חסבמ קיבוצי מיוחד
א שר נערן ונחתם בתל אביב ביום 4.2.2019

ביו:

״באף׳  -תאגיד השירור הציבורי הישראלי
ז; 19c
_ _12להלן  " :ה ת אגיד"(
מצד אחד
’י מ ס ג ה

לבין:
ר ב ק ה ו ר בנו־  ' ,ע ו ״ ד

}

ה מ מו נ ה ה ר א ש י ת על י ח סי עבוד ה

ארגון העיתונאים בישראל ־ הסתדרות העובדים הכללית ה חד ש ה;
הסתדרות עובדי המדינה ־ הסתדרות העובדים הכללית ה חד שה;
הסתדרות ההנדסאים והטכנאים ־ הסתדרות העובדים הכללית החד שה;

ועד העיתונאים וועד עובדי המטה והטכנאים  -כאן

)להלן " :נציגות העובדים"(
מצד שני

הואיל

והמשא ומתן להסכם קיבוצי ראשוני בין הצדדים ליחסי עבודה טרם הושלם ;

הואיל ובמכתבו מיום  ,21.1.2018הודיע סגן בכיר לממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד
האוצר כי החזר ההוצאות בגין הוצאות נסיעה ואחזקת רכב המשולם בתאגיד השידור
הישראלי אינו בהתאם לכללים המקובלים במדינה ואינו מאושר על ידי הממונה על השכר
והסכמי עבודה במשרד האוצר )להלן :״הממונה על השכר״{ ,בהתאם לסעיף  29לחוק
יסודות התקציב) .להלן  :״מכתב 21.1.2018׳׳(.

והואיל והצדדים ניהלו משא ומתן בעקבות הודעת הממונה על השכר כמפורט לעיל והגיעו
להסכמות כמפורט בהסכם זה להלן ;

לפיכך הותנה והוסכם ביו הצדדים ,כדלקמן:

הוראות כלליות:
.1

המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

.2
.3

כותרות הסכם זה מובאות לשם הנוחות בלבד ,ואין בהן כדי להשפיע על פרשנותו.
טיוטות שהוחלפו בין הצדדים במהלך המשא ומתן״לקראת חתימת הסכם זה
/
בפרשנות ההסכם.

ל \ ושמשו
\ \

תחולת ותקופת ההסכם:
 .4הסכם זה יחול על כל עובדי התאגיד )להלן־ "העובדים7׳( ,למעט ביחס לסעיפים מסוימים בהם
קיימת הוראת תחולה מפורשת אחרת .יובהר כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל טענה של
מי מהצדדים ביחס לתחולה ו /או החרגה של הוראות ההסכם ו/או ההסכמים הקיבוציים
העתידיים בתאגיד )להלן  " :ה ה ס כ ם הקיבוצי הראשוני העתידי"( על סוגי עובדים ותפקידים.
עדכון שכר:
.5

בחודש פברואר  , 2019יעודכן שכר היסוד של העובדים שפרטיהם מנויים בנספח  1להסכם,
בהתאם לתבחינים שהוצגו בפני נציגות העובדים ,בסכומי העדכון המפורטים שם )להלן:
"עדכון השכר"(.
התשלומים הנובעים מסעיף זה ישולמו החל במשכורת המשולמת בעד חודש פברואר  2019ולא
יאוחר מהמשכורת המשתלמת בעד חודש מרץ  .2019במשכורת החודש בה יחלו לשלם את
התשלומים הנובעים מסעיף זה ,ישולמו גם ההפרשים בעד התקופה שמיום תחילת הזכאות
) (1.2.2019לתשלומים כאמור ועד מועד תחילת התשלום בפועל לפי סעיף זה.

.6

לצורך עדכון השכר כאמור לעיל ,הוקצה על ידי התאגיד סכום חודשי של .₪ 298,245

.7

עד ליום  1.6.2019יוכלו הצדדים לתקן בהסכמה או להוסיף פרטי עובדים הזכאים לעדכון
השכר ,לרבות עובדים אשר שמם נשמט מנספח  1בשל טעות .לצורך זה ,תועמד מסגרת תקציב
נוספת בסכום חודשי של עד  ₪ 10,000לתשלום עדכוני שכר הנובעים מכך.

.8

תיקונים כאמור בסעיף  7לעיל ,כפופים לאישורו של הממונה על השכר.

החזר מוצאות נסיעה:
.9

החל מיום  1.2.2019יהיו העובדים זכאים להחזר הוצאות רכב בהתאם למפורט בהודעה לעובד
המצורפת להסכם זה כנספח ) 2להלן" :ההודעה לעובד"( .המודל המעוגן בהודעה לעובד בא
במקום תשלום החזרי הוצאות נסיעה ואחזקת רכב שנהגו בתאגיד קודם לכן.

