ﺻﻔﺤﺔ  1ﻡﻦ 8

ﻣﺆﺱﺴﺔ اﻝﺘﺄﻣﻴﻦ اﻝﻮﻃﻨﻲ
إدارة اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت

ب ل 330 /

ﻃﻠﺐ ﺑﺪﻓﻊ ﻣﻨﺤﺔ ﻝﺤﻔﻆ اﻝﺤﻤﻞ
)اﻝﺨﺮوج واﻝﻤﻜﻮث ﻓﻲ ﺧﺎرج اﻝﺒﻼد ﻓﻲ ﺡﻴﻦ ﺡﻔﻆ اﻝﺤﻤﻞ یﻠﻐﻲ ﺡﻘﻚ ﺑﺎﻝﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨﺤﺔ(

یﺘﻮﺟﺐ أن ﺗﺮﻓﻘﻲ ﺑﻬﺬا اﻝﻄﻠﺐ
©

ﺷﻬﺎدة ﻃﺒﻴﺔ )ﻧﻤﻮذج ب ل  ,(331 /یﻌﺒّﺄ اﻟﻨﻤﻮذج ﻡﻦ ﻗﺒﻞ ﻃﺒﻴﺐ ﻡﺨﺘﺺ ﻓﻲ اﻷﻡﺮاض اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻓﻘﻂ.

آﻴﻒ یﻘﺪّم اﻝﻄﻠﺐ
© یﻤﻜﻦ ﺕﻘﺪیﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﺏﻌﺪ ﻡﺮور  30یﻮﻡﺎ ﻡﺘﺘﺎﻟﻴﺎ ﻡﻦ ﺣﻔﻆ اﻟﺤﻤﻞ.
© یﻤﻜﻦ إرﺱﺎل ﻧﻤﻮذج اﻟﻄﻠﺐ أو إﺣﻀﺎرﻩ ﻟﻔﺮع ﻡﺆﺱﺴﺔ اﻟﺘﺄﻡﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻘﺮیﺐ ﻡﻦ ﻡﺤﻞ ﺱﻜﻨﺎك  .ﻟﻸﺱﺌﻠﺔ واﻷﺱﺘﻔﺴﺎر یﻤﻜﻦ اﻟﺘﻮﺟﻪ
ﻟﺘﻠﻔﻮن  *6050أو . 04 – 8812345
© ﻝﻤﻌﺮﻓﺘﻚ – ﺡﺴﺐ اﻝﻘﺎﻥﻮن  ,ﻝﻦ ﺗﺪﻓﻊ اﻝﻤﻨﺤﺔ ﻝﻔﺘﺮة أآﺜﺮ ﻣﻦ  12ﺷﻬﺮا ﺱﻠﻔﺎ ﻣﻦ یﻮم ﺗﻘﺪیﻤﻬﺎ .
© ﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ إﺽﺎﻓﻴﺔ  ,یﻤﻜﻦ اﻷﺱﺘﻌﺎﻧﺔ ﺏﻤﻮﻗﻊ اﻷﻧﺘﺮﻧﻴﺖ اﻟﺘﺎﺏﻊ ﻟﻤﺆﺱﺴﺔ اﻟﺘﺄﻡﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ www.btl.gov.il

یﺠﺐ اﻝﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻥﻤﻮذج اﻝﻄﻠﺐ
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המוסד לביטוח לאומי

בל330 /

מינהל הגמלאות

תביעה לתשלום גמלה לשמירת הריון
)יציאה ושהייה בחו"ל בזמן שמירת הריון שוללת את הזכאות לגמלה(

חובה לצרף לטופס זה
© אישור רפואי )טופס בל ,(331 /הטופס ימולא ע"י רופא מומחה למחלות נשים ולידה בלבד.

כיצד יש להגיש את התביעה
© את התביעה אפשר ניתן להגיש לאחר שחלפו  30ימים רצופים של שמירת הריון.
© את טופס התביעה יש לשלוח או להביא אל סניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריך .לשאלות
ולבירורים יש לפנות לטלפון שמספרו  *6050או .04-8812345
© לידיעתך  -על פי חוק ,לא תשולם הגמלה לתקופה העולה על  12חודשים למפרע )לאחור( מיום
הגשתה.
© לפרטים נוספים ,אפשר להיעזר באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי www.btl.gov.il

חובה לחתום על טופס התביעה

בל(12.2009) 330 /

ﺻﻔﺤﺔ  2ﻡﻦ 8
עמוד  2מתוך 8

המוסד לביטוח לאומי
מינהל הגמלאות

ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ادارة اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ

תביעה לתשלום גמלה לשמירת הריון

לשימוש
פנימי
בלבד
)סריקה(
ﻟﻼﺱﺘﻌﻤﺎل
اﻟﺪاﺥﻠﻲ ﻓﻘﻂ

חותמת קבלה
ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻻﺱﺘﻼم

ﻃﻠﺐ ﻝﺪﻓﻊ ﻣﻨﺤﺔ ﻝﺤﻔﻆ اﻝﺤﻤﻞ

1

מס' זהות  /דרכון
رﻗﻢ اﻟﻬﻮیﺔ/ﺟﻮاز اﻟﺴﻔﺮ
סוג
דפים
המסמך
أوراق
ﻧﻮع اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ

