עמוד  1מתוך 2
לשימוש

המוסד לביטוח לאומי
מינהל הביטוח והגביה

פנימי בלבד

ﻡﺆﺳّﺴﺔ اﻟﺘﺄﻡﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ

חותמת קבלה

)סריקה(

ﺧﺘﻢ اﻻﺳﺘﻼم

ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام

ﻣﺪیﺮیﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ واﻟﺠﺒﺎیﺔ

ﻲ ﻓﻘﻂ
اﻟﺪاﺥﻠ ّ

דין וחשבון רב שנתי
לפי תקנות רישום ותקנות בדבר גביית
דמי ביטוח
ي
ﺕﻘﺮیﺮ ﺳﻨﻮ ّ
وﻓﻖ اﻥﻈﻤﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻥﻈﻤﺔ ﺟﺒﺎیﺔ رﺳﻮم اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ

) ﻟﻠﻔﺤﺺ(

מס' זהות  /דרכון
رﻗﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻬﻮیﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ/ﺟﻮاز اﻟﺴﻔﺮ
סוג
המסמך
דפים
أوراق

0 1

ﻥﻮع اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ

המבוטח אישיים
פרטי פרטים
ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻤﺆﻣّﻦ
שם משפחה
إﺳﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ

שם פרטי
ﻲ
اﻹﺳﻢ اﻟﺸﺨﺼ ّ

מצב משפחתי
اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴّﺔ
 רווק  נשוי

 أﻋﺰب/ﻋﺰﺑﺎء
פרטי בן/בת הזוג
ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺰوج/ة
שם משפחה
إﺳﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ

מספר זהות
ס" ב

رﻗﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻬﻮیﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴّﺔ
رﻗﻢ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ
החל מתאריך
إﺑﺘﺪاءًا ﻣﻦ ﺗﺎریﺦ




גרוש

ﻣﺘﺰوّج/ة

 ידוע בציבור  אלמן
 ﻣﻄﻠّﻖ/ة  ﻣﻌﺮوف/ة ﻟﺪى اﻟﺠﻤﻬﻮر

חודש

שנה
أرﻣﻞ/ة

מספר זהות

שם פרטי
ﻲ
اﻹﺳﻢ اﻟﺸﺨﺼ ّ

ס" ב

رﻗﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻬﻮیﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴّﺔ
رﻗﻢ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ

כתובת
اﻟﻌﻨﻮان
מס' בית
رﻗﻢ اﻟﻤﻨﺰل

רחוב  /תא דואר
ﺵﺎرع/ﺻﻨﺪوق ﺑﺮیﺪ
טלפון קווי
ﻲ
اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻷرﺿ ّ

כניסה
ﻣﺪﺥﻞ

דירה
ﺵﻘﺔ

טלפון נייד
ي
اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺨﻠﻮ ّ

יישוב
اﻟﺒﻠﺪة

מיקוד
ي
اﻟﺮﻣﺰ اﻟﺒﺮیﺪ ّ

מספר פקס
رﻗﻢ اﻟﻔﺎآﺲ

0

0

0
 אני מאשר קבלת הודעות SMS
 أواﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻘﻲ رﺳﺎﺋﻞ ﻥﺼﻴّﺔ ﻗﺼﻴﺮة

מען למכתבים )אם שונה מהכתובת המפורטת למעלה(
ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺮاﺳﻠﺔ ) إن اﺧﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﻤﺴﺠّﻞ أﻋﻼﻩ(
מס' בית
כניסה
רחוב  /תא דואר
שם הנמען
ﻣﺪﺥﻞ
ﺵﺎرع/ﺻﻨﺪوق ﺑﺮیﺪ
إﺳﻢ اﻟﻤﺮﺳﻞ إﻟﻴﻪ
رﻗﻢ اﻟﻤﻨﺰل

