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 מידע לעובדים –עמותת לביא

  16:00עד  13:00 - ב' -ימים א', ו  :שעות מענה טלפוני  . 1                   
 12:00עד  9:00 - 'ד -' וגימים                                                             
 אין קבלת קהל -  ב' -ימים א' ו     קהל:קבלת שעות     .2                  

  12:00עד  9:00 - יום ה',   17:00עד  14:00 - יום ד',  16:00עד  14:00 - 'יום ג                                                            
 לחודש ואילך לא תתבצע קבלת קהל לקליטת עובדים חדשים. 20-החל מה**                          

 ם מראש עם הגורם המקצועי באגודה. ואית מחייבתשעות הקבלה שלא בהגעה                          
 www.lavy.org.il :כתובת אתר האינטרנט של האגודה .3

 בתלושי השכר מקוונת  בכפוף לקבלת הסכמת העובד, לכל עובד תתאפשר צפייה :מקוונת בתלושי השכרצפייה                       
 ה בתלוש השכר מופיעה מא ראשונית לכניסה לצורך צפיסיס. 2015שנת החל ממ 106ובטפסי  ,2017החל מינואר                          
 כניסה למערכת צפיייה בתלושי השכר דרך ה"איזור האישי" באתר האגודה. ש.  על גבי התלו                         

 מס העובד =ת.ז                          
 104שלוחה  5822070-02הגב' יעל פנירי  :ממונה על מניעת הטרדה מינית .4
עסקה תקינה וחתומה על ידי הגורמים ה בקשתבקבלת  ,היתרבין  ,חתימה על חוזה העסקה מותנית :בקשת העסקה .5

 . לכל חודש 20-עד התתבצע על חוזה הרלוונטיים. חתימה 
ברירת הדין, ובהתאם להוראות  (שאינם חופפים)ימי העבודה בפועל בהתאם ל ,נסיעותהחזר עובד/ת זכאי ל :סיעותנ .6

ימי עבודה בחודש  18לכיוון. מעל ₪  5.90המחדל הינה תשלום בתעריף של נסיעה פנימית בתוך ירושלים, נכון להיום 
ישולם  - נסיעות של עוטף ירושליםבמעגלי ה .(נכון להיום) ₪ 213.00ע"ס "חופשי חודשי" תשלום בעבור להעובד זכאי 

 לכרטיס.₪  299עסקה ועד לסכום של הבבקשת ה בהתאם, בכפוף למבוקש תעריף הנסיעה
 . ובהתאם לקבוע בצו ההרחבה( –ף משתנה בהתאם לתערי)  "חופשי חודשי"                         

א  סומן כי אין הכנסה נוספת במידה ולה' המפרטים על הכנסה נוספת. -ישנה חשיבות רבה למילוי סעיפים ד' ו :101טופס  .7
 ינוכהבמידה ולא יימסר תיאום מס עדכני יחשב הדבר שישנה. 

 מהשכר ) ע"פ החוק(. מס  47%שיעור המס המקסימלי )נכון להיום בשיעור                          
 לצורך תאום מס:של היחדות השונות באגודה תיק הניכויים  ימספר                         

 מס הכנסה ביטוח לאומי   משרדשם  משרד מספר

 943247767 943247767 מלווים בהסעותיחידת  280
 943087866 943087866 ת האגודהבתי תלמיד, קורדוברו, מנהל 281 ,392,393

 943199273 943199273 עצמי על יסודייהול נ 390

 943034868 943034868 פרויקטים מנח"י 391

 943156687 943156687 עצמי יסודיניהול  395
 . על גבי הטופס תימת העובדובה לחחשנה י ,באתר האינטרנט נערך המס תאוםבמידה ו                         

יש למלא במקום העבודה המשני ₪  5,804כאשר ההכנסה העיקרית אינה עולה על תקרה של  :טופס תאום ביטוח לאומי .8
יש לערוך , הסכום הרשום לעיל עלעולה )המקום בעל ההכנסה הנמוכה( טופס תאום ביטוח לאומי, באם ההכנסה המשנית 

במקרה של אי הגשה ירד ביטוח לאומי טופס התאום מתקבל רק לאחר הגשת תאום המס,  .את התאום בביטוח לאומי
 .מההכנסה המשנית 12%בשיעור 

בהעדר . שנה  18בו חייב כל עובד ממין זכר שמלאו לו  ,אישור ממשטרת ישראל על העדר עבירות מין בקטינים :טופס בגיר .9
 ולהעסיק את העובד. העסקה זה, לא ניתן לחתום על חוזה  מקוריטופס 

העובד תאריך שיוחלט במסגרת המחלקה בה עד ה שעתייםעובדים היקף העסקת מזכירות ביה"ס תדווח על  :דיווח שעות .10
 .מצא )לברר מול מזכירת המוסד(נ
                            העובד אסמכתא בתוקף,   לחודש. באחריות העובד, במידה ונעדר מעבדתו לצרף  1-עד היש לדווח  חודשיים על עובדים                         
 לא יהיה זכאי לקבלת שכר עבודה עבור ימי היעדרות לא מאושרים.                         

 ,זכאים לחופשהה)מורים להם העובד/ת זכאי שכר מופיעה יתרת שעות המחלה והחופשה הבתלוש  :ימי חופשה ומחלה .11
לא תזכה שכר עבודה לתקופת מעבר לכך,  לא מאושרת החופשות המרוכזות(. היעדרות ינצלו את ימי החופשה במסגרת 

 . היעדרות זו
את רכזת  תמיידיק, מצב משפחתי, וכדומה יש לעדכן פרטי בנבאישיים, כגון וי בפרטים כל שינ :שינוי פרטים אישיים .12

 . באגודה משאבי האנוש
 . מקפת ומגדלהחדשה ת מנורה מבטחים ולחבר הברירת המחדל של הפרשות האגודה בהסכם מפעלי הינ :קרן פנסיה .13

  לפנסיה  6%מחברת הביטוח. ההפרשות למבטחים  הן כדלקמן: חתומה לצורך שינוי ומעבר יש לשלוח בקשת הצטרפות                          
 לפיצויים מהמעסיק. 8.33%לפנסיה מהמעסיק ו 6.5%מהעובד,                          

 בברכת הצלחה ושיתוף פעולה פורה,
 עמותת לביא צוות                                                                                                                                                           

http://www.lavy.org.il/

