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לכבוד:
עובדי המועצה

דף מידע לעובדי המועצה – מאי 2018
עובד/ת יקר/ה,
להלן דף מידע הכולל עדכונים כלליים ומידע בתחומי תנאי השירות ,תנאי העבודה והשכר.

הפרשות סוציאליות
קרן השתלמות
עובדים בדירוג מנהל ושירותים ועובדי החינוך המשלים זכאים לקרן השתלמות לאחר  12חודשי
עבודה.
עובדים בדירוג :מהנדסים ,הנדסאים וטכנאים ,מח"ר ועו"ס ,זכאים לקרן השתלמות מהיום
הראשון לעבודה.
עובד יידרש לבחור את קרן ההשתלמות ולמלא טפסי הצטרפות.
שיעורי הפרשות 7.5% :מעסיק 2.5% .העובד.

קרן פנסיה
במסגרת תנאי העבודה ,מופרשים לעובד כספים לצורך קרן הפנסיה בהתאם לאחוזי ההפרשות
אשר נקבעים בהסכמים קיבוציים .זכות העובד לבחור את קרן הפנסיה או לבחור בקרן ברירת
המחדל.

ימי בחירה
עובדים אשר להם ותק ברשות של פחות מחמש שנים רשאים להיעדר לפי בחירה יומיים מתוך
הימים בשנה מתוך הימים אשר פורסמו בתחילת השנה.
עובדים אשר להם ותק ברשות מעל ל –  5שנים ,רשאים להיעדר לפי בחירה בשלושה ימים בשנה
מתוך הימים אשר פורסמו בתחילת השנה.
להלן הימים בחודשים הקרובים אשר ניתן להשתמש בהם כיום בחירה:
 1במאי ,ט"ז באייר תשע"ח.
 3במאי ,ל"ג בעומר ,י"ח באייר תשע"ח.
 9במאי ,יום השנה לניצחון על הנאצים ,כ"ד באייר תשע"ח.
 13במאי ,יום ירושלים ,כ"ח באייר תשע"ח.
 1ביולי ,צום י"ז בתמוז (נדחה) ,י"ח בתמוז תשע"ח.
 3ביולי ,יום פטירת הרצל ,כ' בתמוז תשע"ח.
 22ביולי ,ט באב (נדחה) ,י' באב תשע"ח.
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קיצור יום עבודה בחמשת ימי הצום בלוח העברי
לידיעתכם ,עובד רשות יהודי המועסק במשרה מלאה ומצהיר בכתב שהוא צם באחד או יותר
מחמשת הצומות הבאים :צום גדליה ,עשרה בטבת ,תענית אסתר ,י״ז בתמוז ובתשעה באב ,רשאי
לאחר שעתיים לעבודה או לסיים עבודתו שעתיים לפני הזמן.
עובד יגיש את ההצהרה בכתב לממונה הישיר שבועיים לפני הצום.
עובד שאושרה יציאתו ,כאמור ,לא ינוכה משכרו עקב איחורו או יציאתו המוקדמת ,כמו-כן לא
יופחתו ימים ממכסת חופשתו השנתית וכן לא יהא עליו להשלים שעות אלו.

עמותת מעו"ף לעמית
החל מתאריך  ,1.2.18עובד בדרוג המנהלי ,דרוג חינוך ונוער ,דרוג המח"ר (למעט פסיכולוגי) ,דרוג
הטכנאים וההנדסאים ,אשר מועסק מעל לשלושה חודשים ומעל לרבע משרה ,זכאי להשתתפות
המועצה בדמי החבר השנתיים בעמותת מעו"ף לעמית.
מטרת העמותה לספק שירותים לרווחת העמיתים .העמותה פועלת למתן שירותי בריאות
משלימים ,אורח חיים בריא לרבות שירותי מימון (הלוואות).
שירותי העמותה יחלו בתאריך  .1.5.18לפרטים נוספים ניתן להיכנס לאתר .www.mla.org.il

שינויים אישיים
בסוף כל שנת עבודה יישלח טופס עדכון פרטים אישיים לעובד .יש להחזיר את הטופס מלא וחתום
למדור שכר עד  15ימים מיום קבלתו.
חשוב להודיע על כל שינוי שחל בפרטים האישיים וזאת סמוך לאירוע ע"ג טופס עדכון פרטים
אישיים (טופס  )101ולצרף את המסמכים הדרושים אשר ישמשו כאסמכתא.
כוכי ואני התמקמנו במשרדנו המחודשים .אתם מוזמנים להגיע אלינו לכל פניה או סיוע.
כמו כן ,ניתן ליצור אתנו קשר בטלפונים או במייל:
כוכיhra@sng.org.il ,077-9802216 :
קרןhr@sng.org.il ,077-9802609 :
האמור לעיל הינו מידע לעובד ,בכל מקרה של סתירה בין האמור לבין הוראת החוק ,יגברו הוראות
החוק.
בברכה,

העתק :עודד פלוט ,מנכ"ל המועצה
עלי דבסן ,מבקר המועצה
מנהלי עמותות
מדור שכר
כוכי פנקר ,מנהלנית מש"א

קרן רוזן
מנהלת משאבי אנוש
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