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 "הסכם (להלן: 27.9.2016 מיום מיוחדים קיבוציים הסכמים חלים הצדדים ועל

 14.3.2019 מיום הסדר וכן ״)2018 ״הסכם (להלן: 10.1.2018 מיום ״);2016

; ״)2019 מרץ :״הסדר (להלן

 להסכמות והגיעו בחברה מיוחד קיבוצי הסכם לכריתת ומתן משא ניהלו והצדדים
 הקיבוציים ההסכמים ועדכון הקיימים הקיבוציים ההסכמים תוקף להארכת באשר

;להלן זה בהסכם כמפורט הכל שהוסכמו, נוספות הוראות בתוספת הקיבוצי וההסדר

 יחסי וקיום בחברה קיבוציים עבודה יחסי של כינונם בחשיבות מכירים והצדדים
 של מטרותיה קידום עם בבד בד העובדים זכויות וקידום שימור לצורך נאותים עבודה

;החברה

 התקינה הפעלתה את להבטיח כדי פעולה שיתוף תוך לפעול בצורך מכירים והצדדים
 להמשיך זאת ולצד ולשגשוגה, לפיתוחה להביא מגמה תוך החברה של והרווחית

;העובדים של זכויותיהם את ולקדם

 בהסכם ביניהם שהושגו ההסכמות את לעגן וברצונם להסכמות הגיעו והצדדים
זה. קיבוצי

כדלקמן: הצדדים בין והותנה הוסכם ׳הוצחר לפיכך
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I והגדרות מבוא

הגדרות א..1

 לפי מופיעים המונחים זה. בסעיף לצידם לאמור בהתאם זה בהסכם פירושם הבאים המונחים .1
ה-א׳-ב׳. סדר

שטח. במכירות העוסק עליו חל זה שהסכם עובד - מכירות״ ״איש

זה. מיוחד קיבוצי הסכם - ״ההסכם״

שלה. מוסמך אורגן כל או הלאומית ההסתדרות - הלאומית״ ״ההסתדרות

בחברה העובדים ועד ־ "הוועד"

,5127ס5138ח.פ. בע״מ, )1998( לווין שרותי די.בי.אס. ־ ״yes״ או ״ההנהלה״ או ״החברה״
מטעמה. לפעול שמוסמך מי או

 מעת שיהיו כפי החברה וכללי נהלי של שיטתית הפרה עבודה"- כללי של שיטתית "הפרה
 אינה ואשר הנחיותיה, או הוראותיה על או העובדים), ועד יידוע תוך לעובדים (ויפורסמו לעת

חמורה. משמעת עבירת

 נציג או הלאומית בהסתדרות מקצועי לאיגוד האגף מיו״ר שתורכב ועדה - מעקב״ ״ועדת
הוועד. ויו״ר החברה מטעם נוסף בכיר נציג אנוש, משאבי סמנכ״ל מטעמה, אחר בכיר

הוועד. של אחד ונציג חברה נציגי 2מ־ שתורכב ועדה ־ רווחה" "ועדת

.1976תשל״ו- מחלה דמי חוק - מחלה״ דמי ״חוק

.1993תשנ״ג- ילד), מחלת בשל (היעדרות מחלה דמי חוק - ילד״ מחלת דמי ״חוק

.1957תשי״ז- קיבוציים, הסכמים חוק ־ קיבוציים" הסכמים "חוק

.1951תשי״א־ שנתית, חופשה חוק - שנתית״ חופשה ״חוק

.1998תשנ״ח־ מינית, הטרדה למניעת החוק - מינית״ הטרדה למניעת ״חוק

 לענין למעט מתקין, או צוות אחראי טכנאי, בתפקיד זה בהסכם כהגדרתו עובד - ״טכנאי״
מתקין. למעט - טכנאי :שבהם להלן 3 ונספח 89,84.3,81.3 סעיפים

 תשנ״ט החברות חוק פי על מיזוג (כולל ממיזוגה כתוצאה החברה במעמד שינוי כל - ״מיזוג״
 או מיזוג על עצמה ההחלטה לרבות ספק הסר ולמען חלקה), או (כולה רכישתה או )1999 -

כאמור. רכישה

 ב\7ו־ א79 בפרקים כמפורט הזכאים, לעובדים בשכר קידום מנגנון - השכר״ קידום ״מנגנון
להסכם.

 ז\ג בפרק כמפורט הזכאים לעובדים אחרים שכר עדכוני מנגנון - אחרים״ שכר ״עדכוני
להסכם.



 עבודתו שמהות תפקיד בעל או צוות מנהל בדרגת תפקיד בעל או צוות מנהל צוות"- "מנהל
בחברה. צוות מנהל לשל זהה

 אינטרנטי או פרונטלי טלפוני, שירות בתפקיד המועסק זה בהסכם כהגדרתו עובד - ״נציג״
 משל״ט). גביה, שימור, יסמיטינג, מכירה, וקלט, תיפעול טכנולוגיות, שירות, (כגון במוקדים

הוועד. או הלאומית ההסתדרות - העובדים״ ״נציגות

זה. הסכם חל עליו החברה עובד ־ "עובד"

 טכנאי כללי, עובד מלגזן, מחסנאי, בתפקיד זה בהסכם כהגדרתו עובד - לוגיסטיקה״ ״עובד
החברה. של הלוגיסטי במרכז שמועסקים מעבדה

החברה. המטה מיחידות באחת המועסק זה בהסכם כהגדרתו עובד - מטה״ ״עובד

 - 37 בסעיפים כאמור הניסיון, תקופת את שהשלים זה בהסכם כהגדרתו עובד - קבוע״ ״עובד
להלן. 41

ת"־  ידי על שנקבע כפי עבודתו תפוקת עבור חודש מדי לעובד המשולמת תמורה "עמלו
 פיטורים פיצויי תשלום לצורך הקובע מהשכר חלק מהוות העמלות ספק, הסר למען החברה.

 מחלה. וימי חופשה ימי עבור תשלומים סוציאליים, תנאים הגמל, לקופות והפרשות

וצמצומים. ארגון רה התייעלות, מטעמי פיטורים - התייעלות״ ״פיטורי

 מכשירי מסופון, נייד, מחשב מחשב, רכב, כולל ורכושה, החברה ציוד - החברה״ ״רכוש
עבודה. כלי טלפון,

שינויים״  תוכנות או עבודה שיטות או ציוד הפעלת טכנולוגיים, וחידושים שינויים לרבות - ״
הקיים. שיפור או סוג מכל חדשות מערכות או

נוסף) תשלום וכל בונוסים תמריצים, עמלות, כולל (לא בלבד הבסיס שכר - בסיס״ ״שכר
 לעובדים החברה. שמוציאה השכר בתלושי ובכינויו כמשמעו משרה בגין העובד שמקבל

גלובליות". נוספות "שעות המכונה הרכיב את גם יכלול הבסיס שכר גלובליים

אחרת. תוספת וכל בונוסים עמלות, תמריצים, כולל העובד, של הכולל השכר - כילל״ ״שכר

פנסיוני. לביטוח להפרשות בסיס המשמש השכר - פנסיוני״ ״שכר

ם"- צי מרי ת  תשלום ספק, הסר למען שונים. ביעדים עמידה בגין לעובד המשולמת תמורה "
 הודעה תמורת פיטורים, פיצויי תשלום לצורך הקובע מהשכר חלק מהווה איננו התמריצים

מחלה. וימי חופשה ימי עבור ותשלומים הגמל לקופות הפרשות מוקדמת,

כללי ב. .1

ממנו. נפרד בלתי חלק מהווים לו והנספחים להסכם המבוא .2

 מראש בהסכמה נעשו אם רק הצדדים את יחייבו תוספת וכל ההסכם בהוראות שינוי כל .3
לכך. שמוסמך מי ידי על ונחתמו ובכתב,

 אלא ההסכם פי על לו המוקנות הזכויות מן זכות על מהצדדים מי של לוויתור תוקף כל אין .4
לכך. שמוסמך מי ידי על ונחתם בכתב, נעשה הוויתור אם

׳ ההקשר. לפי נקבה גם כולל זכר בלשון האמור זה בהסכם .5 ^f
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בלבד. נוחות למטרות חינם והכותרות הפרקים שמות .6

 בוטלו שלא ככל ,2019 מרץ והסדר זה להסכם במבוא המאוזכרים הקיבוציים ההסכמים כל .7
 בכפוף והכל זה, מהסכם נפרד בלתי חלק הם גם מהווים זה, הסכם במסגרת במפורש שונו או

 הסכם הוראות יגברו זה, בהסכם המוסדרים בעניינים ספק, הסר למען זה. הסכם להוראות
זה.

 תנאי כולל חתימתו, ערב שהיו כפי העובדים של ושכר ההעסקה בתנאי לפגוע כדי בהסכם אין .8
בהסכם. אחרת במפורש נקבע אם אלא סוציאליים תנאים ותק, שכר,

 במשרה המועסק עובד מלאה. במשרה המועסק לעובד מתייחסים בהסכם הקבועים התנאים .9
מועסק, הוא בו המשרה להיקף בהתאמה זה בהסכם הקבועים לתנאים זכאי יהא חלקית,

בהסכם. אחרת במפורש נקבע אם אלא

לב. ובתום בסבירות דין כל פי על לו המוקנות בזכויות ישתמש צד כל .10

 תקדים תיצור לא כלשהם, עובדים או עובד לטובת ההסכם מהוראות החברה של סטייה .11
העובדים. נציגות כלפי או אחרים עובדים כלפי חובה לחברה תקים לא נוהג, או מחייב

 העובד על יחול בגינם והמס ברוטו, בערכי הינם זה בהסכם המפורטים והזכויות הסכומים כל .12
 תשלומים בגין לנכותו שחובה ותשלום מס כל תנכה החברה העניין). (לפי העובדים נציגות או

 כלשהם זכויות או תשלומים בגין המס שווי את תגלם לא החברה דין. כל פי על אלה וזכויות
בהסכם. במפורש כך נקבע אם למעט

I. .נהלים ג

 בוטלו שלא ככל לחול, ימשיכו זה הסכם חתימת ערב בחברה הקיימים וההסדרים הנהלים כל .13
רכב, וניטור, במחשבים שימוש עבודה, נהלי :רק לא אך לרבות זה. בהסכם במפורש שונו או

 בדיקות שונות, רגולציה מדרישות המתחייבים נהלים משפחה, קרובי החברה, בציוד שימוש
 חדשים נהלים ליצור וכן קיימים והסדרים נהלים לשנות או לעדכן רשאית החברה אמינות.

