עמוד  1מתוך 8

המוסד לביטוח לאומי
מינהל הביטוח והגביה

ا
و ا = ?U

ا

חותמת קבלה

לשימוש

ا ط

פנימי

 Wا= <%

מס' זהות  /דרכון

בלבד
)סריקה(

דין וחשבון רב שנתי מפורט

=

 )=), V3Cا

דפים

סוג
המסמך

ات

המוסד לביטוח לאומי קובע את תושבותו של אדם לעניין
חוק הביטוח הלאומי ולעניין חוקים אחרים הנשענים על
קביעה זו ,לדוגמא חוק ביטוח בריאות ממלכתי.

اط ا
ا ط
ا
ا ط و ن ا ا ا $%ى ,ا '
ا  23ا ' .
! نا

ن! نا
)ة  *+,ھ-ا ا !%ار 01

כדי שנוכל לקבוע את תושבותך ומעמדך לצורך חוק
הביטוח הלאומי ,הנך מתבקש/ת למלא את השאלון על
כל פרטיו )בחלק מהשאלות הנך מתבקש/ת לסמן את
התשובות המתאימות( ולצרף הוכחות ואישורים לאימות
הצהרתך.

ﺣ *  7 6ا! ار اط  8و ); 8 9ف ! ن ا
ا ط  >?@ 8 *< = ,ا ' %رة E@ A ) ;+ B C A 9
ا )=)2 8 F+6 +> %ا <%ت ا ' ( 'H0و ار Aق ا ?Kت و
 3د ! ت  2B M?1ا! ارك.

לתשומת לבך ! אי מילוי הטופס על כל חלקיו ואי צירוף
האישורים המבוקשים עלול לעכב הטיפול בבקשתך.
לידיעתך ! מסירת פרטים לא נכונים או העלמת פרטים
מהווה עבירה על החוק.

ا ! ),م @? > ا ' %رة  A 9ا<Qا ;Hو ),م ار Aق ا K ?K%ث
 S Tان ? $ Fا  U @ Aط.8?+
ا '+6
! ا%د 2 2B W V B C %او اﺣV 3C ◌ٕ C
 +Z Cن.
@ @?

עליך לצרף לשאלון בהתאם לעניין :
צילום תעודת הזהות שלך כולל הספח.
צילום תעודת הזהות של בן/בת הזוג כולל
הספח.
צילום אשרת שהייה בתוקף.
צילום תעודת הנישואין רצוי מתורגמת
לעברית.
אישור הבנק על חשבון בנק בישראל על שמך.
הוכחות על מגורים בתחום מדינת ישראל
)חוזה רכישת/שכירת דירה +קבלות ארנונה
מים וחשמל(.
הוכחה לעבודה בתחום מדינת ישראל אצל
מעביד ישראלי – צילום אישורי שכר או
טופס .106
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رة و

ان ﺗ

 Bرة ,
 Bرة ,

ا

ع :

 ! 6ھ =  A ' 8ذ  8ا '.\2+
 ! 6ھ = ا Qوج /ة '  Aذ  8ا '.\2+

ر= ا ' @Cل.
 Bرة  T ,ة ا!
 Bرة  ;T ,دة ا Qواج ) ا ' V`Cان  9ن
<' ا * ا @? = (.
 3د! ا ?  *+, 8و< د ﺣ ب A 9
اﺳﺮاﺋﻴل  *+,ا '.8
ا ?Kت ا  6 A 9ق دو اﺳﺮاﺋﻴل )ا  T ! Cا
/ا U> Tر Qل  +ا=% 3ت(.
ا ?Kت @' 6 A Vق دو ا ا) V Hى
 Bﺣ V', Fا ا B - + Hرة  3 ,ر=d
 <%او ا ' رة .١٠٦

0 1

עמוד  2מתוך 8

פרטים אישיים  -נא לרשום את הפרטים כפי שהם מופיעים בתעודת הזהות
 .١ا !"#$%ل ا - ' !()%ا.ر +,ء 2,34ل ا25+64.ل 4 +78ظ9ر <; @ط =>+ا9.و.=2

שם משפחה
ا3م ا=CD+E.

שם פרטי
ا3Fم ا;5GH.

