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נים; עות שו ה עובדים במקצו ק י ס ע  הואיל והחברה הנה חברת תעופה ישראלית אשר לצורך פעילותה מ

יר בחברה ת דיילי האו ק ל ח נה ארגון העובדים היציג בקרב עובדי מ ת הי מי ת הלאו ההסתדרו  והואיל ו
; ן ת הגדרת ״עובד״ כמפורט בסעיף ההגדרות להל ח  הנכללים ת

אי חסי עבודה, תנ ם ביניהם בהסדרת י י נ חסי עבודה תקי ח י ם להבטי כ ס ה ם ל  והואיל וברצון הצדדי
הם מכירים ניהם ו ים שהוסכמו בי ם עקרונות יסודי ו רות אחרות, בקי  עבודה, שכר, גמולים ותמו
ה של נ האמי ה ו נ י ת הפעלתה התק ח א  בצורך לפעול תוך שיתוף פעולה מלא בינהם כדי להבטי

; י א לפיתוחה ולשגשוגה הכלכל  החברה ובמגמה להבי

ת עיניה. להנהלת החברה ת ענייני החברה כראו ת הבלעדית לנהל א ו כ מ ס  והואיל ולהנהלת החברה ה
קף פעילות החברה ומערך הפריסה שלה וכן ת הי ת בלעדית לקבוע, לצמצם או להרחיב, א ו כ מ  ס

; ם י מ י י ו ס ת או בימים מ פו ם או בתקו מי י י ו ת ליעדים מס ו ס י  הפעלת או אי הפעלת ט

ה אשר יחול על עובדים ם ז כ ס ת ה ת באמצעו א ומתן והגיעו להסכמו ש ם ניהלו מ  והואיל והצדדי
 כהגדרתם בהסכם זה.

; והואיל ד ח ו י ניהם בהסכם קיבוצי מ ת שהושגו בי ו מ כ ס ה ת ה ם לעגן א  וברצונם של הצדדי

סכם והותנה בין הצדדים, כדלהלן: , הו  לפיכן

 א. כללי

 מבוא

.1 

.2 

.3 

ק בלתי נפרד ממנו. ל ה ח ו א להסכם זה מהו  המבו

ת והוגש ההסתדרו ה חלק בלתי נפרד ממנו, ובתנאי שנחתם על ידי החברה ו ו  כל נספח להסכם זה מהו
״ד - 1957. ים, תשי ם קיבוצי י ק הסכמ ם לחו א ת ה  ב

ת ר ח ם נובעת כוונה א א א ל א גם ללשון נקבה, א ה ה נכתב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד והכוונה ת ם ז כ ס  ה
 מגופו של עניין.
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ם נובעת כוונה אחרת מגופו של עניין.  מילים במספר יחיד כוונתן גם למספר רבים ולהיפך, אלא א

תי מתוכן סעיף ות חלק מהו ת בלבד ואינן מהו  כותרות המופיעות בהסכם זה הובאו לנוחות והתמצאו
 כלשהו ועל כן אין להסתמך עליהן או להעז ר בהן לפירוש סעיף כלשהו בהסכם זה.

ם האישי עליו חתמו הדיילים כ ס ה ם קיבוצי זה לתוקף ימשיך לעמוד בתוקף ה כ ס  א. עד ליום כניסתו של ה
 משנת 2011 וט 2014 המצורף כנספח ה׳ להסכם זה.

ום כניסת הסכם קיבוצי זה לתוקף יחול הסכם זה על הצדדים לגבי התקופה מיום כניסתו לתוקף  החל מי
 ואילך.

 הוראות הסכם זה לא ישמשו לפרשנות או לקביעת זכויות לתקופה שקדמה ליום כניסתו לתוקף.

דם ם שהיו קו ם בזה כי עם חתימתו של הסכם קיבוצי זה, בטלים ומבוטלים כל ההסכמי מי  הצדדים מסכי
טות של הסכמים, התוספות להם, הנספחים, זכרונות הדברים, סיכומים והבנות הן בכתב ו  לכן, לרבות טי
ם הנוגעים לקבלה לעבודה, לסיום עבודה, י  והן בעל פה, נוהגים, חזקות, הסדרים מקובלים ושאר מסמכ

ם צורפו או נכללו במפורש בהסכם זה.  לתנאי עבודה, ליחסי עבודה, נוהלי עבודה וסדרי עבודה אלא א

 הגדרות

ה למושגים הבאים המשמעות כדלהלן:  בהסכם זה תהי

וחד זה ונספחיו.  ״ההסכם״ ־ הסכם קיבוצי מי

;  ״ההברה״ - ישראייר תעופה ותיירות בע״מ

i ים י  ״הנהלת ההברה או ההנהלה״ - המנהל הכללי ו/או מי שהוסמך על ידו בדרך כלל או לעניין מסו

; י ע ת הלאומית, האגף לאיגוד מקצו  ״ההסתדרות״ או ״הארגון היציג״ - ההסתדרו

ת של כלל עובדי מחלקת דיילי אוויר, שמספר חבריה לא יעלה על 5 ח  ״ועד העובדים״ - נציגות א
ת ותקנותיה, ושמינוי זה אושר על  ושחבריה נבחרו במקום העבודה בהתאם לחוקת ההסתדרות הלאומי
ת במקום העבודה ת ההסתדרו ת וכל עוד האישור לא הותלה או בוטל. ועד העובדים ייצג א  ידי ההסתדרו

 כנציגות של עובדי מחלקת דיילי אוויר.

ם בהסכם זה בו מופיעה המילה עובד או עובדת הכוונה ל״דייל אוויר״ ו/או ״דיילת  ״עובד״ - בכל מקו
 אוויר״ ו/או ״כלכל״ והכל בהתאם להקשר הדברים.

מה.  ״דייל אויר״- הינו מי שהוגדר והוסמך מטעם החברה כדייל אויר וצוייד בתעודה מתאי

 ״כלכל״ ־ דייל אויר שהוסמך על-ידי החברה או מי מטעמה לשמש ככלכל, מנהל שירות ובטיחות בטיסה.

 ״תפקיד דייל אויר או כלכל״־ פעולות ו/או משימות שמבצע דייל אוויר או כלכל, המבצע תפקידים

ם לבטיחות ס לרבות הגורמים האחראי ס המפקד של כלי הטי י  שהטיל עליו המוביל האווירי או הטי

 הטיסה.

ה על פי שיקול ך דייל אוויר לביצוע עבודתו. משך ההכשרה תהי  ״קורס אצד״א ־ קורס המכשיר ומסמי
א כולל קורס עיוני וקורס מעשי והסמכתו והכשרתו של הדייל  דעת החברה ועל פי צרכיה. קורס האצד״

 מותנית במעבר הן של הקורס העיוני והמעשי במצטבר. לא עבר הדייל קורס עיוני לא ימשיך לקור
 המעשי.
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 ״חנין/מתלמד קורס אצד״א״ - מועמד לעבודה כדייל אויר הנמצא בתהליך של הדרכה והכשרה בחברה,
חלק עיוני).  בקורס אצד״א(

׳א חלק עיוני, יחל תקופת ת קורס האצד׳ ך/מתלמד קורס אצד״א שסיים א י  ״עובד בתקופת ניסיון״ -חנ
א עד וכולל החלק העיוני  ניסיון של 24 חודשי עבודה במחלקת דיילי אויר, כאשר תקופת קורס האצד״
ת תקופת הניסיון  אינה כלולה בתקופת הניסיון. החברה בהודעה לוועד העובדים תהא רשאית להאריך א

 של העובד ב-6 חודשים נוספים.

 ״עובד זמני״ - עובד המועסק באופן זמני על פי הסכם אישי ולא על פי הסכם זה. הסכם קיבוצי זה אינו
 חל על עובדים זמניים.

המבטא או מגדיר מדיניות וגס/או זכויות  ״נוהלי חברה״ - מסמך המוצא מעת לעת על ידי ההנהלה ו
 וחובות וקובע נהלים, סדרי עבודה, הוראות ודרכי ביצוע.

 ״טווח הסעיס״ - טווח גאוגרפי מוגדר כאשר גבולו הצפוני הינו קיסריה, הגבול הדרומי הינו ערוגות,
 הגבול המזרחי הינו ירושלים. הסדר הסעות החברה יהיו בטווח ההסעים בלבד, בהם יקבעו על ידי

 החברה נקודות איסוף שונות שיוגדרו מעת לעת.
 החברה תדאג להסעת העובד מנקודת איסוף הנמצאת בטווח ההסעים לנקודת התייצבות באמצעות
ם יגיע ם על ידי החברה. עובד המתגורר מחוץ לטווח ההסעי א ו ת  מונית שזמן הגעתה ואיסוף העובד מ
ם ם מגוריו. העובד יהיה זכאי להחזר הוצאות נסיעה ממקו  בכוחות עצמו לנקודת האיסוף הקרובה למקו
ם ס מינוי חודשי מוזל ממקו  מגוריו אל נקודת האיסוף לפי מחיר נסיעה מוזל באוטובוס ציבורו או כרטי
ם וויתר על  מגוריו לנקודת האיסוף, לפי הזול מבין האפשרויות. העובד לא יקבל פיצוי ו/או החזר כספי א

 ההסעה.

 ״יחידות המרה לשכר״ - סוגי פעילויות העובד המוגדרות בסעיף 90א יומרו ליחידות המרה לשכר
 בהתאם למפתח ההמרה הנקוב בסעיף 90א. על העובד לבצע לפחות ואף יותר מסי יחידות המרה לשכר

 לחודש בהתאם לנקוב בטבלה בסעיף 090, והכל על פי דרישות החברה, בכפוף לצורכיה ושיקול דעתה.

ס לפי יחידות המרה מינמליות לחודש״ - כנקוב בסעיף 90 להסכם שתוצאתו היא מכפלת  ״שכר בסי
ד הרלבנטי וביחס  ״יחידות המרה לשכר לחודש״ ב״עלות יחידת המרה לשכר״ בהתאם לסוג התפקי
 לוותק העובד במחלקת דיילי אויר בחברה. כך למשל, ״שכר בסיס לפי יחידות המרה מינמליות לחודש״
 לתפקיד של דייל מרכז בעל וותק מעל 10 שנים הינו ״עלות יחידת המרה לשכר״ על סך 46.5 ₪ במכפלת

נימום יחידות המרה לשכר לחודש״(110 יחידות).  ״מי

ס לפי יחידות המרה מינמליות בחודש״ בתוספת שכר המשולם בגין  ״השכר הקובע״ ־ הינו ״שכר הבסי
נימום יחידות המרה לשכר לחודש״ (ככל  ביצוע בפועל של ״יחידות המרה לשכר עודפות העולות על מי

 שביצע).

נימום יחידות המרה לשכר לחודש ו/או עמד לרשות החברה  ״היקף משרה חודשי״ - עובד המבצע מי
נימום יחידות המרה לשכר לחודש.  לביצוע מי

 ״וותק העובד במחלקת דיילי אוויר״ - תקופת העסקתו בפועל וברצף של העובד בתפקיד של דייל אוויר
ת  או כלכל במחלקת דיילי אוויר בחברה לאחר שעבר קורס אצד״א חלק עיוני. לדוגמא עזב העובד א
ותק במחלקת דיילי אוויר  תפקידו כדייל אוויר או ככלכל וחזר לאחר 6 חודשים תמנה תקופת הו

 מההתחלה.

 ״מדריך קרקעי״ - דייל אויר או כלכל שהוסמך על-ידי החברה או מי מטעמה לשמש כמדריך קורס

 אצד״א ו/או כל הדרכה על פי צורכי החברה.
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 ״מדריד בטיסה״- דייל אויר או כלכל שהוסמך על ידי החברה או מי מטעמה לשמש כמדריך דיילי אויר
 ו/או כלכלים במהלך טיסה.

 ״בוהן גתיב בטיסה״(ליין צק) - דייל אויר או כלכל שהוסמך על ידי החברה או מי מטעמה לבצע בדיקות
 של ביצוע עבודת דייל או כלכל במהלך טיסה.

פת קורס אצד״א חלק  ״מודרך קרקעי״- דייל אויר או כלכל אשר עובר הדרכה/רענון כלשהו(למעט תקו
 עיוני) ע׳׳י מדריך קרקעי בהתאם לצרכי החברה.

דם ועד ה- 20 לחודש.  ״נוכחות לצורך מעקב שעות עבודה/ הודש״- החל מה- 21 חודש הקו

 ״דיילי אויר מרכז״- דייל אויר המתגורר בפועל באזור המרכז והסביבה.

 ״דיילי אויר אילת״- דיילי אויר המתגוררים בפועל באילת והסביבה.

ס האם״- לדיילי אויר מרכז- שדה התעופה דב/נתב״ג, לדיילי אויר אילת - שדה התעופה  ״בסי

 אילת/עובדה/רמון.

מן מזמן OFF-BLOCK (פוש בק) ועד זמן ON-BLOCK (BLOCK TIME) של  ״שעת טיסה״- משך הז

ה בגבולות ישראל ומחוצה לה. ס י ע ט ט ק  מ

ת ונקודת נחיתה אחת. ח סה שיש בה נקודת המראה א  ״קטע טיסה״ - טי

:  ״חסימה״ - הגשת מגבלה בהיקף חצי יום שמוגדרת כמגבלת בוקר או ערב כדלקמן
 מגבלת בוקר-בין השעות- מ־04:01 עד 16:00 (שעון ישראל)

 מגבלת ערב-בין השעות - מ-16:01 עד 04:00 למחרת(שעון ישראל)

ת שבועי. סו מה שאושרה ע״י החברה באמצעות פרסום תוכנית טי  ״חסימה מאושרת״ - חסי

ס לצורך העברה לשם סה בהן הדייל אויר או כלכל ט  ״שעות טיסה כצוות לא פעיל״ - (DH) - שעות טי

סה אלו הדייל אויר או כלכל אינו נדרש  ביצוע תפקיד בטיסה אחרת או בחזרה מביצוע תפקיד, ובשעות טי

 לבצע תפקיד.

 ״שעת התייצבות לטיסה״ - שעת התייצבות של דייל אויר או כלכל בשדה התעופה בישראל שנקבע לו

סה״ ום לאחר טי סה ראשונה (לתפקיד והן ל DH), כל פעילות נוספת שיבצע עד ״לשעת סי  לביצוע טי

ת ויום שהייה וכר ,לא יקימו שעת סתי סה כצוות לא פעיל, שעה לא טי סה , שעת טי  לדוגמא שעת טי

ס טורבו ס סילון עליו להתייצב שעה לפני המראה מתוכננת ובמטו סה במטו  התייצבות חדשה. כאשר לטי

 פרופ, 45 דקות לפני המראה מתוכננת.
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,(DH הן בתפקיד והן כ) סה  ״שעת סיום לאחר טיסה״ - 30 דקות לאחר זמן ON BLOCK של טי
 שלאחריה שוחרר העובד לביתו.

ום לאחר  ״שעה לא טיסתית״ - כל השעות בין ״שעת התייצבות לטיסה״ דייל אויר או כלכל ועד ״שעת סי

(DH)ה כצוות לא פעיל ס י סה ושאינן שעות ט סה״ ושאינן שעות טי  טי

ת ברצף. ו סתי  ״יום שהייה״ - 8.5 שעות ועד 24 שעות(כולל) של שעות לא טי
ות ברצף יחושבו לו מלוא השעות  לדוגמא־ עובד השוהה מעל 8.5 שעות ועד 24 שעות כשעות לא טיסתי

ד בלבד. ח ת הראשונה שברצף) כיום שהייה א סתי ות שביצע(החל משעה הלא טי  הלא טיסתי
ת ברצף, יחושב לעובד 1 יום שהייה(עבור 24 שעות ראשונות) ו סתי -במידה וביצע מעבר ל 24 שעות לא טי

ום שהיה נוסף  ובנוסף עבור כל שעה שמעבר לכך בהתאם למספר השעות בפועל ולא יותר מי
ות ברצף, יחושבו כל 6 השעות כשעות לא טיסתיות. -עובד שוהה 6 שעות לא טיסתי

ת ברצף, יומרו לו ליום שהייה אחד בלבד. ו סתי -עובד שוהה 12 שעות לא טי

ות ברצף, 24 השעות הראשונות שברצף יומרו לו ליום שהייה אחד ועוד 6 -עובד שוהה 30 שעות לא טיסתי
 שעות כשעות לא טיסתית.

ות ברצף, יומרו לו ל-2 ימי שהייה בלבד. -עובד שוהה 33 שעות לא טיסתי

ה בפועל ס י ט ם לאחר השתכנותו של העובד בבית המלון ע״י החברה בהתאם לסעיף 118 ,התעכבה ה  א

ות  להמראה מעל 3 שעות מהמועד שהגיע העובד לשדה התעופה אז תחל ספירת השעות הלא טיסתי

יה מחדש.  לקביעת יום השהי

 ״יממת כוננות״- זמן של דייל אויר או כלכל בכוננות למשך 24 (עשרים וארבע) שעות רצופות במועדים

 שיקבעו על ידי החברה.

סה אליה שובץ העובד וקיבל לגביה הודעת ביטול בטווח של 12 שעות לפני זמן  ״ביטול טיסה״- טי

 המראה מתוכנן או קיבל לגביה הודעת ביטול לאחר התייצבות לטיסה בשדה התעופה.

ת הדייל אויר/כלכל בתמורה בגין סה״ ולא תזכה א ם בהן הודעת ביטול לא תחשב כ״ביטול טי  המקרי

סה״ כאשר:  ״ביטול טי

סה סה שלגביה קיבל הודעת ביטול. טי ם הטי סה חליפית אחרת במקו  א. החברה הקצתה לעובד טי

סה חליפית בטווח של 4 שעות משעת המראה ת ערב, טי ס י  חליפית באותו היום או במקרה של ביטול ט

מות של העובד סה החליפית ניתנת לביצוע מבחינת מגבלות כשירות וחסי ה המבוטלת ובתנאי שהטי ס י ט  ה

 שאושרו על ידי החברה.

ת לאחרת בלוח ח ה א ס י ט  ב. לאחר התייצבות העובד בשדה התעופה לביצוע טיסה, שינוי בהצבת העובד מ

אה באותה סה האחרת אינה ממרי ם הטי ת של החברה באותו היום לא ייחשב כביטול טיסה, גם א סו  הטי

ום שישי/ערב חג בשעה 16:00 (שעון ישראל) ועד לשעה 23:59 (שעון ישראל) ביום  ״שבת/חג״- החל מי

 השבת/החג למחרת.

 כל השעות המצוינות בהסכם זה הינן בשעון ישראל.
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 ג. היקף ותו17ף ההסכם

ם כ ס ה  8. תחולת ה
 הסכם קיבוצי מיוחד זה (להלן:״ ההסכם״ או ״הסכם זה״), יחול על עובדים המוגדרים בדיילי אוויר
קף משרה חודשי כקבוע בהסכם זה. הסכם זה לא יחול על עובדים  וכלכל בלבד, שמשרתם אינם נופלת מהי

 שחלים עליהם הסכם עבודה אישי ו/או עובד זמני.

 9. תוקף ההסכם

ום 1.1.2017 ועד ליום 31.12.2020.  9.1. תוקפו של הסכם זה ימשך ל-4 שנים ותחולתו תחשב מי
ת הודעה ם לא תבוא מהחברה או מההסתדרו  9.2. לאחר תום תקופת ההסכם, קרי 31.12.2020, א
ים מסעיפיו יישאר ההסכם בתוקפו לשנה  בכתב על ביטולו ו/או הצעת שינויים בהסכם או באחד/
ם תוקפו ם הודיע צד אחד למשנהו 90 יום לפחות לפני תו  נוספת וכך הלאה, משנה לשנה, אלא א
סכם כי פרטי ההצעה ם או לבטלו. מו כ ס ה ת הוראות ה ם ובכתב כי ברצונו לשנות א כ ס ה  של ה
ם לביטול ימסרו לצד השני תוך 60 יום לפני תום תקופת ההסכם. בכל תקופת  לשינוי ו/או הטעמי

״מ הסכם זה ישאר בתוקף.  המו

 10. מיזוג או מכירה ו/או שיגוי בעלות
 שינוי במעמד החברה מכירתה ו/או מיזוגה כולה או חלקה ו/או העברת הבעלות בחברה או חלקה לידי
ה והוראות ההסכם ה מהוראות הסכם קיבוצי ז י  גורם אחר או רשות אחרת לא יהווה עילה לשינוי או סטי

ם יוסכם אחרת בכתב על ידי הצדדים.  ימשיכו לחול גם לאחר השינוי, אלא א

 ד• כלל הגמולים והתמורות

 11. התשלומים המשולמים לעובדים על פי הסכם זה, ובכלל זה שכר, תמורות, גמולים ותשלומים אחרים
ת מלוא התמורה לכל עובד, בגין עבודתו ובכל אשר יוטל עליו על פי הסכם ים א ו  מכל מין וסוג שהוא, מהו

ם זה, לא תובאנה כל דרישות לגמולי שכר נוספים כ ס  12. בכפוף לאמור בסעיף 11 לעיל, בתקופת תוקפו של ה
 מסוג כלשהו.

 ה. נציגות העובדים

ת הלאומית ארגון העובדים היציג בקרב העובדים עליהם חל הסכם  13. החברה מכירה בהיותה של ההסתדרו
ת העובדים שהסכם זה חל עליהם כלפי החברה.  זה. נציגות העובדים מייצגת א

ם ת הלאומית במקו  14. החברה מכירה במעמדו ובסמכויותיו של ועד העובדים לפעול מטעם ההסתדרו
ם זה. כ ס  העבודה ולטפל בעניינם של העובדים עליהם חל ה

ת שעות ס כ ה על חשבון מ  15. חבר ועד ימלא את תפקידו כעובד ופעילותו בייצוג ענייני העובדים לא תהי
 עבודתו.

ת נוכחותו, טעון אישור בכתב ומראש על ידי בת א י  16. שחרור חבר ועד מעבודתו לצורך פעילות הועד המחי
 ההנהלה.

 זה.
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 17. ועד העובדים יסייע לחברה בטיפוח רוח צוות בין העובדים ושיפור מוסר העבודה בחברה.

 18. ועד העובדים או כל חבר בוועד לא יתערב בכל דרך שהיא, בין במישרין ובין בעקיפין בניהול החברה
ם הדבר הותר במפורש בהסכם זה ובמידה  ובמבצעיה ובכל העניינים הקשורים וכרוכים בהם, אלא א

 שהותר. כל מי שיפעל בניגוד לאמור לעיל, החברה רשאית לפעול על פי הדין.

ת נציגות העובדים במידע רלבנטי הנוגע לשינוי בתנאי העבודה טרם ביצוע השינויים. כך  19. החברה תעדכן א
 גם תנהג נציגות העובדים כלפי החברה בכל הנוגע לפעולות מתוכננות על ידם הנוגעות לענייני העובדים

 בחברה.

סכם בין הצדדים, כי חבר ועד העובדים לא יידון בעניינו הפרטני ולא ייצג באופן פרטני עובד שהינו  20. מו
: אח/ות, הורה, ילד, דוד, בן דוד, אחיין, גיס, חם.  קרוב משפחה שלו. ״קרוב משפחה״ לעניין זה משמעו

א רשאית להעביר מפעם לפעם מענק חד פעמי לצורך ה  21. מוסכם, כי החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי ת
 פעילות גיבוש חברתי של מחלקת הדיילים שאינה למטרות עבודה ואינן בשעות העבודה. מענק זה, ככל
ס של הדיילים. יובהר, כי אין כל הבטחה לתשלום מענק  שיועבר לא יהווה כחלק משכר הקובע ו/או הבסי
ם לגבי צפי למענק נוסף בעתיד ולא תועלה כל טענה י ו  כלשהו ולא ניתן יהא ללמוד מתשלום מענק מס

 שעניינה הבטחה למענק.