 הוא קיים בנוהל שינוי או חדש נוהל לגבי הסתייגות תהיה שלוועד ככל דעתה. שיקול לפי
החלטה. קבלת טרם עימו תדון וההנהלה להנהלה לפנות רשאי יהיה

II ותחולה תוקף

II. .תוקף א

.31.12.2021 ליום ועד חתימתו מיום בתוקף יהיה זה הסכם .14

 תום מועד לפני יום 90 עד זה בהסכם שינויים להכניס רצונו על בכתב הצדדים אחד הודיע לא .15
 12 של לתקופה שינויים, ללא הצדדים על ויחול אוטומטית ההסכם תוקף יוארך תוקפו,

פעם. בכל נוספים, חודשים

 בהסכם, שינויים להכניס רצונו על ההסכם של תוקפו תום מועד לפני יום 90 עד צד הודיע .16
 ההסכם ימשיך ומתן המשא בתקופת המבוקשים. לשינויים בנוגע ומתן משא הצדדים ינהלו

חדש. הסכם על וחתימה הצדדים בין ומתן המשא לסיום עד שינויים ללא בתוקפו לעמוד

 זה הסכם לחידוש קיבוצי ומתן משא לנהל יחלו כי הצדדים בין מוסכם לעיל, האמור למרות .17
נפרדת. מיקוח כיחידת (כולל) 30.6.2022 עד תשמר המיקוח יחידת ; 2021 יוני בחודש

 אם אלא זה קיבוצי הסכם מהוראות סטיה או לשינוי עילה יהווה לא לעיל כהגדרתו מיזוג .18
 של ליישומו הרלבנטית היחידה 30.6.2022 ליום עד ובכתב. מראש הצדדים בין אחרת הוסכם
זה. הסכם חתימת בעת שהיא כפי yes היא עבודה, ליחסי הנוגע ומתן ולמשא זה הסכם



II. .תחולת ב

 עובדים למעט ההסכם, של תוקפו בתקופת בחברה המועסקים העובדים כל על יחול זה הסכם .19
:המוחרגים") (״העובדים להלן המפורטים בתפקידים המשמשים

 ישירות שמדווח ומי תחומים מנהלי מחלקות, מנהלי סמנכ״לים, החברה, מנכ״ל .19.1
למנכ״ל.

להסכם. 1 בנספח המצורפת ברשימה כמפורט מיוחדות אמון במשרות עובדים .19.2

העסקה). (סיום להסכם IV בפרק למעט צוותים, מנהלי על במלואו יחול זה הסכם .20

 15% עד של בשיעור הוא לעיל) 19 בסעיף (כאמור זה הסכם יחול לא עליהם העובדים מספר .21
 הפרה תהווה לא ,2% עד של זה משיעור לב בתום סטייה כי מוסכם החברה. עובדי כל מסך

ההסכם. של

III העסקת סדרי

III. .תעסקת סדרי א

 היקף עבודה, תהליכי עבודה, סדרי ארגון, הניהול, בנושאי ולקבוע לפעול החברה בסמכות .22
ומנהליים. טכניים ונושאים תפקיד תיאור תפקיד,

 החברה לצרכי בהתאם עובד, כל לגבי ייקבעו עבודה, יום בכל העבודה של וסיום התחלה מועד .23
דין. לכל ובכפוף

 ובשעות בימים לדין, בהתאם הינה מלאה במשרה לעובד השבועיות העבודה שעות מכסת .24
התפקיד. לדרישות בהתאם החברה שתקבע

 כמות את תקבע החברה החברה. לצרכי בהתאם משמרות, של במתכונת יועסק משמרות עובד .25
 סבב ואת למשמרות השיבוץ את יום, בכל המשמרות וסיום תחילת זמני את המשמרות,
לדין. בכפוף המשמרות,

 בכפוף בחגים, ו/או השבועית המנוחה בימי ו/או נוספות בשעות יעבוד לכך, הנדרש עובד .26
ולדין. בהסכם לאמור

 במקרים למעט החברה, צורכי לפי מראש החברה באישור רק תתאפשר נוספות בשעות עבודה .27
זאת. חייב מראש צפוי בלתי מאורע בהם חריגים

 החברה ע״י לעת מעת שייקבעו רישום אמצעי באמצעות העובד, ע״י יבוצע הנוכחות רישום .28
עבודה. יום במהלך העבודה ממקום יציאה בכל וכן העבודה, יום ובסיום בתחילת וזאת

ממוחשב, נוכחות כרטיס :כגון החברה, תקבע אותו נוכחות רישום אמצעי בכל יעשה הרישום
 העובד לרשות החברה שתעמיד אחר אמצעי כל או סלולרי מכשיר אישי, במחשב עדכון

לנהליה. ובהתאם

 בהתאם רוחני, והקניין העסקיים וסודותיה החברה נהלי על לשמור יקפידו החברה עובדי .29
החברה. של מידע אבטחת לנוהל

 בדבר הודעה עבודתו, בתנאי שינוי בעת ו/או עבודתו תחילת עם עובד לכל תמסור החברה .30
וקבלה מיון והליכי עבודה (תנאי לעבודה ולמועמד לעובד הודעה לחוק בהתאם עבודתו, תנאי



 לפגוע כוונה אין - העובד של התפקיד בתכולת יהיה שהשינוי ככל .2002תשס״ב־ לעבודה),
שינוי. אותו חל שעליו עובד כל של השתכרותו ובתנאי בשכרו

 על שמירה נוהל כגון שונות התחייבויות על עובדים להחתים לעת, מעת רשאית, החברה .31
 נוהל פנים, במידע שימוש נוהל רוחני, בקניין החברה ובעלות החברה של העסקיים סודותיה
 נהלים, על וכן בזק, חברת נהלי לפי הנדרשות הצהרות משפחה, קרובי הצהרת מידע, אבטחת
 תביא החברה הנהלת בחברה. העובד תפקיד לביצוע הרלבנטיות והתחייבויות הצהרות
 על להשפיע בהן יש אשר התחייבויות ו/או הנהלים החלת דבר את העובדים נציגות לידיעת
 לדרוש דעתה, שיקול לפי לעת, מעת רשאית, החברה העסקתם. תנאי ו/או העובדים זכויות

דין. לכל בכפוף והכל לתפקיד, רלבנטיות בדיקות לעבור מעובדים

 הרכב וכלי טאבלטים כגון: העובד לשימוש שנמסר החברה ברכוש להתקין רשאית החברה .32
 בכפוף דעתה, שיקול לפי וניטור בקרה מערכות או תוכנות העובדים, לשימוש הנמסרים
 הפוגעת פעולה יעשו לא העובדים לעובד. כך על מתאימה הודעה מסירת ותוך הדין להוראות
 לעת מעת שתהיה כפי מדיניותה, את העובדים לוועד תציג החברה אלה. מערכות בתפקוד
כאמור. וניטור בקרה במערכות שימוש בנושא המדיניות, ופרסום שינוי ובטרם

לעבודה קבלה ב..111

העבודה. לצרכי בהתאם דעתה, שיקול לפי החברה ע״י תיעשה לחברה עובדים קבלת .33

 לב בגילוי חייו קורות ואת האישיים פרטיו את למסור חייב לעבודה המתקבל עובד כל .34
לפרטיות. בזכותו התחשבות תוך ובדייקנות,

 בפרטיו שינוי כל על כך, על לו שנודע מיום ימים שבוע תוך לחברה, להודיע חייב העובד .35
 שעליו אחר פרט בכל או לעבודתו, שרלבנטי ככל הרפואי במצבו או לחברה שנמסרו האישיים

לדין. בכפוף לחברה, להודיע נדרש

 וחל לעבודה שהתקבלו העובדים של רשימה לחודש אחת הלאומית להסתדרות תעביר החברה .36
ההסכם. עליהם

קביעות קבלת ג..111

 תחילת מיום רצופה עבודה חודשי 48 על עמדה בחברה הניסיון תקופת 14.3.2019 ליום עד .37
.2016 בהסכם 38 בסעיף כאמור בחברה, כעובד העובד עבודת

 בפרק כאמור קביעות יקבל שנים), 3( עבודה חודשי 36 שהשלים עובד 14.3.2019 מיום החל .38
 ההנהלה תהיה מיוחדים במקרים הניסיון. תקופת את לקצר רשאית תהא החברה הנהלת זה.

 חודשים 3ב־ קביעות להענקת המועד את לדחות ענייניות, ומסיבות דעתה שיקול לפי רשאית,
הוועד. יידוע תוך היותר, לכל נוספים

 בנוגע החלטה תקבל החברה לעיל, כמפורט קביעות לקבלת הרלבנטית התקופה השלמת עם .39
 ההודעה קבוע. עובד ייחשב הניסיון תקופת את ישלים אשר עובד העובד. של עבודתו להמשך

קבוע. עובד של למעמד המעבר טרם ימים 30כ- העובדים ולוועד לעובד תישלח הקביעות על

 העובדים מכלל 55%מ־ יפחת לא בחברה הקבועים העובדים אחוז ההסכם, תקופת בתום .40
 כל בשל או התייעלות הליכי מיישום כתוצאה בחברה הקבועים העובדים שיעור ירד בחברה.

 לעובדים קביעות החברה תעניק בחברה, העובדים מכלל 55%ל־ מתחת אל אחרת סיבה
 קביעות מקרה בכל תוענק שלא ובלבד 55% לשיעור עד ניסיון, בתקופת המצויים נוספים

חודשים. 26מ- נמוך בוותק לעובדים



 מילואים, שירות ימים, 14 עד של תשלום ללא תופשה תקופת בתשלום, חופשה תקופות .41
 כהגדרתה והורות לידה ותקופת הריון שמירת הסכם), או חוק לפי מחלה בדמי (שמזכה מחלה
לקביעות. לזכאות הרלבנטית התקופה לצורך הוותק במניין יבואו בחוק

 מכוח הקבועים העובדים רשימת את העובדים לנציגות החברה תעביר זה הסכם חתימת עם .42
שלעיל. ההסכמות

תקופתית עובדים הערכת ד..111

 במסגרת לעובד יימסר שתוכנה לעובד, תקופתית הערכה לשנה אחת תערוך החברה ככלל, .43
הערכה. שיחת

לעובד. יימסר מהתיעוד והעתק שהיתה, ככל עובד תגובת כולל תתועד, ההערכה שיחת .44

משדות איוש ה..111

 איש טכנאי, מכירות, איש נציג, משרות כגון: ראשון תפקיד על יחול לא זה בפרק האמור .45
לוגיסטיקה.

