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906240002-997711123210354, פסגות, נ מזרח בנימין.דמועצה אזורית מטה בנימין

0202





 

 
 

 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
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 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:

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

 מהצבירה הכוללת. 0.1%-מההפקדה ו 1.49% ·

  .הכוללתמהצבירה  0.0905% -וה מההפקד 1.68% ·

  מהצבירה הכוללת. 0.05% -וה מההפקד 2.49% ·

 דרכי ההצטרפות:

v  03-7549898מוקד לקוחות 

v :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:

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

, 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:

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

 YITZCHKIS@MENORAMIVT.CO.IL מייל:

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

  BARSHEME@NEWMIVT.CO.IL מייל:

v :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  ·
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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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