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;אחד מצד

 האינטרנט הסלולר, עוברי איגוד - החדשה הכללית העובדים הסתדרותלבין:

וההייטק
בע״מ תקשורת פלאפון בחברת העובדים ועד

;שני מצד העובדים) נציגות - להלן ביחד (שיקראו

 "הסכם (להלן: 17.12.2013 מיום מיוחדים קיבוציים הסכמים חלים הצדדים ועל הואיל
 "הסכם (להלן: 27.4.2017 ומיום ״)2014 ״הסכם (להלן: 27.11.2014 מיום ״);2013

״);2017

 להסכמות והגיעו בחברה מיוחד קיבוצי הסכם לכריתת ומתן משא ניהלו והצדדים והואיל
 נוספות הוראות בתוספת ועדכונם הקיבוציים ההסכמים תוקף להארכת באשר

;להלן זה בהסכם כמפורט הכל שהוסכמו,

ארגוניים שינויים לביצוע בנוגע גם להסכמות והגיעו ומתן משא ניהלו והצדדים והואיל:
 ניהול או משותף עיסוק משותפים, ממשקים ביצירת היתר, בין הכרוכים ומבניים
או בע״מ בינלאומי בזק חברת עם פעילויות ואיחוד משותף  לווין שירותי די.בי.אס ו/

;״סינרגיה״) :(להלן זה בהסכם כמפורט בע״מ, )1998(

 זה בהסכם כמפורט והכול הגיעו, אליהן ההסכמות את בכתב לעגן הצדדים וברצון והואיל

להלן;

כדלקמן: הצדדים בין והותנה הוסכם הוצהר, לפיכן

כללי א.

מבוא .1א

 של מקרה בכל ממנו. נפרד בלתי חלק מהווים אליו המצורפים והנספחים זה להסכם המבוא .1
ההסכם. בגוף האמור יגבר ההסכם, בגוף האמור ובין במבוא האמור בין סתירה

 במפורש שונו או בוטלו שלא ככל זה, להסכם במבוא המאוזכרים הקיבוציים ההסכמים כל .2
 להוראות בכפוף והכול זה, מהסכם נפרד בלתי חלק הם גס מהווים זה, הסכם במסגרת

זה. הסכם

אין בלבד נוחות לצורכי משמשות זה בהסכם הסעיפים כותרות .3  לצורך שימוש בהן לעשות ו
בהסכם. התניות פרשנות
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 משמע נקבה בלשון גם זכר, בלשון והאמור וההיפך, משמע ברבים גם יחיד, בלשון האמור .4
וההיפך.

 יובאו ולא ועניין, דבר לשום ישמשו לא זה הסכם חתימת טרם הצדדים בין שהוחלפו טיוטות .5
או שיפוטי הליך בכל כראיה שיפוטי. מעין ו/

 בכתב, נעשו אם רק הצדדים את יחייבו להסכם תוספת וכל זה הסכם בהוראות שינוי כל .6
לכך. המוסמכים על־ידי ונחתמו קיבוצי, בהסכם

 כן אם אלא על-פיו לו המוקנות הזכויות מן זכות על זה להסכם צד של ויתור לכל תוקף אין .7
צד. אותו על-ידי ונחתם בכתב נערך הויתור

הגדרות .2א

2

 :אחרת במפורש נקבע אם אלא לצידו, הנתונה המשמעות שלהלן מונח לכל תינתן זה בהסכם .8

בע״מ. תקשורת פלאפון - החברה

החברה. הנהלת - ההנהלה

־ ההסתדרות

- העובדים ועד

עובד־

 - קיים עובד

 - בניסיון עובד

־ קבוע עובד

־ גלובאלי עובד

- חודשי עובד

־ שעתי עובד

־ בסיס שכר

בורר־

־ סכומים

החדשה. הכללית העובדים הסתדרות

בחברה. העובדים ועד

זה. הסכם חל עליו החברה עובד

זה. הסכם של חתימתו במועד החברה עובד

זה. בהסכם כמשמעותה הניסיון, בתקופת המצוי החברה עובד

החברה מאת וקיבל הניסיון תקופת את שסיים החברה עובד
קבוע. עובד של למעמד התקבל כי בכתב הודעה

גלובליות. נוספות שעות רכיב משולם שבשכרו עובד

חודשי. בסיס על משולם עבודתו גמול אשר עובד

שעתי. בסיס על משולם עבודתו גמול אשר עובד

עבודתו שעות בגין חודשית במשכורת לעובד המשולמת המשכורת
לעת מעת כעדכונה רגילה, עבודה שעת בגין שעתי ולעובד הרגילות

גלובאליות. נוספות שעות בצירוף זה, הסכם לפי

זה. להסכם ג׳ שבנספח הבוררים רשימת מתוך

הינם למדד, צמודים אינם זה בהסכם המפורטים הסכומים כל
זה בהסכם צוין כן אם אלא כדין, לניכויים וכפופים ברוטו

על המגולמים בסכומים ו/או נטו בסכומי מדובר כי במפורש,
החברה. חשבון

או חודשי באופן לעובד המשולמים התשלומים סך ־ תמריץ בגין רבעוני ו/
 עובר בחברה כנהוג מראש, קבוע למנגנון בהתאם ביעדים, עמידה

תמריץ. אינו שנתי בונוס ספק, הסר למען ההסכם. לחתימת

A
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ארגוני פרת

ההסכם תחולת ב.

 יועסקו או כיום מועסקים אשר החברה עובדי כל ועל להסכם הצדדים על יחול זה הסכם .9
:להלן כמפורט עובדים למעט החברה, ידי על בעתיד

 סמנכ״ל למנכ״ל, משנה מנכ״ל, ־ בכירים ניהול בתפקידי המשמשים עובדים 40 עד .9.1
אגף. ומנהל

א? נספחכ זה להסכם המצ״ב ברשימה המפורטים בעיסוקים עובדים 82 עד .9.2

3עד .9.3 ם:0 עובדי

 זה להסכם המצ״ב ברשימה המפורטים מהעיסוקים באחד שיועסקו .9.3.1
 הסכם חל עליהם עובדים ההסכם חתימת במועד מועסקים בהם ב/ נספחכ

 המפורטים העיסוקים באחד המועסק עובד של העסקתו הסתיימה זה.
אישי, בחוזה עובד באמצעות המשרה את לאייש החברה תוכל ב׳, בנספח
זה. בסעיף כאמור

 בחברה קיימים שלא חדשים מקצועות או בתפקידים שיועסקו עובדים או .9.3.2
מיוחד. אישי אמון או מיוחדת מומחיות הדורשים זה הסכם חתימת במועד

עובדים. 30 מ- יותר לא יחד והכל

 אישיים בהסכמים יועסקו אשר בחברה העובדים על כי ומובהר מוסכם ספק הסר למען .10
או זה הסכם הוראות יחולו לא לעיל, כאמור זה הסכם חתימת ממועד  או הסכמים הוראות ו/

 העבודה בהסכמי הקבוע פי ועל הדין על-פי יהיו העסקתם ותנאי אחרים קיבוציים הסדרים
בלבד. שלהם האישיים

ההסכם תקופת ג.

 שלגביהם בהסכם סעיפים .30.6.2022 ליום ועד חתימתו מיום החל בתוקפו יעמוד זה הסכם .11

לגביהם. שנקבע הספציפי המועד יחול זה, בסעיף מהאמור שונה תחילה מועד נקבע

מועד לפני יום 90 עד זה, בהסכם שינויים להכניס רצונו על בכתב, הצדדים, אחד הודיע לא .12
הלאה. וכן חודשים, 18 של לתקופה אוטומטית, ההסכם יוארך תוקפו, תום ?׳־
1ל

בהסכם, שינויים להכניס רצונו על ההסכם, של תוקפו תום מועד לפני יום 90 עד צד, הודיע .13
המבוקשים. לשינויים בנוגע ומתן משא הצדדים ינהלו

קיימים ונתלים קודמים הסכמים ד. 2

 A ספק, הסר למען זה. בהסכם בוטלו או שונו שלא ככל לחול, ימשיכו 2017 הסכם הוראות .14

זה. הסכם הוראות יגברו זה, בהסכם המוסדרים בעניינים
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 שניתנו, ככל העובדים, של אחרות והתחייבויות מזכויות לגרוע או למעט בא אינו זה הסכם .15
 העובדים של והתחייבויותיהם העסקתם תנאי שכרם, זכויותיהם, וכל ההסכם לחתימת עובר

 מפורש באופן שונו או בוטלו שלא ככל לחול, ימשיכו זה הסכם של חתימתו ערב החברה כלפי

זה. הסכם במסגרת

 בהסכם קיימת הוראה על זה שבהסכם הוראה כל תגבר זה, בהסכם שהוסדרו בעניינים .16
זה. הסכם על החתימה ערב העובד של מזכויותיו להפחית כדי בה שאין ובתנאי אישי,

 הסכם של חתימתו ערב בחברה הקיימים וההסדרים הנהלים כל כי יובהר, ספק הסר למען .17

 באופן שונו או בוטלו שלא ככל ההסכם, חתימת ערב המשפטי במעמדם לחול, ימשיכו זה,
 הלכות לרבות דין, כל מהוראות לגרוע כדי בהם אין עוד כל וזאת ההסכם, במסגרת מפורש

בפסיקה. שנקבעו

 על ההסכם לפי ההסכמות יגברו זה, בהסכם המוסדרים בעניינים כי מובהר, ספק הסר למען .18

בחברה. קיים בנוהל הוראה כל

 לגרוע מבלי ייעשה חדשים, נהלים קביעת או קיימים, נהלים ביטול או שינוי כי בזאת מוסכם .19

או עובדים, של שכר ומתנאי עבודה מתנאי מזכויות,  המוקנית זכות מכל לגרוע מבלי ו/
זה. הסכם מכוח זכויות לרבות דין, כל לפי לנציגותם או לעובדים

קביעות והענקת הניסיון תקופת ה.

 עבודה חודשי ושמונה) (ארבעים 48 על עמדה בחברה הניסיון תקופת ,31.10.2017 ליום עד .20
בחברה. כעובד העובד עבודת תחילת מיום רצופה

 רצופה, עבודה חודשי ושניים) (ארבעים 42 על הניסיון תקופת עומדת 1.11.2017 מיום החל .21
 למען קיימים. עובדים על גם חל זה בסעיף האמור בחברה. כעובד העובד עבודת תחילת מיום
קבוע. כעובד ייחשב רצופה, עבודה חודשי 42 השלים 1.11.2017 ביום אשר עובד ספק, הסר

הניסיון. תקופת את לקצר רשאית תהא החברה הנהלת .22

קבוע. עובד ייחשב הניסיון, תקופת את ישלים אשר עובד .23

 העובדים ולוועד לעובד תישלח הקביעות על ההודעה ,23 ־ 20 סעיפים מהוראות לגרוע מבלי .24
קבוע. עובד של למעמד המעבר טרם ימים 60 כ-

בחברה. העובדים מכלל 59%מ- יפחת לא בחברה הקבועים העובדים אחוז .25

שיל התאמתו את לב בתום החברה הנהלת תבחן להשלמתה, ועד הניסיון, תקופת במהלך , .26
לתפקידו. העובד

על העגלה תשלום ללא מחופשה ולהבדיל בתשלום חופשה תקופת כי יובהר, ספק הסר למען .27

או לידה, חופשת ו/או הביוץ שמירת ותקופת מחלה תקופת במילואים, שירות ימים), 30 בו  י

ק במוייץ ת ק הוו חל ת ב פ קו ת הויסיוץ. מ
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 פוריות, טיפולי לידה, הריון, עקב (כגון הניסיון תקופת תום לקראת עובד לפטר חוקית מניעה .28
 הענקת מפני או בניסיון כעובד העסקה סיום מפני מניעה תהווה לא במילואים), שירות

החוקית. המניעה תקופת בתום קביעות

 מכוח הקבועים העובדים רשימת את העובדים לנציגות החברה תעביר זה, הסכם חתימת עם .29
שלעיל. ההסכמות

משרות איוש ו.

:למעט בחברה, המשרות כל על יחול זה, בפרק האמור .30

;ומעלה אגפים מנהלי בתפקידי משרות .30.1

;הפרטית בחטיבה טלפוני נציג של משרות .30.2

הפרטית. בחטיבה ומפ״אות שמשות בכוכבים, ומכירה שירות נציגי של משרות . 30.3

 ביותר, המתאים המועמד בחירת את להבטיח שנועדו בתהליכים תאויישנה בחברה המשרות .31
להלן. זה בפרק לאמור ובכפוף המועמדים, לכל שווה אפשרות מתן תוך

 העובדים לכלל אמיתית הזדמנות מתן ותוך בשיוויון בשקיפות, ייעשה משרות איוש הליך .32
חדש. עובד באמצעות המשרה איוש לפני שתפורסם, משרה כל על להתמודד הקיימים

 לוועד הודעה תועבר בחברה, שמתפנות ומשרות חדשות משרות של בפורטל לפרסום במקביל .33
העובדים.

 עובדי יוכלו שבהם לפחות, ימים 7 של לתקופה פנימי כמכרז החברה בפורטל תפורסם המשרה .34
למשרה. מועמדותם להגיש החברה

 אודות פרטים וכן הסף, תנאי לרבות הנדרשים, והכישורים המשרה תנאי את יכלול הפרסום .35
למשרה. מיוחדות ודרישות כפיפות

 קדימה זכות תינתן הפנימי, בהליך המשרה איוש על ההחלטה במסגרת כי הצדדים, בין מוסכם .36
בניסיון. עובד פני על קבוע לעובד

 על העובדים לוועד החברה תודיע החברה, עובדי מתוך מתאים מועמד נמצא שלא במידה .37

 העובדים ועד יהיה החיצוני, המכרז פרסום וטרם כזה, במקרה חיצוני. במכרז לצאת כוונתה
משרה. לאיוש החברה מתוך מתאים מועמד נמצא שלא לכך הנימוקים את לקבל רשאי

החיצוני. המכרז לעניין גם בתוקפה תעמוד הפנימי, למכרז שניגשו החברה עובדי של מועמדותם .38

חיצוני. עובד פני על משרה לאיוש קדימה זכות תינתן קיים לעובד .39
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 היוועצות לקיים רצונו על ההחלטה, למועד עד או משרה, פרסום עם להודיע רשאי העובדים ועד .40
 של הסופית ההחלטה על לעובד ההודעה תעוכב כאמור במקרה המשרה. איוש להליך בנוגע

 לועד תעביר וההנהלה האמורים, הימים 7 בתוך היוועצות לאפשר מנת על ימים, 7 ל־ ההנהלה
ההיוועצות. הליך קיום לצורך המשרה איוש להליך והנוגעים הנדרשים הנתונים את העובדים

שנבחר. לעובד ההודעה את ההנהלה תפרסם הודעה, כל העובדים ועד נתן לא

 מידע כל כלשהו, שלישי צד בפני יחשוף ולא מוחלטת סודיות על ישמור העובדים ועד כי מוסכם .41

לתפקיד. המועמדים שמות לרבות כאמור, היוועצות במסגרת בפניו שיובא

כללי - משרית איוש .1ו

 בין המשרות, איוש תהליך כל לאורך היוועצות של קיומה לבקש רשאי יהיה העובדים ועד .42
 היתר, בין לפנות, העובדים ועד יוכל ההיוועצות, במסגרת חיצוני. במכרז ובין פנימי במכרז
 את תואמים שאינם סף תנאי לרבות במשרה אחר או כזה בתנאי החברה, שביצעה שינוי בעניין

מחדש. המשרה תפורסם הצורך במידת המשרה.

 כל על להתמודד הזכות תהיה זה, הסכם הוראות לפי המועסקים לעובדים ספק, הסר למען .43
 עליו שעובד ככל ואולם, התחולה בפרק כאמור ההסכם מתחולת שהוצאו משרות לרבות משרה,

 ב׳ בפרק כאמור הקיבוצי ההסכם מתחולת המוחרגים תפקיד או למשרה ייקלט זה הסכם חל
הקיבוצי. ההסכם עליו יחול ולא אישי, העסקה חוזה על עמו תחתום החברה לעיל,

זה. בפרק המוסדרים להליכים בהתאם איוש מחייב עובדים קידום ספק, הסר למען .44

ניוד ז.

בלבד. קבועים לעובדים ביחס יחולו ז׳ פרק הוראות .45

זה. פרק להוראות ובהתאם ארגוני) שינוי (למעט בלבד ארגוניים מצרכים ייעשה עובד ניוד .46

 חודשי שלושה של ממוצע (לפי ברוטו בשכרו במעמדו, פגיעה כל ללא ייעשה עובד של ניוד כל .47
 צבירת לצורך ותק ולרבות נלווים לרבות העובד, של עבודתו ובתנאי אחרונים) מלאים עבודה

 נייד, מחשב רכב, ־ העובד מנוייד ממנו לתפקיד הצמודים נלווים עבודה תנאי ולמעט זכויות,

העובד. מנוייד אליו לתפקיד נלווים שאינם ככל ־ נייד טלפון

 החדש העבודה למקום העובד של מגוריו ממקום המרחק להארכת הגורם עובד, של ניוד .48

 הניוד, טרם עבודתו למקום מגוריו מקום בין המרחק על נוספים ק״מ 30 על העולה למרחק
העובדים. ועד בהסכמת ייעשה

העובד. של עיסוקו בתחום ייעשה זה פרק של מכוחו ניוד כל .49

A
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 מגוריו מקום בין המרחק על נוספים ק״מ 30 מ־ למעלה המרוחק עבודה למקום עובד נויד .50
 העבודה, וממקום אל נסיעתו בהוצאות החברה השתתפות תותאם הניוד, טרם עבודתו למקום

 העבודה מקום אל מביתו ציבורית, בתחבורה הנסיעה בהוצאות שחל) (ככל לשינוי בהתאמה
 נסיעות לענין ההרחבה בצו הקבועה התקרה מעל תהיה ההשתתפות אם גם ובחזרה, החדש

ציבורית. בתחבורה

זמני ניוד .1ז

 אלא היותר, לכל חודשים 6 של לתקופה יהיה אחר, לתפקיד הקבוע מתפקידו עובד של זמני ניוד .51
 העובד את לנייד יהיה ניתן שאז לידה, לחופשת יציאה של מטעמים עובד/ת בהחלפת מדובר אם

חודשים. 9 על תעלה שלא לתקופה זמני באופן המחליף

 חופשת של במקרה חודשים 9 (או חודשים 6 ל־ מעבר זה סעיף של מכוחו הניוד תקופת הארכת .52
 מקרה בכל ואולם המבוקשת, להארכה העובדים נציגות הסכמת קבלת לאחר רק תיעשה לידה),

 של במקרה חודשים 12 או חודשים, 9 על העולה לתקופה זה סעיף של מכוחו זמני ניוד יהיה לא
לידה. חופשת

הקודם. לתפקידו העובד יחזור הזמני, הניוד תקופת בסיום .53

 לרבות העובד, של עבודתו ובתנאי בשכרו במעמדו, פגיעה כל ללא ייעשה עובד של זמני ניוד כל .54
 בכל ייעשה זמני ניוד כל כי מובהר, ספק הסר למען זכויות. צבירת לצורך ותק ולרבות נלווים
 ממנו לתפקיד הצמודים נלווים עבודה בתנאי פגיעה וללא התמריץ, בבסיס פגיעה ללא מקרה
נייד. טלפון נייד, מחשב רכב, ־ העובד מנוייד

כללי - גיוד .2ז

בודד. קבוע עובד של לניוד מתייחס זה בפרק כאמור ההליך .55

 של במעמדו פגיעה ללא הנעשה רוחבי ניוד הוא זמני, ניוד לרבות זה, בסעיף כאמור עובד ניוד .56
(מכרז). משרה איוש של תהליך המחייב קידום, להוות כדי בו ושאין העובד,

 ז׳, בפרק האמורים הכללים יחולו לא ארגוני משינוי כתוצאה עובדים ניוד על כי מובהר, .57
זה. להסכם י׳ בפרק כאמור יפעלו והצדדים

ופיטוריס התפטרות סדרי - עבודת ס«וס ח.