 . 10בהתאם לסעיף  ,9החל מיום  , 1.2.2019יחלו עובדי התאגיד לדווח על החזרי הוצאות נסיעה
בהתאם למפורט בהודעה לעובד.
 . 11כחלק מיישום האמור בהודעה לעובד ,ידווחו העובדים על נסיעות בתפקיד באמצעות אפליקציה
ייעודית כמפורט להלן :
 . 11.1הדיווח יבוצע בתחילת הנסיעה וסיום הנסיעה לצורך חישוב תשלום החזר הוצאות
נסיעה בלבד.
 . 11.2האפליקציה לא תאפשר איכון קבוע אלא רק בעת הדיווח הנדרש.
 . 11.3התאגיד לא יעשה שימוש במידע הכלול באפליקציה אלא לשם טיפול בזכאות להחזר
הוצאות נסיעה בלבד.
 . 11.4לאחר טיפול בנושא החזרי הוצאות נסיעה ,תהא מחיקה של המידע בעניין המיקום ,מדי
חודש בחודשו.
 . 12בשל חשש לפגיעה בעיקרון חסיון מקורות ולשם הגנה על חופש העיתונות ,ביחס לכתבים בלבד
לא יחול סעיף  11לעיל .תחת סעיף זה ,יחול ההסדר הבא :
 . 12.1הדיווח יבוצע בתחילת הנסיעה וסיום הנסיעה לצורך חישוב תשלום החזר הוצאות
נסיעה בלבד.
 . 12.2האפליקציה לא תכלול איכון מיקום .דיווח הכתב באפליקציה על נסיעה בתפקיד ישקף
מרחק הנסיעה ללא מיקום ו/או איכון.
 . 12.3התאגיד לא יעשה שימוש במידע הכלול באפליקציה אלא לשם טיפול בזכאות להחזר
הוצאות נסיעה בלבד.
. 13על מנת לאפשר את הדיווח באמצעות האפליקציות המתוארות ,יש צורך בפיתוח והטמעה של
אפליקציות אלה בתאגיד .עד להטמעת האפליקציות האמורות בתאגיד ,ידווחו העובדים על פי
\ f
מתכונת הדיווח החדשה בהתאם לאמור בהסכם זה ,באופן ידני.

תקציב קידום בגין שגת : 2018
 . 14תקציב הקידום לשנת  2018ובגינה יהיה בשיעור של  3%משכר היסוד כפי ששולם בחודש
דצמבר  2018לכלל עובדי התאגיד.
 . 15למען הסר ספק ,לא ייכללו בבסיס השכר כאמור לעיל תשלומים לקופת גמל ,תשלומים
המשולמים על ידי הרשות כמעסיק לרשויות ,תשלומים אחרים שלא שולמו ישירות לעובד
וכיו״ב.
 . 16למען הסר ספק ,תקציב הקידום האמור יחולק במלואו.
 . 17החלוקה של תקציב הקידום תיעשה במשכורת חודש יוני  , 2019בתחולה רטרואקטיבית ליום
 . 1.1.2019חלוקת תקציב הקידום תיעשה בהתאם לשיקול דעתה של ההנהלה על בסיס הערכות
עובדים.
 . 18אופן החלוקה של תקציב הקידום ייעשה באופן הבא :
 . 18.1לפחות  97%מהעובדים הזכאים ,יקבלו תוספת בשיעור של ) 1%ברוטו( לשכר היסוד.
 . 18.2לפחות  60%מהעובדים יקבלו תוספת של לפחות ) 3%ברוטו( לשכר היסוד.
 . 18.3למרות האמור ,עובדים עם שכר יסוד למשרה מלאה של עד ) ₪ 8,000ברוטו( ,יקבלו
תוספת של לפחות  120ש״ח למשרה מלאה לשכר היסוד.
 . 18.4לכל היותר עד  2.5%מהעובדים הזכאים יקבלו תוספת של עד  12.5%לשכר היסוד.
. 18.5

לכל היותר עד  2.5%מהעובדים הזכאים יקבלו תוספת של עד  15%לשכר היסוד.

