המוסד לביטוח לאומי
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺎﻣﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ

בל1514 /

מינהל הגמלאות أدارة اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت
סניף________
ﻓﺮع_________

לכבוד ﻟﺤﻀﺮة

תאריך _____________

_____________________

اﻟﺘﺎرﻳﺦ_________

_____________________
_____________________
הנדון :אישור מעסיק על תקופת העסקה ושכר
اﻟﻤﻮﺽﻮع :ﺗﺼﺮﻳﺢ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻟﻔﺘﺮة اﻟﻌﻤﻞ واﻷﺟﺮ

רצ"ב טופס אישור מעסיק על תקופת העסקה ושכר .ﻣﺮﻓﻖ ﺑﻬﺬا ﻧﻤﻮذج ﺗﺼﺮﻳﺢ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻟﻔﺘﺮة اﻟﻌﻤﻞ واﻷﺟﺮ
טופס זה נשלח אליך בעקבות תביעה ל_________________ שהוגשה אלינו ע"י:
هﺬا اﻟﻨﻤﻮذج أرﺱﻞ إﻟﻴﻚ أﺛﺮ ﻃﻠﺐ ___________________
שם משפחה إﺱﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ

اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﻟﻨﺎ ﺑﻮاﺱﻄﺔ:

שם פרטי اﻹﺱﻢ اﻟﺸﺨﺼﻲ

מספר זהות رﻗﻢ اﻟﻬﻮﻳﺔ
ס" ב

אבקשך למלא את הטופס המצ"ב בתקופה של _____________ חודשים שקדמו ליום ________________.
أﻃﻠﺐ ان ﺗﻌﺒﺊ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﺮﻓﻖ ﻟﻔﺘﺮة __________________ أﺵﻬﺮ اﻟﺘﻲ ﺱﺒﻘﺖ ﻳﻮم _______________________.

בכבוד רב,
פקיד תביעות
ﺑﺈﺣﺘﺮام
ﻣﻮﻇﻒ اﻟﻄﻠﺒﺎت .

בל(10.2010) 1514 /
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לשימוש

המוסד לביטוח לאומי
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺎﻣﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ

פנימי
בלבד

חותמת קבלה

מינהל הגמלאות
إدارة اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت

)סריקה(

ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻻﺱﺘﻼم

ﻟﻼﺱﺘﻌﻤﺎل
اﻟﺪاﺥﻠﻲ

מס' זהות  /דרכון رﻗﻢ اﻟﻬﻮﻳﺔ  /ﺟﻮاز
اﻟﺴﻔﺮ
סוג
המסמך 0 3
דפים
ﻧﻮع
أوراق
اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ

ﻓﻘﻂ

1

פרטי המעסיק ﺗﻔﺎﺹﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم
מספר תיק ניכויים رﻗﻢ ﻣﻠﻒ اﻟﺨﺼﻮﻣﺎت

שם המעסיק أﺱﻢ اﻟﻤﺸﻐﻞ

כתובת )הרשומה במשרד הפנים( اﻟﻌﻨﻮان )اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻓﻲ وزارة اﻟﺪاﺥﻠﻴﺔ(
מס' בית
דירה اﻟﺸﻘﺔ
כניסה اﻟﻤﺪﺥﻞ
רחוב  /תא דואר ﺵﺎرع  /ﺹﻨﺪوق ﺑﺮﻳﺪ
رﻗﻢ اﻟﺒﻴﺖ
מספר פקס رﻗﻢ اﻟﻔﺎآﺲ

מספר טלפון رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ

0

יישוב اﻟﺒﻠﺪ

דואר אלקטרוני ﺑﺮﻳﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

0

מען למכתבים )אם שונה מהכתובת המפורטת למעלה( ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺮاﺱﻠﺔ )اذا ﺗﻐﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﻌﻨﻮان اﻋﻼﻩ(
מס' בית
יישוב اﻟﺒﻠﺪ
דירה اﻟﺸﻘﺔ
כניסה اﻟﻤﺪﺥﻞ
רחוב  /תא דואר ﺵﺎرع  /ﺹﻨﺪوق اﻟﺒﺮﻳﺪ
رﻗﻢ اﻟﺒﻴﺖ
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מיקוד اﻟﺮﻣﺰ
اﻟﺒﺮﻳﺪي