 חל שעליהם עובדים שממלאים מהמשרות באחת חדשה משרה נוצרה או משרה התפנתה .46
 את שתשמש או המשמשת אחרת דרך בכל (או החברה בפורטל החברה תפרסם זה, הסכם

 לפני לפחות ימים 7 יעשה הפרסום משרה. באיוש הצורך את לעובדים), מידע להעברת החברה
 כולל הנדרשים, והכישורים המשרה תנאי את יכלול הפרסום חיצוניים. למועמדים פרסום

 עדיפות תינתן השיקולים במסגרת מיוחדות. ודרישות כפיפות, אודות פרטים הסף, תנאי
עובד. ידי על המשרה לאיוש

 ניסיון או ידע נדרשים בהן במשרות או מיוחדים במקרים דעתה, שיקול לפי רשאית, החברה .47
העובדים. לוועד הודעה לאחר חיצוני, מכרז במקביל לפרסם ייחודיים,

 בתפקידו חודשים 9 לפחות שעבד בתנאי שהתפנתה למשרה מועמדות להגיש רשאי עובד .48
 רשאית תהיה החברה בתפקידו. חודשים 18 לפחות עבד - מטה בעובד מדובר ואם הקודם

האמור. המינימלי הזמן משך את לקצר

 לבחינת התנאים למשרה, הדרושים הכישורים הסף, תנאי באיושה, הצורך משרה, הגדרת .49
הארגוני, במבנה המשרה מדרג ורפואיות) מהימנות ביטחוניות, בדיקות (לרבות המועמדות

 ידי על ייקבעו הנדרשת, וההכשרה למשרה והנלווים השכר תנאי למשרה, המיון תהליך
דעתה. שיקול לפי החברה

 הוגן באופן ייעשה המשרה לאיוש המועמד ובחירת המועמדים של התאמתם בחינת תהליך .50
בלבד. ומקצועיים ענייניים שיקולים בסיס על תתקבל ההחלטה ובשקיפות.

 יהיה התהליך, לתקינות או תוכנה או המשרה לפרסום בנוגע השגות יהיו שלוועד ככל .51
 להגשת שנקבע הזמן פרק בתוך החברה, של הגיוס למנהלת השגותיו להביא באפשרותו

החלטה. קבלת טרם עימו תדון והיא למשרה, מועמדות

 יוכל המשרה איוש בדבר החלטה קבלת ולפני התהליך ניהול במהלך מאוד חריגים במקרים
 השגותיו את בפניו ולהציג החברה של אנוש משאבי לסמנכ״ל לפנות העובדים ועד יו״ר

 העובדים ועד יו״ר בפני תציג החברה כי מובהר החלטה. תקבל שהחברה טרם ייבחן והנושא
מועמדים. פרטי חשיפת ללא ההחלטה, לקבלת השיקולים את

עובדים ניוד .1.111
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 עובדים ניוד על כי מובהר בודד. קבוע עובד של לניוד מתייחס זה בפרק האמור ההליך .52
 לאמור בהתאם יפעלו והצדדים זה בפרק האמורים הכללים יחולו לא ארגוני משינוי כתוצאה
.2019 מרץ בהסדר

 לפי גאוגרפיים אזורים בין או אתרים בין או תפקידים בין עובדים לנייד רשאית החברה .53
צרכיה.

 אזורים בין או החברה אתרי בין או אתר באותו לתפקיד מתפקיד עובד לנייד רשאית ההנהלה .54
 העובד של ושכרו העסקתו בתנאי פגיעה ללא החברה, צרכי לפי ייעשה הניוד גאוגרפיים.

 טלפון נייד מחשב רכב, - העובד מנוייד ממנו לתפקיד הצמודים נלווים עבודה תנאי ולמעט
 ניוד לגבי הסתייגות תהיה שלוועד ככל העובד. מנוייד אליו לתפקיד נלווים שאינם ככל נייד
 עימו תדון וההנהלה להנהלה לפנות רשאי יהיה הוא גאוגרפיים אזורים בין או אתרים בין

החלטה. קבלת טרם

 לכל ק״מ 60 לפחות הניוד, ערב שהיתה כפי העובד, לנסיעת מוסיף לאתר מאתר שניוד ככל .55
 בכל וממנה לעבודה נסיעה של נוספים ק״מ 120 לפחות (ובסה״כ וממנה לעבודה נסיעה כיוון

 וזאת ניוד, יום לכל עבודה שעת חצי של שכר בשווי פיצוי לעובד החברה תשלם ניוד), יום
 בשל מפוטר בדין להתפטר העובד בזכות לפגוע כדי באמור אין הניוד. מיו□ אחת שנה למשך

 דמי בגין התשלום את ההנהלה תתאים בנוסף הניוד. מיום אחת שנה במשך כאמור ניוד
לדין. ובהתאם הצורך לפי העובד, של הנסיעה

 החברה, בצרכי זמני שינוי או חולפת משימה ביצוע מקום, מילוי של במקרים - זמני ניוד .56
 על תעלה שלא לתקופה יהיה הניוד דעתה. שיקול לפי זמני באופן עובד לנייד רשאית החברה

 של בנסיבות למשל הצורך, במקרה העסקתו. ובתנאי העובד בשכר פגיעה ללא ימים, 90
 הניוד תקופת את להאריך החברה רשאית תהא והורות, לידה לתקופת שיצא עובד החלפת

לתפקידו. יחזור העובד זה מועד לאחר נוספים. ימים 90ל- עד הזמני

 תקופת את להאריך העובד, להסכמת ובכפוף דעתה שיקול לפי החברה, תוכל חריגים במקרים
העסקתו. ובתנאי העובד בשכר פגיעה ללא נוספת, קצובה בתקופה הזמני הניוד

t i l l. מידע ואבטחת חדש וציוד טפמלוג״ס שממיס

 עם פעולה ישתפו העובדים לעיל. כהגדרתם שינויים לעת מעת תיישם החברה כי מוסכם .57
 כל של השתכרותו ובתנאי בשכרו לפגוע כדי זה בסעיף באמור אין שיידרשו. כפי השינויים

השינויים. חלים שעליו עובד

 כל וכי לחוק, בהתאם לפרטיות, העובד של בזכותו מכירה היא כי מצהירה החברה הנהלת .58
 בהתאם ייעשה העובד בפרטיות ו/או הפרט בצנעת לפגוע העלול חדש ציוד ו/או טכנולוגי שינוי

 כפי במדיניות, ושינויים מדיניותה את העובדים לוועד תציג החברה הדין. להוראות ובכפוף
שלעיל. בנושא לעת, מעת שיהיו

החברה. לנהלי בהתאם בו וינהגו לעיל כהגדרתו החברה רכוש על ישמרו העובדים .59

 אליו לגשת רשאית והחברה בלבד החברה בבעלות הם בו האצור המידע וכל החברה רכוש .60
 לרכוש ביחס כלשהן לזכויות טענה תהיה לא לעובד דעתה. שיקול לפי עת בכל אותו ולקבל

בו. האצור למידע או החברה

 גלישה לרבות הרשת, התוכנות, החברה, של המחשב במערכות החברה עובדי של שימוש כל .61
החברה. לנהלי בהתאם ייעשה אלקטרוני, בדואר ושימוש באינטרנט

IV העסקה סיוס

לדין. בכפוף דעתה, שיקול לפי מספקת מסיבה קבוע לא עובד לפטר רשאית תהא החברה .62



 נקבע בו מקום למעט בלבד קבועים עובדים על חל העסקה) (סיום זה IV בפרק האמור .63
אחרת. במפורש

 IV פרק מהוראות לגרוע מבלי צוותים. מנהלי על חל לא העסקה) (סיום זה IV בפרק האמור .64
 עובדי מכלל עובד של העסקתו את לסיים החברה תשקול בו מקרה בכל העסקה), (סיום זה

 לשימוע הזימון החלטה. קבלת טרם לשימוע העובד את תזמן היא התאמה, אי עקב החברה
 את החברה שוקלת שבגינם הנימוקים את ויכלול השימוע מועד לפני ימים 4 העובד אל ישלח

 כי יצוין לשימוע הזימון במכתב שניתן. ככל רלבנטיים, מסמכים בצירוף העובד, של פיטוריו
הוועד. נציג לרבות לשימוע, מטעמו מי להביא זכאי העובד

התאמה אי פיטורי א..1\7

 מתיפקודו או מהתנהלותו רצון שביעות חוסר תהיה שבו מקרה כל היא לעבודה התאמה אי .65
בעבודה. קבוע עובד של מביצועיו או

 לשיחת החברה אותו תזמן לעבודה, עוד מתאים אינו קבוע שעובד סבורה החברה שבו במקרה .66
 והעובד רצונה, שביעות לחוסר הסיבות את העובד בפני החברה תפרט המשוב בשיחת משוב.
 ככל מוגדרים, יעדים לעובד יינתנו המשוב בשיחת התייחסויותיו. וליתן להגיב רשאי יהיה

חודשים. 3 של תקופה במשך לתיקון האפשר,

 לשימוע העובד את לזמן רשאית היא מספק שיפור חל לא התקופה בתום החברה לדעת אם .67
 השימוע מועד לפני ימים 4 העובד אל ישלח לשימוע הזימון התאמה. אי מחמת פיטורים לפני

 מסמכים בצירוף העובד, של פיטוריו את החברה שוקלת שבגינם הנימוקים את ויכלול
 מטעמו מי להביא זכאי העובד כי יצויין לשימוע הזימון במכתב שניתן. ככל רלבנטיים,

החלטה. ותקבל השימוע הליך את תערוך החברה הוועד. נציג לרבות לשימוע,

 להשיג רשאי יהיה הוא העובד, לפיטורי מתנגד והוועד פיטורים על החברה שהחליטה ככל .68
:כדלקמן ויהיה משבוע, יותר לא הכל, בסך יימשך, ההשגה הליך הפיטורים. החלטת על בכתב

 נציג לבין עקיף ומנהל היחידה של אנוש משאבי מנהלת בין דיון ייערך - ראשון שלב .68.1
 יעברו ימים 2 בתוך החלטה תתקבל שלא ככל להסכמה. להגיע בניסיון העובדים ועד

השני. לשלב הצדדים

 של אנוש משאבי לסמנכ״ל הדיון יועבר הראשון, בשלב הסכמה בהיעדר - שני שלב .68.2
 זה בשלב ההחלטה הלאומית. ההסתדרות ונציג הוועד יו״ר מטעמו, מי או החברה
 החברה תקבל הסכמה בהיעדר לדיון. הנושא שהועבר מיום ימים 5 בתוך תתקבל
החלטה.

משפטיות. לערכאות לפנות העובד של האישית מזכותו לגרוע כדי לעיל באמור אין .69

 להורות רשאית תהיה והחברה בתוקף, יהיו לא הפיטורים לעיל, כאמור ההליך למיצוי עד .70
שכרו. קבלת תוך לעבודה להתייצב לא או כרגיל בעבודתו להמשיך לעובד

1.IV. משמעת פיטורי

הוועד. של אחד ונציג הנהלה נציגי 2מ־ שתורכב ועדה - משמעת״ ״ועדת :זה פרק לעניין
להסכם. 2 כנספח המצורף בנספח כהגדרתה ־ חמורה״ משמעת ״עבירת :זה פרק לעניין

 משמעת עבירת ביצוע בשל קבוע עובד פיטורי בלבד. קבועים עובדים על יחול זה בפרק האמור .71
זה. פרק הוראות לפי ייעשו עבודה כללי של שיטתית הפרה או חמורה

 יש כיצד קובע הדין אשר משמעת עבירת עבר קבוע שעובד חשד מתעורר שבהם במקרים .72
הליך יקויים לא מינית, הטרדה למניעת החוק לפי התנכלות או מינית הטרדה קרי לבררה,



 ותנהג הדין, פי על הנדרש הבירור הליך את החברה תקיים זאת, במקום זה. פרק פי על בירור
בחוק. הקבוע למנגנון בהתאם שהתקבלה החברה שקיבלה ההחלטה פי על

 לעובד תינתן התקין העבודה במהלך שפוגעת עבודה כללי של שיטתית הפרה של במקרה .73
אחד. חודש של תקופה במשך ההפרה את לתקן הזדמנות

 עבודה כללי של שיטתית הפרה של במקרה או חמורה משמעת עבירת לביצוע חשד של במקרה .74
:כדלקמן הליך יתקיים העובד של העסקתו לסיים מבקשת החברה שבו

 מולו ותבדוק חמורה משמעת עבירת בביצוע שנחשד עובד תזמן מטעמה מי או החברה .74.1
ברור. מולו תערוך עבודה כללי של שיטתית הפרה של ובמקרה החשדות, את

 יזומן הוא העבודה, כללי של השיטתית בהפרה או כנגדו בחשדות מודה שהעובד ככל .74.2
לשימוע.

