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ﻣﻮﺳﺴﺔ اﻟﺘﺎﻣﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ
اﻟﺘﺎﻣﻴﻦ و اﻟﺠﺒﺎیﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻻﺟﻴﺮیﻦ

ﺗﻘﺮیﺮ ﻣﻔﺼﻞ ﻋﺪیﺪ اﻟﺴﻨﻮات
למילוי ע"י מי ששוהה כחוק בישראל
המוסד לביטוח לאומי קובע את תושבותו של אדם לעניין
חוק הביטוח הלאומי ולעניין חוקים אחרים הנשענים על
קביעה זו ,לדוגמא חוק ביטוח בריאות ממלכתי.

ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﺬي یﻘﻴﻢ ﻓﻲ اﺳراﺋﻳﻞ وﻓﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﺗﻘﺮ ﻣﻮﺳﺴﺔ اﻟﺘﺎﻣﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻮاﻃﻨﺔ اﻟﺸﺨﺺ ﺑﺸﺎن ﻗﺎﻥﻮن اﻟﺘﺎﻣﻴﻦ
اﻟﻮﻃﻨﻲ و ﺑﺸﺎن اﻟﻘﻮاﻥﻴﻦ اﻻﺥﺮى ,اﻟﻤﺴﺘﻨﺪة ﻋﻠﻰ هﺬا اﻻﻗﺮار ﻣﺜﻼ
ﻗﺎﻥﻮن اﻟﺘﺎﻣﻴﻦ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺮﺳﻤﻲ.

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.

ﺡﺘﻰ ﻥﺴﺘﻄﻴﻊ اﻗﺮار ﻣﻮاﻃﻨﺘﻚ و ﻣﻜﺎﻥﺘﻚ ﻟﻬﺪف ﻗﺎﻥﻮن اﻟﺘﺎﻣﻴﻦ
اﻟﻮﻃﻨﻲ ,یﺮﺟﻰ ﻣﻨﻚ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺗﻔﺎﺹﻴﻠﻬﺎ ) ﻓﻲ ﺑﻌﺾ
اﻻﺳﺌﻠﺔ ﺳﻴﻄﻠﺐ ﻣﻨﻚ ﺗﺤﺪیﺪ اﻻﺟﺎﺑﺎت اﻟﻤﻼﺉﻤﺔ( و ارﻓﺎق اﺙﺒﺎﺗﺎت و
ﻣﺼﺎد ﻗﺎت ﺗﺜﺒﺖ ﺹﺤﺔ اﻗﺮارك.

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.

اﻧﺘﺒﻪ ! ﻋﺪم ﺗﻌﺒﻴﺌﺔ اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﺑﻜﺎﻓﺔاﺟﺰاﺉﻬﺎ و ﻋﺪم ارﻓﺎق اﻻﺙﺒﺎﺙﺎث
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺵﺎﻥﻪ ان ﺗﺴﺒﺐ ﺗﺎﺥﻴﺮا ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻃﻠﺒﻚ.
ﻟﻤﻌﻠﻮﻣﻴﺘﻚ ! اﻻدﻻ ﺑﺘﻔﺎﺹﻴﻞ ﻏﻴﺮ ﺹﺤﻴﺤﺔ او اﺡﻔﺎ ٕ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻣﻌﻴﻨﺔ
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ڶﻠﻘﺎﻥﻮن.

עליך לצרף לשאלון בהתאם לעניין :

ﻋﻠﻴﻚ ان ﺕﺮﻓﻖ ﺏﺎﻻﺳﺘﻤﺎرة وﻓﻘﺎ اﻟﻤﻮﺿﻮع :




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(.





הוכחה לשילוב הילדים במערכת החינוך
בישראל.
הוכחה לעבודה בתחום מדינת ישראל אצל
מעביד ישראלי – צילום אישורי שכר או טופס
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اﺙﺒﺎت ﺑﺎﻟﺘﺤﺎق اﻻوﻻد ﺑﺠﻬﺎز اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ اﺳﺮاﺉﻴﻞ.



اﺙﺒﺎت ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻥﻄﺎق دوﻟﺔ اﺳﺮاﺉﻴﻞ ﻟﺪى ﺹﺎﺡﺐ
ﻋﻤﻞ اﺳﺮاﺉﻴﻠﻲ -ﺹﻮرة ﻋﻦ ﺗﺼﺎریﺢ ﺑﺎﻻﺟﺮ او
اﺳﺘﻤﺎرة .١٠٦



צילום רשיון נהיגה ורשיון רכב.



ﺹﻮرة ﻋﻦ رﺥﺼﺔ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ و ﺹﻮرة ﻋﻦ رﺥﺼﺔ
ﺳﻴﺎرة.
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ﺹﻮرة ﻋﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ هﻮیﺘﻚ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻠﺤﻖ.
ﺹﻮرة ﻋﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ هﻮیﺔ اﻟﺰوج /ة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻠﺤﻖ.




