
02-9977111 ,02-99771181532-9977136hr@binyamin.org.ilwww.binyamin.org.il

• • | • | | •  • • | | | | | |  •
| | | • | • • |  | | • • •

• • • • • • • | | • | | | | | | | |

 ." " ' '

( 1

.

http://www.binyamin.org.il
http://www.binyamin.org.il "

http://www.binyamin.org.il "

.' '

 

         

         
        

אבי הרשקוביץ
מנהל אגף משאבי אנוש



גנים     מעונות     בתי ספר     אחר

בס"ד

אגף משאבי אנוש
בנימין

מועצה אזורית מטה בנימין
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נחליאל | נילי | נעלה | עטרת | עלי | עמיחי | ענתות | עפרה | פסגות • גבעת אסף | רימונים | שילה • אחיה • אש קודש • גבעת הראל • ישוב הדעת • עדי עד • קידה • שבות רחל

דוא"ל:

קופת חולים:

פרטי אישיים
שם פרטי:שם משפחה:

תאריך לידה:

מס' טלפון:מס' נייד:

כתובת מגורים:

פרטי בנק
שם הבנק:

מס' חשבון:מס' סניף:

השכלה והכשרה מקצועית

0 -0 -

שאלון אישי לעובד/ת חדש/ה
יש למלא את כל הפרטים בטופס זה בשלמות ולצרף את כל המסמכים הדרושים.

חובה לצרף: 

   צילום ת.ז.

   טופס 101

   העתק/צילום צ'ק מבוטל
מס' זהות:

מצב משפחתי

פרטי המשרה

תפקיד

תפקידמח'/אגף

היקף משרה/ש"ש

תאריך ת. עבודה

     
 

מס' שנות
לימוד

נסיון בעבודהאחרסמינרהשכלה מקצועיתהשכלה אקדמאית
(חובה לצרף אישורים)

שירות
צבאי/לאומי

(יש לצרף אישורים)

בהתאם לנתונים ולמסמכים המצ"ב נקבע:

חתימת העובד/ת: 

ותק מקצועיותק צבאידירוג ודרגההיקף משרה

הערות:

חתימת ממונה ישיר
 

מנהל/ת אגף משאבי אנוש

לשימוש פנימי בלבד

(יש לצרף אישורים) (יש לצרף אישורים)

חינוך:

מנהלה:

אחר (לפרט)

שם בי"ס / גן

סייע/ת אישית

שם הילד/ה
מס' הבנק

כתובת הבנק

שם בעל החשבון 
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אחראלמנ/הגרוש/הנשוי/אהרווק/ה



מס' זהות מס' אישי בצה"ל

בס"ד
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הצהרה
(לצורך תשלום תוספות ותק בגין שירות לאומי/צה"ל)

שם פרטישם משפחה

סיום שרותתחילת שרות

ימים.חודשים שנים סה"כ

חתימת העובד/תתאריך

(יש לצרף אשור שרות לאומי)(יש לצרף תעודת שחרור מצה"ל)שרות צבאי שרות לאומי
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פסגותמועצה אזורית מטה בנימין 4ד.נ. מזרח בנימין 5 3 0 1 2 3 2 906240002-9977111
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ד. פרטים על הכנסותיי ממעביד זה

ה. פרטים על הכנסות אחרות

2 1



בגין ילדיי שבחזקתי המפורטים בחלק ג.





 

 
 

 עובד/ת יקר/ה,
 

 אנו מברכים אותך על הצטרפותך אל משפחת עובדי המועצה האזורית מטה בנימין. 

להסדיר באופן תקין ורציף את זכויותיך הפנסיוניות ועל מנת למנוע מצב של העדר כיסוי ביטוחי, להלן על מנת 

 :ואפשרויות הבחירה העומדות לרשותךעיקרי נוהלי המועצה 

 

 ברירית מחדל פנסיונית : .1

 ", בגין כל רובדי השכר.אלטשולר שחם פנסיהמסלול ברירת המחדל הפנסיוני של עובדי המועצה הינו "

 קרן הפנסיה של אלטשולר שחם היא אחת מקרנות הפנסיה שנבחרו ע"י המדינה במכרז ברירות המחדל.

