המוסד לביטוח לאומי
מינהל הביטוח והגביה
מעסיקים

ﻲ
ﻣﺆﺱّﺴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨ ّ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ واﻟﺠﺒﺎﻳﺔ
ﻣﺸﻐّﻠﻴﻦ

כרטיס עובד
ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻣﻮﻇّﻒ

כללי
ﻋﺎم
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טופס זה מיועד למילוי על-ידי עובד המועסק אצל מעסיק ,המוגדר כמעסיקו לפי התוספת הראשונה
לצו הביטוח הלאומי )סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים( ,תשל"ב  ,1972 -אם העובד מועסק גם אצל מעסיק נוסף או
אם העובד על-פי הצו הוא גם עובד עצמאי.
טופס זה יוגש על-ידי העובד למעסיקו על-פי הצו.
ﻲ
ﻳﺠﺐ ﺗﻌﺒﺌﺔ هﺬﻩ اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﻋﻠﻰ ﻳ ّﺪ اﻟﻤﻮﻇّﻒ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻟﺪى ﻣﺸﻐّﻞ ﻣﺎ ،واﻟﻤﻌﺮّف آﻤﺸﻐّﻞ وﻓﻖ اﻹﺿﺎﻓﺔ اﻷوﻟﻰ ﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨ ّ

ﻲ إ ّو إن آﺎن وﻓﻖ هﺬﻩ اﻷﻥﻈﻤﺔ
)ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﺆﻣّﻨﻴﻦ وﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺸﻐّﻠﻴﻦ( – ،1972وذﻟﻚ إن آﺎن اﻟﻤﻮﻇّﻒ ﻳﻌﻤﻞ ﻟﺪى ﻣﺸﻐّﻞ إﺿﺎﻓ ّ
ﻋﺎﻣﻼ ﻣﺴﺘﻘﻼ.

هﺬﻩ اﻻﺱﺘﻤﺎرة ﺗﻘﺪّم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻮﻇّﻒ ﻟﻤﺸﻐّﻠﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻸﻥﻈﻤﺔ.

לידיעתך
ﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻚ
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אם אתה עובד שכיר במקום עבודה אחר ,והודעת למעסיקך ב"כרטיס עובד" )טופס  (101כי אצלו הינך משתכר
"משכורת חודש" ,הרי שהוא מעסיקך העיקרי .לכן ,המעסיק שלו מסרת טופס זה הינו מעסיקך המשני.
המשמעות היא ,שמעסיקך העיקרי מנכה משכרך דמי ביטוח בשיעור המופחת עד הכנסתך שעד  60%מהשכר
הממוצע ,ובשיעור מלא על הכנסתך שמעל  60%מהשכר שממוצע ,ועד להכנסה המירבית לתשלום דמי ביטוח.
לפיכך ,מעסיקך המשני ינכה משכרך דמי ביטוח בשיעור המלא החל מהשקל הראשון של הכנסתך.
إن آﻨﺖ ﺗﻌﻤﻞ آﺄﺝﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻋﻤﻞ ﺁﺥﺮ ،وأﺏﻠﻐﺖ ﻣﺸﻐّﻠﻚ ﻣﻦ ﺥﻼل " ﺏﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﻮﻇّﻒ" ) اﺳﺘﻤﺎرة  (101أﻧّﻚ ﺗﺘﻠﻘﻰ ﻣﻦ ذاك اﻟﻤﺸﻐّﻞ " راﺗﺐ
ن اﻟﻤﺸﻐّﻞ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻠﻢ ﻣﻨﻚ هﺬﻩ اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﺳﻴﻜﻮن ﺛﺎﻧﻮﻳّﺎ.
ي" ﺳﻴﻌﺘﺒﺮ ذاك اﻟﻤﺸﻐّﻞ رﺉﻴﺴﻴّﺎ .ﻟﻬﺬا ،ﻓﺈ ّ
ﺵﻬﺮ ّ
ﻲ ﺳﻴﺨﺼﻢ ﻣﻦ راﺗﺒﻚ رﺳﻮم اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺏﻨﺴﺒﺔ ﻣﺨﻔّﻀﺔ إن ﺏﻠﻎ دﺥﻠﻚ ﻧﺴﺒﺔ  %60ﻣﻦ ﻣﻌﺪّل اﻷﺝﻮر ،وﺏﻨﺴﺒﺔ
ن ﻣﺸﻐّﻠﻚ اﻟﺮﺉﻴﺴ ّ
وﻳﻌﻨﻲ ذﻟﻚ أ ّ
آﺎﻣﻠﺔ إن ازداد ﻋﻦ ﻧﺴﺒﺔ  %60ﻣﻦ ﻣﻌﺪّل اﻷﺝﻮر وإن ﺏﻠﻎ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﺪﺥﻞ ﻟﺪﻓﻊ رﺳﻮم اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ.
ي ﺳﻴﺨﺼﻢ رﺳﻮم اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﻦ راﺗﺒﻚ ﺏﻨﺴﺒﺔ آﺎﻣﻠﺔ اﺏﺘﺪاءا ﻣﻦ أوّل ﺵﺎﻗﻞ ﺗﻜﺴﺒﻪ.
ن ﻣﺸﻐﻠّﻚ اﻟﺜﺎﻧﻮ ّ
ﻟﻬﺬا ،ﻓﺈ ّ
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אם אתה עובד עצמאי ,ובנוסף לכך מועסק כשכיר אצל יותר ממעסיק אחד ,נא ציין בטופס זה מיהו מעסיקך העיקרי
ומיהו מעסיקך המשני כמפורט בסעיף  1לעיל.
ﻲ وﻣﺸﻐّﻠﻚ
إن آﻨﺖ ﻋﺎﻣﻼ ﻣﺴﺘﻘﻼ ،وﺗﻌﻤﻞ أﻳﻀﺎ آﺄﺝﻴﺮ ﻟﺪى أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺸﻐّﻞ واﺡﺪ ،اﻟﺮﺝﺎء اﻹﺵﺎرة ﻓﻲ هﺬﻩ اﻻﺳﺘﻤﺎرة إﻟﻰ ﻣﺸﻐّﻠﻚ اﻟﺮﺉﻴﺴ ّ
ي آﺎﻟﻤﻔﺼّﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ  1أﻋﻼﻩ.
اﻟﺜﺎﻧﻮ ّ
לתשומת ליבו של עובד שכיר המועסק אצל מעסיקים שונים או של עובד עצמאי ,שמועסק גם אצל מעסיקים
שונים :אם הכנסתך אצל מעסיקך העיקרי נמוכה מ 60% -מהשכר הממוצע או שכל הכנסותיך מעבודה עולות על