תאריך לידה
+4ر I2ا.وFد ة

מספר זהות
ر>م ا9.و=2

.2מצב משפחתי – נא לרשום את כל השינויים )אם קיימים( במצבך המשפחתי על פי סדרם
ا '%",%ا - ' !()%ا.ر+,ء 2,34ل 8ل ا22M4.رات ) اذا O+8ت ھ+Oك 22M4رات ( @+Hن 4.+Sك ا =25GH.و<ق 4ر.+9@24

מצב משפחתי
ا =.+S.ا=25GH.

מתאריך
7ن +4رI2

שם בן/בת הזוג
ا3م ا.زوج  /ا.زو=,

מספר זהות
ر>م ا9.و=2

שנה | חודש | יום
ا | =OH.ا9H.ر| ا2.وم

מצב משפחתי
ا =.+S.ا=25GH.

מתאריך
7ن +4رI2

שם בן/בת הזוג
ا3م ا.زوج  /ا.زو=,

מספר זהות
ر>م ا9.و=2

שנה | חודש | יום
ا | =OH.ا9H.ر| ا2.وم

 .3בן/בת הזוג
 .٣ا%زوج /ا%زو'5
שם משפחה
ا3م ا=CD+E.

שם פרטי
ا3Fم ا;5GH.

תאריך לידה
+4ر I2ا.وFد ة

מספר זהות
ر>م ا9.و=2

כתובת הורי בן/בת הזוג
 !"#$ل وا%دي ا%زوج ا%زو'5
שם המשפחה של אב בן הזוג
ا3م  =CD+WاFب

השם הפרטי של אב בן הזוג
ا3م اFب

כתובת אב בן הזוג
OWوان اFب

שם המשפחה של אם בן הזוג
ا3م  =CD+WاFم

השם הפרטי של אם בת הזוג
ا3م اFم

כתובת אם בן הזוג
OWوان اFم
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פרטים אישיים  -נא לרשום את הפרטים כפי שהם מופיעים בתעודת הזהות
ا !"#$%ل ا - ' !()%ا.ر +,ء 2,34ل ا25+64.ل 4 +78ظ9ر <; @ط =>+ا9.و.=2

 .5כתובת המגורים הנוכחית
;< .٥وان ا=>%ن ا?%",%
מס .בית
רחוב
ر>م ا2@.ت
ا+H.رع

יישוב
اC@.دة

מתגורר בכתובת זו מתאריך
O7ذ 834 [47ن <; ھذا اOE.وان

מספר תיבת דואר
ر>م ا4+9.ف <; اO7.زل

מספר טלפון נייד
ر>م ا4+9.ف <; اO7.زل

מס .טלפון בדירה
ر>م ا4+9.ف <; اO7.زل

מיקוד
ا.ر7ز ا@.ر2دي

דואר אלקטרוני
___________@_________

אם הטלפון הנייד או הדואר האלקטרוני אינם שלך – נא השלם את הפרטים הבאים:
שם פרטי איש קשר

שם משפחה איש קשר

מס' זהות איש קשר
ס"ב

אני מסרב לקבל הודעות הכוללות מידע אישי בערוצים הדיגיטליים )הודעות טקסט –  ,SMSדואר אלקטרוני( ,במקום
דואר רגיל .לידיעתך ,אם לא סימנת "אני מסרב" ,הודעות בנושאיי הביטוח הלאומי ,יישלחו בערוצים הדיגיטליים ,לפי
המידע שמסרת.

א .האם דירת המגורים
בבעלותך ?
ھل O7زل ا83.ن 8C7ك ?
לא
EOم
כן
אם לא יש לציין בבעלות
מי

ממתי ? __________________________ )צרף חוזה קנייה ו/או היתר
בנייה(
F

O7ذ ) _____________________ ? [47ار<ق ا =2>+64اH.راء و /او 4ر2Gص ا+O@.ء(

ב .האם הדירה בשכירות
?
ھل اO7.زل ,+437ر ?

אם כן ,צרף חוזה שכירות  +קבלות על תשלום דמי השכירות.
اذا O+8ت اEO =@+,Fم ار<ق ا =2>+64ا+,D43Fر  +اF+52ت @د<@ bدل +,D43Fر.

ג .האם קיימת קרבה
משפחתית לבעל
הדירה ?
ھل ھ+Oك >را@= O2@ =2CD+Wك
و@2ن S+5ب اO7.زل ?