 . 19תקציב הקידום ישולם לעובדים אשר ביום  1.1.2019צברו ותק של שנת עבודה מלאה לפחות
בתאגיד )להלן בהסכם זה " :תקופ ת האכשרה"( ואשר במועד ביצוע התשלום הינם עובדי
התאגיד.
 .20בחישוב תקופת האכשרה בהסכם זה לא יובאו בחשבון תקופות בהן שהה העובד ,מכל סיבה
שהיא ,בחופשה ללא תשלום או בחופשה שדינה כחופשה ללא תשלום .חרף האמור לעיל יובאו
בחשבון תקופות בהן שהה העובד בשירות מילואים ,תקופת לידה והורות לפי חוק עבודת נשים,
התשי״ד ־  1954או בחופשה ללא משכורת לרגל מחלה.

מעגק מיוחד:
 . 21במשכורת מרץ  2019ישולם מענק חד פעמי לעובדים .סך התשלום שישולם לעובדים הינו
) ₪ 2,650,000ברוטו( )להלן" :מעצק מיוחד"( .למען הסר ספק ,הסכום האמור יחולק במלואו.
 . 22סכום המענק ייגזר מחודשי הוותק של העובד בתאגיד וחלקיות משרתו.
 . 23המענק יחולק לעובדים שהשלימו את תקופת האכשרה.
 . 24המענק לא יהווה שכר לכל דבר ועניין ,לא יובא בחשבון לעניין פיצויי פיטורים כמשמעותם
בחוק פיצויי פיטורים ,התשכ״ג־ , 1963או לעניין חישוב ערך שעה לצורך תגמול עבור עבודה
נוספת לרבות גמול בעד שעות נוספות ,כוננויות ,קריאות פתע ,תורנויות ,משמרות ושכר עידוד
)ככל שהעובד זכאי לרכיבים אלו( ,ולא יבצעו בגינו הפרשות כלשהן לקופת גמל )לרבות קרן
השתלמות(.
מ שא ימתן קיבוצי לחתימת הסכם קיבוצי ראשוני:
 . 25הצדדים להסכם זה ימשיכו לנהל משא ומתן אינטנסיבי ורצוף לשם חתימה על הסכם/מים
קיבוצי/ים ראשוני/ים עתידי/ים המסדיר/ים את תנאי העסקת עובדי התאגיד ,ולרבות ביחס
לנושאים כלכליים וארגוניים.

מיצוי תביעות ושקט תעשייתי:
 . 26הסכם זה מותנה באישור הממונה על השכר.
 . 27הסכם זה יוגש לרישום כהסכם קיבוצי מיוחד לפי חוק הסכמים קיבוציים ,ת שי״ז־ . 1957
 . 28הסכם זה מהווה מיצוי מלא ומוחלט של טענות הצדדים ביחס לעצם המעבר למודל\חחזר
הוצאות הנסיעה והצדדים ישמרו על שקט תעשייתי מלא ביו^/לעצם המעבר למודל האמוך.
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 . 29הסכם זה מהווה מיצוי מלא ומוחלט של טענות הצדדים ביחס לקידומי שכר בתאגיד עד ליום
. 31.12.2018
 . 30הסכם זה מהווה מיצוי מלא ומוחלט של דרישות הממונה על השכר ביחס להחזר הוצאות
הנסיעה בתאגיד )כמפורט במכתב מיום  (21.1.2018לרבות בגין תקופת עבר.
 . 31למען הסר ספק ,הוראות הסכם זה בעניין עדכון השכר והחזר הוצאות נסיעה אינן מעלות או
מורידות מכל משא ומתן עתידי ,לרבות בעניין מעבר העובדים למבנה הקבע בירושלים ,הפרשות
לקופות גמל בגין החזרי הוצאות נסיעה ,גובה תקציב הקידום ,טווחי שכר ,תוספות שכר ,תנאי
זכאות ותחולה בהסכם עתידי.

ולראיה באו הצדדים על החתום,

ההסתדרות

ועדי העובדים

4

4.2.2019

אל :

מר רן היילפרן ,מ״מ סמנכ״ל מ ש״א בתאגיד

הנדון :אירועים ייחודיים ומצאי רוסן עמס יתמודד התאגיד בתקיפה הקרוב

.1

נוכח אירועים ייחודיים ויוצאי דופן עמם יתמודד התאגיד בתקופה הקרובה ־ הבחירות הכלליות
לכנסת שיתקיימו במהלך אפריל הקרוב ,וכן הפקת האירוויזיון בישראל שיתקיים במאי הקרוב ־
מתחייבים העובדים להימנע מנקיטת כל צעד ארגוני שמטרתו או תוצאתו הפרעה לניהול התקין
של שני אירועים ייחודיים ויוצאי דופן אלה.

.2

התחייבות העובדים כאמור לא תחול במקרה של הרעה ממשית בתנאי העבודה של העובדים או
במקרה של פגיעה בעבודה המאורגנת.

