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 חוברת קליטה לעובד חדש

 אור גדול מאיר הכול 
 ויותר כבר לא צריך לשאול 

 אני בא ללמוד ממה שטוב ולחיות 
 להתחיל הכול מהתחלה 

 כמו לנשום בפעם הראשונה 
אני כאן, אני לא מתבזבז יותר 

 )אמיר דדון(
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ברוכים הבאים למשפחת בנימין!

מועצה אזורית מטה בנימין היא המועצה האזורית 

ומשתרעת על שטח אדיר  בישראל  הגדולה 

המקפל בתוכו אלפי שנים של היסטוריה יהודית.

משפחת העובדים במטה בנימין היא משפחה 

חזקה ומלוכדת, אשר מכוחה אנו זוכים לתת שירות 

לכלל התושבים.

היום יותר מתמיד מוטלת עלינו החובה לזקוף את 

הקומה, להביא לנרמול החיים ביהודה ושומרון 

בכלל ובבנימין בפרט, להעלות את איכות חיי 

וכמובן להמשיך בתנופת הפיתוח  התושבים 

והבנייה.

עלינו לזכור כי כמשרתי ציבור אנו מחויבים לרמת 

השירות הגבוהה ביותר לטובת תושבי המועצה.

אין לי ספק שמסירותם של עובדי המועצה היא 

הכוח שיניע את כולנו להגשמת החזון.

לחיזוק  במרץ  נפעל  המועצה  בהנהלת  אנו 

משפחת העובדים ונעשה הכול כדי שנפעל ביחד, 

בשמחה ובלכידות לטובת תושבי בנימין.

אוהב ומעריך אתכם,

בהצלחה!

ישראל גנץ

ראש המועצה

דבר ראש 
המועצה
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המועצה האזורית מטה בנימין רואה את חידוש ההתיישבות 

בבנימין כהתגשמות חזון הנביאים וכחלק מתהליך שיבת ציון, 

ומתוך כך תעצים ותפתח את המרחב כולו – המורשת, הנופים, 

היוזמות, הקהילות – להיות חבל ארץ פורח ועוצמתי בלב 

מדינת ישראל, כל זאת תוך ראיית חשיבות ההמשכיות הרב-

דורית והשקעה משמעותית בחינוך הדור הבא. המועצה תוביל 

את היישובים, בשיתוף ההנהגות המקומיות, להיות משגשגים, 

חסונים, מתפתחים, קהילתיים, מגוונים, עצמאיים וגם שותפים 

באחריות הכלל-מועצתית, תוך שותפות במתן שירות איכותי, 

מקצועי ומותאם לאופיו הייחודי של כל יישוב.

חזון המועצה

המועצה האזורית מטה בנימין רואה את חידוש ההתיישבות 

בבנימין כהתגשמות חזון הנביאים וכחלק מתהליך שיבת ציון, 

ומתוך כך תעצים ותפתח את המרחב כולו – המורשת, הנופים, 

היוזמות, הקהילות – להיות חבל ארץ פורח ועוצמתי בלב 

מדינת ישראל, כל זאת תוך ראיית חשיבות ההמשכיות הרב-

דורית והשקעה משמעותית בחינוך הדור הבא. המועצה תוביל 

את היישובים, בשיתוף ההנהגות המקומיות, להיות משגשגים, 

חסונים, מתפתחים, קהילתיים, מגוונים, עצמאיים וגם שותפים 

באחריות הכלל-מועצתית, תוך שותפות במתן שירות איכותי, 

מקצועי ומותאם לאופיו הייחודי של כל יישוב.



מועצה אזורית מטה בנימין    אגף משאבי אנוש

6

הגעתם אל אחת המועצות האזוריות הגדולות בישראל. שטח המועצה משתרע על פני כמיליון דונם: מבקעת 

הירדן במזרח עד שפלת לוד במערב, ומהשומרון בצפון עד פרוזדור ירושלים בדרום.

בשטח המועצה פורחים 

 יישובים מגוונים

45
המונים יחדיו 

כ-70,000 נפש

 המועצה האזורית מטה בנימין:
נעים להכיר
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40
 יישובים

קהילתיים

3
יישובים בעלי אופי עירוני

2
מושבים שיתופיים

 אופי קהילתי
אוכלוסייה מגוונת: 

8
יישובים חילוניים

4
ישובים מעורבים

)דתיים-חילוניים(

2
 שכונות חרדיות

גדולות

33
 יישובים דתיים

מגוונים
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קצת היסטוריה

המועצה הוקמה בסיון תשל”ט, מאי 1979, אך יישובי המועצה הראשונים הוקמו עוד קודם לכן עם הקמת מבוא 

חורון בשנת תשכ”ט )1969( והקמת עפרה על גב ההר בשנת תשל”ז )1977(. בין השנים 1977–1979 עלו עוד 

שמונה יישובים על הקרקע. הנחישות הציונית השתלמה וכיום משגשגים במועצה עשרות יישובים ועשרות אלפי 

תושבים הנהנים מאיכות חיים גבוהה, חיי קהילה מגוונים ועולם עשיר של תרבות, חינוך ומורשת. 

שם המועצה הוא כשמה של נחלת שבט בנימין התנ”כית וסמל המועצה הוא זה של שבט בנימין, שעליו 

נאמר: “בנימין זאב יטָרף” )בראשית מט, כז(.
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יש לנו הרבה במה להתגאות

אנחנו כל הזמן גדלים

המועצה האזורית מטה בנימין בולטת מדי שנה באחוזי גידול גבוהים בהשוואה לממוצע הארצי. 

משנת 1987, שבה מנתה אוכלוסיית המועצה 5,700 נפש, ועד שנת 1990, חל בה גידול של 100%, על אף 

מציאות ביטחונית לא פשוטה. בשנה זו כבר מנתה המועצה 11,500 נפש, שהם כ-2,300 משפחות. משנת 

1990 עד שנת 1995 שוב הכפילה המועצה את אוכלוסייתה, ועד לשנים אלה נמשך תהליך הגידול המואץ 

שהביא ל-70,000 תושבים.  

בשנת 1987: 5,700

בשנת 1990: 11,500

כיום בשנת 2018: 70,000
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17,000
תלמידים

1,300
פעוטות

אנחנו משקיעים בדור הבא. המון
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החינוך לא מסתיים בבית הספר. מתנ”ס בנימין מקיים מגוון רחב של פעילויות חברתיות, קהילתיות 

ותרבותיות ביישובים השונים, ומפיק אירועים אזוריים גדולים.

17,000 תלמידים יש לנו – מגני הילדים ועד התיכון, לא כולל מעונות שבהם לומדים עוד כ-1,300 פעוטות. 

מנגנון החינוך המנוסה שלנו כולל גם מערך לוגיסטי של הסעות: כ-3,500 תלמידים מוסעים כל יום בכ-428 

קווי הסעות בתוך בנימין ומחוץ לתחום המועצה, מתוכם כ-150 קווי הסעות בחינוך המיוחד. המורים מוסעים 

בעוד כ-80 קווים נוספים. 

3,500
תלמידים מוסעים כל יום 

קווי הסעות 
בתוך בנימין 

ומחוץ לתחום 
המועצה

428
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המועצה נמצאת בתחום שני אזורי מטרופולין 

גדולים ודומיננטיים בתחומי התעסוקה והשירותים: 

ירושלים וגוש דן. אזור גוש דן מספק היום את 

עיקר השירותים והפרנסה ליישובים שבמורדות 

המערביים של הרי בנימין, בעוד ירושלים מספקת 

זאת ליישובים בגב ההר ובמורדות המזרחיים.

תשומת לב מיוחדת מופנית במועצה לקידום 

התעשייה והתעסוקה באזור, ולשם כך הוקמה 

החברה לפיתוח מטה בנימין שמטרתה לקדם 

תחום זה בדרכים רבות ומגוונות. גולת הכותרת 

של פעילויות המועצה בתחום זה היא הקמת אזורי 

תעשייה מקומיים. אזור התעשייה “שער בנימין” 

הולך וצובר תאוצה ופתוח ליזמים ולבעלי עסקים, 

זאת בנוסף לשני אזורי תעשייה נוספים, בשילה 

ובנווה צוף. פרט לאזורי התעשייה האזוריים, 

קיימים אזורי תעשייה הממוקמים בסמיכות 

ליישובים עצמם, ובהם פועל מספר גדול של 

מפעלים ועסקים במגוון תחומים.

שניים מתוך יישובי המועצה מוגדרים כיישובים 

חקלאיים, אך החקלאות תופסת בפועל נתח 

גדול יותר, שכן בכמה יישובים קהילתיים עוסקות 

חלק מהמשפחות בענפי המטעים, הלול, הדיר, 

המכוורות, הבקר, הכרמים והיקבים וגם בפרחים.

תעסוקה ותעשייה
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על המועצה

תיירות

חבל בנימין שימש במשך תקופות ארוכות חבל 

הישראלית.  ההתיישבות  של  המרכזי  הארץ 

פריחת האזור החלה בימי ממלכתם המאוחדת 

של יהודה וישראל, ויישובים יהודיים פרחו כאן גם 

בתקופה היוונית. הצלבנים ביצרו יישובים רבים, 

שעל שרידיהם קמו אחר כך כפרים ערביים. מאז 

הכיבוש העות’מאני הפך היישוב באזור לדליל. 

אתרים מן ההיסטוריה העתיקה של העם היהודי 

קיימים לכל אורכו ורוחבו של חבל בנימין, הבולטים 

בהם: תל שילה, קבר בני ישראל, שרידי דרך 

האבות ההיסטורית ועוד.

על אף פגיעה קשה ביער הטבעי, שפסקה רק 

בימי המנדט הבריטי, הצליחה המועצה לשקם 

ולשמר את פניני הטבע של בנימין: אזורי מעיינות 

ששוקמו והונגשו לקהל הרחב, חורש ים תיכוני 

עשיר בעצי אלון ואלה טבעיים שהוכשר למבקרים, 

אתרים ייחודיים כמו מערת נטיפים, הבור הסיני, 

אנדרטת הגדודים העבריים, שמורת כוכב השחר, 

אפיק נחל דולב, אתרים היסטוריים וארכיאולוגיים 

ששוקמו והונגשו ומסלולי טיול המושכים מאות 

אלפי מטיילים כמו נחל פרת. באתר התיירות של 

בנימין www.gobinyamin.org.il תוכלו להתרשם 

ממגוון האתרים, מסלולי הטיול, האטרקציות, 

הצימרים ופעילויות האקסטרים שמספק כיום חבל 

בנימין.
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אתר המועצה

אתר האינטרנט של המועצה מאפשר לתושבי המועצה להיות בקשר ישיר עם כל מה 

שקורה בבנימין: חדשות, אירועי תרבות, פנייה ישרה למוקד העירוני, רישום לגני ילדים, 

קשר ישיר עם מחלקות המועצה, גישה לפרוטוקולים, מכרזים, אלבומי תמונות, מידע 

הנדסי, סקרים, מפת המועצה, טפסים, מידע עדכני לפעילויות חדשות במגוון תחומים 

במועצה ועוד.

האפליקציה של מוקד בנימין מאפשרת חיוג למוקד פעיל 24/7 ושליחת קריאות מצוקה 

לאנשי קשר. מומלץ להוריד את האפליקציה של המועצה לקבלת עדכונים בזמן אמת.

באתר המועצה תוכלו למצוא גם מידע וטפסים בנושאי משאבי אנוש.

 www.binyamin.org.il :כתובת אתר האינטרנט של המועצה 

 כתובת המועצה: פסגות 9062400 ד"נ מזרח בנימין.

 טלפון: 02-9977111

פקס: 02-9977129

על המועצה
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המבנה הארגוני של המועצה
נכון לדצמבר 2018

אגף ביצועאגף הנדסה
אגף ביטחון 
ושרותי חירום

משאבי אנוש
מחלקת 
מחשוב

מחלקת רכב 
ובטיחות

מחלקת תיירותאגף חינוךאגף רווחהמתנ"ס
אגף גביה 

ונכסים
תקציב שוטףתקציב פיתוח

חשבונותתב"ר, הרשאותגביהשיווקמעונותמטהקהילהבטיחותתוכנהכח אדםמוס"חמטהוטרינריהמטה

רישוי
רישוי עסקים 
ופיקוח עירוני

תכנון
הדרכה 

ולוגיסטיקה
הדרכה
ופיתוח

נכסיםפרויקטיםגניםמערבנועררכבחומרה
תקציבים 
לפיתוח

רפרנטים 
אגפיים

פיקוח
אחזקת מבני 

מועצה
ביצוע

מל"ח ורפואת 
חירום

יסודיצפוןספורטרווחת העובד
אחזקת אתרי 

תיירות
חוקי עזר

תכנון
תשתיות
זורמות

על יסודימזרחתרבותגיוס עובדיםישובים

אשפה
ומיחזור

שפ"חתרבות תורניתשכרמוקד

חינוך מיוחדמרכז גווניםספריותיזמים

קב"סמרכז חוסןקידום נוערחשמל ותאורה

לוגיסטיקה 
ואחזקה 

)*כבישים, 
חירום ועוד(

המרכז ותיקים
להתפתחות 

הילד

מוכש"ר

פיסג"הצעירים

מרכז 
למשפחה

צהרונים

אגף משאבי אנוש

מבקר יועץ משפטי
גיוס כספים

סגן ראש המועצה

מליאה וועדות המועצה
ראש

המועצה

מנהל תשתיות ותפעול

מנכ"למהנדס המועצה
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קב"סמרכז חוסןקידום נוערחשמל ותאורה

לוגיסטיקה 
ואחזקה 

)*כבישים, 
חירום ועוד(

המרכז ותיקים
להתפתחות 

הילד

מוכש"ר

פיסג"הצעירים

מרכז 
למשפחה

צהרונים

מנהל כספים

מבקר

גיוס כספים

ראש
המועצה

גזבר מחלקת 
תקשורת 
והסברה

מנכ"ל

מקרא
מחזיק תיק

כפיפות מקצועית

על המועצה
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פיתוח ההון האנושיהעסקת עובדיםשירותים פנים ארגוניים

מנהל/ת אגף

מחלקת 
מערכות
מידע

 מחלקת
 רכב

ובטיחות

מדור
MIS

דרך צלחה!
המסלול שלכם במועצה מתחיל באגף משאבי אנוש

מבנה ארגוני – אגף משאבי אנוש

מזכירה ומרכזת פרויקטים

סגנית

מחלקת 
כח אדם

מחלקת 
שכר

גיוס, מיון 
ומצבת 
עובדים

פיתוח
ארגוני ורווחת 

העובדים
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אגף משאבי אנוש

דבר מנהלת האגף
עובדים יקרים,

ברוכים הבאים לקהילת עובדי מועצת בנימין. יהודה עמיחי כתב כך:

פעם ישבתי על מדרגות ליד שער במצודת דוד, את שני הסלים

הכבדים שמתי לידי. עמדה שם קבוצת תיירים סביב המדריך

ושימשתי להם נקודת ציון. "אתם רואים את האיש הזה עם

הסלים? קצת ימינה מראשו נמצאת קשת מן התקופה הרומית.