ההכנסה המרבית לתשלום דמי ביטוח ,הינך זכאי להפיק אישור לתאום דמי ביטוח או לקבל החזר דמי ביטוח שנוכו
ביתר.
ﻲ أﻗﻞ ﻣﻦ
ﻧﻮ ّد ﻟﻔﺖ اﻧﺘﺒﺎﻩ اﻷﺟﻴﺮ ﻟﺪى ﻋﺪّة ﻣﺸﻐّﻠﻴﻦ ،أ ّو اﻟﻤﺴﺘﻘ ّﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ أیﻀﺎ ﻟﺪى ﻋﺪّة ﻣﺸﻐّﻠﻴﻦ ﻟﻤﺎ یﻠﻲ :إن آﺎن دﺥﻠﻚ ﻟﺪى اﻟﻤﺸﻐّﻞ اﻟﺮﺉﻴﺴ ّ
 %60ﻣﻦ ﻣﻌﺪّل اﻷﺝﻮر أو إن آﺎن ﻣﺠﻤﻞ ﻣﺪﺥﻮﻻﺗﻚ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﺪﺥﻞ ﻟﺪﻓﻊ رﺳﻮم اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ،ﻳﺤﻖ ﻟﻚ إﺹﺪار ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻤﻼﺉﻤﺔ
رﺳﻮم اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ أ ّو اﺳﺘﺮﺝﺎع رﺳﻮم اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻹﺿﺎﻓﻴّﺔ اﻟﺘﻲ ﺥﺼﻤﺖ.
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אם הכנסתך אצל מעסיקך העיקרי נמוכה מ 60% -מהשכר הממוצע:
ﻲ أﻗ ّﻞ ﻣﻦ  %60ﻣﻦ ﻣﻌﺪّل اﻷﺟﻮر:
إن آﺎن دﺧﻠﻚ ﻟﺪى اﻟﻤﺸﻐّﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴ ّ
תוכל להפיק אישור לתיאום דמי ביטוח ולהגישו למעסיקך המשני ,את האישור ניתן להפיק באחת מדרכים הבאות:
ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ إﺻﺪار ﺗﺼﺮیﺢ ﻣﻼﺋﻤﺔ رﺱﻮم اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ وﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻟﻠﻤﺸﻐّﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﻳﻤﻜﻦ إﺹﺪار اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺏﻮاﺳﻄﺔ إﺡﺪى اﻟﻮﺳﺎﺉﻞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 באמצעות אתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי /www.btl.gov.il -מדור ביטוח וגבייה /הפקת אישור לתיאוםדמי ביטוח.
ﻲ  /www.btl.gov.ilﻗﺴﻢ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ واﻟﺠﺒﺎﻳﺔ /إﺹﺪار ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻤﻼﺉﻤﺔ رﺳﻮم
ﻣﻦ ﺥﻼل ﻣﻮﻗﻊ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ اﻟﺘﺎﺏﻊ ﻟﻤﺆﺳّﺴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨ ّ
اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ.
 באמצעות טופס  644שבו מצהיר העובד על הכנסתו אצל מעסיקו העיקרי.ﻲ.
ﻣﻦ ﺥﻼل اﻻﺳﺘﻤﺎرة  644ﺡﻴﺚ ﻳﺼﺮّح اﻟﻤﻮﻇّﻒ ﻋﻦ دﺥﻠﻪ ﻟﺪى ﻣﺸﻐّﻠﻪ اﻟﺮﺉﻴﺴ ّ

