מדינת ישראל
בקשה להיתר עבודה פרטית בעת חופשה ללא משכורת
לפי פסקה  42.451בתקשי"ר

נספח לטופס בקשה לאישור לחופשה ללא משכורת מדף 2470
טופס זה ימולא במקור וב 3-העתקים .חלק א'
ימולא ע"י העובד/ת 3 .יישלחו לנש"מ.
שם פרטי

שם משפחה

המשרד/יחידה

מספר זהות
ס"ב

עבודה פרטית
)ימולא אם העובד/ת ת/יעבוד בעבודה פרטית בתקופת החופשה(
אני מבקש/ת לאשר לי לעסוק בעבודה פרטית כמפורט להלן ,בתקופת החופשה ללא משכורת .הנני מצהיר/ה כי עבודתי הפרטית לא תפגע בעבודתי בשירות
המדינה .אין ביצוע העבודה הפרטית עומד בסתירה לתפקידי בשירות המדינה ,למעמדי כעובד/ת המדינה ולחובות המוטלות עלי כעובד/ת המדינה ,והיא לא
תקשור אותי עם יחיד ,תאגיד או מוסד העומדים במגע כספי ,מסחרי או ענייני עם היחידה בה הועסקתי ערב צאתי לחופשה ללא משכורת ,או עם כל יחידה
אחרת שאתה נהגתי לבוא במגע לרגל עבודתי בשירות המדינה ,ערב יציאתי לחופשה ללא משכורת.
כמו כן אני מצהיר/ה כי הייתי מנוע מלעסוק בעבודה הפרטית הנ"ל מכוח פרק משנה  43.6בתקשי"ר אילו פרשתי משירות המדינה במקום לצאת לחופשה
ללא משכורת.
מענו
שם הגוף המעסיק
פירוט העבודה הפרטית
תקופת העבודה הפרטית
עד יום
מיום
שנה חודש יום
שנה חודש יום

שיעור השכר או הרווח
___________שקל חדש

לחודש

חישוב אחר )פרט(:

לשנה__________________

תצהיר
אני החתום/ה מטה ,לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת ,וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כלהלן:
 .1תצהיר זה ניתן בתמיכה לבקשתי לחופשה ללא משכורת/לעבודה פרטית.
 .2להלן תיאור תפקידי בשירות המדינה____________________________________________________________________:
 .3בתקופת החופשה ללא משכורת בדעתי לעסוק ב_____________________________________________________________:
 .4שמו ומענו של האדם/הגוף אתו אני עומד/ת להתקשר לצורך העבודה הפרטית בתקופת החופשה )להלן " -המתקשר"(:
_______________________________________________________________________________________________
 .5מהות ההתקשרות עם המתקשר היא____________________________________________________________________:
_______________________________________________________________________________________________
 .6העבודה הפרטית שאעסוק בה בתקופת החופשה ללא משכורת תקשור/לא תקשור אותי עם יחיד ,תאגיד ומוסד העומדים במגע כספי ,מסחרי או
ענייני עם היחידה בה הועסקתי ערב יציאתי לחופשה ללא משכורת ,או עם כל יחידה אחרת שאתה נהגתי לבוא במגע לרגל עבודתי בשירות המדינה,
ערב יציאתי לחופשה ללא תשלום.
 .7בתקופת השירות במדינה החלטתי/לא החלטתי על-פי שיקול דעתי על הענקת זכות למתקשר ו/או המלצתי על הענקת זכות כאמור ,והייתי/לא הייתי
ממונה על עובד/ת אחר/ת כשירות הציבורי שהחליט/ה או המליץ/ה כאמור.
 .8בתקופת החופשה ללא משכורת לא אייצג גוף כל שהוא )לרבות עצמי( לפני המשרד בו אני מועסק בכל הנוגע לעיסוק הפרטי שבגינו מתבקש ההיתר.
כי האמור בתצהיר זה ובבקשתי הנ"ל לחופשה ללא משכורת לעבודה פרטית ,היא אמת.
ולראיה באתי על החתום:
________________________
חתימה

___________________
שם

____________/________/
היום
לחודש
שנה

בפני____________________________ עו"ד מ______________________ הופיע היום מר/ת________________ המוכר/ת לי
אישית/בעל/ת תעודת זהות מס '______________ ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא
ת/יעשה כן ,חתם/ה בפני על התצהיר שלעיל.
_________________
______________
_________________
חתימה
שם
תאריך
חוות דעת היועץ/ת
המשפטי/ת ביחס
לבקשת העובד/ת
לעבודה פרטית

בדקתי את פרטי הבקשה ולהלן חוות דעתי:
הבקשה והפרטים המופיעים בתצהיר העובד/ת תואמים את הוראות פרק משנה  42.4בתקשי"ר.
הבקשה והפרטים המופיעים בתצהיר העובד/ת אינם תואמים את הוראות פרק משנה  42.4בתקשי"ר בנקודות
הבאות_____________________________________________________________________________.:

תאריך
שנה חודש יום
מדף )2470/1ח/ע(

שם החותם/ת ותוארו/ה

חתימה