מיקוד اﻟﺮﻣﺰ
اﻟﺒﺮﻳﺪي
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2

פרטי העובד השכיר ﺗﻔﺎﺹﻴﻞ اﻟﻌﺎﻡﻞ اﻷﺟﻴﺮ

אנו מאשרים בזה שהרשום מטה הועסק על ידינו כעובד שכיר ,ועבודתו הופסקה ,בהתאם לפרטים הרשומים מטה:
ﻥﺤﻦ ﻥﺼﺎدق ﺑﺄن اﻟﻤﺴﺠﻞ أدﻥﺎﻩ ﻋﻤﻞ ﻋﻨﺪﻥﺎ آﻌﺎﻡﻞ أﺟﻴﺮ ,وأوﻗﻒ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻪ ,ﺡﺴﺐ اﻟﺘﻔﺎﺹﻴﻞ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ أدﻥﺎﻩ:
תקופת ההעסקה
מספר זהות رﻗﻢ اﻟﻬﻮﻳﺔ
שם פרטי
שם משפחה
עד תאריך:
מתאריך:
اﻻﺱﻢ اﻟﺸﺨﺼﻲ
اﺱﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
ס" ב
ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ:
ﻓﺘﺮة اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ:
שנה اﻟﺴﻨﺔ

חודש
اﻟﺸﻬﺮ

יום
اﻟﻴﻮم

שנה اﻟﺴﻨﺔ

חודש
اﻟﺸﻬﺮ

יוםا
ﻟﻴﻮم

הסיבה להפסקת העבודה :اﻟﺴﺒﺐ ﻹﻧﻬﺎء اﻟﻌﻤﻞ:
 פרישה לפנסיה – ביוזמת המעסיק  פרישה לפנסיה – ביוזמת העובד  יציאה לחל"ת ביוזמת המעסיק
اﻟﺨﺮوج ﻹﺟﺎزة ﺑﺪون أﺟﺮ ﺑﻤﺒﺎدرة اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم
اﻟﺨﺮوج ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ – ﺑﻤﺒﺎدرة اﻟﻌﺎﻣﻞ
اﻟﺨﺮوج ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ – ﺑﻤﺒﺎدرة اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم
 סיבה אחרת .נא לפרט___________________________________________:
 יציאה לחל"ת ביוזמת העובד
ﺱﺒﺐ ﺁﺥﺮ .ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ ﻓﺼّﻞ:
اﻟﺨﺮوج ﻹﺟﺎزة ﺑﺪون أﺟﺮ ﺑﻤﺒﺎدرة اﻟﻌﺎﻣﻞ
מספר ימי חופשה שנותרו במסגרת החל"ת______________:
לעובד ציין תקופת החל"ת:
ﻋﺪد أﻳﺎم اﻟﻌﻄﻠﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﺟﺎزة ﺑﺪون أﺟﺮ:
עד תאריך:
أذآﺮ ﻓﺘﺮة اﻹﺟﺎزة ﺑﺪون أﺟﺮ:
המצוי
ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ:
בחל"ת :מתאריך:
הערות לסיבת הפסקתה העבודה_____________________:
ﻟﻠﻌﺎﻡﻞ ﻓﻲ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ:
ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻷﺱﺒﺎب إﻳﻘﺎف اﻟﻌﻤﻞ:
ﻓﺘﺮة
חודש יום
שנה
____________________________________________
اﺟﺎزة
اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻴﻮ
اﻟﺴﻨﺔ
יום
חוד
שנה
____________________________________________
ﺑﺪون
م
اﻟﻴﻮ
ש
اﻟﺴﻨﺔ
:
راﺗﺐ
م
اﻟﺸﻬﺮ
עובד בשבת זכאי לקצבת פרישה
מספר שעות
מספר ימי
שכרו שולם על בסיס دﻓﻊ أﺟﺮﻩ ﻋﻠﻰ أﺱﺎس :
ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻟﺮاﺗﺐ ﺗﻘﺎﻋﺪ
ﻳﻌﻤﻞ اﻳﺎم
עבודה ביום
 חודשי  יומי  שעות אחר ________ עבודה בשבוע
ﻋﺪد ﺱﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺒﺖ
ﻋﺪد أﻳﺎم اﻟﻌﻤﻞ
 לא  כן
ﻳﻮﻣﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﺴﺎﻋﺔ ﺁﺥﺮ
ﺵﻬﺮي
اﻟﻴﻮم
اﻷﺱﺒﻮﻋﻴﺔ
כן