1

0

פרטי התובעת  /ﺗﻔﺎﺹﻴﻞ اﻝﻤﺪﻋﻴﺔ
שם משפחה
اﺱﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ

שם פרטי
اﻻﺱﻢ اﻟﺸﺨﺼﻲ

תאריך לידה
ﺕﺎریﺦ اﻟﻮﻻدة

ארץ לידה
دوﻟﺔ اﻟﻮﻻدة

שנה
اﻟﺴﻨﺔ
מס' שנות
לימוד
ﻋﺪد ﺱﻨﻮات
اﻟﺪراﺱﺔ

מספר זהות
رﻗﻢ اﻟﻬﻮیﺔ
ס" ב

שם משפחה לפני הנישואין
اﺱﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺰواج

חודש
اﻟﺸﻬﺮ
משלח יד
اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ

יום
اﻟﻴﻮم
 שכירה

 חברת קיבוץ

 עצמאית ,משלמת ד.ב בסניף _________
 ﻋﻀﻮة آﻴﺒﻮﺕﺲ

 أﺟﻴﺮة

 ﻡﺴﺘﻘﻠﻪ ,ﺕﺪﻓﻊ رﺱﻮم اﻟﺘﺄﻡﻴﻦ ﻓﻲ ﻓﺮع _____
כתובת )הרשומה במשרד הפנים(
اﻝﻌﻨﻮان )اﻝﻤﺴﺠﻞ ﻓﻲ وزارة اﻝﺪاﺧﻠﻴﺔ(
מס' בית
רחוב  /תא דואר
رﻗﻢ اﻟﺒﻴﺖ
ﺷﺎرع  /رﻗﻢ ﺻﻨﺪوق اﻟﺒﺮیﺪ
טלפון קווי
هﺎﺕﻒ أرﺽﻲ

כניסה
ﻡﺪﺥﻞ

דירה
ﺷﻘﺔ

טלפון נייד
هﺎﺕﻒ ﺥﻠﻴﻮي

0

יישוב
اﻟﺒﻠﺪ

מיקוד
اﻟﺮﻡﺰ اﻟﺒﺮیﺪي

דואר אלקטרוני
ﺏﺮیﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

0
 אני מאשרת קבלת הודעות SMS

 أﺻﺎدق ﻋﻠﻰ اﺱﺘﻼم ﺏﻼﻏﺎت SMS
מען למכתבים )אם שונה מהכתובת המפורטת למעלה(
اﻝﻌﻨﻮان ﻝﻠﻤﺮاﺱﻠﺔ )اذا ﺗﻐﻴﺮ اﻝﻌﻨﻮان اﻝﻤﻔﺼﻞ أﻋﻼﻩ(
דירה
כניסה
מס' בית
רחוב  /תא דואר
ﺷﻘﺔ
ﻡﺪﺥﻞ
رﻗﻢ اﻟﺒﻴﺖ
ﺷﺎرع  /رﻗﻢ ﺻﻨﺪوق اﻟﺒﺮیﺪ

2

יישוב
اﻟﺒﻠﺪ

מיקוד
اﻟﺮﻡﺰ اﻟﺒﺮیﺪي

אם לא עבדת ברציפות בשנה האחרונה ,אנא מלאי חלק זה לגבי השנתיים האחרונות
اذا ﻝﻢ ﺗﻌﻤﻠﻲ ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﻮاﺹﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﺴﻨﺔ اﻻﺧﻴﺮة ,رﺟﺎء اﻣﻸي هﺬا اﻝﻘﺴﻢ ﺑﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺴﻨﺘﻴﻦ اﻵﺧﻴﺮﺗﻴﻦ

© נא צרפי אישורים מתאימים
© اﻝﺮﺟﺎء ارﻓﺎق اﻝﺘﺼﺪیﻘﺎت اﻝﻤﻼﺋﻤﺔ
 .1שם מעסיק קודם _______________________ .עבודה מתאריך _________________ עד ____________________
 .1اﺱﻢ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم اﻟﺴﺎﺏﻖ _______________________ .اﻟﻌﻤﻞ ﻡﻦ ﺕﺎریﺦ _________________ ﺣﺘﻰ ____________________
 .2עבודה כעצמאית מתאריך _________________ עד _________________________
 .2اﻟﻌﻤﻞ آﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻡﻦ ﺕﺎریﺦ _________________ ﺣﺘﻰ _________________________
 .3קיבלתי מהמוסד לביטוח לאומי גמלה מסוג:
 .3اﺱﺘﻠﻤﺖ ﻡﻦ ﻡﺆﺱﺴﺔ اﻟﺘﺄﻡﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻡﻨﺤﺔ ﻡﻦ ﻧﻮع:
 דמי לידה  /חופשה למאמצת  דמי אבטלה  גמלה לשמירת הריון  דמי פגיעה  דמי תאונה
 رﺱﻮم وﻻدة  /اﺟﺎزة ﺕﺒﻨﻲ  رﺱﻮم ﺏﻄﺎﻟﺔ  ﺕﺄﻡﻴﻦ ﺣﻔﻆ اﻟﺤﻤﻞ  رﺱﻮم اﺻﺎﺏﺔ  رﺱﻮم ﺣﺎدث
 .4שרתתי בצה"ל מתאריך ______________ עד _______________ .מס' אישי ______________  סדיר

