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.3

החזרת החוזים החתומים
החוזה החתום שנחתם בין האירגונים לבין המוסד נשלח אליכם בימים אלה בדואר.
אנו מאחלים לכם הצלחה במתן השירותים על פי תנאי המכרז.

.0

הבהרות לגבי יישום סעיף  85לחוזה המכרז ,אצל אוכלוסיות מטפלים שונות
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עובדים זרים.
עובדים בגיל פרישה ועד גיל הזכאות לקצבת זקנה (.)01
עובדים בגיל הזכאות לקצבת זקנה (בני  01ומעלה).
( )3עובדים זרים – בהמשך לאיגרת  ,183מ  ,1///2008יש לפתוח לאלתר חשבונות
נאמנות על שם כל עובד ועובד ולהפקיד בהם את הפרשות המעסיק ע"ח פנסיה ()5%
וע"ח פיצויי פיטורים ( .)8.33%בחשבונות אלה יש להפקיד גם את הכספים שנצברו
עד כה בחשבון הבנק כפי שהתבקשתם לעשות באיגרת  .183משיכת כספים אלה
והריבית שנצברה ,ע"י העובד הזר  -תתאפשר עם סיום יחסי עובד מעביד מכל סיבה
שהיא.
( )0עובדים בגיל פרישה ועד גיל הזכאות לקצבת זקנה ( – )01לעובדים אלה יש
להפקיד את כספי הפנסיה המנוכים מהעובד ואת הפרשות המעסיק לפנסיה ולפיצויי
פיטורים ,לקרן פנסיה של העובד .במידה ולעובד אין קרן פנסיה יש להפריש סכומים
אלה לקופת גמל.
( )1עובדים בגיל הזכאות לקצבת זקנה (בני  01ומעלה) – לעובדים אלה יש להפקיד
את כספי הפנסיה המנוכים מהעובד ואת הפרשות המעסיק לפנסיה ולפיצויי פיטורים,
לקופת גמל של העובד.

ב ב ר כ ה,

ארנה זמיר
מנהלת אגף סיעוד
העתק :גב' אילנה שרייבמן – סמנכ"ל גימלאות ,המוסד לביטוח לאומי
גב' כלנית קיי – ראש אגף סיעוד בקהילה ,שירותי בריאות כללית
גב' מרים בר גיורא – מנהלת השירות לזקן ,משרד הרווחה
מר שאול צור – מפקח ארצי בקהילה ,משרד הרווחה
גב' רבקה רוזנברג-בושם – מנהלת תחום סיעוד ,המוסד לביטוח לאומי
חברי ועדות מקומיות
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