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לכבוד
עובד/ת יקר/ה!

שלום רב,

הנדון: חוזה העסקה

הריני להודיעך כי הוחלט להעסיקך במועצה האזורית מטה בנימין תיק ניכויים מס': 945301232

שכרך ישולם בתחילת כל חודש לועזי בהתאם לרכיבים המפורטים בהמשך מסמך זה.

שכרך יחושב וישולם בהתאם להסכמים הקיבוציים החלים על הרשות המקומית  ובהתאם לתפקיד 

הרלוונטי אותו את/ה מבצע/ת בפועל.

מצ"ב נספחים למסמך זה: 

נספח א' -  הודעה בדבר תנאי עבודה  •

לפי תקנה 1(א') הודעה לעובד (תנאי עבודה התשס"ב – 2002)  

נספח ב' - תוספות אחרות בשכר  •

נספח ג' - נהלי עבודה עיקריים  •

נספח ד' - הודעה לעובד על בחירת מסלול פנסיוני  •

נספח ה' - הסכם העסקה לעובדי דרוג דרגה הסדר פנסיוני  •

נספח ו' – (נספח ב' לפי תקנה סעיף 14) אישור כללי בדבר תשלומי מעבידים לקרן פנסיה     •

ולקופת ביטוח במקום פיצויי פיטורים לפי חוק פיצויי פיטורין התשכ"ג 1963.  

נספח ז' – טופס נסיעות  •

נספח ח' – הצהרת עובד – לצורך אחזקת רכב בלבד  •

נספח ט' - הפניה לרופא משפחה  •

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

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

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

יש לקרוא בעיון הנחיות אלו לחתום ע"ג חוזה העסקה ולהחזיר בחזרה לאגף משאבי אנוש.

אני מאחלת לך הצלחה וקליטה נעימה בעבודתך.

בברכה,          

גיתית אליצור          
מנהלת אגף משאבי אנוש          
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הודעה בדבר תנאי עבודה
לפי תקנה 1 (א) לחוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) 

התשס"ב – 2002

מס' ת.זשם העובד:

כתובת מגורים:

תפקיד ממונה ישיר:שם ממונה ישיר:מחלקה:אגף:

שם התפקיד:

היקף משרתך יהיה:

אורכו של יום עבודה הרגיל של העובד: 8.5 שעות 
אורך שבוע עבודה רגיל: 42.5 ש"ש

יום מנוחה – שבת
שעות עבודתך והנחיות לעבודה יהיו בכפוף להוראות הממונה הישיר.

תפקידיך העיקרים הם ( הגדרות לפי המכרז):

1.  דרגה התחלתית  _________ דירוג __________

2.  ותק צבאי /לאומי _________ 

במידה ומדובר בתקופת ניסיון - מתן קביעות תיבחן בתוך שנתיים עבודה ובהתאם לחוות דעת של
הממונים עליך.

עובד שעתיהבסיס שלפיו משולם שכר : משכורת חודשית

תשלומים קבועים: עובד שעתי - תשלום לפי ערך לשעה ע"ס ________________ ש"ח

הכרה בותק מקצועי, ותק צבאי/לאומי והשכלה מותנים בהגשת אישורים ממקומות עבודה קודמים 
המוכרים לצורך וותק בשכר ותעודות השכלה.

ניתן להנפיק אישור תקופות עבודה מהמוסד לביטוח לאומי בטל' מס' 6050*

תשלומים קבועים: עובד חודשי
שכרך נקבע לפי הנתונים הבאים:

3.  ותק מקצועי מוכר לצורך משכורת חודשית _______

4.  ותק מקצועי מוכר לצורך חישוב הבראה _________

5.  השכלה: ________________________

תאריך תחילת עבודה:                          סיום תוקף חוזה זה:

במעמד עובד לתקופה קצובה      במעמד תקופת ניסיון       [יש לסמן את האפשרות המתאימה] 

נספח א' - תנאי העסקה
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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-
חברת הראל

גלעד) עבודה נוספת

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.

