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אחד מצד

לבין:

 (ע״ר) לעובדים") לסיוע עמותה - (״מען מען העובדים ארגון .1
"מען") ו/או העובדים" "ארגון (להלן:

בעמותה העובדים ועד .2

העובדים") "נציגות ביחד: (להלן
שגי מצד

 לערבי□ יהודים בין משותפי□ חיים לקידום הפועל רווח כוונת ללא ארגון הינה והעמותה הואיל
;וקהילה חינוך מוסדות באמצעות היתר בין ישראל במדינת

;בעמותה היציג העובדים ארגון הוא מען העובדים וארגון והואיל

 העובדים וחובות זכויות ההעסקה, תנאי את הקובע הסכם וגיבשו מו״מ ניהלו והצדדים והואיל
 בין תקינים גומלין יחסי ולטפח הוגנים, עבודה תנאי ולקיים להמשיך במטרה בעמותה,
;ונציגות□ לעובדי□ העמותה

 את המסיים ומחייב, בלעדי בהסכם הגיעו אליהן ההסכמות את בכתב לעגן הצדדי□ וברצון והואיל
;להלן כמפורט והכול לחתימתו עובר מען ע״י שהוכרזו העבודה סכסוכי כל

כדלקמן: הצדדים, ביו והוסכם הותנה לפיכך

כללי ~ א' פרק

ממנו. נפרד בלתי חלק מהווים לו המצורפים הנספחים וכל זה להסכם המבוא .1

לצורך שימוש בהן לעשות ואין בלבד נוחות לצורכי משמשות זה בהסכם הסעיפים כותרות .2

בהסכם. התניות פרשנות .(׳

A\ . למעוך כזr׳
יע״ר) '



 למספר המתייחסות ומילים נקבה, למין גם כוונתן - זכר למין המתייחסות מילים זה בהסכם .3
 מסעיפי בסעיף אחרת במפורש מצוין אם אלא וזאת להיפך, וכך רבים למספר גם כוונתן יחיד

ההסכם.

 מיסיס מהם תנכה והעמותה ברוטו, סכומי הנם ונספחיו זה בהסכם המפורטים הסכומים כל .4
נטו. בסכומי מדובר כי במפורש זה בהסכם צוין כן אם אלא כדין, במקור

 זכויות תקנה חלקית משרה מלאה. למשרה הינן זה בהסכם המפורטות הזכויות .5
אחרת. מצוין אם אלא וזאת חלקיות/יחסיות

 הליך בשום יוצגו ולא ההסכם לפרשנות ישמשו לא זה להסכם שקדמו וסיכומים טיוטות .6
משפטי. מעין או משפטי

 שהיו והנהלים הנהגים החוזים, ההסדרים, ההסכמים, כל את ומחליף במקום בא זה הסכם .7
 אם אלא בו, הוסדרו אשר לעניינים ביחס וזאת העובדים, לזכויות הנוגעים בעמותה קיימים

 למי שניתנו אחרות מזכויות לגרוע ו/או למעט בא אינו זה הסכם ברם, זה. בהסכם אחרת נקבע
 לא כי ומוסכם מובהר מיטיבים. ושכר עבודה תנאי לרבות זה, הסכם לחתימת עובר מהעובדים,

 להלן ד׳ לפרק בהתאם התנאים בהשוואת וכן לתמורה עוז ו/או חדש אופק הסכמי בהחלת יראו
ושכר. עבודה בתנאי כפגיעה

 בעמותה והמקובל הנהוג לפי לגביו לנהוג הצדדים יוסיפו זה, בהסכם מוסדר שאינו נושא כל
 נושאים על ומתן המשא המשך את למנוע כדי זה בסעיף אין זה. הסכם על החתימה במועד

בעתיד או כיום - במחלוקת השנויים נוספים

 כתקופת תהיה השינוי של תוקפו תקופת ובכתב. הצדדים בהסכמת ייעשה זה בהסכם שינוי כל .8
 בחוק כנדרש לרישום יוגש השינוי אחרת. במפורש הוסכם אס אלא זה, הסכם של תוקפו

.1957 — התשי״ז קיבוציים, הסכמים

 עליהם העובדים כל של לידיעתם יובא זה הסכם שתוכן לכך לדאוג עצמם על מקבלים הצדדים .9
 על-ידי שיקבע במקום יימצא נוסף ועותק העובדים ועד אצל יימצא ממנו עותק ההסכם. חל

אלו. במקומות בו לעיין יוכל בעמותה עובד וכל העמותה,

הגדרות - בי פרק

 המונחים אחרת. במפורש נקבע אם אלא לצידו, הנתונה המשמעות מונח לכל תינתן זה בהסכם .10
. כדלקמן יוגדרו, זה בהסכם

(ע״ר) בישראל ערבי יהודי לחינוך המרכז :ביד יד - העמותה

ר !