דירה
ﺵﻘﺔ

טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד
هﺬﻩ اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﺻﻴﻐﺖ ﺑﺎﻟﻤﺬآّﺮ ،ﻟﻜﻨّﻬﺎ ﻣﻮﺟّﻬﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء واﻟﺮﺟﺎل ﻋﻠﻰ ﺡﺪ ﺳﻮاء
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יישוב
اﻟﺒﻠﺪة

מיקוד
ي
اﻟﺮﻣﺰ اﻟﺒﺮیﺪ ّ

מס' ת.ז ___________________________
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رﻗﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻬﻮیﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴّﺔ _________________
פרטי חשבון הבנק של המבוטח
ﺕﻔﺎﺹﻴﻞ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻠﻤﺆﻡّﻦ
פרטי חשבון הבנק של התובע
שם הסניף  /כתובתו
إﺳﻢ اﻟﻔﺮع/ﻋﻨﻮاﻥﻪ

שם הבנק
إﺳﻢ اﻟﺒﻨﻚ

3

מס' סניף
رﻗﻢ اﻟﻔﺮع

מספר החשבון
رﻗﻢ اﻟﺤﺴﺎب

עיסוק והכנסות – נא פרט את עיסוקיך בשנתיים האחרונות וצרף אישורים
اﻟﻤﻬﻨﺔ وﻡﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ -اﻟﺮﺝﺎء ﺕﻔﺼﻴﻞ اﻟﻤﻬﻦ اﻟﺘﻲ ﻡﺎرﺳﺘﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺘﻴﻦ اﻷﺧﻴﺮﺕﻴﻦ وإرﻓﺎق اﻟﺘﺼﺎریﺢ
◊לא עובד ◊ שכיר )נא לצרף תלוש שכר( ◊ תלמיד על יסודי ◊ עובד במשק בית ◊ חייל סדיר ◊ חייל קבע ◊ שירות לאומי
ي ◊ یﻌﻤﻞ ﺑﻮﻇﺎﺋﻒ ﻣﻨﺰﻟﻴﻪ ◊ ﺟﻨﺪي ﻥﻈﺎﻣﻲ ◊ ﺟﻨﺪي ﻥﻈﺎﻣﻲ ◊ ﺥﺪﻣﺔ وﻃﻨﻴﺔ
◊ﻋﺎﻃﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ◊ أﺟﻴﺮ )اﻟﺮﺟﺎء إرﻓﺎق ﻣﺴﺘﻨﺪ اﺳﺘﻼم اﻟﺮاﺗﺐ(◊ ﻃﺎﻟﺐ ﺛﺎﻥﻮ ّ
פרטים על תקופת האבטלה )ללא רישום בלשכת שירות התעסוקה ,תביעתך תדחה(
◊ תלמיד ישיבה ◊ סטודנט ◊ חבר קיבוץ ◊ אסיר ◊ פנסיה ◊ חל"ת ◊ הכשרה מקצועית ◊ בעל הכנסה שלא מעבודה
ﻲ ◊ ذو دﺥﻞ ﻣﻦ ﻣﺼﺪر ﺁﺥﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﻤﻞ
ﻲ ◊ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ آﻴﺒﻮﺗﺲ ◊ أﺳﻴﺮ ◊ ﺗﻘﺎﻋﺪ ◊ إﺟﺎزة دون راﺗﺐ ◊ ﺗﺄهﻴﻞ ﻣﻬﻨ ّ
ﻲ◊ ,ﻃﺎﻟﺐ أآﺎدیﻤ ّ
◊ ﻃﺎﻟﺐ ﻣﺠﻠﺲ دیﻨ ّ
◊ שוהה בחו"ל ◊ אחר
◊ ﻣﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﺥﺎرج اﻟﺒﻼد ◊ ﺁﺥﺮ
מתאריך