סכם על החברה כי חברי הועד יצאו, ככל שיהיה צורך בכך, להשתלמות מטעם הסתדרות לאומית,  22. מו
ציאה  שלא יעלו על סך של עד 6 ימי השתלמות לכלל חברי הוועד בכל שנה קלנדארית. מועד הי
ת שעות העדרות תאפשר החברה על פי  להשתלמות יהיה בכפוף לאישור החברה מראש. אישרה החברה א

מה נוספת באותו השבוע.  שיקול דעתה הבלעדי לחבר הועד חסי

 23. חל איסור לערוך אסיפות עובדים ביוזמת נציגות העובדים בשעות העבודה.

 איסור שבימות ועיצומים

ום שקט  24. הואיל והחברה מפעילה שירות ציבורי חיוני לקשר האוירי של מדינת ישראל, מוסכם בזאת על קי
 תעשייתי.

 25. חילוקי דעות יפתרו ללא לחצים ארגוניים בהתאם להוראות הסכם זה בדבר ״יישוב חילוקי דעות״.

ם לא יינקטו צעדי שביתות ועיצומים ו/או כל צעד אחר בכל הקשור וביחס ו  26. מובהר ומוסכם כי מכל מק
 לקליטה, העסקה וסיום העסקתם של עובדים בניסיון. כמו כן לא ינקטו צעדי שביתות ועיצומים ו/או כל

, שאינם צד להסכם זה. שי  צעד אחר הקשור להעסקת עובדים זמניים בהסכם אי
 ״שביתה״ כולל, אך לא מוגבל, שיבושים והפרעות בעבודה ובשרות לנוסעים, הפסקת עבודה מלאה או

ה וכל הפרעה אחרת למהלך העבודה התקין(להלן:״שביתה״). ט א  חלקית, שביתת ה
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 ו. ?בלה לעבודה. מקופת גיטיוו וסדרי עבודה

 קבלה לעבודה

ים העשויים להיות רלוונטיים ים והמקצועי ת פרטיו האישי  27. החברה רשאית לבקש ממועמד לעבודה א
 לבחינת התאמתו לתפקיד וכן להעמידו בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי למבחני התאמה, הסמכה

מחה שייקבע על ידי החברה. , מוסד, רופא או מו  ובדיקות רפואיות אצל רופא תעסוקתי

א רשאית להעמיד מועמד לעבודה ו/או עובד בניסיון, מעת לעת ועל פי שיקול דעתה של ה  28. החברה ת
 החברה לבדיקות רפואיות הרלוונטיות למשרתם אצל רופא, מומחה, רופא תעסוקתי שייקבע על ידי

 29. כל מועמד לעבודה ו/או עובד חייב להתייצב לבדיקה הנ׳׳ל, למסור לרופא על כל מחלה וליקוי בבריאותו
 ולחתום על כתב וויתור על סודיות רפואית.

 30. לכל עובד תימסר הודעה מפורטת על תנאי עבודתו בהתאם לחוק הודעה לעובד(תנאי עבודה), התשס״ב ־
.2002 

ים קורס אצד״א חלק עיוני יעמוד בניסיון לתקופה של 24 חודשים בגין עבודה בפועל. תקופת  31. עובד שסי
ום קורס אצד״א חלק עיוני. היינו, קורס האצד״א חלק העיוני לא ייחשב לו ד עם סי  הניסיון תחול מי
ן באמור כדי לגרוע מיתר הזכויות פת הניסיון ולא כוותק במחלקת דיילי אוויר. אי  כחלק מתקו
 המשולמות לעובד לפי וותק העובד בחברה שאינן קשורות לוותק במחלקת דיילת אוויר(הבראה, חופשה,

 הודעה מוקדמת, צבירת ימי מחלה, פיצוי פיטורים).

ם בתוך תקופת הניסיון נעדר עובד מהעבודה תקופה העולה על 30 ימים במצטבר, מסיבות כלשהן,  32. א
זאת בלי שום קשר לזכותה של החברה להאריך ו  תוארך תקופת הניסיון, במספר הכולל של ימי ההעדרות(

ת תקופת הניסיון ב 6 חודשים נוספים, כאמור בהסכם זה).  א

 33. עובד שלא חל עליו הסכם זה המועסק בתפקיד ובמחלקה אחרת בחברה ובהסכמת החברה מועבר
דמת בחברה להסמכתו פת עבודתו הקו  למחלקת דיילי האויר כמועמד לקורס אצד״א, לא תיחשב תקו
פת ניסיון של  כדייל אויר לצורך זכויות התלויות בוותק בתפקיד דייל אוויר או כלכל לפי הסכם זה. תקו
ה תעמוד לאחר שהצטרף למחלקת דיילי האוויר באישור החברה, ורק לאחר שסיים קורס אצד״א  עובד ז
ת החופשה שנצברה לזכותו, כעובד עד לתאריך  חלק עיוני לתקופה של 24 חודשי ניסיון. עובד כנ״ל ינצל א
, לפני קבלת תפקידו כדייל אויר. אי ניצול החופשה יעשה רק באישור מראש ובכתב מהחברה.  הסמכתו
ותק לצבירת תקופת  העדרות העובד מכל סוג העולה על תקופה של 30 יום במצטבר לא תבוא במניין הו

 הניסיון.

ותק לצבירת תקופת הניסיון.  34. מובהר, כי הפסקה בעבודה שלא בתשלום, לא תבוא במניין הו

ת התאמתו של העובד לתפקיד. במהלך תקופת הניסיון או בתום  35. במהלך תקופת הניסיון תבחן החברה א
ת העסקתו של העובד על פי שיקול דעתה.  תקופת הניסיון רשאית החברה להפסיק א

 החברה.

 תקופת גיסיוו
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ת תקופת הניסיון של העובד ב-6 חודשים נוספים בכפוף למסירת הודעה א רשאית להאריך א ה  36. החברה ת
 לעובד עם העתק לוועד העובדים.

ם נאמר במפורש אחרת.  37. עובד בניסיון יהא זכאי לשכר ולתנאים סוציאליים הקבועים בהסכם זה, אלא א

א ו/או עובד בניסיון מכל סיבה שהיא יהיו על פי תנאי סעיף 41 להלן של  38. פיטורי חניך/מתלמד קורס אצד״
 ״נוהל שימוע לעובד בניסיון״, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וועד העובדים ו/או ההסתדרות לא

 יהיו רשאים להתערב בפיטורים אלו.

ת ועד העובדים בהחלטתה. ת עבודת העובד בניסיון, תיידע החברה א  39. החליטה החברה לסיים א

 40. נוהל שימוע לעובד בניסיון -

 א. מועד ישיבת השימוע ייקבע על ידי החברה והודעה בכתב על כך תימסר לעובד.
 ב. במכתב הזימון לשימוע תפורט מטרת השימוע, העילות בעטיין זומן העובד לשימוע ויצוין כי העובד

 יוכל להגיע עם כל גורם מטעמו.

 ג. עובד רשאי לבקש כי הליך השימוע ייערך בכתב. במקרה כזה, על העובד שבחר שלא להופיע לשימוע
ת טענותיו בכתב לחברה עד למועד שנקבע לקיום השימוע.  להגיש א

 ד. עובד רשאי לוותר על זכות השימוע. במקרה זה, יהא עליו להודיע על כך לחברה בכתב לפני המועד
 שנקבע לשימוע. לא הודיע העובד בכתב ולא התייצב לשימוע יחשב הדבר כאילו וויתר העובד על

ם בחברה. מי י ת טענותיו והחלטה בעניינו תתקבל על סמך הנתונים הקי  זכותו להשמיע א
 ה. החברה תעביר העתק מן ההחלטה לאחר השימוע לעובד.

 עובדים זמגיי0

ה רשאית על פי שיקול דעתה  41. מאחר וצרכי כוח האדם של החברה משתנים מפעם לפעם, החברה תהי
ת הוועד.  להעסיק עובדים זמניים ותידע א

תם ולא יחול  42. תנאי העסקתם זכויותיהם וחובותיהם, של העובדים הזמניים יקבעו בהסכם אישי שיערך אי
 עליהם תנאי הסכם קיבוצי זה.

נם יכולים, לדעת החברה, למלא ם אי מי י ים נועדה למקרים בהם העובדים הקי  43. העסקת העובדים הזמני
ת היקף העבודה בחברה.  א

 עובדים זמניים יועסקו על ידי החברה על בסיס שכר שעתי או שכר ליום ובלבד ששכרם השעתי לא יהיה
 נמוך ממדרג השכר הנמוך ביותר. העסקתם הינה בהתאם לצורכי החברה, בין ברציפות ובין שלא

 ברציפות, מבלי שיחשבו כעובדים קבועים בחברה.

ה לכל היותר לשני קייצים. היינו לשתי תקופות עונות קיץ רצופות סכם כי העסקת עובדים זמניים תהי  44. מו
ה רשאית לאחר היוועצות עם נציגות  (עונת קיץ - חודשים אפריל - אוקטובר, כנהוג בחברה). החברה תהי

ת תקופת העסקתו של עובד זמני, לפי הצורך ועל פי נסיבות העניין.  העובדים להאריך א

ים על פ׳ י ת העסקתם של העובדים הזמנ א רשאית לסיים א ה  45. החברה ת
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 ז. משמעת

 כללי

ר בפרק זה ובהתאם לתקנון המשמעת  46. עובד יפעל וינהג בהתאם לאמור בהסכם קיבוצי זה, לרבות האמו
 המצורף כנספח א להסכם זה.

ת עבודתו בחריצות, נים עליו, ויבצע א ת הוראות ההנהלה והממו  47. עובד יקיים בשעת מילוי תפקידו א
 ביעילות ובנאמנות, בהתאם לנהלי החברה.

ם עליו, מתוקף תפקידו. סבר דים המוטלי נה עליו בכל הקשור בביצוע התפקי ת הוראות הממו  48. עובד יבצע א
ת אותו חייב העובד לבצען ויהיה רשאי להשיג עליהן לאחר מכן ים עליו מקפחו נ  העובד כי הוראות הממו

 בפני הנהלת החברה.

ן עם הנתונים למרותו יחס באופן אדיב והוגן אל חבריו לעבודה, וישמור על יחס הוגן ותקי  49. עובד יתי
י החברה ועם ציבור לקוחותיה. ם אחר הפועל בשטח מתקנ ד ים עליו וכן עם כל א נ  והממו

ך יתברר על ידי הממונה על פי י החברה וכל מקרה של סכסו  50. עובד ימנע מריב ומדון עם כל אדם במתקנ
 פניית העובד ובשום מקרה לא יעשה עובד דין לעצמו.

 מדים, כגדי עבודה -

ם בעת מילוי תפקידו.  51. כל עובד חייב בלבישת מדי
ת  52. על העובד להתייצב למשמרתו בלבוש המדים כשהם נקיים, מטופחים, מסודרים, מגוהצים והולמים א

ת שערה במהלך עבודתה.  תפקידו. על דיילת לאסוף א

ם יהיה אחראי שלא יעשה בהם ם לעובד החייב בלבישת מדים. עובד שסופקו לו מדי  53. החברה תספק מדי
ם. מי ם מתאי  שימוש אלא לצורך מילוי תפקידו בחברה. החברה תספק לעובדת בהריון מדי

 54. צורת המדים, הרכבם ופרטיהם, מועדי הספקתם והחלפתם יקבעו על ידי החברה מעת לעת בהתאם
ם רכוש החברה הם יהיו בידי העובד בהשאלה ויוחזרו לחברה על פי דרישתה. ם אלה ה  לנהלי החברה. מדי

ם העובד לא את הציוד שקיבל. א ט הביגוד שקיבל ו ת ס  55. בתום תקופת העבודה על העובד להחזיר לחברה א
ט ביגוד המשומש שלא  יעשה כן, תהיה רשאית החברה לנכות ממשכורתו האחרונה של העובד בגין ס
 הוחזר, בהתאם למחיר הביגוד ולכל היותר עד לתקרה של 300 שקלים חדשים בלבד, שיהיו צמודים למדד

ם הנמוך מבניהם. ם לצרכן, לפי הסכו רי  המחי

 גוכחות -

 56. על עובד להתייצב לטיסה במקום המיועד לעבודתו בזמן הקבוע להתחלת עבודה כשהוא מוכן להתחלת
ת עבודתו במשך כל שעות העבודה, בהתאם לשעת  העבודה ולבוש בהתאם להוראות החברה ולבצע א

ה כהגדרתן בהסכם זה. ס י ום לאחר ט  התייצבות לטיסה ושעת סי

 57. קראה החברה לעובד להתייצב בחברה או באתר אחר לכל עניין אחר שאינו טיסה, יתייצב העובץ בהתאם
ם כן הוגדר בהסכם זה מועד התייצבות אחר.  לשעה המוגדרת שנמסרה לו על ידי החברה, אלא א
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י ת הצבת צוותים ו/או מ ק ל ח מ ם קיבל אישור מ ם העבודה אלא א ת מקו  העובד לא יעדר ולא יעזוב א
 שימונה לכך על ידי החברה.

בת מחלה, תאונה, שירות מילואים או חופשה שניתנה עליה אישור  עובד לא יעדר מעבודתו אלא מסי
 מראש.

 60. עובד הנאלץ להעדר מהעבודה, חייב להודיע למחלקת הצבת צוותים, באותו היום, על סיבת ההעדרות
 מהעבודה וזמן העדרותו המשוער.

ד על אי יכולתו להתייצב למילוי תפקידו ועל משך העדרותו המשוער.  61. עובד שהוצב לטיסה חייב להודיע מי
ום העדרותו הראשון (מילואים,  כמו כן, להציג אישור רלבנטי למחלקת הצבת עובדים תוך יומיים מי

 מחלה).

יב על פי דין ולנהלי יב לשתף פעולה עם החברה ברישום שעות עבודתו, בהתאם למתחי  62. העובד מתחי
 החברה בהקשר זה, כפי שיהיו בתוקף מעת לעת.

יב לדייק ולבוא לעבודה בשעה הקבועה ולא להפסיקה לפני השעה המיועדת לכך. חל עליו  63. העובד מתחי
נים עליו. איחר העובד לעבודה וסיבת העדרותו נובעת מהתנהלות ת הממו מ כ ס  איסור להעדר ללא ה
ת זמן האיחור משכרו של העובד ואיחור זה ז א ה החברה רשאית לקז  שלעובד היתה שליטה עליה, תהי

 יחשב כהפרת משמעת.

ם העבודה ללא אישור, דינה כאי התיצבות לעבודה. קדמת של מקו  64. עזיבה מו

 65. עובד לא ידווח שעות עבודה של עובד אחר.

 66. ידוע לעובד כי אי התייצבותו לעבודה ללא הודעה מראש ובאישורה תסב לחברה נזק לעבודה השוטפת.
יב להודיע מראש באופן מיידי על כל העדרות. במקרה בו לא התייצב העובד לעבודה ללא  העובד מתחי
יבת להשלים לעובד שכר לפי י  אישור או לא עמד לרשות החברה בהתאם לצרכיה, לא תהיה החברה מחו
נימום יחידות המרה לשכר לחודש. אין הדבר גורע מן העובדה כי העדרות ללא הודעה מראש וללא  מי

 אישור תחשב הפרת משמעת חמורה.

 בטיחות

 67. כל עובד חייב להשמע להוראות הבטיחות שניתנו לו ולנהוג לפיהן.

 אבדו תעודה או אי חידוש דרכוו במועד

ת אבדן תעודה חוזר בתוך 12 חודשים או לא נמצא עם דרכון מ ח ת תפקידו מ  68. עובד אשר לא יוכל למלא א
 בתוקף 6 חודשים לפחות ולא חידש תוך 10 ימים והנ׳׳ל נגרם באשמת העובד, יצא לחופשה על חשבון
 יתרת החופשה שלזכותו, ובהעדר יתרה כנ״ל, יצא לחופשה ללא תשלום עד להסדרת תעודה חדשה ו/או

 דרכון בתוקף או אישור זמני שיאפשר לו לשמש בתפקידו. בתקופה זו לא יצבור העובד ימי חופשה.

ל על העובד הנוגע בדבר. צאה בגין אבדן או חידוש התעודה ו/או דרכון תחו  69. כל הו
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 שימוש גיבוש ההגרה או רכוש של צד ג׳(למשל - רכוש לשימוש למכירת טוגיו בטיסה)

 70. עובד ישמור ויקפיד על שימוש יעיל וחסכוני ברכוש החברה או רכוש של צד ג׳ שנמסר לו במסגרת עבודתו.

 71. עובד ישתמש בציוד החברה בהתאם להוראות הממונים.

י החברה.  72. חל איסור לבצע עבודות פרטיות ו/או לצורכי העובד או לצורכי מישהו אחר במתקנ

יד לחברה עקב התנהגותו בניגוד לאמור בסעיפים 70-72 לעיל ישא באחריות כלפי  73. עובד שגרם נזק במז
זאת בנוסף להליכי משמעת שהחברה רשאית לנקוט נגדו.  החברה ו

ת וכוי) ון ומשקאו  74. עובד לא יעשה שימוש אישי בטובין שנועדה למכירה בטיסה (לדוגמא - מז

 משקאות אלכוהוליים

ת אלכוהוליים תוך כדי מילוי תפקידו.  75. עובד לא ישתה משקאו

 כגיסה למתקגי ההגרה

ת הכניסה שנקבעו לכך. מו ם אך ורק דרך המקו ה י החברה ויצא מ  76. עובד יכנס למתקנ

י החברה בעת מילוי תפקידו, בהתאם להוראות שינתנו מעת לעת.  77. עובד יענוד תג זיהוי במתקנ

 78. עובד לא יזמין ולא יגרום להכנסת זרים כלשהם למתקני החברה אלא כפי שמתחייב מצרכי העבודה
 ובאישור מי שהוסמך לכך על ידי החברה.

 בדימה גכלי העוגדים

י החברה ואין הדבר יחשב נ  החברה רשאית לערוך בדיקות בכלי העובדים בעת כניסה ויציאה ממתק
 כפגיעה בפרטיות העובד.

 הדרכות/הכשרות/הסמכות/רענון

יות הן לעניין ביצוע התפקיד ים ימי ריענון והשתלמו ת העובדים לביצוע עבודתם ותקי  79. החברה תכשיר א
תה של החברה לקבוע תנאי סף לקבלה  והן לעניין כללי הבטיחות. אין באמור לעיל כדי לגרוע מסמכו

 לעבודה, לרבות ביחס להצגת תעודות הסמכה וניסיון מקצועי.

ה חובה. מ  80. נוכחות העובד בהדרכות ו/או ברענון ו/או כל הכשרה ו/או הסמכה לצורכי תפקידו ה

 בדיסות רפואיות

ת העובדים מעת לעת ועל פי שיקול דעתה של החברה לבדיקות רפואיות א רשאית להעמיד א ה  81. החברה ת
 הרלוונטיות למשרתם אצל רופא, מומחה, רופא תעסוקתי שייקבע על ידי החברה.

 82. כל עובד חייב להתייצב לבדיקה הנ״ל, למסור לרופא על כל מחלה וליקוי בבריאותו ולחתום על כתב
 וויתור על סודיות רפואית.
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 ח. מתווה שכר לעובד

 מתווה שבר לעובד - בהתאם ליחידות המרה לשבר

 83. היקף משרה חודשי של עובד יהיה בהתאם לתפקיד ולוותק העובד כהגדרתו בפרק זה והכל בכפוף לצורכי
 החברה.

 84. למען הסר ספק, העובד מחויב להיות זמין לעבודה 6 ימי עבודה בשבוע(הכוללים עבודה בשישי שבת, ערב
 חג, חג ושבתון).

 85. בכפוף למחוייבות העובד להיות זמין 6 ימי עבודה בשבוע כאמור לעיל, זכויות העובד לעניין, הבראה,
 חופשה ומחלה יחושב כ 100% משרה לכל דבר עניין, אלא אם נקבע אחרת בהסכם זה.

 86. בגין זמינות העובד לעבוד 6 ימים בשבוע משלמת החברה לעובד שכר עבור עבודתו בפועל ומשלימה ככל
נימום יחידות המרה לשכר לחודש בהתאם לטבלה בסעיף 90 להסכם זה. מובהר כי  שיהיה צורך בכך מי
ת העובד לעבודה 6 ימים בשבוע. עובד שלא יהיה זמין לעבוד 6 ימי עבודה יבת להציב א י  החברה אינה מחו
 בשבוע לא יהיה זכאי להשלמת שכר למינימום יחידות המרה לשכר לחודש שכן יחול עליו ההסכם

ם נקבע אחרת בהסכם זה.  בשינויים המחוייבים, אלא א

מים בשבוע על מנת שיהיה זכאי למכסת השעות החודשית שלו.  היינו, עובד לא חייב להיות מוצב 6 י
ם לא ם כלכל ביצע 60 יחידות המרה הוא יהיה זכאי לקבל שכר לפי 110 יחידות המרה, אלא א  משמע א
 היה זמין לעבודה והתעלם מפניות החברה או לא היה זמין לביצוע עבודה- במקרה כזה לא ישולמו לו 110

 יחידות המרה, אלא 60 בלבד.

ת תפקידו והמשימות המוטלות עליו בהתאם לדרישות החברה.  87. העובד יהיה מחוייב לבצע א

ס לפי יחידות המרה מינמליות לחודש בתוספת כל יחידת המרה עודפת  88. החברה תשלם לעובד שכר בסי
בהתאם להיקף משרתו בפועל. מובהר כי נימום יחידות המרה לשכר לחודש ככל שביצע ו  העולה על מי
 תנאי העסקתו של חניך מתלמד קורס אצד״א ישולמו על פי התנאים הקבועים בנספח ב׳ להסכם הקיבוצי

 ותנאי פרק זה לא חלים עליו.

 89. החברה רשאית (בין על פי שיקול דעתה ובין על פי בקשת העובד ורק לאחר אישור בכתב ממנכ״ל החברה
וה השכר בהעסקה זו ותשלום זכויותיו יהיו  בלבד), להעסיק עובד בהיקף משרה חודשי חלקי. מתו
 בהתאם לחלקיות המשרה בפועל. עובד המועסק בהיקף משרה חודשי חלקי תשולם לו באופן יחסי

נימום יחידות המרה לשכר לחודש בהתאם לחלקיות המשרה.  השלמה של מי
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וה השכר החודשי לעובד בהיקף משרה חודשי, בהתאם לתפקיד העובד והוותק שלו במחלקת  להלן מתו
 דיילי אוויר בחברה:

 א. סוג פעילות ליחדות המרה לשכר

 סוג פעילות ליהדות המרה לשכר יהדות המרה לשכר
 סוג פעילות יום חול שבת/חג/שבתון

 שעת טיסה 1.00 1.50
 שעה לא טיסתית 0.65 0.98
 שעת מדריך קרקעי 1.00 1.50
 שעת מודרך קרקעי 0.75 1.13
 שעת טיסה בה הוגדר העובד כמדריך 1.10 1.65

 באויר או ליין ציק
 שעת קרקע אישה בהריון 0.75 1.13
0.98 0.65 (DH)שעת טיסה כצוות לא פעיל 
 יממת כוננות 3.00 3.00
 הפעלת כוננות 0.65 0.65

 ביטול טיסה 3.0 3.0
 יום שהייה 5.6 8.4
 יום חופשה 5.8 5.8
 יום מילואים 5.8 5.8
 יום מחלה 5.8 5.8

 ב. מינימום יחידות המרה לשכר לחודש ועלות ליחידה-

 טווח שנות וותק במחלקת דייל• אויר / כלכל דייל מרכז דייל אילת
 תפקיד

 מינימום •חידות המרה לשכר לחודש

 תפקיד

95.0 110.0 110.0 >10 
95.0 110.0 110.0 6-10 
 עם תום תקופת הניסיון בפועל וער6 110.0 110.0 95.0
85.0 85.0 -  תקופת ני0יון

 עלות יחידת המרה לשכר

42.0 46.5 68.5 >10 
38.0 44.0 68.5 6-10 
 עם תום תקופת הני0יון בפועל ועד6 68.5 40.5 36.5
35.0 37.5 -  תקופת ניסיון

 91. שינוי דרגות השכר על פי טווחי הוותק יעודכנו אך ורק ביום 21.5 של כל שנה, מהשנה השניה ואילך
 (21.5.2020,21.5.2019,21.5.2018), ולא במועד בו השתנה הוותק בפועל, בהתאם לטבלה בסעיף 90.