 - המנהל הוועד
התיאום־ ועדת

מען-

- הוועד

העובדים נציגות

- עובד

לייצגו. שהוסמך העמותה עובד או המנהל הוועד
היו בה ועדה  - העמותה מנכ״ל .1 :שלהלן הפירוט לפי קבועים חברים 4 י

 נציג .4 מען; נציג .3 העמותה; של נוסף נציג .2 הועדה; כיו״ר שישמש
 במידת מקום וממלא (חבר צד כל ע״י תיקבע הועדה חברי זהות הוועד.

ר של דעתו תכריע דעות חילוקי של במקרה .הצורך)  הועדה. יו״

 (ע״ר). לעובדים") לסיוע עמותה — ("מען מען העובדים ארגון

בעמותה. העובדים ועד

העניין. לפי הוועד ו/או מען

שכר בתלוש ידה על המועסק העמותה עובד

בתפקיד עובד
; ס! כ נ

לחיטד

^׳ו) עתי יהודי ^ ח ש ני



 רשמי חינוך במוסד מקבילה לו שיש בתפקיד בעמותה עובד שמשמש מימקביל
 מוכרים או ורשמיים מוכרים חינוך במוסדות העמותה ידי על והמועסק

רשמיים. ואינם

 חינוך במוסד מקבילה לו שאין בתפקיד העמותה ידי על המועסק עובד - ייחודי בתפקיד עובד
פרטיים. ילדים גני ולרבות רשמי,

2018 בספטמבר 1 - זה הסכם של תוקפו תחילת מועד - הקובע המועד

תוקפו ותקופת ההסכם תחולת - 7ג פרק

על: יחול זה הסכם .11

עליו. החתומים להסכם הצדדים א.

תפקידים בעלי על למעט בעתיד, שיתקבלו ו/או כיום העמותה ע״י המועסקים העובדים כל ב.
:להלן המפורטים בעמותה

מנכ״ל. .1

 החינוך רשת מנהלת ;כספים מנהל :שלהלן הפירוט לפי העמותה הנהלת חברי .2
 מנהלת תקשורת; מנהלת ואסטרטגיה; משאבים גיוס מנהלת אנוש; ומשאבי
קהילות. אגף מנהל ;פדגוגיה

לימוד. ספר/מוסדות בתי מנהלי .3
בכיר. חשבונות ומנהל בכיר שכר חשב .4

חודשים. ששה על יעלו לא אשר בזמן וקצובים מוגדרים לפרויקטים עובדים .5

 יתחדש ולאחריה הראשונה"), "התקופה (להלן: שנתיים של לתקופה בתוקף יהיה זה הסכם .12
 תום לפני יום 90 עד למשנהו בכתב יודיע להסכם צד אם אלא קצובה, בלתי לתקופה מאליו

לבטלו. או בהסכם שינויים לבצע רצונו על הראשונה התקופה

 קיבוצי הסכם לקראת במו״מ הצדדים יחלו 2020 מאי חודש במהלך לעיל, באמור לפגוע מבלי
במקומו. יבוא או זה הסכם את שיעדכן

.1957תשי״ז- קיבוציים, הסכמים חוק לפי מיוחד קיבוצי כהסכם לרישום יוגש זה הסכם .13

רשמיים חיגיד למוסדות תנאים השוואת - ד' פרק

 רשמיים ואינם המוכרים החינוך במוסדות המועסקים העמותה עובדי של השכר תנאי .14
:להלן כמפורט יהיו ורשמיים המוכרים ובמוסדות

:רשמיים שאינם מוכרים חינוך במוסדות עובדים .15
ת ההוראה עובדי של השכר תנאי א.  חינוך במוסדות העמותה ידי על המועסקים וגננות) (־מורו

היו רשמיים שאינם מוכרים  בהסכמים בעתיד ושייקבעו הקבועים והכללים השיעורים לפי י
 מקבילים רשמיים חינוך במוסדות הוראה עובדי על החלים הרלוונטיים הקיבוציים

בעתיד. עליהם ושיחולו
 העמותה ידי על המועסקים סייעות) (לרבות והמינהל המשק עובדי של השכר תנאי ב.

היו רשמיים שאינם מוכרים חינוך במוסדות  ושייקבעו הקבועים והכללים השיעורים לפי י
המקומיות. הרשויות לעובדי העבודה בחוקת בעתיד

:ורשמיים מוכרים חינוך במוסדות עובדים .16

הוד>
לחינוך רכז

^וואל!ע״ו)
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 חינוך במוסדות העמותה ידי על המועסקים וגננות) (־מורות ההוראה עובדי של השכר תנאי א.
היו ורשמיים מוכרים  הרלוונטיים הקיבוציים בהסכמים הקבועים והכללים השיעורים לפי י
ההסכם. חתימת ליום נכון מקבילים, רשמיים חינוך במוסדות הוראה עובדי על החלים

 העמותה ידי על המועסקים סייעות) (לרבות והמינהל המשק עובדי של השכר תנאי ב.
היו ורשמיים מוכרים חינוך במוסדות  העבודה בחוקת הקבועים והכללים השיעורים לפי י