בלבד. קבועים לעובדים ביחס יחולו להלן ח׳ פרק הוראות .58

בניסיון. עובד לפטר דעתה, שיקול פי על רשאית, החברה תהא הניסיון, בתקופת .59

 התייעלות, או משמעת התאמה, אי מחמת אלא בחברה, קבוע עובד של פיטורים יהיו לא .60
ההסכם). בתקופת 4ח פרק להוראות (ובהתאם זה להסכם 3ח - 1ח פרקים להוראות בהתאם
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התאמה אי מחמת פיטוריס ♦1ח

 הטעונות מהותיות נקודות על מצביעה קבוע עובד של מתמשכת התנהלות כי הממונה מצא .61
 שלא תקופה במשך לתיקון מוגדרים יעדים לו יינתנו ובה משוב לשיחת העובד יוזמן שיפור,
חודשים. )3( משלושה תפחת

 שיפור, חל לא כי שיימצא ובמידה לעובד, משוב ייערך ,61 בסעיף האמורה התקופה לאחר .62

 גם תפחת לא אשר תקופה במשך מוגדרים, יעדים פי על לתיקון נוספת הזדמנות לעובד תינתן
חודשים. )3( משלושה היא

 קיבל ),62 ו- 61 בסעיפים (כאמור חודשים 6מ־ תפחת שלא הכוללת התקופה חלוף לאחר אם .63
 פיטוריו את לשקול החברה החליטה שבגינם רצופים משובים שני הכול ובסך נוסף משוב העובד
 האפשרות לבחינת לשימוע העובד את לזמן דעתה שיקול לפי החברה תוכל התאמה, אי מחמת
 את החברה שוקלת שבגינם הנימוקים את יכלול הזימון התאמה. אי מחמת העסקתו את לסיים

 העובדים לוועד העתק עם לעובד יישלח והוא רלוונטיים, מסמכים בצירוף העובד, של פיטוריו
השימוע. מועד לפני ימים 14 לפחות

 פיטורים, בהליך לפתוח יהיה ניתן העובדים ועד יו״ר של בכתב בהסכמה לעיל, האמור אף על .64
 או כולם לעיל, 63 - 61 בסעיפים המפורטים התנאים של קיומם ללא אי-התאמה, מטעמי
חלקם.

 ועד נציג ובהשתתפות אנוש, משאבי ונציג העובד על הרלוונטי הממונה בפני יערך השימוע .65
העובדים.

:לפיטורים מתנגד והוועד העובד, את לפטר החליטה שההנהלה במידה .66

ההנהלה, נציג יהיו שחבריה הוועדה), - (להלן פריטטית ועדה ימים 7 תוך תתכנס .66.1
סמנכ״ל) ישתתף מחלקה, מנהל של (במקרה העובד של הישיר המנהל על הממונה

 על להסכים הוועדה תוכל דיוניה במסגרת העובד. של בעניינו לדיון עובדים, ועד ונציג
;לפיטורים חלופות

בהרכב ועדה נוספים ימים 5 תוך תתכנס אחד, פה להסכמה תגיע לא שהוועדה במידה .66.2
מחלקה, מנהל של (במקרה העובד של האגף ומנהל אנוש משאבי אגף מנהל :כדלקמן
 תוכל דיוניה במסגרת העובד. של בעניינו לדיון העובדים, ועד ונציג סמנכ״ל) ישתתף
;לפיטורים חלופות על להסכים הוועדה

5 תוך יתקיים ,66.2 בסעיף כאמור הצדדים בין אחד פה הסכמה תושג שלא במידה .66.3

 ונציג הוועד יו״ר הרלוונטי, הסמנכ״ל אנוש, משאבי סמנכ״ל בין דיון נוספים, ימים
;לפיטורים חלופות על להסכים יוכלו הצדדים לפיטורים. בנוגע ההסתדרות

שאלת תועבר ,66.3 בסעיף כאמור הצדדים בין אחד פה הסכמה תושג שלא במידה .66.4
<' נספחשב הבוררים רשימת מתוך מוסכם בורר בפני והכרעה לבירור הפיטורים

ימים. 21 תוך בכתב המנומקת החלטתו שייתן זה, להסכם
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 יהיו לא הפיטורים הבורר, של סופית בהחלטה או בהסכמה לעיל, כאמור ההליך למיצוי עד .67

כרגיל. בעבודתו ימשיך והעובד בתוקף,

 או לפיטורים הסכמה הושגה בו מהמועד החל תימנה המוקדמת ההודעה תקופת כי מובהר, .68
לתוקף. הפיטורים כניסת על המורה בורר הכרעת ניתנה

משמעת מטעמי פיטורים קליד .2ח

זה. פרק הוראות לפי ייעשו חמורה משמעת עבירת ביצוע בשל קבוע עובד פיטורי .69

זה: בפרק .70

 ברכוש במזיד חבלה מינית, הטרדה אלימות, מעילה, גניבה, - חמורה״ משמעת ״עבירת
החברה. של מידע במאגרי או החברה במשאבי חוקי בלתי שימוש החברה,

 לזמן דעתה, שיקול לפי החברה, תוכל חמורה, משמעת עבירת לביצוע חשד שיתעורר במקרה .71
 ויכלול העובדים, לוועד יועבר לשימוע הזימון העתק ימים. 7 תוך שיתקיים לשימוע, העובד את
אחרות. וראיות מסמכים לרבות הדרוש, המידע כל את

העובדים. ועד ונציג חטיבתי אנוש משאבי נציג העובד, של הישיר מנהלו בפני יתקיים השימוע .72

 ביצוע בשאלת ההכרעה תועבר העובדים, ועד לנציג ההנהלה נציגי בין הסכמה תהיה שלא ככל .73
הבאים. הסעיפים לפי משמעת לוועדת והענישה העבירה

 מנהל/ת או אנוש משאבי סמנכ״ל יהיו שחבריה פריטטית משמעת וועדת תתכנס ימים 7 תוך .74
 ועדת - (להלן העובדים ועד ונציג העובד של הישיר המנהל על הממונה אנוש, משאבי אגף

כינוסה. ממועד ימים 7 תוך עבודתה תסיים המשמעת ועדת משמעת).

 את ביצע העובד האם לשאלה באשר הן המשמעת, בוועדת אחד פה הסכמה תושג שלא ככל .75
 לבירור העניין יועבר העניין, בנסיבות המתאימה לענישה באשר והן לו המיוחסת העבירה
 30 תוך הכרעתו שייתן זה), להסכם שתצורף בוררים רשימת (לפי מוסכם בורר בפני והכרעה

ימים.

 אנוש משאבי סמנכ״ל או החברה מנכ״ל חמורה, משמעת עבירת לביצוע חשד שיתעורר במקרה .76
 העובד את להשעות ־ טענותיו את לטעון הזדמנות לעובד שניתנה לאחר ־ רשאים החברה, של

מעבודתו.

 בנושא ויכריעו ידונו המשמעת/הבורר ועדת העובדים. לועד מיידית תועבר ההשעיה על הודעה .77
.בפניהם שיתקיים הראשון בדיון ההשעיה

 בסמכויות לגרוע בלא משכרו, חצי לעובד ישולם העובד, השעיית על ההנהלה שהחליטה במידה .78
המשמעת/הבורר. ועדת
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 לבצע החברה תמשיך ההשעיה בתקופת כי מובהר לעיל, 78 בסעיף האמור בכלליות לפגוע מבלי .79

 זכויותיו וכל ההשעיה, טרם העובד של שכרו לפי ולביטוחים, לקרנות לקופות, הפרשות
 חופשה לצרכי ותק בעבודה, ותק (לרבות ההשעיה בתקופת גם יישמרו העובד של הסוציאליות

וכיוב׳). ומחלה

החלקי, השכר תשלום ייפסק חודשים, 3 על העולה לתקופה תימשך העובד שהשעיית במידה .80
 תקופת לתום ועד להשעיה הרביעי מהחודש שהחל התקופה בגין המלא שכרו ישולם ולעובד

ההשעיה.

 בגין שכרו מלוא לו ישולם משמעת, מטעמי אותו לפטר שיש נמצא ולא הושעה, שהעובד במידה .81
 חודשי בשלושת התמריצים ממוצע לפי (שיחושב התמריצים ברכיב לרבות ההשעיה, תקופת
אחרת. החליטה משמעת ועדת אם אלא ההשעיה), טרם עבודתו

זה. בפרק המוסדר ההליך במסגרת רק אפשרית השעיה כי מובהר, .82

 משאבי אגף מנהלת דעת שיקול שלפי אחרת, משמעת עבירת לביצוע חשד שיתעורר במקרה .83
 כאמור בירור לעובד ייערך החשד, לבירור העובד זימון את מצדיקה אנוש משאבי אנוש/סמנכ״ל

 הבירור לאחר אנוש. משאבי אנוש/סמנכ״ל משאבי אגף ומנהלת העובדים ועד נציג בנוכחות
 להסכמה הצדדים הגיעו לאו. אם העובד, נגד הליך לקיים יש האם בשאלה דיון יתקיים הנ״ל

לשימוע. הזימון משלב החל זה, בפרק לעיל כאמור ההליך יתנהל העובד, נגד הליך לקיים

התייעלות פיטורי .3ח

בלבד. קבועים עובדים על חל זה בפרק האמור .84

 יפעלו הצדדים כאמור ובמקרה ההנהלה על-ידי ייקבע התייעלות מטעמי בפיטורים הצורך .85
:כדלקמן

;לפטר מעוניינת שהיא העובדים שמות של רשימה תעביר ההנהלה א.

מופיע ששמם מהעובדים 20% של שמות על וטו להטיל זכות תהיה העובדים לוועד ב.
;ימים 14 תוך החלטתו יעביר כאמור, לפעול הוועד החליט ברשימה. > /

 בהליך להמשיך ההנהלה תוכל שמם, על וטו הוטל שלא העובדים לגבי כי מוסכם,
לא השימוע לאחר החליטה שהחברה במידה לשימוע. זימון שליחת לרבות הפיטורים,

אחר מועמד להציע ההנהלה תוכל וטו, העובדים ועד הטיל לא שעליו עובד לפטר 'w׳
;בהסכמה שיפוטר לפיטורים,

 לפטר ניתן ולא זה, פרק שלפי הפיטורים מהליך יוצאו וטו, הוטל שלגביהם עובדים ג.
 התייעלות מטעמי פיטורים שיהיו וככל אם העוקבת, בשנה התייעלות מטעמי אותם

;העוקבת בשנה

 וטו הוטל שלגביהם העובדים במקום עובדים של חלופיים שמות להציע רשאית ההנהלה ד.
;כאמור
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;העובדים ועד בהסכמת ייעשו ד׳, בס״ק כאמור הוצע ששמם העובדים של פיטורים ה.

הצדדים. בין בהסכמה יקבעו התייעלות, מטעמי המפוטרים לעובדים שיינתנו התנאים ו.

ההסכם בתקופת התייעלות פיטורי .4ח

בלבד. קבועים עובדים על חל זה בפרק האמור .86

 בכל הצדדים יפעלו ההסכם בתקופת כי מוסכם הקיבוצי, להסכם .3ח. בפרק האמור אף על .87
להלן. 4.ח בפרק לקבוע בהתאם התייעלות לפיטורי הנוגע

 תוכנית על הצדדים בין הוסכם התייעלות, צעדי לבצע כוונתה על החברה הודעת נוכח .88
 מרצון בפרישה העסקתם שיסיימו קבועים עובדים 210 עד של יעד נקבע במסגרתה התייעלות

 "התוכנית"). (להלן: להסכם ד בנספח כמפורט מיוחדים בתנאים וזאת התייעלות בפיטורי או
 בשני התוכנית") "שנות (להלן: 2021 ,2020 ,2019 מהשנים אחת בכל תתבצע התוכנית
שלבים.

 משנות אחת בכל מרצון. פרישה של בהליך יחל התכנית משנות שנה בכל הראשון השלב .89
 האחרון המועד ועל מרצון פרישה הליך פתיחת על לעובדים הודעה תפרסם החברה התוכנית

 הפרישה הליך פתיחת על "ההודעה (להלן: שנה באותה מרצון פרישה בקשות להגשת
להלן: כמפורט במועדים לעובדים תפורסם מרצון הפרישה הליך פתיחת על ההודעה מרצון").

; 2019 שנת סוף עד .89.1

; 2020 שנת של מרץ חודש .89.2

; 2021 שנת של הראשון הרבעון סוף עד .89.3

 אשר פרישה מחשבון הכולל החברה, בפורטל ייעודי עמוד העובדים לרשות תעמיד החברה .90
ד. נספח לפי הצפויים התשלומים לאומדן ככלי ישמש

 מרצון, הפרישה הליך במסגרת מרצון לפרוש בקשה להגיש רשאי יהיה בחברה קבוע עובד כל .91
 לפחות שבועיים יחול אשר הבקשות, להגשת אחרון כמועד החברה שתפרסם למועד עד וזאת
שנה. בכל מרצון הפרישה הליך פתיחת על ההודעה פרסום מיום

 את דעתה, שיקול לפי החברה, תקבע שנה, בכל מרצון לפרוש שיבקשו העובדים כלל מבין .92

מרצון. לפרוש בקשתם שתאושר העובדים זהות

 מרצון לפרישה שבקשתם העובדים רשימת השלמת עם שנה בכל יסתיים הראשון השלב .93
העובדים. ועד לידי ומסירתה החברה ידי על אושרה



12

 "מכסת :(להלן קבועים עובדים 70 של מכסה התמלאה לא שנה בכל הראשון השלב בתום אם .94
 מכסת את להשלים רשאית החברה תהיה מרצון, בפורשים השנתית") ההתייעלות
 בסעיף כמפורט קבועים עובדים פיטורי של הליך באמצעות שנה באותה השנתית ההתייעלות

 התייעלות בפיטורי שנה בכל השני בשלב יפוטרו שלא ובלבד השני") "השלב (להלן: להלן 95
ההסכם). בתקופת קבועים עובדים 90מ־ יותר לא הכל (ובסך קבועים עובדים 30מ־ למעלה

 התייעלות פיטורי על החלטה תתקבל או מרצון פרישה תאושר לא השלבים בשני הכל בסך
התוכנית. משנות אחת בכל עובדים 70מ- יותר של

 לכל (בהתאמה סעיפיו תתי על לעיל, 89 בסעיף כמפורט המועד מתום יאוחר ולא השני בשלב .95

 בכפוף לפיטורים שמועמדים עובדים של רשימה לוועד תעביר החברה התכנית), משנות שנה
העובדים. לוועד שהוצגה כפי עיסוקים רשימת מתוך וזאת לעיל, 94 בסעיף לאמור

 ברשימה. מופיע ששמם מהעובדים 300/0 של שמות על וטו להטיל זכות תהיה העובדים לוועד .96
ימים. 14 תוך החלטתו יעביר כאמור, לפעול הוועד החליט

 הפיטורים, בהליך להמשיך ההנהלה תוכל שמם, על וטו הוטל שלא העובדים לגבי כי מוסכם, .97
 שעליו עובד לפטר לא השימוע לאחר החליטה שהחברה במידה לשימוע. זימון שליחת לרבות

בהסכמה. שיפוטר לפיטורים, אחר מועמד להציע ההנהלה תוכל וטו, העובדים ועד הטיל לא
 ההתייעלות ממכסת לגרוע כדי בכך יהא לא זה, לעניין ביחס להסכמה הצדדים הגיעו לא

השנתית.

 אותם לפטר ניתן ולא זה סעיף שלפי הפיטורים מהליך יוצאו וטו, הוטל שלגביהם עובדים .98
התוכנית. במסגרת התייעלות מטעמי

 וטו הוטל שלגביהם העובדים במקום עובדים של חלופיים שמות להציע רשאית ההנהלה .99
לעיל. כאמור העובדים לוועד שהוצגה העיסוקים רשימת מתוך רק, לא אך לרבות, כאמור

העובדים. ועד בהסכמת ייעשו ,99 בסעיף כאמור הוצע ששמם העובדים של פיטורים .100

 זהות בשאלת המחלוקת תועבר ימים, 14 תוך לעיל 100 בסעיף כאמור הסכמה הושגה לא .101
מוסכם, בורר של להכרעתו השנתית, ההתייעלות מכסת להשלמת עד שיפוטרו העובדים

בלבד, המפוטרים זהות בשאלת להכריע סמכות תהא לבורר ימים. 21 תוך הכרעתו שייתן
השנתית. ההתייעלות מכסת על להסכמה בהתאם תישאר המפוטרים וכמות

הצדדים. בהסכמת אלא לשנה, משנה השנתית התייעלות מכסת תועבר לא ספק הסר למען .102

 למכסת בנוסף באה 2019 בשנת השנתית ההתייעלות מכסת כי מובהר, ספק הסר למען .103
.2017 הסכם מכוח 2019 שנת עבור לחברה שעמדה ההתייעלות פיטורי
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או התייעלות, מטעמי נוספים קבועים עובדים יפוטרו לא ההסכם תקופת תום עד .104  מטעמים ו/
או מבניים שינויים של או ארגונים ו/  לפרישה נוספות תוכניות יפורסמו לא סינרגטיים, ו/

 למכסות מעבר התייעלות לצרכי מרצון פרישות יאושרו ולא קבועים עובדים של מרצון
 תנאי לרבות הצדדים בין אחרת יוסכם אם אלא ,94ו־ 88 בסעיפים כמפורט בתכנית הכלולות
זה. פרק מכוח המפוטרים לעובדים שיינתנו הפרישה

לעיל, כאמור המוסכמת והמפוטרים מרצון הפורשים מכסת לעניו בחשבון יובא תקן ביטול .105
 לתפקיד העובד של ניוד או לפנסיה, פרישה עובד, של יזומה עזיבה בשל בוטל התקן אם אלא
.2017 להסכם 94 בסעיף כאמור עובד, של יזומה מעזיבה שנובע אחר

 94 בסעיף האמור יחול לא זה הסכם בתקופת כי הצדדים בין הוסכם לעיל, האמור אף על .106

 מכל עבודתו את שסיים קבוע עובד :הבא ההסדר יחול ובמקומו לעיל כאמור 2017 להסכם
 הליך פתחה לא או המשרה את לבטל החליטה והחברה התוכנית, במסגרת שלא שהיא, סיבה

השנתית. ההתייעלות במכסת ייספר העובד, של העזיבה מיום חודשים 3 עד המשרה לאיוש

התנהגות כללי ט.