קצת ימינה מראשו". "אבל הוא זז, הוא זז!" אמרתי בלבי:

הגאולה תבוא רק אם יגידו להם: אתם רואים שם את הקשת

מן התקופה הרומית? לא חשוב: אבל לידה, קצת שמאלה

ולמטה ממנה, יושב אדם שקנה ֵפּרות וירקות לביתו.

בשיר זה מבוטאות שתי תפיסות עולם: של זה שרואה את הקשת הרומית ושל זה שרואה את האדם 

עם הסלים שיושב מתחתיה. אנו במשאבי אנוש מאמינים שתפקידנו לתת שירות: לכם העובדים – וגם 

למועצה. עלינו לראות בו זמנית גם את האדם העובד וסיפור חייו וגם את הארגון והכללים. אנו מאמינים 

שהכול מתחיל בכם, בכל עובד ועובדת, ורואים בעובדים שותפים לעשייה ולהישגים לאורך הדרך.

תחושת ההזדהות שלכם עם המועצה ותושביה, הביטחון שתרגישו בעבודה וההנאה שתפיקו ממנה, הם 

המפתח להצלחת המועצה לספק שירות מעולה ונעים לכלל התושבים. 

משימתנו היא לדאוג לשמירה על זכויותיכם ועל רווחתכם, תוך שקיפות המידע והתהליכים ונתינת 

שירות אדיב ומקצועי לכל עובד ועובדת. אנו אמונים על קיום מדיניות המועצה בנושאי משאבי אנוש 

ושמירה על הוראות כל דין, ובכך נצא כולנו נשכרים – הן במקום עבודה שנעים לעבוד בו והן בשיפור 

איכות החיים בבנימין.

אנו רואים את אגף משאבי אנוש כאגף של חיבור: חיבור ביניכם העובדים לבין התושבים והנהלת 

המועצה, ומאמינים שעל ידי המשך שיתוף פעולה מצוין עם נציגות העובדים ואיתכם נעשה ונצליח!

 בהצלחה לכולנו!

 גיתית אליצור 

מנהלת אגף משאבי אנוש
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מחלקת כח אדם
עובד ועובדת יקרים,

תהליך קליטתך למשפחת המועצה יתבצע באגף משאבי אנוש, אשר ילווה אותך לאורך כל תקופת עבודתך.

אגף משאבי אנוש אחראי על הטיפול בכל עובדי המועצה, שכל אחד מהם מהווה נדבך חשוב בהצלחת פעילות 

המועצה ושותף לעשייה ולהישגי המועצה. 

אגף משאבי אנוש אחראי על מכלול הפעולות הקשורות בניהול המשאב האנושי ומלווה את העובד מרגע 

קליטתו במערכת ועד לסיום העסקתו, לרבות:

מדיניות משאבי אנוש במועצה: מעורבות בכל החלטה ופעילות של המועצה הנוגעת לעובדים.   

תכנון ואסטרטגיה: גיוס, מיון, קליטה, ניתוח עיסוקים, מצבת עובדים ומבנה ארגוני.  

תנאי העסקה: ניהול תנאי העסקה בהתאם לדיני העבודה וההסכמים הקיבוציים החלים על עובדי   

המועצה, לרבות יחסי עובד מעביד, ניהול מערכות נוכחות עובדים, דיני עבודה, זכויות וחובות עובדים, 

תהליכי שימוע, ליווי תהליכי סיום העסקה. 

בנושאי תנאי העסקה ניתן השירות בחלוקה לפי אוכלוסיות: עובדות המעונות, סייעות הגנים, עובדי   

בתי הספר ועובדי המנהלה, ולכל אוכלוסייה אחראית רכזת משאבי אנוש, שתפקידה לדאוג למיצוי 

זכויותיך ולמימוש חובותיך והיא שתסייע לך בכל עניין שתצטרך בו הכוונה או סיוע. 

שכר: ביצוע ומימוש תשלומי שכר ותנאי העסקה לכלל העובדים.  

הדרכה ופיתוח ארגוני: הכשרה והשתלמויות עובדים, פיתוח מנהלים ועובדים, שימור עובדים, שיחות   

משוב והערכה.

טיפול בפרט וברווחתו: ימי גיבוש, פעילויות לכבוד מועדים מיוחדים, יחס אישי ופתרון קונפליקטים   

בין-אישיים.

 אנו מאחלים לך ולנו הצלחה בעבודה וקליטה מהירה וחלקה.

 נשמח לענות לכל שאלה,

 אדית מזרחי

רכזת משאבי אנוש – מנהלה

האגף מחויב לשירות איכותי, ברור ושקוף לכל עובדי המועצה. לפיכך, גיבשנו חוברת המסכמת בקצרה את 

זכויותיו וחובותיו של העובד. דברי ההסבר בחוברת לוקטו בעיקר מחוקת העבודה ומאוגדן תנאי השירות 

של מרכז השלטון המקומי. דברי הסבר אלו נכונים ליום הפרסום. חשוב להדגיש כי בכל מקרה הכתוב בדפי 

מידע אלה אינו בא במקומם של חוקים או הסכמים חתומים כלשהם, ובכל מקרה של סתירה יגבר הכתוב 

בחוק או בהסכם.

אנו מקווים כי חוברת זו תעזור לך להתחיל ברגל ימין את עבודתך, ותהווה מקור ידע בו תוכל לעשות שימוש 

גם בהמשך.
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מחלקת שכר
תפקיד מחלקת שכר הוא תשלום שכר לכלל 

העובדים, הגמלאים והשארים בהתאם לדיני 

העבודה וההסכמים הקיבוציים החלים על עובדי 

המועצה. כמו כן, מחלקת השכר אחראית על 

מימוש כלל התנאים הסוציאליים לעובד ועל 

הפקדת הכספים עבור קרנות הפנסיה, ביטוח 

המנהלים, קופות הגמל וקרנות ההשתלמות.

חשוב לדעת:

רכיבי השכר וסימולציית השכר החודשי יוכנו 	 

עבורכם טרם קליטה וכניסה לתפקיד.

תשלום השכר מתבצע ביום הראשון לכל 	 

חודש לועזי בהפקדה ישירות לחשבון הבנק 

שלכם על פי הפרטים שמסרתם.

מדי חודש יישלח אליכם תלוש השכר 	 

החודשי. תלוש זה חשוב לצרכים שונים: 

מס הכנסה, ביטוח לאומי, משרד התמ"ת 

ועוד. לכן, חשוב לתייק ולשמור אותו. אפשר 

לצפות בתלושים ולהדפיס אותם במערכת 

האינטרנטית של תלושי השכר וטופסי 106 

שתחליף את התלושים הפיזיים, שכתובתה: 

./www.tikoved.co.il

בחודש מרץ בכל שנה יישלח אליכם טופס 	 

106. זהו טופס המסכם את סך המשכורות 

והניכויים )מס הכנסה, ביטוח לאומי וכדומה( 

במהלך שנת המס שחלפה. גם טופס 

זה רצוי לשמור וגם הוא יופיע במערכת 

האינטרנטית.

בכל שנה יש לעדכן את "כרטיס העובד" 	 

)טופס 101(. את העדכון יש לבצע באופן 

מקוון באתר תיק עובד עד לסוף חודש מרץ 

של אותה שנה.

אם אתם עובדים במקום עבודה נוסף יש 	 

לערוך תיאום מס מול פקיד השומה. ללא 

תיאום מס ינוכה מס הכנסה בשיעור המרבי 

מהעבודה הנוספת.

בכל שאלה בנושא השכר אפשר לפנות לרכזת 

כוח אדם, ובמקרה שמדובר בנושא ספציפי של 

חישובי שכר ניתן לפנות ישירות לחשבות השכר.

מאחלת לכם קליטה נעימה ועבודה משותפת 

פורה.

אנחנו כאן בשביל לתת לכם את השירות הטוב 

ביותר.

 יערה איתן

סגנית מנהלת אגף משאבי אנוש

אגף משאבי אנוש
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ברוכים הבאים
למסלול הקליטה שלכם

כעובדי המועצה.

שנתחיל?
.1

צילום ברור 
של תעודת 

הזהות כולל 
הספח.

.2
רישיון 
נהיגה

.3
צילום צ'ק מבוטל 

או מסמך אסמכתא 
מהבנק שבו מצוינים 

פרטי חשבון הבנק.

.7
תיאום  

מס הכנסה 

.8
תיאום  

ביטוח לאומי 

.9
אישור 

מהמשטרה
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ברוכים הבאים
למסלול הקליטה שלכם

כעובדי המועצה.

.3
צילום צ'ק מבוטל 

או מסמך אסמכתא 
מהבנק שבו מצוינים 

פרטי חשבון הבנק.

.4
מי 

קד
א

אר 
תו

על 
שור 

אי
ת/

עי
צו

ק
מ

ה 
עוד

ת
או 

ו/
ת 

שו
ם לדרי

א
ת

ה
ת ב

בגרו
קיד.

פ
ת

ה

.5
ק 

ת
שורי ו

אי
ת 

מו
קו

מ
מ

ה 
עבוד

ם.
מי

קוד

.6
שור 

אי
ת 

שירו
כ

ה 
עבוד

ל
א.

פ
מרו

.7
תיאום  

מס הכנסה 

.8
תיאום  

ביטוח לאומי 

פרק א'
תהליך הקליטה 

בבואכם למחלקת כוח אדם באגף משאבי 

אנוש תקבלו הצצה ראשונית על אופי 

העבודה במועצה: קליטה מסודרת ויעילה 

על ידי מילוי מסמכים אישיים והחתמה 

על טפסים ונהלים מחייבים, פתיחת תיק 

אישי לעובד, הנפקת כרטיס נוכחות או 

אפליקציית נוכחות והעברת כתב מינוי 

לתפקיד או חוזה העסקה אישי. 

אגף משאבי אנוש מחויב לוודא שכל היבטי 

הקליטה שלכם בוצעו כהלכה: מבחינה 

מקצועית, אישית וחברתית.

תהליך הקליטה
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נוסף על כך, בתהליך הקליטה יהיה עליכם למלא 

מסמכים אלה ולחתום עליהם:

טופס 101 )"כרטיס עובד". שימו לב במיוחד . 1

לסעיף ה' – פרטים על הכנסות נוספות, 

שכן אלה רלוונטיים לניכוי מס(.

שאלון אישי לעובד.. 2

טופסי קופות גמל.. 3

טופס נסיעות.. 4

לזכאים לקבלת רכב: חתימה על טופס . 5

מתאים.

חתימה על טופס מדיניות הנחיות וכללים . 6

לשימוש בציוד המחשוב של המועצה.

טופס הצטרפות להסתדרות, לעובדים . 7

בדירוג ודרגה.

חתימה על תקנון למניעת הטרדה מינית.. 8

יש להמציא את כל המסמכים הרלוונטיים עד 

למועד תחילת העבודה. אפשר למצוא את הטפסים 

http://binyamin.org.il באתר המועצה

לאחר שתעבירו את כל הטפסים ותיקלטו במערכת 

תקבלו מסמך הודעה על תנאי העסקה.

עדכון ושינוי פרטים אישיים

כל שינוי אישי שחל אצלכם מיום מילוי השאלון 

האישי עם קליטתכם לעבודה חייב בדיווח לאגף 

משאבי אנוש קרוב ככל שניתן למועד השינוי, כולל 

אספקת מסמכים המוכיחים את השינוי.

מה נחשב ל"שינוי אישי"?

שינוי כתובת	 

שינוי מספר טלפון	 

שינוי מצב משפחתי: נישואים, הולדת ילדים, 	 

גירושים, פטירה וכדומה

חלק מהשינויים האישיים עשויים להשפיע על 

השכר, והודעת שינוי מאושרת מהווה אסמכתא 

לתשלום שכר הנובע מהשינוי.