 . 3מוסכם ,כי במקרה בו יוחלט על ידי נציגות העובדים להפעיל צעדים ארגוניים על יסוד ההחרגה
שבסעיף  2לעיל ,תצא הודעה על כך לתאגיד ,זמן סביר מראש.

בברכת

מר יאיר טרציצ׳קי ,יו״ר ארגון העיתונאינ 4בישראל  -הסתדרות העובדים הכללית החדשה

מר אריאל יעקובי ,יו״ר הסתדרות עובדי המדינה  -הסתדרות העובדים הכללית החדשה

מר דני הורנשטיין ,יו״ר הסתדרות ההנדסאים והטכנאים  -הסתדרות העובדים הכללית החדשה

J

 I 1 /תאגיד השידור
 Iהישראלי

4.2.2019

לכבוד:
מר שי בירן ,מנכ״ל האגף לכלכלה בהסתדרות העובדים הכללית החדשה
על רקע ההסכם הקיבוצי העתיד להיחתם בתאגיד ,שעניינו בשינוי במודל החזרי הוצאות נסיעה,
קידומי שכר ומענקים ,ולאחר בדיקה שערכתי ,אני מאשר ומבהיר כי אין בהוראות ההסכמים
האישיים עליהם חתומים עובדי התאגיד ,באשר הם ,מנגנוני קידום שכר.

רן היילפרןךמ׳׳מ סמנכ״ל מש״א
״כאן״  -תאגיד השידור הישראלי

 Iתאגיד השידור
 Iהישראלי

4.2.2019
אל :

מר יאיר טרציצ׳קי ,יו״ר ארגון העיתונאים בישראל  -הסתדרות העובדים הכללית
מר אריאל יעקב? יו״ר הסתדרות עובדי המדינה  -הסתדרות העובדים הכללית
מר דני הורנשטיין ,יו״ר הסתדרות ההנדסאים והטכנאים  -הסתדרות העובדים הכללית
ועד העיתונאים וועד עובדי המטה והטכנאים  -כאן

הנדון :עדכון שכר בתאגיד לאור שינוי מודל הרכב
בהמשך לסעיפים  8־ 5להסכם הקיבוצי בעניין החזר הוצאות נסיעה ,מפורטים להלן הקריטריונים
לזכאות לעדכון השכר וחישוב סכומי העדכון אשר סוכמו בין ההסתדרות להנהלת התאגיד ,הכל כמפורט
להלן.

בקינת הזכאות לעדכון השכר
.1

עבור כלל העובדים אשר היו מועסקים בתאגיד ביום  , 31.12.2018יחושב ההפרש בין הקצובה הקיימת
כיום )טרם יישום המודל החדש( במונחי עלויות המעסיק ,עבור התקופה שבין ינואר לדצמבר ) 2018להלן
 " ה ת קו פ ה הנבדקת"( ,לבין עלות החזר ההוצאות אשר היה צפוי להשתלם לעובד לפי המודל החדשבגין התקופה הנבדקת אילו הכללים החדשים היו חלים בתקופה הנבדקת )להלן  " -ה פ ר ש בהחזר
הוצאות"(.
ביחס לעובדים שנקלטו עד לסוף אוגוסט  2018התקופה הנבדקת לחישוב משמרות קצה היא לחודשים
ינואר ועד אוגוסט ) 2018כולל( .ביחס לעובדים שנקלטו החל מחודש ספטמבר ואילך ,התקופה הנבדקת
לחישוב משמרות קצה היא ספטמבר עד דצמבר ) 2018כולל(.
יובהר ,כי לצורך חישוב ההפרש ,יילקח בחשבון בחישוב עלויות המעסיק אשר היו צפויות להשתלם
לעובד לפי המודל החדש ,לעובדים המקבלים במצב הקיים רמת אחזקת רכב ג׳ או ד׳ לפחות  250ק״מ
או לפי דיווח בפועל  -הגבוה מביניהם.

.2

עובדים כאמור ,אשר ההפרש בעלות החזר ההוצאות על פי החישוב שלעיל גדול מ ,0 -זכאים לעדכון
השכר לפי נוסחת החישוב שתפורט להלן.

.3

ההפרש בהחזר ההוצאות יהווה את עלות המעסיק ,לרבות כל ההשפעות על רכיבי השכר המשולמים
ועלויות ההעסקה בשל מתן תוספת שכר לבסיס השכר .תוספת זו תינתן לבסיס השכר ,בצירוף 9.5%
מסכום התוספת )להלן " :תוספת לבסיס השכר"(.