ההסכם. חתימת ליום נכון המקומיות, הרשויות לעובדי
מי לפדיון לזכות ביחס השוואה כוללת אינה השכר תנאי השוואת כי מוסכם ג.  מתן מחלה; י

היסודיים. בבתי-הספר השתלמות קרן

 השכר בהסכמי משינוי הנובע זה, הסכם תקופת במהלך השכר בתנאי שינוי/עדכון ד.
הרלבנטיים, העמותה עובדי כלל על להחילו והאפשרות העבודה חוקת ו/או הקיבוציים

 שקילת תוך היתר בין וזאת העובדים על החלתם לאפשר שמטרתו הצדדים בין לדיון יובא
 על השלכותיו העדכון, של התקציבית המשמעות לעדכון, בהתאם לפעול העמותה יכולת

 הדיון במסגרת העמותה. עובדי לכלל שכר העלאות למתן האפשרות על וכן העמותה פעילות
 ההוראה עובדי לכלל ביחס העדכון את לדחות ו/או לפרוס האפשרות היתר בין תבחן

בעמותה.
 במוסדות לעובדים תנאים להשוואת ביחס זה בסעיף האמור כי מובהר ספק הסר למען ה.

כלשהן. רטרואקטיביות השלכות ללא יחול ורשמיים מוכרים חינוך
 הצדדים יגיעו ולא במידה תחול לא להסכם 51 שבסעיף תעשייתי שקט על השמירה חובת ו.

ד? ס״ק במסגרת ובפרט זה, סעיף במסגרת להסכמה

 ושל הוראה עובדי תקשי״ר של הארגוניות/מינהלתיות ההוראות כי מובהר ספק הסר למען .17
 החינוך במוסדות העמותה עובדי על חלות אינן וכיו״ב) פיטורים הליכי (כגון העבודה חוקת

 להוראות לב בשים תקבע התפקיד הגדרת רשמי). שאינו מוכר והן ורשמי במוכר (הן השונים
הרלבנטיים. הקיבוציים ההסכמים ו/או העבודה חוקת

 ידי על המועסקים העובדים זכות לעניין העובדים נציגות מטענות לגרוע כדי זה בסעיף אין .18
 הרלוונטיים הקיבוציים ההסכמים לפי תנאים להשוואת רשמיים חינוך במוסדות העמותה

העניין לפי העבודה, חוקת ו/או

ייחודיים בתפקידים לעובדים העסקה תנאי - ,ה פרם

ניסיון תקופת .19
היו בעמותה חדש עובד של להעסקה הראשונים החודשים 9 א.  ההנהלה ניסיון. תקופת י

 שיקול לפי חודשים 3 עד של נוספת לתקופה הניסיון תקופת את להאריך רשאית תהא
לעובד. שתימסר בכתב ובהודעה דעתה

בעמותה. לתפקידו העובד של התאמתו תיקבע הניסיון בתקופת ב.
 יחול האמור בעמותה. עובד כל של העסקתו תחילת במועד יחל הניסיון תקופת מניין ג.

 תקופה בעמותה מועסקים זה הסכם על החתימה במועד אשר עובדים על גם בהתאמה
חודשים. 9מ- הפחותה

 העובד, של העסקתו את עת בכל לסיים העמותה הנהלת רשאית תהא הניסיון, בתקופת ד.
דין. לכל ובכפוף שימוע קיום לאחר

 יוחלט במסגרתו לעובד, ביחס דיון העמותה הנהלת תקיים הניסיון תקופת תום לקראת ה.
ההנהלה. דעת שיקול לפי העסקתו, סיום או העובד העסקת המשך על

 הניסיון תקופת תסתיים - העובד את ולהעסיק להמשיך תחליט וההנהלה במידה ו.
 העובד העסקת את לסיים תחליט שההנהלה ככל בכתב. מתאימה הודעה לו ותשלח

דין. לכל ובכפוף שימוע קיום לאחר הדבר יעשה

שכר .20
א׳. נספח לטבלה, בהתאם יקבע העמותה עובדי שכר א.
 בועדת לדיון הבקשה תועלה הטבלה, מהוראות לחרוג מעוניינת תהיה שההנהלה ככל ב.

הראשונה. בתקופה עובדים 4 עד של במגבלה וזאת התיאום
ההנהלה. של בסמכותה הינו בתפקידים העובדים שיבוץ ג.
שמסר. הפרטים פי על העובד, של הבנק לחשבון יועבר השכר ד.
הנלווים, והתשלומים השכר פירוט ובו שכר תלוש לעובד יימסר השכר, לתשלום במקביל ה.
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מי ניצול על ומצטבר שוטף דיווח הנטו, הניכויים,  ומס שכר ונתוני ומחלה, חופשה י
המס. בשנת מצטברים

 לבקשת הדוא״ל. באמצעות שכר תלושי למסור רשאית תהיה העמותה זה, סעיף לעניין
מודפס. שכר תלוש לו תמסור העמותה עובד,

 יחול האמור דין. פי על משרתו, להיקף יחסי באופן לשכר זכאי יהיה חלקית במשרה עובד ו.
 זכויות ועל זה בפרק המפורט אחר תשלום כל על לשכר, הנלוות התוספות כל על גם

אחרת. במפורש נאמר אם אלא ־ השכר בגין המשתלמות סוציאליות

קו יישור מנגנון .21

 תבצע )2.9.2018ב (שתחילתה התשע״ט הלימודים שנת של הראשון הרבעון במהלך א.
 במוסדות והמינהלה החינוך עובדי (לרבות העמותה עובדי כל בשכר התאמות העמותה

זה. הסכם להוראות התאמתם לצורך השונים) החינוך
 ותחול רטרואקטיבית תשולם שתהיה, ככל ההתאמות, מכוח לתשלומים הזכאות ב.

