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;בעמותה היציג העובדים ארגון הוא מען העובדים וארגון הואיל

 כך ובתוך עליונה, חשיבות בעלי ערכים אדם ובזכויות האדם בכבוד רואים להסכם והצדדים והואיל
 של הוגנת בהעסקה אלו עקרונות לבטא מבקשים והם בעמותה, העובדים זכויות את גם

 מודל והצבת מלאה, שקיפות התעסוקתי, וביטחונם זכויותיהם הבטחת תוך העובדים,
;שכר פערי בצמצום היתר בין ביטוי לידי הבא שוויוני העסקה

 להחליף בא ואשר בעמותה, ההעסקה תנאי את הקובע הסכם וגיבשו מו״מ ניהלו והצדדים והואיל
; 16.11.2017 מיום הקיבוצי ההסכם את

 והכול ומחייב, בלעדי בהסכם הגיעו אליהן ההסכמות את בכתב לעגן הצדדים וברצון והואיל
;להלן כמפורט

כדלקמן: הצררים, בין 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

 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 גס כוונתן יחיד

ההסכם.

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

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

 שהיו והנהלים הנוהגים החוזים, ההסדרים, ההסכמים, כל את ומחליף במקום בא זה הסכם .6
 זה. בהסכם אחרת נקבע אם אלא העובדים, לזכויות הנוגעים הקובע המועד ערב בעמותה קיימים

 הסכם לחתימת עובר מהעובדים, למי שניתנו מזכויות לגרוע ו/או למעט בא אינו זה הסכם ברם,
מיטיבים. ושכר עבודה תנאי לרבות זה,

 כתקופת תהיה השינוי של תוקפו תקופת ובכתב. הצדדים בהסכמת ייעשה זה בהסכם שינוי כל .7
 הסכמים בחוק כנדרש לרישום יוגש השינוי אחרת. במפורש הוסכם אם אלא זה, הסכם של תוקפו

.1957 - התשי״ז קיבוציים,

 במקום יימצא נוסף ועותק העובדים ועד אצל בעמותה עובד כל לעיון זמין יהיה מההסכם עותק .8
העמותה. על־ידי שיקבע

הגדרות - ,ב פר?

 המונחים אחרת. במפורש נקבע אם אלא לצדו, הנתונה המשמעות מונח לכל תינתן זה בהסכם .9
:כדלקמן יוגדרו, זה בהסכם

לייצגו. שהוסמך מטעמו מי או המנהל הוועד- המנהל הוועד

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

- הוועד

- העובדים נציגות

ד- עוב

בעמותה. העובדים ועד

העניין. לפי הוועד ו/או מען

העמותה. עובד

ציבורית; פעילות מחלקת העמותה: ממחלקות אחת של מנהלת מנהלתמחלקה-
 תושבי מחלקת הניידת; והמרפאה כבושים שטחים מחלקת
 וחסרי מהגרים הפתוחה, המרפאה כלואים; מחלקת ישראל;

תפעול. מחלקת ;מעמד

התוכן מנהלת משאבים; גיוס מנהלת הבאים: התפקידים אחד מנהלתבכירה-
כספים. סמנכ״ל ;ואתיקה

2019 במאי 1 - זה הסכם של תוקפו תחילת מועד - הקובע המועד

מנהלת של מלאה משרה בגין ₪ 10,500;מלאה משרה בגין ₪ 8,500 - ההתחלתית המשכורת
בכירה. למנהלת מלאה למשרה ₪ 14,000;מחלקה

זוג. בן/ת אח, ילד, הורה, ־ ראשונה מדרגה משפחה קרוב

מטפל ו/או 9 גיל עד לילד הורה שהוא עובד עבור שבועיות. שעות 40 - מלאה משרה
 תהיה מלאה משרה סיעודי, שהוא ראשונה מדרגה משפחה בקרוב

שבועיות. שעות 38 בת

תוקפו ותקופת חהסכס תחולת - ג' פרק

על: יחול זה הסכם .10

עליו. החתומים להסכם הצדדים א.
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ניסיון. בתקופת עובדים לרבות העמותה, מנכ״ל למעט העמותה עובדי כל ב.

