
 3מתוך  1עמוד 

 

  )10.2017( 6106בל/ 

  פרטי העובד

  פרטי המעסיק

  לידיעתך

  
  

  

  

  
  

  

 בחברת מעטיםבחברת מעטים  ו/או דווח כשכירו/או דווח כשכיר  מבוטח שהועסקמבוטח שהועסקע"י ע"י שאלון זה מיועד למילוי שאלון זה מיועד למילוי  �

   .עבידמ תובע עומד במבחנים המקובלים בדיני עבודה לקביעת יחסי עובדמטרת שאלון זה לבחון אם ה �
        יוביל לעיכוב בטיפול בתביעה. הטופס כנדרשיש למלא בקפידה את הטופס. אי מילוי   �

  

 

   מספר זהות שם פרטי שם משפחה      
         

 ס"ב 
  

         

         

 כתובת 

 מיקוד יישוב דירה כניסה תמס' בי רחוב / תא דואר

      

  טלפון קווי
         

          
 

  טלפון נייד
         

          
 

  

 

  

  

    

  שם המעסיק        

  

  מספר תיק ניכויים
  

                     
                      

 

  טלפון קווי
         

          
 

  טלפון פקס מיקוד יישוב מס' בית רחוב / תא דואר
         

          
 

    

  לא   �כן,  סוג הקרבה ________      �האם קיימת קרבה משפחתית בין העובד למעסיק?    

.ו/או פלט רשם החברות האם החברה רגילה, או משפחתית ?_______________________ נא לצרף תקנון החברה

. ___________________ % 1של כל אחד מהם:  יותהמנ מה שמות בעלי המניות בחברה ? יש לפרט מהו שיעור
2      % _____________ .3      % __________________.4         % __________________ .5%_________________ .

 

  האם חלו שינויים בשיעור החזקת המניות בידי בעלי המניות? אם כן מתי ואילו שינויים.
  

  :ציין כתובת מדויקת של מקום ביצוע העבודה  ?שלך העבודה התבצעההיכן  

  

   ברחוב______________________________________________________________ משרדי החברהב� 

  ברחוב______________________________________________________________________ בבית� 

   __________________________________________________________________________  אחר � 
   

פרט את תקופת העבודה    
הכוללת     : 

                
                

  יום  חודש  שנה

  עד תאריך
                
                

   יום  חודש  שנה

  קבלהחותמת 

  
לשימוש 

פנימי 

בלבד 

  (סריקה)

                      

                      
                      

    מס' זהות / דרכון  

      

  דפים

סוג 
  המסמך

      

      6  3    

                

    לקביעת מעמדלקביעת מעמדשאלון שאלון 

  בעל שליטה בחברת מעטיםבעל שליטה בחברת מעטים    

  

  המוסד לביטוח לאומי

  מינהל ביטוח גבייה וחקירות 
  הל הגמלאותמינ
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 3מתוך  2עמוד 

 

  )10.2017( 6106בל/ 

  שאלון  לעובד

  

  

  

  יש למלא ולצרף אסמכתאות לפי העניין יש למלא ולצרף אסמכתאות לפי העניין   ––תנאי עבודה תנאי עבודה 

  ותותהיקף המשרה/ רישום נוכחהיקף המשרה/ רישום נוכח  ––  זמני העבודה ונוכחותזמני העבודה ונוכחות    ..11

    ..באלו ימים בשבוע עבדת ומה היו שעות עבודתך? ______________________________________________באלו ימים בשבוע עבדת ומה היו שעות עבודתך? ______________________________________________  ..אא

    ..________________________________________________________________________  וצרף אישוריםוצרף אישורים  פרטפרט  כן,   �לא    �  ??האם קיים רישום נוכחותהאם קיים רישום נוכחות  ..בב

  
  עסק או חברהעסק או חברה//הכשרת העובדהכשרת העובד/ / סוג העבודהסוג העבודה––מהות העבודה מהות העבודה   ..22

  
    ..צעת בפועל? פרט ______________________________________________________צעת בפועל? פרט ______________________________________________________ייהי העבודה שבהי העבודה שבממ  ..אא

  נא לצרף תעודותנא לצרף תעודות  כן,   �לא         �האם יש לך הכשרה מקצועית לביצוע התפקיד? האם יש לך הכשרה מקצועית לביצוע התפקיד?   ..בב

  __________%%      חלקי הוא בשיעורחלקי הוא בשיעור  כן,   �לא    �    ?  ?  בעלי החברה כיום בעלי החברה כיום האם אתה נמנה עם האם אתה נמנה עם   ..גג

    ..פרט את השינוי שחל _________________פרט את השינוי שחל _________________  כן,   �לא    �בעבר?  בעבר?  ברה  ברה  בעלי החבעלי החהאם נמנית עם האם נמנית עם   ..דד

    בחברה, וכן האם נהגת מנהג בעלים בחברה, וכן האם נהגת מנהג בעלים   אם היו לך סמכויות ניהוליותאם היו לך סמכויות ניהוליותהה, נא לפרט , נא לפרט שאינך בעל מניות בהשאינך בעל מניות בה  אם מדובר בחברהאם מדובר בחברה  ..הה

    ::בחברה, והאם היית מורשה החתימה בחברה וכל מידע נוסף המפרט תפקידך בחברהבחברה, והאם היית מורשה החתימה בחברה וכל מידע נוסף המפרט תפקידך בחברה

    ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ _  

    ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

      סיום העסקהסיום העסקהנסיבות נסיבות / / עמיתים לעבודה/מי עבד לפניו ומי החליפועמיתים לעבודה/מי עבד לפניו ומי החליפותנאי הקבלה/תנאי הקבלה/  ––  תנאי הקבלהתנאי הקבלה  ..33

    ..מי קיבל אותך לעבודה? ______________________________________________________________מי קיבל אותך לעבודה? ______________________________________________________________  ..אא

    ..____________מי סיכם אתך את תנאי ההעסקה וקבע באיזה תפקיד לשבץ אותך? ___________________________מי סיכם אתך את תנאי ההעסקה וקבע באיזה תפקיד לשבץ אותך? ___________________________  ..בב

  נא לצרף העתקנא לצרף העתק  כן,   �לא    �האם נחתם חוזה?  האם נחתם חוזה?    ..גג

  כן          �____________________ :ציין במי –, נעזרתי באחרים לא   �האם ביצעת את העבודה לבד? האם ביצעת את העבודה לבד?   ..דד

  ??מה שמותיהםמה שמותיהם  כן,   �לא    �? ? ואותה רמת שכרואותה רמת שכר  האם היו עובדים נוספים שעבדו אתך באותו תפקידהאם היו עובדים נוספים שעבדו אתך באותו תפקיד  ..הה

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  
  סמכויותסמכויות  ..44

  נא לפרט את שמות העובדים ותחום עיסוקם:נא לפרט את שמות העובדים ותחום עיסוקם:  כן,   �לא    �האם היית ממונה על עובדים אחרים? האם היית ממונה על עובדים אחרים?     ..אא

 _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

  __________________________________נא לפרט __________נא לפרט __________  כן,   �האם היתה לך סמכות לקבל החלטות מהותיות בחברה? האם היתה לך סמכות לקבל החלטות מהותיות בחברה?   ..בב

  ________________________________________, נא לפרט מי היה הגורם שקיבל החלטות אלה_____________________, נא לפרט מי היה הגורם שקיבל החלטות אלה_____________________לא    �

  ____________________________________נא לפרט _נא לפרט _  כן,   �בחברה? בחברה? האם היית מחליט ו/או מעורב בהחלטות על חלוקת רווחים האם היית מחליט ו/או מעורב בהחלטות על חלוקת רווחים   ..גג

  ______________________________________, נא לפרט מי היה הגורם שקיבל החלטות אלה ______________________, נא לפרט מי היה הגורם שקיבל החלטות אלה ______________________לא  �  ..דד

  ______________________נא לפרט _____נא לפרט _____  כן,   �האם היתה לך סמכות להורות על הפסקת התקשרויות עם נותני שירות? האם היתה לך סמכות להורות על הפסקת התקשרויות עם נותני שירות?   ..הה

  __________________________________________________________________________________  ל החלטות אלהל החלטות אלה, נא לפרט מי היה הגורם שקיב, נא לפרט מי היה הגורם שקיבלא  � 

 גברים כאחדלטופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ו
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 3מתוך  3עמוד 

 

  )10.2017( 6106בל/ 

  הצהרת העובד        

  הבהרות         

  המשך        

  

      

    ____________________________  לא,  פרט שם מורשה החתימה:לא,  פרט שם מורשה החתימה:    �      כן      כן        �    האם היית מורשה חתימה בחברה?         האם היית מורשה חתימה בחברה?           ..וו

__________________________________________________________________________________________ _______________________________ _______________________________  

    כן, מה שמותיהם ?  _____________________ כן, מה שמותיהם ?  _____________________     �      לא     לא        �      יו מורשי חתימה נוספים?            יו מורשי חתימה נוספים?            האם ההאם ה  ..זז

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  __________________לא, מדוע ? __________________לא, מדוע ? __________________    �כן         כן           �      האם נמנית עם חברי דירקטוריון החברה?האם נמנית עם חברי דירקטוריון החברה?    ..חח

  _______ _______ __כן, מה שמו? __________________כן, מה שמו? __________________    �        לא     לא     �        האם היית כפוף למנהל מעליך ?            האם היית כפוף למנהל מעליך ?              ..טט

     לא, פרט מי רשאי? ________________ לא, פרט מי רשאי? ________________     �            כן   כן   � האם היית רשאי למנות עובדים ו/או לפטר עובדים?  האם היית רשאי למנות עובדים ו/או לפטר עובדים?  י.    י.        

  

  

  

  :לידי ביטוי בשאלון תשאינן באו ךעסקתרות להולמילוי הבהרות נוספות הקש

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________  

  

  

  

  ם נכונים ומלאים. מצהיר בזה כי כל הפרטים שנמסרו על ידי ובנספחיה ה מטה םהחתו יאנ
  
   שמסירת פרטים לא נכונים או העלמת נתונים הן עבירה על החוק, וכי אדם אשר גורם במרמה או ביודעין למתן  ליידוע        
  קצבה לפי חוק זה או להגדלתה על ידי העלמת פרטים שיש להם חשיבות לעניין, דינו קנס כספי או מאסר.       

  

  :כל השדות חובה למלא – העובדחתימת 

  _______________________ �     חתימה           _________שם __________   ______תאריך_________
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