 קבע

 .4ﺥﺪﻡﺖ ﻓﻲ ﺟﻴﺶ اﻟﺪﻓﺎع ﻡﻦ ﺕﺎریﺦ ______________ ﺣﺘﻰ _______________ .اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺸﺨﺼﻲ ______________  ﻡﻨﻈﻢ  داﺋﻢ
בל(12.2009) 330 /

ﺻﻔﺤﺔ  3ﻡﻦ 8
עמוד  3מתוך 8
 .5קיבלתי מקרן חופשה  /קופת גמל – דמי חופשה  /מחלה לתקופה מ _______________ עד _______________________
 .5اﺱﺘﻠﻤﺖ ﻡﻦ ﺻﻨﺪوق اﻻﺟﺎزة  /اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ – رﺱﻮم اﻻﺟﺎزة  /ﻡﺮض ﻟﻔﺘﺮة ﻡﻦ _______________ ﺣﺘﻰ _______________________
 .6שהיתי בהכשרה מקצועית מ ______________ עד ________________ בקורס _____________________________
מקום ההכשרה ____________________________________________________________________________
 .6آﻨﺖ ﻓﻲ اﺱﺘﻜﻤﺎل ﻡﻬﻨﻲ ﻡﻦ ______________ ﺣﺘﻰ ________________ ﻓﻲ اﻟﺪورة ____________________________
ﻡﻜﺎن اﻻﺱﺘﻜﻤﺎل ____________________________________________________________________________
 .7שהיתי בחופשה ללא תשלום בתקופה מ ______________ עד ___________________
 .7آﻨﺖ ﻓﻲ اﺟﺎزة ﺏﺪون اﺟﺮ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﻡﻦ ______________ ﺣﺘﻰ ___________________

בל(12.2009) 330 /

ﺻﻔﺤﺔ  4ﻡﻦ 8
עמוד  4מתוך 8

פרטים משלימים
ﺗﻔﺎﺹﻴﻞ ﻣﻜﻤﻠﺔ

3

שנה
اﻟﺴﻨﺔ

 .1הפסקתי לעבוד  /לעסוק במשלוח יד בשל ההיריון ביום
 .1ﺕﻮﻗﻔﺖ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ  /ﻋﻤﻠﺖ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﺼﺺ ﺏﺴﺒﺐ اﻟﺤﻤﻞ ﻓﻲ یﻮم

חודש
اﻟﺸﻬﺮ

יום
اﻟﻴﻮم

 .2אני מקבלת תשלום בגין שמירת היריון
 .2أﻧﺎ أﺕﻘﺎﺽﻰ أﺟﺮا ﻡﻘﺎﺏﻞ ﺣﻔﻆ اﻟﺤﻤﻞ
 מהמעביד  מקופת הגמל  מקרן ביטוח  מקרן פנסיה  ממקור אחר __________________________
 ﻡﻦ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم  ﻡﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻮﻓﻴﺮ  ﻡﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻀﻤﺎن  ﻡﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ  ﻡﻦ ﻡﺼﺪر ﺁﺥﺮ _________________
תקופת התשלום:
ﻓﺘﺮة اﻟﺪﻓﻊ:

.3
.3
.4
.4

4

מיום
ﻡﻦ یﻮم

שנה
اﻟﺴﻨﺔ

חודש
اﻟﺸﻬﺮ

יום
اﻟﻴﻮم

עד יום
ﺣﺘﻰ یﻮم

שנה
اﻟﺴﻨﺔ

חודש
اﻟﺸﻬﺮ

יום
اﻟﻴﻮم

 אינני זכאית לתשלום בגין שמירת הריון ממקור אחר.
 ﻻ اﺕﻘﺎﺽﻰ ﺟﺮاء ﺣﻔﻆ اﻟﺤﻤﻞ ﻡﻦ ﻡﺼﺪر ﺁﺥﺮ .
האם יש קשר משפחתי בינך לבין מעסיקך?  לא  כן ,סוג הקירבה_______________________________ :
هﻞ ﺕﻮﺟﺪ ﻗﺮاﺏﺔ ﺏﻴﻨﻚ وﺏﻴﻦ ﻡﺴﺘﺨﺪﻡﻚ?  ﻻ  ﻧﻌﻢ ,ﻧﻮع اﻟﻘﺮاﺏﺔ_______________________________ :
האם הינך עובדת במקביל אצל מעביד נוסף?  לא  כן
هﻞ ﺕﻌﻤﻠﻴﻦ ﺏﺎﻟﻤﻘﺎﺏﻞ ﻋﻨﺪ ﻡﺴﺘﺨﺪم اﺽﺎﻓﻲ?  ﻻ  ﻧﻌﻢ

פרטי חשבון הבנק של התובעת
ﺗﻔﺎﺹﻴﻞ ﺡﺴﺎب اﻝﺒﻨﻚ ﻝﻠﻤﺪﻋﻴﺔ
שמות השותפים לחשבון
اﺱﻢ اﻟﺸﺮآﺎء ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب

שם הבנק
اﺱﻢ اﻟﺒﻨﻚ

שם הסניף  /כתובתו
اﺱﻢ اﻟﻔﺮع  /ﻋﻨﻮاﻧﻪ

סוג חשבון
ﻧﻮع اﻟﺤﺴﺎب
 פרטי  קיבוצי
آﻴﺒﻮﺕﺲ
 ﺥﺎص
מספר חשבון
מס' סניף
رﻗﻢ اﻟﺤﺴﺎب
رﻗﻢ اﻟﻔﺮع

אני מתחייבת להודיע למוסד לביטוח לאומי על כל שינוי של זהות השותפים לחשבון הבנק ו/או מיופי כוח בחשבון ,ולוודא
להחתימם על טופס עדכון חשבון .אני מסכימה שהבנק ימסור מעת לעת למוסד לביטוח לאומי לפי בקשתו את פרטי השותפים
לחשבון ומיופי הכוח ,בין במהלך תקופת הזכאות ובין לאחריה .אני מסכימה 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 פרטי מושכי התשלומים.
أﻧﺎ اﺕﻌﻬﺪ ﺏﺄن أﺏﻠﻎ ﻡﺆﺱﺴﺔ اﻟﺘﺄﻡﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﻦ آﻞ ﺕﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ هﻮیﺔ اﻟﺸﺮآﺎء ﻓﻲ ﺣﺴﺎب اﻟﺒﻨﻚ و/أو ﻟﻮآﻼء اﻟﺤﺴﺎب .وأن أؤآﺪ ﺏﺎن یﻮﻗﻌﻮا ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮذج
ﺕﻌﺪیﻞ ﻟﻠﺤﺴﺎب .أﻧﺎ أواﻓﻖ ﺏﺎن یﺴﻠﻢ اﻟﺒﻨﻚ ﺏﻴﻦ اﻟﺤﻴﻦ واﻵﺥﺮ ﻟﻤﺆﺱﺴﺔ اﻟﺘﺎﻡﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺣﺴﺐ ﻃﻠﺒﻪ ﺕﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺸﺮآﺎء ﻟﻠﺤﺴﺎب واﻟﻮآﻼء ,إذا آﺎن ذﻟﻚ ﻓﻲ
ﻓﺘﺮة اﻻﺱﺘﺤﻘﺎق أو ﺏﻌﺪهﺎ .أﻧﺎ أواﻓﻖ أن اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺬآﻮر اﻋﻼﻩ یﻤﻜﻨﻪ إرﺟﺎع ﻡﺒﺎﻟﻎ ﻡﻦ ﺣﺴﺎﺏﻲ ﺣﺴﺐ ﻃﻠﺐ ﻡﺆﺱﺴﺔ اﻟﺘﺎﻡﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ ,إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻤﺆﺱﺴﺔ ﻗﺪ
دﻓﻌﺖ ﻟﻠﺤﺴﺎب اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ آﻠﻬﺎ أو ﻗﺴﻢ ﻡﻨﻬﺎ ﺏﺼﻮرة ﺥﺎﻃﺌﺔ أو ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ,وأیﻀﺎ یﻌﻄﻲ اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻠﻤﺆﺱﺴﺔ ﺕﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺬیﻦ اﺱﺘﻠﻤﻮا اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎت.
תאריך _________שם השותף/ים _________________ מס' ת.ז ______________ .חתימה ___________8
اﻟﺘﺎریﺦ _________اﺱﻢ اﻟﺸﺮیﻚ/اﻟﺸﺮآﺎء _________________ رﻗﻢ اﻟﻬﻮیﺔ ______________ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ___________8

שים לב :עליך לחתום על ההצהרה ועל  3ויתורי הסודיות.
اﻥﺘﺒﻪ :ﻋﻠﻴﻚ أن ﺗﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮیﺢ وﻋﻠﻰ  3ﺗﻨﺎزﻻت ﻋﻦ ﺡﻖ اﻝﺨﺼﻮﺹﻴﺔ .
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5