 מיום החל היינו הראשונה"), "התקופה :(להלן שנים שלוש של לתקופה בתוקף יהיה זה הסכם .11
קצובה"). הבלתי "התקופה (להלן: קצובה בלתי לתקופה להסכם יהפוך ולאחריה 1.5.2019

 בתוך יחל זה בהסכם שינויים על או חדש הסכם על קיבוצי ומתן משא לעיל, מהאמור לגרוע מבלי
 לא כי מוסכם לעיל, האמור מכלליות לגרוע מבלי הצדדים. אחד זאת ביקש בו מהמועד חודשיים

המוקדם. לכל הראשונה התקופה תום לפני חודשים שלושה רק אלא ומתן משא יתחיל

.1957תשי״ז- קיבוציים, הסכמים חוק לפי מיוחד קיבוצי כהסכם לרישום יוגש זה הסכם .12

שקיפות - ,ר פרק

 גיוס התקציבי, העדיפויות סדר לקביעת הנוגע בכל העובדים ושיתוף שקיפות תנהיג העמותה .13
:כך ובתוך וחלוקתו, לעמותה, התקציב

חודשי. פעילות דו״ח יגישו המחלקות כל א.

 הקצאת בין השוואה היתר, בין יכלול, אשר חציוני, דו״ח תגיש הכספים ניהול מחלקת ב.
בפועל. שנעשה השימוש מול המתוכננת התקציב

 יידונו ואלה מפורטות, עבודה תוכניות לשנה, אחת העמותה, להנהלת יגישו המחלקות, כל ג.
המנהל. הוועד בקרב והן העובדים צוות בקרב הן

 להיות עשוי אשר בשינוי צורך קיים כי לה היוודע עם מיד העובדים לוועד תודיע העמותה ד.
 של ההעסקה תנאי על בעקיפין או במישרין השפעה בעל או התקציב היקף על השפעה בעל
 היקף את לשנות או העובדים מספר את לצמצם החלטה לרבות חלקם, או העובדים כלל

שלהם. המשרה

 לכנס לעיל, ד׳ לס״ק בהתאם מהעמותה הודעה קיבל בו בנושא רשאי, יהיה העובדים ועד ה.
 ומנכ״ל מען), ו/או הוועד (חברי העובדים נציגי שני המנהל, הוועד נציגי שני ישתתפו בו דיון

קולות. ברוב החלטה ויקבלו דיון יערכו אשר הרחב"), "הפורום (להלן: העמותה

וקידום דירוג שכה מדעיות - ה' פרק

ההתחלתית. במשכורת יועסק הקובע, המועד לאחר לעבודה שייקלט בעמותה, חדש עובד .14

 לתפקידו, בהתאם ההתחלתית מהמשכורת נמוך בשכר הקובע המועד ערב בעמותה שהועסק עובד . 15
בעמותה. לתפקידו בהתאם ההתחלתית, למשכורת הקובע מהמועד החל זכאי יהיה

שגתית העלאה .16

 ותק בעל עובד כל של שכרו יעלה ביוני), (המשתלמת 2019 מאי חודש משכורת במסגרת א.
 בעמותה העובדים לכלל השכר להעלאת התקציב שווה. בסכום בעמותה שנה לפחות של

 יחולק זה וסכום העובדים, כלל של השנתית השכר מעלות אחוזים) (שלושה 3% יהיה
השכר"). "תוספת :(להלן העובדים בין שווה באופן

 לפחות של ותק בעל עובד כל של שכרו יעלה ,2020 מאי חודש במשכורת החל לשנה, אחת ב.
4% יהיה בעמותה העובדים לכלל השכר להעלאת התקציב שווה. בסכום בעמותה שנה

 שווה באופן יחולק זה וסכום העובדים, כלל של השנתית השכר מעלות אחוזים) (ארבעה
השנתית"). השכר "תוספת (להלן: העובדים בין

ניהולי. בתפקיד לרבות תפקיד, בכל העמותה עובד הינו עובד זה, סעיף לעניין ג.



