
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 מתו 1עמוד 

)09.2006 (5901/ בל

aהמוסד לביטוח לאומי
 מנהל הגמלאות
 אג אסירי ציו

 

  על פי חוק תגמולי לאסירי ציו ולבני משפחותיה בקשה לתגמול לפי הכנסה 

  כללי
הזכאות לתגמול זה תלויה. י הרשות המאשרת שבמשרד הקליטה והעלייה" ציו שהוכר עי אסיר"בקשה תוגש רק ע
 ). במידה ויש לו ב זוגובהכנסותיו של המבקש וב זוגו (בהכנסות המבקש 

או אישורי שיוגשו באופ חלקי/מידע ו. לש בדיקת הזכאות יש להמציא את כל הנתוני והאישורי המתאימי
 . את מהל הבדיקהבלבד עלולי לעכב

 
  הנחיות כלליות למילוי הבקשה

 .ת למלא את הטופס בכתב יד ברור/הנ מתבקש .א
 . בתשובה המתאימהXת לסמ / הנ מתבקש בסעי בו מופיעה שאלה ע משבצת  .ב
 .כפי שהוא רשו בתעודת הזהות כולל סיפרת ביקורת, מספר זהות יש לרשו .ג
 

  הנחיות לסעיפי השוני
  :להל הנחיות המצריכות הסבר מפורט. חיות למילוי הטופס מצויות בסעיפי השוניהנ
  מקו תשלו 7סעי  .1

 .מספר החשבו ומספר הסני, יש לרשו במדויק את ש הבנק וכתובתו 
  ).א קיימי(יש לרשו את פרטי ש בעל החשבו וכ את פרטי כל השותפי לחשבו  

 : ימולא8סעי  .2
ת לגבות את התגמול עקב מצב/ה מסוגל/ת אינו/ת כיו שהמבקש/ה המבקש/שר מגיש הבקשה לתגמול אינוכא 
:ת כגו/ולרשו את יחס הקירבה למבקש, ה/יש לצר אישור רפואי עדכני על מצבו, במקרה כזה. ה/בריאותו 
 .אח או אחות, בת, ב, ב זוג/בת 

 
  תעודות או אישורי שיש לצר לבקשה לתגמול

 ).כמפורט בהמש(יש לצר את כל האישורי המצויי בידי על הכנסות  .1
 

 ?כיצד להגיש את הבקשה
 :את טופס הבקשה יש לשלוח ל

 המוסד לביטוח לאומי
 היחידה לאסירי ציו

 13ויצמ ' שד
  ירושלי91909מיקוד 

 646321702: לבירורי ושאלות



 

 

 
 

4 מתו 2עמוד 

)09.2006 (5901/ בל

a לאומיהמוסד לביטוח
 מנהל הגמלאות
 אג אסירי ציו

 

 בקשה לתגמול לאסיר ציו לפי הכנסה 

       

 זהות' מס
  

  
                   סוג

 דפי     המסמ

 

 )ת ציו/אסיר(ת /פרטי המבקש .1
 מספר זהות

 ב"ס
 ש משפחה ש פרטי תארי לידה

 ז ש האב מי  

 נ

 בת זוג/פרטי ב 
 מספר זהות

 ב"ס
 ש משפחה ש פרטי תארי לידה

 ז ש האב מי  

 נ

 ב הזוג הינו אסיר ציו
 )הק בעיגול(

 שוהה במוסד סעודי
 

 כ לא  כ       ש המוסד לא    

 מצב משפחתי אחרו

 ת/כתובת המבקש .2
 רחוב מספר בית כניסה דירה יישוב מיקוד

 מספר טלפו מספר טלפו נייד כתובת דואר אלקטרוני

00

 בת זוגו/ת וב/פרטי על המבקש .3

  ת/המבקש בת זוג/ב

 ת/ה בזה שאינו עובד/ואני מצהיר,  לא
  כ

 ת/ה בזה שאיני עובד/ מצהירואני,  לא
  כ

נא לשלוח , א כ(עובד כיו  .1
 )תלושי שכר מיו הגשת הבקשה 

 תארי 
 הפסקת עבודה

 תארי 
 הפסקת עבודה

 נא לשלוח מכתב על, למי שאינו עובד .2
 הפסקת עבודה  

  
 סוג העיסוק האחרו לעובד עצמאי  .3

, עסק שותפות בעסק, מלאכה( 
 )משלח יד, מסחר 

 

 ) והשל פרטיXסמ (הצהרה על עבודה מיו הגשת הבקשה ואיל 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

  

 