 ת המחדל.לקרן בריראוטומטי  יתבצע צירוףעם קליטתך במערכת השכר של המועצה האזורית 

 

כנית פנסיונית אחרת ולממש את בחירתך באמצעות כל ספק רשאי לבחור בכל ת נךלמרות האמור, ה .2

 פנסיוני!

 

יא למחלקת השכר את במידה וברצונך לבחור באפיק פנסיוני שונה מאשר ברירית המחדל, עליך להמצ

 :המסמכים הבאים

 ימת המעסיק, בהתאם לשיעורי תלח טופס קבלת בעלות מלא: כנית פנסיונית קיימתבמקרה של ת

 ההפרשה כפי שנקבעו בתנאי העסקתך.

 מסמכי הצטרפות לחתימת המעסיק.כנית פנסיונית חדשהבמקרה של ת : 

 את המסמכים יש לצרף בלינק הבא:

 .ברירת המחדל )אלטשולר שחם(תיבחר עבורך קרן הפנסיה ל במידה ולא יצורפו המסמכים, 

 

 

 פרטים בדף המידע המצורף –לידיעתך קיימים הסכמים מיטביים עם קרנות פנסיה שונות  .3

 
 

 פרטי העובד :

 _______________ ______________          שם פרטי : משפחה :שם 

 _______________ ______________          מס' ת.ז : תאריך לידה : 

 תאריך תחילת עבודה :_________        מצב משפחתי: ______________

 תפקידי במועצה האזורית מטה בנימין : _____________

 
 _________חתימת העובד : _______

 לצירוף מסמכים לינק



 
 הסדרים פנסיוניים לידיעת העובדים
 התוכן מוגש כשירות לעובד ואינו מהווה ייעוץ פנסיוני!

 
 

תנאים  הראלמציעה לעובדינו הבוחרים להצטרף לקרן הפנסיה של  הראלחברת הביטוח  .1
 0.15%מהפקדה ובשיעור של  0.9%מיטביים והם נהנים מדמי ניהול בשיעור של 

 .מהצבירה הכוללת
 בנוסף, חברת הראל מאפשרת לעובדי המועצה מספר הסדרי דמי ניהול לבחירת העובד:

 2% מהצבירה השנתית )מתאים לחוסכים ותיקים( 0%-מההפקדה ו. 

 1.49% מהצבירה הכוללת. 0.1%-מההפקדה ו 

 1.68% הכוללתמהצבירה  0.0905% -וה מההפקד.  

 2.49% מהצבירה הכוללת. 0.05% -וה מההפקד  
 דרכי ההצטרפות:

  03-7549898מוקד לקוחות 

 :קישור להצטרפות מקוונת 
 pension.aspx-savings/pension/join/Pages/join-term-group.co.il/long-https://www.harel 

 

 

חברת הביטוח מנורה מבטחים מציעה לעובדינו הבוחרים להצטרף לקרן הפנסיה של  .2
מהפקדה  0.9%מנורה מבטחים תנאים מיטביים והם נהנים מדמי ניהול בשיעור של 

 .מהצבירה הכוללת 0.15%ובשיעור של 
 מסלולים נוספים:

 1.95% מהצבירה השנתית )מתאים לחוסכים ותיקים(. 0.05%-מההפקדה ו 

 פרא רפואיים, )כגון הנדסאים, מהנדסים יםמקצועי עובדים חברי איגודים ,
 מסלולי דמי ניהול: 2בחירה בין וכו'..( זכאים ל סוציאלייםעובדים 

 מהצבירה.  0.13%-ו מהפקדה 0.9% .א

 מהצבירה.  0.045%-מהפקדה ו 1.85% .ב
 דרכי ההצטרפות:

 :טלפון ומייל לתיאום פגישה והצטרפות מתכנן פנסיוני 
 גם בוואצאפ(  )זמין 050-3179481 –נייד  ,יצחק סיגל

 YITZCHKIS@MENORAMIVT.CO.IL מייל:

  054-6669366 –מנהלת תיק עסקי ילנה בר שם, נייד  

  BARSHEME@NEWMIVT.CO.IL מייל:

 :קישור להצטרפות מקוונת 
0bca6648-new-pension-link?code=join-http://easy.menoramivt.co.il/api/template 

 

, נבחרו קרנות במדינה לבחירת קרנות פנסיה שיהוו ברירת המחדלמכרז הבמסגרת  .3
 :מסמכי הצטרפותצורך בללא  פנסיה נוספות בהן ניתן להצטרף

  מהצבירה הכוללת. 0.05%-מההפקדה ו 1.49% -הלמן אלדובי 

  מהצבירה הכוללת. 0.05% -וה מההפקד 2.49% -מיטב דש 

  הכוללתמהצבירה  0.0905% -וה מההפקד 1.68% -פסגות. 
 