.2018 ספטמבר חודש ממשכורת

ההסכם לתקופת מיוחדת שכר תוספת תשלום .22
 שכר לקידום ההסכם תקופת במהלך פעמי וחד מיוחד תקציב תקצה העמותה הנהלת א.

ם בתפקידים העמותה עובדי חודיי  תקציב מסך 3% של כולל בשיעור זה הסכם חל עליהם יי
 והחזרי נוספות שעות עבור גמול ללא בלבד פנסיוניים שכר (רכיבי ברוטו בפועל השכר

זה. הסכם חל עליהם יחודיים בתפקידים העמותה עובדי של הוצאות)
:מרכיבים שני ויכלול 2019 אוגוסט חודש משכורת נתוני פי על יחושב התקציב ב.

 בהתאם תחושב אשר העובד משכר אחוזים 2 של בשיעור אחידה תוספת .1
.2019 אוגוסט חודש למשכורת

 כולל בשיעור העמותה, של עובדים הערכת הליך על המבוססת אישית תוספת .2
ברוטו. בפועל השכר תקציב מסך 1% של

 שנת של הראשון הרבעון במהלך תשולם הנ״ל, הרכיבים לשני בהתאם השכר, תוספת ג.
 ספטמבר חודש ממשכורת רטרואקטיבית )1.9.2019 ביום (שתחילתה התש״פ הלימודים

2019.

חג וחופשות שנתית חופשה .23
היו העמותה עובדי א.  ובהתאם שנתית חופשה חוק להוראות בהתאם שנתית לחופשה זכאים י

בעמותה. הקיימים להסדרים
היו להם בתשלום, החג ימי מספר השוואת על תשמור העמותה ב.  על העמותה עובדי זכאים י

היו העמותה עובדי שכלל באופן השונות, הדתות פי מי מספר לאותו זכאים י  בתשלום חג י
הגבוה). המספר (לפי

היו העמותה משרדי בהם וסוכות פסח של המועד חול בימי העמותה עובדי היעדרות ג.  י
היו סגורים  של השנתית החופשה ימי מכסת חשבון על וחציים העמותה חשבון על חציים י
העובד.

 וחובת בשנה, שנה מדי השנתית חופשתו מכסת את בפועל לנצל עובד לכל תאפשר העמותה ד.
 עם בתיאום וזאת ימים, 7מ־ תפחת שלא שנתית לחופשה בשנה שנה מדי לצאת העובד

קלנדריות. שנתיים של לצבירה מעבר לצבירה ניתנת אינה החופשה העובד. על הממונה

מחלה דמי .2>■
 תשל״ו מחלה דמי בחוק המפורטות לתקופות מחלה עקב מהעבודה להיעדר זכאי עובד א.

"החוק"). :זה בסעיף (להלן 1976 -
 הנקובה לתקרה עד החוק, פי על העובד לזכות ויעמדו יצטברו נוצלו שלא מחלה ימי ב.

בחוק.
מחלתו. על האפשרי בהקדם הישיר לממונה יודיע מחלה עקב מעבודתו שנעדר עובד ג.
 וכשירותו מחלתו, לגבי רפואי אישור העובד ימציא החודשי העבודה דיווח עם ביחד ד.

לעבודה. לשוב

השתלמות קרן .25

rd ג 
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היו העמותה עובדי א.  לקרן כעמיתים להצטרף בפועל, העסקה חודשי 3 השלמת לאחר זכאים י
השתלמות.

 לקרן המעסיק וחלק העובד חלק להפרשת זכאי יהא השתלמות לקרן שהצטרף עובד ב.
 בכתב העובד שהודיע ולאחר ההשתלמות לקרן העובד הצטרפות ממועד החל ההשתלמות

העמותה. להנהלת בחר) בה הקרן (ופרטי הצטרפותו דבר על
 הפנסיוני משכרו 7.5% של בשיעור תהא זה בפרק כאמור השתלמות לקרן העמותה הפרשת ג.