ﺹﻮرة ﻋﻦ ﺗﺎﺵﻴﺮة اﻗﺎﻣﺔ ﺳﺎریﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل.
ﺹﻮرة ﻋﻦ ﺵﻬﺎدة اﻟﺰواج )ﻣﻦ اﻟﻤﻔﻀﻞ ان ﺗﻜﻮن
ﻣﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﻰ اﻟﻌﺒﺮیﺔ(.
ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﺡﺴﺎب ﺑﻨﻜﻲ ﻓﻲ
اﺳراﺋﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﻤﻚ.
اﺙﺒﺎﺗﺎت اﻟﺴﻜﻦ ﻓﻲ ﻥﻄﺎق دوﻟﺔ اﺳراﺋﻳﻞ )اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺵﺮا
/اﺵﺘﺌﺠﺎر ﻣﻨﺰل  +ایﺼﺎﻻت(.
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 .1פרטים אישיים  -נא לרשום את הפרטים כפי שהם מופיעים בתעודת הזהות
 .١اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  -اﻟﺮﺟﺎ ء ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺘﻔﺎﺹﻴﻞ آﻤﺎ ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻲ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻬﻮیﺔ.
שם משפחה
اﺳﻢ اﻟﻌﺎﺉﻠﺔ

שם האב
اﺳﻢ اﻻب

שם פרטי
اﻻﺳﻢ اﻟﺸﺨﺼﻲ

שם הסב
اﺳﻢ اﻟﺠﺪ

תאריך לידה
ﺗﺎریﺦ اﻟﻮﻻد ة

תאריך כניסה אחרון לתחומי
מדינת ישראל
ﺗﺎریﺦ اﻟﺪ ﺥﻮل اﻻﺥﻴﺮ اﻟﻰ ﺡﺪود
دوﻟﺔ اﺳﺮاﺉﻴﻞ

מין
اﻟﺠﻨﺲ

מספר זהות
رﻗﻢ اﻟﻬﻮیﺔ

תאריך קבלת תעודת הזהות
ﺗﺎریﺦ اﺳﺘﻼم اﻟﻬﻮیﺔ

זכר ذ آﺮ
נקבה اﻥﺜﻰ
מצב משפחתי – נא לרשום את כל השינויים )אם קיימים( במצבך המשפחתי על פי סדרם
اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  -اﻟﺮﺟﺎء ﺗﺴﺠﻴﻞ آﻞ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات ) اذا آﺎﻥﺖ هﻨﺎك ﺗﻐﻴﻴﺮات ( ﺑﺸﺎن ﺡﺎﻟﺘﻚ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﻓﻖ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ.
מצב משפחתי
اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ

מתאריך
ﻣﻦ ﺗﺎریﺦ
שנה | חודש | יום
اﻟﺸﻨﺔ | اﻟﺸﻬﺮ| اﻟﻴﻮم

שם בן/בת הזוג
اﺳﻢ اﻟﺰوج  /اﻟﺰوﺟﺔ

 .2פרטים בנוגע להורים
 .٢ﺕﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻮاﻟﺪیﻦ
שם המשפחה של האב
اﺳﻢ ﻋﺎﺉﻠﺔ اﻻب

שם האב
اﺳﻢ اﻻب

מס' ת.ז .ישראלית של האב
رﻗﻢ اﻟﻬﻮیﺔ اﻻیﺴﺮاﺉﻴﻠﻴﺔ
ﻟﻮاﻟﺪك
שם המשפחה של האם
اﺳﻢ ﻋﺎﺉﻠﺔ اﻻم

מספר ת.ז .הישראלית של
האם  /رﻗﻢ اﻟﻬﻮیﺔ اﻻیﺴﺮاﺉﻴﻠﻴﺔ
ﻟﻮاﻟﺪﺗﻚ
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כתובת האב
ﻋﻨﻮان اﻻب

מספר ת.ז .פלסטינית
של האב  /رﻗﻢ اﻟﻬﻮیﺔ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﻮاﻟﺪك
שם האם
اﺳﻢ اﻻم

כתובת האם
ﻋﻨﻮان اﻻم

מספר ת.ז .הפלסטינית
של האם  /رﻗﻢ اﻟﻬﻮیﺔ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﻮاﻟﺪﺗﻚ

מספר זהות של בן/בת הזוג
رﻗﻢ هﻮیﺔ اﻟﺰوج /اﻟﺰوﺟﺔ
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 .3בן/בת הזוג
 .٣اﻟﺰوج /اﻟﺰوﺟﺔ
שם משפחה
اﺳﻢ اﻟﻌﺎﺉﻠﺔ

שם האב
اﺳﻢ اﻻب

שם פרטי
اﻻﺳﻢ اﻟﺸﺨﺼﻲ

שם הסב
اﺳﻢ اﻟﺠﺪ

תאריך לידה
ﺗﺎریﺦ اﻟﻮﻻد ة

תאריך כניסה אחרון לתחומי
מדינת ישראל
ﺗﺎریﺦ اﻟﺪ ﺥﻮل اﻻﺥﻴﺮ اﻟﻰ ﺡﺪود
دوﻟﺔ اﺳﺮاﺉﻴﻞ

מין
اﻟﺠﻨﺲ
זכר ذ آﺮ
נקבה اﻥﺜﻰ

פרטי הורי בן/בת הזוג
ﺕﻔﺎﺻﻴﻞ واﻟﺪي اﻟﺰوج اﻟﺰوﺟﺔ
השם הפרטי של האב
שם המשפחה של האב
اﺳﻢ اﻻب
اﺳﻢ ﻋﺎﺉﻠﺔ اﻻب

מספר ת.ז .הישראלית
رﻗﻢ اﻟﻬﻮیﺔ اﻻیﺴﺮاﺉﻴﻠﻴﺔ

שם המשפחה של האם
اﺳﻢ ﻋﺎﺉﻠﺔ اﻻم

כתובת האב
ﻋﻨﻮان اﻻب

מספר ת.ז .הפלסטינית
رﻗﻢ اﻟﻬﻮیﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ

שם האם
اﺳﻢ اﻻم

מספר ת.ז .הישראלית
رﻗﻢ اﻟﻬﻮیﺔ اﻻیﺴﺮاﺉﻴﻠﻴﺔ

כתובת האם
ﻋﻨﻮان اﻻم

מספר ת.ז .הפלסטינית
رﻗﻢ اﻟﻬﻮیﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ

 .4אזרחות
 .٤اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ
איזו אזרחות יש לך ?
اي ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺗﺤﻤﻞ ?

מספר הדרכון
رﻗﻢ ﺟﻮاز اﻟﺴﻔﺮ

איזו אזרחות יש לבן/בת זוגך ?
اي ﺟﻨﺴﻴﺔ یﺤﻤﻞ زوﺟﻚ  /زوﺟﺘﻚ ?

מספר הדרכון
رﻗﻢ ﺟﻮاز اﻟﺴﻔﺮ
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מספר זהות
رﻗﻢ اﻟﻬﻮیﺔ

תאריך קבלת תעודת הזהות
הישראלית
ﺗﺎریﺦ اﺳﺘﻼم اﻟﻬﻮیﺔ
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 .5כתובת המגורים הנוכחית
 .٥ﻋﻨﻮان اﻟﺳآن اﻟﺤﺎﻟﻲ
מספר הבית
رﻗﻢ اﻟﺒﻴﺖ

רחוב
اﻟﺸﺎرع

ממתי הנך מתגורר בכתובת זו
ﻣﻨﺬ ﻣﺘﻰ ﺗﺴﻜﻦ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻌﻨﻮان

מיקוד
اﻟﺮﻣﺰ اﻟﺒﺮیﺪي

יישוב
اﻟﺒﻠﺪة

מספר טלפון בדירה
رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل
ממתי ? __________________________ )צרף חוזה קנייה ו/או היתר בנייה(

א .האם דירת המגורים בבעלותך ?
ا .هﻞ ﻣﻨﺰل اﻟﺴﻜﻦ ﻣﻠﻜﻚ ?
ﻥﻌﻢ
כן
ﻻ
לא

ﻣﻨﺬ ﻣﺘﻰ ? _____________________ )ارﻓﻖ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺸﺮاء و /او ﺗﺮﺥﻴﺺ اﻟﺒﻨﺎء(

ב .האם דירת המגורים בבעלות בן הזוג ?
ب .هﻞ ﻣﻨﺰل اﻟﺴﻜﻦ ﻣﻠﻜﺎ ﻟﺰوﺟﻚ /زوﺟﺘﻚ ?
ﻥﻌﻢ
כן
ﻻ
לא

ממתי ? ________________________ )צרף חוזה קנייה ו/או היתר בנייה(
ﻣﻨﺬ ﻣﺘﻰ ? ____________________ )ارﻓﻖ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺸﺮاء و /او ﺗﺮﺥﻴﺲ اﻟﺒﻨﺎء(
אם כן צרף חוזה שכירות  +קבלות על תשלום דמי
השכירות.
اذا آﺎﻥﺖ اﻻﺟﺎﺑﺔ ﻥﻌﻢ ارﻓﻖ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺌﺠﺎر  +ایﺼﺎﻻت
ﺑﺪﻓﻊ ﺑﺪل ﻻﺳﺘﺌﺠﺎر.

