עמוד  1מתוך 2
המוסד לביטוח לאומי
מינהל הגימלאות
סניף__________ :
לשימוש
פנימי

מס' זהות

בלבד

הצהרה  -נפרד

)סריקה(

דפים
המסמך

סוג
מסמך 0 1

השאלות הבאות מתייחסות לבת הזוג/אםילדייך שאתה חי ממנה בנפרד

שם התובע
שם משפחה

מספר זהות

שם פרטי

פרטי בת הזוג
שם משפחה

מספר זהות

שם פרטי

פרטים כללים על בת הזוג
בת הזוג עזבה את הבית
עזבתי את הבית

לא
לא

כן ,מתי ____________________________
כן ,מתי ____________האם זו הפעם הראשונה

לא

כן

בת הזוג מתגוררת בכתובת ___________________________________________________________
החפצים האישיים של בת הזוג נמצאים ב_________________________________________________ :
המשכנתא או דמי השכירות בדירה שבה אני מתגורר משולמים ע"י______________________________ :
מקום עבודתה של בת הזוג_____________________________________________________________

הקשר עם בת הזוג והילדים
אני מבקר את הילדים
אני נשאר ללון בבית בת הזוג
אני אוכל בבית בת הזוג

כן ,מס' פעמים בשבוע __________________

לא

כן ,מס' פעמים בשבוע __________________

לא

כן ,מס' פעמים בשבוע ______________________

לא

מי לוקח ומי מחזיר את הילדים מהגן ומביה"ס? __________________________________________
מי הולך לאסיפות הורים? ________________________________________________________
יש אלימות במשפחה

לא

כן

משטרה היתה מעורבת

לא

כן

בידי עדויות כלשהן על אלימות

לא

כן )יש לצרף מסמך המעיד על כך(
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עמוד  2מתוך 2
תשלומי מזונות
קיים פסק דין למזונות

כן – נא לצרף פסק דין )אם לא הוגש עד היום בסניף(.

לא

הוגשה ע"י בת הזוג תביעה למזונות
נקבע מועד לדיון מזונות
אני משלם לבת הזוג מזונות
המזונות משולמים:

לא

לא

כן ,לתאריך ____________

כן ,לתאריך ____________ נא לצרף אישור )אם לא הוגש עד היום בסניף(
לא

באמצעות המוסד

כן ,סכום ______________
דרך הוצאה לפועל

ישירות מאבי ילדי

אנחנו נמצאים בהליך התדיינות משפחתית ביחידת הסיוע
לא

כן .מתאריך _________ נא לצרף אישור על פתיחת תיק
לא

בהליך זה נקבע סכום למזונות זמניים/סעד דחוף

כן ,סכום________ נא לצרף פסק דין למזונות זמניים

תשלומים נוספים
אני משלם לבת הזוג תשלומים שוטפים להוצאות אחזקת הבית )טלפון ,חשמל ,מים ,גז ,שכר דירה ,אחר( בנוסף
לא

לתשלומי המזונות

כן ,סכום ______________

אני משלם את ההוצאות עבור הילדים בנוסף לתשלום מזונות )ביגוד ,ציוד לבית ספר ,חוגים ,אחר(
לא

כן ,התשלום בגין _____________________________ סכום ________________ ₪

לי ולבת הזוג חשבונות בנק משותפים

לא

כן  ,פרטי _____________________________

קיימת תוכנית חסכון לילדים בנוסף לתוכנית "חיסכון לכל ילד" מקצבת ילדים

לא

כן .

מי מעביר את הכספים לחשבון? _______________________

הצהרה
אני החתום מטה מצהיר בזה כי כל הפרטים שמסרתי 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 ,יש בו כדי להשפיע על זכאותי לגמלה או על יצירת חוב ,ועל כן אני
מתחייב להודיע על כל שינוי בתוך  30יום.
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.

תאריך_____________ שם החותם_________________

בל( 02.2020) 5612/

חתימת התובע

______________________