אם כן ,פרט ____________________________________________

כן

EOم

לא

F
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اذا O+8ت اEO =@+,Fم <5ل _________________________________
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פרטים אישיים
ا' !()%
ا !"#$%ل
.ז .של
ד .מה מס .ת

בעל
הדירה? )ציין תעודת
הזהות  ,שם
המשפחה
והשם הפרטי של
בעל
הנכס(
 +7ھو ر>م ھوS+5 =2ب
اO7.زل ?
),3ل ر>م ا9.و ,=2ا3م
ا =CD+E.و ا3Fم ا;5GH.
S+5cب ا+dE.ر(
ה .האם בבעלותך או
בבעלות בן זוגך דירה
או קרקע במקום אחר
?
د .ھل C74ك ,او @Sوز4ك O7زF
او >ط =Eارض <; +87ن
اGر
כן

EOم

לא

שם משפחה
ا3م ا=CD+E.

ת.ז.
ر>م ا9.و=2

שם פרטי
ا3Fم ا;5GH.

תאר את סוג הנכס וכתובתו _____________________________
__________________________ מתאריך _______________
اذ8ر Oوع ا+dE.ر وOWوا________________________________________ fO
________________________________________ 7ن +4ر_________ I2

F

 .6כתובת מגורים קודמת שלך )צרף חוזה שכירות או הצהרת בעל הנכס  +קבלות על תשלומי ארנונה  +מים
בישראל(
;< .٦وان >=;ك اE">%ق ),2ب ار<+ق ا =2>+64ا+,D43ر او ا>رار S+5ب ا+dE.ر  +اF+52ت ا.ر3وم اC@.د + =2ا+7.ء <; ا3را2Dل(
החל מתאריך

ועד תאריך

כתובת

ا@داء 7ن +4رI2

و+4 [4SرI2

اOE.وان

שם בעל הנכס
ا3م S+5ب ا+dE.ر

ת.ז.
ر>م ا9.و=2

כתובת

טלפון

اOE.وان

ا4+9.ف
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פרטים אישיים
מטרת ا' !()%
 .7פרט ا !"#$%ل
שהייתך מחוץ לשטחי ישראל:
5< .٧ل ا9.دف 7ن 87وhك +Gرج اHرا2Dل

הגירה

עבודה

לימודים

נישואין

טיול

מחלה

מגורים
7رض
Oزھ=
ا.زواج
ا.درا=3
ا7E.ل
ھ,رة
ا83.ن
אחר ,נא פרט
اGر ) ا.ر+,ء ا2564.ل ( _________________________________________________________
מתאריך

עד תאריך

מקום שהייתך ומטרה

7ن +4رI2

+4 [4SرI2

+87ن ا>47+ك وھد<+9

מחוץ לישראל
עבודתך בתחום ישראל
.8
او ("رج ا>را Kل
<IJك دا(ل ا>را Kل
שם המעסיק
שכיר
ا3م اMH7.ل
ا 5ر
)צרף תלושי שכר או
אישור מעביד(
)ار<ق H8و<+ت ا,Fر او
+57د>= S+5ب ا7E.ل(
עיסוק
עובד עצמאי
ا7E.ل:
ا<Jل MN$>J

לא עובד
 Oا<Jل

ממוצע שעות לשבוע
E7دل ا+W+3.ت ا@3Fو=2W

מתאריך
7ن +4رI2

עד תאריך
[4S

מתאריך
7ن +4رI2

הכנסה
לחודש
ا.دGل
ا9H.ري:

פרט
<5ل:
_____________________________________________

מתאריך
7ن +4رI2

_____________________________________________
תלמיד/סטודנט
)צרף אישורים(
ط"%ب /ط"%ب ?TJ"5
)ارUق ا )"$%رات(
עקרת בית
ر@= @2ت
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שם המוסד הלימודי
ا3م ا7.ؤ =33ا=272CE4.

