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דוא"ל:

קופת חולים:

פרטי אישיים
שם פרטי:שם משפחה:

תאריך לידה:

מס' טלפון:מס' נייד:

כתובת מגורים:

0 -0 -

שאלון אישי לעובד/ת מ"מ/זמני
יש למלא את כל הפרטים בטופס זה בשלמות ולצרף את כל המסמכים הדרושים

מס' זהות:

מאוחדתמכבילאומיתכללית

הצהרה העובד:
יש לי הכנסה נוספת (אם כן חובה לצרף תאום מס, כדי שלא ינוכה 50% מהשכר ).  .1

זו הכנסתי היחידה במועצה .(לסמן בעיגול )  .2
העסקתך במועצה הינה במעמד עובד/ת זמני /ת לפי ערך לשעה הנקבע לפי ההסכם .  .3

אם הועסקת בעבר במועצה ? נא לציין כן / לא  .4
חובה למלא טופס 101 לשנת המס הנוכחית.  .5

אם חל שינוי במהלך שנת המס הנוכחית יש להודיע על כך למעסיק.  .6
העסקת בני נוער בתקופת הקיץ גילאים 16-18  חובה לצרף צילום ת.ז. + אישור מרופא משפחה.  .7

הריני מצהיר/ה בזאת כי הפרטים שמסרתי הינם מלאים ונכונים, ידוע לי שהשמטה או מסירת פרטים לא נכונים הינה 
עבירה על פקודת מס הכנסה.

חתימת העובד/ת

תאריך

גנים     מעונות     בתי ספר     אחר

פרטי המשרה

תפקיד

תפקידמח'/אגף

היקף משרה/ש"ש

תאריך ת. עבודה

חינוך:

מנהלה:

אחר (לפרט)

שם בי"ס / גן

סייע/ת אישית

שם הילד/ה

חובה לצרף: 

   צילום ת.ז.

   טופס 101

   העתק/צילום צ'ק מבוטל

פרטי בנק
שם הבנק:

מס' חשבון:מס' סניף: מס' הבנק

כתובת הבנק

שם בעל החשבון 

מצב משפחתי
פרוד/האלמנ/הגרוש/הנשוי/אהרווק/ה

(חובה לצרף
אישורמפקיד

שומה)



שאלון אישי לעובד/ת מ"מ/זמני - המשך

שם הנעדר/תתאריך
סה"כ שעות
העדרות

שם העובד/ת
מ"מ/זמני *

סה"כ שעות
העדרות

סה"כ שעות
מ"מ

סה"כ שעות
מ"מ

ת.ז. שם העובד/ת
מ"מ /זמני**
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אגף משאבי אנוש אל: 
דו"ח מ"מ לחודש:שם היישוב:

שם מחלקה :  _____________________         גנים     מעונות      חינוך         שם בית ספר _____________________

מועדוניות      ליווים      מדריכים למוסיקה      סייעות אישיות      אחר  _______________________

חובה להחתים את הממונה הישיר ולשלוח את הדו"ח עד 15 לכל חודש!

לתשומת ליבך!
*     לכל מ"מ יש למלא טופס בנפרד!

**   חובה לרשום ת.ז. של מ"מ

חתימת מגיש/ת הדו"חחתימת ממונה ישירתאריך

02-9977111 1532-9977136tova@binyamin.org.il
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טופס נסיעות

הערות:

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:






