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המוסד לביטוח לאומי

תביעה לתשלו גמלה לתלויי בנפגע עבודה
על פי חוק הביטוח הלאומי ביטוח נפגעי עבודה

דברי הסבר והנחיות למילוי והגשת הטופס
הזכאות לגמלת תלויי
לגמלת תלויי )קצבה או מענק( זכאי  ,בתנאי מסוימי  ,בני משפחתו של מבוטח בביטוח נפגעי עבודה )עובד שכיר
או עצמאי( ,שנפטר כתוצאה מפגיעה בעבודה )תאונת עבודה או מחלת מקצוע(.
בני המשפחה הזכאי לגמלה ה אלמ /ה וילדי המבוטח/ת ,ובתנאי מסוימי
שהמבוטח/ת היה מפרנס .

הורי  ,אחי  ,או סב/תא

הגשת התביעה


תביעה לגמלת תלויי יש להגיש למוסד לביטוח לאומי מוקד ככל האפשר .ולא יאוחר מ  12חודשי מיו
הפטירה.



הגשת התביעה במועד מאוחר יותר עלולה לפגוע בזכות לגמלה ,כולה או חלקה.



את התביעה יש להגיש לסני המוסד לביטוח לאומי שבאזור מגורי התובע/ת.



נית לשלוח את התביעה בדואר.



בהתא לחוק הביטוח הלאומי ,צפויי ענשי מאסר וקנסות לאד שגר למת גמלה שלא כחוק במרמה
או ביודעי ע"י העלמת פרטי או מסירת פרטי כוזבי .

המסמכי שיש לצר לתביעה
אלמ
 .1אשור על הכנסות לגבי אלמ אשר אי עמו ילד והוא אינו מסוגל לכלכל עצמו.
 .2תעודה רפואית על מצב בריאותו של אלמ  ,שאינו מסוגל לכלכל את עצמו ,ואי עמו ילד.
אלמנה
 .1תעודה רפואית לאלמנה הנמצאת בהריו ובה אשור על חודש ההריו .
 .2תעודה רפואית על מצב בריאותה של אלמנה שאינה מסוגלת לכלכל את עצמה וטר מלאו לה  50שנה ואי
עמה ילדי .
ילדי
 .1אשור בית הספר על לימודי ילד בגיל  18 20שנה או אשור מהמוסדות שנקבעו לכ על שירות לאומי של בת
בגיל .18 22
 .2אשור מצה"ל על שירות סדיר של ילד שטר מלאו לו  22שנה ,בציו מועד הגיוס ומועד השחרור הצפוי.
 .3אשור מצה"ל על שירות במסגרת קד צבאית או שירות של"ת לאחר החיול.
 .4אשור על דחיית השירות הצבאי עקב לימוד בעתודה.
 .5אשור על דחיית השירות הצבאי עקב שירות בהתנדבות.
תובעי אחרי
 .1תעודה רפואית על מצב בריאות של הורי  ,אחי /יות או סב/תא של המנוח שאינ מסוגלי לכלכל את עצמ .
 .2אשור על הכנסות מעבודה או ממקורות אחרי .

יש להוסי המחאה מבוטלת או אישור מהבנק על פרטי בעלי החשבו
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המוסד לביטוח לאומי

חותמת הסני ותארי קבלה

תביעה לתשלו גמלה לתלויי בנפגע עבודה
על פי חוק הביטוח הלאומי ביטוח נפגעי עבודה

א .פרטי המנוח
ש פרטי

ש משפחה

מספר זהות
ס" ב

מי 


תארי לידה

התלויי בנפגע:

 אשה

רחוב

 שכיר

נ

 ילדי

מעמד אישי בעת הפגיעה  :נשוי

תארי הפגיעה

ז

 עצמאי

 הורי

 גרוש

 אחרי

 רווק

יו בשבוע שעה
מספר בית

 ידוע בציבור

תארי הפטירה
כניסה

 מתנדב

דירה

יישוב

 אחר

שעת הפטירה
מיקוד

ב .פרטי מקו עבודת המנוח בעת הפגיעה
שכיר ש  ,טלפו וכתובת מקו העבודה
עצמאי ש  ,טלפו וכתובת העסק
מתנדב ש הגו ששלח לפעולת ההתנדבות

ג .פרטי הפגיעה
תאור מלא של הפגיעה ,נסיבותיה וגורמיה ,בציו הציוד והמכשירי שגרמו לפגיעה )א המקו אינו מספיק נא לצר גליו נוס (.

הכתובת בה ארעה הפגיעה )במפעל ,בדר וכו'(
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ד .קבלת טיפול רפואי
ש הרופא או השירות הרפואי שטיפלו במנוח בעת הפגיעה
תארי קבלת הטיפול לראשונה
ש בית החולי בו אושפז
ש המרפאה והרופא המטפל

ש קופת החולי בה היה חבר

ה .פרטי משלימי
שמות העדי לפגיעה
 לא נכחו עדי
 כ נכחו עדי

ש
 חבר לעבודה

 מכר

 כתובת
 אחר

ש
 חבר לעבודה

 מכר

 כתובת
 אחר

תחנת המשטרה שחקרה את המקרה
הא המנוח קיבל קיצבה מהמוסד לביטוח לאומי  כ

ציי איזו קצבה

הא הוגשה או תוגש תביעה לפיצויי נזיקי בגי המקרה  כ
הנתבע:
 לא

 לא

ציי את ש הנתבע וש עור הדי

עו"ד

הא התובע קיבל או עתיד לקבל תשלו בקשר לפגיעה מגור אחר



כ )פרט(

 לא
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ו .פרטי האלמ /ה
ש פרטי

ש משפחה

מספר זהות
ס" ב

מספר בית

רחוב

מספר
טלפו

0

כניסה

דירה

 עצמאי

 לא עובד

תארי נישואי

מקבל קיצבה מהמוסד  כ  ,ציי סוג הקיצבה

ז .פרטי ילדי

יישוב

מספר
טלפו
נייד

עיסוק  :שכיר
תארי לידה

מיקוד

 לא

א המקו אינו מספיק נא לצר גליו נוס
1

3

2

4

מס' זהות
ש משפחה
ש פרטי
תארי לידה
מי
יחס הקרבה לנפגע
מוסד לימודי או סוג
שירות*
* לילד מעל גיל  18כולל  :שירות בצה"ל  /קד"צ  /עתודה  /שירות לאומי  /שירות בהתנדבות

ח .מקו תשלו
שמות בעלי החשבו

ש הבנק

ש הסני /כתובתו

מספר הסני מספר החשבו

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 לגמלה ובי אחריה.
אני מסכי שהבנק יחזיר 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 הגמלה שיופקדו לחשבו  ,עבור מקבל הגמלה.
חתימת השותפי לחשבו
תארי
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 גמלת תלויי 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 זהות.
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ט.פרטי על תלויי אחרי בנפגע
2

1

3

4

מס' זהות
ש משפחה
ש פרטי
תארי לידה
מי
יחס הקרבה לנפגע
כתובת מלאה

מקו העבודה
הכנסה חודשית
מעבודה *
וממקורות אחרי
הכנסה מתמיכת
המנוח
הא מקבל קיצבה
מהמוסד
הא גר בדירת
המנוח ,ציי ממתי
* א אינו עובד ציי הסיבה

י .מקו תשלו )כאשר יש תלויי אחרי בנפגע(
שמות בעלי החשבו

ש הבנק

ש הסני /כתובתו

מספר הסני מספר החשבו

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 לגמלה ובי אחריה.
אני מסכי שהבנק יחזיר 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 הגמלה שיופקדו לחשבו  ,עבור מקבל הגמלה.
חתימת השותפי לחשבו
תארי
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 גמלת תלויי כחוק.
תארי

חתימת התובע/י

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 זהות.
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למילוי ע"י המעביד )א המנוח היה עובד שכיר(
ת.ז.

ש המנוח
ש המפעל/המעביד )כתובת מלאה(
מס' תיק מעביד במוסד לביטוח לאומי

טל:

א .פרטי שכר
½ יש לפרט את פרטי השכר בחודש הפגיעה ובשלושת החודשי שקדמו לפגיעה.
½ בפרטי השכר יש לכלול את כל רכיבי השכר .את התוספות החד פעמיות או המענקי ששולמו יש לפרט בטור
נפרד.
תוספת חד פעמית
סכו ברוטו
מס' הימי
חודש
או מענק שנכללו בשכר ברוטו
לחודש זה
עבור שול
השכר
ש התשלו
לתקופה
סכו

½ מס' ימי עבודה בשבוע במפעל
½ המנוח היה עובד  חודשי  יומי  חלקי
½ תארי התחלת העסקת המנוח במפעל/מקו העבודה
½ המנוח נעדר מהעבודה בשלושת החודשי שקדמו לפגיעה מהסיבה
בתאריכי
ב .תאונה שארעה מחו למפעל  /מקו העבודה
 .1תאונה שארעה מחו למפעל תו כדי עבודה:
½ מקו הפגיעה
½ המקו בו היה על המנוח לעבוד או בו עבד ביו התאונה
 לא  כ בדר"כ מועסק ב
½ הא המנוח הועסק דר קבע מחו למפעל
½ הא נכחו עובדי נוספי בעת הפגיעה לא  כ שמ
 .2תאונה בדר לעבודה
באיזו שעה המנוח היה אמור להתחיל בעבודה
 .3תאונה בדר לבית
באיזו שעה סיי את העבודה
הסיבה לעזיבה המוקדמת

איזו משמרת
 כ  לא

הא סיי בשעה הקבועה

הא הרכב המעורב בתאונה הוא בבעלות המעביד או בשימושו?

 כ  לא

 כ  לא

ג .הא המקרה נחקר ע"י הפקוח על העבודה
הצהרת המעביד
אנו החתומי מטה מאשרי כי הפרטי שנמסרו על ידינו בטופס התביעה ה נכוני לפי מיטב ידיעתנו פרט ל:
)נא לפרט את ההסתיגויות א ישנ לגבי הפגיעה(
אנו מאשרי כי המנוח הועסק כעובד במפעל  /מקו העבודה בזמ הפגיעה בעבודה.
תארי
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תפקיד החות

ש החות

חתימה וחותמת

5

