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 מיוחד קיבוצי הסכם

 3102 שנת נובמבר חודשל 32ם ביו ונחתם שנערך

 

  דינמיקה רשת חנויות תקשורת בע"מ  :ן י ב

 ;אחד מצד                           (החברה - להלן)

 

 איגוד עובדי הסלולר, האינטרנט וההייטק - החדשה הכללית העובדים הסתדרות             :לבין

 נטויז'ן בע"מ 102 -ועד העובדים בחברות סלקום ישראל בע"מ ו  

;שני מצד                                       ( העובדים נציגות– להלן)   
  

 

  ;בחברה היציג העובדים ארגון הינה החדשה הכללית העובדים והסתדרות הואיל

 יחסי הסדרת ועל חברהב קיבוציים עבודה יחסי של כינונם על ביניהם הסכימו והצדדים הואילו

 ;מיוחד קיבוצי בהסכם ,עובדי החברהשל והשכר  העבודה תנאיו העבודה

, המסדיר את תנאי העבודה מיוחד קיבוצי הסכם לכריתת ומתן משא ניהלו והצדדים והואיל

 ;והשכר של העובדים בחברה

והצדדים הגיעו להסכמות באשר לנורמות שיחולו ביחסי הצדדים להסכם זה ובנוגע לתנאי  והואיל

העסקתם ולתנאי שכרם של העובדים אשר יועסקו במסגרת הסכם זה, והחליטו לעגן אותן 

 בכתב.  

 :כדלקמן הצדדים בין והותנה הוסכם, הוצהר לפיכך

 כללי .א

 אליו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.המבוא להסכם זה והנספחים המצורפים  .1

 . 71.12.2.13הסכם זה יעמוד בתוקפו החל מיום חתימתו ועד ליום  .2

את  ,יהווה, יחד עם ההסתדרות בע"מ נטווז'ין 17.וחברת  ישראל בע"מ ועד העובדים של סלקום  .7

 הנציגות המוסמכת של העובדים כלפי החברה.
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בין סלקום ישראל  11.2.2.11הצדדים מאמצים את ההסכם הקיבוצי המיוחד אשר נחתם ביום  .4

איגוד עובדי הסלולר,  -הסתדרות העובדים הכללית החדשה בע"מ לבין  17.בע"מ ונטוויז'ן 

)להלן:  נטוויז'ן בע"מ 17. -ועד העובדים בחברות סלקום ישראל בע"מ וו האינטרנט וההייטק

 המפורטים לשינויים בכפוף, מחילים אותו במלואו על יחסי העבודה ביניהםו "(,סלקום הסכם"

 . להלן זה בהסכם

 :סלקום להסכם. להלן יפורטו השינויים ב

 "הגדרות" –3 בסעיף .1

 תבוא ההגדרה הבאה: "דינמיקה רשת חנויות תקשורת בע"מ".הקיימת במקום ההגדרה  –החברה 

  .יבוטל 1.1סעיף  "תחולת ההסכם" - 'ב בפרק .1.1.1

 המצורף להסכם זה. נספח א'במקום נספח א' הקיים יבוא  1.2בסעיף   .1.1.2

עובדים, במקום המספר  11לא יעלה על  1.2 ףבכל מקרה סך העובדים בהתאם לסעי  .1.1.7

 .להסכם סלקום 1.2הנקוב בסעיף 

 יבוטל. 1.7סעיף  .1.1.4

 "תקופת הניסיון והענקת קביעות" -בפרק ה' .6

ידונו הצדדים בנושא היחס בין שיעור העובדים ירשם:"במסגרת המו"מ הבא  24במקום סעיף  .6.1

 הקבועים בחברה מתוך כלל העובדים"

 "תהליך איוש משרות" - 'ז בפרק  .3

 והמילים" יבוא "חברי הנהלה", ומעלה במקום המילים "מנהלי מחלקה 26בסעיף  .3.1.1

 יבוטל' ב ונספח ימחקו'" ב בנספח כמפורט מיוחד אישי אמון הדורשים"תפקידים 

  .בהתאמה

תיווסף הסיפא: "למרות האמור, במקרה שבו קיימת סבירות נמוכה כי יוגשו  23בסעיף  .3.1.2

מקרב עובדי החברה, רשאית החברה לפרסם את המשרה חברה תפקידים בלמועמדויות 

במקביל להליך איוש המשרה כמפורט בפרק זה להלן, בעדכון ועד העובדים  לאיוש חיצוני

כי במקרה שבו הוגשה מועמדות מקרב  ,בטרם פרסום המשרה. למען הסר ספק יובהר

עובדי החברה, ראשית ימוצה הליך האיוש הפנימי כמפורט בפרק זה להלן ורק לאחר מכן, 

תאויש המשרה באמצעות מכרז וככל שלא נבחר מועמד מתאים מקרב עובדי החברה, 

 ".41חיצוני, זאת מבלי לגרוע באמור בסעיף 

וש יפורסמו לעובדים יבוטל ובמקומו יבוא הסעיף הבא: "המשרות הפתוחות לאי 21סעיף  .3.1.7

