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 9.0.0003לנוהל ' בנספח 

 כתב הסכמה לעובדי סיעוד

בסכום של ______ ש"ח שנצברו לזכותי  הפיטוריםמרכיב פיצויי  לרבותאני מסכים שכספי הפנסיה  .א

 ,התקופה שמיום _________ עד יום __________ דבחברת ___________ ]שם חברת הסיעוד[ בע

ידי בנק ___________ ]שם יועברו על ידי חברת הסיעוד לחשבון בנק הרשום על שמי ואשר מנוהל על 

חוק  –)להלן  1991-הבנק בו מנוהל החשבון[ ומפוקח בידי מדינת ישראל לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א

 עובדים זרים(.

 הובאו לידיעתי כל אלה: זובעת מתן הסכמתי  .ב

נה, הכספים שיצברו בחשבון הבנק יינתנו לי במועד יציאתי את ישראל, שלא לצורך יציאה זמנית ממ (1)

כדין   ומס , בניכוי עמלות בשל ניהול חשבון הבנקו לפי הוראות חוק עובדים זרים, בתוספת רווחים, 

 . (בחוק הקבוע 15% של סופי בשיעור)

אצא מישראל לאחר תום התקופה שבה אני רשאי לשהות בישראל ולא יאוחר משישה חודשים  אם (2)

 גם שיעורים אלה:ו שראלמי הרחקה הוצאות גם םכספיהמאותו מועד, ינוכו מ

 באחוזים הניכוי שיעור השיהוי תקופת

 15 מעל חודש עד חודשיים

 25 חודשיים עד שלושה חודשים  מעל

 35 מעל שלושה חודשים עד ארבעה חודשים

 50 מעל ארבעה חודשים עד חמישה חודשים

 65 מעל חמישה חודשים עד שישה חודשים

   

ודשים מתום התקופה שבה אני רשאי לשהות בישראל לא אהיה אצא מישראל לאחר שישה ח אם( 3)

 .הבנק חשבוןזכאי לסכום כלשהו שנצבר ב

היה  לאהבנק,  חשבוןבכאמור  הסכומיםאם לא הייתי נותן את הסכמתי להפקדת  גםידוע לי עוד כי  .ג

פיצויי פיטורים המחויבים מכוח  לרבותהדבר פוטר את חברת הסיעוד מביצוע תשלומים בעד פנסיה 

 אתלא תשלם  הסיעוד תחבר אםהרחבה החלות עלי; עוד ידוע לי כי  וצוויהוראות הסכמים קיבוציים 

, אהיה זכאי  בעת סיום נאמנות לקרן אולקופת גמל או לחברת ביטוח  או הבנק לחשבוןהסכום כאמור 

 .כאמור שילמההעסקתי אצל אותה חברה לפיצוי חלף התשלומים שלא 
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כדי לגרוע  בכך היה לא, כאמור הסכומים להפקדת הסכמתי את נותן הייתי לא אם גם כילי  ידוע .ד

לחודש  1 -יום ____ )הב בעד התקופה שהחל מחובתה של חברת הסיעוד להפקיד סכומים לפיקדון

דים לפי חוק עוב ואילך( 2016-עובדים זרים )פיקדון לעובדים זרים(, התשע"ו שלאחר פרסום תקנות

 זרים.

 

 .............................................................................. דרכון/מספר זהות תעודת מספר

 ....................................................................................... הדרכון הוצא בה המדינה

 

        ____________________             ____________________ 

 חתימה                                                      תאריך

 