 או העבודה כללי של השיטתית ההפרה את או כנגדו החשדות את מכחיש שהעובד ככל .74.3
סופית. תהיה והחלטתה המשמעת ועדת לבירור הענין יועבר הסתייגויות, מעלה

 את תבחן העובד, כלפי לחשדות הרלבנטי החומר כל את לידיה תקבל המשמעת ועדת .74.4
ימים. 7 תוך האמור לעניין החלטה ותקבל דעתה שיקול לפי העובד את תזמן האמור,

 הענין יועבר העובד, של העסקתו סיום על להמליץ החליטה המשמעת שוועדת ככל .74.5
שימוע. הליך להמשך

 זמן לפרק מעבודתו חוזרת או חמורה משמעת בעבירת שנחשד עובד להשעות רשאית ההנהלה .75
 העובד של הימצאותו כי אמתי חשש יש בהם חריגים במקרים זאת ימים, 30 על יעלה שלא

 ימים 30 על עולה המשמעתי הבירור שהליך וככל חריגים במקרים נזק. לגרום עלולה בחברה
 יותר בלא ההשעיה זמן את להאריך יהיה ניתן משטרה), חקירת (דוגמת החברה בשליטת שלא

נוספים. ימים 30מ-

שלו. הבסיס משכר 50% של לתשלום זכאי יהיה העובד ההשעיה בתקופת .76

 החברה מאשמה, זכאי העובד כי נמצא שהתקיים, ככל המשמעתי, הבירור שלאחר ככל .77
ההשעיה. תקופת כל בעבור העובד של המלא שכרו את תשלים

X IV וצמצומיס אדמו דה התייעלות, פיטורי

 על-ידי ייקבע התייעלות בפיטורי הצורך בלבד. קבועים עובדים על יחול זה בפרק האמור78.
:כדלהלן יפעלו הצדדים כאמור ובמקרה דעתה, שיקול לפי ההנהלה

 והיקף אפשריות חלופות בדבר העובדים נציגות עם היוועצות תקיים ההנהלה .78.1
 ככל לעובדים. ההודעה מתן לפני ימים 10 במשך קבועים, לעובדים בנוגע הפיטורים

 מתן לאחר ימים 7 בתוך הצדדים זאת יעשו כך, לשם נוסף זמן בפרק צורך שיהיה
לעובדים. ההודעה

 שרלבנטי, וככל הצורך במידת העובדים, לנציגות ההנהלה תציג ההיוועצות במסגרת .78.2
 נציגות עם ותדון התייעלות, או צמצומים לבצע בצורך התומכים רלבנטיים מסמכים
 אחרים עובדים על ההשלכות ועל המפוטרים לעובדים שיינתנו התנאים על העובדים
כאלה. שישנן ככל ההתייעלות, מפיטורי להיפגע שעלולים

 העובדים שמות של רשימה העובדים לנציגות תעביר ההנהלה ההיוועצות, במסגרת78.3
 השיקולים את גם ההנהלה תשקול זו רשימה בגיבוש לפטר. מעוניינת שהיא הקבועים
 נסיבות בחברה, העובד וותק לעבודה, העובד של התאמתו החברה, צרכי הבאים:
אישיות.
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 העובדים מכלל 10% עד של שמות על וטו להטיל זכות תהיה העובדים לנציגות .78.4
 שהמספר ככל ההיוועצות. ימי 10 תקופת בתוך לפיטורים, המועמדים הקבועים
 כלפי יעוגל הוא כי מוסכם שלם, מספר יהיה לא זה בסעיף כאמור 10% המהווה

זה, IV.1 בפרק כאמור הווטו זכות מהגנת ליהנות יוכל לא עובד כי מוסכם מעלה.
בחברה. עבודתו במהלך פעמים 2מ- יותר

 בהליך להמשיך ההנהלה תוכל שמם, על וטו הוטל שלא עובדים לגבי כי מוסכם, .78.5
 לא השימוע לאחר החליטה החברה אם לשימוע. זימון שליחת לרבות הפיטורים,

 כמועמד אחר עובד להציע ההנהלה תוכל וטו, הוועד הטיל לא שמו שעל עובד לפטר
וטו. להטיל זכות לוועד תהיה לא אלו שמות על תחתיו. לפיטורים

 תקבע וההנהלה זה, פרק שלפי הפיטורים מהליך יוצאו וטו, הוטל שלגביהם עובדים
וטו. להטיל זכות לוועד תהיה לא אלו שמות על במקומם. חלופיים מועמדים

 לעובדים שיינתנו לתנאים באשר אינטנסיבי ומתן משא ינהלו הצדדים זו בתקופה .78.6
החברה. ידי על החלטה קבלת טרם התייעלות, מטעמי המפוטרים

 בתקופת התייעלות פיטורי על ספק, הסר ולמען זה, בפרק לעיל האמור מן לגרוע מבלי .78.7
.2019 מרץ הסדר הוראות יחולו זה הסכם

 שינויים יבוצעו לא ,17.11.2019 מיום לו ובתוספת 2019 מרץ בהסדר המוסדר למעט .78.8
 מבניים ו/או ארגוניים שינויים לגבי הצדדים. בהסכמת אלא נוספים סינרגטיים

זה. קיבוצי הסכם הוראות יחולו מהסינרגיה נובעים שאינם

 ביישום משרות לאיוש הנוגע רבעוני דו״ח העובדים ועד יו״ר לעיון תעמיד החברה .78.9
 כולל ורבעון רבעון לכל עדכני עובדים מצבת דו״ח וכן 2019 ממרץ הסינרגיה תוכנית
עדכנית. תקנים רשימת

V שבד

 ההתחלתי היסוד שכר ,2017 ינואר מחודש החל ,2018 מרץ בחודש הצדדים בין שהוסכם כפי .79
₪. 5,500מ- יפחת לא הקיבוצי, בהסכם כהגדרתם הלוגיסטיקה עובדי של

K.V. 2020 לשנת שבד קידום מגגגוו

להלן. זה בפרק כמפורט השכר קידום מנגנון יהיה 2020 בשנת .80

 לתפקידיהם בהתאם העובדים על יחול והוא בשכר, קידום מבטיח השכר קידום מנגנון .81
:הזכאים״) ״העובדים :זה (בפרק להלן כמפורט וויתקם

.2020 בשנת באפריל 1ה- עד בחברה עבודה חודשי 12 שהשלימו לוגיסטיקה עובדי .81.1

.2020 בשנת באפריל 1ה- עד בחברה עבודה חודשי 60 שהשלימו מתקינים .81.2

.2020 בשנת באפריל 1ה־ עד בחברה עבודה חודשי 36 שהשלימו טכנאים .81.3

.2020 בשנת באפריל 1ה- עד עבודה חודשי 24 שהשלימו נציגים .81.4

.2020 בשנת באפריל 1ה־ עד עבודה חודשי 24 שהשלימו מכירות אנשי .81.5

.2020 בשנת באפריל 1ה־ עד עבודה חודשי 12 שהשלימו מטה עובדי .81.6

הבסיס. משכר 2% של בגובה שכר תוספת הזכאים העובדים כלל יקבלו ,2020 בשנת .82

1.V. קידום במאי).מגגגוו (המשולמת 2020 אפריל ממשכורת ההל ישולם האהיד השבד קידום
2021 לשנת ומענק שבר
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להלן. זה בפרק כמפורט השכר קידום מנגנון יהיה 2021 בשנת .83

 לתפקידיהם בהתאם העובדים על יחול והוא בשכר, קידום מבטיח השכר קידום מנגנון .84
:הזכאים״) ״העובדים :זה (בפרק להלן כמפורט וויתקם

.2021 בשנת באפריל 1ה- עד בחברה עבודה חודשי 12 שהשלימו לוגיסטיקה עובדי .84.1

.2021 בשנת באפריל 1ה- עד בחברה עבודה חודשי 60 שהשלימו מתקינים .84.2

.2021 בשנת באפריל 1ה־ עד בחברה עבודה חודשי 36 שהשלימו טכנאים .84.3

.2021 בשנת באפריל 1ה- עד עבודה חודשי 24 שהשלימו נציגים .84.4

.2021 בשנת באפריל 1ה- עד עבודה חודשי 24 שהשלימו מכירות אנשי .84.5

.2021 בשנת באפריל 1ה- עד עבודה חודשי 12 שהשלימו מטה עובדי .84.6

הבסיס. משכר 1% של בגובה שכר תוספת הזכאים העובדים כלל יקבלו 2021 בשנת .85

במאי). (המשולמת 2021 אפריל ממשכורת החל ישולם האחיד השכר קידום .86

 של מעסיק) לאומי ביטוח דמי (בנטרול שנתית מעסיק עלות לפי שיחושב תקציב יוקצה בנוסף, .87

 בהתאם כמענק וישולם במלואו יחולק זה תקציב הזכאים. העובדים של הבסיס משכר 1%

 בחודש (המשולמת 2021 אפריל חודש במשכורת ישולם המענק החברה. הנהלת דעת לשיקול

 חלק יהווה ולא סוציאליות הפרשות יישא לא שהמענק מובהר ספק הסר למען ).2021 מאי

צורך. לשום העובד משכר

 פי על במלואו המענק חלוקת אופן את המענק חלוקת בטרם לוועד תציג החברה הנהלת .88

מחלקה. בכל הזכאים העובדים ומספר מחלקות אגפים,

ג. אחרים שכר עדכוני ¥.

