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  8112באפריל  31
 מנהלי סניפים: אל

 65812: כללי                                                            מנהלי סניפי משנה

 3121: ה"ה                                                       מנהלי תחומי גימלאות 
 3111: ש"זו                                             פקידי תביעות הבטחת הכנסה

 ש"פקידי תביעות זו

 
 

 ,שלום רב

 
 

 י חוק הבטחת הכנסה "מבחן הכנסות עפ – נכסי ירושה במגזר המוסלמי: הנדון

 
 :רקע

 להבטחת הכנסה נכס בבעלות או באחזקת תובע גימלה, לחוק הבטחת הכנסה 9על פי סעיף 

 . יכול שתהיה לו השפעה על גובה הגימלה –
 :ושה במגזר המוסלמי יכול להיות מחולק באחת משתי דרכיםנכס יר
 .מחצית לאלמנה והיתר מחולק שווה בשווה בין ילדי הנפטר: לפי החוק הישראלי .א

 או

 . וחלק אחד לכל בת, חלקים לכל בן 8, חלקים לאלמנה 8: לפי החוק השרעי .ב
 . לאור ההבדלים בין החוקים נקבע הנוהל להלן

 
 :הוראות ביצוע

יש לפעול , הותיר אחריו צוואה או שהמשפחה הוציאה צו קיום צוואה או צו ירושה אם הנפטר

 . על פי אופן חלוקת הנכס המפורט בצו
 

 . חלק את הנכס על פי החוק הישראלייש ל, אם לא ניתן צו ירושה או צו קיום צוואה

 
ל "דיע למלכדי למנוע מצב שבו בפועל נכס מחולק לפי הדין השרעי ובמקביל התובע מו, אולם

יש להחתים כל תובע הבטחת הכנסה על הטופס , על חלוקת הנכס לפי הדין הישראלי
כי לא ידוע לו על פנייה לבית הדין  צהירבטופס התובע מ. הכתוב בעברית ובערבית, ב"המצ

 . ל על כך"יודיע למל –וכי אם תהיה פנייה כזו , השרעי לקבלת צו ירושה
 
 

 
 ,בברכה

                                                                                     

                                                                                      
           ל גמלאות                                                                            "סמנכ8מנהלת אגף וס
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 עדר קיום צו ירושה או צוואהיהצהרה בה

      .תז        שמי 

      :קרבה     שם המנוח

 :הריני להצהיר בזאת כי

  מעולם לא הוצא צו ירושה או צו לקיום צוואה ל      

 מעולם לא פנה אף אחד מהיורשים להוצאת צו ירושה או צו לקיום צוואה , למיטב ידיעתי

הן בפני הרשם לענייני ירושה והן בבית הדין השרעי       ל 

 .(בארץ או מחוצה לה)

  ימים אם תוגש בקשה למתן   00אני מתחייב בזאת להודיע למחלקת הבטחת הכנסה תוך

ודע לי על כך ואו אם יי      צו ירושה או צו קיום צוואה ל 

 .צו קיום צוואה/שהוצא צו ירושה

  ידוע לי כי בהתאם לחוק אדם אשר גורם במרמה וביודעין למתן קצבה לפי חוק זה או

 . דינו קנס כספי או מאסר, פרטים שיש להם חשיבות לעניין יםעלמלהגדלתה או 

 

     :תאריך         : על החתום

 

 تصريح لعدم وجود حصر ارث أو وصية

 ______________سقى انهىٌة _____________                             االسى

 ________________انقشابة ___________                         اسى انًحىفى 

 : أصشح بهزا بأٌ

 نى ٌصذس ابذآ حصش اسخ أو وصٍة ل :________________________ 

 ذاس حصش اسخ أو أيش نحثبٍث  وصٍة حسب يعهىياجً نى ٌحىجه أي شخص يٍ انىسثة إلص

 ( .فً انبالد أو خاسجها ) سىاء أياو كاجب انىصاٌا أو أياو انًحكًة انششعٍة ___________ ل

  ٌىو فً حانة جقذٌى أي طهب إلصذاس حصش اسخ أو  03إًَ انحضو بحبهٍغ قسى ضًاٌ انذخم خالل

 .ابة وصٍةأو إرا عهًث بإصذاس حصش اسخ أو كح__________ جثبٍث وصٍة ل

  يعشوفا نذي اَه حسب انقاَىٌ انشخص انزي ٌخفً يعهىيات عٍ قصذ أو غٍشه بغاٌة انحصىل عهى

جضاؤه غشاية , يخصصات حسب هزا انقاَىٌ أو صٌادجها أو إخفاء جفاصٍم نها جأثٍش عهى انًىضىع 

 .يانٍة أو انسجٍ

 

 _____________: انحاسٌخ   _______________                                    : انحىقٍع


