
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 מתו 1עמוד 

)10.2006 (5903/ בל

aהמוסד לביטוח לאומי
 מנהל הגמלאות

 תחו אסירי ציו

 בקשה לתגמול לתלויי באסירי ציו שנפטרו
 על פי חוק התגמולי לאסירי ציו ולבני משפחותיה

  כללי
שקיבל גימלה מהמוסד לביטוח לאומי בגי הכרתו כאסיר ציו ונפטר לאחר, ה   של אסיר ציו/י אלמ"בקשה תוגש ע

1.1.99. 
 

  הנחיות כלליות למילוי הבקשה
 .ת למלא את הטופס בכתב יד ברור/ מתבקשהנ .א
 . בתשובה המתאימהXת לסמ / הנ מתבקש, בכל סעי בו מופיעה שאלה שלידה משבצת  .ב
 .כפי שהוא רשו בתעודת הזהות, מספר זהות יש לרשו .ג
 

  הנחיות לסעיפי השוני
 .הנחיות למילוי הטופס מצויות בסעיפי השוני

  :הסבר מפורטלהל הנחיות המצריכות 
  מקו תשלו 8סעי  .1

 .מספר החשבו ומספר הסני, יש לרשו במדויק את ש הבנק וכתובתו 
 .יש לסמ במשבצת המתאימה על ש מי מתנהל החשבו 
  .יועבר רק לחשבו המתנהל על שמהתגמול  

 : ימולא11סעי  .2
ת לגבות את התגמול/ה אינו מסוגל/האלמה וזאת במקרה ש/כאשר מגיש הבקשה לתגמול איננו האלמ .א 
ולרשו את יחס הקירבה, ה/יש לצר אישור רפואי על מצב האלמ, במקרה כזה. ה/עקב מצב בריאותו  
 .בת, ב, אח: ה כגו/לאלמ  
 ).לפי חוק הביטוח הלאומי (מגיש הבקשה לתגמול הוא ילד כאשר .ב 

 
  תעודות או אישורי שיש לצר לבקשה לתגמול

שירות/ עתודה / צ "קד/ ל "שירות בצה, לימודי: יש לצר אישורי על, ת ויש ילד/ה זכאי/במידה שאי אלמ .1
 .שירות בהתנדבות/ לאומי  

 
 ?כיצד להגיש את הבקשה

 :את טופס הבקשה יש לשלוח ל
 המוסד לביטוח לאומי

 תחו אסירי ציו
 13ויצמ ' שד

  ירושלי91909מיקוד 
 646321702: תלבירורי ושאלו

 
 
 
 
 .בכפו להגדרה בחוק) 22עד גיל " (ילד"י "ה תוגש הבקשה ע/א אי אלמ 

1 

1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 מתו 2עמוד 

)10.2006 (5903/ בל

 בקשה לתגמול תלויי של אסיר ציו נכה שנפטר 

       

 זהות' מס
  

  
                   סוג

 דפי     המסמ

 

 ה/פרטי המנוח .1
 מספר זהות

 ב"ס
 ש משפחה ש פרטי תארי לידה

 ז ש האב מי מצב משפחתי אחרו מתארי

 נ

 ה/כתובת המנוח .2
 רחוב מספר בית כניסה דירה יישוב מיקוד

 פרטי הפטירה .3

 . תארי פטירה 

 ה/פרטי האלמ .4
 מספר זהות

 ב"ס
 ש משפחה ש פרטי תארי לידה

 ז ש האב מי 

 נ

 כתובת מגורי .5
 רחוב מספר בית כניסה דירה יישוב מיקוד

 . ת בכתובת זו החל מ/אני מתגורר 

 מע למכתבי .6

 ימולא רק א כתובת המגורי אינה זהה למע למכתבי 
 רחוב מספר בית ניסהכ דירה יישוב מיקוד אצל



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

4 מתו 3עמוד 

)10.2006 (5903/ בל

 22פרטי ילדי עד גיל  .7
  לומד או 18ילד מעל גיל 

 *בשירות
רשו את ש המוסד הלימודי או

  סוג השירות

 מספר זהות ש פרטי ש משפחה ש האב תארי לידה מי

       

       

       

 שירות בהתנדבות/ שירות לאומי / עתודה / צ "קד/ ל "כולל שירות בצה*   

 מקו תשלו .8

 פרטי
קיבו

 שמות בעלי החשבו

חשבומספר ה מספר הסניש הבנק

 סוג החשבו

כתובתו/ש הסני

 האלמנה/ פרטי נוספי על האלמ  .9

 לא כ
 ה/בת זוגו של המנוח/הייתי ב   עד   מ

 :שולמו לי מזונות
 מ

 עד

 
 מ

 עד
 ה/חייתי בנפרד מ המנוח  

 משתלמת לי קיצבה מהביטוח לאומי   סוג הקיצבה

 הגשתי תביעה לקצבת שאירי   בתארי

 הגשתי תביעה לקצבת תלויי   יבתאר
 בנפגעי עבודה

 הגשתי תביעה לקצבת שאירי מיוחדת   בתארי

 הוצאות החזקתי
 י"ממומנות ע

 ש המוסד
 אני שוהה במוסד  

 

  במקו המתאיXסמ 
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 )רק א מגיש הבקשה הינו האלמ(פרטי על הכנסות של האלמ  .10

 סוג הכנסה הסכו )חודש ושנה(במועד 

 עבודה  

 פנסיה בישראל  

 ל"פנסיה או רנטה מחו  

 הכנסה מרכוש, דיוידנד, שכר דירה  

  
, הכנסה אחרת כולל גימלאות מהאוצר

 'ממשרד הביטחו וכו
 )נא לציי המקור(

 

כולל ילד המגיש את הבקשה בעצמו או מי שמגיש(ה /פרטי מגיש הבקשה שאינו האלמ או האלמנה של המנוח .11
 )את הבקשה בש ילד 

 מספר זהות יחס קירבה
 ב"ס

 ש משפחה ש פרטי

 כתובת מגיש הבקשה 

 :ידה/סיבת הגשת הבקשה על ידו 

 רחוב מספר בית כניסה דירה יישוב מיקוד

ידוע לי כי מסירת פרטי לא נכוני או העלמת. ה כי כל הפרטי בבקשה ה נכוני ומלאי/אני מצהיר הצהרה
. על החוק וכי המוסד לביטוח לאומי רשאי לתבוע החזר כל סכו ששול שלא כדימהווה עבירה, פרטי 
.אודיע על כ מיד למוסד לביטוח לאומי, בכתובת, א יחול שינוי בפרטי שמסרתי כגו במצב המשפחתי 
ה שהבנק יחזיר/אני מסכי.  חודשי6ל לתקופה העולה על "ת להודיע על יציאה לחו/כמו כ אני מתחייב 
א המוסד יפקיד לחשבו תשלו שהוא כולו או, למוסד לביטוח לאומי לפי דרישתו סכומי מתו חשבוני 
ת להודיע על הפסקה מוקדמת של השירות הסדיר/כמו כ אני מתחייב. בחלקו שול בטעות או שלא כדי 
 .ל של ילד בגלל לימודי כעתודאי או מסיבה אחרת"בצה 

 חתימה ש החות תארי


