراض ﺻﺣﯾﺔ :ﻧﻌم  /ﻛﻼ

.4

חודש
ﺷﮭر

שנה
ﺳﻧﺔ

חודש
ﺷﮭر

שנה
ﺳﻧﺔ

יום
ﯾوم

יום
ﯾوم

III
₪

אני חייב בתשלום דמי מזונות על פי פסק דין ,בסכום חודשי של
ﻣﻠزم ﺑدﻓﻊ ﻣﺧﺻﺻﺎت ﻧﻔﻘﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻘرار اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ,ﺑﻣﺑﻠﻎ ﺷﮭري وﻗدره ____________ ش.ج
נפסקו לזכאותי דמי מזונות ,בסכום חודשי של ___________________
ُﺣﻛم ﻟﺻﺎﻟﺣﻲ ﻣﺧﺻﺻﺎت ﻧﻔﻘﺔ ,ﺑﻣﺑﻠﻎ ﺷﮭري وﻗدره ________________ ش.ج

בל(09.2015) 90480 /

₪

שנה
ﺳﻧﺔ

שנה
ﺳﻧﺔ

חודש
ﺷﮭر

חודש
ﺷﮭر

יום
ﯾوم

יום
ﯾوم
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IV
אם אין לך הכנסות ,ציין את מקורות הקיום שלך:
إن ﻟم ﺗﻛن ﻟدﯾك ﻣدﺧوﻻت ,أذﻛر ﻣﺻﺎدر ﻣﻌﯾﺷﺗك:
__________________________________________________________________________________ .1
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ .2
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ .3
__________________________________________________________________________________
תאריך___________________ שם החותם __________________ חתימת התובע

________________________

ﺗﺎرﯾﺦ ___________________ اﺳم اﻟﻣوﻗﻊ ____________________ ﺗوﻗﯾﻊ ﻣﻘدم اﻟطﻠب

_______________________

V
אני החתום מטה מצהיר בזה ,כי כל הפרטים שמסרתי בתביעה ובנספחיה הם נכונים ומלאים.
ידוע לי ,שמסירת פרטים לא נכונים או העלמת נתונים היא עברה על החוק וכי אדם אשר גורם במרמה או ביודעין למתן קצבה
לפי חוק זה או להגדלתה על ידי 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 להשפיע על זכאותי לגמלה או על יצירת חוב ,ועל
כן אני מתחייב להודיע על כל שינוי בתוך  30יום.
כמו כן אני מתחייב להודיע על כל יציאה לחו"ל לתקופה העולה על שלושה חודשים.

أﻧﺎ اﻟﻣوﻗّﻊ أدﻧﺎه أﺻرّح ﺑﮭذا أنّ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﺗﻲ ﻗدّﻣت ﺿﻣن ھذا اﻟطﻠب وﻣﻼﺣﻘﮫ ﺻﺣﯾﺣﺔ وﻛﺎﻣﻠﺔ.
أﻋﻠم أنّ ﺗزوﯾد ﺗﻔﺎﺻﯾل ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺣﺔ أوّ إﺧﻔﺎء ﻣﻌطﯾﺎت ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون ,وأنّ اﻟﺷﺧص اﻟذي ﯾﻘوم ،ﺑﺎﻟﻌﻠم أو اﻻﺣﺗﯾﺎل ،ﻟﻠﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ
دﻓﻊ اﻟﻣﺧﺻّﺻﺎت وﻓق ھذا اﻟﻘﺎﻧون ،أو زﯾﺎدﺗﮭﺎ ﻋن طرﯾق إﺧﻔﺎء ﺗﻔﺎﺻﯾل ذات أھﻣﯾﺔ ،ﺳﯾﻌﺎﻗب ﺑدﻓﻊ ﻏراﻣﺔ أوّ ﺑﺎﻟﺳﺟن.
أﻋﻠم أنّ أيّ ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ أﺣد ﺗﻔﺎﺻﯾل ھذا اﻟطﻠب أوّ ﻣﻼﺣﻘﮫ ﻗد ّ
ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻲ ﻟﻠﻣﺧﺻّﺻﺎت أوّ ﻋﻠﻰ ﺗراﻛم دﯾّن ،ﻟﮭذا أﻟﺗزم ﺑﺎﻟﺗﺑﻠﯾﻎ ﻋن
أيّ ﺗﻐﯾﯾر ﺧﻼل  30ﯾوم.
ﻛﻣﺎ وأﻟﺗزم ﺑﺈﺑﻼغ ﻣؤﺳّﺳﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟوطﻧﻲ ﻋن أﯾﺳﻔر إﻟﻰ ﺧﺎرج اﻟﺑﻼد ﻟﻔﺗرة ﺗﺗﻌدى ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر.
תאריך _________ שם החותם ____________________ חתימת התובע ____________________

ﺗﺎرﯾﺦ

בל(09.2015) 90480 /

اﺳم اﻟﻣوﻗﻊ

ﺗوﻗﯾﻊ ﻣﻘدم اﻟطﻠب
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VI
על פי התקנות והחוק ובהתאם לזכאותך ,אתה עשוי להיות זכאי להטבות מגורמים שונים .למימוש ההטבות דרושה הסכמתך להעברת
מידע בדבר זכאותך.
אני הח"מ ,נותן בזה רשות למוסד לביטוח לאומי למסור לרשויות או למוסדות ציבוריים מידע בדבר זכאותי לצורך קבלת הטבות נלוות
הקבועות בחוק ובתקנות.
ﺣﺳب اﺳﺗﺣﻘﺎﻗك ﻟﻠﻣﺧﺻﺻﺎت ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون ,ﻗد ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻋﻔﺎءات ﻣن ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ .ﻧﺣﺗﺎج ﻣواﻓﻘﺗك ﻟﻧﻘل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﺳﺗﺣﻘﺎﻗك ﻣن أﺟل
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ھذه اﻻﻋﻔﺎءات.
أﻧﺎ اﻟﻣﻘﻊ أدﻧﺎه  ,أﺳﻣﺢ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟوطﻧﻲ ﺑﺗﺣوﯾل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻠﺳﻠطﺎت أو اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺧﺻوص اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻲ ﻣن أﺟل ﺗﻠﻘﻲ اﻻﻋﻔﺎءات اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ واﻟﻣﺣدّدة
ﺣﺳب اﻟﻘﺎﻧون.
לא מאשר
ﻻ أواﻓق
תאריך _________ חתימת התובע ____________________
ﺗوﻗﯾﻊ ﻣﻘدم اﻟطﻠب
ﺗﺎرﯾﺦ

בל(09.2015) 90480 /