עד תאריך

עיסוק

ﻡﻨﺬ ﺕﺎریﺦ

ﺣﺘﻰ ﺕﺎریﺦ

اﻟﻤﻬﻨﺔ
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הכנסה שלא מעבודה )מהארץ ומחו"ל(
دﺧﻞ ﻡﻦ ﻡﺼﺪر ﺁﺧﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﻤﻞ ) ﻡﻦ اﻟﺒﻼد واﻟﺨﺎرج(
מקור ההכנסה
הכנסה ב₪ -
ﻡﺼﺪر اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﺪﺧﻞ ﺏﺎﻟﺸﻴﻜﻞ
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עובד עצמאי – הודעה על פתיחה/סגירת תיק
ידוّﻒועונה על אחד מהתנאים הבאים:
במשלח
שעוסק
עצמאי
إﻏﻼق ﻡﻠ
ﻓﺘﺢ/
מי ﺣﻮل
ייחשבﺏﻼغ
ﻡﺴﺘﻘ ّﻞ-
עובדﻋﺎﻡﻞ
בממוצע
שעות בשבוע
ועונה על אחד מהתנאים האלה:
במשלח ידו
20שעוסק
לפחותמי
עובד ייחשב
עובד עצמאי
היא .לפחות  50%מהשכר הממוצע במשק.
הממוצעת
◊ -
בממוצע
החודשיתבשבוע
ההכנסה 20שעות
עובד לפחות
הממוצע.היא לפחות  15%מהשכר הממוצע במשק.
מהשכרהחודשית
והכנסתו
בממוצע
החודשית 12שעות
עובד לפחות
◊ -
50%
בשבועלפחות
הממוצעת היא
ההכנסה
◊ עובד לפחות  12שעות בשבוע בממוצע והכנסתו החודשית היא לפחות  15%מהשכר הממוצע.
اﻟﻌﺎﻡﻞ اﻟﻤﺴﺘﻘ ّﻞ هﻮ آ ّﻞ ﻡﻦ یﻤﺎرس ﻡﻬﻨﺘﻪ ویﺴﺘﻮﻓﻲ أﺣﺪ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
◊ یﻌﻤﻞ  20ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع ﻋﻠﻰ اﻷﻗ ّﻞ.
ي اﻟﻤﺘﻮﺳّﻂ ﻻ یﻘﻞ ﻋﻦ  %50ﻡﻦ ﻡﻌﺪل اﻻﺝﻮر.
◊ دﺧﻠﻪ اﻟﺸﻬﺮ ّ
ي ﻻ یﻘ ّﻞ ﻋﻦ  %15ﻡﻦ ﻡﻌﺪل اﻻﺝﻮر.
◊ یﻌﻤﻞ ﺏﻤﻌﺪّل  12ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع ودﺧﻠﻪ اﻟﺸﻬﺮ ّ
 חדלתי לעבוד כעצמאי החל מתאריך ___________
ﻞ ﻣﻨﺬ ﺗﺎریﺦ ___________
 ﺗﻮﻗّﻔﺖ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘ ّ
 התחלתי לעבוד כעצמאי החל מתאריך ___________ ממוצע שעות עבודה לשבוע ______
ﻞ ﻣﻨﺬ ﺗﺎریﺦ ___________ ﻣﻌﺪّل ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﺥﻼل اﻷﺳﺒﻮع __________
 ﺑﺪأت ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘ ّ
ממוצע הכנסה חודשית ____________ ₪
ي ______________ ﺵﻴﻜﻞ.
ﻣﺘﻮﺳّﻂ اﻟﺪﺥﻞ اﻟﺸﻬﺮ ّ
פירוט משלח היד _________________________ ענף כלכלי ____________________
ي _________________
ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻤﻬﻨﺔ __________________________ اﻟﻤﺠﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎد ّ
 עובד עצמאי שחל שינוי בהיקף שעות העבודה בשנה הנוכחית:
 اﻋﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞّ ،ﻃﺮأ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﺥﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ:
מתאריך ____________ שעות העבודה בשבוע בממוצע היו _________ הכנסה חודשית ממוצעת ___________ ₪
ي ____________ ﺵﻴﻜﻞ
ﻣﻨﺬ ﺗﺎریﺦ ____________ ﺏﻠﻎ ﻣﻌﺪل ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻻﺳﺒﻮﻋﻲ __________________ ﻣﻌﺪل اﻟﺪﺥﻞ اﻟﺸﻬﺮ ّ
ומתאריך ___________ שעות העבודה בשבוע בממוצע יהיו _________ הכנסה חודשית ממוצעת ___________ ₪
ي ___________ ﺵﻴﻜﻞ
وﻣﻨﺬ ﺗﺎریﺦ ____________ ﺳﻴﺒﻠﻎ ﻣﻌﺪل ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻻﺳﺒﻮﻋﻲ__________________ ﻣﻌﺪل اﻟﺪﺥﻞ اﻟﺸﻬﺮ ّ
 בן/בת זוג עובד בעסק החל מתאריך ____________ חלקו בעסק . ______ %
 اﻟﺰوج/ة یﻌﻤﻞ/ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻣﻨﺬ ﺗﺎریﺦ ____________ ﻥﺼﻴﺒﻪ/ا ﻓﻲ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ .______ %
מספר שעות עבודה ממוצע בשבוע של בן/בת הזוג _______
ﻣﻌﺪل ﻋﺪد ﺳﺎﻋﺎت ﻋﻤﻞ اﻟﺰوج/ة ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع _______
חתימת בן/בת הזוג ___________________8
___________________8
ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﺰوج/ة
כתובת עסק
ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
רחוב