.4

מובהר ,כי עובדים כאמור אשר החלו לעבוד לאחר אוגוסט  ,2018תקופת הבדיקה הרלוונטית לכל עובד
תהיה שלושת החודשים המלאים האחרונים בהם עבד בתאגיד ערב החלת מודל החזר הנסיעות החדש.

.5

בהתייחס לעובדי משמרות כאמור שממוצע פעימות הקצה שלהם גדול מ־  12משמרות לחודש ,ייעשה
התחשיב בתיקון שווי פעימת קצה ,כך ששווי הפעימה יעמוד על סך של  ₪ 40לכל פעימה במקום על סך
של  ₪ 50לכל פעימה.דוגמא מספרית מצורפת כנספח למכתבי זה.

.6

בנוסף על האמור ,לכתבי חדשות הנמנים על הרשימה המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך זה ,יתווסף לשכר
היסוד סך של ) ₪ 175ברוטו( למשרה מלאה.

.7

מובהר כי המונח "פעימות קצה" בנוסחת החישוב ,מתייחס להחזר הוצאות בהתאם לרובד ב׳ במודל
החזר נסיעות רכב ,כמפורט בהודעה לעובד.

.8

מצורפת רשימת העובדים אשר נמצאו ,ערב חתימת ההסכם הקיבוצי ,זכאים לעדכון השכר בהתאם
לקריטריונים שלעיל ,מזוהים על פי תעודת זהות .ככל שנגרע שמו של עובד בטעות מהרשימה־ הרשימה
תתוקן בהתאמה.

.9

כמו כן ,תוק ם ועדה בהשתתפות נציג התאגיד ונציג נציגות העובדים ,אשר תדון ותכריע בטענות של
עובדים בנוגע לטעויות בזכאות ובחישוב רכיבי הפיצוי ,בין היתר כתוצאה ממקרי ם של היעדרות
ממושכת בתקופה הנבדקת )למשל ,כתוצאה מהיעדרות בשל מחלה או חופשת לידה או כל היעדרות מכח

כ<ו|
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הדין( .עובדים יהיו זכאים להגיש בקשות לתיקון עד ליום  . 1.6.2019לצורך כך ,הוסכם על העמדת תקציב
הנוסף כמפורט בסעיף  7להסכם הקיבוצי המסדיר את החזר הוצאות הנסיעה בתאגיד.
 . 10התאגיד יפעל לעדכון טווחי השכר ,באישור הממונה על השכר ,וזאת בהתבסס על השינויים שחלו בשכרם
של עובדי התאגיד בשנת  2019כתוצאה מעדכון השכר כמפורט במכתב זה.

בברכה

.

רן היילפרן ,מ״ מ סמנכ״ל מ ש״ א בתאגיד

ה ע ת קי ם:
שי בירן  -מנכ״ל אגף כלכלה ,הסתדרות
שאול אידה  -מזכיר איגוד מקצועי ,הסתדרות עובדי המדינה
עמי ברנד  -מזכיר איגוד מקצועי ,ארגון העיתונאים
יעקב לוי  -מזכיר איגוד מקצועי ,הסתדרות ההנדסאים והטכנאים
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תאגיד השידזר
הישראלי

4.2.2019

מד/גב׳ _____________
" כ או"  -תאגיד השידור הישראלי

עדכון לשכר היסוד בהתאס לשיגיי כמודל תחזר הוצאות נסיעה

בהתאם להוראות חוק הודעה לעובד
ב ה תאם להסכם הקיבוצי בעניין מודל החזר הוצאות נסיעה ,החל מיום  , 1.2.2019ייושם מודל החזר הוצאות
נסיעה בתאגיד.
במקביל ,הנך זכאי לקידום שכר היסוד בסך _________  , ₪גם זאת החל מיום . 1.2.2019
להלן נתוני השכר אשר היוו בסיס לחישוב קידום שכרך כאמור :
מצב ערב השינוי

