
 
 
 

Uוניסיפנ ןוכסחי תקולח
 

 ופרדנש גו זניב ןבי 

 ,וגוזבת /ןבוית עמל
 

 .ודרפנשג וזי נב ןיבית מעל שי נוינספן וכיסח וקתלחל  השבקשת גהלש רדנהע דימהאת ך רובע ונזכיר
 :תואבהות יחנהה ב אתרן ויעבוא רלק ךשבקנה קולחה עצוביב םביכועי ענומל תמנ לע

Uה שבקס פוטות עצאמב) "סנלסאק" :ןלהל( "מ עבות למתשוהל גמס נלסאקרת בחל שגום תושירלשה בקשת גה
 שהבקה": ןללה( ם יפסכרת יבצות עצאמבי נויסנפן וכסיחן יינעלי נויסנפן וכסיח וקתלחלן ידסק פם ושירל
 )"םורישל

ם יטרפרה הבחבו שמרי, ןדיה סקפל  םושירלשה בקס הפוטבם יעיפום המיטרפן היבה ריסת  יהו תהברה ל מקכב
 .השקלב ורףשצ ןדיה סקפלם אבהת

Uףרצל  שישםכימסמה: U

 םיפכסרת יבצות עצאמבי נויסנפן וכיסחן יינעלי נוינספן וכיסח וקתלחלן ידפסק ם ושירלה שבק ספטו .1
 .רקומל ןמנאעתק ה/רוקי מנוינספן וכיסח וקתלחלן ידפסק  .2
  יתמעהל שות הזהדת ועל תשיא רם קוליצ .3
.רבשע לגוז התב/גוזהן בל שות הזהדת ועל תשיא רם קוליצ .4

 

 

Uם  יפסכ האתך ושלמ יאכזית עמי הכם לשף המוגלע דונשר חאלום  ייוציפב יכרם ממיפסכן  ובשחבם יימיוקדה יבמ

UU :לילע וטורפש םימכסמל סףונ ב לצרף שי, םכהס או דין פיל

 םוייצפיה בימרכמ םכוס תעברה בדבר עברשל וגזה בן תרחיב ספטו .1

 .תנהלמה הרב לחנהופמ הףקותב מהוש דקיפ רשואי או 611 ספטו .2
 

Uלצרף וילע ףסנוב םייויצפה יבמרכ יפס כתא וךשמל חר בשעברל גוזה ןוב הידמב: 

  תוםח ואלמ צוייםפי תכמשיל הקשב ספטו .1
  .)"שעוה בוןחשמ ספידת או תלטבומ האחמה לוםצי( רבעלש גזוה בן  שםלע "שעוה בוןחש טירפ ל שתאיקבנ אתכמסא .2

רת בח כןדעות  בוש דועמה ראחלק ר עברשל גזוה בן של תוריחב פיל עברוי םייצופיה יברכממ םכוסה ,םלבכ ומתשלת
 יפל, רבעשלג וזהן ברת יחבד עור מחאלו א םכהס או דין פיל םוכהס את ךשומל יכאז בוןשחה לעב יתעמה כינס לאקס
 ותריחבו מבר וזחלי שארר בעשל גוזה ןבה יהי לא, רבעשלג וזהן בל רוכאמם יפכסהרת בעה רחלא ,ףוסנב. רחוהמא
  .רוכאמ

 
 

 אישה בהיס לכ ומדהיבמ כהיש המשתבק את עצבל אלש כותהז לע רתשומ לתנה המרהבחה ך,ייותכוז לע גןלה נת מלע
 הרבחשה רחאל רק לתנה המרהבח הלצא להבנתק לויאכ בשחי תךשתבק כה.יש המשתבק נותילתק סחיב דשח ררעוית

 םשל ךניבל לתנה המרהבח היגיצנ יןב יתנפולט חהיש םיו קלש ךרדב ת,בורל ,נהצור עותיבשל ךזהותל חהילצ הלתנההמ
 שה.בק היטרפ ימותא

 
 ,הבברכ 
 "מעבות למשתוהל גמס נלסאק 

 :םשוירל שהבק השתג הפןאו

  .נסלקסא תחברל תשיאי רהיסבמ או םשור ארובד  רלמקו אמןנ / ר מקועיגלה םיכסמ המלכ על

 :תנובתוכ

 .םיומלש תלקתח מ,״מעב ותלמשתהו לגמ נסלאקס

אפעל
 

 5124551 הוו תקחפת , 16 מהוק יה,רא תרייק 25 



 