לא

ﻧﻌﻢ
ﻻ
ﻧﻌﻢ
ﻻ
האם העובד מוגדר במס הכנסה כבעל
העובד נמנה עם בעלי
שולם תשלום בגין אי מתן הודעה מוקדמת )ימים/חודשים(:
שליטה בחברת מעטים )כהגדרתו בסעיף
החברה
دﻓﻌﺖ دﻓﻌﺔ ﺑﺨﺼﻮص ﻋﺪم إﺑﻼغ ﻣﺴﺒﻖ )أﻳﺎم/أﺵﻬﺮ(:
 32לפקודת מס הכנסה(
اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ أﺹﺤﺎب
עד תאריך :ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ:
מתאריך :ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ:
هﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﺮوف ﻓﻲ ﺽﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺥﻞ آﺼﺎﺣﺐ
اﻟﺸﺮآﺔ
ﺱﻴﻄﺮة ﻓﻲ زﻣﺮة اﻗﻠﻴﺔ )ﺣﺴﺐ ﻣﺪﻟﻮﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
 32ﻷﻣﺮ ﺽﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺥﻞ(
יום
חודש
שנה اﻟﺴﻨﺔ
חודש יום
שנה
 לא  כן
اﻟﻴﻮم
اﻟﺸﻬﺮ
اﻟﻴﻮم
اﻟﺸﻬﺮ
اﻟﺴﻨﺔ
 לא  כן
ﻧﻌﻢ
ﻻ
קיימת קרבה משפחתית בינך לבין העובד
השכר שולם دﻓﻊ اﻷﺟﺮ
ﺗﻮﺟﺪ ﻗﺮاﺑﺔ ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ ﺑﻴﻨﻚ وﺑﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻞ
 בבנק  בהמחאה  במזומן אחר ___________________
 לא  כן ,מסוג _____________
ﺁﺥﺮ
ﻧﻘﺪا
ﻓﻲ ﺵﻴﻚ
ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ
ﻧﻌﻢ ,ﻣﻦ ﻧﻮع
ﻻ

3

הצהרה ﺗﺼﺮﻳﺢ
אני החתום מטה מצהיר בזה שמסרתי את כל הפרטים הקשורים בעבודתו של העובד ,כנדרש בחלק זה
أﻧﺎ اﻟﻤﻮﻗﻊ أدﻧﺎﻩ أﺹﺮح أﻧﻲ ﻗﺪﻣﺖ آﻞ اﻟﺘﻔﺎﺹﻴﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ ,ﺣﺴﺐ ﻣﺎ هﻮ ﻣﻄﻠﻮب ﻓﻲ هﺬا اﻟﺠﺰء

תאריך_________ חתימת ממלא הטופס ותפקידו  ________________8חתימה וחותמת המעסיק/העסק 8
اﻟﺘﺎرﻳﺦ

ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﻌﺒﺊ اﻟﻨﻤﻮذج ووﻇﻴﻔﺘﻪ

ﺗﻮﻗﻴﻊ وﺥﺘﻢ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم/اﻟﻌﻤﻞ

טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד
هﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻜﺘﻮب ﺑﺼﻴﻐﺔ اﻟﻤﺬآﺮ ﻟﻜﻨﻪ ﻣﻮﺟﻪ ﻟﻼﻧﺎث واﻟﺬآﻮر ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺱﻮاء

בל(10.2010) 1514 /

_____________

עמוד  3מתוך 2

פרטים על העבודה והשכר ﺗﻔﺎﺹﻴﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ واﻷﺟﺮ