 ענייניה את לקדם החברה, של פעילותה תחומי בכל איכות של גבוהים מדדים לייצר מנת על .107
 טובתה ראיית ומתוך לעצמה קובעת החברה שהנהלת המטרות ואת והמסחריים העסקיים

 קיום לאכוף מנת על במשותף לפעול הצדדים מתחייבים ולקוחותיה, עובדיה החברה, של
 והנורמות הערכים עם אחד בקנה העולה התנהגות לעודד וכן ומשמעת התנהגות כללי

להלן. זה בפרק כמפורט החברה עובדי כל ידי על בחברה, הקבועים

 עובדי כל ידי על והמשמעת ההתנהגות כללי בקיום ההנהלה בידי תסייע העובדים נציגות .108
 או כלפיו הוגן בלתי יחס מפני עובד על להגנה יפעלו והצדדים זה, הסכם חל עליהם החברה

ובמעמדו. בכבודו פגיעה מפני

 יכולתו, כמיטב ויפעל ומרצו, זמנו ניסיונו, ידיעותיו, כל את בחברה לעבודתו יקדיש העובד .109

ולהצלחתה. החברה לקידום ובמסירות בנאמנות

 העבודה וסדרי ההתנהגות, הנוכחות, המשמעת, הוראות פי ועל בחריצות יעבוד העובד .110

לעת. מעת כדין, החברה שתקבע

 או כסף בשווה או בכסף תמורה בחברה תפקידו לביצוע בקשר לקבל רשאי יהא לא העובד .111
על קיבל כן אם אלא החברה, של מספקים או מלקוחות לרבות שהוא, גורם מכל הנאה טובת

v ומראש. בכתב החברה, של מפורשת הסכמה כך

 או תפקיד משרה, עבודה, בכל לעסוק רשאי יהא לא בחברה העובד של עבודתו בתקופת .112
 אישור לכך קיבל אם אלא החברה, ידי על העסקתו במסגרת שאינם כלשהוא, אחר עיסוק

החברה. מאת ובכתב מראש
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 הנחיות את יבצע דין, לכל בכפוף עליו, המוטלים התפקידים כל את עת בכל ימלא העובד .113
 העובד שהיא. דרך בכל לה מלהויק ויימנע החברה, כלפי בנאמנות ויפעל עליו הממונים
 יעדי את משמעותית בצורה לקדם מנת על עבודתו את ובאחריות בשקידה לבצע מתחייב
החברה. ומטרות

 נושא או עניין כל על דיחוי, וללא מיד עליו, הממונה באמצעות לחברה להודיע מתחייב העובד .114

או בעקיפין או במישרין אישי עניין לו יש לגביהם אשר  עם עניינים ניגוד ליצור העלולים ו/

החברה. הנחיות פי על ולפעול בחברה, תפקידו

 למטרות אלא שימוש, כל בהם יעשה ולא לאיש יעבירם לא החברה, סודות את יגלה לא עובד .115
 בידע הקשור מידע כל ייחשב זה לעניין החברה" כ״סודות בלבד. הוראותיה ולפי החברה

 או שלה, מסחריות או עסקיות בתוכניות או החברה, של מקצועי או מסחרי טכני,
 ואשר בחברה עבודתו עקב העובד של לידיעתו שהגיעו ולקוחות, ספקים עם בהתקשרויות

הרבים. בידיעת נמצא אינו

או לצרכים לרשותו שתעמיד ובאמצעים החברה ברכוש ישתמש לא עובד .116  בלתי שימושים ו/
או חוקיים בחברה. המקובלים העבודה ונהלי מכללי החורגים כאלה ו/

גיים3נולוגיים/תפעולייס/מ3ארגוגיים/ט שממיס י.

או ארגוניים שינויים .117 או טכנולוגיים ו/ או תפעוליים ו/  יחידות, איחוד כדוגמת ־ מבניים ו/
 הוצאת טרם יובאו לבצע, החברה שבכוונת ־ יחידות סגירת אחרים, מוקדים עם שילוב
 החברה שבכוונת השינוי יוצג במסגרתו ההנהלה, שתזמן מקדים לדיון הפועל, אל השינוי
לבצע.

 העובדים, על מהותיות השלכות יש לשינוי כי כאמור הדיון במסגרת שיתברר במקרה .118
 ימים, 14 של לתקופה השינוי יישום יוקפא אלו, להשלכות בנוגע להסכמה הגיעו לא והצדדים

 לעיל, האמור אף על צדדיים. חד צעדים לבצע שלא הצדדים שני מתחייבים שבמהלכה
 5מ־ יותר לא על מהותיות השלכות יש לשינוי כי כאמור, הדיון במסגרת שיתברר במקרה

 של לתקופה השינוי יישום יוקפא אלה, להשלכות בנוגע להסכמה הגיעו לא והצדדים עובדים,
חד-צדדיים. צעדים לבצע שלא הצדדים שני מתחייבים שבמהלכה ימים, 7

זכויותיו. על צד כל שומר הסכמה, הושגה לא ההקפאה תקופת לאחר שגם במידה .119

 שינוי יביא ההסכם שבתקופת ככל כי הצדדים מסכימים לעיל, 119 בסעיף האמור אף על .120
 פיטורי של בהליך לפתיחה ,118 בסעיף כאמור הסכמה לגביו שאין 117 בסעיף כאמור

לפיטורים. קשורים שאינם בעניינים רק זכויותיהם על הצדדים שומרים התייעלות,

 השנתית ההתייעלות למכסת עד לפיטורים הנוגע בכל כדלקמן: מובהר פיטורים, לעניין
 זה להסכם .4ח בפרק הצדדים בין כמוסכם יבוצעו הפיטורים זה, להסכם 4ח בפרק כאמור
 למכסה מעבר שיהיו לעיל, 117 בסעיף כאמור משינוי כתוצאה פיטורים על זו). מכסה (לעניין

.104 בסעיף האמור יחול זה, להסכם 4ח בפרק המוסכמת



15

.1יב

125.

.2יב
A

הסמרגיה בענייו מיותדיס הסדריס 1י.

 "נספח (להלן: זה להסכם ה׳ בנספח כמפורט הסינרגיה, בעניין להסכמות הגיעו הצדדים .121
 נפרד בלתי חלק מהוות הסינרגיה בנספח ההסכמות כי מובהר ספק הסר למען הסינרגיה").

 מטעמי לנספח והוצאו הקיבוצי ההסכם כהוראות מעמד אותו בעלות והן זה קיבוצי מהסכם

בלבד. נוחות

 ההוראה תחול הסינרגיה, בנספח שהוסדרו הקיבוצי בהסכם בנושאים ספק, הסר למען .122

הסינרגיה. שבנספח הספציפית

הסינרגטיות. החברות לידיעת הסינרגיה נספח את תביא החברה .123

כלכלי פרק

התימה מענק יא.

 חודש בשכר ישולם הזכאים החברה לעובדי ₪ מיליון 20 של כולל בסכום חתימה מענק .124
להלן: כמפורט ,2020 ינואר בחודש המשולם 2019 דצמבר

 במועד בחברה ועובד 30.6.2019 יום לפני בחברה עבודתו שהחל עובד זכאי: עובד .124.1
המענק. תשלום

 למועד בסמוך לעובדים שתפורסם בטבלה כקבוע יהיה זכאי לעובד המענק גובה .124.2
לעיל. כאמור התשלום

 החתימה מענק סכום מלוא ינוצל לא כלשהי שמסיבה ככל כי מובהר ספק, הסר למען .124.3
וחלוקתם. הכספים ייעוד על יסכימו העובדים וועד החברה מלש״ח), 20(

ועניין. דבר לכל שכר יהווה לא החתימה מענק .124.4

שפר יב.

פהפרה המינימום שפר

 לא בחברה, עבודה שנת סיים אשר עובד של הבסיס שכר ואילך, 2014 ינואר חודש משכר החל
 - (להלן 1987 - תשמ״ז מינימום, שכר חוק לפי ובשיעורו כהגדרתו מינימום משכר יפחת
 המינימום שכר - (להלן החוקי המינימום משכר 7% בצירוף החוקי), המינימום שכר

בחברה).

שפר תוספות

.2017 הסכם להוראות בהתאם בוצעה 2019 לשנת השכר תוספת .126
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 ביום בחברה עבודה חודשי 18 שהשלימו לעובדים שכר תוספות תשולמנה 2022-2020 בשנים .127
להלן. זה בפרק כמפורט השכר, לתוספת הרלוונטית בשנה לינואר 1

 חל עליהם העובדים של הבסיס משכר 3% בשיעור יהיה 2020 לשנת השכר קידום תקציב .128
 באופן ויחולק ,2020 לשנת לינואר 1 ביום עבודה חודשי 18 לפחות ישלימו ואשר זה הסכם

הבא:

 תוספת תשולם ואילך, )2020 פברואר בחודש (המשולם 2020 ינואר חודש משכר החל .128.1
 הסכם חל שעליהם עובדים של הבסיס לשכר 20/0 של ואחיד קבוע בשיעור חודשית שכר
.1.1.2020 ביום עבודה חודשי 18 לפחות השלימו ואשר זה,

 כתוספת ותשולם במלואה תחולק ,1% של בשיעור ,2020 לשנת הקידום תקציב יתרת .128.2
 3יב. בפרק הקבועים לכללים ובכפוף הרלוונטי האגף מנהל דעת לשיקול בהתאם שכר

),2020 פברואר בחודש (המשולם 2020 ינואר חודש משכר החל תשולם התוספת להלן.

ואילך.

:הבא באופן יחולקו 2021 לשנת ומענק שכר תוספת .129

 תשולם ואילך, )2021 פברואר בחודש (המשולם 2021 ינואר חודש משכר החל .129.1
 שעליהם עובדים של הבסיס לשכר 2% של ואחיד קבוע בשיעור חודשית שכר תוספת

.1.1.2021 ביום עבודה חודשי 18 לפחות השלימו ואשר זה, הסכם חל

 לאומי ביטוח דמי (בנטרול שנתית מעסיק עלות לפי שיחושב תקציב יוקצה בנוסף, .129.2
 השלימו ואשר זה הסכם עליהם שחל עובדים של הבסיס משכר 1% של מעסיק)
 כמענק וישולם במלואו יחולק זה תקציב .1.1.2021 ביום עבודה חודשי 18 לפחות

 2021 ינואר חודש בשכר ישולם המענק הרלוונטי. האגף מנהל דעת לשיקול בהתאם

 הפרשות ישא לא שהמענק מובהר ספק הסר למען ).2021 פברואר בחודש (המשולם
צורך. לשום העובד משכר חלק יהווה ולא סוציאליות

:הבא באופן יחולקו 2022 לשנת ומענק שכר תוספת .130

 תשולם ואילך, )2022 פברואר בחודש (המשולם 2022 ינואר חודש משכר החל .130.1
 שעליהם עובדים של הבסיס לשכר 2% של ואחיד קבוע בשיעור חודשית שכר תוספת

.1.1.2022 ביום עבודה חודשי 18 לפחות השלימו ואשר זה, הסכם חל

2ן-
C /

\

 לאומי ביטוח דמי (בנטרול שנתית מעסיק עלות לפי שיחושב תקציב יוקצה בנוסף, .130.2
 השלימו ואשר זה הסכם עליהם שחל עובדים של הבסיס משכר 1% של מעסיק)
 כמענק וישולם במלואו יחולק זה תקציב .1.1.2022 ביום עבודה חודשי 18 לפחות

 2022 ינואר חודש בשכר ישולם המענק הרלוונטי. האגף מנהל דעת לשיקול בהתאם

 הפרשות ישא לא שהמענק מובהר ספק הסר למען ).2022 פברואר בחודש (המשולם
צורך. לשום העובד משכר חלק יהווה ולא סוציאליות
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כללי .3יב

 גובה את תקבע החברה הנהלת ,128 בסעיף כאמור 2020 לשנת השכר תוספת לשיעור בכפוף .131
 שיעור שכרם. ולגובה באגף העובדים למספר בהתאם אגף, בכל לעובדים הקידום תקציב

 ייקבע אגף, באותו לעובדים התקציב מתוך הרלוונטי באגף עובד לכל שישולם התוספת
:שלהלן בסעיפים כאמור לכללים ובכפוף האגף מנהל של דעתו לשיקול בהתאם

 מהעובדים 30%ל- לפחות שיקבע, בשיעור שכר תוספת לתת מחויב יהיה האגף מנהל .131.1
השכר. תוספת תשלום במועד הרלוונטי באגף הזכאים

 בשיעור שכר תוספת הרלוונטי, באגף יחיד, לעובד לתת רשאי יהיה אגף מנהל בנוסף, .131.2
ההסכם. בתקופת במצטבר 9% עד של מקסימלי

 משאבי סמנכ״ל של בכתב באישור ,131.2 בסעיף לעיל האמור למרות כי מוסכם, .131.3
 בשיעור שכר תוספת יחיד לעובד לתת חריגים, במקרים יהיה, ניתן בחברה, אנוש

ההסכם. בתקופת במצטבר 9% על העולה

 ייחשבו לא לעיל, כאמור המוסכם הקידום לשיעור מעבר עובד תקדם שההנהלה במידה .132
זה. פרק שלפי המוסכם הקידום מתקציב כחלק הנוסף הקידום עלויות

.2020 ינואר בחודש ניתנה כאילו תיחשב ,2020 ינואר חודש לפני שניתנה שכר תוספת .133

 בשיעור השנה, במהלך בתפקיד משינוי כתוצאה שכר תוספת להם שניתנה עובדים, של שכרם .134
 השכר קידום במועד השכר קידום תקציב קביעת לצורך בחשבון יובא לא לפחות, 3% של

זה. פרק מכוח שכר לתוספת זכאים יהיו לא כאמור עובדים הבא.

 משולמות והן מצטברות תוספות הן זה בפרק כאמור התוספות כל כי מובהר, ספק הסר למען .135
זה. הסכם מכוח לעובד המשולמת אחרת תוספת לכל בנוסף

תמריצים יג.

 ליעדים בהתאם ייקבעו תמריצים לתשלום עיסוקם מכוח הזכאים לעובדים תמריצים .136
דעתה. שיקול לפי לעת מעת החברה שתקבע

 תמריצים רכיב לתשלום זכאים זה הסכם חתימת שבמועד החברה עובדי כל כי מוסכם, .137
 אם בין וזאת ההסכם, בתקופת גם התמריצים רכיב לתשלום זכאים יהיו משכרם, כחלק

 התמריצים תשלום אם ובין שלהם האישי העבודה מחוזה חלק מהווה התמריצים תשלום
 רכיב בו שמשולם בתפקיד מועסק העובד עוד כל וזאת החברה, של אחרת מהחלטה נובע

תמריצים.
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 מלאה למשרה החציוני התמריצים ממוצע יפחת לא ההסכם משנות אחת בכל כי מוסכם, .138
 באותה מלאה למשרה בפועל ששולם התמריצים מממוצע מחלקה, בכל בפועל המשולם

.2012 בשנת המקביל בחציון מחלקה

:כדלקמן יחושב מלאה במשרה לעובד השנתי התמריץ ממוצע כי יובהר,

 החציון במהלך מחלקה באותה לתמריץ הזכאים לעובדים ששולמו התמריצים כל סך

חציון באותו מחלקה באותה לתמריץ הזכאים עובדים של המלאים התקנים מס׳

אחד). מלאה משרה כתקן יחושבו משרה 50% בפועל שעבדו עובדים שני :(לדוגמה

 מלאה במשרה לעובד בפועל ששולם התמריצים ממוצע בין השוואה תתבצע לחציון אחת .139
 מלאה במשרה לעובד בפועל ששולם התמריצים לממוצע חציון, באותו מחלקה באותה
.2012 בשנת המקביל בחציון מחלקה באותה

 מלאה במשרה לעובד בפועל ששולם התמריצים בממוצע ירידה חלה כי שיתברר במידה .140
 במשרה לעובד בפועל ששולם התמריצים לממוצע בהשוואה חציון באותו מחלקה באותה
 הפרש של השלמה החברה תבצע ,2012 בשנת המקביל בחציון מחלקה באותה מלאה

העוקב. החציון של הראשון החודש בגין המשולמת במשכורת התמריצים

 לאותו ששולם התמריץ של היחסי לשיעור בהתאם ייקבע עובד, לכל שישולם ההפרש גובה .141
משתייך. הוא אליה המחלקה לעובדי חציון באותו בפועל ששולם התמריצים סך מתוך עובד,

 באותה בפועל ששולמו התמריצים בממוצע עליה חלה הראשון בחציון כי שיתברר במידה .142
שנתי. בסיס על שנה באותה החישוב ייעשה ),2012 בשנת הראשון לחציון (בהשוואה שנה

 ההשוואה לביצוע הדרושים הנתונים את חציון כל בסוף העובדים לוועד תעביר החברה .143
כן 140 בסעיף כאמור  בפועל שבוצעו כפי שיהיה, ככל ההפרש, תשלומי בדבר דיווח תעביר ו

העובדים. בשכר

 - היעדרות בתקופת לעובד יעדים התאמת .144

:מעבודה שנעדר לעובד

;מילואים שירות בשל ומעלה (ברוטו) רצופים ימים 3 .144.1

!לשנה אחת מאושרת, חופשה בשל ומעלה (ברוטו) רצופים ימים 7 .144.2

;לשנה אחת חברה, בנופש השתתפות בשל . 144.3

משאבי אגף מנהלת באישור מחלה, בשל ומעלה (ברוטו) רצופים ימים 5 .144.4
;אנוש משאבי אנוש/סמנכ״ל

 ההיעדרות. לתקופת יחסי באופן העובד, יעדי של התאמה ההנהלה תבצע

בחברה. ומעלה שנה של ותק בעלי עובדים על יחול זה בסעיף האמור
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יד.בונוס

ה- בפרק .145 ז

 המאוחדות החברות (ללא לחברה שאושר כפי EBITDA^ תקציב - החברה״ ״יעדי

הרלוונטית. לשנה החברה דירקטוריון ע״י כיעד שתהיינה) ככל הכספיים, בדוחותיה

 חודש בגין גלובאליות, נוספות שעות בצירוף הבסיס שכר - קובעת״ חודשית ״משכורת
 ניתן בגינה הרלוונטית השנה של דצמבר לחודש נכון העובד של מלאה במשרה עבודה

שנה. באותה עבד בהם בחודשים המשרה חלקיות לממוצע בהתאם הבונוס,

 של מרץ חודש שכר עד שישולם הבונוס), - (להלן שנתי בונוס שנה בכל ותשלם תמשיך החברה .146
 אחת חודשית משכורת בממוצע יהיה הבונוס להלן. המפורטים העקרונות פי על שנה, אותה

המלא). הבונוס - (להלן כאמור לבונוס הזכאים העובדים כלל של קובעת

 חלוקת ואופן זה, הסכם לחתימת עובר הנהוג פי על תיקבע לבונוס הזכאים העובדים זהות .147
היום. עד הנהוג פי על יהיה הבונוסים

המלא. הבונוס לעובדים יחולק החברה, מיעדי ומעלה 95% ב- החברה עמדה בה בשנה .148

 הזכאים לעובדים ישולם החברה, מיעדי כולל) (לא 95% ל־ 90% בין החברה עמדה בה בשנה .149

המלא. מהבונוס 60% של בשיעור ממוצע בונוס לבונוס,

 ישולם כולל), (לא החברה מיעדי 90% ל־ החברה מיעדי 85% בין החברה עמדה בה בשנה .150
המלא. מהבונוס 37.5% של בשיעור ממוצע בונוס לבונוס, הזכאים לעובדים

בונוס. לשלם לא רשאית תהא החברה החברה, מיעדי 85% מ־ בפחות החברה עמדה בה בשנה .151

 לבונוס הזכאים לעובדים ישולם החברה, מיעדי ומעלה 115%ב־ החברה עמדה בה בשנה .152
ההנהלה. על־ידי שייקבע כפי המלא, מהבונוס גבוהים בסכומים בונוס

וענין. דבר לכל הקובע מהשכר חלק יהווה לא הבונוס, סכום כי בזאת, מוסכם .153

קביעתם. עם העובדים לוועד יועברו שנה, לכל ביחס לעיל, כאמור החברה יעדי כי מוסכם, .154

לחודשי משעתי עובד מעבר טו.