 

 

tel:03-7549898
https://www.harel-group.co.il/long-term-savings/pension/join/Pages/join-pension.aspx
https://protect2.fireeye.com/url?k=e9be95b6-b5ef34bb-e9bc9976-000babff13a9-cd6380871ad90a43&u=http://easy.menoramivt.co.il/api/template-link?code=join-pension-new-0bca6648
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נספח ה'

העובד/תהרשות המקומית

הסדר פנסיוני לעובדי דרוג דרגה
קרן פנסיה חדשה (פנסיה צוברת)/קרן השתלמות

(הפרשות לפנסיה (גמל) ולפיצויי פיטורין)

החל מיום ______________ זכויותיו של העובד/ת ________________________ת.ז. 

תבוטחנה עפ"י בחירתו בהסדר פנסיוני כדלהלן:

בגין המשכורת הכוללת בקרן פנסיה ____________(שם הקרן)  א. 

מס' קרן בשוק ההון __________כדלקמן:  

הפרשות הרשות המקומית לתגמולים 7.5%.  .1

הפרשות הרשות המקומית לפיצויים 8.33%.  .2

סה"כ הפרשות הרשות המקומית לקרן פנסיה חדשה 15.83%.  

הפרשות העובד לתגמולים 7%.  .3

בגין עבודה נוספת (ככל שמדובר בעובד שאושרה במסגרת אישור החוזה קבלת תשלום נוסף   ב. 

בגין עבודה נוספת) בקרן פנסיה ______________ (שם הקרן)   

מס' קרן בשוק ההון ___________ כדלקמן:  

הפרשות הרשות המקומית 13.5%.  .1

הפרשות העובד 7%.  .2

בגין החזרי הוצאות (פרט למנכ"ל הרשות המקומית) בקרן פנסיה ______________ (שם הקרן)   ג. 

מס' קרן בשוק ההון ___________ כדלקמן:  

הפרשות הרשות המקומית 5%.  .1

הפרשות העובד (7%-5%) __________(עפ"י בחירת העובד/ת).  .2

ד.      קרן השתלמות 2.5% העובד, 7.5% המעביד. (ברירת מחדל קה"ל רום רשויות). 

אחר  

מוסכם בין הצדדים כי ההסדר בנספח זה מהווה, בהתאם לסעיף 1(א) 1(ב) לצו שר העבודה והרווחה 

ועל פי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים התשכ"ג-1963, שפורסם בילקוט הפרסומים התשנ"ח בע"מ 

4395 (מצ"ב כנספח ב') פטור לרשות המקומית כמעסיק מ – 100%  של פיצויי הפיטורים אם יגיעו 

לעובד והם מאמצים את הוראותיו.

הרשות המקומית מוותרת מראש על כל זכות שיכולה להיות לה להחזר כספים מתוך תשלומיה,  אלא 

אם כן נשללה זכות העובד לפיצויי פיטורים בפסק דין מכח סעיפים 16 או 17 לחוק ובמידה 

שנשללה, או שהעובד משך כספים שלא בשל אירוע מזכה; לעניין נספח זה, "אירוע מזכה" פירושו – 

מוות, נכות או פרישה בגיל 60 או יותר.

מוסכם בין הצדדים כי ביטוח העובד כמפורט לעיל מהווה הסדר מיטיב על הוראות צו ההרחבה 

לביטוח פנסיוני מקיף במשק (להלן - הצו) והוראות הצו לא חלות על עבודת העובד ברשות המקומית. 

