
 

 

 

 אפוטרופוסטופס בקשה להשקעת כספי אדם שמונה לו  -טופס א'

 

 פרטי האדם שמונה לו אפוטרופוס  (1)

 שם מלא

 

 כתובת מקום מגורים תאריך לידה מספר ת.ז. / דרכון

 

 

האפוטרופוסים י האפוטרופוס לרכוש: )אם מונה יותר מאפוטרופוס אחד, יובאו הפרטים לגבי כל אחד מן פרט (2)

 בנפרד(:

 שם מלא

 

תאריך מינוי כאפוטרופוס  מינוי )מחק את המיותר( קירבה לאדם

 לרכוש

 .1 קבוע / זמני .1 .1

 .2 קבוע / זמני .2 .2

 .3 קבוע / זמני .3 .3

 דוא"ל נייד טלפון מען

1. 1. 1. 1. 

2. 2. 2. 2. 

3. 3. 3. 3. 

 

 

)יש  אפוטרופוס, הסכום שמוצע להשקיעו ודרך ההשקעה המוצעתהסכום הכולל של כספי האדם שמונה לו  .א

חודשים לפני תאריך  3 –לצרף אסמכתאות; הסכומים יובאו בשקלים חדשים, מעודכנים למועד שאינו מוקדם מ 

 הגשת הבקשה(.

 

 כספי האדם שמונה לו אפוטרופוס: (1)

 בחשבונות בנקעו"ש פירוט יתרות 

 יתרה סניף מספר חשבון שם הבנק

    

    

    

    

 

 

  תאריך:  

  סימוכין: 



 

 

 פירוט יתרות פיקדונות , ניירות ערך וכדומה

 5ן -ח 4ן -ח 3ן -ח 2ן -ח  1ן -ח פירוט יתרות

      יתרת פיקדונות

יתרת פיקדונות 
 מט"ח

     

השקעה בניירות 
 ערך

     

      תוכניות חיסכון

      קופות גמל 

      אחר

      סה"כ

 יש לצרף אישור ניהול חשבון 
 יש לצרף אישור מהבנק לגבי כל יתרה 
  יצורף אישור הבנק ביחס ליתרות חשבון ניירות ער, ובו פירוט הרכב תיק ההשקעות מחתך אפיקי

 ההשקעה בחלוקה להשקעות בישראל והשקעות מחוץ לישראל )באחוזים(.
 עד יציאה קרוב יצורף אישור הבנק ביחס לתוכניות החיסכון, לגבי כל תוכנית חיסכון יפורטו: יתרה, מו

 ומועד פירעון
 יצורף אישור קופת גמל 

 

 

 

 

 

 הסכום שמוצע להשקיעו ודרך ההשקעה המוצעת: הסכום אותו מבוקש להשקיע: ____________________. (2)

 

 דרכי ההשקעה המוצעות:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 פרטים בדבר כלל נכסי האדם שמונה לו אפוטרופוס והכנסותיו הנוכחיות והצפויות בשנים הבאות .ב

 

 לו אפוטרופוס: כלל נכסי האדם שמונה (1)

 ( לעיל[.1הסכום הכולל של כספי האדם שמונה לו אפוטרופוס ]כמפורט בסעיף ב)

 

 פרטים בדבר נכסי מקרקעין )לגבי כל נכס מקרקעין בנפרד(:

 

 הנכס: ____________________ כתובת________________________________________ 

  :חלקו של האדם שמונה לו אפוטרופוס בנכס______________________________________ 

 )האם הנכס משמש דירת מגורים של האדם שמונה לו אפוטרופוס? כן / לא )מחק את המיותר 

  :לגבי נכס שאינו משמש כדירת מגורים של האדם שמונה לו אפוטרופוס: הכנסה חודשית מדמי שכירות

________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ :כתובת הנכס 

 ______________________________________ :חלקו של האדם שמונה לו אפוטרופוס בנכס 

  לו אפוטרופוס? כן / לא )מחק את המיותר(האם הנכס משמש דירת מגורים של האדם שמונה 

  :לגבי נכס שאינו משמש כדירת מגורים של האדם שמונה לו אפוטרופוס: הכנסה חודשית מדמי שכירות

________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________ :כתובת הנכס_______ 

 ______________________________________ :חלקו של האדם שמונה לו אפוטרופוס בנכס 

 )האם הנכס משמש דירת מגורים של האדם שמונה לו אפוטרופוס? כן / לא )מחק את המיותר 

  :לגבי נכס שאינו משמש כדירת מגורים של האדם שמונה לו אפוטרופוס: הכנסה חודשית מדמי שכירות

________________________________________________________________ 

 תצורף חוות דעת של יועץ השקעות או רואה חשבון 

 

 

 לחודש(₪ ,   –הכנסות נוכחיות )ב  (2)

 ₪  שכורת:מ

 ₪ גמלת הבטחת הכנסה או גמלת ביטוח לאומי:

 ₪ קצבת ניצולי שואה:

 ₪ תגמולי משרד הביטחון:

 ₪ הכנסה משכר דירה:

 ₪ פנסיה:

תמיכות קבועות, ביטוח סיעודי )תום מועד 

 ₪ זכאות______( 

 ₪ הכנסות מעסק:

 ₪ אחר:

 ₪ סה"כ הכנסות:

 

 



 

 

 

 ( והכנסות צפויות אחרות:2שינויים צפויים בהכנסות שפורטו בסעיף ) (3)

1.  ₪ 

2. ₪ 

3. ₪ 

4. ₪ 

5. ₪ 

 ₪ סה"כ הכנסות צפויות:

 

 

 נוכחיות  של האדם שמונה לו אפוטרופוס והוצאות צפויות לשנים הבאות: פרטים בדבר התחייבויות והוצאות .ג

 

 התחייבויות (1)

 

1.  ₪ 

2. ₪ 

3. ₪ 

4. ₪ 

5. ₪ 

 

 לחודש(₪ ,  -הוצאות נוכחיות ) ב (2)

 

 ₪  אשפוז:

 ₪ שכר מטפל:

 ₪ הוצאות רפואיות:

 ₪ שכר דירה או משכנתא:

 ₪ הוצאות אחזקת דירה: 

 ₪ סה"כ הכנסות צפויות:

הוצאות מחיה ובכלל זה הוצאות כלכלה, הלבשה, 

 ₪  חינוך, ותרבות:

 ₪ אחזקת רכב או נסיעות:

 ₪ הוצאות ניהול:

 ₪ ביטוחים:

 ₪ אחר:

 ₪ :הוצאותסה"כ 

 

 (, הוצאות צפויות אחרות:2שינויים צפויים בהוצאות שפורטו בסעיף ) (3)

 



 

 

1.  ₪ 

2. ₪ 

3. ₪ 

4. ₪ 

5. ₪ 

 

 

 הערות .ד

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 שם המבקש:

 תאריך: חתימה:

 

 לשימוש פנימי

 אישור המפקח:

 מאשר / לא מאשר את הפרטים הכלולים בטופס

 לחודש₪  _________ ופוס בסך ____________שנקבע לאדם שמונה לו אפוטרסל הצריכה החודשי 
 

 :הערות
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 תאריך: :חתימת המפקח

 

 

 


	טופס א'- טופס בקשה להשקעת כספי אדם שמונה לו אפוטרופוס

