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עמוד  1מתו 4
המוסד לביטוח לאומי

תביעה לתגמולי על פי חוק התגמולי
ילד שנתיית עקב מעשה אלימות במשפחה

דברי הסבר והנחיות למילוי והגשת הטופס
ילד שנתיית  ,ופרקליט המדינה או מי שמונה על ידו לש כ  ,קבע כי קיי יסוד סביר להניח
חוק התגמולי )ילד
שחיי ההורה הנפטר קופחו בידי ב זוגו עקב ביצוע פשע זכאי על סמ
שנתיית עקב מעשה אלימות במשפחה( התשנ"ה  1995לתגמול חודשי.
תחילת החוק ב  1.9.95והוא חל ג על יתומי שחיי הוריה

קופחו בתו  18חודשי שקדמו ליו זה.

התגמול נית רק מ  1.9.95ואיל .
לטופס התביעה יש לצר :
½
½
½
½
½
½
½

אישור מהלשכה לשרותי חברתיי על מינוי המבקש לקבל את הגמלה עבור הילדי .
אשור בית הספר על לימודי הילד בגיל  20 18שנה או אשור מהמוסדות שנקבעו לכ על
שירות לאומי של בת בגיל .22 18
אשור מצה"ל על שירות סדיר של ילד שטר מלאו לו  22שנה ,בציו מועד הגיוס ומועד
השחרור הצפוי.
אשור מצה"ל על שירות במסגרת קד צבאית או שירות של"ת לאחר החיול.
אשור על דחיית השירות הצבאי עקב לימוד בעתודה.
אשור על דחיית השירות הצבאי עקב שירות בהתנדבות.
המחאה מבוטלת או אישור מהבנק על פרטי בעלי החשבו .

לידיעת :
קבלת תגמול עפ"י חוק התגמולי אינה מונעת קבלת קיצבת שאירי )ללא השלמת הכנסה(
או קצבת נכות כללית.
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עמוד  2מתו 4
המוסד לביטוח לאומי
תארי קבלה

א .פרטי ההורה הנפטר
ש משפחה

מספר זהות

ש פרטי

ס" ב

תארי פטירה

כתובת מגורי :
רחוב

מספר בית

דירה

כניסה

מיקוד

יישוב

ב .פרטי החשוד בבצוע העבירה
ש משפחה

מספר זהות )א ידוע(

ש פרטי

ס" ב

כתובת מגורי :
רחוב

מספר בית

כניסה

דירה

יישוב

ג .פרטי הארוע
מועד בצוע הפשע
תאור הארוע העברייני בגינו מבוקש התגמול

ד .פרטי התיק הפלילי )א ידועי (:

ה .פרטי תחנת המשטרה בה נחקר המקרה
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מקו התרחשות העבירה

מיקוד

עמוד  3מתו 4
ו .פרטי הילדי )א יש ילדי נוספי נא לצר גליו נוס (
2

1

4

3

מס' זהות
ש משפחה
ש פרטי
תארי לידה
ברשות מי נמצא
הילד

ז .פרטי מגיש התביעה
ש משפחה

מספר זהות

ש פרטי

ס" ב

מעמד ביחס לילד
)קרוב משפחה ,אופוטרטפוס וכד'(

רחוב

מספר בית

מספר
טלפו

מספר
טלפו
נייד
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כניסה

דירה

מיקוד

יישוב
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עמוד  4מתו 4
ח .מקו התשלו
סוג החשבו

שמות בעלי החשבו

ש הבנק

 פרטי
 קיבו

מספר הסני מספר החשבו

ש הסני /כתובתו

אני מתחייב להודיע למוסד לביטוח לאומי על כל שינוי של השותפי לחשבו ו/או מיופי כוח בחשבו  ,ולדאוג
להחתימ על טופס עדכו חשבו .
אני מסכי שהבנק ימסור למוסד לביטוח לאומי לפי בקשתו את פרטי השותפי לחשבו ומיופי הכוח מעת לעת,
בי במהל תקופת הזכאות לתגמול ובי אחריה.
אני מסכי שהבנק ימסור למוסד לביטוח לאומי לפי דרישתו סכומי מתו החשבו  ,א המוסד יפקיד לחשבו
תשלו כלשהו בטעות ,או שלא כדי  ,וכ ימסור למוסד את פרטי מושכי התשלומי כאמור.
אנו השותפי לחשבו  ,מתחייבי להשתמש בכספי התגמולי שיופקדו לחשבו  ,עבור מקבל התגמול.
תארי

חתימת השותפי לחשבו

ט .הצהרה
הריני מצהיר כי הילד/י בגינו /תבעתי תגמול גר/י עימי ,אני מפרנס אותו /ובכוונתי להמשי לפרנסו /בשנה
הקרובה.
אני מתחייב להודיעכ על כל שינוי העשוי להשפיע על זכותי לתשלו .
חשבו הבנק שמסרתי בתביעה הוא חשבו עבור הילדי .
 לאפוטרופוס או ממונה
אני החתו מטה מסכי בזאת לקבל את התגמול של הילד/י הרשומי לעיל ומתחייב להשתמש בתגמול לטובת
הילד/י .
כמו כ הנני מתחייב להודיע מיד על כל שינוי הקשור בהמצאות הילד/י או שינוי אחר המשפיע על מקבל הקצבה.
ידוע לי כי המוסד לביטוח לאומי רשאי לפקח על אופ השימוש בכספי התגמול.
ידוע לי כי א המוסד לביטוח לאומי ,או מי שיוסמ על ידו לש כ  ,ימצא שכספי התגמול שניתני לי ,אינ
משמשי למטרות שלשמ הוקצו ,רשאי המוסד למנות אד אחר תחתי לקבלת התגמול וכי אהיה צפוי לתביעה
משפטית להשבת כל הכספי שנוצלו על ידי שלא למטרות שלשמ הוקצו.
 למילוי כאשר עובד המוסד ממלא את טופס התביעה
הנני מאשר שטופס זה מולא ע"י עובד המוסד עפ"י בקשתי ,וכי כל הפרטי שנרשמו בטופס נמסרו על ידי או
הועתקו מתעודות זיהוי.

אני מצהיר בזאת כי כל הפרטי שנמסרו על ידי בתביעתי זו הינ נכוני  .ידוע לי כי מת פרטי לא נכוני
או העלמת נתוני מהווי עבירה על החוק והנני תובע תגמולי עפ"י חוק התגמולי ילד שנתיית עקב
אלימות במשפחה כחוק.
תארי

חתימת התובע

א התביעה לא חתומה בידי התובע ,נא לציי את הסיבה לכ  ,את ש החות  ,כתובתו ומס' זהותו.
א התביעה נחתמה בטביעת אצבע ,נא לציי את ש העד לחתימה ומספר זהותו.
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