4

.1
.2

.3

.4

יש למלא פרטים על עבודת השכיר ועל השכר ב 24 -החודשים שקדמו למועד הפסקת העבודה ,כולל חודש עבודה אחרון.
ﻳﺠﺐ أن ﺗﻌﺒﺊ اﻟﺘﻔﺎﺹﻴﻞ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ اﻷﺟﻴﺮ واﻷﺟﺮ ﻓﻲ ال 24 -ﺵﻬﺮا اﻟﺘﻲ ﺱﺒﻘﺖ ﻣﻮﻋﺪ إﻧﻬﺎء اﻟﻌﻤﻞ ,ﻳﺸﻤﻞ ﺵﻬﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻷﺥﻴﺮ.
אם העובד הועסק בשנה וחצי האחרונה יותר מ 300-ימי עבודה )כשכיר יום( או יותר מ 360-ימים )כחודשי( ,אפשר להסתפק ברישום
 300או  360הימים האחרונים.
إذا إﺵﺘﻐﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ واﻟﻨﺼﻒ اﻷﺥﻴﺮة أآﺜﺮ ﻣﻦ 300 -ﻳﻮم ﻋﻤﻞ )أﺟﺮ ﻳﻮﻣﻲ( أو أآﺜﺮ ﻣﻦ  360ﻳﻮﻣﺎ )أﺟﺮ ﺵﻬﺮي( ,ﻳﻤﻜﻦ اﻹآﺘﻔﺎء ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ  300أو  360ﻳﻮﻣﺎ
اﻷﺥﻴﺮة.
לעובד חודשי שקיבל שכר בעד חודש מלא ,יש למלא בטור "מס' ימי עבודה עבורם שולם שכר" – "חודש מלא" ואין צורך לפרט את מס'
הימים .כאשר לא שולם שכר בעד ימי היעדרות ,יש לציין את מס' הימים שבעדם לא שולם השכר.
ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ اﻟﺸﻬﺮي اﻟﺬي ﺗﻘﺎﺽﻰ أﺟﺮا ﻟﺸﻬﺮ آﺎﻣﻞ ,ﻳﺠﺐ أن ﻳﻌﺒﺄ ﻓﻲ اﻟﺨﺎﻧﺔ "ﻋﺪد أﻳﺎم اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ دﻓﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻻﺟﺮ" – "ﺵﻬﺮ آﺎﻣﻞ" وﻻ ﺣﺎﺟﺔ أن ﺗﻔﺼﻞ ﻋﺪد اﻷﻳﺎم .ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻟﻢ ﻳﺪﻓﻊ أﺟﺮا ﻷﻳﺎم اﻟﻐﻴﺎب ,ﻳﺠﺐ أن ﺗﺬآﺮ ﻋﺪد اﻷﻳﺎم اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺪﻓﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﺟﺮ.
אין לכלול רכיבי שכר שאינם חייבים בדמי ביטוח לאומי ואין לכלול תשלומים שניתנו לעובד אחרי ניתוק יחסי עובד-מעביד
ﻻ ﺗﺪﺥﻞ ﻣﺮآﺒﺎت اﻷﺟﺮ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ دﻓﻊ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ وﻻ ﺗﺪﺥﻞ دﻓﻌﺎت اﻟﺘﻲ أﻋﻄﻴﺖ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﺑﻌﺪ إﻧﻘﻄﺎع ﺹﻠﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم.

פרטי העובד
השכיר:
ﺗﻔﺎﺹﻴﻞ اﻟﻌﺎﻡﻞ
اﻷﺟﻴﺮ:
בשנה/
בחודש
ﻓﻲ
اﻟﺴﻨﺔ/
ﻓﻲ
اﻟﺸﻬﺮ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
בל(10.2010) 1514 /

שם משפחה
إﺱﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ

השכר ברוטו החייב
בדמי ביטוח בש"ח
اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻜﻠﻲ اﻟﻤﻮﺟﺐ ﻟﺪﻓﻊ
رﺱﻮم اﻟﺘﺄﻡﻴﻦ
)כולל הפרשים
ותשלומים נוספים(
)ﻳﺸﻤﻞ ﻓﺮوﻗﺎت ودﻓﻌﺎت
إﺽﺎﻓﻴﺔ(

