תל אביב 02 ,בינואר 0202
לכבוד
מר פיני בוסקילה
גזבר
עיריית אשקלון
שלום רב,
הנדון :דמי חבר לקרן לגמלאי המעו"ף -מנהל ,משק ופקידים בפנסיה התקציבית (ע"ר)
ע.ר 852828500
 .1על פי ההסכם הקיבוצי שנחתם ביום  10.2.4771אשר מסדיר את העברת דמי החבר לקרן הגמלאים
עליכם להעביר את דמי החבר בגין כל גמלאי (המקבל פנסיית זקנה או נכות) בפנסיה תקציבית
בדירוגים המיוצגים ע"י ההסתדרות לקרן לגמלאי המעו"ף.
 .4יודגש כי קרן הגמלאים הוקמה על מנת לסייע לכלל הגמלאים בתחומים של העשרה ,תרבות ,בריאות,
נופש ופנאי.



רצ"ב הודעת משרד האוצר.
רצ"ב אישור לצורך ניכוי מס במקור +אישור על ניהול פנקסי חשבונות.

 .3בהתאם להחלטת ועדת המעקב ,אבקשכם להעביר את דמי החבר עבור כלל הגמלאים שהיו זכאים
לגמלה בחודש דצמבר  4713וכן לכלל הגמלאים שהיו זכאים לגמלה בחודש דצמבר  .4772יש להעביר
את דמי החבר עד לחודש פברואר .4712
 .2דמי החבר לקרן נקבעים אחת לשנה:
בהתאם להנחיית רשות המיסים יש לבצע ניכוי מס במקור בשיעור סופי של  08%מדמי החבר
המועברים.
דמי החבר בגין שנת  4713הינם סך של  ₪ 207לגמלאי ₪ 190 .בניכוי  08%לגמלאי .
דמי החבר בגין שנת  4772הינם סך של  ₪ 207לגמלאי ₪190 .בניכוי  08%לגמלאי.
דהיינו בגין כל גמלאי הזכאי לתשלום שתי השנים יש לשלם  ₪ 250לאחר ניכוי המס.
 .5בהתאם לאמור לעיל ,הנכם מתבקשים להעביר את דמי החבר עבור העובדים אל:
קרן גמלאי המעו"ף מנהל משק ופקידים בפנסיה התקציבית
רח' ריב"ל  05ת"א ת.ד  025מיקוד 52225
וזאת באחת מהאפשרויות כדלהלן:
א .העברה בנקאית ע"פ פרטי הבנק של הקרן:
בנק הפועלים סניף  525מס' חשבון 52228
ב .תשלום באמצעות המחאות לפקודת הקרן.
בנוסף אבקשכם להעביר את רשימת הגמלאים המעודכנת ואת כתובות הגמלאים המעודכנות
ומספרי הטלפון שלהם בפורמט אקסל למייל  ,henyas@s-on.co.ilוזאת על מנת שהדיוור
השוטף יגיע אליהם בצורה מיטבית.
כתובת הקרן :רח' ריב"ל  05ת.ד 025 .ת"א מיקוד .52225
טלפון 221-00220056002 :
פקס221-00220056002 :
 .0לטיפולך המסור והמהיר אודה דבר.
העתק:
מר שלמה בוחבוט-יו"ר מרכז שלטון המקומי.
מר ארנון בר דוד – יו"ר הסתדרות המעו"ף.
עו"ד דן בן חיים-ממונה על הסכמי עבודה ושכר במרכז השלטון המקומי.

בכבוד רב ובברכה,
אופיר אלקלעי  ,עו"ד