הצהרה
ﺗﺼﺮیﺢ
אני החתומה מטה מצהירה בזה כי כל הפרטים שנמסרו על ידי בתביעה ובנספחיה 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.
ידוע לי כי כל שינוי באחד הפרטים שמסרתי בתביעה זו ובנספחיה ,יש בו כדי להשפיע על זכאותי לגמלה או על יצירת חוב,
ועל כן אני מתחייב להודיע על כל שינוי בתוך  30יום.
أﻧﺎ اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ أدﻧﺎﻩ أﺻﺮح ﺏﻬﺬا أن ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻡﺘﻬﺎ ﺏﻬﺬا اﻟﻄﻠﺐ وﻡﻠﺤﻘﺎﺕﻪ ﺻﺤﻴﺤﺔ وآﺎﻡﻠﺔ.
اﻋﺮف أن ﺕﻘﺪیﻢ ﺕﻔﺎﺻﻴﻞ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ أو إﺥﻔﺎء ﻡﻌﻄﻴﺎت یﻌﺘﺒﺮ ﻡﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ,وأن أي ﺷﺨﺺ یﺤﺎول ﺏﺎﻟﻐﺶ ﻋﻦ ﻡﻌﺮﻓﺔ آﻲ یﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻡﻨﺤﺔ ﺣﺴﺐ
اﻟﻘﺎﻧﻮن أو زیﺎدﺕﻬﺎ ,ﺏﻮاﺱﻄﺔ إﺥﻔﺎء ﺕﻔﺎﺻﻴﻞ ﻟﻬﺎ اهﻤﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﻻﻡﺮ ﻓﺄﻧﻪ یﺨﺎﻟﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻗﺪ یﺘﻌﺮض ﻟﺪﻓﻊ ﻏﺮاﻡﺔ ﻡﺎﻟﻴﺔ أو یﺴﺠﻦ .أﻧﺎ اﻋﻠﻢ أن آﻞ ﺕﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ
اﺣﺪ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺘﻲ أﻋﻄﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻄﻠﺐ وﻡﻠﺤﻘﺎﺕﻪ ,یﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﺱﺘﺤﻘﺎﻗﻲ ﻟﻠﻤﺨﺼﺼﺎت او ﻋﻠﻰ ﻧﺸﻮء اﻟﺪیﻮن ,وﺏﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذاﻟﻚ أﻧﺎ أﺕﻌﻬﺪ أن اﺏﻠﻎ ﻋﻦ
آﻞ ﺕﻐﻴﻴﺮ ﺥﻼل  30یﻮﻡﺎ.

תאריך____________

חתימת התובעת ___________________________8

اﻟﺘﺎریﺦ____________

ﺕﻮﻗﻴﻊ اﻟﻤﺪﻋﻴﺔ ___________________________8

ויתור על סודיות רפואית המוסד לביטוח לאומי
ﺗﻨﺎزل ﻋﻦ اﻝﺴﺮیﺔ اﻝﻄﺒﻴﺔ ﻝﻤﺆﺱﺴﺔ اﻝﺘﺎﻣﻴﻦ اﻝﻮﻃﻨﻲ
לכבוד___________________
_______________________
אני _______________________ הח"מ ,מספר זהות___________________ :
הגרה ב __________________________________________________________________________________
מבקשת בזה למסור למוסד לביטוח לאומי או לבא-כוחו כל מידע בקשר להריוני ,מצבי הרפואי ,הטיפול שניתן לי ,תוצאותיו ו/או כל
מידע אחר שיידרש על-ידם ו/או כל מסמך רפואי אודותיי.

חתימה ______________8

תאריך _________________
ﻟﺤﻀﺮة___________________
_______________________

أﻧﺎ _______________________ اﻟﻤﻮﻗﻊ أدﻧﺎﻩ ,رﻗﻢ اﻟﻬﻮیﺔ___________________ :
اﻟﺴﺎآﻨﺔ ﻓﻲ __________________________________________________________________________________
اﻃﻠﺐ ﺏﻬﺬا اﺏﻼغ ﻡﺆﺱﺴﺔ اﻟﺘﺎﻡﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ أو ﻟﻮآﻴﻠﻬﺎ أي ﻡﻌﻠﻮﻡﺎت ﺏﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﻤﻠﻲ ,ﺣﺎﻟﺘﻲ اﻟﺼﺤﻴﺔ ,اﻟﻌﻼج اﻟﺬي أﻋﻄﻲ ﻟﻲ ,ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ و/أو أي ﻡﻌﻠﻮﻡﺎت أﺥﺮى ﺕﻄﻠﺒﻬﺎ
و/أو أي ﻡﺴﺘﻨﺪ ﻃﺒﻲ یﺨﺼﻨﻲ.
اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ______________
اﻟﺘﺎریﺦ _________________

8

ויתור על סודיות רפואית המוסד לביטוח לאומי
ﺗﻨﺎزل ﻋﻦ اﻝﺴﺮیﺔ اﻝﻄﺒﻴﺔ ﻝﻤﺆﺱﺴﺔ اﻝﺘﺎﻣﻴﻦ اﻝﻮﻃﻨﻲ
לכבוד___________________
_______________________
אני _______________________ הח"מ ,מספר זהות___________________ :
הגרה ב ___________________________________________________________________________________
מבקשת בזה למסור למוסד לביטוח לאומי או לבא-כוחו כל מידע בקשר להריוני ,מצבי הרפואי ,הטיפול שניתן לי ,תוצאותיו ו/או כל
מידע אחר שיידרש על-ידם ו/או כל מסמך רפואי אודותיי.
תאריך _________________

חתימה ______________8

ﻟﺤﻀﺮة___________________
_______________________
أﻧﺎ _______________________ اﻟﻤﻮﻗﻊ أدﻧﺎﻩ ,رﻗﻢ اﻟﻬﻮیﺔ___________________ :
اﻟﺴﺎآﻨﺔ ﻓﻲ __________________________________________________________________________________
اﻃﻠﺐ ﺏﻬﺬا اﺏﻼغ ﻡﺆﺱﺴﺔ اﻟﺘﺎﻡﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ أو ﻟﻮآﻴﻠﻬﺎ أي ﻡﻌﻠﻮﻡﺎت ﺏﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﻤﻠﻲ ,ﺣﺎﻟﺘﻲ اﻟﺼﺤﻴﺔ ,اﻟﻌﻼج اﻟﺬي أﻋﻄﻲ ﻟﻲ ,ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ و/أو أي ﻡﻌﻠﻮﻡﺎت أﺥﺮى ﺕﻄﻠﺒﻬﺎ
و/أو أي ﻡﺴﺘﻨﺪ ﻃﺒﻲ یﺨﺼﻨﻲ.
اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ______________
اﻟﺘﺎریﺦ _________________