מס' בית

דירה

اﻟﺸﺎرع

رﻗﻢ اﻟﻤﻨﺰل

اﻟﺸﻘﺔ

ישוב  +מיקוד

טלפון

ي
اﻟﺒﻠﺪة +اﻟﺮﻣﺰ اﻟﺒﺮیﺪ ّ

رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ

כתובת מייצג
ﻋﻨﻮان اﻟﻤﻤﺜّﻞ
שם הנמען/המייצג

רחוב/תא דואר

إﺳﻢ اﻟﻤﺮﺳﻞ إﻟﻴﻪ/اﻟﻤﻤﺜّﻞ

اﻟﺸﺎرع/ﺻﻨﺪوق ﺑﺮیﺪ

טלפון
رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ

0
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מס' בית

דירה

ישוב  +מיקוד

رﻗﻢ اﻟﻤﻨﺰل

اﻟﺸﻘﺔ

ي
اﻟﺒﻠﺪة +اﻟﺮﻣﺰ اﻟﺒﺮیﺪ ّ
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הצהרה
ﺕﺼﺮیﺢ
אני מצהיר בזה כי כל הפרטים שמסרתי הם נכונים ומלאים .ידוע לי שמסירת פרטים לא נכונים או העלמת נתונים הן
עבירה 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.
ن ﺗﺰویﺪ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ أ ّو إﺥﻔﺎء ﻣﻌﻄﻴﺎت یﺨﺎﻟﻔﺎن
ن ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺘﻲ دوّﻥﺘﻬﺎ هﻲ ﺻﺤﻴﺤﺔ وآﺎﻣﻠﺔ .أﻋﻠﻢ ﺑﺄ ّ
أﺻﺮّح ﺑﻬﺬا ﺑﺄ ّ
ن اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي یﺆدي ،ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ أو اﻻﺡﺘﻴﺎل ،ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ دﻓﻊ اﻟﻤﺨﺼّﺼﺎت وﻓﻖ هﺬا اﻟﻘﺎﻥﻮن ،أو زیﺎدﺗﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮیﻖ إﺥﻔﺎء
اﻟﻘﺎﻥﻮن ،وﺑﺄ ّ
ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ذات أهﻤﻴﺔ ،ﺳﻴﻌﺎﻗﺐ ﺑﺪﻓﻊ ﻏﺮاﻣﺔ أ ّو ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ.
תאריך_________________
اﻟﺘﺎریﺦ _________________
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חתימת המבוטח 8
_____________________8
ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻤﺆﻣّﻦ

_____________________