ג .האם הדירה בשכירות ?
ت .هﻞ اﻟﻤﻨﺰل ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ?
כן
לא

ﻥﻌﻢ
ﻻ

ד .האם קיימת קרבה משפחתית לבעל הדירה ?
ث.هﻞ هﻨﺎك ﻗﺮاﺑﺔ ﻋﺎﺉﻠﻴﺔ ﺑﻴﻨﻚ وﺑﻴﻦ ﺹﺎﺡﺐ اﻟﻤﻨﺰل ?
ﻥﻌﻢ
כן
ﻻ
ה .מה מספר תעודת הזהות של בעל הדירה ?
)ציין את תעודת הזהות  ,שם המשפחה והשם
הפרטי של בעל הנכס(
ج .ﻣﺎ هﻮ رﻗﻢ هﻮیﺔ ﺹﺎﺡﺐ اﻟﻤﻨﺰل ?
)ﺳﺠﻞ رﻗﻢ اﻟﻬﻮیﺔ ,اﺳﻢ اﻟﻌﺎﺉﻠﺔ و اﻻﺳﻢ اﻟﺸﺨﺼﻲ
ڶﺼﺎﺡﺐ اﻟﻌﻘﺎر(

אם כן ,פרט _______________________________________
اذا آﺎﻥﺖ اﻻﺟﺎﺑﺔ ﻥﻌﻢ ﻓﺼﻞ ______________________________
שם

ת.ז.
טל'

שם
משפחה
رﻗﻢ اﻟﻬﻮیﺔ

اﻻﺳﻢ
اﻟﺸﺨﺼﻲ
رﻗﻢ
اﻟﻬﺎﺗﻒ

اﺳﻢ
اﻟﻌﺎﺉﻠﺔ

ו .מהי כתובתו של בעל הדירה ?
רחוב ________________________________ מס' _____ יישוב ________
ح .ﻣﺎ هﻮ ﻋﻨﻮان ﺹﺎﺡﺐ اﻟﻤﻨﺰل ?
اﻟﺸﺎرع __________________________ رﻗﻢ اﻟﺒﻴﺖ ____ اﻟﺒﻠﺪة_____________
ז .האם אתה ישן בדירה הנ"ל ?
خ .هﻞ ﺗﻨﺎم ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺰل ?
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כל יום آﻞ یﻮم

-

פעם בשבוע ﻣﺮة ﻓﻲ اﻻﺳﺒﻮع

פרט:
___________________________________________________
___________________________________________________
ﻓﺼﻞ:
___________________________________________________
___________________________________________________
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ח .האם בבעלותך או בחזקתך דירה
או קרקע במקום אחר ?
د .هﻞ ﺗﻤﻠﻚ ,او ﺑﺤﻮزﺗﻚ ﻣﻨﺰﻻ
او ﻗﻄﻌﺔ ارض ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﺥﺮ
כן
לא

ﻥﻌﻢ
ﻻ

תאר את סוג הנכס וכתובתו ______________________________________
________________________________________ מתאריך __________
اذآﺮ ﻥﻮع اﻟﻌﻘﺎر وﻋﻨﻮاﻥﻪ ________________________________________
________________________________________ ﻣﻦ ﺗﺎریﺦ _________

ט .האם בבעלות בן זוגך או בחזקתו
דירה או קרקע במקום אחר ?
ذ .هﻞ یﻤﻠﻚ زوﺟﻚ /زوﺟﺘﻚ او
ﻻ او ﻗﻄﻌﺔ ارض
ﺑﺤﻮزﺗﻪ /هﺎ ﻣﻨﺰ ً
ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﺥﺮ ?
ﻥﻌﻢ
כן
ﻻ
לא

תשלומי מיסים הקשורים לנכס בישראל
دﻓﻊ اﻟﻀﺮاﺉﺐ اﻟﺨﺎﺹﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎر ﻓﻲ اﺳﺮاﺉﻴﻞ
א .האם את/ה משלם תשלומי ארנונה ?
)צרף אישורים(
ا .هﻞ ﺗﺪﻓﻊ رﺳﻮم اﻟﺒﻠﺪیﺔ ?
)ارﻓﻖ اﻟﺘﺎﺵﻴﺮات(
ב .האם את/ה משלם תשלומי מים ?
)צרף אישורים  +תצרוכת מים לשלוש
השנים האחרונות(
ب .هﻞ ﺗﺪﻓﻊ ﻓﻮاﺗﻴﺮ اﻟﻤﺎء ?
)ارﻓﻖ اﻟﺘﺎﺵﻴﺮات  +اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺎء
ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث اﻻﺥﻴﺮة(
ג .האם את/ה משלם תשלומי חשמל ?
)צרף אישורים  +תצרוכת חשמל
לשלוש השנים האחרונות(
ت .هﻞ ﺗﺪﻓﻊ ﻓﻮاﺗﻴﺮ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ?
)ارﻓﻖ اﻟﺘﺎﺵﻴﺮات  +اﺳﺘﻬﻼك
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث اﻻﺥﻴﺮة(
ד .האם את/ה משלם תשלומי טלפון ?
)צרף אישורים(
ث .هﻞ ﺗﺪﻓﻊ رﺳﻮم اﻟﻬﺎﺗﻒ ?
)ارﻓﻖ اﻟﺘﺎﺵﻴﺮات(