במתכונת לעבוד לעבור זכאים יהיו בחברה, עבודה שנות 5 שהשלימו שעתיים עובדים .155 ,>
העובד. של בקשה פי על תיעשה כאמור, עבודה למתכונת בפועל העברה חודשית. '

 הועסק שעתי כעובד אם גם מלאה, במשרה לעבוד יעבור ,155 בסעיף כאמור עובר עובד .156
מלאה. ממשרה קטן בהיקף

A
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 החברה של הדדית בהתחייבות מותנה חודשית העסקה למתכונת העובד מעבר כי מובהר, .157
 משרה של בהיקף העבודה לרשות לעמוד העובד ושל מלאה משרה של בהיקף להעסקה

העבודה. בסדרי שינוי וללא עבודה מתכונת אותה לפי מלאה,

 חודשי כעובד יועסק חודשית, בו ההעסקה שמתכונת לתפקיד המועבר שעתי עובד כי מובהר .158
בחברה. שלו לוותק קשר ללא וזאת המעבר, ממועד החל

לילה עבודת טז.

 כפי לילה עבודת תעריף ישולם מראש, שובץ אליה לילה בעבודת בפועל המועסק לעובד .159
״.7: ו-סס 22:00 השעות בין ״עבודה :לילה עבודת - זה בפרק ההסכם. חתימת ערב שמשולם

 מלא לילה תעריף ישולם שעות, 3 מ- פחות בפועל והועסק לילה לעבודת ששובץ חודשי לעובד .160
 3 יחושבו שעות, 3 מ־ פחות והועסק לילה לעבודת ששובץ גלובאלי לעובד השעות. 3 בגין

 נחשבת מהבית עבודה שלו. המשרה היקף חישוב לצורך עבודה כשעות המלאות השעות
זה. סעיף לצורך לילה כעבודת

 ולפני 14:00 השעה אחרי עבודתו את לסיים נדרש אשר לילה, לעבודת המשובץ חודשי עובד .161
 השעה ועד בפועל עבודתו סיום שממועד השעות הפרש לו ישולם היום, באותו 17:00 השעה

17:00.

 ,17:00 השעה לפני עבודתו את לסיים נדרש אשר לילה, לעבודת המשובץ גלובאלי עובד .162

שלו. העבודה שעות ממכסת ינוכו ולא עבודה, כשעות 17:00 השעה עד השעות כל ייחשבו

 ליום זכאי יהיה ,03:00 השעה אחרי בפועל והועסק לילה לעבודת ששובץ גלובאלי עובד .163

למחרת. ביום בתשלום חופשה

כתנות בגין מיוחד תגמול יז.

 מיוחד תגמול מידע, ומערכות הנדסה בחטיבות לכוננות שישובצו לעובדים תשלם החברה .164

:כדלקמן כוננויות עבור

 ימים 28 העבודה, לצרכי בהתאם החטיבה הנהלת ע״י לכוננות המשובצים עובדים .164.1
 יהווה זה מיוחד גמול לחודש. ₪ 760 בסך מיוחד גמול יקבלו נתון, בחודש יותר או

 לדמי הפרשות לצורך זה, להסכם הפנסיה בפרק כהגדרתו המבוטח מהשכר חלק
אחר. לעניין העובד משכר חלק יהווה ולא ולפיצויים, גמולים

 27 עד 15 העבודה, לצרכי בהתאם החטיבה הנהלת ע״י לכוננות המשובצים עובדים .164.2

 יהווה זה מיוחד גמול לחודש. ש״ח 560 בסך מיוחד גמול יקבלו נתון, בחודש ימים
 לדמי הפרשות לצורך זה, להסכם הפנסיה בפרק כהגדרתו המבוטח מהשכר חלק

אחר. לעניין העובד משכר חלק יהווה ולא ולפיצויים, גמולים
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מ פחות העבודה, לצרכי בהתאם החטיבה הנהלת ע״י לכוננות המשובצים עובדים .164.• 3
 ופיצוי חול; ביום כוננות יום כל בעד ש״ח 70 בגובה פיצוי יקבלו בחודש, ימים לן

 יישא לא זה פיצוי חג/בחגים. בסופ״ש/בערבי כוננות יום כל בעד ש״ח 90 בגובה
עניין. לכל העובד משכר חלק יהווה ולא סוציאליות הפרשות

:זה בסעיף

 יום לתחילת ועד העבודה יום מסיום החל א־ה, בימים לכוננות שיבוץ - חול״ יום ״כוננות
שבת/חג. כניסת או שלמחרת העבודה

יומיים. סה״כ .8:00 בשעה ראשון ליום ועד 8:00 בשעה שישי מיום החל - בסופ״ש״ ״כוננות

 לאחר ביום בבוקר 8:00 ל- ועד החג ערב של בבוקר 8:00 משעה ־ חג/חגים" בערבי ״כוננות

החג. צאת

שבועות. העצמאות, יום ),2( פסח ),2( סוכות כיפור, יום ),2( השנה ראש ־ ״חג״

 עובד לשבץ החברה של התחייבות משום זה בפרק באמור אין כי מובהר ספק הסר למען .165
 מסוים עובדים מספר לשבץ או בחודש, מסוימת כוננות ימי לכמות לשבצו או לכוננות מסוים

דעתה. שיקול לפי זה בעניין תפעל והחברה בכוננות,

הקפצה בגין תוספת יח.

 לצרכי בהתאם החטיבה הנהלת ע״י והנדרשים לכוננות המשובצים גלובאליים עובדים .166
 ש״ח 90 בגובה פיצוי יקבלו הכוננות, הפעלת בשל 22:00 השעה לאחר בפועל לעבוד העבודה

הקפצה. כל בעד

 כוננות הפעלת בשל 22:00 השעה לאחר בפועל לעבוד שנדרשו כאמור עובדים האמור, אף על .167
ש״ח. 300 בגובה פיצוי יקבלו נתון, בחודש פעמים שלוש

 בחודש פעמיים כוננות הפעלת בשל 22:00 השעה לאחר בפועל לעבוד שנדרש עובד למשל, כך
 יהיה נתון, בחודש פעמים שלוש כוננות הפעלת בשל ₪; 180 בסך לפיצוי זכאי יהיה נתון,
 לפיצוי זכאי יהיה נתון, בחודש פעמים ארבע כוננות הפעלת ובשל ; ₪ 300 בסך לפיצוי זכאי

כן ₪ 360 בסך הלאה. ו

 משכר חלק יהווה ולא סוציאליות הפרשות יישא לא זה בסעיף כאמור הקפצה בגין פיצוי .168

צורך. לשום העובד

 את להפעיל החברה של התחייבות משום זה בפרק באמור אין כי מובהר ספק הסר למען .169 ן ~
 הכוננות הפעלות כמות כי התחייבות או מסוים עובדים למספר או מסוים לעובד הכוננות
תשתנה. לא בכלל או נתון בחודש

שישי ביום עבודה יט.

א
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 השכר משולם שבגינו בחודש שבת) עבודת (שאינם שישי ימי שני שעבד גלובאלי עובד .170
 וכאי יהיה פעם, בכל לפחות שעות 4 הבא), לחודש 20 ה- ובין לחודש 20 בין כיום (המחושב

 למכסה מעבר לעובד, הצבורה החופשה ימי ליתרת יתווסף אשר בתשלום, חופשה ליום
החודשי. השעות בתקן שעמד במידה רק וזאת ועניין, דבר לכל חופשה כיום לגביו, הקבועה

בשבת עבודת כ.

 22:00 בשעה שבת ליום ועד 16:00 בשעה שישי יום שבין השעות בתחום המועסק לעובד .171

 שבתחום בפועל עבודה שעת כל בגין 200% בשיעור שכר ישולם שבת״), ״עבודת ־ (להלן

האמור. השעות

נוספות. ושעות לילה עבודת בגין פיצוי כולל זה, בפרק האמור בשיעור התשלום כי מובהר, .172

 בתשלום מנוחה ליום זכאי בשבת, שעות 4 לפחות ועובד שבת לעבודת המורשה גלובאלי עובד .173
מנהלו. ובאישור זה הסכם חתימת ערב כנהוג שבת, אותה שלאחר השבוע במהלך

במוקדים הפסקות כא.

הפרטית. בחטיבה הטלפוניים במוקדים עובדים על יחול זה בפרק האמור .174

 דקות 25 בת הפסקה לעובד תינתן שעות, 6 ל- שעות 5 בין הוא המשמרת אורך בהן במשמרות .175
במצטבר.

 דקות 35 בת הפסקה לעובד תינתן שעות, 7 ל־ שעות 6 בין הוא המשמרת אורך בהן במשמרות .176
במצטבר.

 45 בת הפסקה לעובד תינתן שעות, 8 ל- שעות 7 בין הוא המשמרות אורך בהן במשמרות .177

ברציפות. דקות 30 לפחות מהן במצטבר, דקות

 בת שתהיה לעיל, כאמור ההפסקות על נוספת בהפסקה העובד את תזכה שעות, 8 מעל עבודה .178
ניתנת. היא שבגינה השעה במהלך תנוצל אשר שמעבר, שעה כל עבור דקות 8

 שעת כל בגין דקות 4 בת הפסקה לעובד תינתן עבודה, שעות 5 מ־ קצר שאורכה במשמרת .179

עבודה.

צהרייס אדוקות כב.

 יש עמם העסק בבתי או החברה של האוכל בחדר מסובסדת צהריים לארוחת זכאי עובד כל .180
יהיה). אם אחר, באמצעי (או מגנטי בכרטיס שימוש באמצעות הסדר לחברה

 מבתי אחד בכל או האוכל בחדר לאכול האם לבחור רשאי העובד יהא בפועל עבודתו בימי .181
 מפעם יותר לארוחה זכאותו את לנצל רשאי יהא לא העובד ואולם החברה, שבהסדר העסק
זה. בהסכם לאמור בכפוף אלא ביממה, אחת

:כדלקמן תהיה הצהריים ארוחת בעלות העובד השתתפות .182
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 מטה בניין ־ זה הסכם חתימת למועד (נכון אוכל חדר קיים עבודתו שבמקום לעובד .182.1

:והמרלו״ג) פלאפון

 העסק מבתי באחד או החברה של האוכל בחדר מלאה צהריים ארוחת עבור א.
 בסך נוספת בעלות תישא והחברה ₪ 10 של סך העובד של משכרו ינוכה שבהסדר,

₪; 21 של

 העסק מבתי באחד או החברה של האוכל בחדר קלה צהריים ארוחת עבור ב.
 של בסך נוספת בעלות תישא והחברה ₪ 5 של סך העובד של משכרו ינוכה שבהסדר,

15 ;₪

₪, 31 של סך על תעלה שבהסדר העסק בבתי מלאה צהריים ארוחת שעלות ככל ג.

 בעצמו יישא העובד ובנוסף א׳, קטן בסעיף כאמור הסכום העובד של משכרו ינוכה
; ₪ 31 ל־ שמעבר העלות בתשלום

₪, 20 של סך על תעלה שבהסדר העסק בבתי קלה צהריים ארוחת שעלות ככל ד.

 בעצמו יישא העובד ובנוסף ב׳, קטן בסעיף כאמור הסכום העובד של משכרו ינוכה
; ₪ 20 ל־ שמעבר העלות בתשלום

:אוכל חדר קיים לא עבודתו שבמקום לעובד .182.2

 העובד של משכרו ינוכה שבהסדר, העסק מבתי באחד מלאה צהריים ארוחת עבור א.
; ₪ 31 עד של בסך נוספת בעלות תישא והחברה ₪ 10 של סך

 העובד של משכרו ינוכה שבהסדר, העסק מבתי באחד קלה צהריים ארוחת עבור ב.
₪; 25 עד של בסך נוספת בעלות תישא והחברה ₪ 5 של סך

₪, 41 של סך על תעלה שבהסדר העסק בבתי מלאה צהריים ארוחת שעלות ככל ג.

 בעצמו יישא העובד ובנוסף א׳, קטן בסעיף כאמור הסכום העובד של משכרו ינוכה
; ₪ 41 ל- שמעבר העלות בתשלום

₪, 30 של סך על תעלה שבהסדר העסק בבתי קלה צהריים ארוחת שעלות ככל ד.

 בעצמו יישא העובד ובנוסף ב׳, קטן בסעיף כאמור הסכום העובד של משכרו ינוכה
; ₪ 30 ל־ שמעבר העלות בתשלום

זה. בפרק כאמור המעסיק השתתפות בגין המס בשווי יישא העובד כי מובהר ספק הסר למען .183

 ועד עם בהיוועצות ייעשה צהרים, ארוחות בעניין הקיימים החברה בהסדרי מהותי שינוי כל .184

העובדים.

 העובד השתתפות הקטנת תחייב זה, בפרק כאמור הארוחות עלויות הקטנת כי מובהר, .185
הארוחות. בעלויות ההקטנה של יחס באותו

 נוספת לארוחה זכאי יהיה היום, במהלך גם והועסק לילה לילה/משמרת עבודת המבצע עובד .186
 זכאותו לממש מנת על למנהלו ידווח כאמור, בזכאותו העובד השתמש .00:01 מהשעה החל

זו.
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 יהיה שעות, 6 לפחות יממה באותה שוב ומועסק לילה לילה/משמרת עבודת שביצע עובד .187
 לזכאותו בנוסף וזאת הלילה, עבודת שלאחר העבודה שעות במהלך נוספת לארוחה זכאי

לילה. במשמרת לארוחה

הבראה בג.

 זה, הסכם לחתימת עובר בחברה כנהוג במועדים הבראה דמי לתשלום זכאים יהיו עובדים .188

:מלאה) (למשרה כדלקמן זכאות לפי

ימים. 5 בגין הבראה דמי ישולמו שנה, של בוותק לעובד א.

ימים. 6 בגין הבראה דמי ישולמו שנתיים, של בוותק לעובד ב.

ימים. 7 בגין הבראה דמי ישולמו שנים, 3 של בוותק לעובד ג.

ימים. 8 בגין הבראה דמי ישולמו שנים, 4 של בוותק לעובד ד.

ימים. 9 בגין הבראה דמי ישולמו שנים, 5 של בוותק לעובד ה.

ימים. 10 בגין הבראה דמי ישולמו שנים, 6 של בוותק לעובד ו.

ימים. 11 בגין הבראה דמי ישולמו שנים, 10 עד שנים 7 של בוותק לעובד ז.

ימים. 13 בגין הבראה דמי ישולמו ומעלה, שנים 10 של בוותק לעובד ח.

₪. 520 על יעמוד הבראה יום ערך .189

חופשה בד.

 ימים חמישה לפי הינה בטבלה הנקובה החופשה (מכסת בחברה לעובדים החופשה ימי מכסת .190
:להלן כמפורט תהיה מלאה) במשרה בשבוע,

א
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חודשית, עבודה למתכונת המועברים שעתיים לעובדים חופשה ימי מכסת ספק, הסר למען .191
חודשיים. לעובדים ביחס לעיל האמורה למכסה בהתאם תיקבע

 פטורים שבהם וימים מועדים שבתות, חגים, כלולים לא השנתית החופשה ימי במניין .192

זה. הסכם פי על או דין פי על מעבודה העובדים

 של השנתית החופשה ימי ממכסת 250% של לשיעור עד מותרת תהיה חופשה ימי צבירת .193
 לתקציב יועבר לצבירה המותרת למכסה שמעבר חופשה ימי שווי זכאות. מועד בכל העובד

הרווחה. וועדת להחלטת בהתאם וינוצל הרווחה

:כדלקמן מיוחדים חופשות ימי לעובדים יינתנו לעיל, כאמור החופשה ימי מכסת על בנוסף . 194

ימים. 5:נישואים א.

יום. 1 נכד: הולדת ב.

יום. 1 מצווה: בר/בת ג.

הדין. מכוח אחרת זכאות לכל בנוסף ימים 3 :זוג בת/בן של לידה ד.

 החופשה ימי למכסת ובנוסף מעבר יהיו מיוחדות חופשות בגין החופשה ימי ספק, הסר למען .195
לעיל. 190 בסעיף לאמור בהתאם העובד זכאי לה

 לחתימת עד כנהוג וייעשה ימשיך חג ערבי ובגין מרוכזות חופשות בגין חופשה ימי ניכוי .196
זה. הסכם

שנתית. חופשה בחוק הקבוע פי על יהיה חופשה ימי פדיון .197

אבלות בה.

 בן/בת אחים, ילדים, (הורים, ראשונה מדרגה משפחה קרוב על אבלות מנהג המקיים עובד .198
לפי האבלות במנהגי הכלולים הימים על נוסף יום בתשלום, מעבודתו, להיעדר זכאי יהיה זוג)

פי על ההיעדרות לתום העוקב היום :שלהלן הימים מתוך וזאת לדין ובהתאם דתו מצוות ׳
 מנהג לפי בהתאמה והכל הראשונה, בשנה האזכרה ביום או לפטירה השלושים ביום או חוק
בחירתו. ולפי העובד של דתו

מחלה בו.

מחלה. דמי חוק לפי תהיה מחלה, ימי וצבירת מחלה ימי בעד לתשלום הזכות .199 עד

 5 שהשלימו וגלובאליים חודשיים עובדים המחלה, דמי שיעור לעניין בחוק האמור אף על .200

החל מחלה, מפאת היעדרות בגין )100%( מלא לתשלום זכאים יהיו בחברה, עבודה שנות ׳*
להיעדרותם. הראשון מהיום

 בהתאם וזאת ימים, 90 עד תהיה זה הסכם חתימת למועד נכון מחלה ימי צבירת כי מובהר, .201
כיום. מחלה דמי חוק להוראות



26

פיטורים ופיצויי פגסיוגיים ביטוחים בז,

:זה לפרק הגדרות .202

או הגמל לקופות העובד בגין והניכויים החברה הפקדות ־ פנסיוני" "ביטוח  הפנסיה קרנות ו/

זה. בפרק כמפורט השונות הביטוח קופות ו/או

 (קופות פיננסיים שירותים על הפיקוח בחוק כהגדרתן - זה בהסכם ביטוח״ גמל/קופת ״קופת
 פנסיה"), "קרן ביחד: (להלן ותיקה וקרן מקיפה חדשה קרן זה ובכלל ,2005 - התשס״ה גמל),

כללית. חדשה קרן לחיסכון, גמל קופת מנהלים, ביטוח

 התמריצים סוגי כל בצירוף גלובאליות נוספות שעות ורכיב הבסיס שכר ־ מבוטח" "שכר
 בגין תמריץ סל לו שהוגדר (לעובד התמריץ מסל 100%מ- יותר ולא בפועל לעובד ששולמו
 ותקנותיו, פיטורים פיצויי חוק לפי לפיצויים הקובע מהשכר פחות ולא ביעדים), עמידה

 של משכרו לחלק התמריצים סוגי כל את להפוך כדי באמור אין כי מובהר .1963התשכ״ג־
 השכר הגדרת דין. כל להוראות בכפוף והכל לפיצויים העובד של הקובע משכרו או העובד

.1.6.2017 מיום תחול לעיל כמפורט המבוטח

 ליום עד לחול המשיכה 2013 בהסכם שהיתה כפי מבוטח״ ״שכר הגדרת ספק, הסר למען
דין. כל להוראות בכפוף והכל זה למועד עד ותגמולים לפיצויים להפקדות ביחס ,31.5.2017

שירות/מוקדים נציגי שאינם העובדים לכל פנסיוני ביטוח 1כז.

 הראשון עבודתו מיום החל זכאי, יהיה להלן, 2כז. בפרק כאמור העובדים למעט עובד, כל .203
סויים הכולל פנסיוני לביטוח בחברה, או גמל בקופת ונכות מוות למקרה כי  ביטוח בקופת ו/
או מנהלים) (ביטוח  במשרד וחיסכון ביטוח ההון, שוק אגף ידי על המאושרים פנסיה, קרן ו/
האוצר.

