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 שאלון נכסים

 

 

 
 

 
 

 פרטי התובע

 מספר זהות שם פרטי שם משפחה
 ב"ס         

         

         
 

 ?בת זוגך/או על שם בן/רשומה על שמך ו ה אתה גרהאם הדירה שב 11

 שם בעל הדירה, לא_____________ 

 ________________גוש חלקה            

 כן 

 __________________ :פרט, כן      לא ?  קרבה משפחתית

 :את כולן ןציי –יש יותר מאחת אם ? חנות/ מבנה / יחידת דיור / בת זוגך או ילדיך דירה /האם בבעלותך או בבעלות בן. 2

 לא       

 פרט, כן: 

 חלקה גוש כתובת הדירה
אישור ממס  צרף

    טאבו / רכוש

 ?משמשת אדם אחר ,חנות/ מבנה / דיור  יחידת/ נוספת הדירה ההאם . 3

 לא       

 פרט, כן: 

 ?קרבה משפחתית מספר זהות שם הדייר
, חוזה שכירות צרף

 אם יש
  

 לא      פרט, כן :_________ 

 ?בת זוגך/האם הקרקע שעליה בנויה דירתך רשומה על שמך או על שם בן. 4

 כן       

 פרט,לא: 

 ?קרבה משפחתית שם בעל הקרקע

 
 לא      פרט, כן :________________________ 

בת משפחה או קרוב משפחה /וספות המשמשות בןנבנו דירות נ, מתחתיה או בסמוך לה, האם מעל הדירה שבה אתה מתגורר. 5

 :נא מלא את הפרטים הנדרשים הבאים –אם כן , כן      לא       ?אחר

 סוג קרבה מספר זהות שם הדייר
 ש מי "ע

 ?רשומה הדירה
 מי מימן את 
 ?בניית הדירה

ממתי הדייר 
 ?מתגורר בדירה

      

      

      

      

ייפוי כוח , חוזה שכירות, אישור תשלום ארנונה, אישור על מועד התחברות לחשמל, קבלות על הוצאות הבנייה, היתרי בנייה: נא לצרף
 בלתי חוזר

 ?     האם ילדיך גרים בדירות בבעלותם. 6

 ציין את שמותיהם,  לא :_____________________________________________________________________ 

 מותיהםציין את ש, כן :______________________________________________________________________ 

 ? האם מכרת נכס בחמש השנים האחרונות . 7

 לא 

 פרט סכום המכירה, כן : _________________  ₪ 
 ?האם נתת נכס כלשהו במתנה ללא תמורה בחמש השנים האחרונות. 8

 לא       

 פרט, כן: 

 הנכססוג 

 קרקע           מבנה 

למי ניתן 
 ?הנכס

 תאריך העברה קרבת משפחה זהות' מס שם
אישור מלשכת  צרף

     טאבו/ מקרקעין

 קבלהחותמת 

 
לשימוש 

פנימי 

בלבד 

 (סריקה)

           

           
           

  דרכון/ זהות ' מס 

   

 דפים

סוג 
 המסמך

   

   0 3  

        

 המוסד לביטוח לאומי
 מינהל הגמלאות

 

 

 המוסד לביטוח לאומי
 מינהל הגמלאות

 

  להבטחת הכנסהלהבטחת הכנסה  שאלון נכסיםשאלון נכסים
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 ?מגרש/ קרקעות/ בבעלותך אדמות / האם ברשותך . 9

  לא 

 פרט, כן: 

 / טאבו / אישור ממס רכוש  צרף שטח קרקע חלקה גוש
    ל מקרקעי ישראלמנה

 ?מגרש בבעלותך או ברשותך/ קרקע / האם נבנה מבנה כלשהו על האדמה . 10

 לא       

 פרט, כן: 

 ?בבעלות מי המבנה קרבה שם הדייר סוג המבנה
באיזה שנה 
 ?נבנה המבנה

 מגורים        יחידת דיור 

 אחר 

    

 ?בבעלותך משק חקלאי/ האם ברשותך  .11

 לא      כן 

 (יש למלא סעיף זה רק לגבי הורים שאינם בחיים)פרטי ההורים . 12

פרטי הורי 
 .התובע

 

 כתובת בה התגוררו ההורים מספר זהות שם האב

   

 כתובת בה התגוררו ההורים מספר זהות שם האם

   

 (:מבנה,מגרש,קרקע,דירה)פרט את נכסי ההורים 

 פרטי הורי 
 .בת הזוג/בן

 

 כתובת בה התגוררו ההורים מספר זהות שם האב

   

 כתובת בה התגוררו ההורים מספר זהות שם האם

   

 (:מבנה,מגרש,קרקע,דירה)פרט את נכסי ההורים 

 ?בת זוגך או לילדיך/לבן, במתנה לך/האם הועברו נכסים בירושה. 13

 לא       

 פרט, כן: 

 קרבה משפחתית ?ןמי נת ?מתי ניתן חלקה' מס סוג הנכס

     

     

 ?ל שנפטר"האם קיים צו קיום צוואה או צו ירושה של בעל הנכס הנ. 14

 לא   , 

 קיום צוואה/ נא לצרף צו ירושה  :נא ציין את פרטי כל היורשים,    כן      

 מספר זהות שם

  

  

  

 :בת זוגך בירושה/מה חלקך או חלק בן ןציי. 15

_____________________________________________________________________________________ 

 ?גמלים/בקר/בבעלותך עדר צאן/ האם ברשותך . 16

 לא      כמות___________________________________________    : סוג:      פרט, כן :______________ 
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 הצהרה

 3מתוך  3עמוד             
 

 
 

 

 מספר זהות תובעשם ה
 ב"ס
         

         
 

 

 מספר זהות בת הזוג/שם בן
 ב"ס
         

         
 

 

נו בתביעה /ים בזה כי כל הפרטים שנמסרו על ידי/ים גמלת הבטחת הכנסה מצהיר/התובעמ "הח אנו/  אני
 1ובנספחיה נכונים ומלאים

וכי אדם אשר גורם במרמה או , עבירה על החוק הןנתונים לנו שמסירת פרטים לא נכונים או העלמת /ידוע לי
דינה קנס כספי /דינו –י העלמת פרטים שיש להם חשיבות לעניין "פ חוק זה או להגדלתה ע"ביודעין למתן קצבה ע

 1או מאסר

 ונ/ותיאיש בו כדי להשפיע על זכ, מסרנו בתביעה זו ובנספחיה/לנו כי כל שינוי באחד הפרטים שמסרתי/ידוע לי
 1יום 36תוך בים להודיע על כל שינוי /אנו מתחייב/ועל כן אני ,לגמלה או על יצירת חוב

מקורות , עבודה, לימודים, מקום מגורים, מצב משפחתי: כגון, ים להודיע למוסד על כל שינוי/אנו מתחייב/כמו כן אני
 1הכנסה ועל כל יציאה מהארץ

אם המוסד יפקיד , טוח לאומי לפי דרישתו סכומים מתוך חשבוניל יחזיר למוסד לבי"ים שהבנק הנ/םאנו מסכי/אני
וכן שהבנק ימסור למוסד את פרטי מושכי , ולו או חלקו שולם בטעות או שלא כדין אשרלחשבון תשלום 

 1התשלומים

   _______________ בת הזוג/חתימת בן         _______________ חתימת התובע         ________________תאריך 

 

2 