הזמנת בקשת החזר דמי ביטוח ניתן לעשות באמצעות אתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי  /www.btl.gov.l -מדור
ביטוח וגבייה /ביצוע החזר דמי ביטוח.
ﺏﺎﻹﻣﻜﺎن ﻃﻠﺐ اﺱﺘﺮﺟﺎع رﺱﻮم اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺥﻼل ﻣﻮﻗﻊ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ اﻟﺘﺎﺏﻊ ﻟﻤﺆﺳّﺴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨ ّ
ﻲ  /www.btl.gov.ilﻗﺴﻢ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ واﻟﺠﺒﺎﻳﺔ /إﺝﺮاء
اﺳﺘﺮﺝﺎع رﺳﻮم اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ.
©

אם הכנסותיך מעבודה עולות על ההכנסה המירבית לתשלום דמי ביטוח ,לקבלת אישור לתיאום דמי ביטוח
עליך להגיש בקשה לתיאום דמי ביטוח )טופס  .(753את הבקשה ,בצרוף טופסי  100מכל מעסיקיך ,יש לשלוח
לכתובת :אגף גבייה ממעסיקים  /המוסד לביטוח לאומי /שד' ויצמן  /13ירושלים .91909
إن آﺎﻧﺖ ﻣﺪﺥﻮﻻﺗﻚ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻚ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﺪﺧﻞ ﻟﺪﻓﻊ رﺱﻮم اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ،وﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮیﺢ ﻟﻤﻼﺋﻤﺔ رﺱﻮم اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ،ﻋﻠﻴﻚ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﻣﻼﺉﻤﺔ رﺳﻮم اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ) اﺳﺘﻤﺎرة  .(753ﻳﺠﺐ إرﺳﺎل اﻟﻄﻠﺐ ،اﻟﻤﺮﻓﻖ ﻻﺳﺘﻤﺎرات رﻗﻢ  100ﻣﻦ ﺝﻤﻴﻊ ﻣﺸﻐّﻠﻴﻚ ،إﻟﻰ اﻟﻌﻨﻮان
ﻲ/ﺵﺪﻳﺮوت ﻓﺎﻳﺘﻤﺴﺎن /13اﻟﻘﺪس .91909
اﻟﺘﺎﻟﻲ :ﻗﺴﻢ اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﻐّﻠﻴﻦ/ﻣﺆﺳّﺴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨ ّ
לקבלת החזר דמי ביטוח ,עליך להגיש בקשה להחזר דמי ביטוח )טופס  .(752את הבקשה ,בצרוף טופסי  100מכל
מעסיקיך ,יש לשלוח אל :המוסד לביטוח לאומי /תחום גבייה ממעסיקים שבסניף הקרוב למקום מגוריך.
ﻻﺳﺘﺮﺝﺎع رﺳﻮم اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ،ﻋﻠﻴﻚ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ اﺳﺘﺮﺝﺎع رﺳﻮم اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ) اﺳﺘﻤﺎرة  .(752ﻳﺠﺐ إرﺳﺎل اﻟﻄﻠﺐ ،اﻟﻤﺮﻓﻖ ﻻﺳﺘﻤﺎرات رﻗﻢ 100
ﻲ /ﻗﺴﻢ اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﻐّﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻔﺮع اﻟﻘﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﻣﻜﺎن ﺳﻜﻨﺎك.
ﻣﻦ ﺝﻤﻴﻊ ﻣﺸﻐّﻠﻴﻚ ،إﻟﻰ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺘﺎﻟﻲ :ﻣﺆﺳّﺴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨ ّ
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אם אתה עובד שכיר וגם עובד עצמאי כאמור ,ומסרת למוסד את נתוני שכרך ,הם יובאו בחשבון לעניין חישוב דמי
הביטוח שבהם הינך מחוייב כעובד עצמאי.
ﻞ آﻤﺎ وارد أﻋﻼﻩ ،وﻗﻤﺖ ﺏﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﻌﻄﻴﺎت راﺗﺒﻚ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲّ ،ﺳﻴﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام هﺬﻩ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت ﻋﻨﺪ ﺡﺴﺎب
إن آﻨﺖ ﺗﻌﻤﻞ آﺄﺝﻴﺮ أ ّو آﻤﺴﺘﻘ ّ
ﻞ.
رﺳﻮم اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ دﻓﻌﻬﺎ آﻌﺎﻣﻞ ﻣﺴﺘﻘ ّ
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אתה עובד עצמאי ובנוסף לכך מועסק כעובד שכיר על-ידי מעסיק אחד ,עליך לעדכן את מחלקת הגבייה מלא-
שכירים ,בסניף בו מתנהל חשבון דמי הביטוח שלך כעצמאי ,ולצרף שני תלושי שכר אחרונים.
إن آﻨﺖ ﺗﻌﻤﻞ ﺏﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞّ ،ﺏﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﻤﻠﻚ آﺄﺝﻴﺮ ﻟﺪى ﻣﺸﻐّﻞ واﺡﺪ ،ﻋﻠﻴﻚ إﺏﻼغ ﻗﺴﻢ اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﻐّﻠﻴﻦ ،وذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻔﺮع اﻟﺬي
ﻲ اﺳﺘﻼم اﻟﺮاﺗﺐ اﻷﺥﻴﺮﺗﻴﻦ.
ﻳﺪﻳﺮ ﺡﺴﺎب رﺳﻮم اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﺎﺏﻊ ﻟﻚ آﻌﺎﻣﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞّ ،وإرﻓﺎق وﺛﻴﻘﺘ ّ
דמי הביטוח שבהם חוייבת כעובד עצמאי יחושבו מחדש בהתחשב בנתוני השכר.
לכן ,עליך לציין בטופס זה ,כי המעסיק שלו מסרת טופס זה הוא מעסיקך העיקרי.
ﻞ ﺳﺘﺤﺴﺐ ﻣﺠﺪّدا ﺏﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﺮاﺗﺐ.
رﺳﻮم اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ دﻓﻌﻬﺎ آﻌﺎﻣﻞ ﻣﺴﺘﻘ ّ
ﻲ.
ن اﻟﻤﺸﻐّﻞ اﻟﺬي اﺳﺘﻠﻢ هﺬﻩ اﻻﺳﺘﻤﺎرة هﻮ ﻣﺸﻐّﻠﻚ اﻟﺮﺉﻴﺴ ّ
ﻟﻬﺬا ﻋﻠﻴﻚ اﻹﺵﺎرة ﻓﻲ هﺬﻩ اﻻﺳﺘﻤﺎرة إﻟﻰ أ ّ

טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד
هﺬﻩ اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﺹﻴﻐﺖ ﺏﺎﻟﻤﺬآّﺮ ،ﻟﻜﻨّﻬﺎ ﻣﻮﺝّﻬﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء واﻟﺮﺝﺎل ﻋﻠﻰ ﺡﺪ ﺳﻮاء
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לשימוש

המוסד לביטוח לאומי

פנימי

מינהל הביטוח והגביה
מעסיקים
ﻲ
ﻣﺆﺱّﺴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨ ّ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ واﻟﺠﺒﺎﻳﺔ

בלבד

חותמת קבלה

)סריקה(

ﺧﺘﻢ اﻻﺱﺘﻼم

ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام

אגף נפגעי פעולות איבה

מס' זהות  /דרכון
رﻗﻢ ﺏﻄﺎﻗﺔ اﻟﻬﻮﻳﺔ/ﺝﻮاز اﻟﺴﻔﺮ
דפים
أوراق

ﻲ
اﻟﺪاﺥﻠ ّ

ﻗﺴﻢ ﻣﺼﺎﺏﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺪاﺉﻴّﺔ

סוג
המסמך
ﻧﻮع
اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ

0 1

ﻓﻘﻂ

כרטיס עובד

) ﻓﺤﺺ(

תשלום וניכוי דמי ביטוח
משכיר מבוטח העובד אצל
מעבידים שונים

ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻣﻮﻇّﻒ
دﻓﻊ وﺥﺼﻢ رﺳﻮم اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﻦ
أﺝﻴﺮ ﻣﺆﻣّﻦ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻟﺪى ﻋﺪّة
ﻣﺸﻐّﻠﻴﻦ

1

פרטי המעסיק – למילוי ע"י המעסיק
ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻤﺸﻐّﻞ -ﺗﻌﺒﺊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺸﻐّﻞ
שם משפחה
إﺳﻢ اﻟﻌﺎﺉﻠﺔ