 לעיל 16 לסעיף בהתאם שכרו יעלה בעמותה, משנה פחות של ותק בעל הינו מאי בחודש אשר עובד . 17
 העובד של שכרו יעלה מכן, שלאחר בשנה ההעלאה במסגרת מכן. שלאחר בשנה מאי בחודש רק
בעמותה. הראשונה עבודתו שנת בגין גם

 ההפרשות כל לחישוב בסיס המהווה מהמשכורת חלק תהווה השכר תוספת ספק, מנוע למען .18
הקובעת"). "המשכורת (להלן: פנסיוניות הפרשות ולרבות הסוציאליות

 או הניהולי בתפקיד ההתחלתי השכר בגובה יהיה שכרו - ניהולי לתפקיד שקודם העמותה עובד .19
הגבוה. לפי ־ ₪ 1,000 בתוספת הקידום ערב העובד של שכרו בגובה

 העמותה תעלה זה, בהסכם שהותוו לעקרונות ותיקים עובדים של שכר התאמות ביצוע לצורך .20
בו. המפורטים לסכומים בהתאם זה, להסכם א׳ בנספח המפורטות העובדות של שכרן את

 ביכולות לפגוע העלולים כלכליים קשיים העובדים נציגות בפני תציג העמותה בו מקרה בכל .21
 יקבל אשר הרחב בפורום דיון ייערך זה, להסכם בהתאם העובדים שכר את לשלם העמותה
אפשריים. כלכליים לפתרונות בנוגע החלטה

מנוחה ב<מי ועבודה חירום; מצב נוספות; שעות - ד פרה

 מחלקה איזו על פירוט יכלול האישור העמותה. מנכ״ל באישור רק תתבצע נוספות בשעות עבודה .22
המאושרת. בתשלום הנוספות השעות מכסת ומהי חל, הוא תקופה ובאיזו

והלוואות מחלה הבראה, חופשה, - ד פרק

שנתית חופשה .23

:שלהלן הפירוט לפי בעמותה, שצברו לוותק בהתאם חופשה לימי זכאים יהיו העובדים א.

חופשה ימי 12 - הראשונה השנה בעד
חופשה ימי 14 - השניה השנה בעד
חופשה ימי 17 - השלישית השנה בעד
חופשה ימי 20 - הרביעית השנה בעד
חופשה ימי 23 - החמישית השנה בעד
 26 של למכסה עד הימים 23 למניין נוסף חופש יום יתווסף ואילך השישית מהשנה החל

ימים.

 הקלנדרית, השנה תום עד לרשותו העומדים השנתית החופשה ימי מלוא את ניצל שלא עובד ב.
 השנתית לחופשה ולצרפם מסוימת, בשנה נוצלו שלא שנתית חופשה ימי 12 עד לצרף רשאי

הבאה. הקלנדרית בשנה לו שתינתן

 8 של ותק בעל לעובד אחת, בשנה האפשרי המרבי החופשה ימי סך כי יצוין ההבהרה לשם
 שלא ימים 12 בצירוף שנתית חופשה ימי 26 של חישוב (לפי ימים 38 של יהיה ומעלה, שנים
קודמת). משנה נוצלו

 יימחקו לא הקובע המועד ערב עובד של לזכותו צבורים היו אשר שנתית חופשה ימי ג.
לעיל. ב. בס״ק המפורט ההסדר במסגרת

שנתית, חופשה ימי 20 לזכותו צבורים היו הקובע המועד שערב עובד לעיל, האמור אף על
 אשר עובד יימחקו. 2020 שנת בתום - כן יעשה שלא וככל ,2020 שנת לתום עד לנצלם יוכל
 עד לנצלם יוכל שנתית, חופשה ימי 20מ־ למעלה לזכותו צבורים היו הקובע המועד ערב

שנתית, חופשה ימי 20 לו יימחקו 2020 שנת בתום - כן יעשה שלא וככל ,2020 שנת לתום
נוצלו. שלא הימים יתרת תימחק - חלקם את ניצל ואם