 תפקיד דין, לכל ובכפוף כלשהי, ביטוח גמל/קופת בקופת העובד בחר לא עוד כל כי מוסכם .204
חדשה. מקיפה פנסיה בקרן פנסיוני לביטוח המיועדים הכספים את החברה בגינו

205

206

או הגמל בקופת העובדים זכויות להבטחת  חודש מידי החברה, תעביר הביטוח, בקופת ו/
 המבוטח מהשכר 15.33% החברה חשבון על כדלקמן: המבוטח, השכר מן שיעורים בחודשו,

או הפנסיה לקרן ויועבר ינוכה העובד משכר לתגמולים), 7% + לפיצויים 8.33%(  לקופת ו/
או המנהלים) (ביטוח הביטוח המבוטח. מהשכר לתגמולים 6% של שיעור הגמל לקופת ו/

 החברה חשבון על :כדלקמן ההפרשות שיעורי יעודכנו בחברה, שנתיים ישלים שהעובד לאחר
 ויועבר ינוכה העובד משכר לתגמולים), 7.5% + לפיצויים 8.33%( המבוטח מהשכר 15.83%

או הפנסיה לקרן או מנהלים) (ביטוח הביטוח לקופת ו/  6.5% של שיעור הגמל לקופת ו/

המבוטח. מהשכר לתגמולים
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 ביטוח/קופת בקופת המבוטח עובד בעבור כי מובהר לעיל 206 ־ 205 בסעיפים האמור לעניין .207
 בכפוף יכלול, כאמור לתגמולי□ החברה חשבון על ההפרשה שיעור פנסיה, קרן שאינה גמל

סוי רכישת עבור החברה תשלום את לדין,  הדרוש בשיעור עבודה כושר אובדן של למקרה כי
 מהשכר 2.5% על יעלו לא עלויותיו אשר העובד, של המבוטח ממהשכר 75% להבטחת
 המבוטח מהשכר 5%מ־ יפחת לא לבדו התגמולים לחלק ההפקדות ששיעור ובלבד המבוטח,

 בשל העלויות בהגדלת צורך שיהיה ככל כי מובהר עבודה"). כושר אובדן "ביטוח (להלן:
 כושר אובדן ביטוח רכישת בגין לחברה העלויות ),7%ל- (מעבר העבודה כושר אובדן ביטוח
 מהשכר 7.5% על מקרה בכל יעלו לא גמולים, לדמי המעסיק הפקדת עם ביחד כאמור, עבודה

המבוטח.

 חשבון על ההפקדות שיעור מקרה שבכל לכך בכפוף הינו זה בפרק האמור כל כי יובהר .208
או הגמל לקופת המעסיק  לתגמולים 7.5% על יעלה לא המבוטח מהשכר הביטוח לקופת ו/

לפיצויים. 8.33% ו- עבודה), כושר אובדן ביטוח בעד העובד בגין הפרמיה (כולל

 חתימת למועד עד הנהוגה במתכונת ימשיך חיים וביטוח עבודה כושר אובדן בגין ביטוח .209
 בגין ביטוח רכישת עלות מקרה בכל כי יובהר זה. הסכם ולהוראות דין לכל בכפוף זה הסכם
 החברה חשבון על ההפקדה שיעור עם יחד זה, בסעיף כאמור חיים וביטוח עבודה כושר אובדן

המבוטח. מהשכר 7.5% על יחדיו יעלו לא לעיל, כאמור לתגמולי□

 החברה תמשיך ותיקה, פנסיה בקרן המבוטח עובד לעניין כי מובהר, זה בפרק האמור אף על .210
 ההפרשות את ותעביר הוותיקה, הפנסיה בקרן הראשון, עבודתו מיום החל ברציפות לבטחו

גירעונית) ותיקה (בקרן העומדים הוותיקה, הפנסיה לקרן דין כל פי על הדרושים והניכויים
 עובד חלק 7%( המבוטח מהשכר 20.5% של כולל שיעור על זה הסכם חתימת למועד נכון

לפיצויים). המעסיק חלק 6%ו־ לתגמולים המעסיק חלק 7.5% לתגמולים,

 פנסיה בקרן המבוטח העובד בגין החברה תפקיד לעיל המפורטים ההפקדות לשיעורי בנוסף
העובד. שם על גמל בקופת פיצויים לרכיב המבוטח מהשכר 2.33% של בשיעור הפקדה ותיקה

שירות/מוקדים לנציגי פנסיוני ביטוח 2בז.

והפרטית. העסקית בחטיבה בלבד שירות ובמרכזי במוקדי□ נציגי□ על יחול זה 2כז. פרק .211

 ביטוח עם המגיע לעובד ההפקדות תחילת מועד לעניין להלן 223 בסעיף מהאמור לגרוע מבלי .212

 עבודה חודשי 6 ישלים בו ממועד החל זכאי, יהיה זה בפרק כאמור עובד כל קיים, פנסיוני
סויים הכולל פנסיוני לביטוח בחברה, או גמל בקופת ונכות מוות למקרה כי  ביטוח בקופת ו/
או מנהלים) (ביטוח  במשרד וחיסכון ביטוח ההון, שוק אגף ידי על המאושרים פנסיה, קרן ו/
האוצר.

 תפקיד דין, לכל ובכפוף כלשהי ביטוח גמל/קופת בקופת העובד בחר לא עוד כל כי מוסכם .213
חדשה. מקיפה פנסיה בקרן פנסיוני לביטוח המיועדים הכספים את החברה בגינו
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או הגמל בקופת העובדים זכויות להבטחת .214  חודש מידי החברה תעביר הביטוח, בקופת ו/
 ביטוח ללא המגיע עובד לעניין 212 בסעיף כאמור עבודה חודשי 6 השלמת (לאחר בחודשו
 ביטוח עם שמגיע עובד לעניין 223 בסעיף כאמור לעבודה קבלתו ממועד או קיים פנסיוני
 מהשכר 13% החברה חשבון על כדלקמן: המבוטח, השכר מן שיעורים קיים), פנסיוני

או הפנסיה לקרן ויועבר ינוכה העובד משכר לתגמולים), 7% + לפיצויים 6%( המבוטח  ו/
או הגמל קופת המבוטח. מהשכר לתגמולים 6% של שיעור מנהלים) (ביטוח הביטוח קופת ו/

 ממועד ויעמוד לפיצויים ההפרשות שיעור יעודכן בחברה, עבודה שנת ישלים שהעובד לאחר .215

המבוטח. השכר מן 8.33% על ואילך זה

 שלא לכך בכפוף הינו פיטורים לפיצויי ההפקדה שיעור לעניין זה בפרק האמור כי מוסכם .216
 שברשותו חדש עובד יפגע ושלא קיים עובד בגין פיטורים פיצויי לרכיב ההפקדה שיעור יפגע

 שיעורים בעניינו (ויחולו פיצויים לרכיב בפוליסה הנקובים ההפקדה בשיעורי קיימת פוליסה
בפוליסה). מהנקוב יפחתו שלא פיצויים לרכיב

 החברה חשבון על :כדלקמן ההפרשות שיעורי יעודכנו בחברה, שנתיים ישלים שהעובד לאחר .217
 ויועבר ינוכה העובד משכר לתגמולים), 7.5% + לפיצויים 8.33%( המבוטח מהשכר 15.83%

המבוטח. מהשכר לתגמולים 6.5% של שיעור הפנסיה לקרן

 ביטוח/קופת בקופת המבוטח עובד בעבור כי מובהר לעיל 217 ו־ 214 בסעיפים האמור לעניין .218
 בכפוף יכלול, כאמור לתגמולים החברה חשבון על ההפרשה שיעור פנסיה, קרן שאינה גמל

 הדרוש בשיעור עבודה כושר אובדן של למקרה כיסוי רכישת עבור החברה תשלום את לדין,
 מהשכר 2.5% על יעלו לא עלויותיו אשר העובד, של המבוטח ממהשכר 75% להבטחת
 המבוטח מהשכר 5%מ- יפחת לא לבדו התגמולים לחלק ההפקדות ששיעור ובלבד המבוטח,

 בשל העלויות בהגדלת צורך שיהיה ככל כי מובהר עבודה"). כושר אובדן "ביטוח (להלן:
 כושר אובדן ביטוח רכישת בגין לחברה העלויות ),7%ל־ (מעבר העבודה כושר אובדן ביטוח
 מהשכר 7.5% על מקרה בכל יעלו לא גמולים, לדמי המעסיק הפקדת עם ביחד כאמור, עבודה

המבוטח.

 חשבון על ההפקדות שיעור מקרה שבכל לכך בכפוף הינו זה בפרק האמור כל כי יובהר .219
 לתגמולים 7.5% על יעלה לא הביטוח לקופת ו/או הגמל לקופת המבוטח מהשכר המעסיק

לפיצויים. 8.33% ו־ עבודה), כושר אובדן ביטוח בעד העובד בגין הפרמיה (כולל

 חתימת למועד עד הנהוגה במתכונת ימשיך חיים וביטוח עבודה כושר אובדן בגין ביטוח .220
 בגין ביטוח רכישת עלות מקרה בכל כי יובהר זה. הסכם ולהוראות דין לכל בכפוף זה הסכם
 לתגמולים החברה חשבון על ההפקדה שיעור עם יחד זה, בסעיף כאמור עבודה כושר אובדן

המבוטח. מהשכר 7.5% על יחדיו יעלו לא לעיל, כאמור

א
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 תמשיך ותיקה, פנסיה בקרן המבוטח כאמור עובד לעניין כי מובהר, זה בפרק האמור אף על .221
 את ותעביר הוותיקה, הפנסיה בקרן הראשון, עבודתו מיום החל ברציפות לבטחו החברה

 ותיקה (בקרן העומדים הוותיקה, הפנסיה לקרן דין כל פי על הדרושים והניכויים ההפרשות
 חלק 70/0( המבוטח מהשכר 20.5% של כולל שיעור על זה הסכם חתימת למועד נכון גירעונית)

לפיצויים). המעסיק חלק 6%ו- לתגמולים המעסיק חלק 7.5% לתגמולים, עובד

 בקרן המבוטח כאמור עובד בגין החברה תפקיד לעיל המפורטים ההפקדות לשיעורי בנוסף .222
 מהשכר 8.33% של בשיעור להפקדה זה פרק הוראות פי על זכאי שהוא ככל ותיקה, פנסיה

 בקופת פיצויים לרכיב המבוטח מהשכר 2.33% של בשיעור הפקדה פיצויים, לרכיב המבוטח

העובד. שם על גמל

 יהיו קיים, פנסיוני ביטוח עם לעבודה המתקבלים זה, 2כז. בפרק כאמור עובדים כי מוסכם, .223
סויים הכולל פנסיוני בביטוח הפנסיוני ביטוחם להמשך זכאים  החל ונכות מוות למקרה כי

 בפרק כאמור לפחות שיהיו בשיעורים עבודה), חודשי 6 לאחר (ולא לעבודה קבלתם ממועד

זה.

פיטודיס פיצויי 3כז.

 פיטורים פיצויי לחוק 14 סעיף פי על אישורים של מתוקפם למעט כדי זה בהסכם באמור אין .224
 ועובד, עובד כל עם האישיים העבודה הסכמי במסגרת שנחתמו) (ככל שנחתמו ,1963תשכ״ג־

 והכל זה, הסכם על החתימה למועד שעד לתקופה ביחס זה, הסכם חתימת ערב הקיימים
לדין. בכפוף

או גמל לקופת החברה ותשלומי הפקדות יבואו ,2013 הסכם על החתימה ממועד החל .225  ו/
או ביטוח לקופת  פי על פיטורים פיצויי במקום הפיטורים, פיצויי רכיב עבור פנסיה, לקרן ו/

 התקופות הרכיבים, השכר, בגין וזאת ,1963 - התשכ״ג פיטורים, פיצויי לחוק 14 סעיף
 לעיל, 224 בסעיף לאמור בכפוף ספק, הסר למען בלבד. ההפרשה נעשתה בגינם והשיעורים

 שקדמה התקופה בגין לקופות הפקדות על יחולו לא פיטורים פיצוי לחוק 14 סעיף הוראות
.2013 הסכם על לחתימה

או לפגוע כדי באמור אין .226  זכאי שהוא ככל פיטורים, פיצויי לתשלום עובד של מזכותו לגרוע ו/
או שכר בגין דין, לפי פיטורים לפיצויי או רכיבים ו/ או תקופות ו/  לא בגינם אשר שיעורים, ו/

או פיטורים לפיצויי הפרשות בוצעו  פיצויי חשבון על פיצויים כספי באו בגינם אשר ו/
או רכיבים שישנם ככל פיטורים, כאמור. תקופות ו/

נשללה אם למעט לחברה, להחזרה ניתנות אינן פיטורים פיצויי רכיב עבור החברה הפקדות .227

כספים פיטורים. פיצויי לחוק 17 ו- 16 סעיפים מכוח דין בפסק פיטורים לפיצויי העובד זכות
בכל העובד, לבעלות ישוחררו פירותיהם, על מעסיק), וחלק עובד (חלק התגמולים וכספי אלה

או עבודתו סיום עם מקרה,  המוקדם שארים), או קצבה (נכות, מזכה אירוע קרות עם ו/
י מביניהם.

s כללי 4כז.
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ק1ב ו1באמ אין 228 ן ,ל,על ה, :ו  להם הפנסיוניים או הכיטוהיי□ מההסדרים למעט ו/אץ לפגוע ינ

 השכר רכיבי המבוטח, השבר גובה זה ובכלל זה, הסכם חתימת ערב עובד כל זכאי חיה

להתקיים. ימשיכו ואלו התשלום, ומועדי ההפקדה שיעורי המבוטחים,

 החודש עבור חודש מדי יתבצעו כאמור, העובד של המבוטח משכרו והניכוי החברה תשלומי .229

בדין. הקבועים למועדים בכפוף והכל החולף,

 הביטוח, הגמל/קופת לקופת או הפנסיה לקרן הניכויים את חשבונו על להגדיל המעוניין עובד .230
 לכל תוך, בקשתו את תיישם והחברה לחברה, בכתב כך על יודיע זה, בהסכם לקבוע מעבר

 בכפוף כמבוקש, משכרו, ההפקדות שיעור ניכוי תוך הבקשה, קבלת ממועד יום 30 המאוחר,

דין. כל להוראות

 בכל לבחור עובד כל של דין פי על מזכותו לגרוע כדי זה בפרק באמור אין ספק, הסר למען .231
 גמל), (קופות פיננסיים שירותים על הפיקוח לחוק 20 בסעיף לאמור בהתאם גמל, קופת

.2005 —התשס״ה

השתלמות קרן בה.

:כדלקמן בחירתו, לפי השתלמות לקרן להצטרף זכאי יהיה עובד כל .232

 עבודתו תחילת ממועד החל השתלמות לקרן להצטרף זכאי יהיה גלובאלי עובד א.
ו־ משכרו שינוכה עובד חלק 2.5% יהיו הקובע מהשכר ההפקדות כששיעורי בחברה,

מעסיק. חלק 7.5%

 בחברה, עבודתו תחילת ממועד החל השתלמות לקרן להצטרף זכאי יהיה חודשי עובד ב.
היו הקובע מהשכר ההפקדות כששיעורי  חלק 5% ו־ משכרו שינוכה עובד חלק 2.5% י

.7.5% ל- המעסיק חלק יעודכן עבודה שנות שלוש לאחר מעסיק.

 עבודה שנתיים שהשלים לאחר השתלמות לקרן להצטרף זכאי יהיה שעתי עובד ג.
ו־ משכרו שינוכה עובד חלק 2.5% יהיו הקובע מהשכר ההפקדות כששיעורי בחברה,

.7.5%ל- המעסיק חלק יעודכן עבודה שנות שלוש לאחר מעסיק. חלק 5%

גלובאליות. נוספות שעות ורכיב הבסיס שכר - זה בפרק הקובע״ ״השכר .233

זה. הסכם לחתימת עובר כנהוג ותיעשה תמשיך תמריצים רכיב בגין השתלמות לקרן הפרשה .234

לעת. מעת כשיעורה במס, המזכה לתקרה עד ייעשו השתלמות לקרן הפקדות .235

קרן להם שיש עובדים של מזכויות לגרוע כדי זה בפרק אין כי מובהר, ספק הסר למען
השתלמות לקרן הפרשות ביצוע יימשך אלו ולעובדים זה, הסכם חתימת במועד השתלמות

 הגבוה לעיל המוסכם השיעור או ההסכם, חתימת למועד עד לגביהם המבוצע בשיעור
’ מביניהם.

ביגוד כט.

היו עובדים .236 :כדלקמן ביגוד בגין שנתית לתוספת זכאים י
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— בחברה עבודה שנות 3 ועד בחברה עבודה שנת שהשלים שירות במרכזי עובד כל א.
; ₪ 500 של בסך לתוספת זכאי יהיה

 - העסקית בחטיבה שטח בתפקידי המועסק בחברה, עבודה שנת שהשלים עובד כל ב.
; ₪ 1,000 של בסך לתוספת זכאי יהיה

; ₪ 1,000 של בסך לתוספת זכאי יהיה - בחברה עבודה שנות 3 שהשלים עובד כל ג.

 מכוח וגם ב׳ סעיף מכוח ביגוד לתוספת זכאי יהיה לא עובד כי מובהר, ספק הסר למען

לעיל. ג׳ סעיף

 בין בהסכמה שתיקבע ארצית, וביגוד הנעלה רשת מול הסדר באמצעות תינתן הביגוד תוספת .237
העובד. על יחול זה, בפרק כאמור הביגוד תוספת בגין המס נטל כי מובהר, הצדדים.

 בסעיף כאמור מועד באותו לקבלה הזכאים לעובדים שנה, כל של מרץ בחודש תינתן התוספת .238
לעיל. 236

 גם זה בפרק כאמור הביגוד תוספת לתשלום העובדים זכאות את תבחן החברה כי מוסכם, .239
 שזכאותם עובדים לעיל). 238 בסעיף הקבוע המועד על (נוסף שנה כל של ספטמבר בחודש
 ספטמבר לחודש ועד שנה באותה מרץ שמחודש בתקופה לראשונה התגבשה התוספת לקבלת
 הביגוד תוספת של היחסי החלק בגין התשלום את ספטמבר בחודש יקבלו שנה, באותה
הבאה. השנה של מרץ לחודש ועד הזכאות התגבשות ממועד החל להם המגיע

 את שוטף, ובאופן הבאה השנה של מרץ מחודש החל יקבלו ,239 בסעיף כאמור עובדים .240
מרץ. בחודש שנה מדי לזכאותם, בהתאם המלאה הביגוד תוספת

ילדיס גגי תוספת ל.

 שנים, 5 ל- חודשים 3 שבין בגילאים לילד הורה והוא בחברה, עבודה שנות 3 שהשלים עובד .241

₪. 300 בגובה חודשית לתוספת זכאי יהיה

 לתוספת זכאי יהיה לעיל, כמפורט הגילאים בטווח נוסף לילד הורה שהוא כאמור עובד .242

הנוסף. הילד בגין ₪ 300 בסך נוספת חודשית

 משני יותר לא בגין זמנית בו תינתן זה, בפרק כאמור התוספת כי מובהר ספק הסר למען .243

לעובד. ילדים

קייטנות תוססת לא.

 לילד הורה הוא זה פרק לפי התוספת תשלום ובמועד בחברה, עבודה שנות 3 שהשלים עובד .244
ילד, כל עבור ₪ 950 של בסך שנתית לתוספת זכאי יהיה שנים, 12 ל- שנים 3 שבין בגילאים

הילדים. מספר על הגבלה ללא וזאת

יולי). חודש בתחילת (המשולם שנה כל של יוני חודש בשכר תשולם התוספת .245
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רכב לב.

