המוסד לביטוח לאומי
מינהל הביטוח והגביה

לשימוש
פנימי

מעסיקים

בלבד

סניף_____________
ﻲ
ﻣﺆﺳّﺴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨ ّ
ﻣﺪیﺮیﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ واﻟﺠﺒﺎیﺔ

חותמת קבלה

)סריקה(

ﺧﺘﻢ اﻻﺳﺘﻼم

ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام

דפים
أوراق

מס' תיק ניכויים
رﻗﻢ ﻡﻠّﻒ اﻟﻤﺸﻐّﻞ
סוג
המסמך
ﻥﻮع
اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ

0 2

اﻟﺪاﺥﻠﻲ

ﻡﺸﻐﻠّﻴﻦ

ﻓﻘﻂ

ﻓﺮع ____________

) ﻟﻠﻔﺤﺺ(

הצהרת מעסיק
ﺗﺼﺮیﺢ اﻟﻤﺸﻐّﻞ

1

פרטי המבקש
ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻣﻘﺪّم اﻟﻄﻠﺐ
שם משפחה
إﺳﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ

כתובת
اﻟﻌﻨﻮان
רחוב  /תא דואר
ﺵﺎرع/ﺹﻨﺪوق ﺑﺮﻳﺪ

שם פרטי
ﻲ
اﻹﺳﻢ اﻟﺸﺨﺼ ّ

כניסה
ﻡﺪﺥﻞ

מס' בית
رﻗﻢ اﻟﻤﻨﺰل

טלפון קווי
ﻲ
اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻷرﺿ ّ

מספר זהות
ס"ב

رﻗﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻬﻮﻳﺔ
رﻗﻢ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ

דירה
ﺵﻘﺔ

טלפון נייד
ي
اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺨﻠﻮ ّ

0

דואר אלקטרוני

0
 אני מאשר קבלת הודעות SMS
 أواﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻘﻲ رﺳﺎﺋﻞ ﻥﺼﻴّﺔ ﻗﺼﻴﺮة SMS
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יישוב
اﻟﺒﻠﺪة

ﻲ
ﻋﻨﻮان اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻥ ّ

מיקוד
ي
اﻟﺮﻡﺰ اﻟﺒﺮﻳﺪ ّ

עמוד  1מתוך 3

2

הצהרה
ﺗﺼﺮیﺢ
הנני מצהיר בזאת כי:
أﺹﺮّح ﺑﻬﺬا ﺑﺄﻥّﻪ:
 כי בתקופה מתאריך _________________ עד תאריך _________________ .
לא העסקתי עובדים שכירים ,לרבות ארעיים או זמניים  ,היות __________________________________
___________________________________________________________________________
 ﺥﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻡﻦ ﺗﺎرﻳﺦ _________________ وﺡﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ _________________ .
ن _____________________________________
ﻟﻢ أﻗﻢ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﻡﻮﻇّﻔﻴﻦ أﺟﻴﺮﻳﻦ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻡﻮﻇّﻔﻴﻦ ﻡﺆﻗّﺘﻴﻦ ،ﻷ ّ
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 החל מתאריך ________________ הפסקתי לחלוטין להסיק עובדים שכירים ,לרבות עובדים ארעיים או זמניים,
היות ________________________________________________________________________
 ﻡﻨﺬ ﺗﺎرﻳﺦ ________________ ﺗﻮﻗّﻔﺖ ﺗﻤﺎﻡﺎ ﻋﻦ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻡﻮﻇّﻔﻴﻦ أﺟﻴﺮﻳﻦ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻡﻮﻇّﻔﻴﻦ ﻡﺆﻗﺘﻴﻦ
ن ________________________________________________________________________
ﻷّ
הנני מתחייב להודיעכם כאשר אשוב ואתחיל להעסיק עובדים שכירים.
أﻟﺘﺰم ﺑﺈﺑﻼﻏﻜﻢ ﻋﻦ ﻡﻌﺎودﺗﻲ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻡﻮﻇّﻔﻴﻦ أﺟﻴﺮﻳﻦ ،إن ﺗﻢ ذﻟﻚ.
ידוע לי שהעלמת פרטים הקשורים בתשלום דמי ביטוח היא עבירה על חוק הביטוח הלאומי.
ﻲ.
ن إﺥﻔﺎء ﺗﻔﺎﺹﻴﻞ ﻡﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺪﻓﻊ رﺳﻮم اﻟﺘﺄﻡﻴﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻡﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻘﺎﻥﻮن اﻟﺘﺄﻡﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨ ّ
أﻋﻠﻢ ﺑﺄ ّ
 בדעתי לשוב ולהעסיק עובדים בחודש ______________________
 أﻥﻮي ﻡﻌﺎودة ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﻮﻇّﻔﻴﻦ ﻓﻲ ﺵﻬﺮ _________________________
תאריך ____________ חתימה __________________________8
اﻟﺘﺎرﻳﺦ ____________ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ___________________________8

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

מקור :למוסד לביטוח לאומי מ"ר העתק) :צהוב( הנהלת הבנק )ירוק( לסניף הבנק המבצע )ורוד( לסניף המוסד
ﻲ.
ي( ﻓﺮع ﻡﺆﺳّﺴﺔ اﻟﺘﺄﻡﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨ ّ
ﻲ  .ﻥﺴﺦ إﺿﺎﻓﻴّﺔ ) :ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷﺹﻔﺮ( إدارة اﻟﺒﻨﻚ ) ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷﺥﻀﺮ ( ﻓﺮع اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﻨ ّﻔﺬ ) ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻟﺰهﺮ ّ
اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻷﺹﻠﻴّﺔ :ﻡﺆﺳّﺴﺔ اﻟﺘﺄﻡﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨ ّ
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