ולראיה באו על הצדדים

במידה ולא הועברו מסמכים המעידים על בחירה בקופות פנסיה ובקרן השתלמות שאינם ברירת 

המחדל. העובד יצורף לברירת המחדל כפי שהוסבר במסמך הודעה לעובד על בחירת מסלול פנסיוני 

שצורף לטופס פרטים אישיים.
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תאריך:

נספח ה' - המשך

תאריך: חתימת העובד/ת:

חתימת גורם מבטח (כולל חותמת רשמית):

0 - 0 -
מס' נייד:

מס' קופה:

מס' טלפון:

כתובת:

כתובת:

שם העובד/ת:

תפקיד:

מס' תעודת זהות:

דוא"ל:

שם איש קשר:

0 - 0 -
מס' נייד: מס' טלפון:

0 -
מס' טלפון בחברה:

אישור העובד

אישור גורם מבטח (חברת ביטוח/חברת השקעות/קרן פנסיה)

תשלומים בעבור תנאים סוציאליים:

סוג התשלום
הגוף המקבל
ושם התוכנית

אחוז הפרשה
של העובד

אחוז הפרשה
פיצוייםשל המעביד

תאריך תחילת
תשלום

קרן פנסיה/
ביטוח מנהלים 

רובד פנסיוני

בהתאם לבחירת
העובד

(ברירת מחדל-
 

 

החזרי הוצאות

קרן השתלמות 
בהתאם

לבחירת העובד
(ברירת מחדל-

רשויות רום)

בתום שנת
עבודה מלאה

8.33%

7.5%

7%

7%

5%5%

6%

2.5%7.5%

7.5%

יש למלא את הטפסים המצורפים בנספחים הסדר פנסיוני ד' ה' ו' על מנת שיועברו ההפרשות 
הפנסיוניות לקופות שנבחרו על ידי העובד.

מהיום
הראשון
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נספח ב' - חתימה על סעיף 14

אישור כללי בדבר תשלומי מעבידים לקרן פנסיה ולקופת ביטוח במקום פיצויי פיטורים לפי חוק 
פיצויי פיטורין, התשכ''ג-1963

"בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק פיצוי פיטורין, התשכ''ג-1963 (1) (להלן – החוק), אני מאשר כי תשלומים 
ששילם מעביר החל ביום פרסומו של אישור זה, בעד עובדו לפנסיה מקיפה בקופת גמל לקצבה שאינה קופת 

ביטוח כמשמעותה בתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ''ד-1964 (2)(להלן – קרן 
פנסיה), או לביטוח מנהלים הכולל אפשרות לקצבה או שילוב של תשלומים לתכנית קצבה ולתוכנית שאינה 
לקצבה בקופת ביטוח כאמור (להלן – קופת ביטוח), לרבות תשלומים ששילם תוך שילוב של תשלומים לקרן 

פנסיה לקופת ביטוח בין אם יש בקופת ביטוח תוכנית לקצבה ובין אם לאו, (להלן – תשלומי המעביד), יבואו 
במקום פיצויי הפיטורים המגיעים לעובד האמור בגין השכר שממנו שולמו התשלומים האמורים ולתקופה 

ששלומו (להלן – השכר המופטר), ובלבד שנתקיימו כל אלה:

תשלומי המעביד:  א. 
לקרן פנסיה אינם פחותים מ- 14.33% מן השכר המופטר או 12% מן השכר המופטר אם   א.1. 
משלם המעביד בעד עובדו בנוסף לכך גם תשלומים להשלמת פיצויי פיטורים לקופת גמל     
לפיצויים או לקופת ביטוח על שם העובד בשיעור של 2.33% תשלומיו מקום 72% מפיצויי     

הפיטורים של העובד, בלבד;   
לקופת ביטוח אינם פחותים מאחד מאלה: א.2. 

13.33% מן השכר המופטר, אם משלם המעביד בעד עובדו, בנוסף לכך גם תשלומים להבטחת   א.2.א. 
הכנסה חודשית במקרה אובדן כושר עבודה, בתכנית שאישר הממונה על שוק ההון ביטוח     

וחסכון במשרד האוצר, בשיעור הדרוש להבטחת 75% מן השכר המופטר לפחות או בשיעור של     
2.5% מן השכר המופטר, לפי הנמוך מביניהם (להלן – תשלום לביטוח אובדן כושר עבודה);   
11% מן השכר המופטר, אם שילם המעביד בנוסף גם תשלום לביטוח אובדן כושר עבודה   א.2.ב. 