 לדוגמא, הגיע ״דייל מרכז״ לוותק של 6 שנים ביום 1.4.2018, עדכון השכר יהיה רק ביום 21.5.2018. הגיע
 דייל מרכז לוותק של 6 שנים ביום 1.9.2017, עדכון שכר העובד יהיה ב 21.5.2018. העובד לא יהיח זכאי

 / להפרשי שכר ו/או זכויות לתקופה שבין הוותק שלו בפועל ועד ליום 21.5 בו עודכן שכרו.
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ה אך ורק בהתאם לאישור החברה מראש ובכתב ו/או בתנאי שהעובד עבר בהצלחה  92. העברת תפקיד תהי
ה בהתאם לצרכיה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של ד תהי ה ע״י החברה או מי מטעמה. העברת תפקי כ מ ס  ה
ידית לזכויות ים הסמכה, העובד יהיה זכאי מי  החברה. אושרה בכתב העברת עובד לתפקיד אחר ו/או סי

 בהתאם לתפקיד החדש.

ה רשאית בהסכמת הוועד, להעביר דייל אוויר לתפקיד כלכל לתקופה זמנית בהתאם לצרכיה  93. החברה תהי
 ומדיניותיה ובתקופה זו יחשב העובד על ״תקן כלכל״. בתקופה הזמנית יקבל העובד שכר של כלכל למעט
ת העובד לתפקידו ת המינוי ו/או להחזיר א ה רשאית לבטל א  קרן השתלמות. מובהר, כי החברה תהי
 כדייל אוויר בכל עת, ואין הדבר יחשב כהרעת תנאיו. הושב העובד לתפקידו הקודם, ישולמו לו תנאי

 העסקתו בהתאם לתפקידו בפועל, כדייל אוויר.

 אש״ל

 94. שהיית עובד מעבר לגבולות ישראל מטעם החברה אשר חוצה לילה(לפי שעון ישראל) ובתנאי שנחשב זכאי

ת העובד בסך של $57 דמי אש״ל, בגין כל  בהתאם לנקבע בסעיף 118 להסכם זה להשתכן במלון, יזכה א

 לילה(חוצה 12 שעות). לדוגמא - נחת העובד ב 23:00 והמריא ב 24:30 ,לא יהיה זכאי לדמי אש״ל.

 נחת העובד ב 23:00 והמריא ב 05:00, יהיה זכאי לדמי אש״ל.

 95. דמי האש״ל ישולם בתלוש השכר של העובד בהתאם ל״נוכחות לצורן מעקב שעות עבודה״ על-פי שער

 חליפין חודשי ממוצע של הדולר שיחושב בחברה בגין חודש שכר.

ם האש״ל ס הכנסה ישתנו, כך שהחלק הפטור יהיה נמוך מסכו  96. יובהר כי במידה והסכום הפטור בתקנות מ

ם כדין על חשבון העובד. סי  שישולם לעובד לפי סעיף 94 , על החלק העודף ישולמו מי

 הריון

 חובת הודעה על הריון

 97. עובדת שהיא בחודש החמישי להריונה תודיע על כך למעסיקה בכתב על הריונה ותמציא אישור רפואי ובו
 מצוין במפורש חודש ההריון בו היא נמצאת ביום הוצאת האישור. לאחר השבוע ה 28 להריונה תחדל

 העובדת למלא תפקיד של דיילת אויר או כלכלית.

 98. לאחר השבוע ה 28 להריונה ו/או עקב אישור רפואי המונע מהעובדת להמשיך ולעסוק בתפקיד אצד״א
א העובדת רשאית לבחור באחת משתי האפשרויות: ה  ת

ת יתרת מכסת ימי החופשה השנתית העומדת לזכותה. לא ת עבודתה הפעילה ולנצל א  98.1. להפסיק א
ת כולה, ימה יתרת מכסה לאחר שניצלה א  עומדת לזכותה יתרת מכסה ימי חופשה כנ״ל, או נסתי
 תהא הדיילת רשאית לשהות בחופשה ללא תשלום, הכל עד למועד חופשת הלידה, כמשמעותה

 בחוק.

 או

ת או מלאה  לעבוד ולעסוק בתפקיד בקרקע שאינו במסגרת תפקידי דיילי אוויר במשרה חלקי
 הכל בכפוף לאפשרויותיה והצעותיה של החברה.

15 
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מן בתקופה האמורה לעיל בין ת הז ה רשאית לפנות לחברה בבקשה לחלק א  העובדת תהי
 החלופות המצויינות לעיל לפרקי זמן מוגדרים וידועים מראש, כל זאת בכפוף לאישור מראש

ת החברה על פי שיקול דעת החברה וצרכיה. א  ובכתב מ

ת מן האפשרויות הנקובות בפסקאות לעיל, ובכפוף לכך כי ח  98.2. סרבה ו/או לא בחרה הדיילת באף א
ום העסקתה של  הוצעה לה משרת קרקע בשכר לאישה בהריון יפנו הצדדים לקבלת היתר לסי
 העובדת. בתקופה בה העובדת אינה מבצעת כל עבודה בפועל ועד קבלת ההיתר, ככל שינתן,

נימום כקבוע בחוק. ת שכר מי  ישולם לעובדת לפנים משורת הדין מחצי

ת הזכות לתפקיד קרקע גם  99. מובהר כי אין באמור לעיל כדי להקנות לעובדת שחזרה מחופשת לידה א
ם חופשת הלידה.  לאחר תו

 זבויות עובדת בהריון במסגרת תפקיד בקרקע שאינו במסגרת תפקידי דיילי אוויר

נים בתפקידה ה זכאית לשכר בגובה ממוצע ״שכרה הקובע״ ב 12 החודשים האחרו  99.1. עובדת תהי
ת סך  האחרון במחלקת דיילי אויר (להלן:״השכר המבוטח בתקופת ההריון״), ובלבד שתעבוד א
 ממוצע שעות העבודה שביצעה בתקופה הנ״ל (שעות העבודה הינן כל השעות שנכחה לביצוע
 תפקידה, לפני שהומרו ליחידות המרה בהתאם לטבלה בסעיף 90, פרט לכוננות וביטול טיסה).
 בחישוב ממוצע השעות לא יחושב ברמה חודשית סך שעות עבודה שפחות מסך ״יחדות המרה

בהתאם לטבלה בסעיף 90.  לחודש״ בהתאם לתפקידה האחרון במחלקת דיילי אויר ו
 יובהר כי, שעות עבודה במסגרת תפקיד הקרקע לא תעלה על 186 שעות עבודה רגילות לחודש.

 99.2. קיבלה העובדת בתפקידה האחרון במחלקת דיילי אוויר פרמיה כהגדרה בהסכם זה, יתווסף
טח בתקופת ההריון ממוצע הפרמיות שקיבלה העובדת ב-12 החודשים האחרונים  לשכר המבו
ן במחלקת דיילי אוויר (ככל שקיבלה)(להלן:״השכר המבוטח בתוספת פרמיה  בתפקידה האחרו
ייבת במסגרת תפקידה בקרקע לבצע 186 שעות עבודה  בתקופת ההריון״), ובלבד שתהיה מחו

 רגילות בחודש(בהתאם להגדרת נוכחות לצורך מעקב שעות עבודה).

 99.3. העובדת תתייצב לעבודתה באופן עצמאי ותקבל החזר נסיעות על פי דין ולא בהתאם להסכם
ת ישולמו לה זכויותיה בהתאם  החל על דיילי אויר. במידה והעובדת תבחר לעבוד במשרה חלקי

 לחלקיות משרתה בפועל

 99.4. יובהר כי, העובדת לא תהיה רשאית לבצע שעות נוספות.
ת מלוא שעות העבודה המוגדרות בסעיפים 99.1,99.2 לעיל, ישולם לה שכר  לא ביצעה העובדת א

 המוגדר לעיל בהתאם ליחס המשרה אותו היא ביצעה בפועל.

 הודעה לאחר לידה

ום חופשת הלידה כדלהלן:  100. עובדת שילדה תודיע בכתב לממונה עליה לפחות שבועיים לפני סי

ם בדעתה לשוב לעבודתה בתום חופשת הלידה. או ;  א. א

ם בדעתה לצאת לחופשה ללא תשלום, תוך ציון משך העדרות. הזכאות לחופשה ללא תשלום  ב. א

; ו  ואורכה של החופשה כזו יהיו בכפיפות לחוק עבודת נשים. א
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ם בדעתה להתפטר מעבודתה בחברה.  ג. א

 ד. עובדת שלא הודיעה על רצונה לשוב לעבודה בתום חופשת הלידה, תחשב כאילו בחרה להעדר

ת כפי שנקבע בחוק עבודת נשים תש״יד־ 1954, מלי פה המקסי  בחופשה ללא תשלום למשך התקו

 בתנאי שהיא זכאית לחופשה כזו לפי החוק כאמור.

 עובדת שלא הודיעה על רצונה לשוב לעבודה בתום חופשת הלידה הנזכרת ולא חזרה לעבודה בתום

ק עבודת נשים תיחשב כמי שהתפטרה ת החופשה על פי חו  החופשה ללא התשלום ולא זכאית להאריך א

קדמת וללא השלמת תשלום פיצוי פיטורים (ככל שיהיה צורך בכך).  מהעבודה ללא הודעה מו

ס ו ס  סידור מ

סה ס ביעד הטי ו ט מ ה ס לאחר ירידת הנוסעים מ ו ט סה העובד יבצע סידור מ  101. במסגרת ביצוע תפקיד בטי
 (למעט בבן גוריוו או שדה דב).

ס כולל בין היתר ולא רק- ו  102. סידור המט
ס המושב, העברת שקיות  הצלבת חגורות הנוסעים, הרמת פסולת מרצפת המטוס, איסוף פסולת מכי

ס לגורם הקרקעי. ו ט מ ה  הזבל מ

נת ישראל, כמו כן סות החברה המופעלות בגבולות מדי ס יבוצע ע״י העובד בתפקיד בכל טי ו  103. סידור המט

סה למעט יעד בוקרשט OTP. תגמול העובד ה הבינלאומיות האורכות עד 2.5 שעות לקטע טי תי סו  בכל טי

: ס הינו כדלקמן ו ט  בגין סידור מ

ס בטיסות החברה המופעלות בגבולות מדינת ישראל ובטיסותיה ו ט מ  103.1. סידור ה

ת העובד כה א  הבינלאומיות לכל יעדי יוון ואגן הים התיכון (קפריסין תורכיה וכוי) אינה מז

ס ביעדים אלו כלול בתגמול שעה לא טיסתית, המשולמת ו  בתגמול נוסף הואיל וסידור המט

 לעובד.

ה למעט היעדים ס י סות החברה הבינלאומיות עד 2.5 שעות לקטע ט ס בטי ו  103.2. סידור המט

ת המשולמת סתי  שצויינו בסעיפים 103 ו 103.1 יזכה את העובד בנוסף לתגמול של השעה הלא טי

ס לפי סעיף זה 103.2 ו ט . סידור מ  לעובד, בתוספת של יחידת המרה אחת בלבד של ״שעת טיסה״

ת למעט ון ומשקאו  יתבצע רק בטיסות בהם פרופיל השירות אינו כולל מכירה/הגשה של מז

ם וחטיף.  מכירה/הגשה של מי

 החזר נסיעות והסדר הסעות -

ם ההתיצבות שקבעה החברה הינו שדה התעופה  104. על העובד להתייצב עצמאית לביצוע תפקידו כאשר מקו
ם של העובד. כמו כן עליו להתייצב עצמאית לביצוע א  דב או שדה התעופה אילת/רמון בהתאם לבסיס ה

 הדרכה כמדריך או כמודרך קרקע או כל פעילות אחרת במקום התייצבות שיקבע ע״י החברה.
יצב עצמאית זכאי להחזר נסיעות יומי בסך 30 ₪.  עובד המתי
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ים דייל מרכז  105. כאשר נדרש דייל מרכז להתייצב לביצוע תפקיד כלשהו בנמל תעופה בן גוריון ו/או סי
 תפקיד בנמל התעופה בן גוריון, החברה תסדיר הסעה לדייל מרכז מביתו וחזרה למקום מגוריו. היה
 ומקום מגוריו של דייל מרכז הינו מחוץ לטווח ההסעים תסדיר החברה הסעה לדייל המרכז לנקודה

ם מגוריו הקרוב מבינהם.  בטווח ההסעים ו/או מקו

 106 . סדרי הנסיעה יהיו בהתאם לשיקול דעתה של החברה.

וח ההסעים הינו מקום האיסוף  107. כתובת מגורי העובד בפועל כפי שדיווח למחלקת הצבת צוותים או טו
 והפיזור של העובד בהסדר ההסעות. העובד אינו רשאי להעביר זכות זו לגורם אחר ולא יקבל פיצוי ו/או

ם וויתר על ההסעה.  החזר כספי א

 108. העובד רשאי במקרים מיוחדים לבקש מהחברה לשנות באופן זמני או חד פעמי את כתובת האיסוף ו/או
וח ההסעים, הבקשה לשינוי תועבר לחברה בכתב לא פחות מ 4 ימים מראש  הפיזור ושאינם חורגים מטו
 לפני מועד התיצבותו לטיסה. לחברה הזכות לסרב לעובד לפי שיקול דעתה. בתום התקופה הזמנית ו/או
 החד פעמית באחריות העובד לוודא כי מערכת האיסוף/פיזור תוקנה לכתובת המקורית, אחרת ישא
 בהוצאות הכפולות שיגרמו לחברה והעובד מאשר לנכות הוצאה זו משכרו כחוב קצוב בהתאם לחוק הגנת

 השכר.

 109. בימי שישי שבת, ערב חג וחג, בהן אין תחבורה ציבורית, כאשר מועד ההתייצבות ו/או סיום של דייל
 המרכז נקבע ע״י החברה בין השעות 14:00 לפני כניסת השבת/חג ועד לשעה 23:59 ביום שבת/חג, תקצה

 החברה לדייל מרכז הסעה ו/או פיזור לביתו או מ/ל טווח ההסעים הקרוב מבינהם.

 110. כאשר החברה הקצתה בפועל לעובד הסעה מביתו או מטווח ההסעים לעבודה ובחזרה , לא ישולם לו
 החזר נסיעות בגין יום זה או החזר חלקי בהתאם לכיוון ההסעה בפועל.

 111. הסדר והחזר הנסיעות בסעיפים 104-109 אינו חל על אישה בהריון המועסקת בתפקיד משרדי/קרקעי,

 על חניך/מתלמד קורס אצד״א עיוני ועל דייל אילת המבצע עבודה במוקד אילת. עובדים אלו יהיו זכאים,

 בתקופת ביצוע תפקידם זה להחזר נסיעות יומי לפי הוראות הדין.

ה ס י ס  מכירות טובין ג

ם וככל שהחברה תפעיל בטיסותיה שירותי מכירת טובין, וככל שיהיו מכירות בטיסה, יהיה זכאי העובד  112. א
סה בה היה משובץ בתפקיד,  לקבל תמריץ מכירה קבוצתי מרווח החברה נטו לפי המכירה במהלך אותה טי

: ״הפרמיה הקבוצתית״).  בהתאם לסדר הצבתו בטיסה(להלן
 רווח נטו־ מחזור מכירות בנטרול הנחות, מבצעים, קופונים, חוסרים וכמצב׳.

 הזכות לפרמיה קבוצתית מותנית בכך שהליך המכירה בוצע בהתאם לכל סדרי העבודה והנהלים
 כהגדרתם להלן, וכפי שיהיו מעת לעת.

 בחירת הטובין הנמכרים בטיסה יהיו עפ״י שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
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 113. הפרמיה הקבוצתית תשולם בתלוש השכר של העובד בהתאם לנוכחות לצורך מעקב שעות עבודה, בש״ח
 על-פי שער חליפין חודשי ממוצע של הדולר, שיחושב בחברה בגין חודש השכר, וממנו ינוכו כל תשלומי

 החובה על־פי דין.

ה בגובה כולל  114. הפרמיה הקבוצתית המשולמת לכלל העובדים ביחד בטיסה בה מבוצעת מכירת טובין, תהי
ז (עבור כלל הדיילים בטיסה) מהרווח נטו והיא תחולק בין העובדים בהתאם לסדר ההצבה  של 13 אחו

סה כמפורט להלן-  בטי

סה 4 דיילים :  א. כאשר פעלו בטי

6.1% -  דייל 1
 דייל 2- 4.3%

 דייל 3,4 -1.3% כל אחד.
 ב. בטיסות שבהן פעל דייל חמישי ומעל לזה, תיתווסף לפרמיה הקבוצתית המשולמת לכלל העובדים 1.3

ז בסך הכל. במקרה זה ז מרווח נטו(להלן- ״התוספת לפרמיה הקבוצתית״) ותעמוד על 14.3 אחו  אחו
ה בתוספת הפרמיה יל חמישי ואילך) תהי  הפרמיה הקבוצתית לחלוקה בין הדיילים האחרונים(די

 הקבוצתית בחלקים שווים בינהם.

סה שבה הודרך. ת חלקו בפרמיה קבוצתית לפי הצבה אחרונה בטי סה מקבל א  ג. דייל מודרך בטי
י הפרמיה הקבוצתית תחולק בין העובדים להלן :  ד. כאשר פעלו בטיסה 2 עובדים בלבד אז

 דייל 1- 7.4%

 דייל 2- 5.6%

י הפרמיה הקבוצתית תחולק בין העובדים להלן : סה 3 עובדים בלבד אז  ה. כאשר פעלו בטי
 דייל 1- 6.75%

 דייל 2- 4.95%
 דייל 3 -1.3%

סה דייל אחד בלבד תשולם הפרמיה לדייל זה.  ו. כאשר הוצב לטי

 ז. עובד המשמש כצוות לא פעיל בטיסה(DH) או כליין צ׳ק אינו זכאי לפרמיה קבוצתית.

ת סדרי העבודה ים א סה ובין היתר ידאג לקי סה יהיה אחראי על הליך מכירות הטובין בטי  115. הכלכל בטי
 והנהלים הבאים-

 א. בדיקת הציוד שקיבל לצורך תפעול המכירה בטיסה ודיוח במועד על אי תקינותו.
ם שמעל במים ת התחו ס א ו  ב. הקפדה על נוהלי המכס לרבות אי פתיחת הסגר על העגלות טרם עזיבת המט

 הטריטוריאלים של מדינת ישראל.
 ג. ביצוע ספירת מלאי לפני ואחרי ביצוע המכירה.

נים הכלכל נות הסחורה לפני תחילת המכירה - במידה וימצאו מוצרים שבורים או לא תקי  ד. בדיקה תקי
ת חישוב המלאי במסופון. (לדוגמא, שמירת פקק בקבוק ן וישנה א  ידווח על החוסר באמצעות המסופו

 שנשבר כראויה).
ת מלוא התגמול בגין המכירה בהתאם  ה. הכלכל ינהל מעקב על הכספים של המכירה וידאג להעביר א

 לדיווח סגירת הקופה במסופון.
, ז ם ותקינים בעת קבלת כרטיס אשראי בביצוע מכירה(ת.  ו. הכלכל יוודא הזנת פרטי לקוח מלאי

 מספר נייד/נייח, 3 ספרות בגב בכרטיס).
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ת לדיילים מותנית במילוי כל סדרי העבודה והנהלים. נמצאו חוסרים של מוצרים או  תשלום הפרמיה הקבוצתי
ת החוסרים ת יבוצע, בטרם תנכה החברה א  חוסר בפדיון לשם סגירת הקופה או חוסר פדיון עקב סרוב עסקאו
ה החברה רשאית לנכות משכר ם של הבירור תהי  מהפרמיה הקבוצתית, בירור לגבי החוסרים. בהתאם לממצאי
ה ידווח לעובדים הרלבנטיים טרם ביצוע הניכוי משכרם  העובדים חוסרים מהפרמיה הקבוצתית. ניכוי מהפרמי

 ויחשב כניכוי קצוב וכדין בהתאם לסעיף 25 לחוק הגנת השכר.

 לא עשתה החברה שימוש בזכותה לניכוי מהפרמיה לא יחשב הדבר כויתור על זכותה לעשות כן בעתיד או
 בדיעבד.

סכם על הצדדים כי הן לפני כניסת הסכם זה לתוקף והן לאחר מכן הפרמיה ששולמה לעובדים (אשר  116. מו
ה חלק תה ולא תהי תי ומותנה לא הי  כונתה בעבר- ״בונוס״ או ״עמלת דיוטי פרי״), מהווה תמריץ אמי

 מהשכר הקובע לחישוב הזכויות הסוציאליות של העובדים.

יסת הסכם זה לתוקף, החברה ר בסעיף 116 הגיעו הצדדים להבנות כי החל מכנ  117. מבלי לגרוע מהאמו

וה  תפריש כהטבה ולפנים משורת הדין לגמל ולפיצויי פיטורים גם על רכיב הפרמיה הקבוצתית שאינו מהו

ת יכונה להלן- ״השכר המבוטח  שכר כמשמעותו בחוק פיצוי פיטורים. השכר ביחד עם הפרמיה הקבוצתי

 לגמל ולפיצוייס״.

 בתי מלין, ארוחות ומושגי מנוחה

 בהי מלון

סה ושאינה ד טי ות״ ברצף מעל ל 4 שעות לאחר שביצע תפקי  118. במקרה שהוצב עובד ״לשעות לא טיסתי
ן יהיו בדרגת תיירות ת העובד בבית-מלון שיקבע על ידי החברה. בתי המלו ס האם, תשכן החברה א  בבסי

ס לינה וארוחת בוקר.  טובה על בסי

 119. החברה תקצה לכל עובד חדר אישי בבית המלון.

 120. באחריות החברה לדאוג להעברת העובד משדה התעופה למלון וחזרה.

