
 מדינת ישראל / האוצר
 רשות המסים בישראל

 מוקד נזק עקיףקרן פיצויי פעולות איבה, 

 1*  שלוחה 4954                            פון:טל

 ______________: תאריך
 

 המיוחד באזור הביטחוני המצב בשל מעבודה היעדרות על עובד הצהרת

 .הביטחוני המצב בשל היעדרותי ימי אודות ומדויקים נכונים פרטים זה בטופס לכלול ת/מתחייב אני

  , ת.ז. )שם פרטי ושם משפחה(  אני הח"מ 

  בישוב    מספר    המתגורר ברחוב 

 ל(בפוע העבודה מקום/המעסיק שם)    נעדרתי ממקום עבודתי ת כי בזאמצהיר 

 :בין התאריכים המפורטים להלן )ועד בכלל(    בישוב המצוי

 
 ( ועד    השעות בין: חלקית בהיעדרות)  ועד   מ 

 ( ועד    השעות בין: חלקית בהיעדרות)  ועד   מ 

 ( ועד    השעות בין: חלקית בהיעדרות)  ועד   מ 

 ( ועד    השעות בין: חלקית בהיעדרות)  ועד   מ 

 ( ועד    השעות בין: חלקית בהיעדרות)  ועד   מ 

 .עבודה ימי _______ כ"ובסה
 

 )המתאימה האפשרות את לסמן ש)י

בשל הוראה של פיקוד העורף על סגירת מוסד חינוך ברשות מקומית באזור מיוחד, שניתנה נעדרתי  ❒

 בתקופת ההכרזה.

 על העורף פיקוד של הוראה בעקבות, עמיא הנמצ, 14 לגיל מתחת שהינו ילדי על השגחה צורךלנעדרתי  ❒

 לא, מטעמי מי או זוגי בת/בן כי בזאת מצהיר ני. א  בישוב הנמצאך החינו מוסד סגירת

 .לעיל המפורטים בימים, ילד אותו על השגחה לצורך ה/ידו משלח או ה/יסוקוע או ה/מעבודתו ה/נעדר

, מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 5 בסעיף הגדרהבהתאם ל פואיתל רמוגב היותי עקב נעדרתי ❒

 .עבודתי למקום להגיע ממני מנעה אשר, 1998-ח"התשנ

 זכויות שוויון לחוק 5 בסעיף להגדרה בהתאם רפואית מוגבלות עם לילד הורה היותי עקבנעדרתי  ❒

 .עבודתי למקום להגיע ממני מנעה אשר, 1998-ח"התשנת, מוגבלו עם לאנשים

, כאמור בתקנות ק"מ מרצועת עזה( 7-ל 0 ביןבאזור ש)עבור עובד המתגורר נעדרתי בשל הוראות פיקוד העורף  ❒

 הוראת השעה.

 
 ותהצהר

  ולא בשל מחלה, תאונה, חופשה, חופשת לידה, עקב המצב הביטחוני נעדרתי מעבודתי בתאריכים אלו
 רת.מילואים וכל היעדרות אח

  לא עבדתי בכל מקום אחר בתקופת ימי ההיעדרות, לרבות עבודה מהבית וכן השכר עבור ימי ההיעדרות
 שולם לי במלואו על ידי המעסיק.

 מסירת הצהרה, ידיעה או 1961-)ב( לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א57כי על פי סעיף  נוידוע ל ,
 עד שנה. הודעה ביודעין שאינה נכונה, דינה קנס או מאסר

 
 .אמת הצהרתי ותוכן שמי זה

     
 חתימה                   ת/העובד שם               

      
 החתימ                  תפקיד                              ההנהלה מטעם לחתימה עד   