ובמקרה זה יבואו תשלומי המעביד במקום 72% מפיצויי הפיטורים של העובד, בלבד; שילם     
המעביד נוסף על אלה גם תשלומים להשלמת פיצויי פיטורים לקופת גמל לפיצויים או לקופת     

ביטוח על שם העובד בשיעור של 2.33% מן השכר המופטר, יבואו תשלומי המעביד במקום     
100% פיצויי הפיטורים של העובד.   

לא יאוחר משלושה חודשים מתחילת ביצוע תשלומי המעביד נערך הסכם בכתב בין המעביד לבין   ב. 
העובד ובו   

הסכמת העובד להסדרה לפי אישור זה בנוסח המפרט את תשלומי המעביד ואת קרן הפנסיה   ב.1.  
וקופת הביטוח, לפי העניין, בהסכם האמור ייכלל גם נוסחו של אישור זה;   

ויתור המעביד מראש על כל זכות שיכולה להיות לו להחזר כספים מתוך תשלומיו, אלא אם   ב.2.  
כן נשללה זכות העובד לפיצויי פיטורים בפסק דין מכח סעיפים 16 או 17 לחוק ובמידה      

שנשללה או בגין משיכת הכספים מקרן הפנסיה או מקופת הביטוח שלא בשל אירוע מזכה;     
לעניין זה, "אירוע מזכה" – מוות, נכות או פרישה בגיל שישים או יותר.   

אין באישור זה כדי לגרוע מזכותו של עובד לפיצוי פיטורים לפי החוק, הסכם קיבוצי, צו   ב.3.  
הרחבה או חוזה עבודה, בגין שכר שמעבר לשכר המופטר".    

_______________________   _________________________     
העובד/ת הרשות המקומית       

נספח ו'
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 טופס נסיעות

 תשלום החזר הוצאות נסיעה בעקבות הרפורמה בתחבורה הציבורית

 פרטי הבקשה :. 1

   :  /תפרטים אישיים של העובד

 _____________  מס' ת.ז _____________ שם פרטי _________ שם משפחה 

    :___________כתובת מקום עבודה כתובת מגורים  : ________

 ____________________.)במידה ויש מטעם המועצה(כתובת מקום איסוף להסעה 

 .תפקיד : ____________ מחלקה : __________תאריך תחילת עבודה:  ________  

 :ציין בטבלה את זכאותך ליש בהתאם לנקודת המוצא שלך וליעד הנסיעה  

  היקף משרה 

%_______ 

 הערות 

 נסיעה בשבוע מס' ימי 

 

  

             _______ 

 

 אמצעי תחבורה

 

אוטובוס  רכבת / רכבת 
 / אחרהקלה 

 

האם הנך מגיע/ה מהבית 
מטר  500במרחק של יותר מ 

ממקום מגורים למקום 
 ?עבודה 

  

 כן / לא 

 

 

 הסעה מטעם המועצה

 

 כן / לא 

 

 

בתחבורה הציבורית : חופשי חודשי  או  חופשי יומי   בהתאם לרפורמהתשלום החזר הוצאות נסיעות ישולם 
 .או אחר 

הריני מצהיר / ה בזה כי הפרטים הנ"ל נכונים ומבקש/ת לאשר לי קצובת נסיעה בהתאם לפרטים שמסרתי לעיל 
. 

 הנני מתחייב/ת להודיע על כל שינוי בכתובת המגורים ,במקום העבודה או בהסדרי התחבורה הציבורית.

 ________________________________________________________הערות : ___

 

                                     

 _____________. תאריך       /תחתימת העובד

 

___________  
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חתימת העובד/ת:תאריך:

הצהרה – עובד שאושר לו החזר הוצאות ניידות ברכב

לצורך אחזקת רכב לזכאים בלבד  – טופס הצהרת עובד

אל : אגף משאבי אנוש

הנני מצהיר /ה בזאת , כי במסגרת רמת הניידות שאושרה לי אבצע את כל הנסיעות שאהיה   .1

חייב/ת לבצע במסגרת תפקידי, בכל אמצעי תחבורה הולם – בין אם ברכבי הפרטי ובין אם 

באמצעי תחבורה אחר.

ידוע לי , כי מכסת הניידות שנקבעה לי הינה לפי צורכי העבודה , והיא עשויה להשתנות   .2

בהתאם לצרכים ולפי שיקול דעת המועצה.

