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 מכון הנגב-ות משפחתוני אג'יקמטפל וועד עובדות           

 

, נחתם הסכם קיבוצי מיוחד בין אג'יק והארגון בעניין מטפלות משפחתוני 1/9/2014וביום  הואיל:
 מכון הנגב;-אג'יק

 ;ההסכם לפי נספח זה להלן לתקן אתוהצדדים מעוניינים  והואיל:
  

 : הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן אי לכך,   

 שאר עובדי/ות אג'יק. כשלתקבל שי בחגים  עובדות: כל אחת מהשי בחגים .1

, לרבות עלות התשלום אחת לשנה עובדות: אג'יק תממן על חשבונה טיול לעובדותיום טיול ל .2
, לרבות תקבלנה שכר מלא ביום הטיול עובדות. מוסכם כי יום הטיול יחשב ליום עבודה והלהסעה

 . זכויות סוציאליות

ש"ח  1,000על סך  תקציב עובדותעמיד לרשות כל אחת מהיק ת': אגתקציב עבור הצטיידות .3
רשאיות לממש את הסכום ברכישה אחת או  עובדותלקניית ציוד למשפחתון ב"לגן ולטף". ה

יק ', אגעובדותי בחירתן. במידה וההסדר למספר רכישות בשנה יסתבר כלא נוח ל"פעשתיים בשנה 
 לא תתנגד לשינויו.

שתי החופשות תפעיל אג'יק קייטנה עבור ילדי המשפחתונים : בכל אחת מואביב חורףחופשות  .4
תקבלנה שכר  עובדות. עבור הפעלת הקייטנות הכל חופשה( מתוך ימי עבודה 5)באורך של שבוע 

מעוניינת לשלב אחים של מי מילדי המשפחתון היא  עובדתמלא לרבות זכויות סוציאליות. במידה ו
 ובאישור הרכזת. תוכל לעשות זאת בתיאום מראש

: אג'יק תעשה מאמץ לגייס משאבים לטובת התכנית גיוס משאבים לטובת תכנית המשפחתונים .5
 בדגש על תרומות לצורך שיפוצים והצטיידות.

: אג'יק תנסה להגדיל את תקציב התכנית לטובת שיפור תנאי העסקתן של תכניתההגדלת תקציב  .6
משרד העבודה והרווחה, והשנייה, פעולה מול , בשתי דרכים עיקריות: האחת, פניה לעובדותה

הרשויות המקומיות בנגב. טרם פנייה למשרד העבודה והרווחה, אג'יק תאפשר לארגון לפנות עמה 
 במשותף ככל שירצה בכך.

 .1/9/2017: התיקון על פי נספח זה יכנס לתוקף ביום תחילת תוקף .7

 סכמים קיבוציים.  הסכם זה יוגש לרישום בהתאם לנדרש בחוק התיקון  :רישום .8

 
 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 
________________________   ___________________________ 
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