:להלן כמפורט רכבים לשדרוג זכאים יהיו החברה עובדי .246

מקבילה), בדרגה (או אקסנט יונדאי בדרגת לרכב הזכאי ילדים, 3ל- הורה שהוא עובד א.

 מתוך מקבילה) בדרגה (או cw 130 יונדאי/3 מאזדה בדרגת לרכב רכבו את לשדרג יוכל

;נוספת עלות עליו שתחול מבלי וזאת החברה, שבחרה הרכבים מגוון

מקבילה), בדרגה (או 5 מאזדה בדרגת לרכב לשדרג זכאי ילדים 4 ל־ הורה שהוא עובד ב.
 במידה נוספת. עלות עליו שתחול מבלי וזאת החברה, שבחרה הרכבים מגוון מתוך

 והרכב דרגה, באותה החברה שבחרה הרכבים ממגוון שאינו רכב לבחור יבקש שהעובד
 יהא וכן הליסינג, עלות בהפרש העובד יישא הליסינג, בגין נוספת עלות נושא שבחר

 אם אלא הליסינג, חברת שתיקבע כפי הרכב החזרת בגין הקנס לתשלום להתחייב עליו
;החברה של אחר לעובד יועבר הרכב

 יונדאי בדרגת לרכב הזכאי שנים, 10 ל־ שנים 5 שבין תקופה בחברה המועסק עובד ג.

 130 יונדאי/3 מאזדה בדרגת לרכב רכבו את לשדרג יוכל מקבילה), בדרגה (או אקסנט

cw שלעובד בתנאי וזאת למדד, צמודה שאינה ₪ 235 של בעלות מקבילה), דרגה (או 

 3 של תקופה ברשותו ושהרכב מהחברה, רכב לקבלת לפחות שנים 3 של זכאות יש

;לפחות שנים

 בדרגה (או אקסנט יונדאי בדרגת לרכב הזכאי שנים, 10 מעל בחברה המועסק עובד ד.

 בדרגה (או cw 130 יונדאי/3 מאזדה בדרגת לרכב רכבו את לשדרג יוכל מקבילה),

 לקבלת לפחות שנים 3 של זכאות יש שלעובד בתנאי וזאת נוספת, עלות ללא מקבילה),
;לפחות שנים 3 של תקופה ברשותו ושהרכב מהחברה, רכב

 רכבו את לשדרג יוכל 3 מאזדה בדרגת לרכב הזכאי שנים, 5 מעל בחברה המועסק עובד ה.
 כפי זו לאוכלוסייה החברה ידי על שיוצעו הרכבים ממגוון הבאה בדרגה אחר לרכב

 3 של זכאות יש שלעובד בתנאי וזאת העובדים, לוועד החברה הנהלת בין שיוסכם

 העובד לפחות. שנים 3 של תקופה ברשותו ושהרכב מהחברה, רכב לקבלת לפחות שנים
 בחברה עבודתו יסיים שהעובד במידה הרכב. שדרוג בגין ₪ 525 של בעלות יישא

 חברת שתיקבע כפי הרכב החזרת בגין הקנס את לשלם עליו יהא הליסינג, בתקופת
החברה. של אחר לעובד יועבר הרכב אם אלא הליסינג,

זה. בפרק כאמור הרכבים משדרוג המתחייב המס בנטל יישא העובד ספק, הסר למען .247

 החברה, לשירות נכנס שרכב מיום שנים 3 בתום ייעשה זה, בפרק כאמור הרכבים שדרוג .248
 ילדים שלושה להם שיש עובדים כן, פי על אף הליסינג. בתנאי עמידה לאפשר מנת על וזאת

 מנת על כאמור, השנים 3 תקופת לתום עד להמתין יצטרכו לא שנים, 10 מ- קטן שגילם
לעיל. א.246 בסעיף כאמור רכבם את לשדרג

 רכב שאיננו רכב בחברה ממלאים שהם התפקיד מכוח המקבלים מיוחדים, תפקידים בעלי .249
היו לא משפחתי,  fy מבלי אפשרי השדרוג אם אלא זה, בפרק כאמור רכבם לשדרוג זכאים י

והעבודה. התפקיד בצרכי לפגוע
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ההסכם, חתימת לאחר חודשים 3 עד לתוקף ייכנסו זה בפרק כאמור ההסכמות כי מוסכם, .250
 פרק יישום לשם לה הדרושה ההיערכות את להשלים החברה להנהלת לאפשר מנת על וזאת

בהסכם. זה

חברה, רכב ברשותו ויש בחברה, ומעלה עבודה שנות 18 של בוותק עובד ,2022-2020 בשנים .251

 באותה אחר רכב או סוסון יונדאי של מקסימאלית לדרגה עד רכבו את לשדרג רשאי יהיה
 ייעשה השדרוג זה. בסעיף כאמור הרכב שדרוג בגין ₪ 250 של בעלות יישא העובד דרגה.
להם. ובהתאם הליסינג, בתנאי הקבועה התקופה בתום

בריאות ביטוח לג.

 כפי בסיסי, בריאות בביטוח יבוטח בחברה, ומעלה חודשים עשר שניים המועסק עובד כל .252
 שהוצגה הקיימת בריאות ביטוח לפוליסת ובהתאם זה הסכם לחתימת עובר בחברה הנהוג
העובדים. לוועד

 יגולם הבסיסי, הבריאות ביטוח בגין המשולמות בפרמיות העובד חלק על המוטל המס .253
ההנהלה. ידי על וישולם

 בביטוח יבוטחו והם הבריאות ביטוח יורחב בחברה, עבודה שנות 5 שהשלימו לעובדים .254
 כפי לעיל, כאמור המס נטל גילום המשך תוך הביטוח, חברת לאישור בכפוף מורחב בריאות

זה. הסכם לחתימת עובר בחברה הנהוג

שתשונה. ככל הפוליסה, תנאי שינוי טרם העובדים ועד עם היוועצות תקיים ההנהלה .255

ביטוחשמיים לד.

 שיניים ביטוח במימון החברה תשתתף )2022 ,2021 ,2020( ההסכם משנות אחת בכל .256
ביטוח. פוליסת במסגרת לעובדים

הביטוח. חברת לבין העובדים ועד לבין החברה בין יסוכמו הפוליסה תנאי .257

זה, הסכם חתימת לאחר מחודש החל לחודש, ₪ 25 של סך הביטוח לחברת תעביר החברה .258
 מהחודש החל וזאת בחברה, עבודה שנות 5 שהשלים שיניים בביטוח המבוטח עובד כל בגין
כאמור. עבודה שנות 5 השלים שבו

תודות שעת לה.

ח
- 259 v. ביום, אחת שעה למשך להיעדר זכאית תהיה לידה מחופשת שחזרה מלאה במשרה עובדת

 יהיה זה, בפרק כאמור ההיעדרות שעת ניצול הלידה. מיום שנה למשך משכרה, ניכוי ללא
 גם תינתן הזכות בשכר. פגיעה ללא בשעה, העובדת של העבודה יום קיצור באמצעות
 שוויון וחוק נשים עבודת חוק בהוראות זה בעניין לקבוע ובכפוף בהתאם לעובדים,

בעבודה. הזדמנויות
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 לבד לעובד/ת תעמוד זה סעיף פי על הורות לשעת הזכאי/ת לעובד/ת הזכות ספק, הסר למען .260
זוגו/ה. בן/ת עם לסירוגין או

לעובדיבז לימוד שכד מלגות לו.

החברה. לעובדי לימוד שכר מלגות לחלוקת שנתי מימון תקצה החברה .261

 לבין החברה הנהלת בין בהסכמה ייקבעו הזכאים ורשימת המלגות לחלוקת הקריטריונים .262
העובדים. ועד

 ₪. 400,000 של סך על למלגות השנתי התקציב יעמוד ,2022ו־ 2021,2020 מהשנים אחת בכל .263

הלאה. וכן בלבד, מלגות תשלום לצורך הבאה לשנה יועבר מסוימת, בשנה נוצל שלא תקציב

סקר בדיקות לז.

 בתקופת אחת פעם זכאי לפחות, 40 בן והוא בחברה ומעלה עבודה שנות 4 של בוותק עובד .264
 מכונים רשימת מתוך רפואי במכון הצדדים, בין שיוסכם כפי רפואיות בדיקות לסל ההסכם
העובדים. לוועד החברה הנהלת בין במשותף שתקבע

קיימים. לעובדים מיטיבים מהסדרים לגרוע כדי לעיל באמור אין ספק, הסר למען

ורווחה גיבוש פעילות לח.

 כל עבור ₪ 4,375 לפי שיחושב רווחה תקציב ההנהלה תקצה ההסכם, משנות שנה כל בגין .265
 בפרק כאמור שינוצל שנה, אותה של ינואר בחודש בחברה המועסקים העובדים מכלל עובד

זה.

 ,2020 מהשנים קלנדרית שנה כל בגין ההנהלה תקצה ,265 בסעיף כאמור לתקציב בנוסף .266

₪. מיליון) (שלושה 3,000,000 של סכום ,2022,2021

החברה. לעובדי ונופש רווחה פעילות למימון ורק אך מקרה, בכל ישמשו אלה סכומים .267

 תקציב את יהוו ,266 בסעיף כאמור השנתי התקציב בצירוף 265 בסעיף כאמור התקציב .268
 למימון ישמש הרווחה תקציב הרווחה). תקציב - (להלן הכולל והרווחה הגיבוש הנופש,
החברה. עובדי לכלל רווחה פעולות

 משותפת רווחה ועדת באמצעות הרווחה, תקציב את במשותף ינהלו העובדים וועד ההנהלה .269
 משאבי אגף מנהל אנוש, משאבי סמנכ״ל יהיו הרווחה וועדת חברי הרווחה). ועדת - (להלן
הוועד. מטעם רווחה ואחראי העובדים ועד יו״ר אנוש,
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 השנתית הרווחה פעילות את לתכנן מנת על הרווחה וועדת תתכנס שנה, כל תחילת לקראת .270

 את ויכלול ברוטו, בסיס על יחושב כאמור, התקציב פעילות. לכל המאושר התקציב ואת

 הוועדה תחליט בהם (במקרים הגילום עלות לרבות הפעילות, מסוג הנגזרות המיסוי עלויות
 לשלושה אחת הפחות ולכל הוועדה, מחברי אחד דרישת פי על בנוסף, הפעילות). גילום על

שוטפת. עבודה לפגישת הרווחה ועדת תתכנס חודשים,

מטעמם. נציג אחד כל ימנו הרווחה, בוועדת העובדים ועד ונציגי ההנהלה נציגי .271

 יישום על אחראים ויהיו החברה, חשבון על מלאה במשרה בחברה יועסקו הנציגים שני .272
 הרכש לנהלי (בהתאם ספקים מול ומתן במשא חלק נטילת לרבות הרווחה, וועדת החלטות

 תקציב של מקסימאלי לניצול הנדרשת אחרת פעולה וכל לעובדים פרסום החברה), של
הרווחה. וועדת להחלטות בכפוף והכל שנה, בכל הרווחה

 לתשלום, ספקים חשבוניות ואישור לרכש שיוצאות דרישות לרבות הרווחה, תקציב ניצול .273
העובדים. ועד יו״ר ושל אנוש משאבי אגף אנוש/מנהל משאבי סמנכ״ל של חתימה יחייב

הטבות אתר 1לח.

 ישמשו אשר מלש״ח, 5.6 של תקציב פעמי, חד באופן החברה, תקצה 2020 ינואר בחודש .274
זה. לצורך שיוקם ייעודי אינטרנט באתר יפורסמו שאלה כפי לעובדים, שונות הטבות לטובת

 הצדדים ידי על וינוהל שיהיו, ככל גילום, עלויות כולל לעיל 274 בסעיף כאמור התקציב .275
לעיל. לח. בפרק כאמור

ההגרה ביעדי עמידה תלוי מיוחד שנתי תקציב לט.

 בסעיף כהגדרתם החברה ביעדי לעמידה בכפוף מיוחד שנתי תקציב ההנהלה תקצה שנה בכל .276
:שלהלן בטבלה למפורט ובהתאם 145

נב׳

(₪) מיוחד שצתי תקציב (%)החברה ביעדי עמידה

500,000 96־96.99

1,000,000 97־97.99

1,500,000 98־98.99

2,000,000 99-99.99

2,500,000 100־100.99

3,000,000 101-101.99
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3,500,000 102־102.99

4,000,000 103־103.99

4,500,000 104־104.99

5,000,000 105־105.99

5,500,000 106־106.99

6,000,000 ומעלה 107

 לשנה ביחס ביעדיה החברה עמידת לתוצאות בהתאם יקבע המיוחד השנתי התקציב .277
 של בדצמבר 31 ליום החברה של המבוקרים הכספיים בדו״חות שיתפרסמו כפי הקודמת,

הקודמת. השנה

קביעתם. עם העובדים לוועד יועברו שנה, לכל ביחס לעיל, כאמור החברה יעדי כי מוסכם, .278

 וניצולו, שיוקצה ככל שנה, לאותה המיוחד השנתי התקציב ייעוד ההסכם, משנות שנה בכל .279
העובדים. ועד עם ההנהלה של בהסכמה ייקבעו

 המיוחד השנתי התקציב יתווסף שנה, לכל במאי 31 ליום עד להסכמה הצדדים הגיעו לא .280
הרווחה, לתקציב הסכמה, הושגה לא אליו שביחס התקציב חלק או כולו זה, בפרק כאמור
זה. להסכם לח. פרק להוראות בהתאם וינוצל

לעיל לאמור בנוסף .281

 ,105% לפחות יהיה ההסכם משנות בשנה החברה ביעדי העמידה ששיעור ככול א.

 בנוסף החברה, של במימון העובדים, ועד עם והסכמה בתיאום חברה, אירוע יתקיים
בחברה. שנהוגה או זה הסכם שלפי אחרת רווחה פעילות לכל ומעבר

 יוגדל ,110% לפחות יהיה ההסכם משנות בשנה החברה ביעדי העמידה ששיעור ככול ב.
החברה. הנהלת להחלטת בהתאם שייקבע בסכום המיוחד השנתי התקציב

קבלנים ועובדי חוץ מיקוד עובדי של ישירה להעסקת קליטת מ.

קיון עבודות .282 החברה. עובדי באמצעות ייעשו החברה מטה בבניין ואחזקה ני

קיון אחזקה שירותי בקבלן וזמני מוגבל שימוש לעשות מניעה תהיה לא לחברה .283  לצורך וני
לעיל. כאמור החברה כעובדי שייקלטו עובדים של זמנית מקוס/תגבור/החלפה מילוי
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 לחטיבת חוץ מיקור עובדי 2 וקליטת 2017 להסכם 269 בסעיף כאמור המכסה השלמת עם .284
 והעסקת חוץ למיקור ביחס קוו הסטטוס יישמר עוד וכל הצדדים, בין שהוסכם כפי השיווק

 העובדים, לנציגות והוצג זה הסכם חתימת ערב בחברה שקיים כפי בחברה, קבלן עובדי
ההסכם. בתקופת זה בעניין דרישות או תביעות טענות, תהיינה לא העובדים לנציגות

 עובדי והעסקת חוץ למיקור ביחס קוו מהסטטוס תחרוג שהחברה במקרה ספק, הסר למען
 סעיפי יחולו לא העובדים, לנציגות והוצג זה הסכם חתימת ערב בחברה שקיים כפי קבלן
זה. להסכם 298 - 295 בסעיפים כאמור תעשייתי ושקט תביעות מיצוי

עובדים ועד מא.

 הסכם חל עליהם החברה עובדי של היציג העובדים כארגון העובדים בנציגות מכירה החברה .285

העבודה. במקום הראשוני כאורגן ישמש ההסתדרות ידי על שאושר העובדים ועד זה.

 בכפוף והידברות, שקיפות על המושתתים עבודה יחסי הנהגת לשם פעולה ישתפו הצדדים .286
ההסכם. להוראות

 של ותרבות רווחה מפעילות ליהנות רצונו יביע ואשר הקיבוצי ההסכם עליו חל לא אשר עובד .287
 מתאים בקשה טופס על יחתום לעיל), לח פרק מכוח הרווחה מפעילות (בשונה העובדים ועד

דין. לכל בכפוף העובדים, לוועד שיועברו הועד מיסי משכרו וינוכו

 ־ (להלן העובדים ועד של בנק לחשבון תפקיד החברה זה, הסכם חתימת לאחר בסמוך .288
 של ינואר בחודש בנוסף, העובדים. ועד תקציב עבור ₪ 1,000,000 בגובה סכום ועד״) ״חשבון

 ₪ 350,000 של נוסף סכום החברה תפקיד ),2022 ,2021 ,2020( ההסכם משנות שנה כל

העובדים. ועד תקציב עבור ועד, לחשבון

נתונים מסירת מב.

 הצדדים בין שיוסכם כפי ובפירוט במועדים ונתונים דו״חות העובדים לוועד תעביר החברה .289

זה. הסכם לחתימת עובר

ארגוני מקצועי טיפול ודמי חבר דמי מג.

 דמי או חבר דמי חודש, מדי הקיבוצי, ההסכם חל עליו עובד כל של ממשכורתו תנכה החברה .290
 בדין, שקיימת ככל לתקרה, ובכפוף ההסתדרות להנחיות בהתאם ארגוני מקצועי טיפול

להסתדרות. ותעבירם

 משכרו, ינוכו להסתדרות, להצטרף ברצונו יהיה אך הקיבוצי, ההסכם עליו חל לא אשר עובד .291
 ויועברו החבר דמי הדין, להוראות ובכפוף לחברה העובד שיגיש בכתב בקשה פי על

להסתדרות.

 חודש מדי זה, קיבוצי הסכם חל עליהם העובדים, של ממשכורתם החברה תנכה בנוסף, .292
 ׳ מוסדותיה ידי על לעת מעת שייקבע כפי אחר שיעור או ,0.4% של בשיעור ועד דמי בחודשו,

ועד. לחשבון ותעבירם בדין, שקיימת ככל לתקרה ובכפוף ההסתדרות של המוסמכים



38

דעות חילוקי יישוב מגגגון מד.

או ההסכם לפרשנות בקשר דעות חילוקי .293  וכל פיטורים בעניין למעט זה, הסכם של ביצועו ו/
 שלבי דו־ בהליך ידונו ספציפי, דעות חילוקי יישוב מנגנון זה בהסכם נקבע לגביו אחר עניין

:כדלקמן

 בהעדר העובדים. ועד יו״ר לבין בחברה אנוש משאבי סמנכ״ל בין ־ ראשון שלב א.
השני. בשלב לדיון העניין יועבר ימים, 10 בתוך ביניהם הסכמה

 וההייטק האינטרנט הסלולר, עובדי איגוד יו״ר לבין החברה מנכ״ל בין - שני שלב ב.
אליהם. הפניה ממועד ימים 10 הוא גם יימשך זה שלב העובדים. ועד ויו״ר

מו ולא שבמחלוקת העניין של ביצועו יוקפא הדיעות חילוקי יישוב מנגנון הפעלת במהלך .294 קויי  י
מהצדדים. מי ידי על צדדיים חד צעדים

תביעות ומיצוי תעשייתי שקט מה.