 שלב א'
 ממלאים טפסים - במחלקת כוח אדם

לשם קליטתכם במערכת עליכם להביא עימכם אל 

רכזת כוח האדם את המסמכים הבאים:

צילום ברור של תעודת הזהות כולל הספח.. 1

רישיון נהיגה )במידה שהתפקיד מצריך רכב . 2

צמוד(.

צילום צ'ק מבוטל או מסמך אסמכתא . 3

מהבנק שבו מצוינים פרטי חשבון הבנק.

אישור על תואר אקדמי ו/או תעודה . 4

מקצועית/בגרות בהתאם לדרישות התפקיד.

אישור הכרה בתואר ממשרד החינוך במידה . 5

שהתואר לא מהארץ.

אישורי ותק ממקומות עבודה קודמים, . 6

הכוללים את תקופות ההעסקה ותיאור 

התפקיד במקומות אלה )הכרה בוותק לשכר 

תהיה על פי הכללים של עובדי רשות( 

ואישור מביטוח לאומי על מקומות עבודה 

קודמים.

אישור כשירות לעבודה מרופא.. 7

 תיאום מס הכנסה )במידה שיש הכנסה . 8

נוספת(.

תיאום ביטוח לאומי )במידה שהמועצה היא . 9

המעסיק המשני(.

גברים שעתידים לעבוד במוסדות חינוך או . 10

בעבודה עם קטינים נדרשים להביא אישור 

מהמשטרה על היעדר הרשעה בעבירות מין.
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 שלב ב'
 קליטה במחלקת שכר

 

ותשלום  חישוב  על  אחראית  שכר  מחלקת 

שכרם של העובדים בהתאם לחוקים ולהסכמים 

סימולציית  המועצה.  על  החלים  הקיבוציים 

השכר החודשי תופק לעובד ותישלח אליו בדואר 

אלקטרוני כחלק מתהליך קליטתו וכניסתו לתפקיד.

יועברו  אנוש  באגף משאבי  הקליטה  לאחר 

מסמכי העובד למחלקת שכר. הקשר שלכם עם 

מחלקת שכר בדרך כלל יהיה דרך רכזת כוח אדם 

האחראית לאוכלוסיית העובדים שאליה אתם 

שייכים.

 שלב ג':
 נדרש מחשב לעבודתכם?

 מחלקת המחשוב מחכה לכם

 

במידה שלצורך תפקידכם הוגדר צורך בשימוש 

במחשב, אגף משאבי אנוש ידווח על כך למחלקת 

המחשוב. 

מחלקת המחשוב תספק לכם את המחשב וכן את 

התוכנות הרלוונטיות לעבודתכם, לרבות פתיחת 

משתמש, מתן הרשאות רלוונטיות, פתיחת דוא"ל, 

הסבר על תפעול מחשב, החתמה על נוהל פרטיות 

תיבת הדואר והסבר על אבטחת מידע וחיבור 

לטלפון נייח.

כללי השימוש ואבטחת המידע המפורטים בנוהל 

שעליו תחתמו הם הבסיס להתנהלות ארגונית 

נכונה ומטרתם לסייע לעובדים בעבודתם ולמנוע 

חשיפת מידע או שימוש בלתי מורשה במידע, תוך 

עמידה בדרישות חוק שונות.

אין לבצע שינויים בחומרת המחשב, וכל התקנה 

של ציוד חומרה או של תוכנה, כולל שינוי במיקום 

ציוד הקצה, תתבצע אך ורק באמצעות מחלקת 

המחשוב או באישורה.

תיקון וטיפול בתקלות ייעשה אך ורק באמצעות 

או דרך עובדי מוקד חברת  מחלקת מחשוב 

מטריקס, הפועלת מטעם מחלקת המחשוב.

במקרים של תקלה במערכות המחשב, יש לפנות 

למוקד חברת מטריקס לפתיחת קריאה לטיפול, 

בטלפון: 03-6506050.

 שלב ד’
תפקידכם דורש שימוש ברכבי המועצה? 

 היקלטו במחלקת רכב 

באם נקבע שלצורך עבודתכם יהיה עליכם לנהוג 

ברכב מועצה, אגף משאבי אנוש יודיע על כך 

למחלקת רכב.

על המסמכים  ולחתום  רכב  לקבל  מנת  על 

הרלוונטיים, יהיה עליכם לגשת למחלקת רכב.

לקליטה במחלקת הרכב יש להביא:

רישיון נהיגה	 

תדפיס רישום תעבורתי ממשטרת התנועה 	 

או מהשוטר הקהילתי. אפשר להזמין תור 

 למשטרת ישראל כאן:

https://tinyurl.com/yarsvfue

בנוסף, יהיה עליכם לחתום על טופס הצהרת 

בריאות ופרטי נהג.

בסיום התהליך תבוצע הדרכת בטיחות והכרת 

הרכב על ידי מנהל המחלקה, מר מוטי הוך.

תהליך הקליטה
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תנאי העסקה

פרק ב'
תנאי העסקה 

)למעט עובדים בחוזה אישי( 

דירוג ודרגה: מסלול הקידום שלכם

לתפקידכם  בהתאם  ייקבע  שלכם  הדירוג 

הקידום שנקבעו  לפי מסלולי  ולהשכלתכם, 

בהסכמים הקיבוציים הארציים ובהתבסס על 

המסמכים שהצגתם עם קליטתכם במועצה.

קידומכם בדרגה יתבצע על פי מתח הדרגות 

שנקבע במסלולי הקידום לעיסוקים השונים, כולל 

שהות של פרק זמן )פז"ם( המתחייב בכל דרגה 

לפי הסכמי השכר הקיבוצים הארציים.

כל עובד ידורג בהתאם לסולם הדרגות המתאים 

מח"ר,  )מנהלי,  משתייך  הוא  שאליו  לדירוג 

ולפי מתח הדרגות  וכדומה(  הנדסאים, עו"ס 

המתאים לתפקידו. לקבלת הסברים נוספים תוכלו 

לפנות לאגף משאבי אנוש.

עובד יכול להתקדם בדרגה במסגרת מסלול 

הקידום או מתח הדרגות הצמודות למשרתו כאשר 

הוא עונה על אחד מהתנאים הבאים:

שהייה של פרק זמן מינימלי בדרגה על פי . 1

מסלול הקידום

עמידה בכישורים: השכלה, הכשרה . 2

מקצועית, תעודות, רישיונות וכדומה, כפי 

שנקבע במסלולי הקידום.

שינוי הגדרת תפקיד: עובד אשר הגיע . 3

בתפקידו לדרגה המקסימלית המתאימה 

לתפקידו, יוכל לקבל לאחר שלוש שנים 

תוספת שהייה בדרגה )+(. 
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 גרירת ותק

במעמד הקליטה עליכם לדווח לאגף משאבי אנוש 

על הניסיון התעסוקתי שצברתם במהלך השנים 

ולהביא אישורים מתאימים לצורך קביעת הוותק 

בהתאם לכללים בכל דירוג.

עובד בדירוג עובדי הִמנהל והשירותים יוכל לגרור 

ותק באם הועסק על ידי אחד מהמעסיקים שלהלן:

הממשלה, מרכז השלטון המקומי, הרשויות 

המקומיות, שלוש הערים הגדולות, המועצות 

הדתיות, הסוכנות היהודית, ההסתדרות הציונית, 

קרן היסוד וקרן קיימת לישראל, שירותי בריאות 

כללית, רשות השידור, רשות שדות התעופה, 

המוסד לביטוח לאומי, רשות הדואר, שירות 

התעסוקה, מוסדות להשכלה גבוהה, מוסדות 

ההסתדרות הכללית, הוועד הפועל של ההסתדרות, 

מרכזי ההסתדרות המקצועיים והאיגודים הארציים, 

האגף לתרבות ולחינוך, מועצות הפועלים, לשכת 

המס המרכזית, המרכז החקלאי, מרכז הנוער 

העובד והלומד, מרכז נעמ"ת, מכון לבון, אזרחים 

עובדי צה"ל, עובדים שהועסקו בעבר ברשות 

מקומית במעמד קבוע, ו/או במעמד ארעי על פי 

חוזה מיוחד, לפי התנאים הבאים:

מקומית  ברשות  לעבודה  התקבל  אם  )א( 

 לאחר 1.4.1980 יוכל לגרור עד עשר שנות ותק.

)ג( סך תוספות הוותק לא יעלו על שיא הוותק 

)המספר המרבי של שנות הוותק המוכרות לצורך 

תשלום תוספות ותק(.

ותק נגרר מוגדר לצורך תשלום שכר בלבד. הוא 

אינו תקף לקביעת זכויות גמלה, פיצויים, חופשת 

מחלה וקידום בדרגה.

בדירוגים האחרים – הכרה בוותק תיעשה בהתאם 

לכללים של כל דירוג ודירוג.

 ותק שרות לאומי/צבאי

שרות חובה יוכר כוותק וזאת בהצגת אישור 

ובהתאם לתקופת השירות. 

התוספת לוותק כמפורט היא לצורך תשלום שכר 

בלבד ואינה תקפה לקביעת דרגה, אחוזי גמלה, 

פיצויים, חופשת מחלה וכו‹, למעט קביעת זכאות 

למכסת ימי הבראה לחישוב תשלום דמי הבראה.

 קביעות

עובד המועסק במשרה תקנית יעבור למשרה 

קבועה לאחר עבודה מלאה בת שנתיים במועצה 

וזאת לאחר קבלת חוות דעת חיובית מטעם 

הממונה עליו.

במשרות מסוימות במוסדות חינוך אין אפשרות 

לקבלת קביעות, זאת בשל האופי העונתי של 

התפקיד )למשל, מלווי הסעות וסייעות רפואיות(.

 החזר נסיעות

עובד הזקוק לאמצעי תחבורה כדי להגיע למקום 

עבודתו, בין אם בתחבורה ציבורית ובין אם ברכב 

נסיעה. קצובת  זכאי לתשלום קצובת  פרטי, 

הנסיעה תשולם על פי התעריף של תחבורה 

ציבורית באותו מסלול נסיעה, ותקרת הקצובה 

תהיה כפופה להוראות ולתעריפים המתעדכנים 

מעת לעת. 

עובד שמקום עבודתו הוא בישוב בו הוא מתגורר, 

זכאי לקבל קצובת נסיעות בסך 150 ₪ ובתנאי 

שהוא מתגורר במרחק 500 מ' לפחות ממקום 

העבודה.
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רמת 

הניידות

מכסת 

הק"מ 

השנתית

סכום ההוצאות 

הקבועות לחודש

ברוטונטו

317 ש"ח159 ש"ח4,500 ק"מא

444 ש"ח238 ש"ח6,000 ק"מב

570 ש"ח318 ש"ח8,000 ק"מג

10,000 ק"מ ד

ומעלה

676 ש"ח387 ש"ח

 אחזקת רכב

באם אתם זכאים לאחזקת רכב )רמות א–ד(, 

תקבלו החזר הוצאות רכב בשלושה רכיבי שכר 

ביחס לאחוזי המשרה: 

סכום חודשי קבוע של החזר הוצאות קבועות נטו 

לפי רמת האחזקה. 

סכום חודשי קבוע של החזר הוצאות קבועות 

ברוטו לפי רמת האחזקה. 

מצורפת טבלת סכומים נכון לחודש אוקטובר 

2018. מכסת הקילומטרים הרשומה בטבלה זו היא 

המקסימלית לשנה.

רמה דרמה גרמה ברמה ארמת ניידות:

225300400500מינימום ק”מ

375500667833מקסימום ק”מ

כוללכולללא כולללא כוללטסט וביטוח

על מנת לממש זכאות זו עליכם להיות בעלי רכב 

הרשום על שמכם, והתשלומים מותנים בהצגת 

המסמכים הרלוונטיים )רישיון רכב, פוליסות ביטוח 

מקיף וחובה וטופס אחזקת רכב(.

כמו כן, החזר הק"מ מותנה בדיווח ק"מ חודשי 

במערכת הנוכחות.

 עבודה בשעות נוספות 

עבודה בשעות נוספות תתבצע בכפוף לחוק שעות 

עבודה ומנוחה, התשי"א – 1951.

עבודה בשעות נוספות תאושר לתשלום רק:

אחרי שתמלאו את מכסת שעות העבודה 	 

הרגילות. 

עד למגבלת השעות הנוספות המוגדרות 	 

לכם בטופס הודעה על תנאי העסקה.

 בכל מקרה, מגבלת שעות העבודה 	 

המקסימליות ליום אחד היא 12 שעות.

על פי חוק, התשלום עבור השעות הנוספות 	 

הוא: 

8.5 שעות  עבור השעתיים הראשונות שלאחר 

עבודה היומיות, תשולם תוספת שכר בשיעור 25%. 

עבור השעה השלישית הנוספת ואילך תשולם 

תוספת בשיעור של 50%. 

השעות  ישולמו  חלקית  במשרה  עובד  לגבי 

הנוספות ב-100% עד להשלמת שעות העבודה 

לפי משרה מלאה. 

ברמות ג–ד מקבלים גם החזרי ביטוח חובה 

ומקיף והחזר אגרת רישיון רכב. 

החזר ק"מ לפי 0.68 שח לק"מ נטו לפי הקצאת ק"מ ודיווח, בהתאם לטבלה הבאה:

תנאי העסקה
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 עבודה בחירום

המועצה מוגדרת כמפעל חיוני לשעת חירום. על 

כן, מוטלת עליכם מחויבות מלאה לעבודה בחירום  

לכל משימה שתוגדר בשעת הצורך ובהתאם 

לשיבוץ מל”ח )משק לשעת חירום(.