 

 בירתצ ותבאמצע ן פנסיוניו חיסכןנייי לענון פנסיו חיסכתוקחלן לום פסק דיריששה לבק

 פיםכס

 

 ,ודלכב

 _____________ _:לתההמנ חברהה שם

__________ :ןהלטים שלאם לפרתה ב מיום סיוניפנ סכוןת חיקלולח  הדיןקסטי פפר תא מכםברישו  לרשוםקשאב

 

 (לשעבר וגהז בן) שההבק ישמג פרטי

 שם משפחה )קודם( מין תאריך לידה מס' זהות/דרכון שם משפחה שם פרטי

      

 מיקוד דירה בית רחוב יישוב

     

 טלפון נייד טלפון דוא"ל

   

 וסךהח פרטי

 שם משפחה )קודם( מין תאריך לידה מס' זהות/דרכון שם משפחה שם פרטי

      

 מיקוד דירה בית רחוב יישוב

     

 טלפון נייד טלפון דוא"ל

   

 *הדין פסק פרטי

 שיעור להעברה  מועד הפירוד משך התקופה המשותפת תאריך מתן פסק דין מספר הליך ערכאה

      

 
 

 ה:ננכוה הובשהת תיגול א בעיהקף/ נאא

 כן / לא

 ענקב םהא – ל גמתקופ ברצבו רותנ ר אחקחל וול מתשול מיתמ עלש בהצמק קחל וב המקרב 

 םשלו תרח לאתמילע הותר שנהבורצ ההיתר מהשהתיע שעבר לג הזובן להוקל החי כןי הדקבפס

  (?()ב7 ףת )סעיקיחלשה הריהפ בתצק

 

 

 



 

 

 :(הדין בפסק ויןשצ כלכ) שההבק להח לגביהםש ייםהפנסיונ המוצרים פרטי

 סוג המוצר 

 )קרן פנסיה/ קופת גמל/ קופת ביטוח(

 מספר חשבון שם המוצר

   

   

   

 
 םטירהפ ססיב על השקבה חןבתי ,יןדה קסבפ םתוביכה םטירהפ יןב לה זסטופב וינ שצוכפי יןדה קס פטיר פיןב הרתיס תמייק םא  כירהביו *
 .םשרתי אהי םא ,הרהעב מושריי אלו םיטר ופיןדה קסבפש
 

 תובתבכ ישל ינוקטראלה ואר לדולחשיי וז יתשק לבקשרב תודעוה י כיםמסכ ינא: ______________________. 

 

 

___________ אריך:ת     ש הבקשה: מגיימתחת                                          ____________  

 

 

 

 

 

 

 

 : הקשלב ףלצר שיש מסמכים

רלשעב גוהז בן של ז.ת ילוםצ 
הדין פסק של קורמל מןאנ קתהע או סיוניפנ סכוןחי תקלולח הדין פסק 

  קשהב תגשה רךצול לוש טטרנאינה תראב המשלם הגוף סםשפר תובתלכ תאישי סירהמב  או  רשום ארבדו גישלה יש קשההב את
 .לרישום



 

 םהפיצויי כיבממר וםסכ תהעבר בדבר שעברל וגהז בן חירתב

 

 ,ודלכב

 

 ______________ :לתההמנ חברהה שם

 

 (לשעבר וגהז בן) שההבק ישמג פרטי

 שם משפחה )קודם( מין תאריך לידה מס' זהות/דרכון שם משפחה שם פרטי

      

 מיקוד דירה בית רחוב יישוב

     

 טלפון נייד טלפון דוא"ל

   

 

 :שההבק להח לגביהםש ייםהפנסיונ המוצרים פרטי

 סוג המוצר 

 )קרן פנסיה/ קופת גמל/ קופת ביטוח(

 מספר אישור קופת גמל שם המוצר

   

   

   

 

 
  הדין.תאו הורפי  לסמ מהם כה שנואחרשה ליעת יצוייםהפ כיבמר כספיםת הברהע שים לב,

 

 ות:באופות החלהתי משחת  אבי ג לפשרויותהאחר מבין א בנ

  :בד בללהאמ אחדר לועב ייצוייםהפ יברכממ סכוםה כל  כיקשמב אני  .1

 הגמל תופק בדשבון ח בחשוליםמגתה כיבמרל ;_________  ________ תהלמנרה ה החבולבניהש _