 וביחס בו, שהוסדרו בנושאים ההסכם בתקופת הצדדים תביעות כל את ממצה זה הסכם .295
ההסכם. חל עליהם אשר לעובדים

 העובדים נציגות תביעות את ממצה לעיל, 268 בסעיף כאמור הרווחה תקציב כי מוסכם .296
.31.12.2022 ליום עד רווחה תקציב בעניין

מבוטל. 6.6.2018 מיום העבודה סכסוך .297

 זה. בהסכם שהוסדרו בנושאים ההסכם בתקופת תעשייתי שקט על יישמרו הצדדים .298
הארצית. ברמה עבודה סכסוך שיוכרז במקרה חלה אינה זו התחייבות

 תקווה. בפתח עופר לפארק החברה מטה מעבר את מסדיר לא זה הסכם ספק, הסר למען .299
וטענותיו. זכויותיו על שומר צד וכל זה, בעניין חלים לא לעיל 298ו- 295 סעיפים בהתאם,

החדשה העובדים תדרות

החתום: על הצדדים באו ולראיה

העובדים ועד
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,ב נספח

כמות תפקיד חטיבה
1 הנדסיות ותשתיות לוגיסטי ניהול מחלקת מנהל הנדסה
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לוגיסטיקה פרטית

1
 חטיבה ארצי מכירות אגף מטה מחלקה מנהלים
פרטית פרטית

1 כלכלן פרטית

1
 כלכלה צוות מנהל ומידע בקרה תכנון מטה

משווקים ותמיכת פרטית
1 אנליסט פרטית
1 אנליסט פרטית
1 אנליסט פרטית
1 אנליסט עסקית
1 אנליסט עסקית

30
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ג נספח

בורריס רשימת

כספי. רם עו״ד .1
רביו. דליה עו״ד .2
הצדדים. יסכימו שעליו אחר בורר כל .3

Cb
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ד נספח
הקיבוצי להסכם במתאם מרצון בפרישה או כמפוטרים העסקתם שיסיימו לעובדים תנאים

 הקיבוצי בהסכם לאמור בהתאם מרצון בפרישה או כמפוטרים העסקתם את שיסיימו עובדים
 העסקה סיום תנאי לכל זכאים יהיו התוכנית), - ההסכם בתקופת צמצוס/התייעלות (פיטורי
:זה בנספח לקבוע בהתאם

- נוספים) פיטורים (פיצויי פרישה מעגק . 1
 של בהכפלה הקיבוצי, בהסכם כהגדרתו העובד, של המבוטח השכר לפי יחושב הפרישה מענק
.150%ב־ בהכפלה להלן) כמפורט מטה כלפי (מעוגל שלו הוותק שנות

 פרישה למענק זכאי יהיה ₪ 10,000 בסך מבוטח ושכר שנים 10.5 של ותק בעל עובד דוגמא:
:הבא לחישוב בהתאם ₪ 150,000 בסך

₪ 150,000 =150% * שכר ₪ 10,000 * שנים 10
 (כולל) יום 45 יחסרו עובד-מעסיק יחסי ניתוק שביום לעובד לעיל, האמור אף על ־ ותק עיגול
 יחסי ניתוק שביום לעובד העוקבת. המלאה לשנה מעלה כלפי הוותק יעוגל הבאה, הוותק לשנת

 מטה. כלפי מלאה לשנה הוותק יעוגל הבאה, הוותק לשנת ומעלה יום 46 יחסרו עובד־מעסיק
 לצורך המזכות היעדרות תקופות בחשבון יובאו הוותק שנות חישוב לטובת ספק, להסרת
דין. ע״פ ותק תלויות זכויות

מוקדמת־ הודעה .2

 ההודעה בתקופת המוקדמת. ההודעה תשלום את כולל ,1 בסעיף המצוין הפרישה מענק
 או מלא (באופן כך על תוותר החברה אם אלא ולעבוד להמשיך יידרש העובד המוקדמת

 כל לרבות הרגיל לשכרו זכאי יהיה העובד בפועל, עובד העובד בה זו, בתקופה חלקי).
 העובד היעדרות וכר). טלפון רכב, סוציאליות, הפרשות (כגון לשכר הנלווים התנאים
 והתחשבות החברה בצרכי התחשבות תוך הישיר מנהלו עם בתאום תהיה זו בתקופה

 מוקדמת הודעה חודש בתום וכר. עבודה ראיון כגון אישיות מסיבות להיעדר העובד בצרכי
 הודעה כחלף תשולם שתהיה) (ככל מוקדמת הודעה יתרת מעביד. עובד יחסי יסתיימו
חשבון. גמר במסגרת מוקדמת

או פנסיה (קרן הגמל בקופות הצבורים הכספים מלוא שחרור .3 או מנהלים ביטוח ו/  קרן ו/
 להוראות בכפוף העובד) עבור כספים החברה הפרישה אליה אחרת גמל קופת ו/או השתלמות

ולעובד. הגמל לקופות יימסרו שחרור מכתבי דין. כל
 ואשר העניין, לפי מרצון, פרישתו שאושרה עובד או מפוטר עובד שלגבי מובהר ספק הסר למען

 בהתאם פיטורים פיצויי השלמת תבוצע פיטורים, פיצויי לחוק 14 סעיף לפי הסדר עליו חל לא
 לתנאים בנוסף יבואו אשר אלו סכומים של קיזוז יבוצע ולא הקיבוצי, בהסכם 226 לסעיף

זה. בנספח המפורטים הנוספים

 כל הבראה, יתרת ותשלום צבורה חופשה יתרת פדיון ישולמו במסגרתו - חשבון גמר תשלומי .4
לזכאותו. בהתאם עובד

 בהתאם מרצון בפרישה או כמפוטרים העסקתם את שיסיימו עובדים לעיל, לאמור בנוסף .5
 לתנאים גם זכאים יהיו ההסכם), בתקופת צמצוס/התייעלות (פיטורי הקיבוצי בהסכם לאמור
:שלהלן

אישי. פיננסי ביעוץ המתמחה חברה ידי על כלכלי ליווי .5.1

מורשה. פנסיוני יועץ ידי על פנסיוני יעוץ .5.2

 5.2ו־ 5.1 בסעיפים כאמור פנסיוני ויעוץ כלכלי בליווי שימוש לעשות שלא שיבחר עובד .5.3

 הוא עוד כל יירשם אליהן מקצועיות, השתלמויות לצורך לרשותו תעמוד העלות לעיל,
החברה. עובד

 ניתוק למועד עד ברכב להשתמש רשאי יהיה (ליסינג), חברה ברכב המשתמש עובד .5.4
המס. שווי לרבות כך, לשם הנדרש כל של מראש תשלום תוך עובד־מעסיק, יחסי

 והדלק הרכב של הליסינג בעלות לשאת תמשיך החברה כי מובהר ספק להסרת

העסקתו. בתקופת העובד זכאי היה להם לתנאים בהתאם
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 להסכם לאמור בהתאם כמפוטרים העסקתם את שיסיימו עובדים לעיל, לאמור בנוסף .6
 של דעתה שיקול לפי תיקבע שזהותה השמה חברת של ליווי לחבילת גם זכאים יהיו הקיבוצי,
החברה.

 המתבצעים התשלומים כי הסכמתו את נותן זה, בנספח כאמור התנאים את המקבל עובד .7
 על וזאת בחברה, עבודתו סיום בגין זכאי יהיה להם התשלומים סך את יהוו זה, לנספח בהתאם

שלו. האישי העבודה בחוזה אחרת הוראה כל אף

 פרישה כתנאי פרישה ומענק מוגדלת מוקדמת להודעה זה הסכם לפי וזכאי מרצון שפורש עובד .8
 יחתום, עדיפים") פרישה "תנאי :(להלן החוק לפי לו המגיעות הזכויות על העולים עדיפים,

 להסכם ו כנספח המצורף בנוסח וסילוק קבלה כתב על העדיפים, הפרישה תנאי לקבלת כתנאי
זה.
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ארגונייס ושינמיס סמרגית - ת נספח

כללי

 ביצירת היתר, בין הכרוכים ומבניים ארגוניים שינויים ביצוע על הצדדים בין מוסכם .1
 בזק חברת עם פעילויות ואיחוד משותף ניהול או משותף עיסוק משותפים, ממשקים
:(להלן בע״מ )1998( לווין שירותי די.בי.אס ו/או בינלאומי״) ״בזק :(להלן בע״מ בינלאומי

"סינרגיה"). :(להלן זה בנספח כמפורט ״),yes״

 התאגידי במבנה בין נפרדת, משפטית אישיות החברה תישאר זה הסכם של תוקפו בתקופת .2

 מיקוח יחידת להיות ימשיכו החברה עובדי מקרה ובכל אחר, תאגידי במבנה ובין הנוכחי
אחת. קיבוצית

 תחליט שהחברה ככל התאגידי. במבנה אחר שינוי מסדיר אינו זה הסכם ספק, הסר למען
 וסעיפי וטענותיו זכויותיו על שומר צד כל התאגידי, במבנה מהאמור אחר שינוי לערוך
יחולו. לא הקיבוצי, להסכם 298ו- 295 בסעיפים הקבועים תעשייתי ושקט תביעות מיצוי

 לא להלן שיפורטו הסינרגיה בעקבות והמבניים הארגוניים השינויים כי מתחייבת החברה .3
 העיסוק בתחום לשינוי יביאו ולא מעמד, עבודה, תנאי שכר, תנאי בזכויות, לפגיעה יגרמו

זה. בהסכם במפורש הוסכם אם אלא בחברה, הנהוגה עבודה וסביבת החברה עובדי של

 בהסכמת אלא נוספים, סינרגטיים שינויים יבוצעו לא במפורש זה בנספח כמוסדר למעט .4

או ארגוניים שינויים לגבי הצדדים.  פרק הוראות יחולו מהסינרגיה נובעים שאינם מבניים ו/
הקיבוצי. להסכם י

 לשבת ימשיכו החברה במטה ויושבות המשוייכות עובדיהן על השונות היחידות כי מוסכם .5
פלאפון. מטה במשרדי

 החברה הסינרגטיות, החברות של לקוח או פעילות לאתר, להגיע יידרש פלאפון שעובד ככל .6
עובד. לאותו חשבונה על הסעה לסידורי או למימון תדאג

8

סיגדגטיות משדות איוש
שבסינרגיה. לחברות משותפות ניהול משרות :סינרגטיים״ /״מנהלים ״ניהול״ זה נספח לצורך

 )2 (דרג מחלקות מנהלי ומשרות )1 (דרג אגפים מנהלי משרות על יחול זה בנספח האמור .7

חדשה. במשרה ובין שהתפנתה במשרה שמדובר בין בלבד, סינרגטיות

ועתידיות) (קיימות סינרגטיות שאינן )2 (דרג מחלקות מנהלי משרות על ספק, הסר למען
ועתידיות), קיימות סינרגטיות, ושאינן (סינרגטיות ומטה 3 מדרג סוג מכל משרות על וכן

זה. בהסכם ו בפרק כמפורט האיוש פרק לחול ימשיך
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 אגף מנהל בדרג לרבות פלאפון, עובד להלן, זה בנספח אחרת במפורש הוסדר אם למעט .9
 תועמד ומשרתו שהיא סיבה מכל בחברה העסקתו את שיסיים סינרגטי, שאינו )1 (דרג

 ועד יו״ר לעיון תעמיד החברה פלאפון. ידי על שיועסק עובד ידי על המשרה תאויש לאיוש,
בנוסף, מרצון. פרישות סיכום דו״ח בתוספת בחברה, היום כמקובל רבעוני דו״ח העובדים

 בפרק כאמור בתכנית שלב כל בתחילת הדו״ח את העובדים ועד יו״ר לעיון החברה תעמיד
שיידרש. ככל ,4ח

 מהסינרגיה, כתוצאה מעסיקו זהות את ישנה לא הקיבוצי, ההסכם עליו שחל פלאפון עובד .10
עיסוק. או תפקיד שינוי של במקרה לרבות

אגוש משאבי אגף

:בלבד הבאים השינויים יבוצעו אנוש משאבי באגף .11

 מבלי סינרגטיות. לא יחידות להיות תמשכנה המחלקות אנוש, משאבי בחטיבת .11.1
 יבוצעו שלהלן והעיסוק הפעילות בתחומי כי מוסכם האמור, מכלליות לגרוע

לנציגים, הדרכה מערכי בניית :הסינרגטיות החברות בין ידע ושיתוף פעולה שיתופי
נציגים. וגיוס לנציגים חוצות הדרכות ביצוע

)2 (דרג מחלקות מנהלי מדרג סינרגטי ניהול יתקיים לא מקרה בכל כי מוסכם .11.2

ומטה.

עסקית חטיבה

:בלבד הבאים השינויים יבוצעו העסקית בחטיבה .12

 ואגף ותפעול מטה אגף למעט סינרגטי, לא בניהול יישארו בחטיבה האגפים .12.1
).1 (דרג סינרגטי בניהול שיהיו מכירות

.סינרגטיים יהיו )2 (דרג המחלקות מנהלי ותפעול מטה באגף .12.2

 להציע יוכלו במכר שעוסקים ועובדיה החטיבה להלן, 12.5ו־ 12.4 לסעיפים בכפוף .12.3
 מוצרי של הדדית למכירה כפוף שבסינרגיה החברות של מוצרים גם ללקוחות
 פתרונות גם ללקוחות להציע יוכלו וכן פלאפון ידי על הסינרגטיות החברות

שבסינרגיה. החברות של משולבים

 על הדדית למכירה בכפוף פלאפון של מוצרים למכור יוכלו הסינרגטיות החברות .12.4
בלבד. עסקי בסגמנט ללקוחות הסינרגטיות החברות מוצרי של פלאפון עובדי ידי

 מוצרי של ותמיכה שירות התקנה, תפעולה, ההזמנה, הקלדת הליך ספק הסר למען .12.5
 על יתוגמל בפלאפון לקוחות תיק מנהל פלאפון. עובדי ידי על רק יעשה פלאפון

הסינרגטיות. החברות עובדי ידי על פלאפון מוצר ממכירת ההכנסות

 או נגיסה היעדר לוודא שמטרתו הסינרגטית המכירות לפעילות ביחס מנגנון יבנה .12.6
 או קיימים ושירותים מוצרים למכירות ביחס הסינרגטיות החברות בין פגיעה

מלקוח. להכנסה ביחס
 ז \/ השינויים יבוצעו העסקית לחטיבה הכפופים באגפים לעיל האמור מן לגרוע מבלי .12.7

:בלבד הבאים
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האסטרטגי האגף .12.8

 לאמור בכפוף סינרגטיים, יהיו לא ועובדיו האסטרטגי האגף פעילות .12.8.1
הסינרגטיות. החברות של מוצרים מכירת בעניין לעיל 12.4 בסעיף

 אחרות בחברות מחלקות גם לנהל יוכל האגף מנהל כי מוסכם
בסינרגיה.

 החטיבה למנהל מכפיפות תעבור ומשווקים ריסיילרים מחלקת .12.8.2
האסטרטגי. אגף למנהל לכפיפות

מכירות אגף .12.9

 יהיו ועובדיו האגף פעילות סינרגטי, שהוא )1 (דרג האגף מנהל למעט .12.9.1
 מכירת בעניין לעיל 12.4 בסעיף לאמור בכפוף וזאת סינרגטיים לא

הסינרגטיות. החברות של מוצרים

 החטיבה מכפיפות יעבור הטלמרקטינג מוקד 2020 ממאי החל .12.9.2
 תנאי על מלאה שמירה תוך הפרטית החטיבה לכפיפות העסקית
 במועד הקיימים העובדים של התמריץ וסל השכר תנאי העבודה,
 של התגמול מודל העסקית. בחטיבה שהם כפי זה הסכם חתימת

 העסקית בחטיבה שהוא כפי ויהיה ימשיך הקיימים העובדים
העסקית. בחטיבה כיום שהם כפי ישמרו לשינויו והכללים

ותפעול מטה אגף .12.10

).1 (דרג סינרגטי בניהול יהיה ותפעול מטה אגף .12.10.1

 מטה מחלקת מנהל סינרגטיים. יהיו ועובדיה מטה מחלקת פעילות .12.10.2
).2 (דרג סינרגטי יהיה

 עובדי מספר על יעלה מטה במחלקת פלאפון עובדי מספר עת, בכל .12.10.3

במחלקה. הסינרגטיות החברות

 מחלקת מנהל סינרגטיים. יהיו לא ועובדיה תפעול מחלקת פעילות .12.10.4
).2 (דרג סינרגטי יהיה תפעול

החטיבה למנהל הכפופות מחלקות .12.11

 לא (פת״מ) מתקדמים תקשורת פתרונות במחלקת והעובדים הפעילות .12.11.!
סינרגטי. יהיה לא )2 (דרג המחלקה מנהל סינרגטיים. יהיו

פלאפון. עובד ויישאר )2 (דרג סינרגטי יהיה VIP מחלקת מנהל .12.11.2

סינרגטיים. לא יהיו המחלקה ועובדי הפעילות

 המחלקה ומנהל העובדים סינרגטית. תהיה כלכלה מחלקת פעילות .12.11.3
 במחלקת פלאפון עובדי מספר יעלה עת, בכל סינרגטיים. יהיו )2 (דרג

במחלקה. הסינרגטיות החברות עובדי מספר על כלכלה
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משיווק חטיבת

:בלבד הבאים השינויים יבוצעו השיווק בחטיבת .13

. )1 (דרג סינרגטי בניהול יהיו השיווק בחטיבת האגפים .13.1

ודיגיטל, דאטה אנליזה מוצרים, פיתוח דיגיטל, דיגיטל, פיתוח :הבאות המחלקות .13.2

m סלולר שיווק קצה, ציוד רכש אנליזה, עסקיים, מוצרים ופיתוח שיווק a ss( 

m arket(, שיווק סלולרי, מלאי עיתוד וחלפים, רכש סלולרי, מוסף ערך שירותי 

 Nino, פרויקטים, ואביזרים, קצה ציוד פיתוח אפיון פלאפון, פרסום סלולרי, עסקי

 סינרגטי בניהול יהיו שיווקיים ופרויקטים ומבצעים סחר קצה ציוד חזותי, מסחור
).2 (דרג

 ציוד אנליזה, סלולרי, מוסף ערך שירותי דיגיטל, מחלקות לעיל המחלקות מתוך .13.3
העסקי, למגזר שיווק וחלפים, רכש סלולרי, מלאי עיתוד ומבצעים, סחר קצה

m ( סלולר שיווק פלאפון, פרסום חזותי, מסחור עסקי, מוצרים פיתוח a ss 

Nino ,(market פלאפון. עובדי מנהלים ידי על סינרגטי בניהול יהיו

פלאפון. עובדי יהיו נתון מצב בכל סלולר שיווק באגף מהעובדים 90% .13.4

סלולר, בלבד: פלאפון עובדי ידי על תבוצענה השיווק בחטיבת הבאות הפעילויות .13.5
 שיווק תכניות ופתיחת ידע ניהול סלולרי, מוסף ערך שירותי - תוכן מוצרי פריפייד,

סלולרי, מלאי עיתוד קצה, ציוד ומבצעים סחר חזותי, מסחור ),Nino( סלולריות

 פרויקטים פלאפון, פרסום סלולרי, עסקי שיווק סלולריים, תיקונים שירות
וחלפים. רכש שיווקיים,

עובדים. 35מ־ עת בכל יפחת לא השיווק בחטיבת פלאפון עובדי מספר כי מוסכם .13.6

כספים חטיבת

:בלבד הבאים השינויים יבוצעו הכספים בחטיבת .14

 (דרג סינרגטי בניהול יהיו וגזברות חשבות כלכלה, רכש, פיננסי, וטיפול גביה אגפי .14.1
אגפים. אותם של העיסוק במהות שינוי ללא אך )1

פיננסי וטיפול גביה אגף

 הבטחת ומחלקת קטנות ותביעות זיכויים מחלקת משפטי, וטיפול גביה מחלקת .14.2
 לפחות מנהלים שני הנ״ל המחלקות מתוך כאשר סינרגטי בניהול תהיינה הכנסה

פלאפון. עובדי יהיו

 הבטחת ובמחלקת קטנות ותביעות זיכויים במחלקת והעובדים הפעילות כי מוסכם
הסינרגטיות. החברות עובדי בין ידע שיתופי יתקיימו סינרגטיים. יהיו לא הכנסות

סינרגטית. תהיה משפטי וטיפול גביה במחלקת הפעילות

או חשבות למחלקת פיננסי וטיפול גביה מאגף יעבור אשראי וכרטיסי בנקים צוות .14.3

גזברות.
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כלכלה אגף

 לגרוע מבלי סינרגטי. לא ובניהול סינרגטיות לא תישארנה ותקציב כלכלה מחלקות .14.4

 לחברות תועבר ולא סינרגטית תהיה לא אלה במחלקות פלאפון של שפעילות מכך

תקציבית) ובקרה כלכליות בדיקות (לרבות ידע שיתופי יתקיימו הסינרגטיות,
הסינרגטיות. החברות בין פרויקטים במסגרת

רכש אגף

 המשותפת הרווחה רכש פעילות למעט סינרגטיים יהיו ועובדיו הרכש אגף פעילות .14.5

 ממנהלי אחד המחלקה מנהל לפחות בלבד. פלאפון עובדי ע״י שתיעשה לפלאפון
פלאפון. עובד יהיה הרכש באגף המחלקות

וגזברות חשבות אגף

 מכך לגרוע מבלי סינרגטי. לא בניהול סינרגטית לא מחלקה תהיה חשבות מחלקת .14.6
 לחברות תועבר ולא סינרגטית תהיה לא אלה במחלקות פלאפון של שפעילות

 החברות בין ידע ושיתופי דיווח פרוייקטי פעולה, שיתופי יתקיימו הסינרגטיות,
הסינרגטיות.