 כוננות

חלק מעובדי המנהלה זכאים לשעות כוננות 

בהתאם לצורך. שעות אלו ישולמו בהתאם לשיבוץ 

חודשי ובהתאם לדיווח במערכת הנוכחות.

 קריאות פתע

עובד שחזר לביתו אחר שעות העבודה ונקרא 

לפתע לחזור לעבודתו אחרי הפסקה של שעה 

אחת לפחות, מקבל תשלום בעד השעות הנוספות 

שבהן עבד. התשלום לא יפחת מארבע שעות 

עבודה רגילות. אם הועסק עובד בקריאת פתע 

יותר מארבע שעות, התשלום עבורן לא יפחת 

מס' שנות ותק לדרוגים 

כלליים: 

מנהלי חברה ונוער, 

מח"ר, חוזה אישי

מס' שנות ותק לדרוג מס' ימי הבראה לתשלום

עו"ס

מס' ימי הבראה לתשלום

8 ימי הבראהעד 10 שנים9 ימי הבראהעד 10 שנים

9 ימי הבראה11-15 שנים10 ימי הבראה11-15 שנים

10 ימי הבראה16-19 שנים11 ימי הבראה16-19 שנים

12 ימי הבראה20-24 שנים12 ימי הבראה20-24 שנים

13 ימי הבראה25 שנים ומעלה13 ימי הבראה25 שנים ומעלה

חישוב מכסת ימי ההבראה: 

מהתמורה בעד יום עבודה מלא. כאשר עובד 

מקבל תשלום על שעת קריאת פתע, הוא לא יוכל 

לקבל תשלום על כוננות באותה שעה.

 הבראה

דמי הבראה משולמים לעובד בתשלום משכורת 

חודש יוני בגין השנה שחלפה. 

זכאותו של עובד לדמי הבראה תחושב לפי סך כל 

שנות עבודתו. סך שנות העבודה המחושב כולל הן 

את שנות העבודה שצבר העובד במקומות עבודה 

הקודמים בארץ או בחו"ל והן את שנות עבודתו 

במועצה.  שנות הוותק להבראה כוללות את כל 

שנות העבודה שעבורן שולם ביטוח לאומי, בשונה 

מוותק לצורך שכר הכולל רק את שנות העבודה 

בארגונים המוכרים בהסכם הקיבוצי.

במקרה של עבודה בהיקף משרה חלקי או יציאה 

לחל"ת בחלק מחודשי השנה, יחושבו דמי ההבראה 

באופן יחסי להיקף המשרה/לחודשי העבודה 

בפועל. כלל זה אינו חל על דירוג עובדי ההוראה.

סכום יום הבראה משתנה משנה לשנה.
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 ביגוד

דמי הביגוד ישולמו לעובדים הזכאים על פי ההסכם הקיבוצי במשכורת חודש יולי. 

חישוב תשלום הביגוד נעשה על פי דרגת השיא בתפקיד העובד, למעט עובדים בדירוג עו"ס ובדירוג חינוך 

נוער וקהילה, בהתאם למפורט בטבלה הבאה:

רמה 3הדירוג

דרגות

רמה 4

דרגות

8 ומעלה4–7אחיד מנהלי

38 ומעלה34–37הנדסאים וטכנאים

38 ומעלה34–37מהנדסים

38 ומעלה34–37מח”ר

38 ומעלה34–37פסיכולוגים

בעלי ותק מ-23 שנים ומעלהבעלי ותק של עד 22 שניםעובדים סוציאליים

בעלי ותק מ-26 שנים ומעלהבעלי ותק של עד 25 שניםעובדי חינוך נוער וקהילה

 קרן פנסיה, ביטוח מנהלים, קופת 
גמל וקרן השתלמות 

במסגרת תנאי ההעסקה במועצה יופקדו עבור 

כל עובד כספים לצורך חיסכון פנסיוני, וזאת 

מהיום הראשון להעסקה. 

לטופס השאלון האישי לעובד חדש מצורפים 

מסמכים הנוגעים לבחירת המסלול הפנסיוני. 

כל עובד רשאי לבחור מסלול השקעה לכספי 

הפנסיה שלו. מסלול ברירת המחדל של המועצה 

כיום הוא "הראל פנסיה", אשר במסגרתו נהנים 

העובדים מהטבות שונות בהתאם להסכם 

הרשויות המקומיות.

רמת תשלום דמי ביגוד:

 קרן השתלמות

לקרן  להצטרף  זכאי  מנהלי  בדירוג  עובד 

השתלמות, לפי בחירתו, לאחר שסיים 12 חודשי 

עבודה, וזאת בהתאם לחוקת העבודה וההסכמים 

הקיבוציים. בדירוג עו"ס, מח"ר, הנדסאים וטכנאים, 

צוערים וחוזים אישיים ההצטרפות לקרן השתלמות 

תיעשה החל מהיום הראשון לעבודה.

ברירת המחדל של הרשויות המקומיות היא 

הפקדה ל"קרן השתלמות רום" לעובדי הדירוג 

ול"קלע" כקרן השתלמות לעובדים  המנהלי 

סוציאליים.

נגזר  לקרנות ההשתלמות  שיעור ההפקדות 

מתשלום השכר הפנסיוני.

סכום קצובת דמי הביגוד ברמה 3 וברמה 4 משתנה משנה לשנה ומתפרסם מדי שנה בסמוך למשכורת יולי.

תנאי העסקה
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 גמול השתלמות

גמול זה הוא תוספת שכר חודשית קבועה 

המשולמת לעובד בהתאם להיקף משרתו. גמול 

זה ניתן לעובד בעבור לימודים בתחומים רבים 

ומגוונים בכפוף לאישור ועדות הגמול הייעודיות 

של ההסתדרות. ניתן למלא את טופסי הבקשה 

לגמול באתר המועצה, תחת אגף משאבי אנוש.

התנאים הנדרשים להגשת בקשה לאישור גמול 

השתלמות לגבי הדירוג המנהלי:

דרגה 6 בדרוג המנהלי לפחות.	 

תעודה המעידה על סיום עשר שנות לימוד 	 

לפחות או הצהרה חתומה על ידי נוטריון.

צבירת סך שעות השתלמות על פי ותק 	 

בעבודה בהתאם לטבלה לדירוג המנהלי:

עובדים בדירוגים האחרים מוזמנים לאגף משאבי 

אנוש לקבלת מידע נוסף ולקבלת סיוע בהגשת 

גמול השתלמות.

מס’ שנות ותק בתחום 

העיסוק/מקצוע

שעות ההשתלמות 

הנדרשות

1,200עד שנה

1,100עד שנתיים

1,000עד 4 שנים

900עד 6 שנים

800עד 8 שנים

700עד 10 שנים

600עד 12 שנים

500מ-12 שנים ומעלה

סוג התשלום
הגוף המקבל ושם 

התוכנית

אחוז 
הפרשה 

של 
העובד

אחוז 
הפרשה 

של 
המעביד

פיצויים
תאריך 
תחילת 
תשלום

קרן פנסיה/ביטוח 
מנהלים רובד פנסיוני

בהתאם לבחירת 
העובד )ברירת מחדל 
– חברת הראל גלעד(

7%7.5%8.33%
מהיום 
הראשון

7%7.5%6%עבודה נוספת

5%5%החזרי הוצאות

קרן השתלמות
בהתאם לבחירת 

העובד )ברירת מחדל 
– רשויות רום(

2.5%7.5%
בתום שנת 

עבודה 
מלאה

תשלומים בעבור תנאים סוציאליים

תשלום גמול השתלמות אינו אוטומטי וישולם 

בשכר רק מתאריך המאושר על ידי ועדת הגמול 

של ההסתדרות. לא ניתן לשלם על חודשים 

קודמים לאישור זה.
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  תנאי שכר נוספים

לכל דירוג ודרגה ישנם סעיפי שכר נוספים 

בהתאם להסכם הקיבוצי. למשל: תוספת סייעות, 

תוספת כפיים, תוספת מנקו לעובדי גבייה ועוד. 

לבירור עבור זכאות לתוספות אלו יש לפנות 

לרכזת משאבי האנוש.

 מענק יובל לוותיקי המועצה

מענק יובל משולם לוותיקי השירות הציבורי 

במועד תשלום משכורת חודש ספטמבר. גובה 

המענק הוא בשיעור %60 מהשכר הפנסיוני 

והתוספות המהוות בסיס לחישוב לצורך גמלה 

פנסיונית.

זכאי למענק:

עובד המדורג באחד מהדירוגים הבאים: עובדי 

מנהל ושירותים, מהנדסים, הנדסאים וטכנאים, 

מח"ר עו"ס ווטרינרים, אשר היו לו במצטבר כ-25 

שנים ומעלה בשירות, לרבות שירות בצה"ל. מבחן 

הוותק והשנים המדויק משתנה מדירוג לדירוג. 

תנאי העסקה
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אחד הנושאים המרכזיים שהצבתי לי עם היבחרי 

ליו"ר ארגון העובדים היה שקיפות המידע 

לעובדות ולעובדים והנגשתו.

אני גאה להציג את העבודה המשותפת שלנו 

כארגון עובדים יחד עם הנהלת המועצה, בדמות 

חוברת המגדירה את זכויותיכם לצד חובותיכם 

כעובדים ועובדות במועצה.

אני מוצאת חובה להעביר לידיעתכם את ההטבות 

המגיעות לנו כחברי הסתדרות המעו"ף, ובהן 

מועדון "שלך" על כל ההטבות הגלומות בו. מועדון 

"שלך" פועל במטרה להשיג עבור העובדים 

מחירים ייחודיים ומוזלים בתחומי תרבות, נופש, 

פנאי וצרכנות.

בטוחני שכולנו נרוויח משירותים אלו ומהנגשת 

הידע. 

 בברכה, 

 יו"ר ארגון העובדים 

אורלי לוי

דבר יו"ר ארגון 
העובדים
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ארגון העובדים

דמי ועד עובדים 

דמי ועד העובדים יבוצעו בתשלום דמי חבר 

חודשיים לקופת הוועד, בשיעור של 0.4% משכרם 

של כל העובדים או 50 ₪ מכל עובד, אך ורק 

למטרת מימון פעולות ועד העובדים בתחומי 

תרבות, חברה וספורט, עזרה הדדית, השתלמויות, 

שי לעובדים וכיוצא באלה 

דמי חבר להסתדרות העובדים

על פי ההסכם הקיבוצי מחויבים כל העובדים 

ששכרם משולם בהתאם לדירוג ודרגה בתשלום 

דמי חבר חודשיים להסתדרות העובדים החדשה, 

בשיעור של 0.95% משכרם. 

בטופסי קליטת העובד מצורף, בין היתר, טופס 

בקשה להצטרפות להסתדרות העובדים החדשה.

מועדון "ביחד בשבילך"

כל עובד החבר בהסתדרות זכאי לכרטיס הטבות 

"ביחד בשבילך", ונוסף על כך זכאי להטבה 

מיוחדת ללא עלות לכיסוי תרופות שאינן בסל 

הבריאות – הכיסוי החשוב והנכון לכל עובד:
tinyurl.com/ya67k8cs

מועדון "שלך" 

בתום שנה, עובד שדמי החבר השנתיים הועברו 

עבורו על ידי המועצה יוכל לממש זכות זו. העובד 

יהיה זכאי ליהנות מההטבות המוצעות במסגרת 

המועדון באמצעות כרטיס המקנה 24 הטבות 

בשנה:
tinyurl.com/ybrv42oo/

עמותה לקידום מקצועי וחברתי

לכל עובד בדירוג ודרגה קיימת הזכות לחברות 

בעמותות לקידום חברתי ומקצועי בהתאם לדירוג 

שלו. חברות זו היא זכות שהוקנתה לעובד על 

פי ההסכם הקיבוצי והמעסיק הוא זה שנושא 

בתשלום דמי החבר השנתיים. המטרה היא 

לאפשר לעובדים ללמוד ולהרחיב את השכלתם 

ובכך לפתוח להם צוהר לקידום במקום העבודה 

ולשיפור איכות חייהם. התשלום עבור העמותות 

הוא לכל שנה קלנדרית )מינואר עד דצמבר( 

בהתאם למועד התשלום על ידי המעסיק.

החברות בעמותה מקנה זכאות ליציאה לשני 

סמינרים בשנה, המתקיימים בבתי מלון ברחבי 

הארץ, וזאת על ידי סבסוד ההשתתפות בסמינרים. 

העובד יכול לבחור לממש את הזכאות במסגרת 

סמינר שיאורגן על ידי ועד העובדים במקום העבודה 

או במסגרת אחד משורה ארוכה של סמינרים 

שהעמותות מציעות, בתחומים מגוונים ובמועדים 

משתנים, וזאת בעזרת מרכז המידע וההזמנות:

סמינר חנוכה למשפחות. 	 

העצמה נשית. 	 

סמינר חינוך בקיץ.	 

סמינר חו"ל – זכאות אחת לשלוש שנים. 	 

tinyurl.com/yag9klno/

התשלום עבור חזרה מחל"ד יבוצע לאחר 

החזרה לעבודה.