 קצבה לתכזימר  גמלתופק או סיהפנ ןקר שאינה קצבה ל גמלתופק בש" חדל"חשבון ________ 

 תהלנמרה ה החבולשבניה _______;

 םצוייפיב הרכימ פיס כתמשיכ;  

 או

  :אה הבקהלולח אםתבה ברוע ייםיצויהפ כיבמרמ סכוםכי ה קשמב אני .2

 ברועמכום הסה 

_________ ברההול החשבני   הגמל תופק בדשבון ח בחשוליםמגתב הרכימל
; _________   תהלמנה

            ₪ 

 תכזימר ת גמלופק או סיהפנ קרן שאינה קצבהמל לג תופק בש" חדל"חשבון
;______ _ תהלמנרה ה החבול שבניה _______  _ קצבהל

₪ 

 ₪ ;םצוייפיב הרכימ פיסכ תמשיכ



 

 הצהרה

  גו הז בן כישלםמ הלגוף ייוודע  שבומועד האחר לק רלעיל תיבחיר פי לברוע ייצוייםפ הכיבמרמ סכום הי כלי ועיד

  סכם.או ה  דיןפיספים ל הכתא משוךאי לזכ טחמבואו ה תמיהע אר שהולשעב

 
 
 

 ___________ תאריך:     ש הבקשה: מגיימתחת                             ____________  
 
 
 

 ה:קש לבףלצרש שימכים מס

הדיןקס פר שלקוממן לא נקתהע או סיוניפנ סכוןת חיקלולח  הדיןקספ   

ברלשע גו הז בןת.ז של ילוםצ. 

 תגשה רךלצו לוש טטרנאינה תראב המשלם הגוף סםשפר תתובכת לאישי סירהמב  או   רשוםארדוב גישלה יש קשה הבתא
 .לרישום קשהב



 

 

 

 דבעות לים אישפיצויית פמקום ת כספיכמשי
 

 ,קרי תימע
 . סלנסקא פיצויים של תופקמ כספים תמשיכ רךלצו רש הנדמידעת הא רך עבוכזנורי
 ת.הנחיוה תא ב רעיון באקרוך לקש נבמשיכה וע בביצכוביםעי  ועמנת למנ על

 :יםהבא יםמכמסה תשהג תייבמח השיכמה תשקב

 ( )מצ"בתום.א וחמל כספים תמשיכקשה ל בסופט .1

 .פח(ס לל )כותךברשו שתר ביותדכניהע ת.ז. א שלקרי ילוםצ .2

 מהד השוקיאו פ  161 סופט עלק. )סי המע"יתום עא וח מל,בדעו ת פרישעל ביד מעתהודע -  161 סופט / מה שוקידר פאישו .3

 (635015653 –  ניכוייםקתי 'סמ תנו עםברלח פנהמו תלהיו

  ש(.ו"הע מחשבון ספיתד או תבוטלמ אהמחום היל)צ בד,עו שם העל עו"שבון הטי חש פרת שלאיק בנאתמכסא .4

 ה(ידחת השקבה )יאיס אשרכרט וםיל צתאמכ כאסרף לצןיא -בךת למושתל  

 ולמ  אלתמאו יד )החשבון בלבתאיק בנברההע תעואמצ במשיכה,ת הקשבב צוין שבדעו של ה"שעוה תבצע לחשבוןמ התשלום

 אית(.ק הבנאתמכסאה

 :םיהבא יםצעמבא נסאקסל ירדשמר ליעבהן לתינ יםוונלה יםמכמסהו יםלאמה יםהטפס תא

 5323054-03 :קסת פוצעמבא   

 ילימ תוצעמבא:  li..coxnes@has_telmeg 

 מיםלותש תקחלמ ,מע״ב תמווהשתל גמל סלנסקא :וארד תוצעמבא. 