.1

1

אחוז משרה נכון לחודש דצמבר 2018

100%

2

שכר יסוד נכון לחודש דצמבר 2018

₪

3

עבודה נוספת ממוצעת לחודש לפי נתוני ביצוע בממוצע לשנת 2018

₪

4

קצובת נסיעה נכון לחודש דצמבר 2018

₪

5

אחזק ת רכב נכון לחודש דצמבר 2018

₪

6

תשלום ק׳׳מ ממוצע לחודש )כולל גילום( לפי נתוני ביצוע בממוצע לשנת 2018

₪

7

סה״כ מרכיבי רכב וקצובת נסיעה ) (4+5+6

₪

8

סה״כ עלות מרכיבי רכב וקצובת נסיעה ) 15%עלויות מעסיק(

₪

 . 2מצב לאחר השינוי

₪

1

קצובת נסיעה )רובד א׳(

2

מספר משמרות קצה ממוצע בחודש לפי נתוני ביצוע ממוצעים
לשנת 2018

3

סה״כ תשלום עבור משמרות קצה )רובד ב׳(

4

כמות ק״ מ מדווח בממוצע לחודש לפי נתוני דיווח ממוצעים
לשנת 2018

ק״ מ

5

החזר הוצאות בגין קילומטראז׳ מדווח )רובד גי(

₪

₪
) ₪ 50לכל משמרת
קצה(

^1
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) ₪ 2.1לכל ק״מ(
6

סה״כ מרכיבי החזר הוצאות נסיעה במצב החדש ) (1+3+5

7

סה״כ עלות מרכיבי רכב ,משמרות קצה וקצובת נסיעה במצב
חדש

₪

חישוב עדכון שכר

.3

.4

₪

1

פער בעלות מצב לאחר שינוי לבין מצב ערב השינוי

₪־

2

עדכון שכר יסוד לשם איזון עלויות מעסיק )לרבות השפעה על
עבודה נוספת והפרשות סוציאליות(

₪

3

תוספת של  9.5%על הסכום האמור בסעיף 2

₪

מכסת הקילומטר העומדת לרשותך היא  __________ :ק״מ .במידה ועברת את מכסת הק״מ בחודש
מסוים ,את/ה מתבקש/ת לפנות לממונה הישיר שלך /למחלקת משאבי אנוש בתאגיד ,לשם בחינת
הגדלת המכסה באותו החודש.

I
X
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לכבוד:

תאגיד השידור
הישראלי

4.2.2019

מר/גב׳ _____________
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 -תאגיד משידור■ הישראלי

ממזרי הרצאות נסיעה  -עדכון

בהתאם להוראות חוק הודעה לעובד
בהתאם להסכם הקיבוצי בעניין מודל החזר הוצאות נסיעה ,החל מיום  1.2.2019ייושם מודל החזר הוצאות
נסיעה בתאגיד ,על פי הכללים הבאים ובחלוקה ל 3 -רבדים כמפורט להלן :
רובד א - ,קצובת נסיעה
.1

עובד יהיה זכאי לתשלום קצובת נסיעה בהתאם להוראת פרק  28.3לתקשי״ר ,ובהתאם להוראת תכ״ם
מס׳ , 13.4.0.2ולמעט סעיף  2.2להוראת התכ״ם האמורה ,שעניינה תשלום קצובת נסיעה בגין נסיעות
בשבתות ובחגים.

רובד כ׳  -מהזר הוצאות גניו הגעה למשרד או הזרה מהמשרד בלילה/בשבת/בחג )להלן " -פעימות ק צ ה"(
.2

עובד יהיה זכאי להחזר הוצאות בנוסף לקצובת הנסיעה ,במידה ויידרש על ידי הממונה עליו להגיע
למשרד או לצאת ממנו בימים ובשעות כמפורט להלן :
 . 2.1בימים א׳־הי ,ביום שבת וביום חג ,החל מהשעה  22:30ועד לשעה  06:00למחרת.
 . 2.2החל מהשעה  14:30ביום ו׳/בערב חג ועד השעה  20:00בערב בצאת השבת /חג.

.3

החזר ההוצאות ברובד זה יעמוד על סך של  ₪ 50בעבור הגעה למשרד ו /או יציאה מהמשרד ,וישולם
בכפוף לכך שהעובד החתים באמצעות העברת כרטיס העובד שלו כניסה עם הגעתו ו/או יציאתו למשרד
ומהמשרד ,בימים ובשעות כמפורט בסעיף  2לעיל.

.4

עובד יהיה זכאי להחזר הוצאות על פי רובד זה בעבור הגעה למשרד וחזרה ממנו באותו היום )ובימים
בשעות המפורטים בסעיף  2לעיל( ,בכפוף לכך שחלפו לפחות שעתיים בין כניסתו למשרד לבין יציאתו
ממנו ,ולהיפך ,באותו היום.

.5

החזר הוצאות לפי רובד זה לא יעלה על  ₪ 100ליום.

.6

סך התשלום הרבעוני בגין החזר הוצאות נסיעה על פי רובד זה ,לא יעלה בכל מקרה על .₪ 3,000

דובד ג׳  -ההזד תוצאות כניו נסיעה כתפקיד אל מחוץ לגבולות הדשות המקומית

■ I
* \י I
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האמור ברובד זה חל על עובדים בתפקידים המזכים בהחזר הוצאות כאמור ,על פי המכסות המפורטות
בהודעה האישית לעובדים.