מעו"ף לעמית 

מקנה שירותי בריאות הכוללים אבחון מהיר 

של עד ארבעה ימים ממועד הפנייה, בדיקות 

תקופתיות, הפניה לרופאים מומחים, כל זאת 

בתור מהיר, וכן שירותים נוספים כגון פסיכולוג 

אישי, תזונאי, מאמני כושר והלוואות:

 /http://www.mla.org.il 
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רווחת העובד

רווחת העובד
טיפול ברווחת הפרט: אנחנו כאן בשבילכם

באגף משאבי אנוש תמצא אוזן קשבת ועזרה מקצועית בתחומים שונים ותוכל לקבל מידע וסיוע בנוגע 

לזכויותיך ולמימושן.

 מקצועיות לפני הכול:
הדרכות והשתלמויות

הכשרתו המקצועית של העובד חשובה להעצמתו, 

לקידומו האישי ולתפקודו היעיל במערכת. לצורך 

כך מקדמת המועצה מארג השתלמויות והדרכות 

מקצועי, הכולל, בין השאר: 

ארגון הדרכה וימי עיון במתקני הרשות 	 

המקומית בשעות העבודה או לאחריהן.

השתתפויות בהשתלמויות, כנסים וימי עיון 	 

המאורגנים על ידי מרכז השלטון המקומי 

ושלוחת המפע"ם של משרד הפנים.

ההשתלמויות הפרטניות מותנות בהמלצה 	 

של הממונה הישיר ומאושרות בכפוף 

למדיניות הרשות ולמגבלות תקציביות.

יציאה להשתלמויות באמצעות העמותה 	 

לקידום מקצועי, בכפוף לזכאות. 

לבירורים נוספים בנושא זכאות לקורסים וימי 

השתלמות יש לפנות לאגף משאבי אנוש.

 
פעילות חברתית: כי אנחנו קהילה אחת

המועצה מקדמת ומקיימת פעילות חברתית 

לעובדיה סביב מועדי השנה, וזאת הן במסגרת 

כלל המועצה והן במסגרות מחלקתיות.

פעילות זו כוללת, בין השאר, ימי עיון והשתלמות, 

ימי גיבוש והפוגה.  

 
הלוואות נוחות

לאחר שנתיים של ותק זכאי עובד המועצה להגיש 

בקשה מסודרת להלוואה על גבי טופס ייעודי 

הנמצא באתר המועצה תחת אגף משאבי אנוש. 

לפרטים באשר לתנאי ההלוואה יש לפנות לאגף 

משאבי אנוש.

 
שי לחגים

המועצה מעניקה לעובדיה תווי שי לחג הפסח 

ומתנה סמלית בראש השנה.
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זמני עבודה ונוכחות

פרק ג'
זמני עבודה ונוכחות

שבוע העבודה
שבוע העבודה במועצה עומד על חמישה ימים, 

שעות העבודה למשרה מלאה מסתכמות ב-42 

שעות. 

יחד עם זאת:

עובדים בדירוג עו"סים בטיפול ישיר יעבדו 	 

39 שעות בטיפול הישיר, והשאר בזמן 

ובמקום לבחירתם. 

סייעות כיתה יעבדו במסגרת שונה, 	 

המפורטת בנספח הספציפי לסייעות. 

העובדים הפרה-רפואיים יעבדו 40 שעות 	 

שבועיות.

 דיווח נוכחות
כל עובד חייב בדיווח נוכחות יומי בשעון הנוכחות 

עם הגיעו למקום העבודה ובסיום יום העבודה.

במקומות שבהם אין שעון נוכחות, יחתים העובד 

את שעות ההגעה והיציאה באמצעות טלפון נייד.

עובדי השטח יחתימו את שעות הנוכחות שלהם 

באמצעות הטלפון הנייד שברשותם או באמצעות 

אפליקציה, בהתאם להוראת רכזי משאבי אנוש. 

החתמת שעון הנוכחות היא פעולה אישית 

שאינה ניתנת להעברה בשום מקרה. החתמת 

שעון הנוכחות או חתימה על כרטיס עבודה שלא 

על ידי העובד עצמו אסורה ותיחשב להפרת 

משמעת, הן של העובד והן של החותם במקומו, 

ועלולה להוות בסיס לפיטורים.



מועצה אזורית מטה בנימין    אגף משאבי אנוש

40

לא חתם העובד בתחילת יום העבודה או בסיומו, 

ייחשב כאילו נעדר מהעבודה באותו היום אלא 

אם כן קיבל אישור קודם לכך.

במקרה של אובדן כרטיס הנוכחות או במקרים 

שבהם חלה תקלה במערכת ההחתמה הטלפונית, 

העובד מתבקש להודיע מיידית לרכזות משאבי 

אנוש. 

רישום הנוכחות היומי מהווה בסיס לתשלום שכר 

העובד. נתוני הנוכחות של העובדים מנוהלים 

באמצעות מערכת ממוחשבת. בסוף כל חודש 

באחריות העובד לוודא שדוח הנוכחות )כניסה 

ויציאה בכל יום עבודה( שלם וללא נתונים חסרים. 

יש להקפיד לסרוק לתוך מערכת הנוכחות באתר 

את כל המסמכים הרלוונטיים לדיווח הנוכחות 

)אישורי מחלה, חופשה, מילואים וכדומה( עד 

ה-10 בכל חודש.

דוח הנוכחות של העובד יאושר על ידי המנהל 

הישיר לפני העברה לשכר.

קיימת אפשרות לצפייה, עדכון והפקת דוח 

הנוכחות שלך באמצעות דיווח אינטרנטי. 

/http://binyamin.org.il :הקישור לאתר

אתר המועצה ← מחלקות המועצה ← אגף 

משאבי אנוש ← דוח נוכחות עובדים 

לכניסה לפרטים האישיים יש להיכנס בעזרת שם 

משתמש וסיסמה.

אתם מוזמנים לפנות לרכזות כוח אדם לקבלת 

הדרכה אישית על דיווח הנוכחות האינטרנטי.

 נוכחות בעבודה

על העובד להתייצב במקום העבודה בשעה 

שנקבעה לו לתחילת העבודה. ככלל, שעת 

תחילת העבודה במועצה היא בין 07:30 ל-08:00. 

איחור או יציאה מוקדמת מהעבודה יאושרו 

מול הממונה הישיר ויבואו לידי ביטוי בהחתמת 

הנוכחות בהתאם.

דיווח על נוכחות יבוצע רק משעת ההגעה בפועל 

למשרד, ואצל עובדי שטח – משעת ההגעה 

לאתר המשימה. בכל מקרה אין לדווח על נוכחות 

מהבית.

יציאה מהעבודה במהלך שעות העבודה תהיה 

אך ורק באישור הממונה הישיר והיא מחייבת 

דיווח במערכת הנוכחות באמצעות שעון הנוכחות 

ביציאה ובחזרה. בכל מקרה, שעות ההיעדרות 

ינוכו משכר העובד.

 משרת אם )לעובדות במשרה מלאה(

משרת אם מאפשרת עבודה של שמונה שעות 

בפועל ביום, אך לא פחות מ-40 שעות בשבוע.

הגדרת משרת אם חלה במקרים הבאים: 

אם לילד אחד שגילו פחות משמונה שנים	 

או:

אם לשני ילדים לפחות שגילם פחות מ-12 	 

שנים

שעת תחילת העבודה וסיומה, במסגרת שמונה 

שעות העבודה בפועל, תיקבענה על ידי מנהל 

המחלקה שהוסמך לכך מטעם המועצה ובהתאם 

לצורכי העבודה.

אלמן, שהוא אב לשני ילדים לפחות שגילם פחות 

מ-12 שנים זכאי לתנאי משרת אם. 
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 תשלום אש"ל

עובד היוצא בתוקף מילוי תפקידו למרחק של 

לפחות עשרה ק"מ מחוץ לתחום השיפוט של 

הרשות, זכאי לתשלום אש"ל על פי הכללים 

הבאים:

אש"ל 

בוקר

עובד אשר נאלץ ללון מחוץ לביתו 

בלילה הקודם, או נאלץ לצאת 

מביתו לפי דרישת הממונה בין 

השעות 4:00 ל-6:30

אש"ל 

צהרים

אם לרגל תפקידו נאלץ העובד 

לשהות מחוץ למקום עבודתו הרגיל 

יותר מארבע שעות, ובכללן השעות 

שבין 12:30 ל-14:00

אש"ל 

ערב

אם לרגל תפקידו נאלץ העובד 

ללון מחוץ לביתו בלילה לאחר מכן 

או אם נאלץ לשהות מחוץ למקום 

עבודתו הרגיל ארבע שעות לפחות 

וחזר לתפקידו אחרי השעה 19:00

אש”ל 

לילה

אם לרגל תפקידו נאלץ העובד 

לצאת אחרי השעה 21:00 אך לפני 

השעה 4:00 ושהה לפחות ארבע 

שעות בתפקיד

מועדי השנה

חגים

עובד בשכר חודשי זכאי לתשלום שכר רגיל עבור 

ימי החג במועדים הבאים: 

שני ימי ראש השנה	 

יום הכיפורים	 

חג ראשון של סוכות	 

שמחת תורה	 

חג ראשון של פסח	 

שביעי של פסח 	 

יום העצמאות	 

חג שבועות	 

ערבי חג ומועדים מיוחדים

בימי חול המועד )פרט להושענא רבה ושישי 

של פסח( ביום הראשון של חנוכה, ביום הפורים 

ובערב יום העצמאות- יום העבודה הוא בן 5 

שעות.

בערב ראש השנה , ערב סוכות, ערב פסח, 

הושענא רבא )שמחת תורה(, שישי של פסח 

ובערב שבועות- יום העבודה הוא בן 4 שעות.. 

בערב יום כיפור יום העבודה הוא בן 3 שעות. 

עובדי החינוך בבתי הספר ובגנים מקבלים את 

ימי החופשה בפגרות החגים על פי ההסכמים 

הקיבוציים לכל תפקיד. 

עובדות המעונות מקבלות את ימי חופשתן 

בפגרות החגים על פי לוח החופשות של משרד 

התמ"ת.
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ימי צום 

עובד המועסק במשרה מלאה ומצהיר בכתב 

שהוא צם באחד או יותר מחמשת הצומות 

הבאים: צום גדליה, עשרה בטבת, תענית אסתר, 

י"ז בתמוז ובתשעה באב, רשאי לקצר את יום 

העבודה בתחילתו או בסופו בשעתיים. 

יום הזיכרון הכללי לחללי מערכות ישראל

עובד שהוא קרוב משפחה מדרגה ראשונה של 

חלל במערכות ישראל או חלל פעילות חבלנית 

עוינת, רשאי להיעדר ביום זה. יום זה ייחשב לו 

כיום עבודה ולא ינוכה מימי החופשה. על העובד 

לעדכן את אגף משאבי אנוש בעניין זה.

ערב יום כיפורערב ראש השנהתענית אסתר
 יום הזיכרון
לחללי צה”ל

ל"ג בעומרהושענה רבהערב חג סוכותיום האישה הבינלאומי

צום גדליה
אסרו חג פסח – 

“המימונה”
ט' באבי' בטבת

ערב שביעי של פסח
כ”ט בחשון – חג 

ה”סיגד”
1 במאיפורים

9 במאי – יום הניצחון 
על הנאצים

יום ירושליםערב פסחערב חג שבועות

שושן פורים
כ"ז בניסן – יום השנה 

למרד הגטאות
1 בספטמבר )למעט 
עובדי מערכת החינוך(

אירוע אישי )כגון ברית 
מילה, בר מצווה וכו’(

צום י”ז בתמוז
כ’ תמוז – יום פטירת 

הרצל

יום בחירות לכנסת ישראל או לרשויות 
המקומיות

יום שבתון לכלל עובדי המועצה. 

ימי בחירה

ימי בחירה הם ימים שאינם מנוכים ממכסת 

ימי החופשה הצבורה ואינם ניתנים לצבירה או 

להעברה משנה לשנה.

עובד המועסק פחות מחמש שנים זכאי לשני ימי 

בחירה בשנה.

עובד המועסק חמש שנים ומעלה זכאי לשלושה 

ימי בחירה בשנה.

ימי הבחירה יתואמו מראש עם מנהל המחלקה 

ובאישורו.

ימי הבחירה הם:
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חופשה שנתית
זכאות שעות החופשה מוצגת בתלוש השכר. 

על כל עובד לעקוב מדי חודש אחר יתרת שעות 

החופשה שעומדות לרשותו.

עובדי חינוך

עובדי חינוך, סייעות בגנ”י, מטפלות ומנהלות 

מעון, מלווים בהסעות, סייעות כיתתיות וסייעות 

אישיות יוצאים לחופשות מרוכזות המוגדרות 

בלוח שנה מראש – בחגים, במועדים ובאוגוסט.

ימי החופשה אינם ניתנים לצבירה.	 

במשכורת חודש אוגוסט יתרת ימי החופשה 	 

מתאפסת בהתאם להסכם הקיבוצי.

שאר עובדי המועצה 

מכסת החופשה השנתית היא 22 ימים בשנה 

בהתאם להיקף המשרה.

ימי חופשה שנתית יהיו ניתנים לצבירה לפי 

הוראת חוק חופשה שנתית )תשי”א – 1951(, 

עד ל-55 יום. ימים שמעבר למכסה זו יימחקו 

מצבירת החופשה של העובד ב-31 בדצמבר של 

אותה שנה.

נוהל יציאה לחופשה

כל יציאה לחופשה תתואם מראש עם הממונה 

הישיר של העובד ותאושר באמצעות טופס 

חופשה ממוחשב דרך אתר המועצה.

