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 לכבוד
 עובדי המועצה 

 
 

 2018 אוגוסט –לעובדי המועצה דף מידע 
 

 

 ,עובד/ת יקר/ה

 תנאי העבודה והשכר.לל עדכונים כלליים ומידע בתחומי תנאי השירות, וכדף מידע הלהלן 

 

 שעות עבודה של אם או אלמן

 שעות שבועיות: 40 -שעות בפועל ליום ולא פחות מ  8יום עבודתה של אם כמפורט להלן הוא של 

  שנים. 12אם לשני ילדים לפחות, הנמצאים בביתה, כאשר שניים מילדיה מצויים מתחת לגיל 

  שנים. 8 -אם לשני ילדים לפחות הנמצאים בביתה, כאשר גילו של אחד מהם נמוך מ 

  12אם לילד אחד בלבד עד לגיל. 

 שנים, כדין אם עובדת כנ"ל. 12 -דין אלמן, אב לשני ילדים בגילים שלמטה מ 

 אם עובדת מניקה לילד/ה עד גיל שנה, זכאית לעבוד שעה אחת פחות מדי יום.

שעות  8.5 -בדת במשרה מלאה ועל עובדת במשרה חלקית, המשובצת לעבודה ב הסדר זה חל על עו

 עבודה ליום ברצף.

שעות שבועיות, ועד  37.5שעות עבודתה של האם בשנה הראשונה לאחר הלידה יהיו לא פחות מ 

 שעות שבועיות. 40 -תום השנה, תחזור העובדת ל 

 ימי חופשה צבירת

 65 עד חופשה העובדים ענייני על הממונה באישור לצבור רשאי, בשבוע ימים 6 המועסק עובד 

 .יום

 ימים 55 עד חופשה הממונה באישור לצבור רשאי, ימים 5 עובד המועסק. 

 החופשה צבירת מחשבון תימחק, העניין לפי יום 55 או יום 65 מעל, נוצלה שלא חופשה יתרת 

 .שנה אותה של בדצמבר 31 בכל העובד של
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 צבירת איסור לגבי מיוחד הסדר קיבוצי בהסכם או בחיקוק נקבע לגביהם אשר עובדים 

 בסעיף האמור אף על וזאת הקיבוצי ההסכם או חיקוק אותו הוראות עליהם יחולו, חופשה

 .זה

 המקומי השלטון מרכז של ל"מנכ בחוזר פורסם אשר 3.2.2008 מיום הממונה לחוזר בהתאם ,

 ימי 14 לפחות לנצל שאחריה בשנה או שנה בכל העובד חייב, 2008 פברואר  מחודש 462' מס

 .חופשה

 

 מערכת תיק אישי

, 106יכול העובד לקבל נתונים כגון: טופס  ושממנלמערכת השכר של המועצה, קיים תיק אישי 

זאת ע"י כניסה לקישור הבא  תלושי משכרות, נתוני חופשה, נתוני חופשת מחלה ועוד.

https://www.tikoved.co.il/#/ .וקבלת סיסמה לטלפון הנייד 

 

 מדור שכרקבלת קהל בשעות 

ע"מ לספק שירות איכותי ומיטבי, מדור שכר יפעל החל מהפצת מסמך זה במתכונת של שעות 

 .ן בפגישות במדור והן במענה הטלפוניה קבלת קהל

 פירוט שעות הקבלה:להלן 

 09:00-12:00ב': -ימים א'

 14:00-15:30יום ג': 

 יום ד': ללא קבלת קהל

 09:00-12:00יום ה': 

 לחודש לא תתקיים קבלת קהל. 9-לחודש ועד לתאריך ה 1-החל מתאריך ה

 אנו מבקשים לשמור על מסגרת השעות.

 

מדור שכר לאחר שנים רבות בהזדמנות זו מבקשת להודות לאניט דודאי אשר סיימה את עבודה ב

 של עשייה מרובה בתחום השכר של העמותות.

 אשר החליפה את אניט. קולאיחולי הצלחה לקסניה 
 :טלפונים במדור

 077-9802219עדנה דדון )עובדי מועצה(: 

 077-9802210)עובדי עמותות(:  קולקסניה 

 

 

 

 

 

https://www.tikoved.co.il/#/
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 לכל פניה או סיוע.נשמח לעמוד לרשותכם 

 hra@sng.org.il, 2216098-077כוכי: 

 hr@sng.org.il, 9802609-077קרן: 

 
האמור לעיל הינו מידע לעובד, בכל מקרה של סתירה בין האמור לבין הוראת החוק, יגברו הוראות 

 החוק.
 
 
 
 

 ,בברכה

 
 קרן רוזן

 מנהלת משאבי אנוש
 עודד פלוט, מנכ"ל המועצה העתק: 

 עלי דבסן, מבקר המועצה  
 מנהלי עמותות 
 מדור שכר 
 , מנהלנית מש"אכוכי פנקר 
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