בבעלותי המלאה ( או בבעלות בן זוגי רכב מס' _________________שם הבעלים המופיעים על   .3

גבי רישיון הרכב ______________ רכב זה עומד לרשותי לשימוש לצורכי העבודה ,והוא כשיר 

לנסיעה.

הנני בעל/ת רישיון נהיגה מס' ___________ תאריך ההוצאה __________  .4

מקום עבודת בן/בת הזוג _______________  .5

אני מקבל / לא מקבל ניידות רכב מאגף השיקום של משרד הבטחון או המוסד לביטוח   .6

לאומי. הנני מתחייב/ת להודיע לאגף משאבי אנוש במועצה על קבלת זכאות זו אם תאושר 

לי בעתיד.

ידוע לי שהשתתפות המועצה בהחזר הוצאות רכב לבעלי רכב שירות ואישי מותנית בכך שאין   .7

הוצאות רכב זה, נתבעות כהוצאה לצרכי מס על ידי או על ידי בן /בת הזוג . ככל שהוצאה 

זו תידרש לצורכי מס, אני מתחייב/ת להודיע לאגף משאבי אנוש במועצה באופן מיידי וידוע 

לי שתישלל בכך זכאותי להוצאות והשתתפות המשרד תנוכה משכרי.

הנני מתחייב/ת להודיע למועצה על שלילת רישיון ,רכב מושבת, טסט לא בתוקף.  .8

הצהרה זו ניתנת לצורך קבלת החזר ניידות והנני מצהיר , כי כל הפרטים האמורים לעיל   .9

הינם נכונים.

10. במקרה שבו יחול שינוי בכל אחד מהפרטים ,עליהם הצהרתי לעיל ,הנני מתחייב/ת לדווח על 

כך למועצה לאלתר.

11. לתשלום בשכר יש לצרף צילום ביטוחי רכב : חובה,רישוי,מקיף (פולסית ביטוח מס' קוד דגם).

מס' ת.ז.שם העובד/ת

נספח ח'
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מס' ת.ז.

חלק א': ימולא ע"י עובד/ת

ד"ר נכבד/ה,

אבקשך לבחון את התאמתו הרפואית של העובד/ת לקביעת כשירות לעבודה ולהודיע על מסקנתכם.

שם העובד/ת

תחילת עבודה תפקיד

חותמת המועצהאגף משאבי אנוש

חלק ב': (לשימוש המרפאה)

לאשר התאמה:

לזמן את העובד/ת לבדיקות נוספות:

הערות:

תאריך: פרטי הרופא:

חתימה:מרפאה:

hr@binyamin.org.il סיכום מידע רפואי יש לשלוח לאגף מש"א במייל

הפניית העובד לרופא משפחה

http://www.binyamin.org.il נספח י"א – שאלון אישי לעובד חדש

http://www.binyamin.org.il נספח י"ב – טופס 101 – קישור לאתר

נספח י'
http://www.binyamin.org.il גמול השתלמות – טופס בקשה לקבלת גמול השתלמות

מועצה אזורית מטה בנימין
תיק ניכויים מס' 945301232

נספח ט'

קישור לאתר



 א'  ץ  ר מ נ  ל  ו ל ס מ

 אני החתום מטה, העובד/ת בשירותו של המעסיק ________________

 מצהיר/ה ומתחייב/ת כדלקמן:

 , להלן ההסכם.22.1.1979חל עלי הסכם העובדים הסוציאליים מיום  .1

להסכם ועל פי זיכרון הדברים מיום  8התחייבותי זו ניתנת על פי סעיף  .2
22.2.1981. 

להסכם לתקופה  8 – 17לעבוד בטיפול ישיר כמוזכר בסעיפים אני מתחייב/ת  .3
 של שנה אחת / שנתיים רצופות.

התחייבותי זו ניתנת בהתאם להוראות ההסכם ויחולו עליה ועל כל הנובע  .4
 ממנה.

 על אי מילויה ההוראות הקבועות.

 .מחק את המיותר 

 ולראיה באתי על החתום: .5

 

 _____  מס' ת.ז.:______________שם:_________________
 

 כתובת__________________________________________
 

 תאריך_____________                   חתימה_______________

------------------------------------------------------------------------------ 

 דחלק זה ימולא על ידי המעסיק ויימסר לעוב

 

 תאריך______________                           לכבוד

_________________ 

_________________ 

_________________ 

 הנני מאשר קבלת ההתחייבות הנ"ל.