תוספות אחרות:

(בהתאם לטופס נספח ז' למסמך זה) נסיעות 

שעות כוננותשעות כוננות

תשלום אש"ל

עד      בחודששעות נוספות

רכב צמוד
(בהתאם לנהלים)

(בהתאם לנהלים)
לצורכי נסיעות הנדרשות במהלך יום עבודה, אחזקת רכב

לא כולל נסיעות מהבית לעבודה וחזרה.

תשלום שנתי ישולמו כדיןדמי הבראה

במידה ותהיי זכאי/ת בהתאם לקריטריונים של הסתדרות העובדיםגמול השתלמות
הכללית – הועדה לגמול השתלמות. טופס בקשה לקבלת גמול השתלמות – נספח י'

יש לצרף אשורים מתאימיםהשכלה 

מנוכה מהשכר להסתדרות העובדים הכללית החתומה על הסכם הקיבוציניכוי דמי חבר

תוספות אחרות בשכר ישולמו במידה והינך זכאי/ת בהתאם להסכם הקיבוצי. (ובהתאם לתפקיד הרלוונטי)

לא זכאיזכאי

לא זכאיזכאי

רמת ניידות:      מספר ק"מ מקסימלי לתשלום:     ק"מ      (על פי דיווח).

לא זכאיזכאי

לא זכאיזכאי

ׁׁ(לעובדי שטח בלבד)

לזכאים יש למלא טופס הצהרה - נספח ח' למסמך זה.

נספח ב'
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עובד/ת יקר/ה!

אנו מברכים אותך עם תחילת עבודתך ומאחלים לך עבודה פורייה ומהנה.

למען הסדר הטוב, ברצוננו להעלות בפניך נהלי עבודה עיקריים:

דיווח נוכחות

יש להקפיד לחייג במערכת נוכחות את שעות עבודה מידי יום או באמצעות כרטיס מגנטי, בסיום 

החודש יש לאשר את הדוח במערכת הממוחשבת ולהעביר לאישור רמת ממונה הישיר.

לתשומת לבך, אי דיווח שעות עבודה בזמן יעכב תשלום משכורת מלאה.

היעדרות וימי מחלה

העובד/ת זכאי/ת ל30 ימי מחלה בשנה בהתאם לחלקיות המשרה.

כל היעדרות מהעבודה מחייבת אישור מנהל אגף /מחלקה, כמו כן יש לעדכן במערכת הנוכחות 

הממוחשבת ההיעדרות (אישור מחלה/הצהרה). צבירת ימי מחלה וניצולם בהתאם להסכם הקיבוצי.

שעות נוספות

מובהר בזאת, כי העובד אינו מורשה לעבוד מעבר לשעות עבודתו המפורטות בהודעה על תנאי 

ההעסקה לעיל, אלא בהוראת ובאישור הממונה עליו. היה ונדרש העובד לעבוד מעבר לשעות 

המפורטות ,הרי שבגין כל שעה נוספת, מעבר לשעות העבודה היומיומית הקבועות בהוראות חוק 

שעות עבודה ומנוחה התשי"א – 1951 ( להלן " חוק שעות עבודה ומנוחה " ) ובמסגרת שעות 

העובדה החודשיות, תשלם המועצה לעובד בהתאם לקבוע בהוראות החוק.

בכפוף לביצוע בפועל, דיווח מסודר על כניסה ויציאה ועפ"י נהלי המועצה.

בכל מקרה, לא תעלה מכסת שעות הנוספות שיבצע העובד עד תקרה שמפורטת בהודעה על תנאי 

העסקה בנושא תוספות אחרות - ראה נספח ב'.

חופשה שנתית

עובדי חינוך סייעות בגנ"י/ מטפלות ומנהלות מעון / מלווים בהסעות/ סייעות אישיות.

יוצאים לחופשות מרוכזות המוגדרות בלוח שנה מראש- בחגים ומועדים ובאוגוסט.  .1

ימי החופשה אינם ניתנים לצבירה   .2

במשכורת חודש אוגוסט יתרת ימי החופשה מתאפסת בהתאם להסכם הקיבוצי  .3

נספח ג'
נהלי עבודה עיקריים
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שאר עובדי המועצה

בהתאם לאוגדן פרק 5.13 חופשה שנתית 

לעובדים 6 ימים בשבוע מכסת החופשה השנתית הינה 26 ימים בשנה,אך לא יעלו על 65 יום.