 עובדים של שנתית חופשה ימי למחוק הצורך את למנוע בכדי יכולתה ככל תפעל העמותה
.2020 שנת בתום



אוגוסט בחודש עבודה .24

 והדבר בלבד, יום חצי יעבוד שנה, מדי אוגוסט חודש במהלך שבו, בשבוע קבוע יום יבחר עובד כל
 המפורטת החופשה ימי ממכסת ייגרע ולא ועניין, דבר לכל מלא עבודה יום עבד כאילו ייחשב
לעיל. א..23 בסעיף

הגדול בחופש עבודה .25

באוגוסט. 31 ליום ועד ביולי 1 שמיום התקופה הינו זה בסעיף הגדול החופש א.

בלבד, שבועיות שעות 34 הגדול החופש בתקופת יעבוד 9 גיל עד לילד הורה שהוא עובד
ועניין, דבר לכל מלאה במשרה כעבודה ייחשב והדבר

לעיל. 24 בסעיף הקבועה להטבה זכאי יהיה לא זה, לסעיף בהתאם זכותו את שניצל עובד ב.

הרמדאן בתקופת עבודה .26

 ייחשב והדבר יום, בכל שעות 6 במשך הרמדאן צום בתקופת יעבוד המוסלמית הדת בן עובד א.
ועניין. דבר לכל מלאה במשרה כעבודה

 יחולו ולא זה סעיף יחול אוגוסט ו/או יולי בחודש חלים והם הרמדאן תקופת שהם ימים על ב.
.25 ו/או 24 סעיפים

המועד בחול עבודה .27

 עבדו כאילו ייחשב והדבר עבודה יום חצי לעבוד זכאים העובדים יהיו ופסח סוכות המועד בחול
ועניין. דבר לכל מלא עבודה יום

חג בערבי עבודה .28

 דבר לכל מלא עבודה יום עבד כאילו ייחשב והדבר הבאים, החג בערבי יעבוד לא עובד א.
פסח. סוכות, כיפור, יום השנה, ראש ועניין:

 יום עבדו כאילו ייחשב והדבר עבודה, יום חצי לעבוד העובדים זכאים יהיו החג ערבי ביתר ב.
ועניין. דבר לכל מלא עבודה

בחירה ימי .29

 מתוך בחירתו, פי על בשנה, חופשה ימי לשני עובד כל זכאי יהיה השנתית, החופשה לימי בנוסף
זה. להסכם ב׳ כנספח שתצורף רשימה

הבראה דמי .30

לדין. ובהתאם שלו המשרה והיקף שלו הוותק פי על הבראה דמי לתשלום זכאי יהיה עובד כל

מחלה .31

הכול. בסך מחלה ימי 90 ועד עבודה שנת כל בגין מחלה ימי 25 יצבור עובד א.

 מהיום החל מחלה, דמי בגין מלא לתשלום זכאי יהיה מחלה, עקב מעבודתו שנעדר עובד ב.
להעדרו. הראשון
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 תקופת חשבון על ראשונה, מדרגה משפחה קרוב מחלת בשל היעדרות לזקוף זכאי עובד ג.

שלו. הצבורה המחלה

 הצגת מהעובד לדרוש העמותה רשאית עובד, מחלת של ברציפות השלישי מהיום החל
רפואי. אישור

 פי על העובד, יקבל צבורים, מחלה ימי נותרו לא לעובד כאשר ממושכת, מחלה של במקרה ד.
שיצבור. עתידיים מחלה ימי חשבון על מחלה ימי 30 עד בקשתו,

 שמצב משום לעבודה שב לא סיומם ועם זה, לסעיף בהתאם המחלה ימי 30 את שניצל עובד
 זכות מכל יקוזזו לא זה לסעיף בהתאם לו ששולמו המחלה ימי - זאת איפשר לא בריאותו

תעסוקתי. מרופא אישור להצגת בכפוף וזאת העסקתו, סיום בגין לו שמגיעה אחרת

סיעות.32 ג

 בהוצאות להשתתפות זכאי יהיה במצטבר, הבאים התנאים שלושת לגביו מתקיימים אשר עובד
 להחזר ולא העובד, של בפועל העבודה ימי למספר בהתאם לקילומטר, שקל חצי בגובה רכב

:חופשי־חודשי כרטיס

 תחבורה כלי להחליף ציבורית, בתחבורה העבודה למקום מביתו הגעה לשם נדרש העובד א.
לפחות. פעמיים אוטובוס) ו/או (רכבת

לעבודה. הגעה לצורך הפרטי ברכבו שימוש עושה העובד ב.