 

 תפקידו______________   שם החותם______________



 ץ ר מ נ  ל  ו ל ס מ

 

 _______________________ ברשות המקומית אני החתום מטה, העובד/ת 

שנים,  3לתקופה של  בלשכה/במחלקה לשירותים חברתיים מתחייב/ת בזה לעבוד 
 .14.2.1988על פי ההסכם שנחתם ביום 

 ולראיה באתי על החתום:

 ______מס' ת.ז.______________ שם________________________

 כתובת____________________________________________________

 חתימה_____________________ תאריך_____________________

------------------------------------------------------------------------------ 

 

 חלק זה ימולא על ידי המעסיק ויימסר לעובד

 

 תאריך______________                           לכבוד

_________________ 

_________________ 

_________________ 

 הנני מאשר קבלת ההתחייבות הנ"ל.

 

 תפקידו______________   שם החותם______________
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 בע"מ )לשכירים בלבד(סוציאליים  קרן השתלמות לעובדים –להצטרף ל ק.ל.ע.  בקשה 
 מס חשבון בקרן    .ל.עלהמשיך ל ק. בקשה  

 

 

 
 

 

 
 

 (ואישור סיום לימודים בעו"ס או תעודת רישום ברשם העו"ס יש לצרף צילום תעודת זהות) להצטרף כעמית לקרןפרטי המבקש א. 
 ה המוסמכים.הריני מבקש)ת( בזה להצטרף לקרן ומסכים)ה( בזה מראש לקבל על עצמי את כל החובות והזכויות של הקרן כפי שייקבעו ע"י מוסדותי

 הנני מתחייב להודיע לכם על כל שינוי במעני.
 

 שם פרטי                             שם משפחה                                                                 מס' זהות                    החל מ..         סמל מעסיק    
 שנה חודש        לשימוש משרדי

 מין                                                                                      
 
 

 מיקוד                                      עיר / ישוב                                                                                      כתובת )רחוב ומספר(
 
 
 

 טלפון נייד       טלפון בבית                                    
 

                                                                                                                ______________________________ 
 e-mailכתובת דואר אלקטרוני אישי                                                                                                                                    

 
להצטרף למפרע )רטרואקטיבית(, רק בתוך שנת הכספים הנוכחית.  אך לא מוקדם מחודש ינואר של אותה שנת הצטרפות.            ניתן

 שות למפרע עבור תקופה זו יבוצעו במקביל לניכוי השוטף.כאשר הניכויים וההפר
 

 _________________________________________________________________ שם מקום העבודה ותפקיד במקום העבודה

 ________________________________________________________________________________ כתובת מקום העבודה
 טלפון               מיקוד                          עיר / ישוב                          מס'                               רחוב                                                        
 יות כפי שנקבעים מעת לעת בתקנון הקרן.הריני מבקש/ת בזה להצטרף כעמית/ה בקרן ומסכים/ה לקבל על עצמי את כל החובות והזכו .1
המעסיק, לפי אני נותן/ת בזה הוראה לנכות מדי חודש ממשכורתי ולהעביר לחשבוני בקרן המתנהל בבנק "יהב" את התשלומים החודשיים לקרן ביחד עם הפרשות  .2

                                                                                                                                                                                                                                     השיעור שנקבע בהסכם הקיבוצי.
  ממשכורתי 7.5%החודשית הכוללת וחלקו של המעסיק בשיעור ממשכורתי  2.5%להפריש לקרן את חלקי, לפי דרישתי, בשיעור  -להלן התחייבות מקום העבודה 

  הנ"ל.

במסלול קלע כללי. ( בהעדר סימון ינוהלו הכספים1433)מס' אוצר  קלע ללא מניות  (  378קלע כללי )מס' אוצר  אני מבקש שכספי ינוהל במסלול:   .3

 
 /ת: ____________________________העמיתחתימת                                                                                                                                                                               

 

 אין חובה להחתים את המעסיק אולם חובה למלא מס ח.פ./עוסק מורשה.   ב. התחייבות המעסיק
המנוהלת על ידי ק.ל.ע קרן השתלמות לעובדים  להצטרף לק.ל.ע. קרן השתלמות לעובדים סוציאליים _______________)ת( ____________________________לאור בקשתו של מר