 ."אליהם ולוועד העובדים תשלחשת דוא"ל, באמצעות הודע
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 ".ימי עבודה לפחות 7ימי עבודה לפחות" יבוא " 6במקום המילים " 22בסעיף  .3.1.4

 יבוטלו. , 72-ו 71סעיפים   .3.1.1

  "לקוי תפקוד מחמת"פיטורים  - 1ט בפרק .1

לאחר תום בהם סבור המנהל מיוחדים , במקרים על אף האמורתווסף הסיפא: "ת 61.2 יףלסע .2

תפנה כי בנסיבות העניין אין הצדקה למתן תקופת שיפור ביצועים נוספת, הראשונה  התקופה

ניתן יהיה בהסכמה בין החברה ובין יו"ר ועד העובדים או מי החברה מראש ליו"ר ועד העובדים ו

מטעמו, לבטל את תקופת שיפור הביצועים השניה, או לקצרה. ככל שלא תושג הסכמה, תיוותר על 

במקרה בו תתקבל  כנה תקופת שיפור הביצועים השניה במלואה בהתאם לאמור בסעיף זה לעיל.

לא תפחת  61.7 ףועים השניה, התקופה בסעיהחלטה לבטל או לקצר את תקופת שיפור הביצ

  משלושה חודשים.

 "ה"הליך פיטורים בשל ביצוע עבירת משמעת חמור - 2ט בפרק .2.1

 לאחר המילה "מעילה" יבוא "לרבות מעילה חמורה באמון".  37בסע'   ..1

 ".2.16אוקטובר " יבוא "2.11במקום המילים "ינואר  –1.4בסעיף  .11

" 2.11" ובמקום המילים "ינואר 2.13פברואר " יבוא "2.11במקום המילים "אפריל  –1.1בסעיף  .12

 ".2.16אוקטובר יבוא "

 "שכר מינימום" - "בי בפרק .17

 ".2.13ינואר יבוא " "2.11המילים "החל מחודש ינואר במקום  1.6לסעיף רישא ב .17.1.1

 יבוטל.   1.6.1סעיף  .17.1.2

 יבוטל. 1.6.2סעיף  .17.1.7

 "תוספות שכר" –י"ג בפרק .14

 ".2.16. תוספת שכר לשנת 2"יג-" ו2.11. תוספת שכר לשנת 1"יג פרקיםיבוטלו  .14.1

 ":2.13לשנת שכר  תוספת" 7'בתת סעיף יג .14.2

 ".1.1%" יבוא "1.21%במקום המילים " 111.1בסעיף  .14.2.1.1

 ".1.1%" יבוא "1.31%במקום המילים " 111.2בסעיף  .14.2.1.2
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"רטרואקטיבית  המילים פויתווסתשולם"  2.13אחרי המילים "תוספת השכר לשנת  116לסעיף  .11

 השכר תוספת לתשלום הזכאות בתנאי העובדים של עמידתםל בהתאם, 2.16 אוקטוברלחודש 

 ."2.13בינואר 

 "בונוס"  –י"ד פרק  .16

יבוטלו ובמקומם יבוא הסעיף הבא: "בונוס שנתי ישולם לעובדים  126 – 122 סעיפים .16.1

 בהתאם למדיניות הבונוס הנהוגה בחברה".

יוסדר במסגרת המו"מ לקראת  שיתוף העובדים ברווחי החברהבמקום פרק ט"ו ירשם: " –ט"ו פרק .13

 ההסכם הבא" 

 תמריצים –בפרק ט"ז .11

 ".2.11", יבואו המילים "בשנת 2.14במקום המילים "בשנת  177 בסעיף .11.1

 ".2.11 ", יבואו המילים "בשנת 2.14במקום המילים "בשנת  174 בסעיף .11.2

 ".2.11 ", יבואו המילים "בשנת2.14במקום המילים "בשנת  172 בסעיף .11.7

 ".2.11 ", יבואו המילים "בשנת2.14במקום המילים "בשנת  .14 בסעיף .11.4

 בכל מקום שבו כתוב "מחלקה" יבוא "חברה". 171 -ו 177 יפיםבסע .11.1

 "מענק חתימה"  -י"ז  בפרק .12

 'ב כנספחלהסכם סלקום, תבוא הטבלה המצורפת  147במקום הטבלה המצורפת בסעיף  .12.1

 להסכם זה.