תאר את סוג הנכס וכתובתו ____________________________________
______________________________________ מתאריך __________
اذآﺮ ﻥﻮع اﻟﻌﻘﺎر وﻋﻨﻮاﻥﻪ ______________________________________
______________________________________ ﻣﻦ ﺗﺎریﺦ _________

כן ﻥﻌﻢ
לא

ﻻ

כן

ﻥﻌﻢ

לא

ﻻ

כן

ﻥﻌﻢ

לא
כן
לא

ﻻ
ﻥﻌﻢ
ﻻ

תשלומי מיסים הקשורים לנכס מחוץ לישראל
دﻓﻊ اﻟﻀﺮاﺉﺐ اﻟﺨﺎﺹﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎر ﺥﺎرج اﺳﺮاﺉﻴﻞ
כן
האם את/ה משלם תשלומי ארנונה ?
)צרף אישורים(
לא
هﻞ ﺗﺪﻓﻊ رﺳﻮم اﻟﺒﻠﺪیﺔ ?
)ارﻓﻖ اﻟﺘﺎﺵﻴﺮات(
כן
האם את/ה משלם תשלומי מים ?
)צרף אישורים  +תצרוכת מים לשלוש
השנים האחרונות(
לא
هﻞ ﺗﺪﻓﻊ ﻓﻮاﺗﻴﺮ اﻟﻤﺎء ?
)ارﻓﻖ اﻟﺘﺎﺵﻴﺮات  +اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺎء
ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث اﻻﺥﻴﺮة(
כן
האם את/ה משלם תשלומי חשמל ?
)צרף אישורים  +תצרוכת חשמל
לשלוש השנים האחרונות(
לא
هﻞ ﺗﺪﻓﻊ ﻓﻮاﺗﻴﺮ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ?
)ارﻓﻖ اﻟﺘﺎﺵﻴﺮات  +اﺳﺘﻬﻼك
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث اﻻﺥﻴﺮة
כן
האם את/ה משלם תשלומי טלפון ?
)צרף אישורים(
هﻞ ﺗﺪﻓﻊ رﺳﻮم اﻟﻬﺎﺗﻒ ?
לא
)ارﻓﻖ اﻟﺘﺎﺵﻴﺮات(

ﻥﻌﻢ
ﻻ
ﻥﻌﻢ
ﻻ
ﻥﻌﻢ
ﻻ
ﻥﻌﻢ
ﻻ

 .6כתובת מגורים קודמת שלך )צרף חוזה שכירות או הצהרת בעל הנכס  +קבלות על תשלומי ארנונה  +מים בישראל(
 .٦ﻋﻨﻮان ﺳﻜﻨﻚ اﻟﺴﺎﺏﻖ )یﺠﺐ ارﻓﺎق اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﺳﺘﺌﺠﺎر او اﻗﺮار ﺹﺎﺡﺐ اﻟﻌﻘﺎر  +ایﺼﺎﻻت اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺒﻠﺪیﺔ  +اﻟﻤﺎء ﻓﻲ اﺳﺮاﺉﻴﻞ(
החל מתאריך _______

ועד תאריך __________

כתובת ____________________________________

اﺑﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎریﺦ _______

وﺡﺘﻰ ﺗﺎریﺦ _________

اﻟﻌﻨﻮان ____________________________________

שם בעל הנכס _________

ת.ז______________ .

כתובת ________________________ טלפון ________

اﺳﻢ ﺹﺎﺡﺐ اﻟﻌﻘﺎر_______

رﻗﻢ اﻟﻬﻮیﺔ ___________

اﻟﻌﻨﻮان_______________________ اﻟﻬﺎﺗﻒ________
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 .7פרט מטרת שהייתך מחוץ לשטחי ישראל:
 .٧ﻓﺼﻞ اﻟﻬﺪف ﻣﻦ ﻣﻜﻮﺙﻚ ﺥﺎرج اﺵﺮاﺉﻴﻞ
מגורים
اﻟﺴﻜﻦ

הגירה
هﺠﺮة

עבודה
اﻟﻌﻤﻞ

לימודים
اﻟﺪراﺳﺔ

נישואין
اﻟﺰواج

טיול
ﻥﺰهﺔ

מחלה
ﻣﺮض

אחר ) נא פרט(
اﺥﺮ ) اﻟﺮﺟﺎء اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ (

מתאריך__________ :

עד תאריך__________ :

מקום שהייתך ומטרתה______________________:

ﻣﻦ ﺗﺎریﺦ__________ :

ﺡﺘﻰ ﺗﺎریﺦ__________ :

ﻣﻜﺎن اﻗﺎﻣﺘﻚ وهﺪﻓﻬﺎ_________________________ :

מתאריך__________ :

עד תאריך__________ :

מקום שהייתך ומטרתה______________________:

ﻣﻦ ﺗﺎریﺦ__________ :

ﺡﺘﻰ ﺗﺎریﺦ__________ :

ﻣﻜﺎن اﻗﺎﻣﺘﻚ وهﺪﻓﻬﺎ______ _________________ :

מתאריך__________ :

עד תאריך__________ :

מקום שהייתך ומטרתה_____________________:

ﻣﻦ ﺗﺎریﺦ__________ :

ﺡﺘﻰ ﺗﺎریﺦ__________ :

ﻣﻜﺎن اﻗﺎﻣﺘﻚ وهﺪﻓﻬﺎ__________ ____________ :

מתאריך__________ :

עד תאריך__________ :

מקום שהייתך ומטרתה______________________:

ﻣﻦ ﺗﺎریﺦ__________ :

ﺡﺘﻰ ﺗﺎریﺦ__________ :

ﻣﻜﺎن اﻗﺎﻣﺘﻚ وهﺪﻓﻬﺎ_________________________ :

.8
.٨

עבודתך בתחום ישראל
ﻋﻤﻠﻚ داﺥﻞ اﺳﺮاﺉﻴﻞ

א.

שכיר
)צרף תלושי
שכר או
אישור מעביד(

כן
לא

ا.

اﺟﻴﺮ
)ارﻓﻖ آﺸﻮﻓﺎت
اﻻﺟﺮ او
ﻣﺼﺎدﻗﺔ
ﺹﺎﺡﺐ اﻟﻌﻤﻞ(

ﻥﻌﻢ
ﻻ

ב.

עובד עצמאי

כן
לא

ب

اﻋﻤﻞ ﻣﺴﺘﻘﻼ

ﻥﻌﻢ
ﻻ

או מחוץ לישראל
او ﺥﺎرج اﺳﺮاﺉﻴﻞ
שם המעסיק ________________________

מתאריך

האם קיימת קרבה משפחתית ?
לא
כן
שם המעסיק ________________________

מתאריך

האם קיימת קרבה משפחתית ?
לא
כן
اﺳﻢ اﻟﻤﺸﻐﻞ _________________________

ﻣﻦ ﺗﺎریﺦ

هﻞ هﻨﺎك ﺹﻠﺔ ﻗﺮاﺑﺔ ﻋﺎﺉﻠﻴﺔ ?
ﻻ
ﻥﻌﻢ
اﺳﻢ اﻟﻤﺸﻐﻞ _________________________

ﻣﻦ ﺗﺎریﺦ

עד תאריך

ﺡﺘﻰ

ﺡﺘﻰ

هﻞ هﻨﺎك ﺹﻠﺔ ﻗﺮاﺑﺔ ﻋﺎﺉﻠﻴﺔ ?
ﻻ
ﻥﻌﻢ
עיסוק:
_____________________

ממוצע שעות
לשבוע :
________

מתאריך

_____________________
اﻟﻌﻤﻞ:
_____________________
_____________________
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עד תאריך

הכנסה לחודש:
________

ﻣﻌﺪل اﻟﺴﺎﻋﺎت
اﻻﺳﺒﻮﻋﻴﺔ:
_________

ﻣﻦ ﺗﺎریﺦ

اﻟﺪﺥﻞ اﻟﺸﻬﺮي:
_________
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מתאריך

ג.

לא עובד

כן
לא

פרט:

ت.

ﻻ اﻋﻤﻞ

ﻥﻌﻢ
ﻻ

ﻓﺼﻞ:
_________________________________________

ד.

פנסיונר
)צרף
אישורים(

כן
לא

פרט:

ث.

ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ
)ارﻓﻖ
اﻟﺘﺎﺵﻴﺮات(

ﻥﻌﻢ
ﻻ

ﻓﺼﻞ:
__________________________________________

__________________________________________
__________________________________________
ﻣﻦ ﺗﺎریﺦ

_________________________________________

מתאריך
__________________________________________
__________________________________________
ﻣﻦ ﺗﺎریﺦ

__________________________________________

ה.

תלמיד/סטודנט
)צרף
אישורים(

כן
לא

שם המוסד הלימודי :

מתאריך

ج.

ﻃﺎﻟﺐ /ﻃﺎﻟﺐ
ﺟﺎﻣﻌﻲ
)ارﻓﻖ
اﻟﺘﺎﺵﻴﺮات(

ﻥﻌﻢ
ﻻ

اﺳﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ:

ﻣﻦ ﺗﺎریﺦ

ו.