יש להגיש לממונים בקשה ליציאה לחופשה 

)משלושה ימים ומעלה( לפחות 30 יום לפני 

המועד המבוקש.

הגשת הבקשה תיעשה באתר המועצה. תחת 

מחלקות המועצה – אגף משאבי אנוש – טופס 

בקשה לחופשה ]קישור לאתר[.

אישור או דחיית בקשת היציאה לחופשה יועברו 

לעובד לכל המאוחר שבעה ימים לפני מועד 

החופשה המבוקש.

פדיון ימי חופשה

פדיון ימי חופשה מתאפשר רק אם סיים העובד 

את עבודתו ברשות המקומית. 

חופשה ללא תשלום

עובד המבקש לצאת לחופשה ללא תשלום 

)חל"ת( יגיש בקשה עד 30 יום לפני המועד 

המבוקש על ידו.

בקשות לחל"ת יאושרו במקרים חריגים בלבד 

ולפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה.

עבודה נוספת

עובד במשרה מלאה אינו רשאי לעבוד בעבודה 

נוספת, אלא באישור מליאת המועצה. טופס 

בקשה לאישור מליאה וקריטריונים לקבלת 

האישור נמצאים באתר המועצה.
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היעדרויות
שירות מילואים

ימי היעדרות לרגל שירות במילואים או שירות 

חירום נחשבים לתקופת עבודה לכל דבר ועניין.

עובד המקבל צו התייצבות לשרות מילואים יודיע 

על כך למנהלו הישיר.

עם שובו לעבודה, ימציא העובד לאגף משאבי 

אנוש את האישור על שירות המילואים ויצרף את 

האישור לדוח הנוכחות באתר וזאת כתנאי לקבלת 

שכר לתקופה זו. 

ימי מחלה

עובד הנעדר בשל מחלה יציג אישור רפואי בגין 

היעדרות מפאת מחלה ויצרפו לאתר הנוכחות. 

במידה שלא יצורף אישור, שכר יום זה יקוזז 

מהשכר. הזכאות השנתית לימי מחלה עומדת 

על 30 יום בשנה לעובדים חמישה ימים בשבוע 

במשרה מלאה.

ימי המחלה נצברים לזכות העובד לאורך כל שנות 

עבודתו, כמות שעות הזכאות למחלה מוצגות 

בתלוש השכר.

ימי חופשת המחלה חלים גם על ימים שאינם 

ימי עבודה. בהתאם, גם ימי מנוחה ומועד החלים 

בתוך תקופת המחלה יימנו כחלק ממכסת ימי 

המחלה של העובד.

ימי הצהרה אישית על מחלה

פעמיים בשנה רשאי עובד למסור הצהרה על 

היעדרות מפאת מחלה, וזאת כתחליף להגשת 

תעודה רפואית. משך ההיעדרות לא יעלה על 

יומיים רצופים ובכל מקרה ימים אלה יחשבו כימי 

מחלה מתוך מכסת ימי המחלה של העובד. 

ההצהרה תתבצע באתר הנוכחות.

.היעדרות בשל מחלת ילד 

על פי חוק דמי מחלה )היעדרות בשל מחלת ילד 

התשנ"ג – 1993(, 

עובד שעימו ילדים עד גיל 16 שנה זכאי לזקוף 

עד שמונה ימי היעדרות בשנה בשל מחלת ילד.

ימי היעדרות בגין מחלת ילד הם חלק ממכסת 

ימי המחלה שצבר העובד ולא בנוסף להם. ימי 

ההיעדרות יאושרו על סמך אישור רפואי, ובלבד 

שבן זוגו של העובד עובד ולא נעדר מעבודתו 

מכוח זכאותו.

עובד שהוא "הורה יחיד" )כהגדרתו בחוק 

משפחות חד הוריות( של ילד שטרם מלאו לו 16 

שנים, זכאי ל-16 ימים על חשבון ימי המחלה 

הצבורים לו.

היעדרות בשל מחלת הורה

עובד שלו עצמו או לבן זוגו הורה חולה שמלאו לו 

65 שנים, רשאי לזקוף שישה ימי היעדרות בשנה 

בשל מחלת ההורה, על חשבון מכסת ימי המחלה 

שצבר. זאת, בתנאי שבן משפחה אחר לא נמצא 

ליד מיטת חוליו באותו היום ובתנאי שבן זוגו של 

העובד עובד ולא נעדר מעבודתו מכוח זכאותו.

להודעה על ההיעדרות יש לצרף אישור רפואי 

מהרופא המטפל בהורה בדבר היותו תלוי לחלוטין 

בעזרת הזולת לביצוע פעולות יום יום. 

היעדרות בשל מחלת בן זוג

עובד רשאי להיעדר מהעבודה עד 30 יום בגין 

מחלה ממושכת של בן הזוג ובתנאי שימציא 

אישור המעיד כי עליו לסעוד את בן זוגו בשל 

המחלה.
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היעדרות בשל מחלה ממארת של בן הזוג

עובד רשאי להיעדר מעבודתו עד 60 יום בשנה 

בשל מחלה ממארת של בן הזוג בתנאי שהעובד 

עובד לפחות שנה אחת במועצה. 

העובד רשאי לבחור אם לזקוף ימים אלה על 

חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו, או על חשבון 

ימי החופשה המגיעים לו.

היעדרות הורה לילד עם מוגבלות

עובד שהוא הורה לילד עם מוגבלות ועבד לפחות 

שנה במועצה, זכאי להיעדר מעבודתו עד 18 ימי 

מחלה ממכסת ימי המחלה שצבר לצורך לטיפול 

בילד. נוסף על כך, זכאי העובד ל-52 שעות 

בשנה לצורך סיוע אישי לילד שמחייב היעדרות. 

זכאות זו היא בנוסף לימי המחלה הצבורים ואינה 

נצברת משנה לשנה.

במקרה שבן הזוג לא נעדר מעבודתו עבור הטיפול 

בילד או שהילד בחזקתו הבלעדית או שהוא הורה 

יחיד, זכאי העובד להיעדר מעבודתו עד 36 ימי 

מחלה ממכסת ימי המחלה שצבר. בנוסף, זכאי 

העובד ל-104 שעות בשנה לצורך סיוע אישי 

לילד שמחייב היעדרות. זכאות זו היא בנוסף לימי 

המחלה הצבורים ואינה נצברת משנה לשנה.

העובד רשאי לבחור אם לזקוף ימים אלה על 

חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו, או על חשבון 

ימי החופשה המגיעים לו.

למימוש הטבה זו יש להביא אישור על היות הילד 

בעל מוגבלות על פי חוק, וכן כל היעדרות תלווה 

באישור רפואי או באישור מהמטפל הרלוונטי.

עובד במשרה חלקית זכאי למספר שעות 

היעדרות קטן יותר באופן יחסי להיקף משרתו.

תרומת ימי מחלה על ידי העובדים:

כחלק מקהילת עובדים מחבקת, במקרים שבהם 

עובד חולה במחלה קשה וסיים את כל מכסת 

ימי המחלה שעמדו לרשותו, יכולים עובדים 

המעוניינים בכך לתרום עבורו ימי מחלה. 

לידיעתך! חלק מימי מחלה בלתי מנוצלים ניתנים 

לפדיון בעת יציאה לגמלאות, על פי כללים 

המוגדרים בחוק ועל פי ההסכמים הקיבוציים 

)ובכל מקרה רק לאחר גיל 50, ובוותק של עשר 

שנים ומעלה בארגון(.

תאונה בעבודה

עובד שנפגע בתאונת עבודה חייב להודיע על כך 

מייד לממונה הישיר ולאגף משאבי אנוש לצורך 

מילוי של טופס 250 וטופס 211 )ניתן להוריד 

מאתר המוסד לביטוח לאומי( ולצרף את כל 

החומר הרלוונטי.

נוהל דיווח על תאונת עבודה:

לאחר התאונה ימלא העובד טופס 250 . 1

באגף משאבי אנוש.

העובד יקבל מקופת החולים תעודה רפואית . 2

ראשונית לנפגע בעבודה ויעבירה מיידית 

לאגף משאבי אנוש.

חובת הממונה להודיע לעובד באשר הוא כי . 3

עליו להתייצב באגף משאבי אנוש לצורך 

אימות פרטים וחתימה על טופס תביעה 

לביטוח לאומי, טופס 211.

בתקופת תאונת העבודה ישולם השכר . 4

לעובד על ידי המוסד לביטוח לאומי 

בהתאם לתביעה שתוגש.

זמני עבודה ונוכחות
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שמחות ואירועים משפחתיים

חופשת נישואים

נישואי עובד 

עובד רשאי להיעדר מן העבודה שלושה ימים על 

חשבון הרשות בשל נישואיו. העובד חייב למסור 

לאגף משאבי אנוש את ההודעה בדבר הנישואים 

לפחות שבעה ימים קודם ליום האירוע.

נישואי בן/ת

עובד המשיא את ילדיו רשאי להיעדר על חשבון 

הרשות ביום הנישואים בלבד. על העובד להודיע 

על נישואי הבן/בת 14 יום לפני מועד הנישואים.

ימי אבל

עובד זכאי להיעדר שבעה ימים לרגל אבל )ימי 

שבעה( על מות קרוב/ה מקרבה ראשונה )אב, בן, 

אח, אחות, בעל או אישה, ידוע/ה בציבור או ילד 

חורג אשר אומץ כדין(.

 מידע לעובדת בהיריון
או לאחר לידה ולבן זוגה

מרחיבים את המשפחה? מזל טוב!

להלן מידע בנושא זכויותייך בתקופת טיפולי 

פריון, היריון, חופשת לידה, חל"ת )חופשה ללא 

תשלום( והשיבה לעבודה לאחר מכן.

היעדרות נשים עובדות בשל טיפולי הפריה 
ופריון

עובדת העוברת סדרת טיפולי פריון, בין באשפוז 

ובין בטיפול אמבולטורי, לרבות ימי המנוחה 

הכרוכים בסדרת הטיפולים )אך לא יותר מארבע 

סדרות טיפול בשנה(, זכאית להיעדרות של 16 

ימים בשנה לאישה העובדת חמישה ימים בשבוע, 

ו-20 ימים לשנה לנשים העובדות שישה ימים 

בשבוע, וזאת על חשבון ימי המחלה הצבורים לה.

היציאה לצורך טיפולי פוריות תאושר בהתאם 

למסמכים רפואיים המפרטים מראש את 

ההיעדרויות הנדרשות.

מהלך ההיריון

הודעה על היריון:

עובדת המגיעה לחודש החמישי להריונה, תודיע 

על כך בכתב למנהלה הישיר ולאגף משאבי אנוש.
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היעדרות לשם בדיקות רפואיות: 

עובדת בהיריון רשאית להעדר מעבודתה לשם 

מעקב רפואי במשך חודשי ההיריון ו/או בדיקות 

רפואיות שגרתיות הקשורות בהיריון. על העובדת 

להמציא אישור רפואי מתאים על כך ולצרפו 

לדוח הנוכחות באתר.

מספר שעות ההיעדרות המותר על פי חוק: 

לגבי אישה העובדת יותר מארבע שעות ביום, 

וכן עובדת שבוע עבודה מלא – 40 שעות במשך 

תקופת ההיריון. לגבי אישה העובדת עד ארבע 

שעות ביום, במשך שבוע עבודה מלא – 20 שעות 

במשך כל חודשי ההיריון. 

שעות אלו אינן נצברות בתוך מכסת ימי המחלה.

היעדרות בן הזוג

עובד זכאי לזקוף עד שבעה ימי היעדרות בשנה 

על חשבון ימי המחלה שלו עקב היריון או לידה 

של בת זוגו במקרים הבאים: 

ליווי לבדיקות/טיפולים הקשורים להיריון, 	 

שכרוך בהם סיכון לחיי האישה או העובר.

ליווי בת הזוג לבדיקות/טיפולים הקשורים 	 

להיריון במקרים שבהם בת הזוג תלויה 

בעזרת הזולת לביצועם. 

במקרה של הפלה – ליווי למשך עד 24 	 

שעות מתום ביצועה.

כמו כן, ימים אלו כוללים את האפשרות להיעדר 

ביום הלידה ובחלק מהימים שלאחריה )ראו מידע 

נוסף בהמשך(.

שמירת היריון 

עובדת בהיריון שנאלצת להפסיק עבודתה עקב 

המצב הבריאותי שלה או של העובר, המחייב 

שמירת היריון על פי החלטה בכתב של רופא, 

שמחות ואירועים משפחתיים

רשאית לנצל את ימי מחלה שברשותה. בהתאם 

לנסיבות ניתן יהיה לפנות לביטוח לאומי לקבלת 

גמלה לשמירת היריון. בעת קבלת הגמלה, 

נפסקים יחסי עובד–מעביד. אפשר לשמור על 

רצף זכויות לפנסיה – יש ליצור קשר עם קרן 

הפנסיה לשם כך.

אי אפשר לנצל ימי מחלה בתשלום במקביל 

לקבלת הגמלה מביטוח לאומי.

חופשה בגין הפלה

עובדת שעברה הפלה רשאית להיעדר מעבודתה 

עד שבוע ימים מייד לאחר ההפלה בצירוף אישור 

רפואי. במידה שהיא נזקקת לתקופת היעדרות 

ארוכה יותר היא חייבת להציג תעודה רפואית 

המעידה כי בשל ההפלה אינה מסוגלת לעבוד 

תקופה ארוכה יותר.