לתקנות מס הכנסה )כללים לאישור וניהול קופות גמל(.   והשינויים שנבעו ממנו, ובהתאם 31.8.64ובהתאם לסעיף ט' של ההסכם הקיבוצי מיום  –החברה המנהלת(  -)להלןבע"מ  סוציאליים
תוך ציון מספר חשבונו של  04-145-535002חשבון מס'  94467, מיקוד 80הנני מתחייב להעביר מדי חודש בחודשו, בהעברה בנקאית לחשבון הקרן בבנק יהב רח' ירמיהו  1946 –התשכ"ד 

 7.5%ב( מהמשכורת החודשית הכוללת של הנ"ל. 2.5%. תשלומים שוטפים א(1וספות קבועות המובאות בחשבון לצרכי גמלאות.העמית בקרן.  המשכורת לעניין זה היא המשכורת ות
תלמות החל ואקטיבית. הואיל וביקש להצטרף לקרן ההש.תשלומים רטר2מהמשכורת החודשית הכוללת של הנ"ל, השתתפות המעסיק. תחילת תשלום ממשכורת חודש......... ושנה.............

-.........תשלומים חודשיים של ..........ש"ח החל מ-במתאריך..............הנני מתחייב להעביר לבנק יהב את התשלומים לפי השיעורים הנ"ל עבור התקופה בין.................לבין...........
 י דירוג העובדים הסוציאליים)מחק את המיותר( צרף תעודת         בעו"ס או רישום בפנקס העו"ס..........הריני מאשר כי העובד)ת( הנ"ל מועסק)ת( אצלנו. מקבל את משכורתו לפ

 שם המעסיק וכתובתו ______________________________________________________________________________________________________
 

 /או עוסק מורשה ____________________ חתימה וחותמת המעסיק __________________________תאריך מילוי הטופס ___________________ מס' ח.פ.
 
 

  מספר החשבון בקרן                                          ןהקראישור הנהלת . ג
 
 
 

 ___________________________        ____________________________     התקבל לקרן בתאריך___________________                                                   
 חותמת החברה וחתימה                        תאריך                                                                                                                                                                                      
 מזכירת החברה המנהלת –ה לוי חביב                                                                                                                                                                                                             

 
של שנת המס שבה הצטרפת.  אם בקשת להצטרף רטרואקטיבית נא וודא  31.12 -בכך שהתשלום הראשון יופקד בחשבון עד ל תאריך הצטרפות שאושר לך מותנה

 שיועברו תשלומים לכיסוי התקופה הרטרואקטיבית שאם לא כן לא תאושר הצטרפות רטרואקטיבית.
 

 המנהלת:הצהרת החברה ד. 
גוף אחר שמוחזק חברה המנהלת מצהירה כי אם העמית יחליט להצטרף לקופה לא תינתן ולא ניתנה כל הטבה של העמית או לארגון מעבידים או לארגון עובדים או ל

טבה )לרבות החזר הוצאות(  הניתנת בידי מי מהם )במישרין או בעקיפין, יהא שיעור האחזקות אשר יהא( עקב הצטרפותו לקופה.  לעניין זה "הטבה" משמעה כל ה
חברה לניהול קרן השתלמות  -במישרין או בעקיפין, בכסף או בשווה כסף, בין אם ניתנה עובד ההחלטה להצטרף לקופה ובין במועד אחר, בין אם ניתנה בידי ק.ל.ע.

גבה הקופה  מהעמית, בהתאם לאישור אגף שוק ההון ביטוח וחסכון במשרד שעור דמי הניהול  שתסוציאליים בע"מ ובין אם ניתנה בידי אדם אחר או גוף אחר.  לעובדים
 *ניתן לראות העמלות בדוחות כספיים באתר קלע.האוצר   מחשבון העמית במסלול הכללי או במסלול ללא מניות יהיו על פי ההוצאות בפועל של החברה

 03-6321146פקס'     03-6321153/46 טל'  , 62036  אביב-תל , 33 ארלוזורוב   רחוב   בע"מ קרן השתלמות לעובדים סוציאליים חברה לניהולק. ל. ע. 

 חובה לצרף תצלום ת.ז.
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 תאריך לידה
 יום חודש שנה
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http://www.krn-kela.co.il/