עקרת בית

כן
לא

ح.

رﺑﺔ ﺑﻴﺖ

ﻥﻌﻢ
ﻻ
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 .9ילדים
)יש לצרף אישורי בתי הספר בהם לומדים ילדיך בשנה הנוכחית ובשנים קודמות(
 .٩اﻻوﻻد
)یﺠﺐ ارﻓﺎق ﺗﺼﺪیﻘﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺪارس اﻟﺘﻲ یﺘﻌﻠﻢ ﻓﻴﻬﺎ اوﻻدك ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ وﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ(
האם יש לך ילדים ?

כן

ﻥﻌﻢ

לא
כן
מבן הזוג הנוכחי ?
מבן זוג אחר – ציין שם מלא ומספר זהות _________________________ :

هﻞ ﻟﺪیﻚ اوﻻد ?

לא

ﻻ

ﻻ ﻓﺼﻞ ____________________ :
ﻥﻌﻢ
ﻣﻦ اﻟﺰوج  /اﻟﺰوﺟﺔ اﻟﺤﺎ ﻟﻲ /ة ?
ﻣﻦ زوج /زوﺟﺔ اﺥﺮ /ى  -اذآﺮ اﻻﺳﻢ اﻟﻜﺎﻣﻞ ورﻗﻢ هﻮیﺘﻪ /هﺎ _______________

שם הילד
اﺳﻢ اﻟﻮﻟﺪ

.10
.١٠

פרט____________________ :

מספר תעודת זהות
رﻗﻢ اﻟﻬﻮیﺔ

מקום הלידה
ﻣﻜﺎن اﻟﻮﻻدة

עבודת בן זוג בתחום ישראל
اﻋﻤﺎل اﻟﺰوج /اﻟﺰوﺟﺔ داﺥﻞ اﺳﺮاﺉﻴﻞ

א.

שכיר
)צרף תלושי
שכר או
אישור מעביד(

כן
לא

ا.

اﺟﻴﺮ
)ارﻓﻖ آﺸﻮﻓﺎت
اﻻﺟﺮ او
ﻣﺼﺎدﻗﺔ
ﺹﺎﺡﺐ اﻟﻌﻤﻞ(

ﻥﻌﻢ
ﻻ
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האם קבלת מענק לידה ?
هﻞ ﺗﻠﻘﻴﺖ ﻣﻨﺤﺔ وﻻدة ?
ﻥﻌﻢ
כן
לא ﻻ
כן
לא

ﻥﻌﻢ
ﻻ

כן
לא

ﻥﻌﻢ
ﻻ

כן
לא

ﻥﻌﻢ
ﻻ

שם בית הספר
اﺳﻢ اﻟﻤﺪرﺳﺔ

או מחוץ לישראל
او ﺥﺎرج اﺳﺮاﺉﻴﻞ

שם המעסיק ________________________

מתאריך

האם קיימת קרבה משפחתית ?
לא
כן
שם המעסיק ________________________

מתאריך

האם קיימת קרבה משפחתית ?
לא
כן
اﺳﻢ اﻟﻤﺸﻐﻞ _________________________

ﻣﻦ ﺗﺎریﺦ

هﻞ هﻨﺎك ﺹﻠﺔ ﻗﺮاﺑﺔ ﻋﺎﺉﻠﻴﺔ ?
ﻻ
ﻥﻌﻢ
اﺳﻢ اﻟﻤﺸﻐﻞ _________________________

ﻣﻦ ﺗﺎریﺦ

هﻞ هﻨﺎك ﺹﻠﺔ ﻗﺮاﺑﺔ ﻋﺎﺉﻠﻴﺔ ?
ﻻ
ﻥﻌﻢ

עד תאריך

עד תאריך

ﺡﺘﻰ

ﺡﺘﻰ
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ב.

עובד עצמאי

כן
לא

ب

اﻋﻤﻞ ﻣﺴﺘﻘﻼ

ﻥﻌﻢ
ﻻ

اﻟﻌﻤﻞ:
_____________________

ג.

לא עובד

כן
לא

פרט:

ت.

ﻻ اﻋﻤﻞ

ﻥﻌﻢ
ﻻ

ﻓﺼﻞ:
_________________________________________

ד.

פנסיונר
)צרף
אישורים(

כן
לא

פרט:

ث.

ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ
)ارﻓﻖ اوراﻗﺎ
ﺙﺒﻮﺗﻴﺔ(

ﻥﻌﻢ
ﻻ

ﻓﺼﻞ:
____________________________
____________________________

ﻣﻦ ﺗﺎریﺦ

ה.

תלמיד/סטודנט
)צרף
אישורים(

כן
לא

שם המוסד הלימודי :

מתאריך

ج.