במקרה של לידה שקטה, אחרי השבוע ה-22 

להיריון, זכאית העובדת לחופשת לידה ולדמי 

לידה כחוק.

חופשת לידה

על העובדת לעדכן את אגף משאבי אנוש על 

תאריך הלידה ופרטי היילוד ולשלוח לרכזת 

משאבי האנוש את אישור הלידה מבית החולים. 

מחלקת שכר תדווח לביטוח לאומי על הלידה, 

וכספי התביעה לדמי הלידה מביטוח לאומי יעברו 

ישירות לעובדת.

עובדת זכאית לחופשת לידה בת 15 שבועות 

בתשלום מהביטוח הלאומי. עבור לידת תאומים – 

18 שבועות ועבור שלישייה – 21 שבועות.

עובדת זכאית לשהות בחופשת לידה במשך 11 

שבועות נוספים ללא תשלום )15 בתשלום + 11 

ללא תשלום = 26 שבועות חופשת לידה עפי 

חוק(.
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עובד שאשתו ילדה זכאי לחופשת לידה חלקית, 

בתקופת חופשת הלידה שנותרה מתום שישה 

שבועות לאחר הלידה, ובתנאי שאשתו מעוניינת 

בוויתור על יתרת חופשתה. יש להסדיר את העניין 

מול המוסד לביטוח לאומי.

עובדת בחופשת לידה תודיע לאגף משאבי אנוש 

בכתב 14 יום לפני תום מועד חופשת הלידה, אם 

בדעתה לשוב לעבודה בתום חופשת הלידה או 

לחלופין על הארכת חופשת הלידה מעבר ל-26 

השבועות המאושרים על פי חוק. 

חופשת אבהות 

עובד זכאי להיעדר ביום הלידה. היעדרות זו 

תיחשב כיום מחלה.

כמו כן, העובד רשאי להיעדר חמישה ימים 

קלנדריים נוספים. שלושת הימים הראשונים 

יחושבו כימי חופש ושני הימים האחרונים כימי 

מחלה.

שימו לב שימי היעדרות המחושבים כמחלה 

)יום הלידה, והיעדרות בימים הרביעי והחמישי 

שלאחריה( הם חלק מהזכאות לשבעה ימי 

היעדרות בשנה עקב היריון או לידה ולא בנוסף 

להם.

חופשה ללא תשלום בהמשך לחופשת 
הלידה

עובדת רשאית לצאת לחופשה ללא תשלום 

שאורכה עד רבע מתקופת עבודתה במועצה, 

אך לא יותר משנה אחת מיום הלידה – וזאת 

לאחר שהסתיימה חופשת הלידה על פי חוק 

)26 שבועות(. היעדרות זו תיחשב כחופשה ללא 

תשלום ותקופה זו לא תבוא במניין לגבי זכויות 

התלויות בוותק.

חופשת הלידה לא תפגע בוותק של היולדת 

במקום העבודה, ובמהלך חופשת הלידה תמשיך 

העובדת לצבור זכויות סוציאליות המוקנות על פי 

הוותק במקום העבודה, כמו דמי הבראה, חופשה 

שנתית, ימי מחלה ופיצויי פיטורים.

מהשכר הראשון לאחר חזרתה של העובדת 

מחופשת לידה ינוכה חלקה של העובדת עבור 

החודשים שבהם שהתה בחופשת הלידה, 

ובחודשים אלו ימשיכו להיות מופקדים הכספים 

לזכותה.

התפטרות לצורך טיפול בילד

עובדת, שהתפטרה בתוך תשעה חודשים 

מיום שילדה על מנת לטפל בילדה, יראו את 

התפטרותה כפיטורים והיא זכאית להיחשב 

כמפוטרת. כנ"ל לגבי עובדת שאימצה ילד שטרם 

מלאו לו 13 שנה.

שעות עבודה של אם מניקה

עובדת במשרה מלאה שילדה ילד, לרבות אם 

מאמצת, זכאית להעדר מהעבודה שעה אחת 

בכל יום שבו היא מועסקת 8.5 שעות בלבד, וזאת 

עד מלאת שנה אחת לילד.

בכל מקרה, שעות עבודתה של אם במשרה 

מלאה עד שנה לאחר הלידה תהיינה לא פחות 

מ-37.5 שעות עבודה שבועיות.

עובדת במשרה חלקית המועסקת 8.5 שעות ביום 

תהיה זכאית לקיצור שעת הנקה ביום זה.
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תוספת מעונות

אם לילדים עד גיל חמש, זכאית לתשלום תוספת 

מעונות בהתאם להסכם הקיבוצי. לשם כך, יש 

לעדכן את אגף משאבי אנוש בהולדת הילד 

ולהעביר צילום של ספח תעודת זהות עדכני 

הכולל את פרטי הילד/ה.

תוספת המעונות משולמת עד שני ילדים. היא 

משולמת רק בגין תקופה שבעדה העובדת זכאית 

למשכורת מהמעסיק. לפיכך, תוספת מעונות 

לא תשולם בעד חופשת הלידה או בתקופות של 

חופשה ללא תשלום. 

עובד שאשתו שכירה או עצמאית ואינה מקבלת 

תוספת מעונות במקום עבודתה, זכאי לתוספת 

מעונות במקומה. עליו להצהיר כי אינה מקבלת 

תוספת זו.

תוספת מעונות
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פרק ד'
סיום העסקה

סיום העסקה של עובד מועצה יכול לנבוע 

משלוש סיבות עיקריות: פיטורים, התפטרות 

ופרישה לגמלאות.

פיטורים/התפטרות

פיטורי עובדים, לאחר שסיימו תקופת ניסיונם, 

היינו לאחר שנתיים להעסקתם בתקן קבוע, 

יבוצעו רק מסיבה מספקת ובהתאם לתהליך 

מוסכם המוגדר בהסכם הקיבוצי שבין מרכז 

השלטון המקומי להסתדרות העובדים.

הודעה מוקדמת:

עובד שהועסק ברשות שנה עד חמש שנים 	 

ופוטר, זכאי לחודש ימים הודעה מוקדמת. 

עובד שהועסק ברשות יותר מחמש שנים 	 

ופוטר, זכאי לחודשיים הודעה מוקדמת. 

עובד שהועסק פחות משנה ופוטר, זכאי 	 

להודעה מוקדמת על פי חוק הודעה 

מוקדמת )יום הודעה מוקדמת בגין כל חודש 

עבודה, לעובד במשכורת חודשית: יומיים 

וחצי על כל חודש מהחודש השישי ואילך(. 

במקביל, עובד שהודיע על התפטרותו מחויב 

למתן הודעה מוקדמת בהתאם למפורט לעיל. 

במקרים מסוימים התפטרות עובד תיחשב 

כפיטורים. למשל: 

העתקת מקום מגורים ליישוב פיתוח.	 

העתקת מגורים לרגל נישואים.	 

התפטרות הורה כדי לטפל ברך הנולד.	 

גיוס לכוחות הביטחון.	 

התפטרות עקב מצב בריאותי לקוי של 	 

העובד או של בן משפחתו. 

במידה שעובד מעוניין להתפטר, עליו להודיע 

על כך בכתב לרכזת משאבי אנוש ולמלא טופס 

התפטרות הנמצא באתר המועצה. ללא מילוי 

טופס זה לא יתבצע הליך גמר חשבון.

במידה שהמועצה מעוניינת לפטר עובד, יתנהל 

הליך שימוע כחוק אלא אם כן חתם העובד על 

טופס ויתור על זכות השימוע.

בסיום העבודה, יעביר רכז סיום העסקה לעובד 

מכתב סיום העסקה, מכתב שחרור קופות וטופס 

161 )הודעה על פרישה מעבודה(. כמו כן, בתלוש 

השכר הקרוב למועד העזיבה או בזה שאחריו 

יתבצע גמר חשבון.

חובת שימוע 

מעסיק מחויב לקיים לעובד שימוע טרם 

פיטוריו, שבו תינתן לעובד הזדמנות כנה להביע 

את עמדתו ולהשמיע את טיעוניו בעד המשך 

העסקתו ואת האפשרות לשפר את דרכיו ואת 

ביצועיו המקצועיים במסגרת תפקידו. 

ועדת השימוע כוללת את המנכ"ל, הגזבר והיועץ 

המשפטי.

במסגרת הליכי השימוע לעובד ניתנת הודעה 

מוקדמת לגבי מועד השימוע, והוא מקבל את 

הזמן שנדרש לו על מנת להתכונן כראוי לקראת 

השיחה עם הממונים עליו. העובד רשאי להתייעץ 

עם גורמים מקצועיים כמו עורך דין, נציג ועד 

העובדים, בן משפחה וכדומה בנוגע לנסיבות 

שבגללן הוחלט לערוך לו שימוע.
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פרישה לגמלאות

אגף משאבי אנוש יפנה אל עובדים שהם פורשים 

פוטנציאליים כחצי שנה לפני מועד פרישתם, 

למתן מידע על הליך הפרישה ועל זכויות הפורש.

בענייני גמלאות יחולו על עובדי המועצה חוק 

שירות המדינה )גמלאות נוסח משולב התש"ל – 

.)1970

עובד אשר עבד ברשות והוא מבוטח בפנסיה 

תקציבית, רשאית המועצה להחליט על יציאתו 

לגמלאות אם הגיע העובד לגיל 60 או בהתאם 

לתקנות גיל פרישה המעודכנות. 

עובד המבוטח בפנסיה תקציבית שצבר במקום 

עבודה קודם )בשירות הציבורי( שנות ותק שלא 

קיבל עבורם פיצויי פיטורים, זכאי לצרף שנים 

אלו לשנות העבודה שעבורן משולמת הגמלה, 

וזאת בתנאי שקיימת התחייבות של מקום עבודתו 

הקודם להשתתפות בתשלום הגמלה בהתאם 

ליחס שנות העבודה בו לשנות העבודה ברשות 

)הסכם רציפות זכויות(.

עובד בפנסיה תקציבית המפוטר לפני הגיעו 

לגיל גמלאות בהתאם לחוק והוא בן 42 ומעלה 

ובעל ותק של לפחות עשר שנים במועצה, זכאי 

לגמלאות בכפוף לכללים שנקבעו בחוק שירות 

המדינה.

תנאי פרישתם של עובדי המועצה אשר החלו את 

עבודתם ברשות משנת 2001 הם בכפוף לקרן 

הפנסיה שבה הם מבוטחים. 

סיום העסקה



מועצה אזורית מטה בנימין    אגף משאבי אנוש

52

פרק ה'
מחויבויות העובדים

א. שירותיות לתושבים

חובתה המרכזית של המועצה היא מתן 

שירותים לתושביה, חובה שאותה היא ממלאת 

באמצעותכם.

שירות טוב לאזרח בא לידי ביטוי ביחס אדיב, 

בסבלנות, בהקשבה, בנכונות לסייע ובהקפדה על 

הופעה אישית מכובדת ומסודרת.

בהתאם, יש להקפיד לענות לפניית כל תושב, 

הן בשיחות טלפון והן בביקור בשעות הקבלה, 

באדיבות, במהירות וביעילות. במידה שאינכם 

פנויים למתן המענה, יש לבדוק את מהות הפנייה, 

לרבות בתא הקולי ובדואר האלקטרוני, ולהקפיד 

לחזור לפונה ולוודא שהנושא מטופל.

על פניות בכתב יש להשיב זמן קצר מתאריך 

קבלת המכתב. במקרה שהטיפול בנושא מתמשך, 

אין להשהות את התשובה ויש לשלוח לפונה 

תשובת ביניים ולציין את המועד המשוער שבו 

הוא יוכל לקבל תשובה מלאה. 

עובד כפיים בשירות המועצה נדרש לבצע 

עבודתו תוך התחשבות מרבית באזרח, גם אם 

העבודה כרוכה לעיתים במאמץ פיזי רב ובתנאים 

סביבתיים קשים.

ב. התפקיד מחייב

הוראות כלליות

עליכם לקיים את המוטל עליכם כעובדי 	 

הרשות, על פי כל דין ועל פי הסכם עבודה 

קיבוצי מיוחד של עובדי הרשות המקומית, 

נוהג הוראה כללית או מיוחדת שניתנו על ידי 

הממונה עליו וללא התרשלות בקיום חובות 

אלה.

עליכם לנהוג התנהגות הוגנת בשעת מילוי 	 

תפקידכם.

עליכם להשתמש רק בתואר התפקיד אשר 	 

אושר רשמית לגבי תפקידכם במועצה.

עליכם לציית להוראת הממונים עליכם, פרט 	 

אם נדרשתם לבצע במעשה או במחדל דבר 

שאינו חוקי. הינכם רשאים לבקש מהממונים 

את ההוראה בכתב, ואף לערער בפני דרג 

גבוה יותר וזאת באמצעות הממונה הישיר 

עליכם.

עליכם לשמור על הסדר והשקט במקום 	 

עבודתכם.

אין לאיים או לפגוע בגופו או בכבודו של 	 

עובד אחר, לא לתקוף אותו, לא להתקוטט 

עימו ולא להשתמש כלפיו בביטויים עולבים.

עליכם לדווח על עובדות מכל סוג שהוא, 	 

שנתגלו לכם עקב מילוי תפקידכם ואשר 

חובה עליכם לדווח עליהן לממונים עליכם.

הינכם מחויבים, בעת מילוי תפקידכם, 	 

להזדהות בפני אדם המבקש זאת מכם.