העובד. של

 ההשתלמות בקרן העובד של חלקו ,2.5% העובד של הפנסיוני משכרו העמותה תנכה בנוסף ד.
ההשתלמות. לקרן המעסיק חלק עם יחד ותעבירו

עבודה סדרי - ר פרק

עובדים קליטת .26

 היתר בין יפורטו בה כדין, לעובד הודעה העובד יקבל בעמותה, עובד של עבודתו תחילת עם א.
 ודרכי בעמותה המיוחד הקיבוצי להסכם הפניה וכן העובד; על הממונה תפקיד; הגדרת

העובדים. וארגון העובדים ועד עם ההתקשרות
העובדים. לנציגות כך על דיווח יועבר בעמותה עובד קליטת לאחר בסמוך ב.
 הנוגע אחר שינוי כל ו/או תפקידו בהגדרת ו/או העובד של ההעסקה תנאי בפירוט שינוי כל ג.

לעובד. יימסר ממנו העתק דאשר לעוב הודעה בטופס יפורט בעמותה, להעסקתו

עובדים ניוד .27

דעתה, שיקול ולפי צרכיה פי על שיידרש, ככל עובדים לנייד רשאית תהא העמותה הנהלת א.
העובדים. נציגות ויידוע העובד עם היוועצות לאחר קבוע, באופן ובין זמני באופן בין

 מיחידה לתפקיד, מתפקיד כגון: גאוגרפי ו/או פונקציונאלי שיהיה יכול העובדים ניוד ב.
 העמותה לצרכי בהתאם הכל למשנהו. אחד שירות וממקום למקום ממקום ליחידה,
 לב בשים העובד של השכלתו לכישוריו, ובהתאם העמותה, הנהלת של דעתה ולשיקול

הרחב. עיסוקו בתחום והכל מגוריו ומקום האישי למצבו
 מעורבותה. את ולבקש העובדים לנציגות לפנות רשאי יהא לניידו כוונה על לו שנמסר עובד ג.

העובדים. נציגות עם גם להתייעץ ההנהלה על יהא כאמור במקרה
 ספציפיים נלווים תנאים כולל לא העובד, של ושכרו דרגתו על שמירה תוך יבוצע ניוד ד.

 בזכויות לפגוע כדי זה בסעיף באמור רכב).אין החזרי (כגון: הקודם לתפקיד הקשורים
.1963תשכ״ג- פיטורים, פיצויי לחוק א)(11 סעיף מכוח העובד

העסקה וסיוס עובדים פיטורי - ד פר?

היו עובדים פיטורי .28 הקיבוצי. ההסכם והוראות הדין להוראת לאמור ובכפוף לב בתום י

בדין. הקבוע לפי תהיה לעובדים מוקדמת ההודעה תקופת .29

לזכותו. שנצברו החופשה ימי את לפדות רשאי בעמותה העסקתו שסיים עובד .30

 למעט הניסיון, תקופת את ישלימו אשר העמותה עובדי כל על יחול להלן זה בפרק האמור .31
 ועובדי רשמיים שאינם והמוכרים הרשמיים החינוך במוסדות ומינהלה הוראה עובדי

העמותה. ע״י המופעלים צהרונים

 חל אינו זה פרק אשר לעובדים העסקה סיום נהלי להסדרת ויפעלו מו״מ ינהלו הצדדים .32
.31.8.2019 ליום עד וזאת עליהם,

ם .33 רי טו ת פי מ ח ה אי מ מ א ת ה
 של אפשרויות ולרבות לפיטורים חלופות תבחן ההנהלה אי־התאמה, טענת של במקרים א.

 לשיקולים כפוף להלן המפורט התהליך פיטורים. חלף אחר, לתפקיד עובד והכשרת ניוד
לעיל. כאמור לניידו והאפשרות העובד, של האישי מצבו העובד, לוותק הנוגעים



 עובד של מתמשכת התנהלות כי הישיר"), "הממונה (להלן: העובד על הממונה מצא ב.
מן שיפור, הטעונות מהותיות נקודות על מצביעה  לו יינתנו ובה משוב לשיחת העובד יוז

 "תקופת (להלן: מחודש תפחת שלא תקופה במשך לתיקון, בכתב וברורים מוגדרים יעדים
השיפור").

 תוכל שיפור, חל לא כי ויימצא ובמידה לעובד, משוב ייערך האמורה, השיפור תקופת לאחר ג.
 העסקתו את לסיים האפשרות לבחינת לשימוע העובד את לזמן דעתה שיקול לפי העמותה

 של פיטוריו את העמותה שוקלת שבגינם הנימוקים את יכלול הזימון התאמה. אי מחמת
 7 לפחות העובדים לוועד העתק עם לעובד יישלח והוא רלבנטיים, מסמכים בצירוף העובד,

השימוע. מועד לפני ימים
 משאבי ונציג לעיל המתואר השיפור הליך את שניהל הישיר הממונה בפני יערך השימוע ד.

מן ככל בהליך להשתתף רשאי יהא העובדים ועד נציג אנוש, העובד. ע״י ויוז
 המועמד של מזכותו לגרוע מבלי השימוע, ישיבת במהלך פרוטוקול יערוך הישיר הממונה ה.

 להנהלה כך על שיודיע ובלבד הישיבה את להקליט ו/או מטעמו פרוטוקול לערוך לפיטורים
מראש.