 ארוחות

ן והארוחה יקבעו ע״י החברה ו סי החברה - החברה תספק לעובד ארוחה. סוג המז סות בינ״ל בכל מטו  121. בטי

סי סילון בלבד - החברה תספק לעובד ארוחה בתנאי שמבצע לפחות 4 ״קטעי סות פנים ארציות במטו  122. בטי
ן והארוחה יקבעו ע״י לחברה. ו סה״ פנים ארציות ברצף. סוג המז  טי

ס טורבופרופ. ה פנים ארצי במטו ס י  123. העובד אינו זכאי לקבלת ארוחה מהחברה כאשר הוא מבצע ט
ה פנים ס י  במקרה זה, העובד יהיה זכאי להחזר ארוחה יומי בסך של 28 ₪, ובלבד שביצע לפחות 4 קטעי ט



 נו0וז 0ופי

.126 

.127 

.128 

.129 

.130 

m 

.132 

C1 

 מושבי מגוחה

ס ולמרות זאת סה צריך להעשות תוך מתן עדיפות לנוסעים. א ם כי סדר ההושבה בטי מי י  הצדדים מסכ
סה נשארו מושבים פנויים בשורה לפג! אחרונה וניתן להקצותם, תקצה החברה מושבי  לאחר סגירת טי
ה אינה ס י ט סה נמצא כי ה  מנוחה בשורה זו עבור מנוחת הדיילים. למען הסר ספק, לאחר סגירת הטי

.LAST TO GIVE מלאה , השורה לפני אחרונה תשאר פנויה, משמע נוהל 

ת יבוצע על פי צרכי החברה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. סו  . שיבוץ הדיילים לטי

ת.  הצבת הדיילים תבוצע במערכת הצבת צוותים ממחושבת כיום במערכת aims בצורה אוטומטי

ת הכלכלים והדיילים ק ובשקיפות של שעות המשרה, ותציב א י ת הצבת צוותים תנהל רישום מדו ק ל ח  מ
ן שעות חודשי.  במאז

ת הנחשבות לבעלות היקף גבוה של מכירת טובין לא יהוו שיקול באופן שיבוץ סו  למען הסר ספק, טי
 דיילים לטיסות.

סה ובתנאי שהם ה יבוצע על פי עקרון הסניוריטי בתוך הטי ס י דים (דייל 1,2 ואילך) בתוך ט  איוש תפקי
ם לתפקיד הרלוונטי.(להלן ״איוש תפקידים בתוך טיסה ״). איוש תפקידים של כלכלים ודיילים סמכי  מו

ם. סי סה יהיה לכל סוגי המטו  בטי

ת העובד בתפקיד זהה יבת את החברה להציב א ימת אינה מחי י סה מסו  איוש תפקיד של עובד בתוך טי
סה אחרת.  בטי

ה יהיה על פי צורכי החברה בהתאם להסמכת העובד לתפקיד הרלוונטי. ס י  סדר איוש תפקידים בתוך ט

ת הצבת צוותים תפרסם פעמיים בחודש, דוחו״ת מעקב אישיים על היקף עבודתו של הדייל. בכל ק ל ח  מ
גות כלשהי מתוכנו של הדוח, יפנה העובד תוך יומיים למחלקת הצבת צוותים על מנת י  מקרה של הסתי

ת הנושא. לא פנה העובד למחלקת הצבת צוותים יראו את הדוח כמאושר.  להסדיר א

ת דיילי אויר ינהל ״טבלת צדק״ של שהיות בארץ ובחו״ל שתתפרסם לכל דיילי החברה מעת ק ל ח  מנהל מ
ת או סות הממרי ת דיילי אויר ינהל ״טבלת צדק״ לשיבוץ דיילים וכלכלים בטי ק ל ח  לעת. כמו כן, מנהל מ

 או הנוחתות החל מהשעה 16:00 בערב חג ראשון של ראש השנה ובערב חג ראשון של פסח.

ת סידור העבודה של העובד על בסיס שיקולים מקצועיים וללא שיקולים זרים יבת לקבוע א  החברה מתחי
 וככל שניתן תוך התחשבות בצרכיו ובבקשותיו של העובד.

 ט• סידור עבודה

21 



ו0ח סופי  נ

 י• תוכנית מגבלות עובד:

 133. העובד יגיש תוכנית מגבלות שבועית להצבת צוותים עד השעה 10:00 בבוקר של כל יום ראשון בשבוע
פה של השבוע העוקב ימים א- שבת. לדוגמא: עד יום 1.1.2017 בשעה 10:00 בבוקר זאת בעבור התקו  ו

 העובד יגיש תוכנית מגבלות שבועית עבור תקופה שמיום 8.1.2017 ועד ליום 14.1.2017.

ת(ראה הגדרת ״חסימה״) שבהן מו  תוכנית המגבלות השבועית שיגיש העובד תכלול עד 3 בקשות לחסי
ת בקשתו לימי החופשה באותה  מבקש העובד מהחברה לא להציבו בסידור העבודה. בנוסף, העובד יגיש א

הם זומן בתקופה זו(בצרוף העתק זימון מילואים). ת ימי המילואים אלי  התקופה ואף יגיש א

 133.1. בכפוף לצרכי החברה, החברה תעשה כמיטב יכולתה לאשר את הבקשות לחסימות. בקשה
ת השבועית תכונה להלן- ״חסימה מאושרת״. סו  לחסימה שאושרה ומופיעה בתוכנית הטי

מות בימים קבועים, אלא באישור מראש מהחברה.  133.2. העובד לא יהיה רשאי להגיש בקשות לחסי
 133.3. בקשות לימי חופשה באישור מנהל ישיר בלבד.

ת בשבת- מו  133.4. בקשות לחסי
ה מ י ס מה ולא תותר ח ה כניצול 3 בקשות לחסי מה מלאה מערב שבת ועד מוצאי שבת כמו  • חסי

 נוספת לאף עובד.
 • מי שאינו שומר שבת לא יהיה רשאי לחסום מעבר ל 2 שבתות בחודש.

ת בימים ראשון וחמישי, יופעל הנוהל שבימים אלה סו  133.5. בתקופת הקיץ ובתקופות בהן יש ריבוי טי
הל ם אלו תתאפשר באישור מראש ובכתב ממנ אי ת בלבד. חריגה מתנ ח מה א  ניתן להגיש חסי

 מחלקת דיילים. הפעלת הנוהל לפי שיקול דעתו של מנהל המחלקה.

 יא. הצבת עובד לעבודה על פי סידור עבודה, פרסומו ונהלי עבודה

ת לשבוע ביום שלישי ח ת שבועית - תפורסם על ידי מחלקת הצבת צוותים א סו  134. הצבת העובדים בתכנית טי
ת סו  עד לשעה 16:00 שעון ישראל עבור השבוע העוקב שמיום ראשון ועד ליום שבת (להלן:״ תוכנית טי

 שבועית״).
ת שבועית עבור תקופה סו ת טי סו  לדוגמא: ביום שלישי 3.1.2017 בשעה 16:00 תפורסם תוכנית טי

 שמיום 8.1.2016 ועד ליום 14.1.2017.

ת השבועית , החברה סו ת השבועית. לאחר פרסום תוכנית הטי סו ות העובד לעיין בתוכנית הטי  135. אחרי
ת ו/או סו ה רשאית לבצע, על פי צרכיה התפעוליים, שינויים בעדכון הצבת העובדים בתוכנית הטי  תהי

 בשיבוצם בתפקיד אחר.

סה או לביצוע תפקיד אחר ולא נמצא ת בימים שבהן אין העובד משובץ לטי סו  136. כל שיבוץ חדש לטי
סה ת העובד על הצבתו לטי מה מאושרת״, כהגדרתה בהסכם זה, תהיה רשאית החברה לעדכן א  ב״חסי
 ו/או כוננות ו/או הדרכה ו/או כל דרישה לנוכחותו - בכל עניין שתידרש נוכחות העובד- לצורך ביצוע
ה עד 20:00 בערב עבור משמרת  עבודתו ותפקידו. הודעה על הצבת העובד בהתאם לסעיף זה תהי

 שתחילתה הינה ביום לאחר היום העוקב ליום ההודעה.

ד אחר ביום סה או לביצוע תפקי  לדוגמא - עד יום א׳ בשעה 20:00 תועבר הודעה לעובד על הצבתו לטי
 שלישי בשעה 00:01 (משמע בלילה בין שני לשלישי), לעניין זה השעה הקובעת הינה שעת ההתייצבות.
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 137. כל עוד העובד לא קיבל הודעה מהחברה על הצבתו לעבודה עד השעה 20:00 בערב, עבור משמרת
 שתחילתה הינה ביום לאחר היום העוקב וביום זה לא הוצב לעבודה ו/או לא הוצב לכוננות, העובד יהיה

 חופשי לעשות כרצונו ויום זה יוגדר כיום פנוי(להלן:״יום פנוי״).
, ולא קיבל העובד הודעה מהחברה עד ׳  כך לדוגמא, לא הוצב העובד מראש על פי תוכנית העבודה ביום ג
 השעה 20:00 ביום א׳ (הקודם לו באותו השבוע) על הצבה ביום ג׳ זה , יום ג׳ יהיה יום פנוי לעובד,

 והעובד יהיה רשאי לעשות בהם כרצונו ויום זה לא יחשב כיום עבודה או חופשה.

, אבל קיבל הודעה מהחברה בשעה 19:00 ביום א׳ ׳  לא הוצב העובד מראש על פי תוכנית העבודה ביום ג
 (הקודם לו באותו השבוע) על הצבה בשעה 01:00 ביום ג׳ זה, יום ג׳ זה יהיה יום עבודה בו העובד יהיה

 מחויב להתייצב.

 138. הודעה שתתקבל מהחברה לאחר השעה 20:00 עבור משמרת שתחילתה הינה ביום לאחר היום העוקב ,
ה בגדר הצעה בלבד לעובד, לעובד הזכות לבחור לאשר או לסרב. מ  ה

 139. יובהר כי, כל השעות המצוינות בסעיף 134-138 המן בשעון ישראל.

 140. העובד יהיה מחוייב להתייצב לכל הטיסות בהן הוא משובץ בהתאם לפרסומים לעיל ולהודעות החברה.
 ידוע לעובד כי אי התייצבותו לעבודתו בהתאם לפרסומים וההודעות מהווה הפרת משמעת חמורה.

ל בשעה 00:01 שעון ישראל.  141 . יובהר כי יום מתחי

 142. עובד שלא יהיה זמין לעבודה ו/או שיחת טלפון ו/או יימצא מחוץ לגבולות המדינה שלא בימים הפנויים
 כהגדרתם בהסכם זה, תחשב העדרותו ללא אישור ו/או אי זמינותו כניצול יום חופשה ואף כדין אי

ה הפרת משמעת חמורה. ו  התייצבות לעבודה המהו

 143. כל השינויים המוזכרים לעייל יועברו לדייל ב- SMS או בטלפון ועל הדייל לאשר קבלת ההודעה, בטווח
 סביר מקבלת ההודעה בשים לב למועד ההצבה הנדרש.

סה או כל שינוי אחר) מותנית באישור מחלקת זומה על ידי עובד לשינוי בסידור עבודה(החלפת טי  144. בקשה י

 הצבת צוותים בלבד. ביצוע שינויים והחלפות בין עובדים ללא אישור הצבת צוותים יחשב עברת משמעת

 חמורה.

ת המתוכננת, ועליו סו  לעובד ידוע כי לאחר התייצבותו לביצוע תפקיד יתכנו שינוים וחריגות מתוכנית הטי
ת תפקידו עד לשחרורו הביתה ע״י החברה. אך במידה והזמן הכולל משעת  להיות זמין ונכון למלא א
 התייצבותו ועד שעת סיום, בניכוי זמן שהייתו בבית מלון ע״י החברה כבסעיף 125, יעלה על 17 שעות,
סה בהתאם לטבלה בסעיף 90. תגמול זה המו  יזוכה העובד ב״יחידות המרה לשכר״ עבור 3 שעות טי

ד שביצע.  בנוסף ליחידות המרה לשכר בגין התפקי

י מחוייבת ת שעות התעסוקה והמנוחה לאצד״א על פי דין, אז ס״ ייכנס לתוקפו, ויגדיר א  145. ככל ש״חוק הטי
ום כפי שמופיעים בספר ״נהלי ם הי מי י ב על הנהלים הקי ם במידה והוא מטי  החברה לנהוג לפיו, והכל א

 עבודה דילי אויר״ שמעודכן מעת לעת ע״י החברה.

אה לשירות מילואים, מיד עם קבלתו. בתקופת שירות המילואים  146. העובד יודיע לחברה על קבלת צו קרי
 יהיה העובד זכאי לקבל מן החברה שכר (בניכוי חובות העובד לחברה, תשלומים שחובה לנכותם עפ״י
רת אישור צה״ל על ל ו/או מביטוח לאומי בגין שירותו), כנגד מסי  הדין והתשלומים שיקבל ישירות מצה״

 שירות מילואים פעיל לשם הגשתו למוסד לביטוח לאומי וגביית המגיע לחברה כמעסיק.
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 כוננות -

 147. ״יממת כוננות״־ 24 (עשרים וארבע) שעות רצופות החל משעה 00:01 עד שעה 23:59 (שעון ישראל),
 במהלכן יהיה העובד זמין בטלפון, ויהיה מוכן ליציאה מביתו תוך שעה לכל היותר ממועד קבלת הודעה
 טלפונית מהחברה על הפעלתו, ולכל המאוחר יתייצב תוך שעתיים ממועד קבלת ההודעה על הפעלתו ועד
ם הכונן הופעל יתכן ויסיים עבודתו סכם וידוע כי א  להתייצבותו בשדה התעופה לפי דרישת החברה. מו
ם שעת ת הכוננות. כלומר, א מ מ י ממת הכוננות, אך שעת ההתייצבות הנדרשת לא תחרוג מ ם י ו  לאחר סי

א יום למחרת בשעה 02:10 (שעון ישראל) אז יופעל הכונן הבא.  ההתייצבות הנדרשת הי

זאת עד לשעה 09:00 בבוקר.  148. כאשר העובד מוצב בכוננות חלה על העובד חובת הודעה לאשר כשירות ו
ם חל שינוי במצבו הבריאותי של העובד לאחר שאישר כשירות במצב של כוננות, חלה עליו חובה לעדכן  א

ת החברה באופן מיידי שמצב כשירותי השתנה, אחרת יחשב הדבר כהפרת משמעת חמורה.  א

ת שעות או טווח יממת הכוננות לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלבד  מובהר וידוע כי החברה יכולה לשנות א
 שהכוננות לא תעלה על 24 שעות.

סה ביממת הכוננות תחשב ככונן ממת הכוננות, בדבר שיבוץ לטי  149. יובהר כי הודעה שהועברה לעובד בעת י
 שהופעל (להלן: ״הפעלת כוננות״)

סה ביממת הכוננות  150. יובהר כי הודעה שהועברה לעובד בטרם כניסתו ליממת הכוננות, בדבר שיבוץ לטי
ת ולא להפעלת כוננות. סו  יחשב לשינוי תוכנית הטי

 151. העובד יהיה זכאי ליחידות המרה לשכר עבור יממת הכוננות במידה ולא היתה הפעלת כוננות, בהתאם
 לטבלה בסעיף 90. במידה והיתה הפעלת כוננות יהיה זכאי העובד ליחידת המרה לשכר של 1 שעה לא

ת בעבור הכוננות בנוסף ליחידות המרה לשכר עבור התפקיד שביצע בפועל. סתי  טי

, ימי שבתון ושעות שבת  ימי חג

: ״ימים מיוחדים״) על פי דין, יהא זכאי לקבלת תוספת של  152. עובד שנדרש לעבוד בימי שבת ו/או חג(להלן
מים המיוחדים, תחול החל מהשעה  50% תגמול בעבור עבודתו. מובהר, כי הזכאות לתשלום בגין הי

 16:00 ביום שישי/ערב החג ועד לשעה 23:59 ביום השבת/החג.
 כמו כן, עובד שביצע עבודה ביום שבתון יהיה זכאי לתוספת של 50% תגמול בגין עבודתו באותו היום

 בלבד.

, ״מחלה״, ״חופשה״  תוספת התגמול לעיל אינה חלה עבור כוננות, ״הפעלת כוננות״, ״ביטול טיסה״

וחדים או שבתון.  ו״מילואים״ שחלים בימים מי

/ f j 

6  ־

 חופשה, הביאה ומחלה

ת ימי הבראה, ימי חופשה שנתית ס כ  153. בכפוף למחוייבות העובד לעבוד 6 ימי עבודה בשבוע כאמור לעיל, מ
 תחושב על פי דין לפי 100% משרה.
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 155. מועדי החופשה יקבעו ע״י החברה, בהתחשב במידת האפשר ברצונות ובצרכי העובד.

ת כל ימי חופשתו עד סוף כל שנה קלנדארית ולא יוכל לצבור ימי חופשה. ימי  העובד מחוייב לנצל א
ן הדבר יחשב ימחקו בתום כל שנת עבודה. היה ובטעות לא נמחקו, אי  חופשה שלא ינוצלו על ידי העובד י
אום מראש עם החברה, ובכפוף  כאישור החברה לצבירת ימי חופשה. יציאה לחופשה תתאפשר רק עם תי

ניות משתנה באשר ה רשאית לפעול על פי מדי  לצורכי החברה, כאשר מובהר לעניין זה כי החברה תהי
 לאופן יציאה לחופשה. למען הסר ספק, החברה תהא רשאית לתאם עם העובד לנצל חופשה בחודשים

 בהתאם לפעילות העונתית.

 156. ערך יום מחלה יחושב לפי יחידות ההמרה לשכר במכפלת עלות יחידת המרה כאמור בסעיף 90 לעיל.

 157. כל עובד יהיה זכאי לתשלום דמי מחלה לפי חוק. עבור יום מחלה ראשון אין תשלום, עבור יום מחלה שני
ז מערך יום מחלה ולאחר מכן ערך יום מלא.  ושלישי ברצף תשלום בגובה של 50 אחו

ן העובד מסוגל לעבוד מפאת מחלה למעט אי כשירות של עובד  158. ימי מחלה פירושם ימים אשר בהם אי
ת תאונת עבודה או מחלת מקצוע. מ ח  לעבודה מ

ם לחברה מרופא קופת החולים, בגין כל יום  159. תמורה בגין ימי מחלה תשולם כנגד הצגת אישור רפואי מתאי
 מחלה.

 160. הודעה על העדרות תיעשה ביום העדרות הראשון ולא יאוחר ממנו. על העובד להציג אישור מחלה עד לכל
ום העדרות הראשון. לא עשה כן תהיה החברה רשאית לנכות לעובד ימי חופשה חר 5 ימים מי  המאו
ת ה לאחר שניצל א ס כ מ ימה יתרת ה  בהתאם לימי ההעדרות בגינם לא הוצג אישור כנדרש. במידה והסתי

ז משכר העובד בהתאם ואף לנקוט נגדו באמצעים משמעתיים. ה רשאית החברה לקז  כולה, תהי

לת מחלתו של העובד אינם נחשבים כאישורי מחלה, ים מעל 2 ימים מתחי  161. אישורי מחלה רטרואקטיבי
דם לכן. ם כן, אישר הרופא כי מפאת המחלה, לא יכול היה העובד להוציא אישור קו  אלא א

 162. עובד שלדעת החברה ניצל לרעה חופשת מחלה, רשאית החברה לנקוט נגדו באמצעים משמעתיים.

ם אינו מבצע היקף משרה מלא  163. כל עובד יהיה זכאי לדמי הבראה על-פי דין לפי 100% משרה, אלא א
 בהתאם לתנאי הסכם זה, שאז יהיה זכאי לדמי הבראה באופן יחסי.

 164. ערך יום הבראה יהיה לפי המגזר הפרטי.

 ביטוחים סוציאליים ופיצויי פיטורים

 165. כל עובד יהיה זכאי לאחר 6 חודשי עבודה בחברה(במקרה ולעובד אין הסדר פנסיוני קיים, ובכפוף לצו
פה במשק) או לאחר 3 חודשי עבודה י רית  ההרחבה בדבר פנסיה מקי

 מחלה

 הבראה

יהם(במקרה ולעובד הסדר פנסיוני קיים) לביטוח ב נ קדם מבי  המו
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ום כניסת הסכם זה לתוקף להבטחת זכויות העובד בקרן הפנסיה תעביר החברה לקרן הפנסיה,  החל מי
- על חשבון החברה - 14.58 אחוז מהשכר טח לגמל ולפיצויים כדלקמן  מידי חודש, שיעורים מהשכר המבו
ז לתגמולים). משכר העובד ינוכה ויועבר לקרן הפנסיה שיעור ז לפיצויים ו 6.25 אחו טח (8.33 אחו  המבו
ם יעודכן בהתאם לצו ההרחבה [נוסח משולב] י ז ז לתגמולים מהשכר המבוטח. שיעור האחו  של 5.75 אחו

 לפנסיה חובה החל על כלל המשק.

ם פיצוי ם במקו ע ם זה לתוקף התשלומים לקופת הגמל ה כ ס יסת ה ם כי החל מכנ  ידוע ומוסכם בין הצדדי
 פיטורים בהתאם לסעיף 14 לחוק פיצוי פיטורים על פי הוראות צו הרחבה nonl משולב) לפנסיה חובה.

 החל על כלל המשק.

יסת הסכם זה לתוקף, החברה תפריש בגין רכיב מותנה של הפרמיה הקבוצתית הפרשות לגמל  החל מכנ
יבת לעשות כן(להלן:״הפרשה עודפת״). י את לפנים משורת הדין מבלי שהיא מחו  ולפיצוי פיטורים כל ז

 יובהר כי החברה לא תידרש לשלם ו/או להפריש עבור ה׳יהפרשה העודפת״ בגין תקופת העסקתו של
 העובד טרם כניסת הסכם זה לתוקף.

:  עובד שפוטר מעבודתו ישולמו לו פיצוי פיטורים בגין שתי תקופות העסקה כדלקמן

 167.1. עבור תקופת העסקתו של העובד לפני כניסת הסכם זה לתוקף - מכפלת שכר אחרון ביום
ת בוותק העובד טרם כניסת הסכם זה לתוקף, בניכוי  פיטוריו ללא רכיב הפרמיה הקבוצתי
 הכספים ששולמו על ידי החברה בקופת ו/או קופות הפיצויים על שם העובד לרבות כל התשואות
 שנצברו בקופות הפיצויים עד למועד פיטוריו, למעט הכספים שהופרשו לפי סעיף 14 לחוק פיצוי

 פיטורים.

פת העסקתו של העובד לאחר כניסת הסכם זה לתוקף־ חל סעיף 14 לחוק  167.2. עבור תקו
 פיצוי פיטורים בהתאם לצו הרחבה (נוסח משולב) לפנסיה חובר. ולפיכך, העובד יהיה זכאי לקבל

ת הכספים הצבורים בקופת הפיצויים ללא זכות השלמה.  א

 לדוגמא: עובד אשר במועד כניסה לתוקף של הסכם זה נמצא וותק בחברה 5 שנים ועבד בשנים אלו במחלקת
כ 7 שנים, מפוטר. ם זה עבד שנתיים נוספות במחלקת דיילי אויר, סה״ כ ס  דיילי אויר ולאחר כניסה לתוקף של ה
 השכר הקובע של העובד ערב כניסה לתוקף ההסכם המו 7,000 ₪ (ללא רכיב פרמיה קבוצתית), ובעת פיטוריו
כ 10,000 ₪ אזי, פיצוי הפיטורין  שכרו הקובע הממוצע עומד על סך של 8,000 ₪ + 2,000 ₪ פרמיה קבוצתית סה״
ה 8,000 ₪ כפול 5 שנים שווה ם זה לתוקף תהי כ ס פת עבודתו של העובד לפני כניסת ה  יחושבו כדלקמו : בגין תקו
 40,000 ₪, בניכוי הכספים ששלומו על ידי החברה בקופת ו/או קופות הפיצויים לרבות התשואות שנצברו בגינם.
 בגין תקופת עבודתו השניה של העובד לאחר כניסת הסכם זה לתוקף יהיה זכאי העובד למלוא הכספים שהופקדו

ם לתוקף ועד ליום הפיטורין. כ ס ום כניסת ה  ונצברו לזכותו בקופת הפיצויים מי

ום כניסת הסכם זה לתוקף הפרשות החברה לקופת פיצויי פיטורים עבור רכיב פיצויי  168. יובהר כי, החל מי
ז מחובת החברה לתשלום פיצויי פיטורים לפי סעיף 14 לחוק פיצויי ם 100 אחו  פיטורים יבואו במקו

 פיטורים התשכ״ג 1963 (להלן- ״חוק פיצויי פיטורים״).