עליכם להקפיד על לבוש והופעה חיצונית 	 

הולמים.

עליכם להקדיש את כל שעות עבודתכם אך 	 

ורק לענייני המועצה ולא לעסוק בעניינים 

שאינם נוגעים לעבודתכם באופן ישיר.
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מחויבויות העובדים

אין לעסוק או להשתתף בעבודת חוץ, 	 

במישרין או בעקיפין, אם לא קיבלתם היתר 

לכך מהנהלת המועצה.

אינכם רשאים להופיע כמומחים או לחוות 	 

דעה בפומבי, הן בכתב והן בעל פה, בעניינים 

הכרוכים בעבודתכם ברשות, אלא בפני בית 

משפט וועדות חקיקה שהוקמו לפי פקודת 

ועדות החקירה, או לאחר שקיבלתם רשות 

לכך מראש המועצה או ממי שהוסמך על ידו 

לכך.

הינכם מחויבים בחובת סודיות ונאמנות 	 

בכל הנוגע למידע ו/או לחומר רגיש שיגיע 

לידיכם במהלך תפקידכם.

חל עליכם איסור מוחלט לשוחח או למסור, 	 

בכל דרך שהיא, מידע כלשהו הקשור 

למועצה, אלא אם קיבלתם אישור על כך 

מראש המועצה או מבא כוחו.

שמירה על רכוש וציוד

הינכם רשאים להשתמש בבנייני המועצה 

בשעות העבודה ומחוצה להן רק למטרה הנוגעת 

בעבודתכם.

רק מנכ"ל המועצה, או מי שהוסמך על ידו, רשאי 

להתיר שימוש אחר.

עליכם להקפיד על שמירת רכוש המועצה ועל 

שלמות הציוד הנמסר לרשותכם לצורך עבודתכם.

אין להעביר, להשאיל ולהוציא מכותלי בניין 

המועצה, כל רכוש וציוד, לרבות רהיטים, מכשירים 

וחומרי משרד אחרים, אלא ברשות מי שהוסמך 

לכך.

פרסומים

אין למסור לאדם שאיננו עובד המועצה ידיעה 

שלא נתפרסמה ברבים ושהגיעה אליכם בשל 

תפקידכם או תוך כדי עבודתכם, או כל דבר 

הקשור לעניינים שבהם אתם מטפלים במועצה, 

אלא אם כן הדבר נחוץ לצורך מילוי תפקידכם או 

שקיבלתם לכך אישור מראש מהממונים עליכם.

אין לנצל ידיעות המגיעות אליכם בשל עבודתכם 

במועצה לשם הפקת טובת הנאה אישית. 

הינכם רשאים להביע עמדתכם בפומבי, בכתב 

ובעל פה, בנוגע לבעיות ציבוריות כלליות שאינן 

קשורות בעבודתכם, וזאת בהגבלות אלה:

שמירה על סגנון מתאים ההולם את . 1

מעמדכם כעובדי ציבור.

הבעת הדעה לא כוללת ביקורת על מדיניות . 2

המועצה, אגפיה ומחלקותיה השונים, לרבות 

המחלקה שבה אתם עובדים.

בטיחות וגהות

עליכם לשמור על תנאי הבטיחות והגהות בעבודה 

ולנהוג בהתאם לחוקים ולכללים בענייני בטיחות 

החלים בתחום עבודתכם במועצה.

אם נתקלתם בליקוי בתנאי הבטיחות בעבודה, 

עליכם להביא את הדבר בהקדם האפשרי לידיעת 

הממונה. אין לבצע תיקונים מקצועיים בעצמכם.

אין לעשן במקומות שבהם נאסר העישון.
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פרק ו'
מידע משפטי

תקנון למניעת הטרדה מינית*

לשון “החוק למניעת הטרדות מיניות התשנ”ח – 

1998” לפיו, הן הקובעות.

הטרדה מינית היא התנהגות אסורה בחוק – החוק 

אוסר הטרדה מינית מכל סוג במסגרת העבודה, 

במסגרת הלימודים ובכוחות הביטחון. המטריד 

צפוי לעונש של עד שנתיים מאסר. 

המעשים האסורים: סחיטה לבצוע מעשה בעל 

אופי מיני, יחסי כפיפות או מרות באופן מיני, 

מעשה מגונה )די באירוע אחד(, הצעות חוזרות 

בעלות אופי מיני, התייחסות חוזרות למיניות 

האדם, התייחסות מבזה או משפילה למינו או 

לנטייתו של אדם )די באירוע יחיד(, התנכלות.

אלו מעשים לא יחשבו כהטרדה מינית? חיזורים 

הנעשים ברוח טובה, מתוך הסכמה הדדית ורצון 

חופשי.

התנכלות אסורה: כל פגיעה בעובד/ת ** או 

במבקש/ת עבודה שמקורה בהטרדה מינית, 

או פגיעה בכל מי שסייע/ה או העיד/ה לטובת 

עובד/ת אחר/ת בתלונה על הטרדה מינית. דין 

המתנכל עד שלוש שנות מאסר. 

אי הסכמה: על המוטרד/ת להראות בבירור 

שאינו/ה מסכימ/ה להתנהגות המטרידה- 

במילים או בהתנהגות. במקרים של קטין, חסר 

ישע מטופל או ניצול יחסי תלות או כפיפות 

בעבודה, אין חובה להוכיח אי הסכמה. 

מתי צריך להתלונן על הטרדה מינית והתנכלות? 

רצוי להתלונן על הטרדה מינית או התנכלות 

כאשר הן קורות. ניתן לעשות זאת עד 3 שנים 

לאחר האירוע. מומלץ לתעד את האירוע ככל 

הניתן ולגבות בעדים.)דהיינו לספר לחבר/ה או בן 

משפחה(.

דרכי תגובה: החוק מציע ארבע אפשרויות. ניתן 

לנקוט בכולן או בחלקן, במקביל או בזו אחר זו:

דיון משמעתי פנימי בתוך הארגון – ניתן 	 

להתלונן על הטרדה אצל המעביד או אצל 

האחראי/ת למניעת הטרדה מינית בעבודה, 

במטרה לפתוח בהליכי משמעת פנימיים.

בבית הדין לעבודה – ניתן לתבוע מטריד, 	 

מתנכל ומעביד וכן לתבוע פיצויים כספיים.

בבית משפט אזרחי – ניתן להגיש תביעת 	 

פיצויים נגד המטריד, מקסימום הקנס הוא 

50,000 ש”ח .

תלונה במשטרה – במטרה לפתוח בהליכים 	 

פליליים.

חובות המעביד: מעביד חייב לנקוט באמצעים 

סבירים למניעת הטרדה מינית במסגרת יחסי 

העבודה. ניתן לתבוע מעביד אישית בגין מעשי 

עובדיו, באם לא נקט אמצעים למניעת הטרדה 

מינית או התנכלות.

על המעביד למנות אחראי/ת לנושא 	 

ההטרדה המינית במקום העבודה.

על המעביד לקבוע דרך יעילה להגשת 	 

תלונה בשל הטרדה מינית או התנכלות.

על המעביד לדרוש מכל עובד שלו להימנע 	 

מהטרדה מינית והתנכלות הן של עובדים והן 

של תושבים/לקוחות/ספקים וכו’.

על המעביד לקיים פעולות הסברה והדרכה 	 

ולחייב כל עובד מטעמו להשתתף בפעילות.

על המעביד המעסיק למעלה מ–25 עובדים, 	 

לתלות תקנון בנושא הטרדה מינית במקום 

בולט לעין.
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טיפול המעביד במסקנות הבירור: המעביד, לאחר 

שקיבל את סיכומה והמלצותיה של האחראי/ת, 

יחליט בתוך תקופה שלא תעלה על 7 ימי עבודה 

על הפעלת אחת מהסמכויות שלהלן :

הרחקת “המטריד לכאורה” מהמתלונן/ת, 	 

במידה שלא תפגע במרכיב מתנאי העבודה.

נקיטת צעדים כדי למנוע את הישנות 	 

המעשה וכדי לתקן את הפגיעה שנגרמה 

למתלונן/ת

פתיחה בהליכים משמעותיים בהתאם 	 

להוראות המשמעת החלות במקום העבודה.

המעביד ימסור הודעה מנומקת בכתב על 	 

החלטותיו למתלונן/ת, “למטריד לכאורה “ 

ולאחראי/ת.

* כל שימוש בלשון נקבה מתייחס גם לזכר, 

ולהפך.

 ** בכל מקום שבו נכתב עובד/ת, האמור 

מתייחס גם למועמד/ת במועצה אזורית מטה 

בנימין.

למי אפשר לפנות?

 נציבת מניעת הטרדה מינית

הגב’ גיתית אליצור: 02-9977121

משרד התמ”ת )הכלכלה(, הממונה על אכיפת 

החוק למניעת הטרדה מינית: 1800-354-354

ארגוני נשים אמונה: 03-6857179

שדולת הנשים: 03-6123990

איגוד מרכזי הסיוע לנפגעי/ות תקיפה מינית: 

1202

קו סיוע לנשים דתיות: 02-6730002

קו סיוע לנערים ולגברים דתיים: 02-5328000

העסקת עובדים עם מוגבלויות

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח 

– 1998 )להלן – חוק השוויון(, הוא החוק המרכזי 

העוסק בזכויותיהם של אנשים עם מוגבלות. 

מטרת החוק היא להגן על כבודו וחירותו של אדם 

עם מוגבלות ולעגן את זכותו להשתתפות שוויונית 

ופעילה בחברה בכל תחומי החיים. כמו כן נועד 

החוק לאפשר מענה הולם לצרכיו של אדם 

עם מוגבלות באופן שיאפשר לו לחיות את חייו 

בעצמאות מרבית, בפרטיות ובכבוד, תוך מיצוי 

מלוא יכולתו.

פרק ד’ בחוק עוסק בתחום התעסוקה וקובע את 

זכויותיו של אדם עם מוגבלות בהקשר זה, לרבות 

איסור אפליה וחובת ייצוג הולם במקומות עבודה.

תיקון 15 לחוק השוויון מאוגוסט 2016 קבע את 

ההוראות לייצוג ההולם בקרב מעסיק ציבורי גדול 

וכן את חובת מינוי “ממונה על תעסוקה לאנשים 

עם מוגבלויות” בכל גוף ציבורי המונה יותר מ-25 

עובדים.

המועצה רואה חשיבות רבה בקידום נושא 

העסקת אנשים עם מוגבלויות וכן במתן שירות 

ראוי ומכבד.
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גיתית אליצור, מנהלת אגף משאבי אנוש................................................................................................................. 02-9977121

מיכל אודסר, מזכירת אגף משאבי אנוש................................................................................................................... 02-9977121

פאני לסנר, רכזת פיתוח ארגוני....................................................................................................................................... 02-9977215

דנה אסייג, רכזת גיוס ומיון עובדים............................................................................................................................... 02-9977716

מחלקת כוח אדם

02-9700608 ............................................................................................................. אדית מזרחי, רכזת משאבי אנוש – מנהלה

טובה גל, מרכזת תחום כוח אדם ופרויקטים........................................................................................................... 02-9977133

שרה גבאי, רכזת משאבי אנוש – גנים........................................................................................................................ 02-9977126

אלישבע מנצור, רכזת משאבי אנוש – בתי ספר.................................................................................................. 02-9977266

רחלי מימון, רכזת משאבי אנוש – מעונות................................................................................................................ 02-9977255

מחלקת שכר

יערה איתן – מנהלת שכר.................................................................................................................................................... 02-9977109

חמוטל עוזר – ראש צוות שכר, מ”מ............................................................................................................................. 02-9700638

02-9700638 .................................................................................................................................................... פנינה ארד – חשבת שכר

אתי עטרי – חשבת שכר....................................................................................................................................................... 02-9977175

שרית ארז – רכזת סיום העסקה, מ”מ......................................................................................................................... 02-9977175

אורי צור, חברת נאורי – רכז קופות גמל וזכויות פנסיוניות............................................................................ 02-9977175

מחלקת רכב

מוטי הוך – מנהל מחלקה.................................................................................................................................................... 02-9977224

אירנה סטוקלוב –  מנהלת משרד.................................................................................................................................. 02-9977184

מוריה מרקוביץ –  מזכירה.................................................................................................................................................. 02-9977224

02-9977224 ................................................................................................................................. יעקב הרוש –  לוגיסטיקה ותפעול

מחלקת מערכות מידע

נועם עצר –  מנהל מחלקה................................................................................................................................................ 02-9977123

אפרת הולצמן –  מזכירה..................................................................................................................................................... 02-9977104

מוקד מחשוב –  חברת מטריקס..................................................................................................................................... 03-6506050

עובדי אגף משאבי אנוש לשירותכם:

)נכון לאוקטובר 2018(
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 חוברת קליטה לעובד חדש

לסיום
אנו מאחלים לכם כי עבודתכם במועצה תהיה פורייה 
ומהנה ותמצה את היכולות המקצועיות והכישורים 

האישיים שלכם. אנחנו מאחלים לכם ולנו, שהתפקיד 
יהווה עבורכם אתגר ועניין בכל יום מחדש, ובעיקר – 

שהעשייה תמלא את ליבכם בשמחה.

אתם מוזמנים להיות איתנו בקשר, 
אנו איתכם לאורך כל הדרך!

אגף משאבי אנוש
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צילומים: טובי שריד. צילום עמוד 13: שחר כהן
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