נוספים, ימים 5 תוך יתקיים לפיטורים: מתנגד והוועד העובד, את לפטר והוחלט במידה ו.
 ביחס מנומקת החלטה ההנהלה תקבל הדיון בסיס על לפיטורים. בנוגע התיאום בועדת דיון

מען. ולנציג לעובד תימסר אשר לפיטורים
 בעבודתו ימשיך והעובד לתוקף, הפיטורים יכנסו לא מעלה, המתואר התהליך נמשך עוד כל ז.

כרגיל.

משמעת פיטורי .34
 מעבודתו עובד להשעות מבקש הוא בו מקרה בכל העובדים ועד את יידע העמותה מנכ״ל א.

בעמותה. עבודה המשך מאפשרת אינה לדעתו אשר התנהגות עקב מיידי, באופן
 עקב מיידי באופן עובד להשעות העמותה מנכ״ל רשאי יהיה העובדים, ועד בהסכמת ב.

 העובד של העסקתו להמשך בנוגע והחלטה לבירור עד וזאת חמורה משמעת הפרת
 לא עוד וכל חמורה" משמעת "עבירת הגדרת לצורך שעות. 72 בתוך שיערכו בעמותה,

 שבהסכם והכללים להוראות בהתאם הצדדים יפעלו בעמותה, משמעת תקנון הותקן
 לב בשים וזאת ישראל במדינת עובדים של ביותר הגדול המספר על החל הקיבוצי
.1963התשכ״ג־ פיטורים פיצויי לחוק 17 סעיף להוראות

 רק וזאת העובד, להשעיית בנוגע החלטה המנכ״ל יקבל העובדים, ועד של הסכמה בהיעדר ג.
 שעות 72 בתוך תיערך זאת שהיוועצות ובלבד העובדים, ארגון בנציג היוועצות לאחר

העובדים. לוועד המנכ״ל לראשונה פנה בו מהמועד
 למלוא זכאי יהיה לעיל, הקבוע למנגנון בהתאם שיושעה עובד כי יובהר ספק הסר למען ד.

ההשעיה. תקופת בגין שכרו

התייעלות: פיטורי .35

 שקילת העמותה הנהלת לדעת המחייבים העמותה, של תקציביים קשיים של מקרה בכל א.
 העמותה הנהלת תעביר משרה, היקפי צמצום של ו/או צמצום פיטורי של האפשרות

והיקפם. צמצום בפיטורי הצורך אודות על רלבנטיים ונתונים מידע העובדים לנציגות
 והמסמכים הנתונים העברת ממועד יום 14 של זמן טווח ובמסגרת מכן, לאחר מיד ב.

 העמותה הנהלת לבין העובדים נציגות בין מו״מ יתקיים לעיל, א׳ בס״ק לאמור בהתאם
מרצון, פרישה לתוכנית האפשרויות שקילת ולרבות צמצום, לפיטורי לחלופות הנוגע בכל
לעמותה. מחוץ עבודה בחיפוש סיוע פנימי, ניוד

 שמות של רשימה העובדים לנציגות העמותה תעביר להסכמות, הצדדים הגיעו לא ג.
 "רשימת (להלן: משרתם היקף את לצמצם או לפטר מעוניינת שהיא העובדים

ההנהלה").
 להתנגד או עובדים שמות של חליפית רשימה להעביר זכות תהיה העובדים לנציגות ד.

 לרשימת מנומקת התנגדות תוך חלופיים, שמות תחתם להציב מבלי ברשימה לשמות
 או ההנהלה רשימת העברת ממועד ימים 7 תוך וזאת חליפית״) ״רשימה (להלן: ההנהלה

המאוחר. לפי לעיל, ב לס״ק בהתאם המו״מ התקיים בהם הימים 14 מתום ימים 7 תוך
 רשימת מסירת מיום ימים 3 תוך התיאום ועדת תכונס להסכמה, הצדדים הגיעו לא

 סיום את שוקלת שהעמותה לעובדים שימוע יתקיים בוועדה החלטה קבלת לאחר הוועד.
העסקתם.

 ימשיכו והעובדים לתוקף, הפיטורים יכנסו לא מעלה, המתואר התהליך נמשך עוד כל ה.
כרגיל. בעבודתם
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 פיטורי ממועד חודשי□ 12 תוך שצומצמו תקני□ וחזרו העמותה של מצבה השתפר ו.
 חזרה זכות מתן בחיוב תשקול וההנהלה העובדים, לנציגות כך על הודעה תימסר הצמצום

לעיל. המתואר התייעלות בהליך העסקתם שהפסיקו לעובדים קדימה) (זכות

העובד חובות - ח' פר?