8
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אישור המעסיק על העסקת עובד – למילוי רק לאחר הפסקת העבודה
ﺗﺼﺮیﺢ اﻝﻤﺴﺘﺨﺪم ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻋﺎﻣﻞ – یﻌﺒﺄ ﻓﻘﻂ ﺑﻌﺪ اﻝﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻝﻌﻤﻞ
פרטי המעסיק
ﺗﻔﺎﺹﻴﻞ اﻝﻤﺴﺘﺨﺪم

I

שם המעסיק/המפעל/הקיבוץ/המעביד
اﺱﻢ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم/اﻟﻤﺼﻨﻊ/اﻟﻜﻴﺒﻮﺕﺲ/اﻟﻤﺸﻐﻞ

טלפון קווי
هﺎﺕﻒ ارﺽﻲ

מספר תיק ניכויים
رﻗﻢ ﻡﻠﻒ اﻟﺨﺼﻮﻡﺎت

0
רחוב  /תא דואר
ﺷﺎرع  /ﺻﻨﺪوق رﻗﻢ

מס' בית
رﻗﻢ اﻟﺒﻴﺖ

מיקוד
اﻟﺮﻡﺰ اﻟﺒﺮیﺪي

יישוב
اﻟﺒﻠﺪ

טלפון פקס
هﺎﺕﻒ ﻓﺎآﺲ

0
II

הננו לאשר בזה שמרת
ﻥﺤﻦ ﻥﺼﺮح ﺑﺄن اﻝﺴﻴﺪة
שם משפחה
اﺱﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ

מספר זהות
رﻗﻢ اﻟﻬﻮیﺔ

שם פרטי
اﻻﺱﻢ اﻟﺸﺨﺼﻲ

ס" ב

.1

החלה לעבוד אצלי בתאריך __________________________ ועבדה עד תאריך __________________________

.1

ﺏﺪأت اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻨﺪي ﻡﻦ ﺕﺎریﺦ __________________________ وﻋﻤﻠﺖ ﺣﺘﻰ ﺕﺎریﺦ __________________________

.2

שכרה שולם  בבנק 
 ﻓﻲ ﺏﻨﻚ  ﻓﻲ ﺷﻴﻚ  ﻧﻘﺪا  اﺥﺮ___________________________________
دﻓﻊ راﺕﺒﻬﺎ
 כן ,סוג הקרבה ___________________________
האם יש קרבה משפחתית בינך לבין העובדת?  לא
 ﻧﻌﻢ ,ﻧﻮع اﻟﻘﺮاﺏﺔ ___________________________
هﻞ ﺕﻮﺟﺪ ﻗﺮاﺏﺔ ﺏﻴﻨﻚ وﺏﻴﻦ اﻟﻌﺎﻡﻠﺔ?  ﻻ

.4

הסיבה להפסקת העבודה__________________________________________________________________:

.2
.3
.3

בהמחאה



במזומן



אחר___________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
.4

ﺱﺒﺐ ﺕﻮﻗﻒ اﻟﻌﻤﻞ__________________________________________________________________:

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
תנאי העבודה והשכר:
ﺷﺮوط اﻟﻌﻤﻞ واﻷﺟﺮة:
.1

בשנתיים שקדמו להפסקת העבודה ,העובדת עבדה:

.1

ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﺴﺎﺏﻘﺘﻴﻦ ﻟﺘﻮﻗﻒ اﻟﻌﻤﻞ ,ﻋﻤﻠﺖ اﻟﻌﺎﻡﻠﺔ:
 ברציפות  שלא ברציפות .פרט:
 ﺏﺼﻮرة ﻏﻴﺮ ﻡﺘﻮاﺻﻠﺔ .ﻓﺼﻞ:
 ﺏﺘﻮاﺻﻞ
 חופשה ללא תשלום מיום _________________ עד יום __________________
 إﺟﺎزة ﺏﻼ أﺟﺮة ﻡﻦ یﻮم _________________ ﺣﺘﻰ یﻮم __________________
 שנת שבתון/השתלמות מיום _______________ עד יום __________________

.2
.2

 إﺟﺎزة دراﺱﻴﺔ ﻟﻤﺪة ﺱﻨﺔ/اﺱﺘﻜﻤﺎل ﻡﻦ یﻮم _______________ ﺣﺘﻰ یﻮم _____________
 אחר)פרט(____________ :מיום ___________ עד יום _________________
 ﺁﺥﺮ)ﻓﺼﻞ(____________ :ﻡﻦ یﻮم ___________ ﺣﺘﻰ یﻮم _________________
מס' ימי עבודה בשבוע_________________ :
ﻋﺪد أیﺎم اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻷﺱﺒﻮع_________________ :
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פרטים על העבודה והשכר
ﺗﻔﺎﺹﻴﻞ ﻋﻦ اﻝﻌﻤﻞ واﻷﺟﺮة

