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 תביעה לתשלו חוב שכר עבודה ופיצויי פיטורי

 בפשיטת רגל ופירוק תאגיד
 על פי חוק הביטוח הלאומי
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 ש המעסיק

מיקודיישובמספר בית רחוב

 ענ המפעל

מי

 מספר זהות
 ב"ס

ש פרטי תארי לידה  ש משפחה

 ז מצב משפחתי
 נ

 ה/  רווק
אה/  נשוי

 ה/  אלמ
 ה/  גרוש

 ה/  פרוד
 ה/  עגו

מספר החשבו מספר הסני ש הבנק     כתובתו/ש הסני

יישוברחוב דירה כניסה מספר בית

 תארי הפסקת עבודה במפעל תארי התחלת העבודה במפעל

 עד י המעביד לתקופה מ"שכר עבודה אשר לא שול ע .א

 ה"ס):  ברוטו(ח לחודש "ש לפי/ ח ליו ברוטו "ש  לפי

 חופשהפדיו .ב

 דמי הבראה .ג

 ביגוד .ד

 או מכוח הסכ קיבוצי, י פיטורי המגיעי מכוח חוק פיצויי פיטוריפיצוי .ה

 ביטוח מנהלי/ המצטברי בקופת פיצויי פיצויי פיטורי  .ו

 עד הפרשי הצמדה לתקופה מ  .ז

כ החוב המגיע"סה

 ת/חתימת העובד ת/ש העובד טלפו תארי

 .חשבו הבנק שמסרתי הוא חשבו מקבל הגמלה.  בזה שכל הפרטי שמסרתי בהודעה זו ה נכוניה/אני מצהיר
 לפי דרישתו, אני מסכי שהבנק יחזיר למוסד לביטוח לאומי. הנני מתחייב להודיע לכ על כל שינוי שיחול בפרטי שמסרתי בהודעה זו

 .שול בטעות או שלא כדי, חלקו, או,  כולושהוא, א המוסד יפקיד לחשבו תשלו, סכומי מתו חשבוני
 . לעונשי הקבועי בחוקה/ידוע לי שמסירת פרטי כוזבי בהודעה זו מהווה עבירה פלילית וכי אהיה צפוי

 מיקוד

 נייד טלפו מספר טלפו מספר

0

ימולאחלק זה 

 י העובד"ע

ח"ש

ח"ש

ח"ש

ח"ש

ח"ש

ח"ש

ח"ש

ח"ש

 בעובד יומי

 כ ה עובדתאיש הילדי' מס
 לא

 פרטי על העובד. 1

 פרטי על המעביד. 2

 פיצויי פיטורי/ פרטי התביעה לתשלו חוב שכר עבודה . 3

 הצהרה

 .אישור מהבנק על המוטבי בחשבו/ יש לצר המחאה מבוטלת  *
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 הנאמ לתשלו הגמלה/ אישור המפרק . 4

 כתובת מ "אני הח

 / י בית המשפט המחוזי "מוניתי ע טלפו' מס

 פירוק מיו/ ר "י צו פש"עפ בתיק 'רש האגודות השיתופיות ב

 צורת ההתאגדות  כמפרק של המעביד / כנאמ 

 פח/פר. ר.נ.התיק במשרד כ' מס האגודות השיתופיות / התיק ברש החברות ' מס

 מספר העובדי במפעל 'הצו פורס בילקוט פרסומי מס

 
 זהות.ת י העובד "לאחר שעיינתי בהוכחת החוב שהוגשה לי ע

 בתארי

 :הריני לאשר שהוכחת החוב אושרה על ידי כדלהל

 1958 ח "תש,  לחוק הגנת השכר1שכר עבודה כמשמעותו בסעי  .א

 עד לתקופה מ  

 כמשמעותה בחוק הודעה מוקדמתהודעה מוקדמת  .ב

 עד לתקופה מ 

 )ימי' לציי מס(פדיו חופשה  .ג

 דמי הבראה .ד

 ביגוד .ה

 עד יו י פיטורי לתקופה מיופיצוי .ו

 .ח לשנה"ש לפי  

 ביטוח מנהלי/ המצטברי בקופת פיצויי פיצויי פיטורי  .ז

 עד הפרשי הצמדה לתקופה מ .ח
 
 פיצויי פיטורי/ כ חוב שכר עבודה "סה 

  יש לנכות פיטורי ומס זהופיצויי כשכר עבודה ח"ש  להוכחת החוב שאישרתי יש לשל ס שלבהתא.  5