 הממונה ולהוראות זה הסכם להוראות התפקיד, להגדרת בהתאם תפקידו את ימלא עובד כל .36
 שיקול הפעלת נדרשת בהם למקרים עצמאי דעת ושיקול ואישי מקצועי ידע הפעלת תוך עליו,
דלעיל. הגורמים יתר כל לפי תפקידו את העובד ימלא כתובה, תפקיד הגדרת בהעדר אישי. דעת

 כדי בשינוי שיש ככל האישיים, בנתוניו ו/או במצבו שינוי כל על דיווח לעמותה ימסור עובד כל .37
תיו על להשפיע כויו מי 14מ־ יאוחר ולא האפשרי בהקדם זה, הסכם פי על ז עבודה. י

עניינים גיגוד .38
 ניגוד בו, להיות עלול או בו, שיש למצב או להגיע יכולתו ככל יימנע עובד א.

 מיד לדווח עובד כל על כזה. במצב להימצא או בעמותה לתפקידו ביחס אינטרסים
 בעמותה עבודתו בין עניינים ניגוד ייווצר שבו מקרה כל ועל עניין כל על לעמותה

האישיים. ענייניו לבין
מו לגבי ספק קיים אם ב.  בפני הנושא את העובד יביא אינטרסים, ניגוד של קיו

בדבר. יכריע אשר זה, לעניין המנכ״ל של מטעמו שמונה מי ו/או העמותה, מנכ״ל

נוספת עבודה .39
 לעניין ("עבודה" עבודה עצמו על יקבל לא מלאה במשרה בעמותה המועסק עובד א.

 בשכר בין זמנית, או קבועה אחרת, דין) פי על ומעביד עובד יחסי של קיומם - זה
 ללא ובין אחר, עבודה במקום אחר חומרי תגמול או הוצאות החזר תמורת בין

ם ולא יפתח לא תמורה קיי (להלן: אחרים עם בשותפות או בבעלותו עסק י
 (חבר האגף ממנהל מראש בכתב אישור לכך יקבל א□ אלא חיצונית"), "עבודה
 פעילות לגבי יחול לא לעיל האמור כי מובהר עובד. הוא בו העמותה) הנהלת

רווח. כוונת ללא התנדבותית
 שההיקף בתנאי נוספת, עבודה בכל לעבוד רשאי משרה בחלקיות המועסק עובד ב.

 משרה של היקף על יעלה לא מועסק הוא בהן העבודות בכל עבודתו של הכולל
 האגף ממנהל ומראש בכתב אישור לכך יקבל אם אלא דין, פי על אחת מלאה
 בעבודתו תפגע לא הנוספת שעבודתו ובתנאי עובד הוא בו העמותה) הנהלת (חבר

בעמותה.
 שלא מבצע הוא אותו תפקיד ו/או משרה כל על בכתב להצהיר כאמור עובד על ג.

 עובד הוא בו האגף מנהל את לעדכן וכן בעמותה, לעבודה קבלתו בעת בעמותה
בעמותה. עבודתו תקופת במהלך נוספת עבודה עצמו על מקבל שהוא מקרה בכל

 תקשיר החינוך/ משרד הוראות לעיל לאמור בנוסף יחולו הוראה בתפקיד עובד על ד.
נוספת. לעבודה ביחס עו״ה

 פקס, טלפון, כולל מתכלה; או (קבוע העמותה ברכוש סביר בלתי שימוש יעשה לא עובד .40
תפקידו. לצרכי שלא וכיו״ב) ומדפסות צילום מכונות מחשבים,

 לידיעתו שהובא ו/או בעמותה, תפקידו במסגרת אצלו שהתקבל מידע כל בסודיות ישמור העובד .41
בעקיפין. ו/או במישרין לעמותה הקשור ו/או תפקידו, במסגרת

 משרתו היקף פי על הרגילות העבודה בשעות הרגיל עבודתו במקו□ תפקידו את יבצע עובד .42
 העבודה שצורכי עת בכל נוספות, בשעות ו/או עודפות, בשעות ג□ ־ בכתב לכך נדרש ובא□

הישיר. הממונה דעת שיקול פי על יחייבו, והנסיבות

 קיבל או בכתב במפורש נדרש העובד א□ רק ישולם נוספות שעות או עודפות שעות בגין תשלו□ .43
משלימות שעות עבור תשלו□ נוספות. או עודפות שעות לעבוד בכתב מראש מפורש אישור

לחינוך
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 תשלום בהתאם. הסוציאליים התנאים כל את ויכלול העובד של הרגיל לשכרו בהתאם ייעשה
ומנוחה. עבודה שעות בחוק הקבוע בשיעור יהיה נוספות שעות בגין

 בזמן, חסכון עבודה, הליכי שיפור ידי על העמותה של תפקודה לשיפור יכולתו כמיטב יפעל עובד .44
ובאנרגיה. בציוד בחומרים,

הסמכה. אותה ובגבולות כן לעשות הוסמך אם אלא העמותה, עבור או בשם יתחייב לא עובד .45

ת פרק גו צי העובדים ט'-נ

 על המושתתים עבודה יחסי הנהגת לשם פעולה ישתפו הצדדים - העובדים ועד פעילות .46
ההסכם. להוראות בכפוף והידברות, שקיפות

חבר דמי .47
 חבר דמי חודש, מדי הקיבוצי, ההסכם חל עליו עובד כל של ממשכורתו תנכה העמותה א.