 169. הפקדות החברה עבור רכיב פיצויי פיטורים אינן ניתנות בכל מקרה להחזרה לחברה. כספים אלה
ום עבודתו למעט במקרה לפי סעיף 16-17 לחוק פיצויי פיטורים.  ישוחררו לבעלות העובד עם סי
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יב להודיע לחברה בכתב לא יאוחר מ 60 יום מתחילת ה והעובד מבוטח בקרן פנסיה קודמת, הוא מתחי  170. הי
א ומה של קרן פנסיה קודמת, הו טח בקרן פנסיה כלשהי. היה ולא יודיע על קי ם הוא מבו  העסקתו א
פה חדשה בהתאם  מאשר כי יראו אותו כמי שאין לו קרן פנסיה כזו והוא יבוטח בקרן פנסיה מקי

ות בעניין. ת החברה מכל אחרי  להוראות הדין באותו מועד והוא משחרר א

 171. אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכות העובד לבחור או לעבור לקופת גמל אחרת על פי כל דין.

 קרו השתלמות

 172. החל מכניסה לתוקפו של חוזה זה ובכפוף לאמור בסעיף 98 להסכם זה, החברה תפריש לכל עובד
ס בלבד לפי יחידות  שהוסמך ע״י החברה לתפקיד כלכל שיעור של 2.5% לקרן השתלמות מהשכר בסי
 המרה מינימלות לחודש (ללא יחידות המרה עודפות שיבצע בפועל מעל התקן המינימלי וללא פרמית
 מכירה (להלן:״המשכורת הקובעת לעניין קרן השתלמות״) כמוגדר בהסכם זה (לא כולל תוספות ותנאים
 נלווים) ועד התקרה המותרת במס. במקביל מאשר העובד לחברה לנכות מדי חודש ממשכורתו הקובעת
ם ם המוטלי סי ם לפי החוק, המי סי  לעניין קרן השתלמות שיעור של של 2.5% לקרן זו. במידה ויחולו מי

ה יחולו על העובד. ק כאמור בסעיף ז  בגין הפרשות המעסי

ת עבודתו בתור כלכל בפועל, תפסיק החברה להפריש לעובד לקרן  173. למען הסר ספק עובד אשר יפסיק א
 השתלמות.

 אי בושר

ת סיבות מ ח ת עבודתו באופן רציף מ  174. ״אי כושר רפואי״ פרושו כל מקרה בו העובד אינו מסוגל לבצע א
 רפואיות.

ת לאיתנו עד לתקופה של שניים עשר חודשים (12) ויוכל לבצע עבודתו באופן חלקי  175. עובד אשר חזר חלקי
 ישולמו לו תנאי העסקתו וזכויותיו בהתאם לחלקיות המשרה שיבצע בפועל. בתקופת האי כושר הרפואי,

 העובד לא יהיה זכאי לזכויות ושכר בהתאם למשרה מלאה כמוגדר על פי הסכם זה.

ת כל חופשת המחלה, ועדיין אינו מסוגל לפי תעודת רופא לחזור לעבודה, רשאית החברה  176. ניצל העובד א
ת העובד והעובד רשאי להתפטר מעבודתו בחברה. במקרה זה העובד יהיה זכאי לפיצוי פיטורים  לפטר א

 כדיו•

 י, פיטורים

 פיטורי עובד קבוע

ת תקופת הניסיון (להלן:״עובד קבוע״) ולא  177. הוראות פרק זה יחולו רק על עובדים קבועים שהשלימו א
 יחול על עובדים בניסיון להם נקבע מנגנון פיטורים שונה ונפרד.

 פיטורים מהמת אי התאמה

ת אי התאמתו לתפקיד. מ ח ים העסקתו של עובד קבוע מ  17,8. החברה רשאית לסי
ה יתבצע בהתאם לנוהל שימוע. מ א ת  179. הליך פיטוריו של העובד שזומן לשימוע בשל אי ה
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מים לאחר קבלת ה שלא באו על פתרונם תוך 3 י מ א ת  180. חילוקי דעות בעניין פיטוריו של העובד בשל חוסר ה
ת העסקתו של העובד, תיושב בהתאם למנגנון ישוב מחלוקות (פרק יב) ולכל ים א  החלטת החברה לסי

חר תוך 7 ימים מקבלת החלטת החברה לאחר השימוע.  המאו
ת משכרו היומי ולא  181. בתקופת ההיוועצות ועד להכרעה סופית החברה תשלם לעובד בגין ימים אלו מחצי

ימום היומי. נ ת שכר המי  פחות ממחצי
ת צמצומים והתייעלות, מ ח ת משמעת או מ מ ח  182. הוראות סעיף 180-181 לא יחולו במקרה של פיטורים מ

 לגביהם נקבעו הוראות ייחודיות בסעיפים 192 - 184 כולל להלן.

 183. עובד לא יפוטר מעבודתו ללא קיום הליך שימוע כמפורט בפרק י״א להלן.

 פיטורים מחמת משמעת

: ״תקנון המשמעת״). ת תקנון המשמעת המצורף כנספח א׳ להסכם זה(להלן ם בזאת א  184. הצדדים מאמצי

 185. פיטורים מחמת משמעת ייעשו בהתאם להליכים הקבועים בתקנון המשמעת.

 צמצומים והתייעלות

ם הדבר דרוש עקב אחד מאלה ת צמצומים א מ ח  186. החברה רשאית לפטר עובדים קבועים מ

 186.1. צמצום בפעילות החברה או בפעולות יחידה מיחידותיה או שינויים במבנה החברה, בארגונה או
סה או הפחתה בתדירות הטיסות.  בדרך ביצוע משימות, לרבות שינוי או ביטול קווי טי

 186.2. שינויים טכנולוגיים המאפשרים חסכון בכוח אדם.
ה של החברה.  186.3. ירידה ניכרת בהיקף עסקי

 186.4. החברה רשאית להוסיף שיקולים נוספים בהתאם לשינויים של הצע וביקוש וצורכי השוק
ת הארגון.  המשפיעים עליה ו/או כל שיקול שיש בו כדי לייעל א

ם היועצות עם נציגות העובדים בדבר רצונה לבצע הליך צמצום/התיעלות במסגרתו תמסור י  187. החברה תקי
ת החברה בקבלת ההחלטה לביצוע הליך זה. ת המידע הרלוונטי ששימש א  החברה א

ת עמדתה תוך 7 ימים ממועד קבלת כל המידע הנ״ל. בת למסור א  נציגות העובדים מתחי

ת השיקולים וחד א ת צמצומים והתייעלות תשקול החברה באופן מי מ ח  188. בשיקולי החברה בפיטורים מ
ם:  הבאי

188. צרכי החברה כאמור בסעיף 186, .1 

 188.2. הוותק של העובד בחברה ו
 188.3. גיל העובד;

 188.4. ביצועיו ותפקודו של העובד ;
ק משמעתי של העובד;  188.5. תי

 188.6. מצב סוציו אוקונומי

א העתק מרשימת העובדים ם והתייעלות תמצי  189. החליטה החברה לפטר עובדים קבועים לאור צמצומי
 המוצעים לפיטורים להסתדרות ולנציגות העובדים.

ת רשימת עובדים המוצעים ום שקיבלה א  190. לנציגות העובדים שמורה הזכות להגיש לחברה תוך 72 שעות מי
ת השגותיה לעניין שמות כל עובד ועובד הכלול ברשימה, בצירוף הנמקה נפרדת לכל עובד.  לפיטורים, א

ם ת שמות העובדים שלדעתה אין לפטרם ותציע שמותי אחרי  191. בהשגתה כאמור תודיע הנציגות לחברה א
 במקום כל אחד מהעובדים שהציעה החברה.
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 192 . עובד שיוצע על ידי הנציגות לפיטורים כאמור, יהיה בעל -
ותק ו/או מקצוע בה מועסק העובד שהציעה החברה לפטרו. ובלבד שהעובד תה דרגה ו/או ו  192.1. או
ת תפקידו של העובד שהוצע  שהוצע על ידי ההנהלה יהיה מסוגל לדעת ההנהלה למלא א

 לפיטורים על ידי הנציגות.
 192.2. שיקולי הוועד להציע עובד אחר במקום עובד שהציעה החברה יהיו כאמור בסעיף 188 על תתי

 סעיפיו.

 הודעה על פיטורים

ום שנמסרה לנציגות רשימת עובדים המוצעים לפיטורים, תשלח החברה הודעת פיטורים  193. בתום 7 ימים מי
 לעובדים שלגביהם לא הגישה הנציגות השגה או שלא הציעה במקומם שמות עובדים אחרים. החליטה
ם עובד שהוצע על ידה, תשלח הודעת הפיטורים ת הצעת הנציגות ולפטר עובד אחר במקו  החברה לקבל א

 לאותו עובד. הודעות אלו ישמשו כהודעה מוקדמת.

 194. מגגנון חילוקי דעות ספציפי

 194.1. חילוקי דעות בפיטורי צמצום יהיו על פי פרק זה ולא על פי המנגנון הכללי ליישוב חילוקי דעות.

 194.2. חילוקי דעות שבין החברה לבין נציגות בעניין השגה של שמות העובדים המוצעים לפיטורים שלא
ת ואם לא  יושבו תוך 4 ימים שנמסרה לחברה השגת הנציגות, ידונו בין החברה לבין ההסתדרו
ם נוספים, יכריע בדבר בורר יחיד, לפי סעיפים 212-217 לפרק יב ״ישוב מי  באו לפתרונם תוך 3 י
 חילוקי דעות״. בעניין זה, הבורר יתבקש להחליט תוך 3 ימים או ליתן החלטת ביניים בדבר
 הפסקה עבודה זמנית תוך אותו פרק זמן כדי לאפשר צמצום העבודה במסגרת הזמן שנקבע

 בהודעה המוקדמת.

ר לעיל ביחס לחובת היוועצות בעניין הצורך בצמצומיס/התיעלות והיקפם  194.3. מוסכם בזאת כי האמו
ם נובעים מסגירת שדה תעופה. מי  לא יחול במקרה שהליכי הצמצו

 יא• נוהל עריפת שימוע לעובד קבוע

ת תקופת הניסיון.  195. נוהל עריכת שימוע בפרק זה יחול לגבי עובד שהשלים א

ם נקבע הסדר ם בהם שוקלת ההנהלה לנקוט בצעדים כדלהלן, אלא א  196. הליך שימוע ייערך לעובד במקרי
 אחר בהסכם זה:

; ת ע מ ש מ  א. פיטורים, לרבות פיטורים על פי תקנון ה

ת בתנאי עבודתו של העובד ו/או בשכרו; תי  ב. שינוי תנאי העסקה באופן העלול לפגוע מהו

;  ג. שינוי שיעור המשרה של העובד באופן העלול לפגוע בתנאי עבודתו ו/או בשכרו

ד לתפקיד באופן העלול לפגוע בתנאי עבודתו ו/או בשכרו;  ד. העברת עובד מתפקי

 ה. כל השעיה על פי תקנון המשמעת.
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 197. מועד ישיבת השימוע ייקבע על ידי החברה והודעה בכתב על כך תימסר לעובד עם העתק לוועד העובדים
ת מועד  לפחות יומיים לפני מועד השימוע. לבקשת העובד ובהינתן סיבה מוצדקת, תדחה החברה א

 השימוע למועד נדחה אחר לפי שיקול דעתה של החברה ובהתאם לנסיבות העניין.

 198. במכתב הזימון לשימוע תפורט מטרת השימוע והעילות בעטיין זומן העובד לשימוע. העובד יהיה רשאי
ת הלאומית, חבר ועד  להתייצב להליך השימוע כשהוא מיוצג על ידי נציג מטעמו, לרבות נציג ההסתדרו

 העובדים, עורך דין וכד׳.

 199. העובד או מי מטעמו יהיה רשאי לעיין בכל החומר הרלוונטי לשימוע ולטענות המועלות כלפיו, והחברה
, ובלבד שאין באמור כדי לפגוע בפרטיות צד ג׳ ו/או במידה ואין  תענה לדרישתו של העובד או מי מטעמו

י שבחשיפתו יש כדי להסב נזק לחברה.  המדובר במידע חסו

 200. עובד רשאי לבקש כי הליך השימוע ייערך בכתב. במקרה כזה, על העובד שבחר שלא להופיע לשימוע
ת טענותיו בכתב לחברה עד למועד שנקבע לקיום השימוע.  להגיש א

 201. עובד רשאי לוותר על זכות השימוע. במקרה זה, יהא עליו להודיע על כך לחברה בכתב לפני המועד שנקבע
 לשימוע. לא הודיע העובד בכתב ולא התייצב לשימוע יחשב הדבר כאילו וויתר העובד על זכותו להשמיע

ימים בחברה. ת טענותיו והחלטה בעניינו תתקבל על סמך הנתונים הקי  א

ת  202. בכל מקרה בו מבקש העובד להגיע מיוצג לשימוע, בין אם על ידי חבר ועד העובדים, נציג ההסתדרו
קדם ככל שניתן ולפחות 24 שעות לפני השימוע. ת או עורך דין, עליו להודיע על כך לחברה מו  הלאומי

דם טענותיו של העובד לאחריהן ישמעו טענות הנציג , ישמעו קו  203. התייצב העובד מלווה בנציג מטעמו
 מטעמו.

 204. החברה תערוך פרוטוקול של שיחת השימוע ותעביר העתק ממנו, כמו גם מההחלטה לאחר השימוע,
 לעובד ולוועד העובדים.

 יב. מנגנון יישוב חילוקי דעות

כים הקשורים סכם בזה בין הצדדים כי חילוקי דעות בין החברה לבין נציגות העובדים או סכסו  205. מו
ם :״המחלוקת״) יבוררו באמצעות המנגנון והנוהל כדלקמן, אלא א  בהסכם זה או הנובעים ממנו(להלן
ס הסכימו הצדדים לבררו בהתאם להליך זה  נקבע הליך ו/או מנגנון ספציפי אחר בהסכם זה ו/או א

 שמשמעותו וויתור על מנגנון בירור אחר שנקבע בהסכם זה:

 בירור הכרעה ביו ההגדה לנציגות העובדים

 206. חילוקי דעות יבוררו יידונו ראשית בפגישה בין ההנהלה ונציגות העובדים. הבירור יערך לפי בקשת
ם נקבע אחרת (אלא א ים תוך 5 ימים ממועד פנייתו של אחד הצדדים למשנהו יסתי  הנציגות או החברה ו

 בהסכם זה).
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 בירור והכרעה בוועדה פריטטית

 207. היה ולא יגיעו הצדדים לידי הסכמה, יוכלו הנציגות ו/או החברה על פי פניה בכתב של צד למשנהו, לדרוש
 שהמחלוקת תבוא בפני ועדה פריטטית.

 208. הועדה הפריטטית תורכב מארבעה חברים, שניים מטעם ההסתדרות ושניים מטעם החברה. כל צד ימנה
ת חבריו לועדה הפריטטית שתדון במחלוקת לא יאוחר מ- 48 שעות מעת הפניה של צד למשנהו על רצונו  א

ת ויודיע על כך למשנהו. קת לועדה פריטטי ת המחלו  להעביר א

קת בפניה. ם בו הובאה המחלו ו  209. הועדה הפריטטית תתכנס ללא דיחוי ותיתן החלטתה תוך 3 ימים מהי

 210. חילוקי דעות בין הצדדים בעניינים ששימשו נושא לדיון בוועדה הפריטטית ולא יושבו בה, יובאו לבירור
 בפני מנכ״ל החברה ויו״ר האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות הלאומית, או מי מטעמם, אשר החלטתם

קת בפניהם. ום בו הובאה המחלו  תינתן תוך 5 ימים מי

קת להכרעת בורר יחיד, ו/או  211. החברה וההסתדרות רשאים בהסכמה הדדית, להעביר מיד את המחלו
 להכרעת מנכ״ל (ו/או גורם שימונה מטעמו) ויו״ר האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות, כאמור להלן, מבלי

 שהמחלוקת תועבר לבירור בועדה פריטטית או בירור נוסף כאמור לעיל.

ה זכות ערעור עליה. ה סופית ולא תהי  212. הגיעו מנכ״ל החברה ויו״ר לאיגוד מקצועי להסכמות החלטת תהי

מים כום מוסכם על כל חבריה על כל הנושאים שבמחלוקת תוך 5 י  213. לא הגיעה הועדה הפריטטית לידי סי
קת לועדה הפריטטית כאמור לעיל, ו/או לא הגיעו המנכ״ל ת המחלו  מעת שדרש צד לבירור להעביר א
קת להכרעת ת המחלו ה החברה או ההסתדרות רשאים להעביר א  ויו״ר האיגוד המקצועי להסכמה תהי

 בורר יחיד שימונה כמפורט להלן.

 מינוי בורר יחיד

קת להכרעת בורר יחיד, ת המחלו ת על רצונם להעביר א  214. תוך 72 שעות מהודעת של החברה או ההסתדרו
ת תוך 7 ימים ובאין סכם ע״י הצדדים. מינוי בורר יסוכם בין ההנהלה לבין ההסתדרו  ימונה בורר המו
ת או  הסכמה ייקבע הבורר על ידי המנהל הכללי של החברה ויו״ר האגף לאיגוד המקצועי של ההסתדרו

 מי שימונה על ידם.

 יישוב מחלוקות לפי פרק זה לא יחולו בהליכי משמעת וידונו בהתאם למנגנון של דיון בעבירות משמעת.

 שינוי מועדים

 215. שינוי מועדים בסעיפים 207-214 לעיל ניתנים לשינוי בהסכמה הדדית בכתב.

? בוררות ס  פ

ום שמונה אולם הוא רשאי להאריך את התקופה ת פסק הבוררות תוך 5 ימים מהי  216. על הבורר לתת א
ם מיוחדים שירשמו.  מטעמי

 בוררות
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 סדרי גוררות

ם זה. כ ס ה ם אין כוונה אחרת משתמעת מ  217. הבורר יפעל בהתאם לחוק הבוררות תשכ״ח 1968 א

 צווי גיגייס וסעד זמני

ת צווי ביניים מכל סוג  218. הבורר יהיה מוסמך במקרים דחופים לתת על פי בקשת החברה או ההסתדרו
תה סמך ליתן במחלוקת כלשהיא, אף מבלי שקויימו בגין או  שהוא וכל סעד זמני אחר שבית המשפט מו

 מחלוקת ההליכים המפורטים בסעיפים 207-213 לפרק זה.

 סיכום מחלוקות או פסלן גורר

קת לפי סעיף 206 לעיל או ה בכתב של נציגי העובדים ונציגי הנהלת החברה לגבי פתרון המחלו מ כ ס ה  219. ה
ם על ידי כל חבריה לפי סעיף 212 או פסק בורר שמונה להכריע  סיכום בכתב של הועדה הפריטטית חתו
ת ההסתדרות, נציגות העובדים ואת העובד או העובדים ת החברה א  במחלוקת יהיו סופיים ומחייבים א

 שהמחלוקת נוגעת להם.

 הסכם גוררות

 220. הוראות פרק זה לעניין בוררות על ידי בורר דן יחיד יחשבו כהסכם בוררות בכתב בין החברה לבין
ת ו/גם או בין החברה לבין כל אחד מהעובדים לכל דבר ועניין.  ההסתדרו

 עניני משמעת ועכירות על החוק

קת לפי פרק זה והם יטופלו באמצעות הגורמים ק לא ייחשבו כמחלו  221. ענייני משמעת ועבירות על פי חו
ק וגם ו/או בהתאם לנספח א ״תקנון משמעת״ ם על פי החו סמכי  המו

 יג. כללי

ס ארגון ודמי ועד  מ

 222. החברה תנכה משכרם ברוטו של העובדים החברים בהסתדרות הלאומית, דמי חבר עד לשיעור התקרה
מת הסכם זה גובה דמי  שנקבעה וכפי שתשונה מעת לעת, ותעבירם להסתדרות הלאומית. נכון ליום חתי

וח לביטוח לאומי.  החבר שינוכו יהיה בשיעור של 0.95% מהשכר המדו
 החברה תעביר ניכויים בפועל למחלקת הכספים של הסתדרות העובדים הלאומית באמצעות העברה

 בנקאית חודשית לא יאוחר מה-15 בחודש שלאחר החודש שבו נוכו דמי החבר.

ת מי  223. ניכוי דמי החבר ייעשה כל עוד העובד חבר בהסתדרות הלאומית. הודיע העובד להסתדרות הלאו
ת ק החברה לנכות משכרו א  ולחברה, באופן אישי ובכתב, כי פסקה חברותו בהסתדרות הלאומית - תפסי

 דמי החבר.

ת או בארגון עובדים אחר, דמי  224. החברה תנכה משכרם של העובדים שאינם חברים בהסתדרות הלאומי
 טיפול מקצועי עד לשיעור התקרה שנקבעה וכפי שתשונה מעת לעת ותעבירם להסתדרות הלאומית. נכון

מת הסכם זה גובה דמי הטיפול שינוכה יהיה בשיעור 0.8% מהשכר המדווח,לביטוח לאומי.  ליום חתי

!  ג
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 225. עובד שיודיע לחברה, באופן אישי ובכתב, על חברותו בארגון עובדים אחר, לא תנכה החברה ממשכורתו
ת דמי הטיפול המקצועי.  א

ם זה יפריש 10 שקלים בכל חודש לקופת ועד העובדים. כ ס  226. כל עובד אשר תחת ה

 שקט תעשייתי והגשת ההסכם לרישום

וה מיצוי מלא ומוחלט של כל דרישות הצדדים לתקופת תוקפו של הסכם זה בנוגע לכל  227. הסכם זה מהו
 העניינים המוסדרים בו.

 228. בתקופת תוקפו של הסכם זה ישמרו הצדדים על שקט תעשייתי בכל העניינים המוסדרים בהסכם זה.

 229. כל שינוי בהסכם זה יעשה בהסכמה מראש ובכתב.

 230. הצדדים יקיימו הוראות הסכם זה בתום לב, ככתבן וכלשונן.

ת בשם שני הצדדים. מי ת הלאו  231. הסכם זה יוגש לרישום במשרד הכלכלה על ידי ההסתדרו
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 נספח א׳ - תמגון המשמעת

 פרק א: כללי יהגדרומ

וחד שנחתם ביום 27 אוקטובר 2016 בין ם העבודה הקיבוצי המי כ ס ה וה חלק בלתי נפרד מ  1. תקנון זה מהו
: ההסכם הקיבוצי״). ת הלאומית(להלן : ״החברה״) לבין ההסתדרו  ישראייר תעופה ותיירות בע״מ(להלן

נים  2. החברה, ונציגות העובדים יפעלו לקידום וקיום המשמעת והסדר בחברה. וישמרו על יחסים תקי
 והוגנים בין החברה לעובדיה ונציגיהם.