א בפרקים המפורטות האחוזיות השכר לתוספות בנוסף  כמפורט שכר עדכוני יינתנו ו-¥ב, ¥
:זה בהסכם כמפורט הזכאות לתנאי בכפוף והכל להלן,

 ליטול זכאים יהיו בחברה, לעבודתם הראשונות השנים בשלוש מתקינים) (שאינם טכנאים .89
להסכם. 3 בנספח כמפורט skilling במנגנון חלק

 כמפורט אחרים שכר לעדכוני זכאים יהיו לעבודתם, הראשונות השנים בחמש מתקינים .90
להסכם. 3 בנספח

 השלימו 2016 הסכם חתימת שביום טכנאים על רק יחול זה 91 בסעיף האמור :100ח- מועדון .91
 מענק לקבל ובחר בחברה, עבודה חודשי 100 שהשלים כאמור טכנאי בחברה. עבודה שנות 3

המענק, חלף ,2020 ינואר מחודש החל יקבל, ),2016 להסכם 85 בסעיף לאמור (בהתאם
ועניין, דבר לכל משכרו חלק שתהווה ₪, 230 של בגובה הבסיס לשכר חודשית שכר תוספת
 באה זאת שכר תוספת ספק, הסר למען לעיל. כאמור שכר תוספות חישוב לצורך לרבות

 העובדים ספק, הסר למען .2016 להסכם 85 בסעיף כאמור מענק בגין תשלומים במקום
א בפרקים כאמור שכר לעדכוני זכאים יהיה זה, סעיף לפי לתוספת הזכאים ב ¥ ¥ לעיל. ו-

פללי .92

 החברה ידי על ייקבעו אלו, לתשלומים עיסוקם מכוח הזכאים לעובדים תמריצים או עמלות .93
למתן או לחישוב והפרמטרים התמהיל לעניין לרבות דעתה, לשיקול בהתאם לעת מעת
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 לאפשר כדי באמור אין התגמול. גובה ו/או פרמטר כל של במשקולות שינוי ו/או התגמול
הכולל. והתמריצים העמלות בתקציב משמעותית הפחתה

ח! המצורף בנספח מפורטים זה, בפרק נכללים שאינם עובדים של שכר קידום מנגנוני .94 פ ס  כנ
להסכם.

 חלק יהוו להסכם, 3 נספח ולפי לעיל 1V-1 nV פרקים לפי הניתנות הבסיס לשכר תוספות .95
סוציאליות. לזכויות לרבות ועניין דבר לכל הבסיס משכר

 תקופת תום עד יחולו להסכם 3 בנספח המפורטים הקידום ומנגנוני השכר קידום מנגנון .96
 ביניהם הצדדים יידברו החברה של הפיננסי במצבה הרעה שתחול ככל ההסכם. של תוקפו
האמור. המנגנון של מתוקפו לגרוע כדי זו בהידברות אין כאשר אפשריים, לפתרונות ביחס

VI עבודה תנאי

 למועד שקדמו החודשים 12 במשך שעבדה לילד אם :לידה לאחר לאם עבודה יום קיצור .97
 בשעה העבודה יום לקיצור זכאית ומעלה, 80% של משרה בהיקף לידה לחופשת יציאתה

 שנה למשך זאת כל הבסיס. בשכר לפגוע מבלי בפועל, עובדת היא בו יום בכל וזאת אחת,
הלידה. מיום

 פי על יעשה ברצף ימים 5 מעל פעיל מילואים לשירות יצא זוגה שבן לאם עבודה יום קיצור .98
 עבודה יום לקיצור הזכאות כי הצדדים בין מוסכם .1954התשי״ד־ נשים, עבודת חוק הוראות
 המחוייבים בשינויים יחול הנ״ל ומעלה. 80% הוא משרתן שהיקף עובדות על תחול כאמור,

פעיל. מילואים בשירות נמצא/ת זוגו זוגו/בן שבת עובד כלפי

 זכאי מוכר אקדמי במוסד תעודה לימודי או אקדמיים לימודים הלומד עובד :סטודנט משרת .99
 זהה בשיעור הפחתה (תוך 25%ל- עד של בשיעור משרתו היקף את תפחית החברה כי לבקש

 החברה אקדמיים. לימודים בדבר הרלבנטיים המסמכים הצגת תוך העסקתו), ותנאי בשכרו
.הענין לפי בה ותחליט העובד בקשת את תשקול

 בהתאם החברה, ע״י נדרש אשר בלבד ובטכני בשירות צוות מנהל :כוננות עבור תשלום .100
 תשלום לקבל זכאי יהיה ובחגים בשבת שישי, בימי טלפונית כוננות לבצע העבודה, לסידור

כוננות. יום כל ביצוע עבור בלבד ₪ 250 של כולל בסך זו כוננות עבור

 ביצוע בשל ייפגע לא החברה, דרישת לפי חדש לעובד חפיפה שיבצע עובד :חפיפה ביצוע .101
 של עבודתו ותנאי שכרו זכאי. הנו לו אחר עבודה תנאי וכל עמלות בונוסים, בשכרו, החפיפה

 העבודה חודשי בשלושת שכרו ממוצע לפי יחושבו בפועל, חפיפה ביצע בהם בימים העובד
החפיפה. נערכה בו לחודש שקדמו

 זכאים יהיו בלבד מקומי צוות לערב הגעה בחובת הנדרשים נציגים :נציגים צוות ערב .102
 בסעיף האמור ספק, הסר למען רגילות. שעות שכר בגובה שיהיה האירוע שעות עבור לתשלום

הגעה. חובת בו שאין צוות ערב על חל לא זה

 להשתתפות זכאים החברה עובדי :וממנה לעבודה נסיעות עבור בהוצאות השתתפות .103
 המעביד השתתפות בדבר ההרחבה בצו לקבוע בהתאם וממנה לעבודה נסיעה בהוצאות
וממנה. לעבודה נסיעה בהוצאות

 מדי מהחברה בפועל ביגוד לקבל זכאים יהיו שטח מכירות ונציגי מחסנאים טכנאים, :ביגוד .104
 על מכנסיים. זוגות 3 בנוסף לקבל זכאים יהיו שטח מכירות נציגי כיום. בחברה כנהוג שנה,

 קבוצת כל זכאית תהיה להם הביגוד פריטי את לשנות רשאית תהיה החברה לעיל האמור אף
 מתשלום או הביגוד מתנאי לגרוע כדי זה בסעיף אין כן, כמו העבודה. לסוג בהתאם עובדים

זה. הסכם להוראות בהתאם או נוספים בתפקידים כיום הניתנים הביגוד בגין

:הבראה דמי .105
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 ההרחבה ובצווי להלן למפורט בהתאם הבראה דמי לתשלום זכאי יהיה עובד .105.1
 ("צווי 1957תשי״ז- קיבוציים, הסכמים חוק לפי הבראה דמי תשלום בדבר

מביאה"). דמי בדבר ההרחבה

:יהיה ההבראה ימי מספר .105.2

לעובד המגיעים הבראה ימי וותק שנות
5 1
6 2-3
7 4־10
8 11-15
9 16־19

10 ואילך 20ה- מהשנה

 בהתאם יהיה חודשים 12-36 שבין בותק לעובד הבראה יום עבור התשלום .105.3
הבראה. דמי בדבר ההרחבה בצווי לקבוע

₪, 420 על יעמוד חודשים 36־72 שבין בותק לעובד הבראה יום עבור התשלום .105.4
מביניהם. הגבוה לפי הבראה, דמי בדבר ההרחבה בצווי לקבוע בהתאם או

 על יעמוד חודשים 72ל- שמעל בותק החברה לעובד הבראה יום עבור התשלום .105.5
 הגבוה לפי הבראה, דמי בדבר ההרחבה בצווי לקבוע בהתאם או ₪, 450

מביניהם.

 עד יוני מחודש הקיץ, מחודשי אחד במהלך לעובדים ישולמו ההבראה דמי .105.6
 קייטנות בגין המענק משולם בו בחודש לא (אולם שנה מדי ספטמבר חודש

החברה. של דעתה שיקול לפי להלן), המפורט

ופרסומות מקור בהפקות החברה עובדי השתתפות .106

 ופרסומות מקור בהפקות להשתתף מועמדות להגיש יוכלו וילדיהם עובדים .106.1
 תהיה ובפרסומות מקור בהפקות השתתפות בארץ. החברה מטעם שנעשות

החברה, של דעתה ושיקול ההפקה, לצרכי ההפקות, חברת לאישור כפופה
כאמור. השתתפות לאשר התחייבות להוות כדי באמור ואין

והתעשיה, הכלכלה ממשרד ילדים להעסקת באישור כרוכה ילדים השתתפות .106.2
 קטינים השתתפות כי מובהר להשתתפות. כתנאי החוק למגבלות בהתאם

אפוטרופוסיהם. באחריות תהיה

 אחד רגיל עבודה יום של לתשלום זכאי יהיה כאמור בהפקה שישתתף עובד .106.3
 ייחשבו אחד, עבודה יום על עולה בהפקה העובד שהשתתפות במידה בלבד.

 ימי מיתרת בהתאם, וינוכו, חופשה כימי בהפקה ההשתתפות ימי יתר
תשלום. ללא לחופשה ייחשבו או העובד של החופשה

רתמה פעילות .107

תקציברווחה: .107.1

 תדון אשר העובדים ולוועד להנהלה משותפת רווחה ועדת ינהלו העובדים וועד החברה
בהסכמה. החלטותיה ותקבל הרווחה תקציב את תנהל בחברה הרווחה בפעילויות

 נגזר קלנדרית שנה לכל החברה של הכולל השנתי הרווחה פעילות תקציב .107.1.1
החברה. עובדי לכלל מיועד הוא ובהתאמה החברה עובדי כלל ממצבת

 המועסקים העובדים מכלל עובד כל עבור ₪ 4,700 לפי יחושב התקציב
פעילות ("תקציב קלנדרית שנה אותה של ינואר בחודש בחברה

\ C
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 יועבר לא מסויימת בשנה ינוצל שלא רווחה פעילות תקציב הרווחה").
הבאות. לשנים

 תכנית בניית לצורך קלנדרית שנה כל סוף לקראת תתכנס הרווחה ועדת .107.1.2
הרווחה. ועדת

 דיון לצורך לרבעון, כאחת השנה, במהלך פעם מדי תתכנס הרווחה ועדת .107.1.3
הרווחה. ועדת בתכנית

 החברה. השתתפות של המלאה העלות את כולל הרווחה פעילות תקציב .107.1.4
 מסוג הנגזרות המיסוי עלויות את ויכלול ברוטו בסיס על יחושב התקציב
 גילום על הוועדה תחליט בהם (במקרים גילום עלויות לרבות הפעילות

הפעילות).