לפחות. וחצי שעה אורכת ציבורית בתחבורה העבודה למקום העובד מבית הגעה ג.

הלוואות .33

זה. להסכם ג׳ כנספח המצורף לנוהל בהתאם לעובדים הלוואות תיתן העמותה

ופנסיה השתלמות קרו - ח' פר?

פנסיוני ביטוח .34

 עבודתו תחילת מיום עובד, כל בגין פנסיה לקרן חשבונה על הפרשות תבצע העמותה א.
 והפרשה לניכוי בנוסף וזאת לפיצויים, 8.33% ו- לגמל, מהשכר 6.5% של בשיעור בעמותה,

 דין, פי על (מינימום) ההפרשות גובה שיתעדכן ככל לגמל. 6% של בשיעור העובד חשבון על
בהתאם. זה בהסכם גם ההפרשות גובה יתעדכן

 47 בסעיף (כהגדרתה גמל לקופת הפנסיוני החיסכון העברת על להורות רשאי יהיה עובד כל ב.
בחירתו. פי על הכנסה) מס בפקודת

 פיטורים, פיצויי לחוק 14 סעיף הוראות יחולו הפיצויים לרכיב העמותה הפרשות כל על ג.
 פיטורים לפיצויי העמותה הפרשות היינו פיטורים"), פיצויי "חוק :(להלן 1963תשכ״ג־

 של חובתה את ממצות והן העבודה סיום במועד פיטורים פיצויי תשלום במקום באות
 פיצויי כספי ספק, למניעת הסכם. ו/או דין כל פי על פיטורים פיצויי לשלם העמותה

עבודה. יחסי סיום של מקרה בכל לזכותו ישוחררו העובד לטובת שנצברו הפיטורים

 עבודתו תקופת על חל שלא או לכן קודם או 2002 בשנת בעמותה עבודתו שתחילת עובד ד.
 בכל זכאי, יהיה העבודה, מתקופת חלק כולל פיטורים, פיצויי לחוק 14 סעיף מכוח האישור

 הסכם כניסת שעד התקופה בגין פיטורים פיצויי להשלמת העבודה, יחסי סיום של מקרה
 שנות במספר ההעסקה) סיום (במועד האחרון שכרו מכפלת של חישוב לפי לתוקף, זה

 מלאות הפרשות ביצעה והעמותה במידה גם וזאת הקובע, למועד עד בעמותה עבודתו
העובד. של הפיצויים לקרן )8.33%(

 שלילת המצדיקות בנסיבות בעמותה עבודתו שמסיים עובד לעיל, מהאמור לגרוע מבלי
פיצויי ברכיב הפנסיה בקרן שנצברו הכספים כל לזכותו ישוחררו ־ דין פי על פיטורים פיצויי
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 זה, לסעיף בהתאם פיצויים השלמת לבצע האם דעת שיקול יהיה לעמותה אך פיטורים,
דין. פי על כן לעשות מחויבת היא אם אלא בחלקה, או במלואה

השתלמות קרו .35

 השתלמות לקרן העסקה, חודשי (שישה) 6 מתום החל עובד, כל עבור הפרשות תבצע העמותה
העובד. חשבון על מהשכר 2.5% ו־ המעביד, חשבון על מהשכר 7.5% בשיעור

עבודה סדרי - ט' פרק

 כך על תודיע ,משרה, לצמצם או לבטל ו/או משרה להוסיף מבקשת העמותה בו מקרה בכל .36
 יהיה העובדים ועד הארגוניים. העדיפויות סדרי את ותנמק העובדים, לוועד בכתב העמותה