מען, ותקנון מען להנחיות בהתאם ,0.5% בגובה ארגוני מקצועי טיפול דמי או 0.9% בגובה
למען. ותעבירם בדין, שקיימת ככל לתקרה, ובכפוף לעת, מעת שיעודכן כפי

 ארגון לאותו חבר דמי משכרם מנכה ושהעמותה אחר עובדים בארגון חברים שהם עובדים ב.
היו למען. טיפול דמי או חבר דמי מתשלום פטורים י

ע פרק ב יי שו דעות חילוקי -יי

 הנוגעים דעות חילוקי וכן זה, הסכם של ביצועו ו/או ההסכם לפרשנות בקשר דעות חילוקי .48
 שלגביהם בעניינים למעט פרטניים, במקרים זה בהסכם הקבועים המנגנונים יישום לאופן
התיאום. בועדת דיון של במסגרת ידונו אחר, הכרעה מנגנון זה בהסכם נקבע

 מכוח ו/או זה הסכם מכוח זכויות ו/או שכר חישוב של שאלות עניינם הדעות שחילוקי ככל .49
צווי קיבוציים הסכמים  ועדת תשקול רשמיים, חינוך מוסדות עובדי על החלים הרחבה ו
 בסוגיה מקצועית דעת חוות שיגיש מוסכם אקטואר של שירותיו את לשכור התיאום

 מהעלות. 25%ב יישא מען וארגון מהעלות 75%ב העמותה תשא שכזה במקרה שבמחלוקת.
 ולא שבמחלוקת העניין של ביצועו יוקפא הדעות חילוקי יישוב מנגנון הפעלת במהלך

מהצדדים. מי ידי על צדדיים חד צעדים יתקיימו

 הצדדים הגיעו לא הצדדים. בהסכמת הצורך במידת ויוארך יום 21 למשך יופעל זה מנגנון .50
תיו. על שומר צד וכל דין פי על לפעול צד כל רשאי להסכמה, זכויו

תעשייתי ושקט תביעות מיצוי .51
 זה יחידיהם ו/או הצדדים ודרישות תביעות כל של ומוחלט מלא סופי, מיצוי מהווה זה הסכם

 וזאת זה, בהסכם אחרת במפורש נקבע אם אלא בהסכם, שהוסדרו הנושאים בכל זה, כלפי
הראשונה. התקופה למשך

 לגבי וזאת תעשייתי שקט על ישמרו מיחידיהם, אחד וכל הצדדים, הראשונה, התקופה במהלך
 זה. בהסכם אחרת במפורש נקבע אם אלא זה, בהסכם שהוסדרו הנושאים

 כלכליים היבטים יש להן העובדים נציגות דרישות כלל את ממצה זה הסכם כי ומוסכם מובהר
הראשונה. לתקופה ביחס נוספות כלכליות דרישות יועלו ולא הראשונה התקופה למשך

החתום, על הצדדים באו ולראיה



תפקיד בסיס על כניסה שכר - נספה

מינימלית כניסה דרגת מהלקה

אדמיניסטרציה
6,000 תואר ללא משרד מנהלת
7,000 ניסיון שנות 5 מעל תואר ללא משרד מנהלת

פיננסי
8,000 נסיון ללא חשבונות מנהל
9,000 1+2 נסיון ללא חשבונות מנהל

10,000 ניסיון שנות 5 מעל 1+2+3 חשבונות מנהל

כספים גיוס
8,200 ניסיון ללא מחלקת׳ עובד
9,200 ניסיון שנות 3 אקדמי, תואר מחלקת׳ עובד

10,000 ניסיון שנות 5 אקדמי, תואר מחלקת׳ עובד
11,000 מחלקה מנהל סגן
12,000 ניסיון שנות 6 אקדמי, תואר , מחלקה מנהל סגן

פדגוגיה מהלקת
9,000 פדגוגים ומדריכי□ מנחים

10,000 ניסיון שנות 10 מעל פדגוגים ומדריכים מנחים

קהילות מהלקת
9,000 מחלקתי עובד / קהילתיות מארגנות

10,000 ניסיון שנות 3 אקדמי תואר מחלקת׳ עובד / קהילתיות מארגנות
11,000 מחלקה מנהל סגנית
12,000 ניסיון שנות 6 מתקדם, אקדמי תואר מחלקה, מנהל סגנית

גנים
6,600 תואר עם רך גיל מובילות
7,000 ניסיון שנות 5ו- אקדמי תואר ע□ רך גיל מובילות
6,000 תואר ללא רך גיל מובילות
6,500 ניסיון שנות 5 עם תואר ללא רך גיל מובילות

לשעה ₪ 37 רך גיל סייעת
לשעה ₪ 37 מחליפה סייעת
לשעה ₪ 37 צהרון עובדת
לשעה ₪ 45 צהרון מובילת
לשעה ₪ 60 ניצנים - צהרון מובילות

מינו-עסו
<52 י יי