כתובת
اﻟﻌﻨﻮان
רחוב  /תא דואר
ﺵﺎرع/ﺹﻨﺪوق ﺏﺮﻳﺪ

שם פרטי
ﻲ
اﻹﺳﻢ اﻟﺸﺨﺼ ّ

מס' בית
رﻗﻢ اﻟﻤﻨﺰل

טלפון קווי
ﻲ
اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻷرﺿ ّ

כניסה
ﻣﺪﺥﻞ

מספר תיק ניכויים
رﻗﻢ ﻣﻠّﻒ اﻟﻤﺸﻐّﻞ

דירה
ﺵﻘﺔ

דואר אלקטרוני
ﻲ
ﻋﻨﻮان اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧ ّ

טלפון נייד
ي
اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺨﻠﻮ ّ

0

2

יישוב
اﻟﺒﻠﺪة

מיקוד
ي
اﻟﺮﻣﺰ اﻟﺒﺮﻳﺪ ّ

0

פרטי העובד

ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻤﻮﻇّﻒ
מספר ת.ז

שם משפחה

שם פרטי

إﺳﻢ اﻟﻌﺎﺉﻠﺔ

ﻲ
اﻹﺳﻢ اﻟﺸﺨﺼ ّ

תאריך לידה

תאריך עליה

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﻼد

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺪوم ال اﻟﺒﻼد

رﻗﻢ ﺏﻄﺎﻗﺔ اﻟﻬﻮﻳﺔ

רחוב  /תא דואר
ﺵﺎرع/ﺹﻨﺪوق ﺏﺮﻳﺪ

מס' בית
رﻗﻢ اﻟﻤﻨﺰل

טלפון קווי
ﻲ
اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻷرﺿ ّ

יישוב
اﻟﺒﻠﺪة

דירה
ﺵﻘﺔ

טלפון קווי
ي
اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺨﻠﻮ ّ

0
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כניסה
ﻣﺪﺥﻞ

תושב ישראל
ﻣﻦ ﺳﻜّﺎن إﺳﺮاﺉﻴﻞ
 לא
 כן
 آﻼ
 ﻧﻌﻢ

דואר אלקטרוני
ﻲ
ﻋﻨﻮان اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧ ّ

0

מיקוד
ي
اﻟﺮﻣﺰ اﻟﺒﺮﻳﺪ ّ
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3

הצהרת העובד
ﺗﺼﺮیﺢ اﻟﻤﻮﻇّﻒ
 .1עליך למסור טופס זה לכל אחד ממעסיקיך .אם הודעת לאחד ממעסיקיך כי אצלו הנך משתכר "משכורת חודש" -
אותו מעסיק נחשב למעסיק העיקרי .כל מעסיק נוסף  -נחשב למעסיק משני .נא ציין להלן מעמדו של המעסיק לו הנך
מוסר טופס זה.
ي
ﻲ" .أ ّ
ي" ،ﻳﻌﺘﺒﺮ هﺬا اﻟﻤﺸﻐّﻞ " ﻣﺸﻐّﻞ رﺉﻴﺴ ّ
 .1ﻋﻠﻴﻚ ﺗﻘﺪﻳﻢ هﺬﻩ اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﺸﻐّﻠﻴﻚ .إن أﺏﻠﻐﺖ أﺡﺪ ﻣﺸﻐّﻠﻴﻚ ﺏﺄﻧّﻚ ﺗﺘﻠﻘﻰ ﻟﺪیﻪ " راﺗﺐ ﺵﻬﺮ ّ
ي" .اﻟﺮﺝﺎء اﻹﺵﺎرة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ إﻟﻰ وﺿﻌﻴﺔ اﻟﻤﺸﻐّﻞ اﻟﺬي ﺗﻘﺪّم ﻟﻪ هﺬﻩ اﻻﺳﺘﻤﺎرة.
ﻲ -ﻳﻌﺘﺒﺮ " ﻣﺸﻐّﻞ ﺛﺎﻧﻮ ّ
ﻣﺸﻐّﻞ إﺿﺎﻓ ّ
 .2הריני מצהיר כי מעסיק זה הינו מעסיקי  העיקרי  המשני
וכי הפרטים שמסרתי בטופס זה הינם מלאים ונכונים.
ي
ﻲ  اﻟﺜﺎﻧﻮ ّ
ن هﺬا اﻟﻤﺸﻐّﻞ هﻮ ﻣﺸﻐّﻠﻲ  اﻟﺮﺉﻴﺴ ّ
 .2هﺎ أﻧﺎ أﺹﺮّح ﺏﺄ ّ
ن اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ اﻟﺘﻲ ﺳﺠّﻠﺘﻬﺎ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻻﺳﺘﻤﺎرة آﺎﻣﻠﺔ وﺹﺤﻴﺤﺔ.
وﺏﺄ ّ
תאריך____________
اﻟﺘﺎرﻳﺦ ____________

חתימת העובד 8
ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻤﻮﻇّﻒ ___________________________8

___________________________

טופס זה יישאר בידי המעסיק
هﺬﻩ اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﺗﺒﻘﻰ ﻟﺪى اﻟﻤﺸﻐّﻞ

בל(02.2011) 103 /