  תיק ניכוייי" עפהבאי הניכויי

 .ומילוות היכוי מס עבור     שומה בלפקיד  ח"ש ס

 . דמי ביטוחעבור     לאומי בלביטוח  ח"ש ס

  ביטוחלקר  ח"ש ס
 

 
  העובדלידיח "ש  בס היתרה

 
 
 

 המפרק/  הנאמ חתימת תארי 

 ש פרטי ש משפחה 
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 המפרק או הנאמ

  מיקוד מקו שכונה 'מס רחוב

 ש המעביד
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aיהמוסד לביטוח לאומ

 דברי הסבר לעובד

 הזכויות
 זכאי לגמלה בשיעור שכר העבודה ופיצויי פיטורי , עובד אשר נגד מעבידו נית צו פשיטת רגל או פירוק . 1

 בתנאי שהמפרק או הנאמ , ייב לו עד למקסימו הגמלה הקבועה בחוק והמשתנה מידי פעשמעבידו ח
 .אישר את החוב

 הגשת התביעה
  תלושי שכר אחרוני ואישור 3בצירו , התביעה לגמלה תוגש ביחד ע הוכחת החוב למפרק או לנאמ .2

 .למוסדיעבירה המפרק או הנאמ , ידולאחר שהתביעה תאושר על, מקופת הגמל
 ותשלומי , הגמלה המשתלמת לפי החוק לגבי חוב שכר עבודה אינה כוללת חוב בגי קיצבת ילדי עובדי .3

 .אות עלי לתבוע בנפרד מהמוסד לביטוח לאומי, תגמולי למשרתי במילואי
 חות, ירושלי, 13שדרות ויצמ , תוכל לפנות למוסד לביטוח לאומי, בכל שאלה הקשורה בתביעה זו .4

 בי השעות , ה,  ימי א646302002או בטלפו , ביטוח זכויות עובדי בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד
 15:00  12:00. 

 .ולמלא הטופס בדייקנות כדי למנוע עיכובי בטיפול בה, תביעה זו יש להגיש למפרק בהקד האפשרי .5
 . התובעאו בזיכוי לחשבו הבנק של, התשלו ישלח בהמחאה לבית התובע 

 !זכור
 בהתא לחוק הביטוח הלאומי צפויי מאסר וקנסות כספיי לאד שבמרמה או ביודעי על ידי העלמת  .6

 .פרטי או מסירת פרטי כוזבי גר למת גמלה או להגדלתה שלא כחוק
.ישיתבכל פניותי למוסד יש לציי את מספר הזהות וכ להביא את תעודת הזהות בכל מקרה של פנייה א .7

 לנאמ/ מפרק דברי הסבר ל
 ,  שכר עבודה ופיצויי  פיטורי בגי פשיטת הרגל או הפירוק של מעבידותביעת עובד לגמלה בקשר לחוב  .1

 לחוק ' בהתא לפרק ח,  תלושי שכר אחרוני ואישור מקופת הגמל3בצירו , מוגשת למפרק או לנאמ
 .דובאמצעותו תועבר התביעה למוס, הביטוח הלאומי

 רק סכומי אשר אושרו על ידי המפרק או הנאמ לאחר בדיקת תביעת , בהתא לחוק הביטוח הלאומי .2
 .העובד ישולמו על ידי המוסד

 ותגמולי , אינה כוללת חובות בגי קצבת ילדי עובדי' הגמלה המשתלמת על פי פרק ח, לתשומת לב .3
 .למשרתי במילואי

פירוט מלא. ט הסכו הכללי של תביעת העובד בהתא להוכחת החוב שהגיש של הטופס עלי לפר4בחלק  .4

 .בהתא לחוק, זה דרוש לצור מיצוי זכויות המוסד לגביית המגיע לו
 .לחוק'  של הטופס עלי לפרט הסכומי המגיעי לעובד מאת המוסד בהתא לאמור בפרק ח5בחלק  .5
כדי למנוע עיכוב בביצוע התשלומי , וסד בהקד האפשריעלי להעבירה למ, ע אישור התביעה על יד .6

 .לעובד
העתק מהמכתב המאשר את התביעה ישלח . בזיכוי לחשבו בנק ישירות לתובע/ התשלו ישלח בהמחאה  .7

 .למפרק
 
 
 .סכו זה עשוי להשתנות בהתא לשינויי במדד המחירי לצרכ ובשכר הממוצע במשק* 
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