דמי ביטוח
ודמי ביטוח
בריאות
שנוכו
رﺱﻮم اﻟﺘﺄﻡﻴﻦ
ورﺱﻮم اﻟﺘﺄﻡﻴﻦ
اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺘﻲ
ﺥﺼﻤﺖ

שם פרטי
اﻹﺱﻢ اﻟﺸﺨﺼﻲ

אחוז
משרה
ﻥﺴﺒﺔ
اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ

מס' ימי עבודה
עבורם שולם שכר
ﻋﺪد أﻳﺎم اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ
دﻓﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﺟﺮ
)כולל ימי חג,
חופשה ,מחלה(
)ﻳﺸﻤﻞ أﻳﺎم اﻷﻋﻴﺎد,
اﻟﻌﻄﻞ ,اﻟﻤﺮض(

מספר זהות رﻗﻢ اﻟﻬﻮﻳﺔ
ס" ב

היעדרויות עבורם
לא שולם שכר
ﺗﻐﻴﺒﺎت ﻟﻢ ﻳﺪﻓﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﺟﺮ
מס' ימים
ﻋﺪد اﻷﻳﺎم

סיבה
اﻟﺴﺒﺐ
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פירוט תשלומים חד-פעמיים והפרשים שנכללו בשכר ﺗﻔﺎﺹﻴﻞ اﻟﺪﻓﻌﺎت ﻟﻤﺮة واﺡﺪة واﻟﻔﺮوﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺽﻤﻨﻬﺎ اﻷﺟﺮ
©
©

בטור "מהות התשלום" ,לגבי תשלומים חד-פעמיים  -רשום את סוג התשלום ,כגון :דמי הבראה ,ביגוד ,מענק חד פעמי ,משכורת י"ג,
בונוס תקופתי וכד' .לגבי "הפרשי שכר" )כולל שעות נוספות ופרמיות( – רשום "הפרשים" ושייכם לחודשים שבעדם הם שולמו.
ﻓﻲ ﺥﺎﻧﺔ "ﻣﺎهﻴﺔ اﻟﺪﻓﻊ" ,ﺑﺨﺼﻮص دﻓﻌﺎت ﻟﻤﺮة واﺣﺪة – ﺱﺠﻞ ﻧﻮع اﻟﺪﻓﻊ ,ﻣﺜﻞ :ﺑﺪل اﻹﺱﺘﺠﻤﺎم ,اﻟﻠﺒﺎس ,هﺒﺔ ﻟﻤﺮة واﺣﺪة ,راﺗﺐ  13ﺵﻬﺮ  ,ﻋﻼوة ﻟﻔﺘﺮة زﻣﻨﻴﺔ
وﻏﻴﺮ ذاﻟﻚ ﺑﺨﺼﻮص "ﻓﻮارق اﺟﺮ " )ﻳﻀﻢ ﺱﺎﻋﺎت اﺽﺎﻓﻴﺔ وﻋﻼوة ( – ﺱﺠﻞ "اﻟﻔﻮارق" وأِﺗﺒﻌﻬﺎ ﻟﻸﺵﻬﺮ أﻟﺘﻲ دﻓﻌﺖ ﻣﻦ ﺥﻼﻟﻬﺎ .
עד תאריך
מתאריך
שולם סכום בש"ח
בחודש ﻓﻲ
מהות התשלום ﻡﺎهﻴﺔ اﻟﺪﻓﻊ
ﺡﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ
ﻡﻦ ﺗﺎرﻳﺦ
دﻓﻊ ﻡﺒﻠﻎ ﺑﺸﻴﻜﻞ ﺟﺪﻳﺪ
اﻟﺸﻬﺮ

סיבה אחרת לשינויים בשכר:
ﺱﺒﺐ ﺁﺥﺮ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ اﻷﺟﺮ:
תאריך_________ חתימת ממלא הטופס ותפקידו  ______________________8חתימה וחותמת המעסיק/העסק _________________8
اﻟﺘﺎرﻳﺦ
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ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﻌﺒﺊ اﻟﻨﻤﻮذج ووﻇﻴﻔﺘﻪ

ﺗﻮﻗﻴﻊ وﺥﺘﻢ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم/اﻟﻌﻤﻞ