 או ביטולה המשרה, הוספת בעניין החלטה וקבלת דיון לצורך הרחב הפורום את לכנס רשאי
בנושא. צמצומה,

חדשיס עובדים גיוס .37

 תוך העובדים, לוועד העמותה כך על תודיע חדש עובד בגיוס הצורך היווצרות עם מיד א.
הנחוצים. והכישורים המועמד מן הדרישות התפקיד, הגדרת

 עובד נמצא ולא במידה פנימי. במכרז העמותה לעובדי קודם תוצע חדשה או פנויה משרה
 במכרז שיופיעו התפקיד דרישות חיצוני. מכרז יפורסם המשרה, את שיאייש העמותה

לעיל. א. לס״ק בהתאם העובדים לוועד שנמסרו כפי התפקיד דרישות הן והחיצוני הפנימי
המוצע. השכר יפורט החיצוני המכרז בפרסום

 פי על המתחייב מהשכר יותר גבוה בשכר משרה לפרסם מבקש שהמנכ״ל מקרה בכל ב.
 שננקטו האמצעים כל את יפרט האפשרי, בהקדם העובדים לוועד יפנה זה, הסכם

 ועד הקיבוצי. ההסכם פי על מהשכר חורג שאינו בשכר לתפקיד מועמד לאתר בניסיון
 חלופות היתר בין חלופות, להציע או מהשכר החריגה את לאשר רשאי יהיה העובדים

 לא העובדים וועד שהמנכ״ל במקרה העסקתו. אופן ו/או העובד גיוס ניסיונות לגבי
הרחב. הפורום להכרעת המחלוקת תועבר להסכמה, יגיעו

עובדים קליטת .38

 היתר בין יפורטו בה כדין, לעובד הודעה העובד יקבל בעמותה, עובד של עבודתו תחילת עם א.
;שלו האחריות ותחומי סמכויותיו ;ומהותו תפקידו הגדרת ;העובד של ההעסקה תנאי גם

 ציפיות שנדרשות); (ככל חריגות עבודה שעות התפקיד; לביצוע הדרושים הכישורים
 העובדים ועד עם ההתקשרות ודרכי בעמותה המיוחד הקיבוצי להסכם הפניה וכן ;מהעובד

העובדים. וארגון

העובדים. לוועד יימסר לעובד ההודעה נוסח של העתק ב.

 ומנהלת העובד בשיתוף לשנה אחת תרוענן לעובד הודעה בטופס המופיעה התפקיד הגדרת ג.
 שיימסר לנוסח בנוסף העובדים, לוועד הוא אף יימסר המעודכן הנוסח והעתק המחלקה,

לעובד.

 הנוגע אחר שינוי כל ו/או תפקידו בהגדרת ו/או העובד של ההעסקה תנאי בפירוט שינוי כל ד.
 והעתק לעובד יימסר ממנו העתק אשר לעובד הודעה בטופס יפורט בעמותה, להעסקתו

העובדים. לוועד נוסף

ניסיון תקופת .39

 הראשונים החודשים שלושת במשך ניסיון בתקופת כעובד ייחשב לעבודה שיתקבל עובד כל
זה. הסכם מכוח לו המוקנות בזכויות לפגוע בכך שיהיה מבלי וזאת להעסקתו,

>
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עובדים הכשות .40

 לעובדים הכשרות למתן קבועים פרמטרים העובדים ועד בשיתוף יגדירו והמנכ״ל מחלקה מנהלת
השונים. העבודה לתחומי במחלקה

ייעודי. טופס באמצעות החודשיות, עבודתו שעות על העמותה, דרישת פי על ידווח, עובד כל .41

 הגורמים להחלטת בהתאם למנהלו, העמותה מעובדי אחד כל בין הדדי משוב יערך לשנה אחת .42
העובדים. בוועד לכן קודם נועצו שאלה לאחר בעמותה המקצועיים