 3. תקנון המשמעת נוקט בלשון זכר למען הנוחות בלבד, ואולם סעיפי התקנון חלים על כל העובדים ללא

 4. למען הסר ספק על עובדים בניסיון יחולו סדרי עבודה ונהלי משמעת כאמור בפרק ז׳ להסכם הקיבוצי ופרק
 ב׳ לתקנון זה בלבד, ללא ביצוע הליכי המשמעת, מהן משוחררת החברה. על פיטורי עובדים בניסיון יחול הנוהל

 הקבוע לעובדים אלו בפרק ו׳ ״עובדים בניסיון״.

 5. עבירת משמעת חמורה - גניבה, אלימות פיזית, אלימות מילולית קשה וחוזרת, איומים, ביטויי גזענות,
ת (רת״א), התייצבות לעבודה תחת  חבלה מכוונת ברכוש החברה, הפרת כללי בטיחות של רשות תעופה אזרחי
נית , דווח כוזב בקשר למרכיבי שכר וכל עבירה אשר בגינה תיגרם לחברה  השפעת אלכוהול/סמים, הטרדה מי

 פגיעה תפעולית או כספית משמעותית.

: סדרי עבודה ונהלי משמעת ׳  פרק ב

ם הקיבוצי ובין היתר בהתאם להוראות פרק ז׳ ״משמעת״ ותתי כ ס  6. העובד יפעל וינהג בהתאם להוראות ה

 7. העובד ינהג בדרך ראויה, בהתאם לכללי המשמעת, הנהלים וסדרי העבודה הנהוגים בחברה.

ד ו/או משימה ו/או הורה שהטיל עליו ס ויבצע כל תפקי י ס המפקד של כלי הטי י  8. העובד ישמע להוראות הטי
ס המפקד. י  הטי

ת עבודתו כמיטב יכולתו, ביעילות, בשקידה ובאחריות למען הצלחת החברה וקידום יעדיה.  9. העובד יבצע א

ת כל ניסיונו, ידיעותיו ומרצו.  10. העובד ישקיע בעבודתו בחברה א

 11. העובד יקפיד להשתמש בכל עת בציוד ובאביזרי הבטיחות שיסופקו לו על ידי החברה וישמור על הוראות
 וכללי הבטיחות.

ת עבודתו רק כאשר הינו נושא ברישיון/תעודה בר/ת  12. עובד המבצע תפקיד הדורש רישיון/תעודה, יבצע א
 תוקף והוסמך לביצוע עבודתו על ידי החברה.

נים עליו ויפעל ת הנחיות הממו ם עליו במסגרת עבודתו, יבצע א דים המוטלי ת כל התפקי  13. העובד ימלא א
 בנאמנות כלפי החברה.

 14. העובד ינהג כלפי לקוחות החברה בנימוס ובאדיב

 הבדל מין.

 סעיפיו.
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 15 . העובד יתייצב לעבודה בשעת תחילת העבודה הקבועה בסידור העבודה.

ת שעות עבודתו כנדרש ע״י החברה. ים א ם עבודתו בטרם סי ת מקו  16. העובד לא יעזוב א

 17. העובד לא ידווח נוכחות בעבודה עבור עובד אחר.

 18. העובד לא יעשן בעת מילוי תפקידו.

 19. העובד יקפיד על הופעה מסודרת בהתייצבותו לעבודה. עובד אשר צויד במדים מיוחדים לצורך עבודתו,
 יופיע בהם לעבודה.

 20. העובד ישמור על ציוד החברה שהועמד לרשותו ולא יעשה בו שימוש החורג מכללי העבודה הקבועים
 בחברה.

ן וכוי) הנדרשות למילוי תפקידו. יק תעודות בתוקף(דרכו  21. העובד מחויב להחז

 22. העובד לא יקבל תשר מלקוחות.

ם ולקוחות של החברה,  23. עובד לא יקבל כל טובת הנאה בקשר עם תפקידו, מכל גורם שהוא, לרבות ספקי
 אלא באישור מראש של החברה.

 24. עובד לא יעדר מעבודתו ללא סיבה מוצדקת.

ך ככל האפשר לאחר  25. עובד החייב להיעדר מהעבודה מסיבה שאינה תלויה בו, יודיע על כך לחברה סמו
 שנודע לו הצורך להיעדרותו מהעבודה.

ם בחברה כנדרש על פי דין. סמכי ת מחלה אינה פוטרת מחובת הודעה לגורמים המו מ ח  26. היעדרות מ

ך לקבלת צו הקריאה.  27. עובד אשר נקרא לשרות מילואים, חייב להודיע על כך לחברה סמו

ת סודות החברה שהגיעו לידיעתו עקב עבודתו בחברה ושאינם נחלת הכלל, ולא יעשה בהם  28. עובד לא יגלה א
 כל שימוש, אלא למטרות החברה ובהתאם להוראותיה.

וה עבירה משמעתית הן עבור  29. חריגה שיטתית מסידור העבודה שלא באישור החברה או מי מטעמה תהו
 העובד והן עבור הממונה על העובד.

 30. עובד יתייצב לעבודתו כשהוא בריא. התייצב עובד לעבודה ועל דעת ממוניו הוא אינו כשיר לבצע עבודתו,
יימצא כי העובד ידע ו/או עליו ת העובד מתפקידו. היה ו ס המפקד לשחרר א י נה ו/או הטי  יהיה רשאי הממו
ת  לדעת כי אינו חש בטוב ועל אף הגיע לעבודה בעודו חולה ו/או אינו חש בטוב ו/או אינו כשיר לבצע א
 עבודתו ולא פנה מבעוד מועד בבקשה להחליפו, תחשב אי הודעתו כהפרת משמעת, ולא יהיה זכאי לקבלת

 שכר תמורת הגעתו ושחרורו ממנה.

 31. יציאה לחופשה ללא קבלת אישור - יצא העובד לחופשה ללא קבלת אישור תחשב יציאתו לחופשה כהפרת
 משמעת והחברה תהיה רשאית לנקוט בצעדי משמעת בעניין.

 פרק ג׳: עבירת משמעת

ם המפורטים להלן יובא לדין ת אחד המעשים או המחדלי  32. עובד קבוע שעשה בישראל או מחוץ לישראל א
 משמעתי כמפורט בפרק זה:
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ת המוטל עליו כעובד החברה לפי הסכם העבודה, נוהלי העבודה ו/או הוראות העבודה ים א  32.1. לא קי
 שהובאו לידיעתו כדין.

ת התפקיד כעובד  32.2. התרשל בעבודתו או הפר משמעת בעבודה או התנהג התנהגות שאינה הולמת א
 החברה או התנהגות העלולה לפגוע בתדמית, באינטרס או בשמה הטוב של החברה.

דו בחברה. ת מעמדו בחברה או זכות כלשהי הנובעת מכך או מתפקי  32.3. ניצל לרעה א
ם ה החברה רשאית להביאו לדין משמעתי על אותו מעשה א  32.4. עובד שהורשע בדין בגין גנבה תהי

 בוצע תוך כדי ו/או בקשר למילוי תפקידו.
 32.5. עובד שעבר עבירת משמעת כמוגדר בפרק ז׳ להסכם הקיבוצי.

 32.6. עובד שעבר עבירת משמעת כמוגדר בפרק ב׳ לתקנון המשמעת.

 שיחת בירור

ים בירור בעניין ורשאי הוא לנקוט באחד ו/או בכמה נה לקי  33. במקרה של ביצוע עבירת משמעת, רשאי הממו
 מהצעדים הבאים:

;  33.1. מתן נזיפה בעל פה או בכתב
;  33.2. מתן אזהרה בכתב
 33.3. קיום הליך שימוע;

 סיו0 העסקתו של העובד

ים העסקתו של העובד. קת מצד נציגות, תסתי ם לעובד הליך שימוע ובאין מחלו י י  34. התק
 35. החברה רשאית לסיים העסקתו של עובד שביצע עבירת משמעת חמורה ו/או חוזרת על ידי פיטורים
ים או פיטורים ללא פיצוי פיטורים. כמו  בתשלום פיצוי פטורים או פיטורים בתשלום פיצוי פיטורים חלקי
ת זכויותיה ן באמור כדי לגרוע מזכות החברה לפעול ולמצות א י א קדמת(  כן, שלילת תשלום עבור הודעה מו

 בדין).
ום העסקתו של העובד יוכלו הנציגות ו/או החברה על פי פניה ה ולא הגיעו הצדדים לידי הסכמה בדבר סי  36. הי

קת תועבר בפני ועדת משמעת, כאמור להלן.  בכתב של צד למשנהו לדרוש כי המחלו
ה בדבר מידת העונש שיוטל על מ כ ס ום העסקתו של העובד אך לא הגיעו לידי ה ה והסכימו הצדדים על סי  37. הי
 העובד בעקבות פיטוריו, תיושב ההחלטה בעניין זה בפני ועדת משמעת, שתיתן החלטה בעניין לא יאוחר מ

מים מההחלטה על סיום העסקתו של העובד.  5 י
קת לועדת משמעת תעשה לא יאוחר מ 72 שעות מקבלת החלטה בעניינו של העובד.  38. פניה להעברת המחלו

ם העסקתו של העובד בהתאם להחלטת החברה. י  לא נשלחה השגה ו/או לא בוצעה פנייה תסתי

 ההליד המשמעתי

ת ועדת משמעת. מ ק ם בזאת על ה מי  39. הצדדים מסכי

 ועדת משמעת

 40. עובד שעבר עבירת משמעת, והצדדים לא הגיעו להסכמה בקשר לסיום העסקתו ו/או לא הגיעו הצדדים
ום העסקתו ו/או סברה החברה כי יש להעמידו ה בקשר לעונשים שיוטלו על העובד בעקבות סי מ כ ס  לידי ה
 מלכתחילה לדין משמעתי רשאית החברה לעשות כן בפני ועדת משמעת שתדון בהרכב של שלושה (3) נציגים

 כדלהלן:
סכם ;  40.1. יו״ר בורר מו

;  40.2. נציג הנהלת החברה
 40.3. חבר ועד עובדים;
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ם בועדת משמעת תדחה ישיבת ועדת המשמעת ב 24 שעות או למועד אחר, לפי  41. בהעדר נציג אחד מהצדדי
 שיקול דעתו של יו״ר ועדת המשמעת ובמועד החדש תדון הועדה בכל הרכב שהוא. בהעדרם של נציג מטעם

 החברה ונציג מטעם ועד העובדים, תכריע דעתו של יו׳׳ר ועדת המשמעת.

 ועדת המשמעת תפעל בהתאם להוראות פרק זה ותדון רק בעניין שהובא בפניה.
ם ההכרעה בעניינו. העובד רשאי לוותר על זכות הטיעון או ר  42. לעובד תינתן זכות טיעון בפני ועדת המשמעת ט

 לטעון טענותיו בכתב. העובד רשאי להתייצב לוועדת המשמעת כשהוא מיוצג.

ה רשאית להזמין כל עד ולהורות על הבאת ראיות והגשת השגות וטענות בכתב והיא  43. ועדת המשמעת תהי
ת סדר עבודתה במידה ואלה לא נקבעו בנוהלי החברה.  תקבע א

ום שהובא הנושא בפניה;  44. ההכרעה בוועדת המשמעת תתקבל ברוב דעות ותינתן תוך 5 ימים מי

 עונשים

ל עליו ועדת המשמעת אחד או יותר מהעונשים הבאים:  45. עובד שהועמד לדין משמעתי ויצא חייב בדינו, תטי

; פה/אזהרה י ז נ  • התראה/
;  • הקפאה ו/או שלילת זכות/זכויות הנתונה לעובד על פי הסכם ו/או נוהלי החברה או מכח הסדר

 • השעיה או הפסקת עבודה זמנית ללא שכר ביחס לעבירת המשמעת ו
ים. ימ/ י ים מסו ד/ י תפקי  • העברה לתפקיד אחר או פסילה ממילו

ם או פיטורים ללא י  • פיטורים בתשלום פיצוי פיטורים או פיטורים בתשלום פיצוי פיטורים חלקי
; קדמת  פיצוי פיטורים כמו כן שלילת תשלום עבור הודעה מו

ם העונשים סמכת להטיל על העובד, בנוסף לעונשים הנזכרים לעיל, או במקו  • ועדת המשמעת מו
 הנ״ל עונש על תנאי וכן לקבוע תנאים.

ת ביניים עד למתן החלטה סופית. מוסמכת לתת החלטו  • ועדת המשמעת רשאית ו

 השעיית

ד מהעבודה עד ה הנהלת החברה רשאית להשעותו מי  46. עובד שנחשד בעבירת משמעת או חוזרת, תהי
 להשלמת ההליך המשמעתי בעניינו ו/או עד החלטת הביניים של ועד המשמעת בעניין השעייתו ובתנאי

 שהעובד המושעה יועמד לדין משמעתי לא יאוחר מ 7 ימים לאחר השעייתו.
ום הראשון  47. בתקופת ההשעיה תשלם החברה לעובד בגין תקופת השעייתו, 50% משכרו הקובע החל מי

 להשעייה ועד להכרעה בעניינו.
ת כרטיס  48. בתקופת ההשעיה לא יהיה העובד רשאי להמצא במתקני החברה ויהיה עליו להחזיר לחברה א

ם וכן כל ציוד אחר שברשותו והשייך לחברה.  העובד, מדי
 49. בתקופת ההשעייה לא יהיה העובד זכאי לכל זכויות והטבות פרט ל50% משכרו לעיל.

ים נגדו והעובד מה עקב זיכוי או גמר חקירה שבעקבותיה לא היו הליכים משפטי י  50. עובד שהשעייתו הסתי
ה זכאי לולא  הוחזר לעבודה בחברה, ישולם לו בגין תקופת השעייתו ההפרש שבין משכורת הקובעת לה הי
מים שקיבל מהחברה בתקופת ההשעיה. משכורת הקובעת תחושב על פי ממוצע השכר  הושעה לבין הסכו

 שקיבל בתקופת 90 יום שקדמו להשעייתו.



 נו0וז 0ופי

ת והתחייבות מועמד לקורס אצד״א  נספח ב׳ י הנשי

א אשר יערך על ידי החברה לשם הכשרתו מיום א ישתתף בקורס אצד״ ״  מועמד לקורס אצד
 ועד ליום .

ת עלות קורס האצד״א. ן א מ מ  החברה ת
ם קורס יב להמשיך בעבודתו בחברה לתקופה של 8 חודשים לפחות מתו  חנין/מתלמד קורס אצד״א מתחי
:״תקופת ההתחייבות״), בהיקף המשרה הקבוע בהסכם זה, בשים לב כי תקופת וני(להלן  האצד״א החלק העי
ת לפחות לאחר תום תקופת ח  ההכשרה והשקעת החברה אורכת זמן וכי ברצונה להבטיח העסקתובעונה א

 ההכשרה.

בות רפואיות) או במקרה בו יפוטר בנסיבות השוללות מעובד ת עבודתו בחברה (ולא מסי  במקרה שיפסיק מרצונו א
 פיצוי פיטורים או במקרה שיסרב לעבוד בחברה בהיקף המשרה על פי הקבוע בהסכם זה, יחזיר לחברה את עלות

:  ההשתתפות כדלקמן

ם הקורס האצדא חלק עיוני יהיה חייב לחברה סך של 5,000 ת העבודה בתוך תקופת 7 חודשים מתו  עזב העובד א

מי הכסף כאמור מכל תשלום שיגיע לו בגין תקופת עבודתו או סיומה, לרבות משכר ת סכו ז א  העובד מאשר לקז
 עבודה ו/או מפיצוי פיטורים ו/או פדיון חופשה או דמי הבראה ו/או כל סכום אחר.

ת העובד במשך תקופת הקורס ו/או ת החברה להעסיק א יבות של העובד כדי לחייב א  ידוע כי אין בתקופת ההתחי
ום העסקתו זו.  לאחריה ו/או בכלל ואין העובד יהיה זכאי לפיצוי כלשהו מהחברה בגין סי

נימום לפי  ידוע לחניך/מתלמד בקורס אצד״א כי בתקופת הכשרתו בקורס אצד״א חלק עיוני יהיה זכאי לשכר מי
ק בהתאם לשעות בהן ידרש ע״י החברה להתיצב לצורך הכשרתו, כמו כן, לזכויות למחלה, חופשה, הבראה על  החו

 פי דין. כמו כן בתקופת קורס האצד״א חלק עיוני יהיה זכאי להחזר נסיעות יומי בהתאם לדין.

 על החניך/ מתלמד חל תקנון המשמעת ופרק המשמעת.

ם תקופת ההכשרה בקורס אצד״א חלק עיוני החניך יחשב כעובד החברה לתקופת ניסיון הכל כאמור  לאחר תו
 בהסכם הקיבוצי.

מת החניך תאריך  חתי
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 נספח <׳ - שילוב דיילי אילת במוקד ההזמנות

 נו0וו 0ופי

ות באילת לפרק זמן על פי שיקול דעתה. מה לבחון שילוב דיילי אויר אילת במוקד ההזמנ  א. החברה הסכי

- ת החברה מותנית בתנאים כדלקמן מ כ ס  ה

ת העובד. מ כ ס  !. ניתנה ה
ות לא תפגע בשיבוץ העובד בסידור עבודה של הטיסות, כאשר  2. עבודת דייל אויר אילת במוקד ההזמנ

ת הוא בעדיפות לעבודתו במוקד ההזמנות. סו  שיבוצו בתוכנית הטי
 3. העבודה במוקד תעשה בשעות המותרות בהתאם לכללי המנוחה הנדרשים לצורך עבודתו כדייל

 אויר.
יצבות של העובד ועד לסיום עבודתו הן במוקד והן  4. סך השעות היומיות של העובד מרגע שעת ההתי

 כדייל אוויר לא יעברו 8 שעות ביום נתון.
 5. ביצוע שעות נוספות במוקד יעשה אך ורק לאחר קבלת אישור מראש ובכתב. ביצע העובד שעות

 נוספות ללא אישור מראש ובכתב לא יהיה זכאי לתשלום בגין שעות אלו במוקד.
 6. מועמדות העובד תבחן ע״י החברה ולחברה הזכות לא לאשר העובד לתפקיד.

ות מבלי לתת לכך ה רשאית להפסיק בכל עת שילוב דייל אויר אילת במוקד ההזמנ  7. החברה תהי
ק  נימוק ואין הדבר ייחשב כהרעת תנאי העסקתו של הדייל. כך בהתאמה העובד יהיה רשאי להפסי

ות בכל שלב ואין הדבר יחשב כהפרת משמעת. ת עבודתו במוקד ההזמנ  א

 ב. שכר דיילי אויר אילת עבור עבודה במוקד המכירות יהיה כדלקמן-

 !. כל שעת עבודה של דייל במוקד תומר ליחידת המרה לפי ״שעת מודרך קרקע״ ותכלל במסגרת היקף
ת יחידות המרה לשכר מינימליות לחודש. ס כ  מ

ם א ת ה  2. במידה ויבוצעו שעות עודפות מעבר למכסת יחידות המרה לשכר מינימליות לחודש, ישולמו ב
 ליחידות המרה עודפות.

ם כ ס ה ה  3. תנאי העבודה של הדייל במוקד המכירות יהיה על פי דין ויוסדרו עם כל עובד באופן אישי ו
 קיבוצי זה לא יחול על תנאים אלה.

מת העובד  תאריך חתי
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 נספח ד׳ -מכתב לחבית הביטוח על סעיף 14
 הודעה על הפרשת תשלומים בעבור תנאים סוציאליים

: ה ר ב ח ם ה  ש

: ( ד י תאג ם( שו ׳ רי ס  מ

: ן  מע

: בד ם העו  ש

: ת ו ה ׳ ז ס  מ

: ן  מע

: ם ה י ל כא ם שהעובד ז י י ל א י צ ו ם ס י א נ ם בעבור ת י מ ו ל ש  ת

 תאריך
 תחילת

 התשלום

 אחוז
 הפרשה

 של
 המעסיק

 אחוז
 הפרשה

 של
 העובד

 הגוף המקבל ושם
 סוג התשלום התבנית

 פנסיה

 ביטוחים

 חסכון(קרן
 השתלמות ואחר)

 אחר:

 החל מכניסת הסכם הקיבוצי לתוקף תפריש החברה לטובת רכיב פיצויים 8.33% מרכיבי השכר שבגינם מפרישה החברה
 לקופת גמל (להלן - השלמת פיצו״ פיטורים) לקופת גמל אישית לפיצויים על שם העובד או לקופת גמל לקצבה.

ם א ת ה ם ב רי טו י פי ם פיצו ו ק מ ם ב נ י ט לעיל, ה ר ו פ מ ל כ מ ג ת ה פו ם לקו י מ ו ל ש ת ת כי ה א ז ר ב ש א בד מ  העו
ספח רף לנ ט בנספח המצו ר ו פ מ ח ה ס ו נ ה / ה ב ח ר ה ם על פי צו ה רי ק פיצוי פטו ו ח ף 14 ל  לסעי

ר הכללי] שו ת האי ז יש לצרף א ם א י ל ה נ ח מ ו ט י ם יש ב פה א ר חלו ה ויש לבחו  ז

ו י א צ בו ם קי כ ס ח כל דין, צו הרחבה, ה ו כ ת לעובד מ י נ ק ו מ ת ה כו ל ז כ דעה זו כדי לגרוע מ ר בהו ו מ א ן ב י  א
ה עבודה. ז ו  ח

ם הקיבוצי כ ס ה ק מ ל ח ם לאמץ האמור באישור לעיל כ י מ י כ ס  אנו מ

ק עובד י ס ע ך מ י ר א  ת
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 אישור כללי בדבר תשלומי מעבידים לקרן פנסיה ולקופת ביטוח

 במקום פיצויי פיטורים

 לפי סעיף 14 לחול פיצויי פיטורים

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ״ג - 1963 (להלן ־ החוק), אני מאשר כי תשלומים ששילם
 מעביד החל ביום פרסומו של אישור זה, בעד עובדו לפנסיה מקיפה בקופת גמל לקצבה שאינה קופת ביטוח כמשמעותה
 בתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ״ד - 1964 (להלן ־ קרן פנסיה), או לביטוח מנהלים
 הכולל אפשרות לקצבה או שילוב של תשלומים לתכנית קיצבה ולתכנית שאינה קיצבה בקופת ביטוח כאמור (להלן ־ קופת
 ביטוח), לרבות תשלומים ששילם תוך שילוב של תשלומים לקרן פנסיה ולקופת ביטוח בין אם יש בקופת הביטוח תכנית
 לקיצבה ובין אם לאו(להלן - תשלומי המעביד), יבואו במקום פיצויי הפיטורים המגיעים לעובד האמור בגין השכר שממנו

 שולמו התשלומים האמורים ולתקופה ששולמו(להלן - השכר המופטר), ובלבד שנתקיימו כל אלה:-

 (1) תשלומי המעביד-

 (א) לקרן פנסיה אינם פחותים מ- 1/3% 14 מן השכר המופטר או 12% מן השכר המופטר אם משלם המעביד בעד
 עובדו בנוסף לכך גם תשלומים להשלמת פיצויי פיטורים לקופת גמל לפיצויים או לקופת ביטוח על שם העובד
 בשיעור של 1/3% 2 מן השכר המופטר. לא שילם המעביד בנוסף ל- 12% גם 1/3% 2 כאמור, יבואו תשלומיו

 במקום 72% מפיצויי הפיטורים של העובד, בלבד;

 (ב) לקופת ביטוח אינם פחותים מאחד מאלה:

 (1) 1/3% 13 מן השכר המופטר, אם משלם המעביד בעד עובדו בנוסף לכך גם תשלומים להבטחת הכנסה
 חודשית במקרה אובדן כושר עבודה, בתכנית שאישר הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון במשרד האוצר,
 בשיעור הדרוש להבטחת 75% מן השכר המופטר לפחות או בשיעור של % 1/2 2 מן השכר המופטר,

 לפי הנמוך מביניהם(להלן - תשלום לביטוח אובדן כושר עבודה);

ם שילם המעביד בנוסף גס תשלום לביטוח אובדן כושר עבודה, ובמקרה  (2) 11% מן השכר המופטר, א
 זה יבואו תשלומי המעביד במקום 72% מפיצויי הפיטורים של העובד, בלבד; שילם המעביד נוסף
 על אלה גם תשלומים להשלמת פיצויי פיטורים לקופת גמל לפיצויים או לקופת ביטוח על שם
 העובד בשיעור של 1/3% 2 מן השכר המופטר, יבואו תשלומי המעביד במקום 100% פיצויי

 הפיטורים של העובד.