 במוקדים הטלפוניים באגף שירות ומכירה" "הפסקות  - "אכ בפרק ..2

 "במוקדים הטלפוניים". במקום בכל מקום בו מופיע "באגף שירות ומכירה" יבוא  .1..2

 טבלת ההפסקות תהא כדלקמן: .2..2

הפסקה מצטבר מתוך אורך המשמרת  זמן אורך המשמרת )שעות(

 )דקות(

1 – 1.1 71 

1.1 – 6 4. 

6 – 3 41 
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3 – 3.1 1. 

3.1 – 1 11 

1 - 2  6. 

 61 שעות 2 -ל מעבר

 "חופשה" –כ"ב בסעיף .21

אחד במהלך השנה הקלנדרית יבוטל ובמקומו יבוא המשפט הבא: "יום בחירה  163.6סעיף  .21.1

 לפי רצונו של העובד"

 "הבראה"  - "דכ בפרק .22

  ".2.13המשולם בשנת  2.16 שנתבגין יבוא "" 2.11במקום "בשנת  133בסעיף  .22.1

 "ביגוד" –בפרק כ"ה .27

 פרונטלי שירות נציגי, על כל תתי סעיפיו, יבוטל ובמקומו יבוא הסעיף הבא: "111סעיף  .27.1

במרץ  1ככל שביום ₪  ..6יהיו זכאים לקבלת כרטיס הטבה לרכישת ביגוד בעלות של 

 .השלימו שנת עבודה אחת בחברה

 "רכב" –בפרק ל'  .24

 המילים יימחקוכן,  כמו ".אזור"מנהל  יבוא" תחום"מנהל  המילים במקום 123 בסעיף .24.1

הוצאות רכב : "ואם בחר שלא לקחת רכב או להחזיר אותו, תשולם בשכרו תוספת הבאות

 .₪" ..7,4בגובה 

 .יבוטל 121 סעיף .24.2

 בסוף, כן כמו"סלקום".  המילה זה במקום תבואבכל מקום שכתוב החברה,  ..2 בסעיף .24.7

 ".דינמיקה חברת"ולעובדי  המילים יבואו, זה לסעיף הראשון המשפט

 .יבוטללעובד שעתי",  "עבודה בתחום סוף שבוע וחגים –ל"ג פרק .21

 "רווחה":  -"ה ל בפרק .26

 .₪" ...,762יבוא "₪"  ...,...,.1במקום " 217 יףבסע .26.1

 יבוטל. 214סעיף  .26.2

 .יבוטל 211.1 יףסע .26.7
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 היהי 2.16דצמבר   חודשל: "התקציב הבא הסעיף יבוא ובמקומו יבוטל 211.2 סעיף .26.4

1..,... ".₪ 

 "ועד עובדים": -בפרק ל"ח  .23

 ₪". 1.6,1.2יבוא "₪" מיליון  2.1במקום " 222בסעיף   .23.1

 ונלוותו לרבות שכר בנושאים שהוסדרו ב בתקופת ההסכם תביעות הצדדיםהסכם זה ממצה את כל  .21

  .הסכםהעליהם חל עובדים ביחס לו

התחייבות זו  בנושאים שהוסדרו בהסכם זה. יישמרו על שקט תעשייתי בתקופת ההסכםהצדדים  .22

 .אינה חלה במקרה שיוכרז סכסוך עבודה ברמה הארצית

 

 

 :החתום על הצדדים באו ולראיה

 

 

______________________              ______________________ ____________________    
   ועד העובדים                 חדשהההכללית הסתדרות העובדים  דינמיקה רשת חנויות 

 תקשורת בע"מ    
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 רשימת תפקידים מחוץ לתחולה – 'נספח א

 

 כפופי מנכ"ל חברי הנהלה .1עד   -

 מנהל מרחב 4עד  -

 חשבת שכר 2עד  - 

 מנהל מערכות מידע 2עד  -

 אנליסט 2עד  -

 ת מנהל הרשתמזכיר 2עד  -

 רכזת משאבי אנוש 7עד  -

 עובדים  11וסה"כ לא יותר מ
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 למענק חתימה הטבל -נספח ב'

 

 
 תקחודשי ו

)נכון ליום 
חתימת הסכם 

 זה(
 לעובד מענק ברוטו

7 ₪              600  
13 ₪           1,500  
25 ₪           2,000  
37 ₪           3,000  
49 ₪           4,000  
61 ₪           5,000  
73 ₪           6,000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 1 - 

 למענק חתימה הטבל -נספח ב'

 

 
 תקחודשי ו

)נכון ליום 
חתימת הסכם 

 זה(
 לעובד מענק ברוטו

7 ₪              600  
13 ₪           1,500  
25 ₪           2,000  
37 ₪           3,000  
49 ₪           4,000  
61 ₪           5,000  
73 ₪           6,000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