.8

עובד הנדרש על ידי הממונה עליו לבצע במסגרת תפקידו נסיעות בין־עירוניות אל מחוץ לגבולות הרשות
המקומית בה עובד העובד בדרך קבע )ולמעט נסיעות המצויות בתחום הרשות המקומית בה מתגורר
העובד( )להלן" :נסיעה בתפקיד"( ,יהיה זכאי להחזר הוצאות בהתאם למרחק הנסיעה בתפקיד.
התשלום כפוף לדיווח הנסיעה בתפקיד על ידי העובד ואישור הנסיעה בתפקיד על ידי הממונה על העובד.

.9

העובד ידווח על נסיעתו בתפקיד באמצעות אפליקציה ייעודית ,בהתאם למפורט בהסכם הקיבוצי
ובהתאם להנחיות לעובדים לעניין אופן דיווח על נסיעות אל מחוץ לרשות המקומית המצורפות כנספח
א׳.

 . 10תעריף החזר ההוצאות בגין נסיעה בתפקיד יעמוד על סך של  ₪ 2.1ברוטו לק״מ .התשלום יהיה בגין כל
ק״ מ נסיעה בתפקיד ,החל מהק״מ הראשון ועד למכסת הק״מ החודשית המקסימאלית שנקבעה לעובד
בהתאם לתפקידו ,המפורטת על פי סוגי התפקידים בהודעה האישית לעובדים.
 . 11בכפוף לאישור מיוחד שיינתן מראש על ידי סמנכ״ל הכספים בתאגיד ,תתאפשר הגדלת מכסת הק״מ
החודשית של עובד באופן חד פעמי ועבור חודש מסוים בלבד ,וזאת בהתאם לצרכי התאגיד.
 . 12למרות האמור בסעיף  7לעיל ,עובד אשר תפקידו לא מופיע ברשימת התפקידים הזכאים לנסיעה
בתפקיד ,יוכל לקבל באישור מיוחד שיינתן מראש על ידי סמנכ״ל הכספים בתאגיד ובהתאם לצרכי
התאגיד ,החזר הוצאות בגין עד שתי נסיעות בתפקיד ברבעון .הדיווח בגין הנסיעות בתפקיד והתשלום
בגינן ייעשה על פי האמור בפרק זה.
הוראות כלליות
 . 13החל מיום  , 1.2.2019מודל החזר הוצאות הרכב המפורט בהודעה זו יבוא במקום כל כלל ו/או נוהג אשר
היה קיים בתאגיד לעניין החזר הוצאות נסיעה ואחזקת רכב .למען הסר ספק ,לא ישולם לעובדים החזר
הוצאות בגין אחזק ת רכב.
 . 14עובד אשר התאגיד העמיד לרשותו רכב צמוד ,לא יהיה זכאי לתשלום החזר הוצאות על פי מודל זה.
 . 15במידה וסיפק התאגיד אמצעי תחבורה לעובד עבור נסיעה בתפקיד או נסיעה למשרד או נסיעה מהמשרד,
בין אם באמצעות הסעה על ידי רכב התאגיד ,מונית או כל אמצעי תחבורה אחר מטעם התאגיד ,לא יהיה
העובד זכאי להחזר הוצאות בגין נסיעה זו על פי הכללים המפורטים בהודעה זו ,וזאת גם א ם בחר העובד
שלא להשתמש באמצעי התחבורה שהעמיד לרשותו התאגיד.

בכבוד רב
רן היילפרן ,מ״מ סמנכ״ל משאבי אנוש
תאגיד השידור הישראלי "כ אן"

 I I Sתאגח־השידור
> ן  Iהישראלי

נספח א׳
אל___________________ :
באמצעות_____________ :
שלום רב,
חגדיו :דיווח גסיעות בתפקיד ־ כתבים
כאמור בהודעה לעובד ,החל מיום  1.2.2019משתנה המודל של החזר נסיעות לעובדי התאגיד.
בהתאם למודל החדש ,עתידים עובדי התאגיד לדווח על נסיעות בתפקיד באמצעות אפליקציה
ייעודית.
דיווח על נסיעות בתפקיד לכתבים ,ייעשה תוך התייחסות למרחק בלבד ,ללא פירוט של יעדי הנסיעה
וזאת לצורך שמירה על חסיון מקורות וחופש העיתונות.
עד להכנסת האפליקציה הייעודית לשימוש ,הדיווח על נסיעות בתפקיד ייעשה באמצעות דיווח ידני
במערכת הנוכחות כמפורט להלן:
 .1נסיעה בתפקיד הינה כל נסיעה מתוקף תפקידכם ,לפי דרישה ו/או אישור הממונה ,למקום
שאינו מוגדר כמקום העבודה הקבוע ,וחזרה ממנו )ושלא בתחומי הרשות המקומית שבה
הנך מתגורר(.
 .2החזר הוצאות נסיעה בתפקיד ישולם בהתאם למס׳ ק״מ שידווח בשל הנסיעה בתפקיד
שיחושב על פי המרחק מיציאה מעיר אחת עד כניסה לעיר אחרת.
 .3הדיווח במערכת הנוכחות יציין את מספר הק״מ מעיר המוצא אל עיר היעד ,ויבוצע באותו
יום או לא יאוחר מהיום ה 4-בחודש העוקב.