 (2) לא יאוחר משלושה חודשים מתחילת ביצוע תשלומי המעביד נערך הסכם בכתב בין המעביד לבין העובד
 ובו -

 (א) הסכמת העובד להסדר לפי אישור זה בנוסח המפרט את תשלומי המעביד ואת קרן הפנסיה וקופת הביטוח,
 לפי העניין; בהסכם האמור ייכלל גם נוסחו של אישור זה;

 (ב) ויתור המעביד מראש על כל זכות שיכולה להיות לו להחזר כספים מתוך תשלומיו, אלא אם כן נשללה
 זכות העובד לפיצויי פיטורים בפסק דין מכוח סעיפים 16 או 17 לחוק ובמידה שנשללה או שהעובד משך
 כספים מקרן הפנסיה או מקופת הביטוח שלא בשל אירוע מזכה; לעניין זה, "אירוע מזכה" - מוות, נכות או

 פרישה בגיל שישים או יותר.

 (3) אין באישור זה כדי לגרוע מזכותו של עובד לפיצויי פיטורים לפי החוק, הסכם קיבוצי, צו הרחבה או
 חוזה עבודה, בגין שכר שמעבר לשכר המופטר.

 חתימה שם ומשפחה



 נטפה ה׳ - הסכם דיילים ישו
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 הסכם העס7זה - דיילי אמיר / כלכלים
 שנערך ונחתם בתל אביב בתאריך

 תאריך תחילת עבודה

 בין: ישדאייר תעופה ותיירות בע׳ימ

 מרח׳ המלאכה 3, תל אביב

:  (להלן ״ההגרה״) מצד אחד

 לביו:
 ת.ז

 כתובת

 (להלן - ״המועסק״) מצד שני;

 הואיל: והמועסק מעוניין לעבוד בחברה בתפקיד של דייל / כלכל;
 והואיל: והחברה מעוניינת להתקשר עם המועסק בהסכם לפיו יועסק כדייל / כלכל

 בחברה;

הם הנוגעת להתקשרות חסי  והואיל: וברצון הצדדים להסדיר בהסכם זה את מערכת י
 כאמור;

 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 1. מבוא, נספחים וכותרות

ים חלק בלתי ו  1.1 המבוא להסכם והנספחים המצורפים ו/או שיצורפו לו בעתיד, מהו

ה, על ם בו נאמר ״ההסכם״ הכוונה להסכם העסקה ז  נפרד מן ההסכם, ובכל מקו

 כל נספחיו.

 2.1 כותרות הסעיפים נועדו לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו לצורך פרשנות ההסכם

 ו/או תניה מתניותיו.

ן וסוג כלשהו שנערכו ם ממי דמי ם קו  3.1 הסכם זה מחליף כל הסכם או הסכמי

 ונחתמו בין הצדדים או על ידם ובא במקומם לכל עניין ודבר הקשור בהעסקתו

 של המועסק בחברה, החל ממועד כניסתו לתוקף.

 2. חובות המועסק
: יב כלפי החברה כדלקמן  המועסק מתחי

ת עבודתו על -פי מדיניות החברה ועל -פי הנחיות אשר יינתנו לו מדי פעם  1.2 לבצע א
נים עליו.  בפעם ולמלא בקפדנות אחר הוראות הממו

ת תפקידיו במסירות ובנאמנות , תוך שמירה ק פדנית על שמה הטוב של  2.2 למלא א
 החברה ומבלי לפגוע, בצורה כלשהי, באינטרסים שלה, לרבות אי שיבוש פעילות

 החברה ועבודתה בכל צורה שהיא.
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ד וללא דיחוי, על כל מידע שיגיע לידיעתו והעשוי לסייע לחברה  2.3 לדווח לחברה, מי

 או להיות לה לתועלת.

 4.2 לא לקבל על עצמו כל עבודה / תפקיד נוסף, בתשלום או ללא תשלום , מכל סוג

ת החברה. א קדם ובכתב מ  שהוא אלא באישור מו

. ם בישראל ומחוץ לישראל כנדרש מתפקידו ת עבודתו בכל מקו  5.2 לבצע א

 6.2 לעבוד שעות עבודה גמישות ומשתנות על-פי סידור העבודה והיקף העבודה כפי
 שיידרש מפעם לפעם על-ידי החברה, לרבות שעות נוספות.

נטרסים בינו , על כל עניין העלול ליצור ניגוד אי י ד וללא דיחו  7.2 להודיע לחברה, מי
 לבין החברה.

 תפקיד המועסק

 1.3 המועסק יועסק כדייל / ככלכל בחברה וכן בכל תפקיד אחר ו /או נוסף אשר
 תורה לו החברה מעת לעת ואשר יוטל עליו במסגרת תפקידו ובהתאם לצרכי

 החברה.

עסק וקובע ם בין החברה לבין המו ת היחסי  2.3 ההסכם הינו אישי ומיוחד, מסדיר א

ת תנאי העסקתו של המועסק על-ידי החברה.  בלעדית א

וחדים , על נספחיהם והנהלים ם הקיבוציים הכלליים ו/או המי  3.3 ההסכמי

 הקשורים בהם , לרבות צווי הרחבה כלשהם שאינם נזכרים בהסכם זה לא

 יחולו על הסכם זה ועל העסקת המועסק על-ידי החברה.

ה על בסיס משמרות ועל-פי זמנים ושעות כפי עסק תהי  4.3 העסקתו של המו

 שיידרש על-ידי החברה מפעם לפעם.

, יעבור המועסק, ככל שיידרש, מבחנים עיוניים ומעשיים בכל  5.3 במסגרת העסקתו

 הנוגע לנושאים הדרושים לביצוע תפקידיו , הכול לשביעות רצונה של החברה

 ועל-פי כל דין.

ת הוראות הדייל הראשי של החברה על  6.3 המועסק ילמד ו יכיר על בוריין א

ת הנהלים של החברה לרבות כל ת קובץ ההוראות המבצעיות וכן א  נספחיו, א

יב לנהוג במסגרת עבודתו ם . המועסק מתחי סי  הנהלים הקשורים בהפעלת מטו

 בחברה בהתאם לכל ההוראות והנהלים הנ״ל.

יב לעמוד לרשות החברה לביצוע תפקידיו בהתאם לצרכיה  7.3 המועסק מתחי

 התפעוליים-מבצעיים של החברה.

 8.3 עבודת המועסק תתבצע במהלך כל ימות השנה (למעט יום כיפור) בכל שעה על-

 פי צרכי החברה.

 9.3 בנוסף לביצוע הפעולות כאמור בסעיפים 3.5-3.7 לעיל (כולל ימי כוננות ),

יב המועסק לעמוד לרשות החברה לצורך ביצוע משימות כוננות , עבודות  מתחי

 קרקעיות, דיונים, פגישות, הדרכות מקצועיות וכיו ״ב פעולות כפי ש יידרש מעת

 לעת על-ידי החברה במסגרת תפקידיו ועל-פי צרכי החברה.

יב להגיע לעבוד ה במועד ובמקומות כפי שייקבעו על -ידי  01.3 המועסק מתחי

 הממונים עליו.



11.3 

21.3 

31.3 

 4. הגדרות

1.4 
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זאת מכל סיבה ס וככל שהמועסק לא יוכל להתייצב לעבודתו במועד שנק בע, ו  א
 שהיא, יודיע על כך להצבת צוותים, או לקצין מבצעים או לדייל ראשי באורח

 מיידי.

.  המועסק יודיע לחברה על קבלת צו קריאה לשירות מילואים , מיד עם קבלתו
עסק זכאי לקבל מן החברה שכר (בניכוי  בתקופת שירות המילואים יהיה המו

 חובות המועסק לחברה , תשלומים שח ובה לנכותם עפ ״י הדין והתשלומים
או מביטוח לאומי בגין שירותו ), כנגד מסירת אישור /  שיקבל ישירות מצה ״ל ו
 צה״ל על שירות מילואים פעיל לשם הגשתו למוסד לביטוח לאומי וגביית המגיע

 לחברה כמעסיק.

יב לשמור בסוד , לא יעשה שימוש ולא ימסור לאדם , לתאגיד,  המועסק מתחי
, הן בתוך החברה והן מחוצה לה , מידע כלשהו אשר  לחברה, או לגוף כלשהו

 הגיע לידיעתו במישרין או בעקיפין , במהלך עבודתו בחברה לרבות כל מידע
, הקשור בפעילויות כלשהן של החברה ו /או בתוכניותיה, וכן י ק ס  מסחרי או ע

ם או תוכניות י  לא ימסור לאדם , לתאגיד, לחברה או לגוף אחר כלשהו מסמכ
 ו/או רכוש אחר כלשהו של החברה ו /או קשורים בעבודתו בחברה או הקשורים

ן וסוג כלשהו.  בפעילויותיה של החברה ממי
 ״מידע״ בסעיף זה - לרבות תנאי העסקתו ושכרו של המועסק.

ם כן הקשר הדברים  בהסכם זה, יהיו למושגים הבאים ההגדרות שלצדן, אלא א

 מחייב אחרת:

 ״דייל אוויר״

 ״דייל אוויר וותיק״
 ״דייל אוויר מסי 2״

 ״דייל אויר חדש״

 ״כלכל״

 ״מדריך״
 ״שעת הדרכה פרונטאלית״

(ON JOB) ״הדרכת חניכה״ 

 ״חודש״

 מועסק שהוכשר והוסמך על־ידי החברה לביצוע תפקיד
 זה.

 דייל אוויר בעל וותק תעסוקה בחברה של מעל 4 שנים.
נימום 12 חודשים כדייל  דייל אוויר ב על ו ותק של מי
ה ומשמש בתפקיד מ י א ת  אוויר בחברה, בעל הסמכה מ

 זה בטיסה על-פי סידור העבודה שנקבע על־ידי החברה.
 דייל שהתחיל עבודתו בחברה לאחר ה- 1.1.2014 ועד

 לתום שנתו הרביעית.
 מי שהוגדר על-ידי החברה ככלכל.

 מי שהוסמך על-ידי החברה לשמש כמדריך אצד״א.

 השעות בפועל אשר בהן ישמש מועסק , על־פי
 הנחיות החברה, בתפקיד מדריך.

 השעות בפועל אשר בהן ישמש המועסק מדריך
 חונך למועסק אחר בזמן ותוך כדי פעילות

 אווירית.
 חודש קלנדארי.

 ״נוכחות לצורך תשלום שכר״ החל מ 21 לכל חודש ועד ה 20 לחודש העוקב



 ״טיסה פנים ארצית״

 ״שהיית לילה״

אה משדה תעופה מחוץ לגבולות מדינת סה הממרי  ״טיסה בינלאומית״ טי

 ישראל ו/או שיעד הנחיתה שלה הינו מחוץ לגבולות
 מדינת ישראל.

סה בינלאומית. סה שאינה טי  כל טי
 בטיסה בינלאומית ־ פרק הזמן שבין כיבוי המנוע

 האחרון, בטיסה בה משמש המועסק כדייל /כלכל,
ימה בנחיתה בשדה תעופה שאינו בתחומי  ושהסתי

 מדינת ישראל , לבין הנעת המנוע הראשון להמראה
ם בה אחד משני התנאים י  בטיסה כאמור ואשר התקי

 הבאים:

 1. כיבוי המנוע נעשה ביום קלנדארי שלפני
 ההתנעה ופרק הזמן שבין הכיבוי להנעה הינו

 לא פחות מ- 7 שעות.

 2. כיבוי המנוע נעשה באותו יום קלנדארי של

 ההנעה והיה בין חצות לבין השעה 02:00 ופרק

 הזמן שבין הכיבוי להנעה לא פחות מ-7 שעות.

סה פנים ארצית - פרק הזמן שבין כיבוי המנוע  1. בטי
ן בטיסה בה משמש המועסק כדייל /כלכל,  האחרו
ימה בנחיתה בשדה תעופה בארץ , למעט  ושהסתי
 שדה דוב ונמל התעופה בן גוריון, לבין הנעת המנוע
ים סה כאמור, ואשר יתקי  הראשון להמראה בטי

ם:  בה אחד משני התנאים הבאי

 2. כיבוי המנוע נעשה ביום קלנדארי שלפני ההתנעה

 ופרק הזמן שבין הכיבוי להנעה הינו לא פחות מ־ 7

 שעות.

 3. כיבוי המנוע נעשה באותו יום קלנדארי של ההנעה

 והיה בין חצות לבין השעה 02:00 ופרק הזמן שבין

 הכיבוי להנעה לא פחת מ- 7 שעות.

 4. התשלום בגין שהיית לילה פ ״א המו בין השעות
 18:00 ל 8:00 למחרת, שאר השעות יחשבו כשעות

 המתנה.

 5. בטיסה בינלאומית השעה 02:00 היא לפי שיטת
 זמן UTC ובטיסה פנים ארצית השעה 02:00 היא

מי ישראל.  לפי זמן מקו

ק המועסק בכל עבודה ו /או תפקיד  ״שעות פעילות קרקעית ״ שעות בהן יע סו
 שיוטל עליו על -ידי החברה , כדוגמת הדרכה ו /או
 השתלמות ו /או רענון ו/או תרגול ו /או כיו ״ב מטעם

 החברה.
 ״BT״ הזמן שבין התנעת המנוע הראשון לצורך ביצוע קטע

ס ועד לזמן הרשום ו סה כפי שירשם בספר המט  טי



ס כזמן כיבוי מנועים לאחר הנחיתה ו ט מ  בספר ה

.(BLOCK TIME) סה  באותו קטע טי

סה בינלאומית.  ״BT בינלאומי״ BT בטי

סה פנים ארצית.  ״BT פנים ארצי״ BT בטי

ה בפועל , מאושרות עפ ״י זמן BT, בטיסות ס י  ״שעות אוויר״ שעות ט

ס המועסק וישמש בתפקיד בפועל. טו  בהן י
סה בינלאומית:  ״שעת המתנה״ בטי

 כל שעה שבין כי בוי מנוע אחרי נחיתה בשדה תעופה
 שאינו בתחומי מדינת ישראל לבין התנעת מנוע ראשון

 בשדה תעופה הנ״ל, העולה על שעתיים ושאינה מוגדרת
 כשהיית לילה.

סה ביציאה  כמו כן במקרה של עיכוב /איחור בטי
סה בינלאומית, העולה על שעתיים ובתנאי  מנתב״ג לטי
 שהמועסק התייצב בפועל בנמל ה תעופה על פי הנחיית
אה מנתב ״ג באיחור של ה מ מרי ס י  החברה. דוגמא: ט
 שעתיים לעומת זמן יציאה מתוכנן , (והמועסק מגיע

ת מנועים בחו״ל מ מ ד סה בזמן המתוכנן), נחיתה ה  לטי
 והנעת מנוע ראשון בחו ״ל לקראת המראה שעתיים

כ 4 שעות קרקע (2 בארץ + 2 בחוי׳ל), , סה״  לאחר מכן
ה ייחשב כשתי  ובהפחתת שעתיים ראשונות זמן המתנ

ה בלבד(4-2).  שעות המתנ
סה פנים ארצית:  בטי

 כל שעה שבין כיבוי מנוע אחרי נחיתה בשדה תעופה
 שבתחומי מדינת ישראל לבין התנעת מנוע ראשון

 בשדה תעופה כנ ״ל (ושאינה מוגדרת כשהיית לילה )
סות את רק בטי ז  בתוספת שעה וחצי לכל יום הצבה , ו
ת היוצאות מנתב ״ג סו  שיוצאות משדה דב. כלומר טי
ת ה מועסק בתוספת של שעה וחצי כות א  /אילת לא מז

 לכל יום הצבה . בנוסף, במקרה של עיכוב /איחור
סה בנמל פנים ארצי ממועד המראה מתוכנן - כל  בטי
ת ובתנאי שהמועסק התייצב בפועל בנמל תעופה לפי א  ז

 הנחיית החברה.

 ״יממת כוננות״

 ״שבת/הג״

 24 (עשרים ו ארבע) שעות רצופות , במועדים שייקבעו
עסק זמין (בטלפון , במהלכן יהיה המו  על-ידי החברה
 או באמצעי תקשורת אחר ), ויגיע לשדה התעופה דוב

 או לנמל התעופה בן גוריון , לפי דרישת החברה , תוך
ת ממועד קבלת ההודעה מן החברה על ח  שעה א

 קריאתו.
) ועד י מ ו ק ום שישי/ערב חג בשעה 14:00 (זמן מ  החל מי

 לשעה 23:59 (זמן מקומי) יום שלמחרת השבת/חג.
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ס כנוסע לצורך ביצוע תפקיד  ״טיסה כצוות לא פעיל״ זמן BT שבו המועסק ט

.(DH)) סה סה או בחזרה מביצוע תפקיד בטי  בטי

 ״יום פעילות טיסתית״ כל עבודות ופעולות המועסק לפי הסכם זה , למעט

 עבודות ופעולות במסגרת שעות פעילות קרקעית ושעות

 קרקע.

 5. שכר

: עסק זכאי לקבלת התמורות המפורטות להלן  בתמורה לעבודתו בחברה יהיה המו

 1.5 בגין כל שעת אוויר בינ״ל יהיה המועסק זכאי לסכום כמפורט ב נספח א 1 סעיף

 1, כשכר שעת אוויר בינ״ל בסיסי.

עסק זכאי לסכום כמפורט  1.1.5 בגין כל שעת אוויר פנים ארצית יהיה המו

. סי  בנספח אי סעיף 3, כשכר שעת אוויר פנים ארצי בסי

 2.1.5 בעבור עבודה בשבת/חג, יהיה זכאי המועסק ל שכר כאמור ב נספח א י 2,

.4 

 3.1.5 בגין כל שעת אוויר כצוות לא פעיל (DEAD HEAD) יקבל המועסק שכר

 כאמור בנספח א׳ סעיף 5-8

 4.1.5 בגין כל שעת המתנה, יקבל המועסק שכר כאמור בנספח א׳ סעיף 12-15.

׳  5.1.5 בגין כל שעת פעילות קרקעית יקבל המועסק תמורה כמפורט ב נספח א

 סעיף 9.

ממת כוננות יקבל המועסק סך השווה לשכר 3 (שלוש) שעות אוויר  בגין י

ם וככל שבימ י כוננות יעבוד המועסק בפועל יהיה זכאי  בינלאומית א

 לקבל גמול שעות אוויר כאמור בנספח א׳ סעיף 16. בכל מקרה בו יוצב

סה תבוטל בהתראה של פחות מ-12(שתים עשרה) הטי  המועסק לטיסה, ו

 שעות לפני מועד ההמראה , יהיה זכאי ה מועסק לזיכוי השווה ל- 2.5

ת פ ״א - יזוכה המועסק ס י  שעות (שעתיים וחצי) שעות אוויר. בביטול ט

סה בינלאומית- חס אלי ו. בביטול טי י  ע״פ התעריף הפנים ארצי המתי

חס אליו.נספח אי סעיף י  יזוכה המועסק על פי ה תעריף הבינלאומי, המתי

.24-25 

 6.1.5 בגין שהיית לילה יקבל המועסק סכום כמפורט ב נספח א י סעיף 17-20,

 כשכר שהיית לילה.

 7.1.5 בגין כל שעת אוויר בינלאומית יהיה זכאי המועסק לקבל דמי אש ״ל
: עבור שנה ראשונה- אין זכאות. עבור השנה השניי ה- 1$ עבור  כדלקמן
. עבור השנה השלישית ואילך- 2$ (דולר ארה ״ב) עבור שעת סה  שעת טי

 טיסה. נספח א׳ סעיף 22.

 בגין שהיית לילה בינל ״א יהיה זכאי המועסק ל קבל דמי אש ״ל
 בסך של $57 (דולר ארה״ב) לכל יממת שהיה, נספח א סעיף 21.

ת שהינו חלקי מאילוצים הקשורים סתי  8.1.5 מובהר, כי בגין יום פעילות טי
 בחברה ולא במועסק , יהיה המועסק זכאי לקבלת תמורה בהיקף שלא

ר. לצורכי סעיף ת כאמו סתי  יפחת מ-175 ₪ (ברוטו) לכל 1 יום פעילות טי
ת , ביצע המועסק עבודת סתי  זה, יובהר כי ככל שבנוסף לפעילות הטי
 6 י • . \
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ם, יובא בחשבון גם התשלום בגין עבודת הקרקע , ו/או ו  קרקע באותו הי

 כל מרכיבי השכר(למעט נסיעות) בטרם תבוצע השלמה ל- 175 ₪.

עסק זכאי  9.1.5 בגין הדרכת חניכה ובגין שעת הדרכה פרונטאלית יהיה המו

 לקבלת התמורה המפורטת בנספח א׳ סעיף 26-27.

ס ׳ 2״ יהיה זכאי לקבל תוספת של 10% על כל שעת או יר  01.1.5 ״דייל אוויר מ

את ה לפי סידור העבודה שיקבע בחברה . מובהר בז  פעילה ושעות המתנ

ס י 2,  כי תעריפי השכר הרשומים בט בלא (נספח א׳) ביחס לדייל אוויר מ

ת התוספת של 10% כאמור לעיל.  כבר כוללים א

עסקת אשר לאחר השבוע ה- 28 להריונה עברה  2.5 היקף ההעסקה והתמורה בגין מו

(להלן - ״הנוסחה״):  לעבודה קרקעית, יהיו כדלקמן

 היקף משרה - יקבע לפי היקף שעות ממוצע של 12 חודשי עבודה אחרונים לפני

 המעבר לעבודה קרקעית.

מ וצעשל 12 חודשי עבודה - השכר ייקבע לפי שכר מ דשי  תמורת שכר חו

 אחרונים(״שכר״־ שכר קובע לתנאים סוציאלים).

ת המועסקת ההרה שהועברה יבת להעסיק א א מחו ה  מובהר, כי החברה ת

 לתפקיד קרקע עד למועד הלידה , באופן זמני, בהיקף ובשכר כאמור לעיל. אין

ת הזכות לתפקיד  באמור לעיל כדי להקנות לעובדת שחזרה מחופשת לידה א

ם חופשת הלידה. נספח א סעיף 10.  קרקע גם לאחר תו

 3.5 מובהר כי ככל שהמועסק הינו כלכל - החברה תעסיק כל כלכל בהיקף של לא

קה החברה  פחות מ-50 שעות עבודה (קרקע ואוויר) בחודש. במידה ולא העסי

ת הכלכל בהיקף שעות כאמור, ישולם לו שכר בגין השעות החסרות להשלמת  א

ת השעות הנ״ל(50 שעות) על-פי תעריף שעת אוויר (״השלמת שכר״). ס כ  מ

ם יבצע הכלכל יו תר מ־ 50 שעות עבודה בחודש - יקבל  למען הסר כל ספק , א

 תמורתן כקבוע בהסכם.

