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הנדון :עוד הסכם חשוב ופורץ דרך מבית מדרשה של הסתדרות המעו"ף
הסכם קיבוצי לעובדי דירוג חינוך נוער חברה וקהילה ברשויות המקומיות

ביוםה' 18.5.17נחתםהסכםקיבוצילעובדיםבדירוגחינוךונוערברשויותהמקומיות,במעמדיו"רההסתדרות
עוה"דאביניסנקורןויו"רהסתדרותהמעו"ףארנוןברדוד .
ההסכםהקיבוציהחדש,משפרבאופןניכראתתנאיהעסקתםשלעובדי החינוך המשלים ברשויות המקומיות
הנמניםעלדירוגעובדיחינוך,נוער,חברהוקהילה.
להלן עיקרי ההסכם:
 .1תוספות אחוזיות ,שקליות ומענק חד פעמי בסך  2000 ₪(שכבר שולם) על פי הקבוע בהסכם המסגרת
מיום18/4/16לכללעובדיהדירוגלרבותמדריכיםשעתיים.
 .2תוספותמיוחדותלעובדיהדירוגעלפיהמפורטלהלן:
א .הגדלתתוספת"כפלתואר" -לזכאיםמ 6-ל 10.5%-החלמהתאריך.1.11.2016כמוכן,החלמחתימת
ההסכםניתןיהיהלהכירבתעודתכפלתוארלצורךקבלתגמולכפלתוארהחלממועדהזכאותלכפל
תואר,או1בינוארשלשנתהבקשה,אויוםחתימתההסכםהמאוחרמביניהם.
ב .עדכון גמול הניהול למנהל המחלקה – החל  מיום  1.11.2016מנהל מחלקת הנוער ,מנהל מחלקת
הספורט ,מנהל מחלקת אירועים ,מנהל מחלקת התרבות ,מנהל מחלקת התרבות התורנית  ומנהל
מחלקתקידוםנוערברשותהמקומיתיהיוזכאיםלגמולניהולכמפורטלהלן:
 .1ברשותמקומיתשבהבין30,000ל–79,999תושבים–.38%
 .2ברשותמקומיתשבהבין80,000תושביםומעלה–.43% 
ג .עדכוןגמוליהניהוללשארבעליהתפקידים-יתרגמוליהניהוללכללבעליהתפקידיםהזכאים 
"לגמולים"יגדלוהחלמיום1.11.2016ב– .5%
לדוגמא:אםערבחתימתההסכםתפקידמסויםזיכהבגמולשל15%יהיהזכאילגמולשל,20%אם
היהזכאיל-30%יהיהזכאיל– .35%
ד .קצובתביגוד  -החלמקצובתהביגודהמשולמתבחודשיולי 2018בגיןשנת,2017עובדבעל 15שנות
ותקומעלהיהיהזכאילביגודרמה4וזאתבמקוםלאחר26שנותוותקכפישהיהעדלהסכםזה. 
ה .עדכון השתתפות המעסיק במועדון שלך -החל מיום  1.1.2017תתווסף השתתפות  המעסיק למועדון
שלך בגין כל עובד עליו חל הסכם זה ואשר מועסק אצל המעסיק מעל שלושה חודשים ומעל רבע
משרה,לרבותעובדיםשעתיים.
ו .תוספת תואר שלישי-החל מיום  ,1.11.16בעלי תואר אקדמי ( (PHDמוכר שהוא בזיקה לתפקידם
ברשותהמקומיתיהיוזכאיםלתוספתבסך10%במקוםתוספתתוארשניבסך5%הקייםכיום.
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 .3יצויין כי כל תוספות שכר אלו מהוות שכר לכל דבר ועניין והן תהיינה חלק מ"השכר הקובע" לפנסיה
וליתרהזכויות.
 .4הפרשיתשלוםשכר -בגיןתשלוםרכיביההסכםהחל מהתאריך 1.11.2016(המשולמתבחודשדצמבר
 ,)2016ישולמו ההפרשים החל ממשכורת חודש יוני  2017(המשולמת ביולי  )2017ולכל המאוחר החל
ממשכורתחודשאוגוסט2017(המשולמתבחודשספטמבר.)2017
ארנון בר דוד – יו"ר הסתדרות המעו"ף :"ההסכם החדש מחזק את מעמד עובדי החינוך המשלים ברשויות
המקומיות ,תוך קידום רווחתם של האנשים העושים לילות כימים למען חינוך הדור הבא .מעבר לדאגה
לעובדים,ההשקעהבשיפורתנאיושלסקטורזההיאגםהשקעהבעתידילדיישראל.בהזדמנותזואנימבקש
להודות למרכז לשלטון המקומי,שצועד ומתקדם עמנו כבר כמה שנים.בסופו של יום,גם אנחנו וגם המרכז
לשלטון המקומי מעוניינים בעובדים טובים יותר ,איכותיים יותר ,משכילים יותר ובשביל זה צריך לדעת
לשלםבהתאמהולתמרץאתהעובד" .
עו"ד רונן אהרוני – מנהל חטיבת הרשויות המקומיות :"מדוברבהסכםחשוב,שיתרוםלקידוםשכרםשל
העוסקיםבעבודההחשובהוהמשמעותיתמאודבחינוךהבלתיפורמאליעלכלגווניוברשויותהמקומיות" .




בכבוד רב,
עו"ד רונן אהרוני
מנהל חטיבת עובדי
הרשויות המקומיות
וראש חטיבת החינוך הבלתי פורמאלי

ארנון בר – דוד
יו"ר הסתדרות המעו"ף

העתקים:
עו"דאביניסנקורן–יו"רההסתדרותהכללית 
יו"רההסתדרותבמרחבים 
מנהליהחטיבה,כאן 
מרבועזלוי–יו"רארגוןעובדידירוגהחינוךהבלתיפורמאלי 
מריוסיאטינגר-יו"רועדתהשכרארגוןעובדידירוגהחינוךהבלתיפורמאלי 
עו"דיובלברוק-יועץמשפטיהסתדרותהמעו"ף 