תעסוקתי וביטחון העסקה סייס - « פרק

זה. הסכם והוראות הדין להוראת ובכפוף לב בתום יהיו עובדים פיטורי .43

מוקדמת הודעה .44

בדין. הקבוע לפי תהיה לעובדים מוקדמת ההודעה תקופת

לזכותו. שנצברו החופשה ימי את לפדות רשאי בעמותה העסקתו שסיים עובד .45

התאמה אי מחמת פיטורים .46

 והכשרת ניוד של אפשרויות ולרבות לפיטורים חלופות ייבחנו אי־התאמה, טענת של במקרים א.
 לוותק הנוגעים לשיקולים כפוף להלן המפורט התהליך פיטורים. חלף אחר, לתפקיד עובד

לניידו. והאפשרות הסוציו-אקונומי מצבו העובד,

 נקודות על מצביעה במחלקה המועסק עובד של מתמשכת התנהלות כי מחלקה מנהלת מצאה ב.
 וברורים מוגדרים יעדים לו יינתנו ובה משוב לשיחת העובד יוזמן שיפור, הטעונות מהותיות

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

 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

 ומנכ״ל לעיל המתואר השיפור הליך את שניהלה המחלקה מנהלת בפני יערך השימוע ד.
 ידי על גם בנוסף מיוצג להיות רשאי יהיה העובד העובדים. ועד נציג ובהשתתפות העמותה,

לבחירתו. דין עורך

 לפיטורים המועמד של מזכותו לגרוע מבלי השימוע, ישיבת במהלך פרוטוקול תערוך העמותה ה.
הישיבה. את להקליט ו/או מטעמו פרוטוקול לערוך

 דיון יתקיים לפיטורים, מתנגד העובדים וועד העובד את לפטר מבקשת והעמותה במידה ו.
הרחב. בפורום ימים 5 בתוך

 בעבודתו ימשיך והעובד לתוקף, הפיטורים יכנסו לא לעיל, המתואר ההליך נמשך עוד כל ז.
כרגיל.

 שנערך, ככל העמותה, ובין בעמותה העסקתו שסיים עובד בין בכתב פרישה הסכם של העתק ח.
העובדים. ועד לידי יועבר

 למנגנון בהתאם הצדדים ינהגו עובדת, של משרה היקף לצמצם העמותה כוונת של מקרה בכל ט.
 לכוונת שהסיבה ככל האמור, אף על המחויבים. בשינויים התאמה אי מחמת הפיטורים

ב)(46 לסעיף בהתאם שיפור תקופת תחול לא התאמה, אי אינה משרה היקף לצמצם העמותה
לעיל.
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משמעת פיטורי .47

 ד׳ כנספח המצורף האתי בקוד שנקבעו לכללים בהתאם לעבוד מחויבים העובדים כל א.
האתי"). "הקוד (להלן: זה להסכם

 אי מחמת הפיטורים למנגנון בהתאם הצדדים ינהגו משמעת מטעמי פיטורים של במקרה ב.
 תחול לא חמורות משמעת עבירות בעת האמור, אף על המחויבים. בשינויים התאמה

לעיל. ב)(46 בסעיף כאמור שיפור תקופת

 מעבודתו עובד להשעות מבקש הוא בו מקרה בכל העובדים ועד את יידע העמותה מנכ״ל ג.
בעמותה. עבודה המשך מאפשרת אינה לדעתו אשר האתי הקוד הפרת עקב מיידי, באופן

 הפרת עקב מיידי באופן עובד להשעות העמותה מנכ״ל רשאי יהיה העובדים, ועד בהסכמת ד.
 שיערכו בעמותה, העובד של העסקתו להמשך בנוגע והחלטה לבירור עד וזאת האתי, הקוד
שעות. 72 בתוך

 העובד להשעיית בנוגע ההכרעה את המנכ״ל יעביר העובדים, ועד של הסכמה בהיעדר ה.
 לוועד לראשונה המנכ״ל פנה בו מהמועד שעות 72 בתוך יכריע שזה ובלבד הרחב, לפורום

העובדים.