ן ו נכון  מובהר, כי השלמת השכר תשולם לכלכל רק במידה והכלכל היה זמי

רה  לפעילות בהיקף הנ ״ל והחברה לא הציבה אותו לפעילות במכסה האמו

 משיקוליה היא.

ם ם לא היה זמין ונכון כאמור עקב מקרי  לא יחשב כלכל כבלתי זמין ונכון א

 חריגים, כגון מחלה (מגובה בתעודת מחלה ) או אבל משפחתי . יש להבהיר

 שמחלה/אבל דהיינו זמין לעבודה.

, כמפורט בנספח ו ם העבודה וממנ  4.5 החברה תשלם למועסק דמי נסיעות, אל מקו

 w סעיף 21.

סכם בזאת כי בכל מקרה , דמי הנסיעה לא יפחתו מן הקבוע בצו ההרחבה  5.5 מו

 להחזר הוצאות נסיעה לעבודה וממנה במשק הפרטי.

ם עסקי ה זכאית לארגן הסעה מרוכזת של המו  6.5 למרות האמור לעיל, החברה תהי

עסק לא ה, המו ם העבודה וחזרה , ובמקרה כז ם מגוריהם למקו ו ק מ  בחברה מ

 יהיה זכאי להחזר נסיעות כאמור בנספח אי. לחברה הזכות לבצע הסעות עם

 מספר נוסעים (לרבות כאלו שאינם דיילים /כלכלים) יחדיו וכן הזכות לאחד

ת שונות. סו  צוותים עבור טי



 7.5 החברה ,תארגן הסעות ע״פ נוהל היסעים של החברה המתעדכן מעת לעת , נכון

ם המגורים ו ק מ עסק יהיה זכאי להסעה מרוכזת מ  למועד הסכם זה , המו

אה מנמל התעופה בן גוריון ללא תלות בסוג ה הממרי ס י  לעבודה וחזרה בכל ט

ס המופעל . ההסעה תינתן גם במקרה שההמראה היתה מבן גוריון ו ט מ  ה

 והנחיתה האחרונה היתה בשדה דב.

ם י ע ס י ה ם ה ב ״ג יהיו בתחו ת נ מ / ל  8.5 ההסעות שתארגן החברה (ככל שת ארגן) א

ת הסכם זה מ י ת . במועד ח  המקובל בחברה מעת לעת (להלן: ״תחום ההיסעים״)

ם ההיסעים הינו זה ה מפורט בנספח בי. במידה והמועסק מתגורר מחוץ  תחו

ה זו חובתו להגיע ע ל חשבונו לנקודת האיסוף שקבעה  לתחום ההיסעים תהי

 החברה בתחום ההיסעים, במועד שנקבע לאיסוף.

ת התמורה המלאה וים א  9.5 התשלומים המפורטים בהסכם וב נספח א י מהו

 השלמה והסופית עבור כל שעות העבודה הנוכחות / הכוננות / אחרת מכל סוג

עסק , והמועסק לא יהיה זכאי בגין עבודתו בחברה לכל תמו רה  שהוא של המו

, מכל סוג שהוא . למען הסר ספק , מובהר בזאת שהתעריף  נוספת ו/או אחרת

 השעתי המשולם עבור שעת אוויר כמפורט בנספח א ׳, הוא תעריף גבוה, המגלם

סה. סה וההתארגנות בסיום הטי  בחובו תשלום גם עבור התדרוך שלפני הטי

ת ומכל תשלום אחר שישולם ל מועסק על-פי סי  01.5 החברה תנכה מהמשכורת הבסי

, לרבות ם כ ס ת כל הניכויים שחובה לנכותם על- פי כל דין ו /או ה  הסכם זה, א

, וכל היטל ו /או חובה מי ס ביטוח בריאות , ביטוח לאו ס הכנסה , מ  ניכויי מ

 אחרת שחלים ו/או שיחולו על המועסק על-פי כל דין.

 בונוס בגיו מכירות מוצרים פטורים ממכס:

ס עד לתום 18 כ מ  6.1. דייל אויר חדש אינו זכאי לב ונוס על מכירת מוצרים פטורים מ
 חודשי העסקה ראשונים.

 6.2 לאחר שהמועסק יעבוד בחברה תקופה של 18 חודשים (ורק לאחר מכן) יהיה

ם וככל שהחברה תפעיל בטיסותיה שירותי מכירת מוצרים פטורים  המועסק א

ור ס (DUTY FREE), וככל שיהיו מכירות בטיסה, זכאי לקבל חלק ממחז כ מ  מ

ן - ״הבונוס״). להל סה(  המכירות של מוצרים פטורים ממכס באותה טי

 הבונוס ישולם בתלוש השכר של המועסק בגין חודש השכר, בש״ח על-פי שער
ו ינוכו כל  חודשי ממוצע של הדולר, שיחושב בישראייר, בגין חודש השכר, וממנ

 תשלומי החובה על-פי דין.

י הדיוטי פרי עליו חותם בעת קבלת  הכלכל יהיה אחראי על תכולת מארז
י  המארזים. במקרה של חוסר במוצר ו/או בכסף מעל $20 בסיום בדיקת מארז

 הדיוטי פרי עליהם הופקד הכלכל , הכלכל מאשר בזאת כי החברה תהה רשאית
 לחייב אותו בגין החוסרים, באמצעות הפחתת תשלומי הבונוס.

 הבונוס לא יחשב בשום צורה ואופן כחלק משכרו של המועסק לצורך קביעת
ות המגיעות לו כקבוע בדיני העבודה לרבות לענ יין זכותו  הזכויות הסוציאלי

ימת לו זכות שכזו. ה קי י ה ם ת  לפיצויי פיטורין א
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 תוכנית הבונוס־ נספח ג׳.

 7. במי מליו, ארוחות ומושגי מנוחה

 בתי מלוו

 1.7 בתי המלון שיוקצו על- ידי החברה למועסק לשהיית לילה יהיו בדרגת תיירות
 על לינה וארוחת בוקר . המלון יהיה בתוך העיר או לחילופין באזור שדה

 התעופה, על-פי שיקול דעת החברה.

 2.7 לכל מועסק יינתן חדר בנפרד לשהיית לילה.

 3.7 במקרה של שהייה מתוכננת בת למעלה מ- 4 שעות באילת (DAY USE) - יהיה
 המועסק זכאי לשהייה בחדר במלון על בסיס ROOM ONLY (לא כולל ארוחות).

סה (LEG) הינו מעל תשע ר טי  4.7 בטיסות בינלאומיות ארוכות טווח שבהן סקטו
סה (BT), תינתן למועסק הפסקה מתוכננת של 13 שעות מעת הנחיתה  שעות טי

 המתוכנן ועד למועד ההמראה המתוכנן ובכל מקרה לא פחות מתשע שעות
 בפועל. במקרים שזמן המנוחה בפועל יהיה 9 שעות, המלון שיינתן למועסק

 יהיה בדרגת תיירות וככל שניתן במתחם שדה התעופה.

 ארוחות

 5.7 בטיסות פנים ארציות בלבד במטוסי ATR, בכל מקרה בו ביצע המועסק לכל
סה (LEG) ביום עבודה אחד , או השלים 8 שעות זיכוי  הפחות 4 סקטורי טי
 לתשלום ומעלה ביום אחד בטיסות פנים ארציות, יהיה המועסק זכאי לתשלום
מת  אש״ל ארוחות לפי מדיניות החברה כפי שתהיה מעת לעת (נכון למועד חתי

 הסכם זה, מדובר בשיעור של 28 ₪ ליום כאמור).

 מושבי מנוחה

ס 2 מושבי סה (BT) יוקצו במטו סה (LEG) של מעל 9 שעות טי ר טי  6.7 בכל סקטו
ם במושבים  מנוחה לאנשי צוות הקבינה . בטיסות שאינן מלאות עד אפס מקו

 מכורים, ישמר מושב שלישי(אשר גבו ניתן להטיה), למנוחת המועסק.

ס יהיה בשורה האחרונה של המושבים במט וס, קום מושבי המנוחה במטו  7.7 מי
 למעט במקרים חריגים אשר בהם מיקום מושבי המנוחה יקבע על-ידי החברה.

ר הינו פחות מ תשע שעות, לא  8.7 למען הסר כל ספק , בטיסות שאורך הסקטו
,  יוקצו מושבי מנוחה. מושב ^JUMP SEAT שהוקצה למועסק במסגרת טיסתו
 יישאר לשימוש המועסק. מספר מושבי JUMP SEAT-n שישמר לטובת

ם יהיה לפי מספר המועסקים בכל טיסה.  המועסקי

 תנאים סוציאליים, הסדר פנסיוני וזכויות נוספות

 חופשה שנתית

 1.8 המועסק יהיה זכאי לקצובת ימי חופשה שנתית על- פי דין (להלן- ״ימי

 החופשה״).
 2.8 תעריף של 1 יום חופשה של המועסק יחושב ע״פשכר שעת פעילות קרקעית

 כפול 8.5 שעות ביום. נספח א׳ סעיף 11
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 3.8 צבירת ימי חופשה תהא לפי דין.

:  4.8 ימי החופשה יתחלקו כדלקמן

ת מימי החופשה ייקבע על- ידי המועסק בתיאום עם  1.4.8 מועדם של מחצי

 החברה לפחות 30 ימים מראש.

ת השנייה של ימי החופשה ייקבע על- ידי החברה, תוך  2.4.8 מועדם של המחצי

 התחשבות ככל הניתן בבקשות המועסק.

ק וכנגד הצגת אישור רפואי עסק יהיה זכאי ל תשלום דמי מחלה על-פי חו  5.8 המו
ם לחברה בגין כל יום מחלה. (דהיינו יום מחלה ראשון ללא תשלום, ימים י א ת  מ
 שני ושלישי 50% מהתשלום רביעי ואילך בהיעדרות מחלה רצופה תשלום מלא).

 6.8 תעריף של 1 יום מחלה של המועסק יחושב ע״פ שכר שעת פעילות קרקעית כפול
 8.5 שעות ביום.נספח א סעיף 11

 הבראה

עסק יהיה זכאי לדמי הבראה על-פי דין.  7.8 המו

ת לשנה, לתשלום ח , א  8.8 מועסק שהינו דייל אוויר /דייל אוויר וותיק יהיה זכאי

 דמי הבראה שיחושב על-פי היקף משרתו הממוצע ת ב-12 החודשים שקדמו

 למועד התשלום, ובשיעורים המפורטים להלן:

 1.8.8 בין 0-40% היקף משרה - 50% מתשלום דמי ההבראה

 2.8.8 בין 40-50% היקף משרה - 70% מתשלום דמי ההבראה

 3.8.8 בין 50-70% היקף משרה - 80% מתשלום דמי ההבראה

 4.8.8 בין 70% ומעלה היקף משרה - 100% מתשלום דמי ההבראה

ת לשנה, לתשלום דמי הבראה שיחושב על- ח , א י א כ  9.8 מועסק שהינו כלכל יהיה ז

 פי היקף משרה מלאה.

 01.8 זכאות המועסק לפיצויי פיטורים תהיה בהתאם לקבוע בחוק פיצויי פיטורים ,

 התשי״ג-1963 ובתקנות שעל-פיו.

 הסדר פנסיוני

ים ,  11.8 לאחר 6 חודשי עבודה בחברה (במקרה ולמועסק אין הסדר פנסיוני קי

 ובכפוף לצו ההרחבה בדבר פנסיה מקיפה במשק ) או לאחר 3 חודשי עבודה

ים) תפריש החברה להסדר הפנסיוני  בחברה (במקרה ולמועסק הסדר פנסיוני קי

ימים 6% מסך ם וחוקים קי  על-פי הנהוג בחברה, תוך לקיחה בחשבון של הסדרי

 המשכורת לתגמולים ו- 6% לפיצויים. מובהר, כי במקרה של מועסק הזכאי

 להסדר פנסיוני לאחר 3 חודשי עבודה כאמור - יהיה אותו מועסק זכ אי

 להפרשות רטרואקטיבית ממועד תחילת עבודתו בחברה.

עסק יפריש לקופת הגמל סכום השווה ל- 5.50/0 מהמשכורת לתגמולים  21.8 המו

את לחברה לנכות סכום  והוא מורה ומאשר בז

 מחלה

 פיטוריו

13 
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 ההסדר הפנסיוני יבוצע באמצעות מנהל הסדרים פנסיוניים כפי שיקבע על-ידי

 החברה.

ותאם לנ סיבות אם הצדדים יהיו כפופים לביטוח פנסיה ממלכתית  סעיף זה י
 עפ״י חוק.

 אחריות לרכוש התגרה וויתור על זכויות

 1.9 המועסק יהיה אחראי לרכוש החברה ככל ש יימסר לידיו (להלן - ״הרכוש״),

ום ד עם דרישתה או מיד עם סי  והוא יהיה מחויב להשיבו לחברה מי

יות שבין הצדדים, לפי המוקדם.  ההתקשרו

 המועסק יהיה אחראי למסמכי החברה , ככל שיימסרו לידיו, לרבות ספר נוהלי
 חירום, ספר הוראות דייל ראשי , כרטיס עובד, תעודת צוות וכיו ״ב (להלן ־
 ״המסמכים״) והוא יהיה מחויב להשיבם לחברה עם דרישתה הראשונה או מיד

ת שבין הצדדים, לפי המוקדם. ום ההתקשרו  עם סי

ם , י יב לנקוט בכל האמצעים שיידרשו לשמירת הרכוש והמסמכי  המועסק מתח

ת כל ההוראות שינתנו לו על -ידי החברה לשם כך ולא לעשות  לקיים בקפדנות א

ת ם ו /או כדי לאפשר א י ת הרכוש ו /או המסמכ  כל מעשה שיש בו כדי לסכן א

ם עצמם או חלק מהם ו /או י ו ו /או הגעת הרכוש ו /או המסמכ  הוצאתם מידי

 תוכנם לידי מי שאינו מוסמך לכך.

ה זכאית לקזז משכרו , נזקים את במפורש כי החברה תהי ם בז י  2.9 המועסק מסכ

 ככל שיגרמו על ידו ו /או בגין רשלנותו ו /או מחדלו לחברה ו /או לרכוש ו /או

או במקרה של מעילה / עסק ו  למסמכים, לרבות במקרה של גניבתם על -ידי המו

 באמון על ידו.

/או ה זכות קיזוז ו/או עיכוב ו/או עיקול עצמי ביחס לכל רכוש ו  3.9 למועסק לא תהי

ם של החברה, ככל שימצאו בידיו.  מסמכי
ם וככל שתהיה לו. את ויתור בלתי חוזר על כל זכות כאמור, א  המועסק מוותר בז

 תקופת ההסכם

ם במועד חתימתו ותוקפו למשך תקופה בלתי קצובה. כ ס ה  1.01 תחילת ה

 2.01 ששת (6) החודשים הראשונים לעבודתו של המועסק בחברה יחשבו כתקופת

 ניסיון.

קדמת בהתאם ת ההתקשרות במתן הודעה מו ם רשאי לסיים א  3.01 כל צד מהצדדי

קדמת לפיטורים או התפטרות. ק הודעה מו  להוראות חו

 4.01 למרות האמור לעיל, החברה תהא זכאית לבטל הסכם זה באופן מיידי על-ידי

 מתן הודעה בכתב וללא צורך במתן הודעה מ ראש כלשהי למועסק, בכל מלרה

, ובכלל זה בקרות אחד ן י  בו ניתן לפטר עובד תוך שלילת פיצויי פיטורים על פי ד

ם: ם הבאי  מהמקרי
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ם על-ידי המועסק לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות כ ס ה  1.4.01 הפרה יסודית של ה

 האמור, מעילה באמון החברה או נקיטת פעולה על-ידי המועסק שלא

;  בתום לב ו/או בניגוד לאינטרסים של החברה

; ן ו ל עסק בעבירה שיש עימה ק  2.4.01 הרשעתו בדין של המו

; ה ר ו מ  3.4.01 ביצוע עבירת משמעת ח

ת המועסק  הופסקה עבודת המועסק בחברה על -פי סעיף 10.4 זה לעיל, יראו א
זמתו , ועל החברה לא תחול החובה לשלם פיצויי ו ת העבודה מי  כאילו הפסיק א

 פיטורין ו/או כל חובה אחרת הנובעת מן הדין בקשר עם פיטורי עובד.

ת העסקתו של המועסק בכל עת על- פי שיקול ים א ה רשאית לסי  5.01 החברה תהי

זאת בתום לב משיקולים עניינים ולאחר שימוע שיערך למועסק  דעתה הבלעדי, ו

׳ל מבצעים.  המועמד לפיטורים, בפני מנהל מחלקת דיילים, או סמנכ׳

 6.01 במקרים של פיטורי מועסק עקב צמצומי כ ״א בחברה, יעשו פיטורי כלכלים לפי

LIFO).) הכלל של ״אחרון נכנס - ראשון יוצא״ 

 U. כללי

ה החברה זכאית ם יגיעו לחברה כספים מכ וח הסכם זה ו/או על-פי דין, תהי  1.11 א

ם מכל תשלום שיגיע למועסק, לרבות משכר עבודה או ז  לנכותם ו /או לקז

 מפיצויי פיטורין, או קופת תגמולים או כל קרן אחרת שבה יצטברו סכומים

 לזכותו של המועסק והמועסק נותן בזאת לחברה הרשאה בלתי חוזרת לנהוג

 כאמור בסעיף זה.

 אין באמור בסעיף זה לעיל כדי לפגוע באיזו מזכויותיה ש ל החברה לקבלת סעד

 ו/או תרופה על-פי כל דין.

ם המן כמפורט במבוא להסכם זה. הודעות על-פי כ ס ה  2.11 כתובות הצדדים לצרכי ה

 ההסכם ימסרו אך ורק בכתב , וכל הודעה שתימסר מצד אחד למשנהו על -פי

ם נשלחה בדואר : בתום 3 ימי  הכתובות דלעיל תחשב בהגיעה לצד הנמען , א

ם נמסרה רתה למשלוח בדואר רשום בבית דואר בישראל; א ם ממועד מסי  עסקי

ם הראשו ן אם נשלחה בפקסימיליה ביום העסקי  ביד - מיד עם מסירתה, ו

 שלאחר שיגורה המוצלח.

, וכן כל ם כ ס ה ת שבין הצדדים . כל שינוי ל ת מלוא ההסכמו  3.11 הסכם זה מבטא א

ם ייעשה  הסדר, הנחה פשרה או סיכום לגבי תנאי מתנאיו לא יהיה תקף אלא א

ייחתם על-ידי הצדדים.  בכתב ו

ם השיפוט הבלעדי בכל הקשור להסכם זה יהיה בבית המשפט המוסמך  4.11 מקו

 בתל-אביב אשר ידון ויפסוק עפ״י דיני מדינת ישראל.

 החברה מאחלת למועסק הצלחה בתפקידו, סיפוק ועמידה בכל האתגרים הממתינים לו ולחברה.
 ולראייה באו הצדדים על החתום:

 ישראייר תעופה ותיירות בע״מ המועסק
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 גטפה א׳ - טבלת שכר מועטמ
ם צוין אחרת), ברוטו:  להלן יפורטו תעריפי שכר המועסק בש״ח(אלא א

 דייל אוויר כלכל
 מספר 2 וותיק

 דייל אוויר
 מספר 2

 דייל אוויר
 וותיק

 דייל אויר
 חדש

 שעת אויר בינלאומית 38 43 41.80 47.30 67
 יום חול

1 

 שעת אויר בינלאומית 66.5 75.25 73.15 82.78 117.25
 שבת/ וחג 175%

2 

 שעת אויר פנים ארצי 25 30 27.50 33 67
 יום חול

3 

 שעת אויר פנים ארצי 43.75 52.5 48.13 57.75 117.25
 שבת/חג 175%

4 

 D/H פנים ארצי יום חול 12.5 15 33.50
50% 

5 

 D/H בינ״ל יום חול 19 21.5 ־ ־ 33.50
50% 

6 

 פנים ארצי D/H שבת/ 21.88 26.25 58.65
 חג

H/D 175% מתעריף 

7 

 D/H בינלאומי שבת וחג 33.25 37.63 — 58.50
HD 175% מתעריף 

8 

50.25 - -  9 שעת פעילות קרקעית 26.5 30
 בהתאם —

 לנוסחה
 בהתאם
 לנוסחה

 שעת פעילות קרקעית
 למועסקת הרה

10 

- ־ 427.12  11 תעריף יום חופש/מחלה 225.25 255
 שעת המתנה בני״ל 26.5 32.25 29.15 35.47 50.25

 (העולה על שעתיים) יום
 הול

12 

 שעת המתנה בני״ל 46.38 56.44 51 62 87.94
 (העולה על שעתיים)

 שבת/חג

13 

 שעת המתנה פנים ארצי 26.5 30 29.15 33 50.25
 יום חול

14 

 שעת המתנה פנים ארצי 46.38 52.5 51 57.75 87.94
 שבת/חג

15 

 יממת כוננות=3 שעות 114 129 ־ ״ 201
 אויר בינ״ל

16 

 שהיית לילה פנים ארצי 80 80 80 80 80
 באילת(בימים א־ ה
 מהשעה 18:00 ועד
 השעה 08:00 ביום

 שלמחרת)

17 

 שהיית לילה פנים ארצי 80 80 80 80 80
 במרכז(בימים א־ ה
 מהשעה 18:00 ועד
 השעה 08:00 ביום

 שלמחרת).

18 

 שהיית לילה פנים ארצי 140 140 140 140 140
 באילת(שבת/חג)

19 

 שהיית לילה פנים ארצי 140 140 140 140 140
 במרכז(שבת/חג)

20 

57$ 

\ 
 אש״ל שהיית לילה 57$ 57$ 57$ 57$

 בינלאומית(מחיר ללילה
- במזומן)

21 

2$ 
\ 

2$ 2$ 2$ 
 שנה

 אש״ל בגין כל שעת אויר
 בינ׳׳ל

22 

13 
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 ראשונה-
 אין זכאות.

 לאחר
 השלמת

 שנת עבודה
 אחת- 1$.

 לאחר
 השלמת 2

 שנות
 עבודה-2$.

 23 דמי נסיעה( הלוך ושוב) 30 30 30 30 30
 ביטול טיסת פ״א של 62.5 75 167.5

 פחות מ 12 שעות לפני
 מועד ההמראה זיכוי של

 2.5 שעות אויר פ״א

24 

 ביטול טיסה בינ״ל של 95 107.5 167.5
 פחות מ 12 שעות לפני

 מועד ההמראה זיכוי של
 2.5 שעות אויר בינ״ל

25 

670 
 הדרכה חניכה ON JOB 380 430 ־ ־

 ((לחודש
26 

67 - -  27 שעת הדרכה פרונטאלית 38 43

 נספח ב׳ - תחום היסעים אל/מ גתב״ג

ה .  • גבול צפוני: קיסרי

 • גבול דרומי: ערוגות.

: ירושלים  • גבולמזרחי

 גספח ג׳ בונוס בגיו מפירות מוצרים פטורים ממכס

 בטיסות בינ״ל:
סה - יקבל המועסק סך השווה ל-7% מהמכירות.  במקרה שהמועסק משמש ככלכל בטי

- יקבל המועסק סך השווה ל- 5% ה ס י ט ס ׳ 2 ב  במקרה שהמועסק משמש כדייל מ

 מהמכירות.

 במקרה שהמועסק משמש כדייל בטיסה - יקבל המועסק סך השווה ל- 1.5% המכירות.

ם 5 אנשי צוות אוויר מו  מקסי


