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המוסד לביטוח לאומי

מינהל הביטוח והגבייה
ﻡﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺎﻡﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺎﻡﻴﻦ واﻟﺠﺒﺎیﺔ

לשימוש המוסד )סריקה(
ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ) ﻡﺴﺢ(

לכבוד

ﻟﺤﻀﺮة

מס' תיק ניכויים
رﻗﻢ ﻣﻠﻒ اﻻﻗﺘﻄﺎﻋﺎت
סוג
המסמך 0 7
דפים
ﻧﻮع اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ
ﺻﻔﺤﺎت

המוסד לביטוח לאומי סניף
מח' גביה ממעסיקים
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺎﻣﻴﻦ ااﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﺮع
ﻗﺴﻢ ﺟﺒﺎیﺔ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ

נא לשלוח לסניף הקרוב למקום מגוריך
اﻟﺮﺟﺎء إرﺳﺎﻟﻪ ﻟﻠﻔﺮع اﻟﻘﺮیﺐ ﻣﻦ ﻣﻜﺎن ﺳﻜﻨﺎك

הצהרת מעסיק/ה בדבר העסקת עובד/ת במשק בית
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺹﺎﺡﺐ/ة اﻟﻌﻤﻞ ﺡﻮل ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻋﺎﻡﻞ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ

סניף:
اﻟﻔﺮع

תאריך:
اﻟﺘﺎریﺦ

מספר תיק ניכויים
رﻗﻢ ﻣﻠﻒ
לשימוש המוסד
ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ

א.פרטי המעסיק/ה או נציג ועד הבית
أ.ﺕﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻤﺸﻐّﻞ ﺻﺎﺡﺐ/ة اﻟﻌﻤﻞ او ﻣﻤﺜﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺒﻴﺖ
 ועד הבית
 מעסיק פרטי
סמן ב  Xאם הינך
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺒﻴﺖ
ﻡﺸﻐﻞ ﻡﺴﺘﻘﻞ
ﺽﻊ إﺵﺎرة  Xاذا آﻨﺖ
שם משפחה
اﺳﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ

רחוב
ﺵﺎرع

שם פרטי
اﻻﺳﻢ اﻟﺸﺨﺼﻲ

מספר בית כניסה
ﻣﺪﺥﻞ
رﻗﻢ اﻟﺒﻴﺖ

מספר טלפון
رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺕﻒ

מספר זהות
رﻗﻢ اﻟﻬﻮیﺔ

ס"ב اﻻﺿﺎﻓﻲ

דירה
ﺵﻘﺔ

יישוב
اﻟﺒﻠﺪة

מיקוד
اﻟﺮﻣﺰ اﻟﺒﺮیﺪي

מספר טלפון נייד
اﻟﻬﺎﺕﻒ اﻟﺨﻠﻴﻮي

0

05

ב.פרטי העובד/ת
ب .ﺕﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ/ة
שם משפחה
اﺳﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ

רחוב
ﺵﺎرع

שם פרטי
اﻻﺳﻢ اﻟﺸﺨﺼﻲ

ס"ב اﻻﺿﺎﻓﻲ

דירה
ﺵﻘﺔ

יישוב
اﻟﺒﻠﺪة

מיקוד
اﻟﺮﻣﺰ اﻟﺒﺮیﺪي

מספר טלפון נייד
اﻟﻬﺎﺕﻒ اﻟﺨﻠﻴﻮي

0
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מספר זהות
رﻗﻢ اﻟﻬﻮیﺔ

מספר בית כניסה
ﻣﺪﺥﻞ
رﻗﻢ اﻟﺒﻴﺖ

מספר טלפון
رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺕﻒ

שנת לידה
ﺳﻨﺔ اﻟﻮﻻدة

05
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ג .פרטים על העבודה הנוכחית .מהות העיסוקו/ה של העובד/ת:
ﺟـ.ﺕﻔﺎﺻﻴﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﺎﻟﻲ .ﻣﺎهﻴﺔ ﺕﺸﻐﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ/ة :
מועד תחילת העבודה
ﻣﻮﻋﺪ اﺏﺘﺪاء اﻟﻌﻤﻞ

מס' שעות עבודה ביום
ﻋﺪد ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ

מס' ימי עבודה בשבוע
ﻋﺪد ایﺎم اﻟﻌﻤﻞ اﻻﺳﺒﻮﻋﻴﺔ

סמן בעיגול את מקום העסקה:
اﺵﺮ ﺏﺪاﺋﺮة ﺡﻮل ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ:
בית המעסיק/בית העובד/אחר  :ציין כתובת
ﺏﻴﺖ اﻟﻤﺸﻐﻞ/ﺏﻴﺖ اﻟﻌﺎﻣﻞ /اﺥﺮ  :/ﺳﺠﻞ اﻟﻌﻨﻮان

סמן בעגול את הימים בהם מתבצעת העבודה:
اﺵﺮ ﺏﺪاﺋﺮة ﺡﻮل اﻻیﺎم اﻟﺘﻲ یﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ :
ה
ד
ג
ב
א
اﻷﺣﺪ

اﻻﺛﻨﻴﻦ

اﻝﺜﻼﺛﺎء

اﻷرﺏﻌﺎء

اﻝﺨﻤﻴﺲ

ו

ש

اﻝﺠﻤﻌﺔ

اﻝﺴﺒﺖ

ד .פרטים על הקירבה המשפחתית:
د .ﺕﻔﺎﺻﻴﻞ ﻋﻦ اﻟﻘﺮﺏﻰ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ :

משעה עד שעה

ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ ﺡﺘﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ

 קיימת
ﻣﻮﺟﻮدة

סכום השכר המשולם בחודש בש"ח

ﻣﺒﻠﻎ اﻻﺟﺮ اﻟﻤﺪﻓﻮع ﺏﺎﻟﺸﻬﺮ ﺏﺎﻟﺸﺎﻗﻞ

 לא קיימת
ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮدة

 .1אם קיימת קירבה משפחתית ציין מהו סוג הקירבה
اذا آﺎﻧﺖ هﻨﺎك ﻗﺮﺏﻰ ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ ﺳﺠﻞ ﻧﻮع اﻟﻘﺮﺏﻰ
הריני מצהיר שכל הפרטים שמסרתי לעיל נכונים ושלמים
اﻧﻨﻲ اﺻﺮح ان آﻞ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺘﻲ ﺳﺠﻠﺘﻬﺎ ﺻﺤﻴﺤﺔ وآﺎﻣﻠﺔ

שם המעסיק/ה
اﺳﻢ اﻟﻤﺸﻐﻞ/ة
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תאריך
اﻟﺘﺎریﺦ

חתימה
اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ

