
 

  3מתוך  1עמוד  27.07.2021 בתוקף מיום:

  הממונה על זרוע העבודה תפקיד: תאיר איפרגן שם המאשר:

 

 

 

 'זנספח 

 ודיפלום בקשה לתשלום בגין השמה

 .השמה בשכר גבוה, דיפלום והשמת תלמידים המשתייכים לאוכלוסיות יעד השמה,

 :פרטי ההכשרה

 (הכשרהמס' פעולה_______________)כפי שניתן בעת פתיחת ה .1

 _____________________________ הכשרהשם ה .2

הריני לאשר כי התלמידים שבגינם מבוקש התשלום נתנו את הסכמתם להעברת תלושי השכר  .3

 והאסמכתאות לעניין השתייכות לאוכלוסיית היעד. המצורפים

ופל משכר הריני לאשר כי כל המסיימים שהושמו בעבודה שכירה משתכרים סכום שאינו נ .4

 המינימום כדין.

אני מצהיר כי כל המסיימים שפרטיהם מפורטים להלן עבדו במשך חצי שנה לפחות  במקומות  .5

 העבודה המדווחים בהיקף המשרה המפורט בטבלה.   

 הפרטים האמורים לעיל נבדקו על ידי והם נכונים. .6

 אני מצהיר כי זה שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .7

 

__________                   ___________________                   ___________________ 

 חתימה וחותמת המעסיק     חתימה מטעם המעסיק        תאריך                  שם מורשה        

 

 אישור עו"ד/רו"ח

הנני מאשר חתימת _______   מס'  זהות  _______________  אשר חתם בפניי, והריני לאשר כי 

 לחתום  בשם המעסיק ולחייבו בבקשות מסוג זה. הוא מוסמך

 רו"ח ___________________________        מספר רישיון _________\שם מלא של עו"ד 

 

 תאריך:   _____________________ חתימה וחותמת  _____________



 

  3מתוך  2עמוד  27.07.2021 בתוקף מיום:

  הממונה על זרוע העבודה תפקיד: תאיר איפרגן שם המאשר:

 

 

 

 יש לצרף

 .ת תלמידים מושמים כמפורט בטבלה המצורפתרשימ

אישור רו"ח/ מנה"ח/ יועץ מס  –בודה כעצמאים בגין תלמידים שהשתלבו בע

 חודשי עבודה 6-בתוספת טופס "אישור הכנסות לעצמאים" ביחס ל

 תלושי שכר  6 -בגין תלמידים שהשתלבו בעבודה כשכירים

.לנוהל זה 'טאישורים על השתייכות לאוכלוסיות יעד כמפורט בנספח 



 

  3מתוך  3עמוד  27.07.2021 בתוקף מיום:

  הממונה על זרוע העבודה תפקיד: תאיר איפרגן שם המאשר:

 

 

 להלן שמות התלמידים שהושמו בעבודה : 

שם  

 התלמיד

מספר טלפון של  מספר ת"ז

 התלמיד

היקף משרה 

ומס' שעות 

 העבודה בחודש

תפקיד התלמיד 

 העבודהבמקום 

השמה בשכר 

 8,500של מעל ל

 כן/לא₪ 

)פרט השתייכות לאוכלוסיית יעד 

 לאיזו מאוכלוסיות היעד לפי נספח ט'(

זכאות 

 לתעודה

 כן/לא

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

 


	אישור עו"ד/רו"ח
	הנני מאשר חתימת _______   מס'  זהות  _______________  אשר חתם בפניי, והריני לאשר כי הוא מוסמך לחתום  בשם המעסיק ולחייבו בבקשות מסוג זה.
	שם מלא של עו"ד \רו"ח ___________________________        מספר רישיון _________

