
גנים     מעונות     בתי ספר     אחר

בס"ד

אגף משאבי אנוש
בנימין

מועצה אזורית מטה בנימין

אדם • סנה | בית חורון | דולב | גבעון החדשה | גני מודיעין | חשמונאים | טלמון • חרשה • כרם רעים • נריה | חשמונאים | כוכב השחר • מצפה כרמים | כוכב יעקב • מגרון • תל ציון
כפר אדומים • אלון • מצפה חגית • נופי פרת | כפר האורנים | מבוא חורון | מעלה מכמש • מצפה דני • נוה ארז | מעלה לבונה • גבעת הרואה | מצפה יריחו | מתתיהו | נווה צוף
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
גיתית אליצור

מנהלת 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 

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

אחראלמנ/הגרוש/הנשוי/אהרווק/ה



מס' זהות מס' אישי בצה"ל
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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

02-9977111 ,02-99771181532-9977136hr@binyamin.org.ilwww.binyamin.org.il
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נספח ד'
הודעה לעובד על בחירת מסלול פנסיוני

עובד/ת יקר/ה,

אנו מברכים אותך על הצטרפותך אל משפחת עובדי המועצה האזורית מטה בנימין. 
על מנת להסדיר באופן תקין ורציף את זכויותיך הפנסיוניות ועל מנת למנוע מצב של העדר כיסוי 

ביטוחי, להלן עיקרי נוהלי המועצה ואפשרויות הבחירה העומדות לרשותך :

ברירת מחדל פנסיונית:
מסלול ברירת המחדל הפנסיוני של עובדי המועצה הינו "הראל פנסיה", בגין כל רובדי השכר.

במסגרת הסכם ברירת המחדל של המועצה האזורית, עובדי המועצה המנהלים את תוכניות הפנסיה 
שלהם בחברת הראל, נהנים מהטבות שונות בהתאם להסכם הרשויות המקומיות.

עם קליטתך במערכת השכר של המועצה האזורית תצורף באופן אוטומטי למסלול ברירת המחדל.

במידה וברצונך לבחור באפיק פנסיוני שונה מאשר ברירת המחדל, עליך להמציא למחלקת השכר 
את המסמכים הבאים :

במקרה של תוכנית פנסיונית קיימת : טופס קבלת בעלות מלא, לחתימת המעסיק, בהתאם    •
לשיעורי ההפרשה כפי שנקבעו בתנאי העסקתך.  

פרטי קשר מלאים של סוכן ביטוח מטפל/גוף מוסדי.  •
במקרה של תוכנית פנסיונית חדשה: מסמכי הצטרפות לחתימת המעסיק.  •

במידה ועד מועד סגירת השכר הראשונה מתחילת עבודתך (25 לכל חודש) לא תעביר את    •
המסמכים הדרושים לעדכון בקשתך במערכת השכר, תצורף באופן אוטומטי למסלול ברירת    

המחדל (העברת כספים בין קופות בהמשך באחריות העובד בלבד!).  

ברירת מחדל קרן השתלמות:
מסלול ברירת המחדל לחיסכון בקרן השתלמות של עובדי המועצה האזורית הינו בקרן "רום" של 

עובדי הרשויות המקומיות.

למרות האמור, הינך רשאי לבחור בכל תוכנית פנסיונית אחרת/ו/או קרן השתלמות ולממש את בחירתך 
באמצעות כל ספק פנסיוני: נא פרט בחירתך בנספח ה' המצורף.

פרטי העובד/ת:
_______________ שם פרטי:    ________________ שם משפחה: 

_______________ מס' ת.ז:    ________________ תאריך לידה:  

מצב משפחתי: _______________ תאריך תחילת עבודה:_________  

תפקידי במועצה האזורית מטה בנימין: ____________________

חתימת העובד/ת: ______________________
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נספח ה'

העובד/תהרשות המקומית

הסכם העסקה לעובדי דרוג דרגה
הסדר פנסיוני – 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
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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)
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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       
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