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  א"ע תשאייר' יט       

23.05.11   
  370  –  'מז

  23/06/11 –עדכון אחרון תאריך 

  
  מטה יהודה, ר ועדים מקומיים"יו

  מטה יהודה, מזכירי ועדים מקומיים
  מטה יהודה, חברי מליאה

  מטה יהודה, עובדי נוער וקהילה
  
  .נ.א

  ,שלום רב
  

 העסקת עובדי נוער וקהילה במועצה ובישובים, 10נוהל : הנדון
  

ש את חשיבותם של עובדי הנוער והקהילה בישובים מדגי, חזון ראש המועצה .1
 .בדרך לבניית קהילה חזקה ופורחת

 
 מועצה וישובים כשלב ראשון בדרך ,קים" הסדרת שכר ענ– מסמךמטרת ה .2

 .להסדרת העסקה כוללת בישובים
 
 .ערן אוחנה, פינחס הומינר, פיני תורן,  פרי עבודת מטה בה נטלו חלק– התוצר .3

 
 :מסמךנושאי ה .4

  .)הרכב שכר, הסכם(ם עובדי מועצה קי"ענ  .א
 .הסדרת תנאי מינימום להעסקה, קים בישובים"ענ  .ב

כאשר הסכום גבוה יותר ,  לכלל העובדיםFix Priceהעסקה כיום על בסיס  .5
 .מתשלום על בסיס דירוג דרגה

לאור ,  בשכר העובד5%הסכם השכר בשירות הציבורי מחייב העלאה של  .6
על כן יעלה  לא היה שדרוג בשכר העובדים העובדה כי לאורך השנים האחרונות

 .יעודכן בהתאם ו%10 השכר בשיעור של
 
 .בכפוף לחתימה על חוזה מיוחד סטנדרטי שיועבר לאישור המועצה :תנאי שכר .7

  נסיעות ₪ 500+  ₪ 2,200 –שכר לחצי משרה   .א
 נסיעות ₪ 500+  ₪ 3,300 – משרה 3/4שכר ל   .ב
 נסיעות ₪ 500 +4,400 –שכר למשרה מלאה   .ג
 

 :שעות עבודה .8
   שעות שבועיות42.5 –  משרה100% .א
   שעות שבועיות31 –  משרה75%. ב
   שעות שבועיות21 – משרה 50%. ג
  .לאישור  דיווח שעות ויגישו לוועדופסימלא ט העובד –דיווח שעות עבודה . ד
  

 :חופשה שנתית .9
   יום בשנה22 – משרה 100% .א
   יום בשנה16.5 – משרה 75%. ב
   יום בשנה11 – משרה 50%. ג

  אביעזר
  אב� ספיר

  אדרת
  אורה

  אשתאול
  בית זית

  בית מאיר
  בית נקופה

  בקוע
  בר גיורא
  רי�גבעת יע

  גבעת ישעיהו
  גיזו
  גפ�

  הראל
  זכריה
  זנוח

  טל שחר
  יד השמונה

  ישעי
  כסלו�

  כפר אוריה
  לוזית
  שריגי��ליאו�

  מבוא ביתר
  מוצא עילית

  מחסיה
  מטע

  מסילת ציו�
  מעלה החמישה

  נווה איל�
  )רוגלית(נווה מיכאל 
  נווה שלו�

  נחושה
  נח�

  נחשו�
  נט�

  נס הרי�
  ה"נתיב הל

  ור'עג
  עי� נקובה
 עי� רפה

  ינדבעמ
  צובה

  צור הדסה
  צלפו�

  צפרירי�
  צרעה

  קרית ענבי�
  רמת רזיאל
  רמת רחל

  שדות מיכה
  שואבה
  שורש
  תירוש
  תרו�
 תעוז
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 :הפרשות לפנסיה צוברת .10
   הפרשה לפנסיה צוברת– מהיום הראשון .א
  .ם התחלת העבודה מיו השלמה לפיצויים2.3%,  עובד6%,  מעביד12.5%. ב
  )פ הסכם חדש"ע( יועלו באחוז נוסף 1.1.2012מיום . ג
 
 :תנאים נוספים .11

   ימים תלוי בותק עבודה13 – 9 בין – הבראה .א
  .מתום שנה מתחילת העבודה,  עובד2.5%,  מעביד7.5% – קרן השתלמות. ב
  )בהתאמה לאחוז משרה( ימי מחלה 30 – חופשת מחלה. ד
   ימים תלוי בותק עבודה3 – 2 בין – ימי בחירה. ג

  
 

 .השתתפות המועצה ללא שינוי .12
 

 .שכר העובד יוצמד למדד .13
  

 .תוקף הנוהל מיום פרסומו .14
 
 בברכה .15

  בכבוד רב
  רענן אהרונסון
  מזכיר המועצה

  "ך אתם מתכוונים להתגבר עליהןיספרו לי א, אל תספרו לי על הבעיות, אנא" 
  

  ראש המועצה, משה דדון: העתק
  

  
 

  
  

      
  
  

  
 

  
  

  אביעזר
  אב� ספיר

  אדרת
  אורה

  אשתאול
  בית זית

  בית מאיר
  בית נקופה

  בקוע
  בר גיורא

  גבעת יערי�
  גבעת ישעיהו

  גיזו
  גפ�

  הראל
  זכריה
  זנוח

  טל שחר
  יד השמונה

  ישעי
  כסלו�

  פר אוריהכ
  לוזית
  שריגי��ליאו�

  מבוא ביתר
  מוצא עילית

  מחסיה
  מטע

  מסילת ציו�
  מעלה החמישה

  נווה איל�
  )רוגלית(נווה מיכאל 
  נווה שלו�

  נחושה
  נח�

  נחשו�
  נט�

  נס הרי�
  ה"נתיב הל

  ור'עג
  עי� נקובה
 עי� רפה
  עמינדב
  צובה

  צור הדסה
  צלפו�

  צפרירי�
  צרעה

  קרית ענבי�
  רמת רזיאל
  רמת רחל

  ת מיכהשדו
  שואבה
  שורש
  תירוש
  תרו�
 תעוז