ﻃﺎﻟﺐ /ﻃﺎﻟﺐ
ﺟﺎﻣﻌﻲ

ﻥﻌﻢ
ﻻ

ו.

עקרת בית

כן
לא

ح.

رﺑﺔ ﺑﻴﺖ

ﻥﻌﻢ
ﻻ

עיסוק:

ממוצע שעות
לשבוע :

מתאריך

הכנסה לחודש:

_____________________
________
_____________________
ﻣﻌﺪل اﻟﺴﺎﻋﺎت
اﻻﺳﺒﻮﻋﻴﺔ:
_________

ﻣﻦ ﺗﺎریﺦ

اﻟﺪﺥﻞ اﻟﺸﻬﺮي:
_________

מתאריך
_________________________________________
_________________________________________
ﻣﻦ ﺗﺎریﺦ

_________________________________________

מתאריך
_________________________________________
_________________________________________

בל(04.2006) 6102/

_______________________________
اﺳﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ:
_______________________________

ﻣﻦ ﺗﺎریﺦ

עמוד  10מתוך 10
 . 11חשבון בנק )נא לרשום את פרטי חשבונך ,נא לצרף המחאה מבוטלת או אישור בנק המעיד על בעלי החשבון (
 . ١١ﺡﺴﺎب ﺏﻨﻚ )اﻟﺮﺟﺎء ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺗﻔﺎﺹﻴﻞ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺬي یﺪار ﻓﻴﻪ ﺡﺴﺎﺑﻚ ,ارﻓﻖ ﺵﻴﻚ ﻣﻠﻐﻲ او اﺳﺘﻤﺮة ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ ﺗﺒﻴﻦ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺤﺴﺎب(
שם בעל החשבון:
اﺳﻢ ﺹﺎﺡﺐ اﻟﺤﺴﺎب:
___________________________________________
שם הבנק:
اﺳﻢ اﻟﺒﻨﻚ:

שם הסניף וכתובתו:
اﺳﻢ اﻟﻔﺮع  /اﻟﻌﻨﻮان:

מספר הסניף:
رﻗﻢ اﻟﻔﺮع:

מספר החשבון:
رﻗﻢ اﻟﺤﺴﺎب:

________________

__________________________
__________________________

___________

____________________

 .12חברות בקופת חולים )נא למלא את הפרטים הבאים(:
 .١٢اﻟﻌﻀﻮیﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق اﻟﻤﺮﺿﻰ )اﻟﺮﺟﺎء ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ (:
שם קופת חולים
اﺳﻢ ﺳﻨﺪوق اﻟﻤﺮﺽﻰ

מתאריך
ﻣﻦ ﺗﺎریﺦ

לא היתי חבר/ה
בקופת חולים
ﻟﻢ اآﻦ ﻋﻀﻮا ﻓﻲ
ﺹﻨﺪوق اﻟﻤﺮﺽﻰ

עד תאריך
ﺡﺘﻰ ﺗﺎریﺦ

מתאריך

מתאריך

הצהרה
ﺕﺼﺮیﺢ
על פי סעיף  398לחוק הביטוח הלאומי ,מי שמסר הצהרה
כוזבת או העלים עובדות שיש להן חשיבות עובר עבירה על
החוק.

وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺒﻨﺪ  ٣٩٨ﻟﻘﺎﻥﻮن اﻟﺘﺎ ﻣﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ ,ان ﻣﻦ ﻗﺪم ﺗﺼﺮیﺤﺎ آﺎذﺑﺎ
او اﺥﻔﻰ ﺡﻘﺎ ﺉﻖ ﻣﻬﻴﻤﺔ ﻓﺎ ﻥﻪ یﺨﺎﻟﻒ اﻟﻘﺎﻥﻮن.

הריני מצהיר/ה שכל הפרטים שמסרתי לעיל נכונים ושלמים.
אני מתחייב להודיע למוסד לביטוח לאומי על כל שינוי שיחול
בפרטים שמסרתי.

اﺹﺮح ﺑﻬﺬا ان آﻞ اﻟﺘﻔﺎﺹﻴﻞ اﻟﺘﻲ ﺳﺠﻠﺘﻬﺎ اﻋﻼ هﻲ ﺹﺤﻴﺤﺔ
وﺗﺎﻣﺔ .اﻥﻨﻲ اﻟﺘﺰم ﺑﺎﺑﻼغ ﻣﺆ ﺳﺴﺔ اﻟﺘﺎﻣﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﻜﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ یﻄﺮا
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﺹﻴﻞ اﻟﺘﻲ اوردﺗﻬﺎ.

_________________________
اﻟﺘﺎریﺦ
תאריך

בל(04.2006) 6102/

________________________
اﺳﻢ اﻟﻤﻮﻗﻊ
שם החותם

________________________
اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ
חתימה