ידע. שיתופי למעט סינרגטית, לא תהיה וספקים גזברות מחלקת .14.7

מפעילים קשרי מחלקת

 בחברה לכפיפות שתעבור וייתכן הכספים מחטיבת תצא מפעילים קשרי מחלקת .14.8
 יהיו לא ועובדיה )2 (דרג המחלקה מנהל מקרה בכל כי מוסכם אחרת. סינרגטית

סינרגטיים.

הנדסה חטיבת

:בלבד הבאים השינויים יבוצעו הנדסה בחטיבת . 15

^־7

 לא תשאר ופעילותה עובדיה, ומטה), 1 (מדרג מנהליה על הנדסה, חטיבת .15.1
סינגרטית.

סלולריים. יישומים למחלקת בקרה הנדסת ממחלקת יעבור IOT הנדסת עובד .15.2

 הנדסית נתונים תקשורת צוות צוותים: לשני יפוצל נתונים תקשורת תמיכת צוות .15.3
 יעבור הנדסית נתונים תקשורת צוות מידע. מערכות נתונים תקשורת וצוות

נתונים. תקשורת הנדסת למחלקת טכנית תמיכה ממחלקת
 בחטיבה טכנית תמיכה במחלקת יישאר מידע מערכות נתונים תקשורת צוות

היום. שקיים כפי מידע מערכות חטיבת ידי על מקצועית ינוהל ואולם

 נתונים, תקשורת הנדסת במחלקת packet core בתחום שעוסקים העובדים שני .15.4

מיתוג. הנדסת למחלקת יעברו

 התמסורת תכנון בתחום הצוות מנהל הבא: באופן יפוצל תמסורת תמיכת צוות .15.5
והרשת. הרדיו הנדסת באגף הרדיו רשת תכנון למחלקת יעבור
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 תומכות ומערכות אתרים במחלקת מרכז מת״א לצוות יעברו מהצוות עובדים שני
תפעול. באגף

היישום, באגף הקמה מנהל לתפקיד ינויד פרויקטים מנהל בתפקיד אחד עובד
שפורש. הקמה מנהל במקום

 העובדים הבא: באופן יפוצל הרשת ובקרת תפעול במחלקת מערכת ישומי צוות .15.6

 מנהל טכנית. תמיכה למחלקת הצוות מנהל עם יחד יעברו Data Base^ בתחום

מאוחד. כצוות טכנית, תמיכה במחלקת הרדיו תמיכת עובדי את גם ינהל הצוות
במערכת תמיכה לטובת בקרה הנדסת ממחלקת אחד עובד גם יצורף זה לצוות

.ENM

 תחת רשת ובקרת תפעול במחלקת יישארו מערכת ישומי בצוות העובדים יתר
המחלקה. מתוך שימונה צוות מנהל

 למחלקת לעיל 15.6 בסעיף כאמור יעבור אחד עובד תיסגר: בקרה הנדסת מחלקת .15.7
 למחלקה יעבור אחד עובד הצדדים. בין שתוסכם אחרת למחלקה או טכנית תמיכה

 יעבור Big Data בתחום נוסף, עובד הצדדים. בין שתוסכם הנדסה בחטיבת אחרת

 יעבור IOT הנדסת בתחום אחד עובד לעיל, כאמור מידע. מערכות לחטיבת

סלולריים. יישומים למחלקת

 עובדת מיתוג. הנדסת למחלקת יעבור אחד עובד תיסגר: קוליות מערכות מחלקת .15.8

מידע. מערכות בחטיבת BI למחלקת תעבור אחרת

:תיסגר כלים פיתוח מחלקת .15.9

:טסט דרייב צוות

 עיסוקו ותחום הרדיו רשת תכנון למחלקת יעבור טסט דרייב צוות ראש .15.9.1
כלים. פיתוח תחום את גם שיכלול כך יורחב

 עיסוקו ותחום תפעול במחלקת מיתוג תפעול לצוות יעבור בצוות עובד .15.9.2

החדש. צוותו של העיסוק לתחום ישונה

 ישונה עיסוקו ותחום רדיו תפעול לעמדת יעבור בצוות נוסף עובד .15.9.3
החדש. צוותו של העיסוק לתחום

 ותחום תומכות ומערכות אתרים למחלקת יעבור בצוות נוסף עובד .15.9.4
החדש. צוותו של העיסוק לתחום ישונה עיסוקו

:כלים פיתוח

הרדיו. רשת תכנון למחלקת תעבור הכלים פיתוח בתחום עובדת .15.9.5

 קשר. טיב פניות בנושא תחום ראש עיסוק יבוטל הרדיו רשת תכנון במחלקת .15.10
 רדיו הנדסת מחלקת הרדיו. הנדסת למחלקת יעבור פנים פרישות בצוות עובד

פנימיות. פרישות הנדסת על אחריות תקבל
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 תחום את וישנה תפעול במחלקת שע״מ צוות לראש ימונה הנוכחי חוות צוות ראש .15.11
החדש. לצוותו בהתאם עיסוקו

ורומינג. מיתוג צוות ראש ע״י ינוהלו החוות וצוות ורומינג מיתוג צוות .15.12

 במחלקת מיתוג תמיכת לצוות יועברו ורומינג מיתוג מצוות ישומים עובדי שלושה .15.13
החדש. לצוותם בהתאם ישונה עיסוקם ותחום התמיכה

 ישונה עיסוקו ותחום מיתוג הנדסת למחלקת יעבור מיתוג תמיכת בצוות עובד .15.14
החדשה. למחלקתו בהתאם

 להסכם בהתאם יקלט, סלולריים, יישומים בהנדסת QA בצוות חוץ מיקור עובד .15.15

 ישונה עיסוקו ותחום ורומינג מיתוג לצוות יעבור זה עובד חברה. כעובד ,2017
החדש. לצוותו בהתאם

הבקרה. בחדר רדיו לעמדת יעבור הבקרה בחדר שע״מ עמדת עובד .15.16

 זהות שרון. למת״א יעבור תומכות ומערכות אתרים תפעול ממחלקת אחד עובד .15.17

בהסכמה. תיקבע העובד

 לוגיסטיקה באגף תשלומים לצוות תעבור התפעול באגף אדמיניסטרטיבית עוזרת .15.18
החדש. צוותה של העיסוק לתחום ישונה עיסוקה ותחום ובקרה

אחת. למחלקה יאוחדו היישום באגף ההרכשה מחלקות שתי .15.19

הפרטית החטיבה

:בלבד הבאים השינויים יבוצעו הפרטית בחטיבה .16

).1 (דרג סינרגטי בניהול יהיו הפרטית בחטיבה המערכים . 17

מטה
).2 (דרג סינרגטי בניהול יהיו עסקי ופיתוח פרויקטים ומחלקת ובקרה תכנון מחלקת .18

 במחלקות הצוותים ומנהלי העובדים פעילות סינרגטיים. יהיו לא ועובדיה המחלקה פעילות .19
 הקשורה פעילות וכן בלבד לפלאפון הקשורה פעילות יבצעו והם שינוי ללא תישאר אלו

 במסגרת שייעשו משולבות עסקאות ובמסגרת סינרגטיים תהליכים במסגרת לפלאפון

טריפל). (כגון הסינרגיה

פלאפון. עובדי ידי על ורק אך תתבצע בלבד לפלאפון שקשורה שפעילות מובהר .20

הכוכבים מערך
.העובדים לוועד שהוצג כפי אזורי לניהול פיילוט יופעל הכוכבים במערך .21

הציבור פגיות מחלקת

׳ A המוקדים. למערך הוכפפה הציבור פניות מחלקת .22

פלאפון. עובד מנהל ידי על )2 (דרג סינרגטי בניהול תהיה הציבור פניות מחלקת .23
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 מכך לגרוע כדי בכך אין סינרגטיים. יהיו לא ומטה) 3 (דרג ועובדיה המחלקה פעילות .24
משולבות. בחבילות מוצרים עבור גם ללקוחות שירות יספקו ועובדיה שהמחלקה

ובקרה שליטה תכגון מחלקת

פלאפון. עובד מנהל ידי על )2 (דרג סינרגטי בניהול תהיה ובקרה שליטה תכנון מחלקת .25

 לצפות יוכלו העובדים מכך, לגרוע מבלי סינרגטיים. יהיו לא ועובדיה המחלקה פעילות .26
המחלקה. למנהל ולדווח הסינרגטיות בחברות אחרים מוקדים של בקרה בנתוני

ומכירה שירות מוקדי

 לנהל יוכל מוקד מנהל בלבד. פלאפון עובדי )2 (דרג מנהלים ידי על ינוהלו פלאפון מוקדי .27
יס. חברת של מוקד גם במקביל

הפרטית החטיבה פעילות

מכירות

 במסגרת הסינרגטיות החברות ידי על להלן) (כהגדרתם פלאפון מוצרי של מכירה תתאפשר .28
די על הסינרגטיות החברות מוצרי של הדדית למכירה בכפוף בלבד, משולבות חבילות  י

פלאפון.

 פלאפון עובדי ידי על תיעשה משולבות חבילות במסגרת שלא פלאפון מוצרי של מכירה .29
 פלאפון מוצרי של מכירה שיחות או לידים להעביר יוכלו הסינרגטיות החברות עובדי בלבד.

 הליבה מוצרי הם זה בנספח הפרטית החטיבה פרק לצורך פלאפון מוצרי פלאפון. למוקדי
וקווים. תיקונים שירות חו״ל, חבילות סלולר, אביזרי מכשירים, כגון:

:לעיל האמור אף על .30

ם למכור יוכלו בינלאומי ובזק יס של השירות טכנאי .30.1  בכפוף אותם ולאקטב קווי
להלן. 32־31 בסעיפים לאמור

 של חו״ל חבילות למכור יוכל בינלאומי בזק של הבינלאומיות) (השיחות 014 מוקד .30.2
 של הפרסום כי מובהר יזומות. פניות במסגרת ולא נכנסות בשיחות רק פלאפון

פלאפון. של המכירה לערוצי מוכוון להיות ימשיך חו״ל חבילות

 כאמור משולבות בחבילות פלאפון מוצרי זה ובכלל פלאפון מוצרי של מכירה לצורך .31
 של קווים ואיקטוב למכירה הרשאה הסינרגטיות לחברות תפתח לעיל, 30-28 בסעיפים
 תישאר הקווים של האקטיבציה ותשתית המכירתית התשתית כל כי מובהר אולם פלאפון.

הסינרגטיות. החברות ידי על ולא החברה ידי על ותופעל

 כאמור משולבות בחבילות פלאפון מוצרי זה ובכלל פלאפון מוצרי של מכירה לצורך .32
ם ואיקטוב למכירה הרשאה הסינרגטיות לחברות תפתח לעיל, 30-28 בסעיפים  של קווי
 ההסכם עליהם שחל בלבד, פלאפון עובדי ידי על יום 14 מדי תינתן ההרשאה פלאפון.

הקיבוצי.
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 הסינרגטיות, החברות של השוני□ המוקדים בין משולבות עסקאות למכירת השיחות ניתוב .33

 בין הניתן, ככל מאוזן, ובאופן הנציגים לזמינות בהתאם ממוחשבת, מערכת ידי על יעשה
העובדים. לוועד יוצגו השיחות ניתוב בדבר נתונים הסינרגטיות. החברות

 למכירת האפשרות תינתן קהל קבלת מתקיימת בהם פלאפון של והמכירה השירות במרכזי .34
 יתאפשר שבסינרגיה. החברות של ציוד ולמסור להחליף כן וכמו בינלאומי ובזק יס מוצרי
 פלאפון עובדי יועסקו אלו במרכזים אלו. במרכזים הסינרגטיות החברות של משותף מיתוג
בלבד.

 למרלו״ג תיעשה וספקים יצרנים ידי על וסימי□ סלולר ציוד לרבות, פלאפון, מוצרי אספקת .35
בלבד. פלאפון מרלו״ג ידי על תיעשה והפצתם בלבד, פלאפון

טכנית ותמיכה לקוחות שידות

 ביחס בלבד מידע מסירת הכולל ראשוני מענה לתת יוכלו הסינרגטיות החברות עובדי .36
בלבד. משולבות בחבילות פלאפון למוצרי

 של למוצרים הקשורות בתקלות וטיפול תמיכה שירות, לעיל, כאמור ראשוני למענה מעבר .37
בלבד. פלאפון עובדי ידי על יעשה משולבות חבילות במסגרת לרבות החברה

 הקשורות בתקלות ויטפלו ללקוחות מלאה תמיכה לתת ימשיכו בלבד פלאפון עובדי .38
החברה. של למוצרים

 ללקוחות והתמיכה השירות למוקדי המיועדות פניות תנתב לא החברה ספק הסר למען .39
הסינרגטיות. החברות למוקדי פלאפון

כעיר פלאפון

 קווים, של מכירה לגבי פלאפון עם התקשרות הסכם שלהן תקשורת לחנויות ביחס .40
או סלולריים מכשירים  החברה מתחייבת בעיר") "פלאפון :(להלן תיקונים ושירות חלפים ו/

:וכדלקמן הצדדים, בין שגובשו להסכמות בהתאם לפעול

 החברות של ציוד למסור או להחליף יהיה ניתן לא בעיר פלאפון שבנקודות מובהר .40.1

הסינרגטיות.

או קניון באותו בעיר פלאפון חנויות לפתיחת הסכמים יחתמו לא .40.2  בו קניות מתחם ו/
פלאפון. של ושירות מכירה נקודות מצויה

 פלאפון ולקוח פלאפון של תיקונים לשירות המנוי פלאפון לקוח ספק הסר למען .40.3
 עובדי ידי על השירות את לקבל יוכל פלאפון באמצעות יצרן אחריות בתקופת
בלבד. פלאפון

 של רשימה העובדים לוועד תועבר לרבעון ואחת זה הסכם של חתימתו במועד .40.4

בעיר. פלאפון חנויות

.175 על יעלה לא בעיר פלאפון חנויות מספר .40.5
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 לא מכן שלאחר וחצי שנה בתוך פלאפון של ושירות מכירה נקודת שתיסגר ככל .40.6
 הצדדים בין הוסכם אם אלא בעיר, פלאפון חנות קניות מתחם באותו תיפתח
אחרת.

מידע מערכות חטיגת

:בלבד הבאים השינויים יבוצעו מידע מערכות בחטיבת .41

 סינרגטיים יהיו לא ועובדיה ומטה) 1 (דרג מנהליה מידע, מערכות חטיבת פעילות .41.1
זה. בפרק כמפורט למעט

הבא", הדור "מנהלת שיקרא סינרגטי אגף יוקם מידע מערכות לסמנכ״ל בכפיפות .41.2
)2 (דרג אחד מנהל לפחות ומתוכם שבסינרגיה, מהחברות עובדים יכלול אשר

הבא, הדור במנהלת שיועסקו פלאפון עובדי מפלאפון. עובדים שני ועוד מפלאפון
 בהסכמת אחר לתפקיד או לתפקידם יחזרו שלאחריה לתקופה למנהלת ינוידו

פלאפון. מטה במשרדי לשבת וימשיכו הצדדים,

 לעיל 41.2 בסעיף כאמור והעובדים המנהל וניוד המנהלת הקמת שבעקבות ככל .41.3
בהסכמה. השינוי ייעשה בחטיבה נוסף ארגוני שינוי יידרש

PM>1 תחום סינרגטי. יהיה )1 (דרג מטה אגף מנהל .41.4 O כפיפותו. תחת יועבר

 מטה במשרדי לשבת ימשיכו )IT( מידע מערכות בחטיבת שיועסקו העובדים כל .41.5
 הדור מינהלת לטובת סינרגטיות למשימות ידרשו אלה עובדים כי יתכן פלאפון.

הבא.
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וס«לוק ויתור כתב - ר נספח

וסילוק קבלת כתג

:דלקמן בזאת מאשר/ת ,___________שמספרה ת״ז נושא/ת___________הח״מ אני

._____ביום מסתיימים החברה לבין ביני מעסיק עובד יחסי .42

 לרבות בחברה עבודתי סיום עקב לי המגיעות הזכויות מלוא בגין תחשיב לי והוצג נערך .43

 (להלן: 13.11.2019 מיום המיוחד הקיבוצי ההסכם מתוקף זכאי אני להם הפרישה תנאי
 את לרשותי העמידה שהחברה לאחר וכן זה, נספח מצורף אליו הקיבוצי") "ההסכם
ליווי פנסיוני יועץ עם להתייעץ האפשרות  אישי פיננסי ביעוץ המתמחה חברה ידי על כלכלי ו

זה. וסילוק קבלה כתב על חתימתי טרם זכויותיי את ולברר

 ולא אין הקיבוצי להסכם ד׳ בנספח הקבועים והתשלומים הזכויות כל לקבלת בכפוף .44
 לתשלומים בקשר כספית תביעה כל מטעמה, מי או החברה כלפי מטעמי, למי או לי תהיינה

 ומענקים, בונוסים שכר, הפרשי לרבות עבודה, סיום בגין לזכויות או מהעבודה הנובעים
פדיונה, או חופשה פיטורים, פיצויי תשלומם), מועד הגיע שטרם כאלה (למעט תמריצים

 דמי סוג, מכל הוצאות החזרי ולקרנות, לקופות כלשהן הפרשות פדיונה, או מוקדמת הודעה
 על לדעת היה ניתן שלא זכויות למעט - האמור כל נסיעות. ודמי נוספות שעות גמול הבראה,

זה. מסמך על חתימתי במועד לבררן או קיומן

פיטורים. פיצויי לחוק 29 סעיף לפי ופשרה סילוק הודאת גם מהווה זה מסמך .45

 תנאי היוותה זה למסמך הסכמתי וכי בחוק לקבוע מעבר תשלומים לי שולמו כי לי ידוע .46
 שנעשה האמור הקיבוצי ההסכם פי על לי שהוענקו הזכויות את לי לשלם החברה להסכמת

העובדים. נציגות עם

החתום על באתי ולראיה

______________:חתימה____________:שם___________:תאריך

העובד חתימתהחברה חתימת