 )והשל פרטי+ סמ (הצהרה על הכנסות החל מיו הגשת הבקשה ואיל 

 חתימה ש החות 

4 מתו 3עמוד 

)09.2006 (5901/ בל

 *פרטי על הכנסות .4

 מקור ההכנסה ת/המבקש בת זוג/ב
 נא לצר אישורי על כל ההכנסות מיו הגשת הבקשה

 קיצבה מהמוסד לביטוח לאומי .1  יש  אי  יש  אי

 :פירוט הקיצבאות .2  

 פנסיה בישראל .3  יש  אי  יש  אי

 ל"פנסיה או רנטה מחו .4  יש  אי  יש  אי

 תגמולי ממשרד הביטחו .5  יש  אי  יש  אי

 מלחמה בנאצי/ תגמולי ממשרד האוצר לנכי רדיפות  .6  יש  אי  יש  אי

  יש  אי  יש  אי
,  מפתח עבור בית קרקעדמי, תמלוגי, דמי שכירות .7

 בניי תעשייתי או נכסי אחרי 

 ריבית דיווידנד והפרשי הצמדה .8  יש  אי  יש  אי

 ייעור או גידולי קרקע, עבודת אדמה, חקלאות .9  יש  אי  יש  אי

 )פרט (אחר  .10  יש  אי  יש  אי

  יש ליידע את מחלקת אסירי ציועל כל שינוי בהכנסות 

 ת/פרטי על חשבונות בנק של המבקש .5

 מ הבנק של כל חשבונות הבנק שעל שמכ" תדפיס ריכוז יתרות כולל"נא לצר 

 בת הזוג/פרטי על חשבונות בנק של ב .6

חשבונות הבנק שפורטו, ב זוגי/ מצויני לעיל מצהיר כי ברשותי על שמי וש בתאני החתו מטה שפרטי 
 ).'ע וכו"ני, ח"מט, קופות גמל, תכניות חסכו, ש"כולל עו(ברשימות אלה  

 
 .בת זוגי/ש ב, מלבד החשבונות עליה הצהרתי לעיל אי חשבונות בנק נוספי על שמי 

 
ואני מתחייב להודיע מיד ליחידה לאסירי ציו על, גע לחשבונות הבנק נכוניאני מצהיר שכל הפרטי שמסרתי בנו 
 .פתיחת חשבונות בנק נוספי 

 פרטי
קיבו

 שמות בעלי החשבו

ספר החשבומ מספר הסניש הבנק

 סוג החשבו

 כתובתו/ש הסני

 פרטי
קיבו

 שמות בעלי החשבו

מספר החשבו מספר הסניש הבנק

 סוג החשבו

 כתובתו/ש הסני



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 מתו 4עמוד 

)09.2006 (5901/ בל

 *מקו תשלו .7

 )במידה ותוכר כזכאי(אליו אתה מעוני להעביר את התגמול *  
 .החשבו מתנהל על שמי בלבד  
 . שמי ועל ש השותפי הבאיהחשבו מתנהל על  

 פרטי שותפי לחשבו הבנק .'א7
 ש השות הקירבה למקבל הגימלה חתימה תארי

 
1. 

2. 

 

 ת/י המבקש"פרטי מגיש הבקשה א היא אינה מוגשת ע .8

 :ידה/סיבת הגשת הבקשה על ידו 

 ת הבקשה/ישכתובת מג 

ידוע לי כי מסירת פרטי לא נכוני או העלמת. ה כי כל הפרטי בבקשה ה נכוני ומלאי/ אני מצהירהצהרה
אודיע על כ מיד למוסד, בכתובת, מהווה עברה על החוק א יחול שינוי בפרטי שמסרתי כגו במצב המשפחתי, פרטי

 . חודשי6ל לתקופה העולה על "ת להודיע על יציאה לחו/כמו כ אני מתחייב. לביטוח לאומי

 חתימה ש החות תארי
 

 

 לא תטופל התביעה, ללא חתימה על הטופס

מספר החשבו מספר הסניש הבנק  כתובתו/ש הסני

 .ולדאוג להחתימ על טופס עדכו החשבו, או מיופי כוח בחשבו/אנו מתחייבי להודיע למוסד לביטוח לאומי על כל שינוי של השותפי לחשבו ו
 .בי במהל תקופת הזכאות לגמלה ובי אחריה, לביטוח לאומי לפי בקשתו את פרטי השותפי לחשבו ומיופי הכוח מעת לעתאנו מסכימי שהבנק ימסור למוסד 

וכ ימסור , או שלא כדי, א המוסד יפקיד לחשבו תשלו כלשהו בטעות, אנו מסכימי שהבנק יחזיר למוסד לביטוח לאומי לפי דרישתו סכומי מתו החשבו
 .עבור מקבל הגמלה, מתחייבי להשתמש בכספי הגמלה שיופקדו לחשבו, אנו השותפי לחשבו. רטי מושכי התשלומי כאמורלמוסד את פ

 חתימת
 מקבל

 הגמלה

 /חתימת
 חתימות
השותפי
תארי   לחשבו

 מספר זהות
 ב"ס

 ש משפחה ש פרטי

 רחוב מספר בית כניסה דירה יישוב מיקוד

 