 .4מספר הק״מ לנסיעות כאמור יקבע לפי האתר google maps :
 .5למען הסר ספק יודגש כי אין החזר הוצאות בגין נסיעות בתפקיד בתחומי הרשות המקומית
בה מתגורר העובד.
 .6תשלום החזר נסיעות בתפקיד כפוף לדיווח כמפורט לעיל ולאישור הממונה על העובד.
 .7מובהר ,כי לא ישולם החזר נסיעות בתפקיד מעבר למכסה שנקבעה לכל עובד לצורך כך.

בברכה,
משאבי אנוש
אל____________ :
באמצעות ___________________
שלום רב,

^1

 Iתאגיד השידור
 Iהישראלי

תגדון :דיווח נסיעות בתפקיד
כאמור בהודעה לעובד ,החל מיום  1.2.2019משתנה המודל של החזר נסיעות לעובדי התאגיד.
בהתאם למודל החדש ,עתידים עובדי התאגיד לדווח על נסיעות בתפקיד באמצעות אפליקציה
ייעודית.
עד להכנסת האפליקציה הייעודית לשימוש ,הדיווח על נסיעות בתפקיד ייעשה באמצעות דיווח ידני
במערכת הנוכחות כמפורט להלן:
 .1נסיעה בתפקיד הינה כל נסיעה מתוקף תפקידכם ,לפי דרישה ו/או אישור הממונה ,למקום
שאינו מוגדר כמקום העבודה הקבוע ,וחזרה ממנו )ושאינו בתחומי הרשות המקומית בה
הנך מתגורר(.
 .2החזר הוצאות נסיעה בתפקיד ישולם בהתאם למס׳ ק״מ שידווח מעיר לעיר )מיציאה מעיר
אחת עד כניסה לעיר אחרת(.
 .3עליכם לדווח במערכת הנוכחות על הנסיעות בתפקיד ולציין את מספר הק״מ בין עיר המוצא
לעיר היעד ורשמו בהערות מ ־ ״ ____" עד " _____ " .כמו כן ,בהערות יש לפרט את מטרת
הנסיעה.
 .4הדיווח במערכת הנוכחות יבוצע באותו היום ולא יאוחר מהיום ה־ 4לחודש העוקב.

 .5מספר הק״מ שיש לדווח בין עיר לעיר יקבע לפי האתר google maps. :
 .6למען הסר ספק יודגש כי אין החזר הוצאות בגין נסיעות בתפקיד בתחומי הרשות המקומית
בה מתגורר העובד או אליה נסע העובד בתפקיד.
 .7תשלום החזר נסיעות בתפקיד כפוף לדיווח כמפורט לעיל ולאישור הממונה על העובד.
 .8מובהר ,כי לא ישולם החזר נסיעות בתפקיד מעבר למכסה שנקבעה לכל עובד לצורך כך.
בברכה,

משאבי אנוש

%י ^1

 Iתאגיד השידור
 Iהישראלי

4.2.2019

אל:

מר יאיר טרציצ׳קי  ,יו״ר ארגון העיתונאים בישראל  -הסתדרות מעובדים הכללית
מר אריאל יעקבי ,יו״ר הסתדרות עובדי המדיגה  -הסתדרות העובדים הכללית
מר דני הורנשטיין ,יו״ר הסתדרות ההנדסאים והטכגאים  -הסתדרות העובדים הכללית
ועד העיתונאים וועד עובדי המטה והטכנאים  -כאן

הנדון :מודל הערכות עובדים
בהמשך להסכם הקיבוצי בעניין החזר הוצאות נסיעה ,אני מבהיר כי מודל הערכות עובדים וטופס
הערכות יערכו על ידי הנהלת התאגיד אשר תקיים היוועצות בעניין זה עם נציגות העובדים טרם
השלמת מודל הערכות העובדים.

רן היילפרן ,מ״מ סמנכ״ל מש״א
"כאן"  -תאגיד השידור הישראלי