:הבאות הפעילויות היתר, בין ייכללו הרווחה פעילות בתקציב .107.2

 גם כולל חברה" "נופש ספק, הסר למען - לעובדים שנתי חברה נופש .107.2.1
 אם תחליט הרווחה ועדת מקצועי. לקידום אגודה במסגרת השתלמות

 יתקיים חברה נופש וגובהה. הנופש בהוצאות עובדים השתתפות נדרשת
ההסכם. משנות שנה בכל לשנה אחת

 הסתדרות - ״הילה במסגרת שייעשה יכול לעיל, כהגדרתו השנתי הנופש
(חל״צ)". בע״מ העובד לקידום ישירה

בשנה. ₪ 250 בשווי השנה לראש ושי ₪ 450 בשווי לפסח שי ־ לחג שי .107.2.2
 האמור לחג השי שווי העובד. של משרתו בהיקף תלוי אינו לחג השי גובה

הרווחה. תקציב במסגרת יגולם

 העובדים ילדי עבור פורים אירוע פורים, בחג לשנה, אחת ־ פורים אירוע .107.2.3
 נציגות בשיתוף פורים כמסיבת יוגדר אשר החברה, לעובדי נוסף, ואירוע

החברה. והנהלת העובדים

 הספר בבתי הלימודים שנת לתחילת בסמוך שנה מדי א׳- כיתה אירוע .107.2.4
 בספארי א׳, לכיתה עולים אשר העובדים לילדי כיף יום יערך היסודיים,

 העולים העובדים לילדי תוענק במסגרתו אחרת רלבנטית באטרקציה או
א׳. כיתה ערכת א׳ לכיתה

 לילדי מיוחד אירוע יערך לשנה אחת - לבגרות מילדות מעבר אירוע .107.2.5
השנה. באותה 13 לגיל הגיעו אשר העובדים

:כדלקמן מיוחדים, אירועים עבור שי ־ מיוחדים לאירועים שי .107.2.6

העובד. הולדת יום .107.2.6.1

עובד. של ילד גיוס .107.2.6.2

בן. הולדת .107.2.6.3 ת/ ב

עובד. נישואי .107.2.6.4

 והתאמות לשינויים ניתנות זה 107.2 בסעיף המתוארות הרווחה פעילויות .107.2.7
הרווחה. ועדת להחלטות ובכפוף לצורך בהתאם

הלוואות .108

 זכאי יהיה ומעלה, 50% של משרה ובחלקיות לשנה מעל בחברה המועסק עובד כל .108.1
2־ בין יחולק שההחזר תוך ₪, 6,000 על עולה לא אשר הלוואה לקבלת, בקשה להגיש
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 הלוואה בקשת לנוהל בהתאם להגיש יש הבקשה את ריבית. ללא תשלומים, 10
 הלוואות בגין דין פי על הנדרש חובה תשלום כל לעת. מעת שיהיה וכפי בחברה הקיים

העובד. על יחול רעיונית), רבית בגין מס שווי זקיפת (כגון שנדרש, ככל כאמור,

שהיא, סיבה מכל ההלוואה מלוא את שהחזיר מבלי תסתיים העובד של עבודתו אם .108.2
לקבל, זכאי יהיה שהעובד סכום מכל ההלוואה יתרת את לקזז החברה הנהלת רשאית
וכו׳. פיטורים פיצויי חופשה, פדיון עבודה, שכר לרבות

קייטנות תוספת .109

 לאחד נכון שנים 10 עד חודשים 6 בני שילדיו לשנה, מעל בחברה המועסק עובד כל .109.1
 קייטנה לתוספת הזכאות קייטנה. לתוספת זכאי יהיה שנה, אותה של אוגוסט בחודש
 עובד יחסי מתקיימים שבה בתקופה ניתנת שהתוספת ובתנאי לשנה, אחת תהיה

 בהיקף תלות ללא ילד, כל עבור ₪ 300 של בגובה תהיה הקייטנה תוספת מעסיק.
אוגוסט. חודש במשכורת במסגרת ותשולם העובד, של משרתו

 הקיץ תקופת במהלך קייטנות עבור לתשלום אישור בהצגת מותנית התוספת קבלת .109.2
.3 לגיל מתחת ילדים עבור למעט שנה, אותה של

 להמלצות בהתאם זאת כל מצטיינים. עובדים שנה מדי תוקיר החברה .מצטיין עובד .110
 או למענק זכאי יהיה מצטיין עובד העובד. והישגי לחברה תרומה ביעדים, עמידה הממונים,

החברה. מטעם שי

בריאות ביטוח .111

 מיום החל מהחברה בסיסי רובד בריאות ביטוח למימון זכאים יהיו החברה עובדי .111.1
 זה הסכם חתימת בעת הקיימת הביטוח תקופת במשך בחברה, הראשון עבודתם
 נציגי לעיל האמור אף על בחברה. ולנהוג הביטוח חברת לכללי דין, לכל ובכפוף

 6 לאחר לעיל כאמור בסיסי רובד בריאות ביטוח למימון זכאים יהיו שטח מכירות
 לעיל כאמור בסיסי רובד בריאות ביטוח למימון זכאים יהיו ונציגים עבודה חודשי
בחברה. עבודה חודשי 12 לאחר

העובד. על יחול הבריאות ביטוח בגין המס נטל .111.2

וארוחות אש״ל .112

 יום כל עבור אש״ל, עבור לתשלום זכאים יהיו טכני צוות ומנהלי מתקינים טכנאים, .112.1
ליום. ₪ 32 של בתעריף שעות, שש מעל שאורכו בפועל, עבודה

 או החברה של האוכל בחדר מסובסדת צהריים לארוחת זכאים יהיו העובדים יתר כל .112.2
אחר, באמצעי (או עובד בכרטיס שימוש באמצעות הסדר, לחברה יש עמם העסק בבתי

יהיה). אם

 אחד בכל או האוכל בחדר לאכול האם לבחור רשאי העובד יהא בפועל עבודתו בימי .112.3
 לארוחה זכאותו את לנצל רשאי יהא לא העובד ואולם החברה, שבהסדר העסק מבתי
זה. בהסכם לאמור בכפוף אלא ביממה, אחת מפעם יותר

112.4

112.5

112.6

 בימי מסובסדת צהרים לארוחת זכאי יהיה לא עובד כי מובהר ספק הסר למען
 וכיו״ב. חגים מחלה, חופשה, מחמת כגון מעבודה, היעדרות

 :כדלקמן תהיה הצהריים ארוחת בעלות העובד השתתפות

:אוכל חדר קיים עבודתו שבמקום לעובד
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 באחד או החברה של האוכל בחדר ש״ח) 31 השובר (שווי מלאה צהריים ארוחת עבור א.

 בעלות תישא והחברה ₪ 10 של סך העובד של משכרו ינוכה שבהסדר, העסק מבתי

₪של בסך נוספת 2 1;

 באחד או החברה של האוכל בחדר ₪) 20־15 השובר (שווי קלה צהריים ארוחת עבור ב.

 בעלות תישא והחברה ₪ 5 של סך העובד של משכרו ינוכה שבהסדר, העסק מבתי

; ₪ 15 של בסך נוספת

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

 בתשלום בעצמו יישא העובד ובנוסף א׳, קטן בסעיף כאמור הסכום העובד של משכרו

-, ₪ 31 ל־ שמעבר העלות

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

 בתשלום בעצמו יישא העובד ובנוסף ב׳, קטן בסעיף כאמור הסכום העובד של משכרו

₪. 20 ל- שמעבר העלות

 כאמור המעסיק השתתפות בגין המס בשווי יישא העובד כי מובהר ספק הסר למען .112.7
זה. בפרק

 בהיוועצות ייעשה צהרים, ארוחות בענייו הקיימים החברה בהסדרי מהותי שינוי כל .112.8
העובדים. ועד עם

 השתתפות הקטנת תחייב זה, בפרק כאמור הארוחות עלויות הקטנת כי מובהר, .112.9
הארוחות. בעלויות ההקטנה של יחס באותו העובד

.2020 ינואר חודש במהלך זה סעיף תחילת .112.10

 12 שמעל בוותק עובד כל של הכולל השכר ,2017 ינואר מחודש החל - בחברה מינימוס שכר .113
החוק. פי על המינימום לשכר מעל 3%מ ייפחת לא חודשים

השתלמות קדו .114

 השתלמות לקרן זכאי יהיה שנים) 3( בחברה עבודה חודשי 36 השלים אשר עובד כל .114.1
בחירתו. לפי

 מהשכר 5% להלן: כמפורט והעובד החברה יישאו ההשתלמות לקרן בתשלומים .114.2
 התשלומים העובד. חשבון על הפנסיוני מהשכר 2.5%ו־ החברה חשבון על הפנסיוני

 מסכום או הפנסיוני מהשכר ייעשו הנ״ל האחוזים לפי ההשתלמות לקרן וההפרשות
השניים. מבין הנמוך ־ דין פי על ההשתלמות לקרן בהפרשה ממס הפטור תקרת בגובה

.7.5%ל- יוגדלו בחברה עבודה שנות 8 השלים אשר לעובד החברה הפרשות .114.3

חופשה .115

 תשי״א־ ,שנתית חופשה חוק להוראות בהתאם שנתית, לחופשה זכאים העובדים .115.1
1951.

 בצרכי ובהתחשב דעתה שיקול לפי החברה ידי על ייקבעו העובדים של החופשה מועדי .115.2
 לחופשה מועדים לקבוע רשאית תהא החברה הניתן. ככל העובד, וברצון העבודה
העבודה. לצרכי בהתאם העובדים, של מרוכזת

 ימים 14 של ובהודעה חופשתו חשבון על בתשלום, להיעדר עובד רשאי שנה בכל115.3
:להלן המפורטים הימים מתוך בשניים העבודה, לצרכי בכפוף בחירתו, לפי מראש
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.117
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אסתר, תענית בטבת, עשרה צום רבה, הושענא גדליה, צום :ישראל מועדי .115.3.1
באב. תשעה צום בתמוז, י״ז צום בעומר, ל״ג הסיגד, חג מימונה, פורים,

כ׳ במאי, אחד ירושלים, יום צה״ל, לחללי הזיכרון יום כלליים: מועדים .115.3.2
הספר. בבתי הלימודים שנת תחילת יום בתמוז,

 במגזר כמפורט יהודים, שאינם לעובדים :יהודיים לא ודתות עדות מועדי .115.3.3
הציבורי.