 למלוא זכאי יהיה לעיל, הקבוע למנגנון בהתאם שיושעה עובד כי יובהר ספק הסר למען ו.
לעיל. הקבוע הלו״ז במסגרת יתקיים שההליך ובתנאי ההשעיה, תקופת בגין שכרו

וצמצום התייעלות פיטורי .48

 שקילת המנהל הוועד לדעת המחייבים העמותה, של תקציביים קשיים של מקרה בכל א.
 לנציגות המנהל הוועד יעביר משרה, היקפי צמצום של ו/או צמצום פיטורי של האפשרות

 בידי שיש ככל והיקפם. צמצום בפיטורי הצורך אודות על מלאים ונתונים מידע העובדים
 העובדים נציגות את העמותה תיידע ההודעה, במועד לפיטורים מועמדים רשימת העמותה

לפיטורים. המועמדים בשמות גם

 העובדים, נציגות בקשת ממועד ימים 7 בתוך הרחב הפורום יתכנס העובדים, נציגות לבקשת ב.
 ובהן אפשריות, ובחלופות משרה היקפי צמצום ו/או צמצום פיטורי של באפשרות וידון

 מוסכמת החלטה ויקבל לעמותה, מחוץ עבודה בחיפוש סיוע פנימי, ניוד מרצון, פרישה
 לגבי הסכמה גם תכלול היא צמצום, פיטורי בדבר תהיה המוסכמת שההחלטה ככל בעניין.

הרחב. שיפוטרו. העובדים רשימת

 לעובד העמותה תודיע שצומצמו, תקנים וחזרו העמותה של התקציבי מצבה השתפר ג.
 זאת שיעשה וככל מועמדותו, להגיש האפשרות על התייעלות בהליך העסקתו שהופסקה

מחדש. העסקתו לטובת שיקול בעמותה התעסוקתי עברו יהווה

העובדים נציגות - י״א פרק

העובדים ועד פעילות .49

 בכפוף והידברות, שקיפות על המושתתים עבודה יחסי הנהגת לשם פעולה ישתפו הצדדים
ההסכם. להוראות

 חברים יהיו אם גם העובדים, בוועד תפקיד יישאו לא בעמותה הכספים ומנהל אדם כוח מנהל .50
מען. העובדים בארגון

ועד ומסי חבר דמי .51

 או חבר דמי חודש, מדי הקיבוצי, ההסכם חל עליו עובד כל של ממשכורתו תנכה העמותה א.
 ובכפוף לעת, מעת שיעודכן כפי מען, ותקנון מען להנחיות בהתאם ארגוני מקצועי טיפול דמי

למען. ותעבירם בדין, שקיימת ככל לתקרה,
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 חודש מדי זה, קיבוצי הסכם חל עליהם העובדים של ממשכורתם העמותה תנכה בנוסף, ב.
 ועד ידי על לעת מעת שייקבע כפי אחר שיעור או לעת, מעת שיקבע בשיעור ועד דמי בחודשו,

ועד. לחשבון ותעבירם בדין, שקיימת ככל לתקרה ובכפוף העובדים

 יהיו אחר עובדים לארגון חבר דמי ומשלמים אחר עובדים בארגון חברים שהם עובדים ג.
למען. טיפול דמי או חבר דמי מתשלום פטורים

דעות חילותי יישוב - י״ב פרת
 לאופן הנוגעים דעות חילוקי וכן זה, הסכם של ביצועו ו/או ההסכם לפרשנות בקשר דעות חילוקי .52

 בהסכם נקבע שלגביהם בעניינים למעט פרטניים, במקרים זה בהסכם הקבועים המנגנונים יישום
 הגיעו לא העובדים. נציגות לבין העמותה מנכ״ל בין דיון של במסגרת ידונו אחר, הכרעה מנגנון זה

הרחב. הפורום להכרעת העניין יועבר להסכמה, הצדדים

 יתקיימו ולא שבמחלוקת העניין של ביצועו יוקפא הדעות חילוקי יישוב מנגנון הפעלת במהלך .53
מהצדדים. מי ידי על צדדיים חד צעדים

 צד וכל דין פי על לפעול צד כל רשאי להסכמה, הצדדים הגיעו לא יום. 21 למשך יופעל זה מנגנון .54
זכויותיו. על שומר

החתום, על הצדדים באו ולראיה
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