מתאריך
7ن +4رI2
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פרטים אישיים
.9

ا !"#$%ل ا' !()%

עבודת בן זוג בתחום ישראל
ا<"Jل ا%زوج /ا%زو '5دا(ل ا>را Kل

שכיר
)צרף תלושי שכר או
אישור מעביד(
ا 5ر
)ار<ق H8و<+ت ا,Fر او
+57د>= S+5ب ا7E.ل(

מחוץ לישראל
او ("رج ا>را Kل

שם המעסיק
ا3م اMH7.ل

ממוצע שעות לשבוע
E7دل ا+W+3.ت ا@3Fو=2W

מתאריך
7ن +4رI2

עד תאריך
[4S

מתאריך
7ن +4رI2

הכנסה
לחודש
ا.دGل
ا9H.ري:

עובד עצמאי
ا<Jل MN$>J

עיסוק
ا7E.ل:

לא עובד
 Oا<Jل

פרט
<5ل:
_____________________________________________

מתאריך
7ن +4رI2

_____________________________________________

תלמיד/סטודנט
)צרף אישורים(
ط"%ب /ط"%ب ?TJ"5
)ارUق ا )"$%رات(

עקרת בית
ر@= @2ت
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שם המוסד הלימודי
ا3م ا7.ؤ =33ا=272CE4.

מתאריך
7ن +4رI2
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פרטים אישיים

ا !"#$%ل ا' !()%

 .ילדים
١اOوOد

)יש לצרף אישורי בתי הספר בהם לומדים ילדיך בשנה הנוכחית ובשנים קודמות(
),2ب ار<+ق 54د+d2ت 7ن ا7.دارس اCE42 ;4.م < +92اوFدك <; ا =O3.ا =2.+S.و<; اO3.وات ا(=d@+3.
האם יש לך ילדים?
ھل .د2ك اوFد ?
F

לא

כן

מבן הזוג הנוכחי ,פרט:
7ن ا.زوج  /ا.زو =,ا /;. +S.ة ? <5ل :
EOم

_______________________________________________________
מבן זוג אחר – ציין שם מלא ומספר זהות :
7ن زوج /زو =,اGر /ى  -اذ8ر ا3Fم ا7+8.ل ور>م ھو /f42ھ:+
_______________________________________________________
מספר ת.זהות
رZم ا[%و '

שם הילד
ا>م ا%و%د

מקום הלידה
"=Jن ا%وOدة

האם קבלת מענק
לידה ?
ھل 2dC4ت  =SO7وFدة ?
לא F

כן EOم

לא F

כן EOم

לא F

כן EOم

לא F

כן EOم

שם בית הספר
ا>م اJ%در>'

 . 11חשבון בנק )נא לרשום את פרטי חשבונך ,נא לצרף המחאה מבוטלת או אישור בנק המעיד על בעלי
החשבון (
">,ب ;Eك )ا.ر+,ء 2,34ل 25+64ل اO@.ك ا.ذي 2دار <@+3S f2ك ,ار<ق 2Hك  ;MC7او ا743رة 7ن اO@.ك 2@4ن  =28C7ا+3S.ب(
שם בעל החשבון:
ا3م S+5ب ا+3S.ب____________________________________________________________ :
___________________________________________

שם הבנק:
ا3م اO@.ك:

שם הסניף וכתובתו:
ا3م ا6.رع  /اOE.وان:

מספר הסניף:
ر>م ا6.رع:

מספר החשבון:
ر>م ا+3S.ب:

הצהרה

!$ر X
על פי סעיף  398לחוק הביטוח הלאומי ,מי שמסר הצהרה כוזבת או העלים עובדות שיש להן חשיבות עובר
עבירה על החוק.
הריני מצהיר/ה שכל הפרטים שמסרתי לעיל נכונים ושלמים .אני מתחייב להודיע למוסד לביטוח לאומי על כל
שינוי שיחול בפרטים שמסרתי.
ידוע לי כי אם יחולו שינויים בפרטי ההתקשרות ,עלי להודיע על כך למוסד לביטוח לאומי.
במקרה שלא יעודכנו פרטי ההתקשרות ,המידע יישלח באמצעות הערוצים אותם ציינתי על גבי טופס זה.

و<O@C. +dد O+d. ٣٩٨ون ا27 +4.ن ا.وط ,;Oان 7ن >دم 54ر+8 +S2ذ@ +او اD +dS [6Gق .+G2 fO +< =7297ف اO+d.ون.
ا5رح @9ذا ان 8ل ا25+64.ل ا +94C,3 ;4.ا rWھ;  =S2S5و .=7+4ا ;OOا4.زم @r@+غ 7ؤ  =33ا27+4.ن ا.وط8@ ;Oل 22M4ر 2طرا [CW
ا25+64.ل ا ;4.اورد.+94
_________________________
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________________________

________________________
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שם החותם

ا3م ا7.و>b
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תאריך

ا+4.رI2

חתימה

ا4.و>b2