מיוחדת חופשת

 לימי (בנוסף בתשלום מעבודתו להיעדר רשאי יהיה עבודה, חודשי 12 שהשלים עובד .116.1
 מועסק העובד היה ההיעדרות שאלמלא ובלבד הבאים, בימים ובהתאם) חופשתו

:היום באותו

נישואיו. לרגל ימים 3

בתו. / בנו לידת לרגל ימים 2

בתו. / בנו נישואי לרגל יום 1

:אבל בגין היעדרות .116.2

 משפחה קרוב פטירת על אבל עקב בתשלום להיעדר זכאי יהיה עובד .116.2.1
זה. בענין במשק הכללי ההרחבה צו להוראות בהתאם ראשונה מדרגה

 כולל ושכרו זה, בסעיף כאמור מאבל כתוצאה מהעבודה הנעדר עובד .116.2.2
 שייגזר תשלום אבל בגין היעדרותו ימי עבור יקבל תמריצים, או עמלות

 החודשים שלושת במהלך לו ששולמו והתמריצים העמלות מממוצע
להיעדרותו. שקדמו המלאים

 איבה, בפעולת או ישראל במערכות נפל ראשונה מקרבה משפחתו קרוב אשר עובד .116.3
 פעולות ונפגעי ישראל מערכות לחללי הזיכרון ביום היעדרותו בגין מלא לתשלום זכאי

בחוק. לקבוע בהתאם האיבה,

 יום כיפור, יום סוכות, שנה, ראש חג בערבי מעבודתו שייעדר חודשית במשכורות עובד .חגים
 בהתאמה, העובד, של דתו לפי אחרות דתות בני שחוגגים חג בערבי או ושבועות, העצמאות

חופש. יום חצי שניצל כמי ייחשב

מקלח דמי

מחלה. דמי לחוק בהתאם מחלה, ימי לצבירת זכאי עובד כל .118.1

 מהעבודה שייעדר לו כשנודע מיד עליו לממונה כך על יודיע מחלה מפאת הנעדר עובד .118.2
 בנסיבות לעבודה. להתייצב היה אמור בו העבודה יום תחילת לפני משעה יאוחר ולא

 יודיע הראשון, ההיעדרות ביום היעדרותו על להודיע מהעובד שימנעו דופן יוצאות
 לקבלת זכאי יהיה ומעלה, שנה של ותק עם עובד, אפשרי. בהקדם היעדרותו על העובד

:כדלקמן מחלה דמי

תשלום. ללא הראשון־ המחלה יום .118.2.1

משכרו. 50% השני- המחלה יום .118.2.2

משכרו. 100% השלישי־ המחלה מיום החל .118.2.3

16 מלאו לא שלילדו עובד :כדלקמן תעלה ילד מחלת בשל מחלה ימי לצבירת הזכאות .118.3
 ימי 10 עד שלו, הצבורה המחלה תקופת חשבון על ילדו, מחלת בשל לזקוף זכאי שנים,

\ ילד. מחלת דמי בחוק המפורטים לתנאים בהתאם מחלה,
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פנסיוני ביטוח .119

 על החלים ההרחבה צווי להוראות בהתאם פנסיוני בביטוח עובדיה את תבטח החברה .119.1
במשק. העובדים כלל

 חתימת במועד עבורם לפיצויים ההפרשה ששיעור עובדים לגבי לעיל, האמור אף על .119.2
הקיים. ההפרשה בשיעור שינוי יחול לא הפנסיוני, מהשכר 8.33% על עומד זה הסכם

 יחול זה להסכם 119.2 ־ 119.1 בסעיפים כאמור פנסיוני לביטוח החברה הפרשות על .119.3
.1963תשכ״ג- פיטורים, פיצויי לחוק 14 סעיף

VII 2021-2019 לשגיס מיוחדיס מעגקיס

הבא. באופן יחולק להלן, כהגדרתו המענקים, תקציב .120

:2021 לשנת פעמי חד מענק

 שישולם פעמי חד מענק תשלו□ לטובת ש״ח 2,570,000 של בסך תקציב תקצה החברה .120.1
פעמי"). החד המענק "תקציב :(להלן 2021 בשנת פעימות, שלוש בעד לעובדים

 אשר העובדים ועד החלטת פי על יהיו 2021 בשנת פעמי החד המענק תשלום מועדי .120.2
 בין בהסכמה יקבע פעמי החד המענק חלוקת אופן מראש. מספק זמן לחברה תימסר

הצדדים.

 תקציב בין ההפרש בגובה יהיה השלישית, בפעימה לעובדים שיחולק הכולל הסכום .120.3
 והשנייה הראשונה בפעימה לעובדים שיחולק הכולל הסכום לבין פעמי החד המענק
יחדיו.

ביגוד: מענק

 מענק של פעמי חד תשלו□ לטובת ש״ח 1,850,000 של בסך תקציב תקצה החברה .120.4
ביגוד"). מענק "תקציב :(להלן ביגוד

 בסעיף לאמור בנוסף זכאים, יהיו לעיל, 104 בסעיף המפורטים בעיסוקים עובדים .120.5
 במהלך פעימות בשתי להם שתשולם ₪, 2,000 של בסך פעמית חד ביגוד לתוספת ,104

,2020 ינואר במשכורת תשולם ₪, 1,000 בסך הראשונה, הפעימה .2020 שנת
 במשכורת תשולם ₪, 1,000 בסך השנייה, הפעימה ; 2020 פברואר בחודש שמשולמת

.2021 ינואר בחודש המשולמת ,2020 דצמבר

קייטנות; מענק

 שישולם פעמי חד קייטנות מענק לטובת ש״ח 430,000 של תקציב תקצה החברה .120.6
הקייטנות"). מענק "תקציב :(להלן 2020 בשנת לעובדי□

 בחודש שמשולמת 2020 אוגוסט במשכורת ישולם פעמי, החד הקייטנות מענק .120.7
 ש״ח 700 בסך יהיה המענק בחברה. שנה מעל המועסקים לעובדים 2020 ספטמבר

שנים. 10 עד חודשי□ 6 בגיל ילד כל עבור

 תקופת במהלך קייטנות עבור לתשלום אישור בהצגת מותנית הקייטנות מענק קבלת .120.8
.3 לגיל מתחת ילדים עבור למעט שנה, אותה של הקיץ
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:ותק מענק

 שישולם פעמי חד ותק מענק לטובת ש״ח 2,300,000 של תקציב תקצה החברה .120.9
ותק"). מענק "תקציב :(להלן 2020 שנת של האחרון ברבעון הזכאים לעובדים

התשלום. במועד בחברה, ומעלה שנים 8 של ותק בעלי עובדים זכאים הוותק למענק .120.10

בחברה. ותק שנת לכל ₪ 400 של סך על יעמוד הוותק מענק .120.11

:הבראה לדמי תוקפת מענק

 שישולם הבראה לדמי תוספת מענק לטובת ש״ח 1,070,000 של תקציב תקצה החברה .120.12
הבראה") לדמי תוספת מענק "תקציב :(להלן לעובדים, הבראה דמי תשלום במועד

הבראה. דמי לתשלום הזכאים עובדים זכאים יהיו למענק .120.13

 הבראה יום כל עבור ש״ח 70 של בסך חד-פעמי כתשלום התקציב יחולק 2020 בשנת .120.14
לעיל. 105 בסעיף המפורט הימים למניין בהתאם העובד זכאי לו

:yes מנויי מענק

 מנויי שהם לעובדים פעמי חד מענק לטובת ש״ח 560,000 של תקציב תקצה החברה .120.15
yes :מנויי מענק ״תקציב (להלן yes.(״

 לעובדים ),2020 פברואר בחודש (שתשולם 2020 ינואר משכורת עם יחד ישולם המענק .120.16
 12 לפחות yes של מנוי להם ושיש התשלום, במועד בחברה לפחות שנה של בוותק

התשלום. במועד חודשים

:הופשה זיבוי

 "תקציב :(להלן פעמי חד חופשה מענק לטובת ₪ 2,550,000 של תקציב תקצה החברה .120.1
חופשה"). מענק

 ימי 5 של חד־פעמי מענק יינתן ),2019 בדצמבר (שמשולמת 2019 נובמבר במשכורת .120.2
 קשר ללא חופשה ימי 5ב־ תזוכה עובד כל של החופשה ימי שיתרת כך לצבירה, חופשה
המשרה. להיקף

 שנתיים לפחות ההסכם חתימת במועד שהשלים עובד זכאי יהיה החופשה למענק .120.3
בחברה. עבודה

 ערב בחברה הנהוגה לצבירה המרבית החופשה מכסת את יגדיל לא החופשה מענק .120.4
 ממכסת יחרוג החופשה ימי מענק קבלת בעקבות אשר עובד זה. הסכם חתימת

 כדי שהות החברה לו תאפשר הקיבוצי, להסכם בהתאם לצבירה המרבית החופשה
זה. הסכם פי על העודפת החופשה את לנצל

הרווחה: בתקציב פעמיים חד מענקים

 בתקציב פעמיים חד מענקים לטובת ש״ח 1,500,000 של תקציב תקצה החברה .120.5
הרווחה"). בתקציב פעמיים חד מענקים "תקציב (להלן: הרווחה

:הבא באופן יחולק הרווחה בתקציב פעמיים חד מענקים תקציב .120.6

אירוע לטובת ש״ח 1,000,000 של תקציב החברה תקצה 2019 בשנת .120.6.1
חברה.

)
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 לטובת ש״ח 250,000 החברה תקצה ,2ס21ו- 2020 מהשנים אחת בכל .120.6.2
 לתקציב בנוסף זאת החברה לעובדי לימוד שכר מלגות לתקציב תוספת
לשנה. ₪ 350,000 של סך על יעמוד המלגות תקציב הכל שסך כך הקיים

 החברה עובדי כלל מבין הזכאים ורשימת המלגות לחלוקת הקריטריונים
העובדים. ועד לבין החברה הנהלת בין בהסכמה ייקבעו

פורשים: לליווי פעמי חד תקציב

 עבודת□ שיסיימו לעובדים ליווי מימון לטובת ש״ח 430,000 של תקציב תקצה החברה .120.7
,2019 בשנים ,2019 מרץ להסדר 30-11 בסעיפים כאמור התייעלות בהליכי בחברה

.2021ו־ 2020

 ידי על כלכלי ליווי תעסוקתי, לליווי גם זכאים יהיו לעיל 120.7 בסעיף כאמור עובדים .120.8
מורשה. פנסיוני יועץ ידי על פנסיוני ליעוץ וכן אישי פיננסי ביעוץ המתמחה חברה

העובדים: ועד לקופת פעמית חד תוספת

 סכום העובדים ועד של בנק לחשבון תפקיד החברה זה, הסכם חתימת לאחר סמוך .120.9
העובדים. ועד תקציב עבור ₪ 1,000,000 של בגובה

2019 מרץ -הסדר רווחה תקציב

 חד נוסף רווחה תקציב הקצתה החברה 2019 ממרץ החל ,2019 מרץ להסדר בהתאם .120.10
 בתקציב השימוש ₪ מיליון 3,900,000 של בשיעור 2019 מרץ הסדר לתקופת פעמי

 ובסכומים במועדי□ בתנאים, העובדים, ועד יו״ר בהחלטת ייעשה הנוסף הרווחה
.2019 מרץ בהסדר כמפורט

 מענק ביגוד, מענק ותק, (מענק לעיל כאמור פעמיים החד המענקים לצורך החברה תקציב .121
 הרווחה לתקציב חד-פעמיים מענקים פורשים, ליווי לצורך מענק חופשה, ימי זיכוי קייטנות,

 הוועד לקופת חד־פעמית תוספת הבראה, תוספת מענק ,yes למנויי מענק מלגות, כולל -
 בתשלומי המעסיק חלק (כולל ש״ח 14,260,000 של בסך מסתכם )2021 לשנת חד־פעמי ומענק

 לעובדים ישולמו פעמיים החד המענקים המענקים"). "תקציב ולעיל: (להלן הלאומי) הביטוח
לעיל. כמפורט ולתנאים חלוקה למועדי בהתאם פעימות, במספר 2021ו- 2020,2019 בשנים

 מעלה המפורטים פעמיי□ החד המענקים מבין פעמי חד מענק של בפועל תשלום שעלות ככל .122
 פעמי החד המענק מתקציב יקוזז ההפרש הנ״ל, המענק תקציב על תעלה ,2021ו- 2020 לשנים
 מבין פעמי חד מענק של בפועל תשלום שעלות ככל לעיל. 120.1 בסעיף כהגדרתו ,2021 לשנת