לעובדים 5 ימים בשבוע מכסת החופשה השנתית הינה 22 ימים בשנה אך לא יעלו על 55 יום 

בהתאם לחלקיות המשרה. 

ימי חופשה שנתית יהיו ניתנים לצבירה  לפי הוראות חוק חופשה שנתית (תשי"א 1951 ) 

יתרת חופשה שלא נוצלה ,מעל 65 יום או 55 יום לפי העניין,תימחק מחשבון צבירת החופשה 

של העובד/ת בכל 31 בדצמבר של אותה שנה.

כל יציאה לחופשה של העובד תתואם מראש עם הממונה הישיר ותאושר באמצעות טופס 

http://www.binyamin.org.il .חופשה ממוחשב דרך אתר המועצה

שמירת סודיות

העובד/ת מתחייב/ת, כי במשך תקופת העסקתו על ידי המועצה ולאחריה, לא יעביר ו/או לא 

יעשה שימוש במידע על המועצה ו/או במידע שיגיע אליו במסגרת עבודתו במועצה ו/או בקשר 

עם המועצה ואשר אינו נחלת הכלל. כמו כן, מתחייב/ת העובד/ת, כי במשך תקופת העסקתו/ה 

על ידי המועצה ולאחריה ,ישמור על סודיות בכל הקשור בעסקי המועצה ובעניינה ולא יפגע 

בדרך כלשהי במוניטין של המועצה.

הודעה זו אינה הסכם עבודה, אלא הודעת המעביד בדבר עיקר תנאי עבודה.  •

אין באמור בהודעה זו כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לך מכוח כל דין, צו הרחבה,   •

הסכמים קיבוציים או חוזה עבודה.  

עליך לקיים את תנאי העסקתך לפי הוראת הממונים עליך .  •

סעיף תקציבי _______________  •

ארגון העובדים שהוא צד לאותו הסכם הקיבוצי הוא  :  הסתדרות העובדים הכללית   •

המען לפניה להסתדרות העובדים הוא: רח‘ ארלוזורוב 93, תל אביב.

מנהלת אגף משאבי אנוש 

בשם המועצה

גיתית אליצור

_________________       חתימת העובד/ת ______________      תאריך :____|____|____

נספח ג' - המשך
נהלי עבודה עיקריים
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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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אגף משאבי אנוש
בנימין

מועצה אזורית מטה בנימין
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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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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

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

8

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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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'



בס"ד

אגף משאבי אנוש
בנימין

מועצה אזורית מטה בנימין
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טופס נסיעות

הערות:

נספח ז'

חלקיות משרה:  מלאה / אחרת  .2

מס' ימי נסיעה לעבודה בשבוע  .3

כתובת מגורים:  .4

כתובת מקום העבודה  .5

כתובת מקום איסוף להסעה  .6

חברת האוטובוסים  .7

פרטי הבקשה :  .1

מס' עובד/תמס' ת.ז.שם העובד/ת

מחיר מלאמס' התחנותלתחנהמתחנהמס' הקו
בכיוון אחד

מחיר כרטיס
"חופשי חודשי"

תאריך תחולת הבקשה :

נא להקפיד לציין את מחיר כרטיס "חופשי חודשי" כמתחייב כמסלול הנסיעה.
הריני מצהיר/ה בזה כי הפרטים הנ"ל נכונים ומבקש/ת לאשר לי קצובת נסיעה בהתאם לפרטים    .8

שמסרתי לעיל.  
הנני מתחייב/ת להודיע על כל שינוי בכתובת המגורים , במקום העבודה או בהסדרי התחבורה    .9

הציבורית.  

תאריך: חתימת העובד/ת:



בס"ד

אגף משאבי אנוש
בנימין

מועצה אזורית מטה בנימין
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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
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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'



בס"ד

אגף משאבי אנוש
בנימין

מועצה אזורית מטה בנימין
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מס' ת.ז.

חלק א': ימולא ע"י המעסיק 

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

תיק ניכויים מס' 945301232

נספח ט'

קישור לאתר