III

)( 1

פרט שכרה של העובדת )בש"ח( ב 10-חודשים שקדמו להפסקת עבודתה )אף אם אינם רצופים( .יש לרשום את הסכומים
כולל הפרשים ותשלומים בנוסף לשכר הרגיל )כגון הבראה ,ביגוד ,מענק חד-פעמי וכו' (
ﻓﺼﻞ أﺟﺮة اﻝﻌﺎﻣﻠﺔ )ﻓﻲ اﻝﺸﻴﻜﻞ اﻝﺠﺪیﺪ( ﻓﻲ اﻝﻌﺸﺮة أﺷﻬﺮ اﻝﺘﻲ ﺱﺒﻘﺖ ﻋﻤﻠﻬﺎ )ﺡﺘﻰ وان ﻝﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺘﻮاﺹﻠﺔ( .یﺠﺐ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺗﺤﻮي اﻝﻔﺮوﻗﺎت واﻝﺪﻓﻌﺎت
إﺿﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻷﺟﺮة اﻝﻌﺎدیﺔ )ﻣﺜﻞ اﻝﻨﻘﺎهﺔ ,اﻝﻤﻼﺑﺲ ,ﻣﻨﺤﺔ ﻝﻤﺮة واﺡﺪة وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ(
בשנה/
בחודש
מס' ﻓﻲ اﻝﺴﻨﺔ  /ﻓﻲ
ااﻝﺸﻬﺮ
رﻗﻢ

השכר
החייב
במס
اﻷﺟﺮة اﻝﺘﻲ
ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ
اﻝﻀﺮیﺒﺔ

השכר החייב דמי ביטוח ודמי אחוז בסיס השכר מספר ימי עבודה
בדמי ביטוח ביטוח בריאות המשרה )חודשי,יומי ,בעבורם שולם שכר
)כולל ימי חג,
ﻥﺴﺒﺔ
اﻷﺟﺮة اﻝﺘﻲ
שכר לשעה(
שנוכו
חופשה ,מחלה(
اﻝﻮﻇﻴﻔﺔ
ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ رﺱﻮم
اﻝﺘﺎﻣﻴﻦ

أﺱﺎس اﻷﺟﺮ
)ﺷﻬﺮي,یﻮﻡﻲ,
أﺟﺮة ﺱﺎﻋﺔ(

رﺱﻮم اﻝﺘﺎﻣﻴﻦ ورﺱﻮم
اﻝﺘﺎﻣﻴﻦ اﻝﺼﺤﻲ اﻝﺘﻲ
ﺧﺼﻤﺖ

ﻋﺪد أیﺎم اﻝﻌﻤﻞ اﻝﺘﻲ دﻓﻊ
ﻓﻴﻬﺎ اﻷﺟﺮة )یﻀﻢ أیﺎم
اﻟﻌﻴﺪ,اﻹﺟﺎزة,اﻟﻤﺮض(

היעדרויות בעבורם לא שולם שכר
ﺗﻐﻴﻴﺒﺎت ﻝﻢ ﺗﺪﻓﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﺟﺮة

מס'
ימים
ﻋﺪد اﻷیﺎم

סיבה
اﻟﺴﺒﺐ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

פירוט תשלומים חד-פעמיים והפרשים שנכללו בשכר
ﺗﻔﺼﻴﻞ اﻝﺪﻓﻌﺎت اﻝﺘﻲ دﻓﻌﺖ ﻝﻤﺮة واﺡﺪة واﻝﻔﺮوﻗﺎت اﻝﺘﻲ آﺎﻥﺖ ﻓﻲ اﻷﺟﺮة

IV

בטור "מהות התשלום" ,לגבי תשלומים חד-פעמיים – יש לרשום את סוג התשלום ,כגון :דמי הבראה ,ביגוד ,מענק חד-פעמי,
משכורת י"ג ,בונוס תקופתי וכד'.
ﻓﻲ ﻋﺎﻡﻮد "ﻡﺎهﻴﺔ اﻟﺪﻓﻊ" ﺏﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺪﻓﻌﺎت ﻟﻤﺮة واﺣﺪة – یﺠﺐ أن یﺴﺠﻞ ﻧﻮع اﻟﺪﻓﻌﺔ ,ﻡﺜﻞ :رﺱﻮم ﻧﻘﺎهﺔ ,ﻡﻼﺏﺲ ,هﺒﺔ ﻟﻤﺮة واﺣﺪة ,ﻡﻌﺎش ﺛﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ,ﻋﻼوة
زﻡﻨﻴﺔ وﻡﺎ ﺷﺎﺏﻪ.
לגבי "הפרשי שכר" )כולל שעות נוספות ופרמיות( – יש לרשום "הפרשים" ולשייך אותם לחודשים שבעדם הם שולמו.
ﺏﺎﻟﻨﺴﺒﺔ "ﻟﻔﺮوق اﻷﺟﺮة" )یﻀﻢ ﺱﺎﻋﺎت إﺽﺎﻓﻴﺔ وﻋﻼوة( – یﺠﺐ ﺕﺴﺠﻴﻞ "ﻓﺮوﻗﺎت" وان ﺕﺤﺴﺐ ﻟﻸﺷﻬﺮ اﻟﺘﻲ ﻡﻦ ﺥﻼﻟﻬﺎ دﻓﻌﺖ .
מהות התשלום
ﻣﺎهﻴﺔ اﻝﺪﻓﻊ

