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הנדון :הצטרפות להסכם קיבוצי מיום
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הואיל והמדינה התנתה את מתן המענק נשוא כתב זה לעובדי כפר הנוער לקציני ים אורט אשדוד
)להלן" :כפר הנוער"( בהצטרפותה של אורט להסכם הקיבוצי הנדון.
הואיל ואורט אינה תצה למנוע מאת העובדים את קבלת המענק אך מסתייגת מהוראות שונות
בהסכם הקיבוצי הנדון ,הסכימה לחתום על הצטרפותה בכפוף להתרגות הבאות:

.1

אין לראות בהצטרפותה של אורט להסכם הנדון בהסכמתה לשיקולים אשר עמדו בבסיסו.
בפרט ,אין אורט מסכימה לאמור במסגרת ה"הואיל" הראשון להסכם הקיבוצי מיום 24.4.17
אליו מפנה ההסכם הקיבוצי הנדון.

.2

אין לראות בחתימתה של אורט על כתב זה כתקדים כלשהו ביחס להסכמים קיבוציים אחרים
והוא נחתם אך בשל נסיבותיו היחודיות.

.3

הסכמתה של אורט להצטרף להסכם הקיבוצי הנד1ן רלוונטית אך לעובדי המנהל של כפר
הנוער ואין לראות בהסכם הקיבוצי הנדון כחל באופן כלשהו על עובדי הרשת במוסדות
האחרים.

.4

אורט תשמש כצינור בלבד לשם העברת המענק לעובדים כאמור ,ומעבר לכך לא תחול עליה
כל אחריות ביחס לכך.

בכפוף לאמור לעיל מוסכם כי:

■
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^*ל**^ שם המעסיק( )להלן" :המעסיק"( מסכים להצטרף להסכם הקיבוצי מיום
 Aשנחתם בין החברה לחינוך ימי בישראל )בתיה״ס הימיים( ,הכפר הירוק ,כפר הנוער מאיר שפיה
ומקווה ישראל כל ישראל חברים לבין ההסתדרות )להלן ":ההסכם הקיבוצי בחברות הממשלתיות"(.
מובהר כ׳ ההצטרפות להסכם הקיבוצי בחברות הממשלתיות היא לכל הוראות ההסכם למעט הוראות
המפנות ו/או מכילות הסכמים קיבוציים אחרים*.
ואולם ,על אף האמור בסעיף  2להסכם הקיבוצי בחברות ממשלתיות ,ההסכם יחול על כל העובדים
המועסקים בכפר/׳ הנוער "המודרך/כים” ,למעט עובדים המועסקים בבתי הספר ולמעט מורים 1מנהלי
בתי ספר.

למען הסדר הטוב להלן מפורטים שמות כפרי הנוער שבבעלות המעסיק:

*לגבי המעסיק שהוא "גוף מתוקצב" או "גוף נתמך" ,לפי חוק יסודות התקציב ,התשמ״ה , 1985
ההצטרפות להסכם הקיבוצי טעונה אישור של המומנה על השכר והסכמי עב 1דה במשרד האוצר.
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אורט ישר
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חתימת ]המעסיק

הסכמת ההסתדרות והוועד:
אנו מסכימים לכל האמור בנספח ג' הנ״ל
אנו מתחייבים שלא לפתוח בכל סכסוך קיבוצי כנגד אורט שעניינו הסכם זה ,ולא נדרוש כל כספים
וזכויות הקשורים להסכם זה עבור מוסדות אורט האחרים שאינם כפר הנוער.

חתימות:

הסתדרות המעו״ף-
בהסתדרות
מר ניר אלון  -ראש חטיבת  65רי הנו
גבי עדה קרמרסק׳ -מחזיקת תיק אורט בהסתדרות המען

מר ח״ם אל1

^גועד עובדי המנהל ברשת אורט ישראל

*לגבי המעסיק שהוא "גוף מתוקצב" או "גוף נתמך" ,לפי חוק יסודות התקציב ,התשמ"ה , 1985
ההצטרפות להסכם הקיבוצי טעונה אישור של המומנה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר.

