עמוד  1מתוך 2
לשימוש

המוסד לביטוח לאומי
הבטחת הכנסה

פנימי

חותמת קבלה

מס' זהות  /דרכון

בלבד

אישור המעסיק על העסקת עובד

(סריקה)

דפים

סוג
המסמך

0 3

תאריך _____________________ :
מספר תיק:
פרטים על העובד

1

שם פרטי

שם משפחה

מספר זהות
ס"ב

מ

פרטים על העסקת העובד ועל היקף המשרה

2

הנ"ל מועסק אצלי מתאריך ____________
הנ"ל מועסק אצלי:




סוג משרה
 חודשי  יומי

היקף משרה
 מלאה  חלקית  % המשרה _______

בעבודות ניקיון
כמטפל ב:

 בילד  בחולה 

בקשיש,פרט :מס' קשישים ________ מס' שעות בשבוע _________

 אחר,פרט ___________________________________________________________________
תדירות העבודה
תאריך תחילת העבודה
שנה
מס' שעות עבודה בשבוע

חודש



יום

סה"כ שעות עבודה בחודש

האם קיימת אפשרות להגדיל את היקף המשרה?


פירוט שעות העבודה לפי הימים בשבוע
משעה
יום

כל שבוע



כל שבועיים



אחר ,פרט __________

כן ,ב _________ -שעות בחודש
ו-משעה

עד שעה



לא

עד שעה

א
ב
ג
ד
ה
ו
שבת

3

תשלומים
בסיס השכר



לפי שעה ,הסכום לשעה ___________ ש"ח



לפי יום ,הסכום ליום ______________ ש"ח

תשלומים נוספים:
ביגוד
 כן – סכום _______ תאריך תשלום אחרון ____________
 לא
הבראה
 כן – סכום _______ תאריך תשלום אחרון ____________

 לפי חודש ,הסכום לחודש ___________ ש"ח

 לא
תשלומים אחרים
 כן – עבור __________________________________

פירוט השכר ברוטו ל 3 -החודשים האחרונים (כולל נסיעות)
חודש _______________ סך _______________ ש"ח
חודש _______________ סך _______________ ש"ח

 כן – סכום _______ תאריך תשלום אחרון ___________

חודש _______________ סך _______________ ש"ח

באיזה אופן משולם השכר? 
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לחשבון הבנק



בהמחאה




לא

במזומן

תאריך התשלום בכל חודש ____________
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4

פרטים נוספים
קשרי משפחה

האם קיים קשר משפחתי בינך לבין העובד?

שימוש ברכב
המעסיק

האם העובד משתמש ברכב המעסיק?

הפסקת עבודה





כן ,רשום את סוג הקרבה ____________________

כן ,רשום את מספר הרישוי ___________________



האם העובד הפסיק לעבוד?

האם הרכב נשאר לשימוש העובד לאחר
שעות העבודה?  כן  לא
האם שולמו פיצויי פיטורין?

 כן ,בתאריך ______________________________ 
5

לא



לא

לא

 כן ,בסכום ___________ 

לא

פרטי המעסיק
מספר תיק ניכויים

שם המעסיק

מספר זהות
ס"ב

רחוב  /תא דואר
טלפון בעבודה

6

יישוב

מס' בית

דואר אלקטרוני

מיקוד

מספר פקס

טלפון קווי

0

0

0

הצהרה
אני מצהיר שכל הפרטים שמסרתי לעיל נכונים ומלאים וידוע לי שלפי סעיפים  414ו – 418 -חוק העונשין תשל"ז– 1977
מילוי המסמך בפרטים העשויים להטעות ,מהווה עבירה פלילית שדינה מאסר עד  5שנים.

תאריך _______________ חתימה  _________________חותמת המעביד _________________
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