 .5125145 תקווה תח, פ16 מהקו אריה,-תקרי 25 עלאפ

 

 :בךית למושתל

 תונים. נתמואי תמחייב העלמו₪  0000,10 ספים של כתמשיכ 
 .תהליךך המשר ה עבופוני טלקשר מךר עייצו מנומטע גם נצימכיסמת הקבל אחר כן, לעל  

 לי.אטת פרונמויא תמחייב -₪  0000,50 עלמ כספים תמשיכ  
 סניףיע לגלה תך, לביביםקרורחי המז ק בנפיסנימ אחדת לגש: לתאו הברכיםמהד תאח בליאטת פרונמואי צע לבתןני

  עו"ד. ולמ או תנובר בחליאטהפרונ
 

 איהש ה סיבמכלו הבמיד השיכמה תשק בת אצע לבלאש התו זכ עלתמרוש תהמנהל הברהח ,ותיךיו זכ עלןהג לתנמ על
 הברהחש  לאחרק רתהמנהל הברחה  אצלהקבלתנ ויל כאיחשבת תךשק ב.השיכמה תשק בתוניקת ליחס ב חשדררותעי

 םש לינך לבתהמנהל הברהח ייג נצןי בתינולפ טהיחש וםיק של רךבד ,תורב ל,הנורצ תושביע לתךוהז להיחהצל תהמנהל
  .השקהב י פרטתומיא

 



  

 

 

לעובד        ₪

למס הכנסה        ₪

סה"כ תשלום מהקופה       ₪
X       חתימה וחותמת המעסיק

 

לזכות חשבוני מס'       בבנק                         /             /                      /                        	�
                      )שם הבנק(   )מס הבנק(         )שם הסניף(                  )מס' הסניף( 

לזכות חשבון המעסיק שמספרו       בבנק         /                     /                 /                 	�
                       )שם הבנק(               )מס הבנק(    )שם הסניף(        )מס' הסניף( 

אחר                             	�

Xתאריך                  חתימת העובד     

 

 

לרווחי צמודים כשהם אלה, סכומים להחזר זכאים תהיו התשלום, ליום החשבון מיתרת הגדולים בסכומים הוראתי כפי פיטורין, פיצויי ששילמתם בעתיד יתברר אם 
ם לכם מיד לפי דרישתכם. זאת מיום תשלום הסכום ועד לסילוקו בפועל, ואני מתחייב בזה להחזירהקופה,

ידוע לי שביצוע התשלום כפוף להסדר תחוקתי.

      

ת.ז.    �		דרכון זר 	�

                                                                                                                                                                        
חתימה וחותמת הסניף חתימת הפקיד  שם הפקיד        תאריך 

XX

הריני לאשר כי:
הצגת:ש חתם בפנינו על טופס בקשה זו, פרטי הזיהוי של המבקש/ים אומתו ע"י המבק

באחד המשיכה מועד חל אם בקופה. הבקשה התקבלה בו מהיום בבורסה( מסחר מתקיים )בהם עסקים ימי 4 תוך תשולם כספים לקבלת בקשה ליבך! לתשומת 
המסמכים כל אליו יצורפו שלא או כהלכה ימולא שלא טופס החודש. אותו של הרביעי העסקים ליום המשיכה מועד יידחה החודש, של הראשונים העסקים ימי מ-3 

הנדרשים, יוחזר וביצוע הבקשה עלול להתעכב.
בקשת לתקינות ביחס חשד יתעורר שהיא סיבה ומכל במידה המשיכה בקשת את לבצע שלא זכותה על שומרת המנהלת החברה זכויותיך, על להגן מנת על 

שיחה קיום של בדרך לרבות, רצונה, לשביעות לזהותך הצליחה המנהלת שהחברה לאחר רק המנהלת החברה אצל נתקבלה כאילו תיחשב בקשתך המשיכה. 
טלפונית בין נציגי החברה המנהלת לבינך לשם אימות פרטי הבקשה.

קופהקידומתמס' עמית
 

בקשה לתשלום פיצויי פיטורין

1.1
.20

18
 - 

27
ק 

א

לכבוד: אקסלנס גמל והשתלמות בע”מ

פרטי המעסיק

הצהרת מעסיק בדבר פיטורי עובד וזכותו לפיצויים
פרטי עובד

 )סעיף חובה במשיכת כספים מקופה מרכזית(הסכום שישולם מקופתכם

הצהרת העובד
הנני מצהיר כי סכום הפיצויים המגיע לי הוא כמפורט לעיל.

נא שלמו את הסכום הנקוב לעיל:

נתוניםאימות 

שם המעסיקשם הקופה

מס' טלפוןכתובת מעסיקמספר זיהוי )ע.מ. / ח.פ. / ח.צ. ( - חובה למלא

* הודעת SMS תשלח למספר הנייד תוך 24 שעות מרגע קבלת המסמכים בחברהמספר נייד

מס' זהותכתובתשם העובד
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