V

שולם סכום בש"ח
دﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ )ش.ج(

בחודש
ﻓﻲ اﻝﺸﻬﺮ

בעבור תקופה
ﺑﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻔﺘﺮة
מתאריך
ﻡﻦ ﺕﺎریﺦ

עד תאריך
ﺣﺘﻰ ﺕﺎریﺦ

פרטים משלימים
ﺗﻔﺎﺹﻴﻞ ﻣﻜﻤﻠﺔ
.1

האם שלומו דמי מחלה עבור שמירת הריון? 

.1

هﻞ دﻓﻌﺖ رﺱﻮم ﻡﺮﺽﻴﺔ ﺏﺨﺼﻮص ﺣﻔﻆ اﻟﺤﻤﻞ? 

.2

מלא סעיף זה במקרה שסיבת שמירת ההריון היא סביבת העבודה:

.2

اﻡﻶ هﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أن اﻟﺴﺒﺐ ﻟﺤﻔﻆ اﻟﺤﻤﻞ آﺎن ﻡﻦ ﻡﺴﺒﺒﺎت اﻟﻌﻤﻞ:

ﻻ



לא



כן,עבור התקופה מ ____________ עד _______________

ﻧﻌﻢ,ﺏﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻡﻦ ____________ ﺣﺘﻰ _______________



ידועה לי הסיבה לשמירה והריני מצהיר בזאת כי לא נמצאה לה עבודה חלופית



ﻡﻌﻠﻮم ﻟﺪي أن اﻟﺴﺒﺐ ﻟﻠﺤﻔﻆ وأﻧﺎ أﺻﺮح ﺏﻬﺬا اﻧﻪ ﻟﻢ یﻮﺟﺪ ﻟﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﺏﺪیﻞ
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ﺻﻔﺤﺔ  8ﻡﻦ 8
עמוד  8מתוך 8

VI

הצהרת המעסיק
ﺗﺼﺮیﺢ اﻝﻤﺴﺘﺨﺪم
אני מצהיר בזה שמסרתי את כל הפרטים הקשורים בעבודתו של העובד כנדרש בחלק זה.
أﻧﺎ أﺻﺮح ﺏﻬﺬا أﻧﻨﻲ ﻗﺪﻡﺖ آﻞ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺏﻌﻤﻞ اﻟﻌﺎﻡﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻓﻲ هﺬا اﻟﺒﻨﺪ .

תאריך___________ חתימת החותם ותפקידו  _______________8חתימה וחותמת המעסיק/המפעל 8
اﻟﺘﺎریﺦ___________ اﻡﻀﺎء اﻟﻤﻮﻗﻊ ووﻇﻴﻔﺘﻪ  _______________8ﺕﻮﻗﻴﻊ وﺥﺘﻢ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم/اﻟﻤﺼﻨﻊ ______________8

______________

VII

אישור מזכירות הקיבוץ או המושב השיתופי
ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﺱﻜﺮﺗﺎریﺔ اﻝﻜﻴﺒﻮﺗﺲ  /اﻝﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺔ اﻝﺘﻌﺎوﻥﻴﺔ
הנני מאשר שמר _____________________________________ הינו חבר קיבוץ/מושב שיתופי __________________
ת.ז.
פרטי
שם משפחה
اﺻﺎدق ان اﻟﺴﻴﺪ _____________________________________ هﻮ ﻋﻀﻮ آﻴﺒﻮﺕﺲ/ﻗﺮیﺔ ﺕﻌﺎوﻧﻴﺔ __________________
رﻗﻢ اﻟﻬﻮیﺔ
اﻻﺱﻢ اﻟﺸﺨﺼﻲ
اﺱﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ

הנ"ל מבוטח החל מתאריך

اﻟﻤﺬآﻮر اﻋﻼﻩ ﻡﺆﻡﻦ اﺏﺘﺪاﺋﺎ
ﻡﻦ ﺕﺎریﺦ
מס' תיק בביטוח לאומי
رﻗﻢ اﻟﻤﻠﻒ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻡﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ

שנה
اﻟﺴﻨﺔ

חודש
اﻟﺸﻬﺮ

יום
اﻟﻴﻮم

סוג הביטוח
ﻧﻮع اﻟﺘﺄﻡﻴﻦ

תאריך הפסקת עבודה
ﺕﺎریﺦ اﻧﻬﺎء اﻟﻌﻤﻞ

אחוזי ביטוח
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺄﻡﻴﻦ

שנה
اﻟﺴﻨﺔ

חודש
اﻟﺸﻬﺮ

יום
اﻟﻴﻮم

תאריך_____________ חתימת החותם ותפקידו  ____________________ 8חתימה וחותמת 8
اﻟﺘﺎریﺦ_____________اﻡﻀﺎء اﻟﻤﻮﻗﻊ ووﻇﻴﻔﺘﻪ  ____________________ 8اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ واﻟﺨﺘﻢ __________________ 8

__________________
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