 לתקציב יצורף ההפרש מענק, אותו מתקציב תפחת מעלה המפורטים פעמיים החד המענקים
 2021 לשנת פעמי החד המענק תקציב גובה לעיל. כהגדרתו ,2021 לשנת פעמי החד המענק
הצורך. ובמידת בהתאם ישונה

 תקציב סכו□ מלוא ינוצל לא כלשהי שמסיבה ככל כי ומוסכם מובהר ספק, הסר למען .123
 תיועד שתיוותר) (ככל הסכום יתרת זה, הסכם להוראות בהתאם ש״ח) 14,260,000( המענקים

 המענקים תקציב סכום שמלוא כך לחברה, העובדים ועד בין להסכמות בהתאם ותחולק
.2021 שנת לסוף עד לעובדים ישולם

 דבר לכל העובדים של משכרם חלק אינם זה בפרק פעמיים החד המענקים כל כי בזאת מובהר .124
סוג. משום סוציאליות הפרשות יישאו ולא ועניין,

VIII הוועד פעילות

 לא העובדים בענייני ופעילותם כעובדים תפקידיהם את ימלאו העובדים ועד ,חברי ככלל .125
זה הסכם להוראות בכפוף אלא השוטפת בעבודת□ תפגע ולא עבודתם שעות חשבון על תהיה
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 הוועד חברי שחרור ותאפשר תפקידו מילוי לוועד תאפשר החברה הצדדים. להסכמות או
 ההסתדרות נציג או הוועד יו״ר של מראש בקשה פי ועל החברה לאילוצי בכפוף מהעבודה,

הלאומית.

 לצורך זאת, הוועד. לצרכי מענה שייתן משרדי וציוד פעילותו לצורך חדר לוועד תקצה החברה .126
הוועד. ופעילות הלאומית ההסתדרות נציגי עובדים, עם פגישות וכן שוטפות, ישיבות קיום

 החברה, עובדי של הדוא״ל כתובות מאגר את הכולל ייחודי, דוא״ל לוועד תקצה החברה .127
 וההסתדרות הוועד יו״ר באחריות יהיה אשר העובדים, ציבור מול אל פעילותו לצורך

להסכמות. בהתאם ייעשה בו השימוש ואשר הלאומית,

IX ארגון מס

 הלאומית, בהסתדרות החברים העובדים של הלאומי לביטוח המדווח מהשכר תנכה החברה .128
 על לעת מעת שתשונה וכפי הלאומית ההסתדרות ידי על שנקבעה התקרה לשיעור עד חבר דמי
 פרטי זהות, תעודת מס׳ העובדים, רשימת בצירוף הלאומית, להסתדרות ותעבירם ידה,

 הוא שינוכו החבר דמי גובה זה הסכם חתימת ליום נכון הניכוי. וסכומי עימם התקשרות
הלאומי. לביטוח המדווח השכר מגובה 0.95% בשיעור

 בהסתדרות חברים שאינם העובדים של הלאומי לביטוח המדווח מהשכר תנכה החברה .129
 וכפי הלאומית ההסתדרות ידי על שנקבעה התקרה לשיעור עד מקצועי טיפול דמי הלאומית,

 תעודת העובדים, רשימת בצירוף הלאומית, להסתדרות ותעבירם ידה, על לעת מעת שתשונה
 הוא שינוכו המקצועי הטיפול דמי גובה זה הסכם חתימת ליום נכון הניכוי. וסכומי זהות

הלאומי. לביטוח המדווח השכר מגובה 0.8% בשיעור

X הוועד קופת

 מהשכר 0.4% בשיעור ועד דמי עליו, חל זה הסכם אשר עובד כל של משכרו תנכה החברה .130
 ותעבירם לעת, מעת הלאומית ההסתדרות שתקבע בסכום או הלאומי לביטוח המדווח
 לחברה להורות רשאי בכך, ומעוניין עליו חל אינו שההסכם עובד הוועד. של הבנק לחשבון

זה. סעיף להוראת בהתאם ועד דמי לשלם

 הכספים ניהול הוועד. באחריות ויהיו העובדים לרווחת לפעילות ישמשו הוועד קופת כספי .131
להוראותיה. ובהתאם מטעמה מי או הלאומית ההסתדרות של פיקוחה תחת יהיה

XI דעות חילוקי יישוב

 ועדת הצדדים, בהסכמת לרבעון. אחת הקיבוצי, ההסכם יישום אחר תעקוב מעקב ועדת .132
 תתקבלנה המעקב ועדת של החלטותיה חסר. בהרכב דיון ולקיים להתכנס תוכל המעקב

הצדדים. את ותחייבנה סופיות ותהינה אחד פה בהסכמה

 של ביצועו ו/או ההסכם לפרשנות בקשר העובדים נציגות לבין החברה בין דעות חילוקי .133
:להלן לאמור בהתאם הצדדים בין ייושבו ההסכם

 ועד יו״ר לבין מטעמה מי או בחברה אנוש משאבי סמנכ״ל בין - ראשון בשלב .133.1
;השני בשלב לדיון העניין יועבר ימים 2 בתוך ביניהם הסכמה בהעדר העובדים.

הלאומית. בהסתדרות אג״מ יו״ר לבין בחברה אנוש משאבי סמנכ״ל בין - שני בשלב .133.2
 לדיון העניין יועבר זה, בשלב גם הסכמה בהיעדר נוספים. ימים 3 יימשך זה שלב

;השלישי בשלב
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 5 יימשך זה שלב הלאומית. ההסתדרות יו״ר לבין החברה מנכ״ל בין שלישי- בשלב .133.3
הצדדים. את ומחייבת סופית תהיה בדיון שתתקבל ההחלטה נוספים. ימים

 ביצועו יוקפא לעיל, המפורט הדעות, חילוקי יישוב מנגנון להפעלת הקבוע הזמן פרק במהלך .134
מהצדדים. מי ידי על צדדיים חד צעדים יקוימו ולא שבמחלוקת הענין של

 מנגנון זה בהסכם במפורש נקבע בו אחר מקרה כל על יחול לא הדעות חילוקי יישוב מנגנון .135
אחר. ספציפי

XII תביעות ומיצוי תעשייתי שקט

 וביחס בו שהוסדרו בנושאים ההסכם בתקופת הצדדים תביעות כל את ממצה זה הסכם .136
זה. הסכם חל עליהם אשר לעובדים

 בעלות שינויי של החברה עובדי על ההשלכות את מסדיר לא זה הסכם ספק, הסר למען .137
 יחול לא להלן 138 וסעיף לעיל 136 סעיף בע׳׳מ. לתקשורת הישראלית החברה בזק בחברת
וטענותיו. זכויותיו על שומר צד וכל זה בעניין

 הוא עוד וכל הארכתו בתקופת לרבות זה, הסכם של תוקפו בתקופת כי הצדדים על מוסכם .138
 זה בהסכם המוסדרים הנושאים בכל ומוחלט מלא תעשייתי שקט על ישמרו הצדדים בתוקף,

נספחיו. על

מיוחד. קיבוצי כהסכם הצדדים שני בשם הלאומית ההסתדרות ידי על לרישום יישלח זה הסכם

:החתום על הצדדים באו ולראיה
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חמורה משמעת עבירת

 גרימת או חבלה איומים, פיזית, אלימות התנכלות, או מינית הטרדה הונאה, מעילה, גניבה,
 חובת הפרת או נוהל או דין מכח סודיות חובת הפרת מידע, במאגרי אסור שימוש כבד, נזק

 איסור בדבר החובה הפרת נוהל, או דין מכח פרטיות על שמירה חובת של הפרה נאמנות,
 לגרוע מבלי (כולל, החברה באמון קשה פגיעה ערך, ניירות בחוק כהגדרתו פנים במידע שימוש

 או מעשה לאחר), התחזות או אחר עובד ע״י או של נוכחות שעון החתמת האמור, מכלליות
 הנאה טובות קבלת האמור, מכלליות לגרוע מבלי (כולל, עניינים בניגוד שנעשו מחדל

 בעבודה הבטיחות נהלי או כללי הפרות לקרובים), אסורות הטבות מתן ספקים, או מלקוחות
 שעלולה החברה נהלי או חוק של הפרה ביצוע בגוף, לפגיעה לגרום או חיים לסכן שעלולות

 בשכרות), נהיגה האמור, מכלליות לגרוע מבלי (כולל, החברה ברכב שימוש בעת חיים לסכן
 עבודות ביצוע האמור, מכלליות לגרוע מבלי (כולל, ברכושה או החברה במשאבי אסור שימוש

 בעבירה אישום כתב הגשת מידע), אבטחת נהלי של הפרה החברה, בציוד שימוש תוך פרטיות
 לעובד שניתנה החברה של הטוב בשם מכוונת פגיעה קשה, אלימות של או קלון עימה שיש

תיקן. לא והוא כך על התראה

בדימית
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הקיבוצי להסכס 19.2 סעיף לפי מוהרגיס אמת במשרות עובדיס רשימת

כמות עיסוק

IT תפקידי

3 CTI

1 DBA

8 SYSTEM UNIX/WIN

3 מידע אבטחת

11 מיישם

2 ומערכת טלפוניה טכנאי

1 יוניקס סיסטם מנהל

1 מערכות מנתח

7 מחשב מפעיל

4 IT צוות ראש

7 תוכניתן

9 טכנית תמיכה

2 נתוני□ תקשורת

אנוש משאבי

2 מש״א ושירות מידע אחראי

6 אנוש ומשאבי גיוס רכזת

4 שכר חשבת

1 רווחה רכזת

1 אירגונית יועצת

1 עובדי□ מהימנות אחראי

והנדסה שידור

6 שידור מהנדס

10 שידור בקר

11 QA ו מערכת מהנדס
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1 מערכת מנהל

9 שידורים מפקח

3 משבץ

5
שידוריס/מדיה חדר מ.צוות

סנטר

ודוברות משפטית

2
 במחלקה עו״ד / משפטי יועץ

המשפטית

3 תקשורת יועץ

מיוחדיס לשכה תפקידי

9 סמנכ״ל מזכירות

1 מנכ״ל נהג

ותוכן בטחון כספים,

6 כלכלן

11 אנליסט

2
אבטחת מ.צוות

הכנסה/גזברות

1 תוכן רכש מ.צוות

5
 לקוחות תיקי מנהל

אסטרטגי

2 וממשקיס/מבצעים ידע מנהל

1 קב״ט עוזר

1
 תקשורת צוות ראש

ושליחויות

14 הצורך לפי תפקידים

 עתידיים תפקידים להוסיף רשאית והחברה לעת, מעת להשתנות יכולים ותוכנם התפקידים שמות
הקיבוצי. להסכם 21 בסעיף לאמור בכפוף מיוחדים, מומחיות או ידע לדעתה הדורשים וייחודיים,
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