
 

 

 
 

 תקנון הענקת מלגות לימודים לעובדי סלקום ודינמיקה

 2021לשנת 

 מבוא .1

ובהתאם להסכם , כחלק מראיה זו. הנהלת החברה וועד העובדים רואים חשיבות רבה בעידוד העובדים לרכישת ידע והתפתחות אישית .1.1

  .עבור העובדים וילדיהםהוקמה קרן ייעודית לחלוקת מלגות ללימודים אקדמיים , הקיבוצי החל בסלקום ובדינמיקה

תקנון זה נועד להסדיר את הכללים שיחולו על הענקת המלגות לעובדי סלקום ודינמיקה, את תהליך הגשת  .1.2
 הבקשות למלגות, את אופן עבודתה ואת סמכויות ועדת המלגות. 

 הנהלת החברה וועד העובדים שומרים על הזכות לשנות בכל עת תקנון זה.  .1.3

 בלשון יחיד זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים. בתקנון זה השימוש הינו .1.4

 הגדרות .2

 סלקום ישראל בע"מ ודינמיקה רשת חנויות תקשורת בע"מ.  –" סלקום" או "החברה" .2.1

 הנהלת סלקום ישראל בע"מ. –" הנהלת החברה" .2.2

 ועד העובדים בסלקום ובדינמיקה. –" העובדים ועד" .2.3

 להלן.  4בהתאם למוסדר בפרק  -"הוועדה" או "המלגות ועדת" .2.4

ילדי עובדי סלקום בלבד )ביולוגיים, מאומצים וילדי בני זוג המתגוררים  –" )לרבות כל פניה בגוף יחיד( עובדים ילדי" .2.5
 שנים.  28עם העובד(, שגילם במועד הגשת הבקשה למלגה עד 

מתקיימים כל תנאי הסף המצטברים המפורטים עובד חברה עליו חל ההסכם הקיבוצי ואשר לגביו  –" עובד" .2.6
 להלן. 5בפרק 

תואר ראשון מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה. רשימת המוסדות הקובעת לעניין זה הינה  –" אקדמי תואר" .2.7
 הרשימה המפורסמת באתר המועצה להשכלה גבוהה. 

ורט בהסכם הקיבוצי החל תקופת העבודה של העובד בהתאם להגדרת תקופת עבודה כמפ –" עבודה תקופת" .2.8
 בחברה.  

 המלגות .3

  .("השנתי המלגות תקציבתקציב המלגות יוקצה מידי שנה על ידי ועדת המלגות )" .3.1

אחת לשנה תתכנס ועדת המלגות ותקבע את תקציב המלגות השנתי. תקציב המלגות השנתי יקבע על פי  .3.2
אית להביא בחשבון גם את היקף שיקול דעתה המלא והבלעדי של ועדת המלגות אשר במסגרת שיקוליה רש

 חלוקת המלגות בשנה הקודמת. 

 ועדת המלגות תעניק בכל שנה ובהתאם לתקנון זה מלגות בסכומים שלהלן: .3.3

 )נטו( כל אחת. ₪ 4,000( מלגות בסך 35שלושים וחמש ) .3.3.1

 )נטו( כל אחת. ₪ 6,000( מלגות בסך 15חמש עשרה ) .3.3.2



 

לשיקול דעתה המלא והבלעדי את סכומי המלגות ו/או את וועדת המלגות רשאית לשנות בכל עת ובהתאם  .3.4
 מספר המלגות שיחולקו בכל שנה )וזאת אף במהלך אותה השנה(. 

המלגות יינתנו בעבור שכר לימוד בלבד ואינן כוללת החזר עבור תשלומים נלווים כגון כלכלה, ציוד, מעונות  .3.5
 ת, בחינות לצרכי קבלה, התמחויות וכו.  וכיוצ"ב. כמו כן לא תינתן מלגה עבור לימודי מכינה, השלמו

 ועדת המלגות .4

 הנהלת החברה וועד העובדים ינהלו במשותף קרן מלגות באמצעות ועדת מלגות ייעודית. .4.1

 ( חברים והרכבה: 6ועדת המלגות תמנה שישה ) .4.2

 סמנכ"ל משאבי אנוש של סלקום ויו"ר ועד העובדים אשר יכהנו במשותף כיו"ר הוועדה. .4.2.1

 והתקשורת הפנים ארגונית של סלקוםמנהלת הרווחה  .4.2.2

 משנה ליו"ר הוועד .4.2.3

 נציג ועד העובדים שימונה על ידי יו"ר ועד העובדים .4.2.4

 נציג מאגף משאבי אנוש של סלקום שימונה על ידי סמנכ"ל מש"א .4.2.5

 עו"ד מהאגף לייעוץ משפטי בסלקום אשר יכהן כמשקיף בוועדה.  .4.2.6

תה הבלעדי על שינוי הרכבה דרך כלל ו/או לתקופה ועדת המלגות רשאית להחליט בכל עת ועל פי שיקול דע .4.3
 מסוימת ו/או לצורך דיון ספציפי.   

ועדת המלגות תכונס בהתאם לצורך ולא פחות מאחת לשנה אקדמית. התכנסות ועדת המלגות יכול שתעשה  .4.4
ועידה  בכל אמצעי תקשורת לרבות אמצעים אלקטרוניים )כגון דוא"ל או שיחת ווידאו( או קוליים )כגון שיחת

 טלפונית( ובלבד שכל חבריה יוכלו לשמוע את דעות חברי הוועדה האחרים ולהשמיע את עמדתם.

 הוועדה מוסמכת לקבוע ולהחליט בכל הנושאים המפורטים להלן:  .4.5

 תקציב המלגות השנתי. .4.5.1

 סכומי המלגות שיחולקו. .4.5.2

 מספר המלגות שיחולקו. .4.5.3

 הקצאת המלגות בין עובדים לילדי עובדים.  .4.5.4

 להגשת בקשה למלגות.תנאי הסף  .4.5.5

 קריטריונים לחלוקת המלגות. .4.5.6

 מועדי הגשת הבקשות למלגה. .4.5.7

 זהות העובדים להם יוענקו מלגות. .4.5.8

 אישור התקנון לרבות שינויו, עדכונו ותיקונו.  .4.5.9

 קביעת מדיניות. .4.5.10

לוועדת המלגות, שמורה הזכות לקבוע את נהלי עבודתה והיא רשאית לבחון ולהחליט גם בבקשות חריגות  .4.6
ו שלא בהתאם לתנאיי תקנון זה. הוועדה רשאית לקבוע האם על אף החריגה בפנייה ניתן לאשרה שנתקבל

ולא יהיה בהחלטותיה אלו כדי לגרוע ממעמדו המחייב של תקנון זה ו/או כדי להוות תקדים ביחס לבקשות 
 אחרות.



 

אותו חבר ועדה מנוע במקרה בו תובא בפני ועדת המלגות בקשה למלגה שהוגשה על ידי מי מחבריה, יהיה  .4.7
 מלדון בבקשתו ובמקומו ימונה על ידי יו"ר הוועדה נציג חלופי שייקח חלק בדיון ובהחלטה בבקשה. 

ועדת המלגות רשאית לחלק את מלוא תקציב המלגות ו/או את חלקו ורשאית היא אף להחליט שלא לחלק  .4.8
 א והבלעדי וללא צורך בהנמקה.  מלגות כלל אף אם הוקצה לשם כך תקציב, והכל על פי שיקול דעתה המל

 החלטות הוועדה יתקבלו בהסכמה משותפת.  .4.9

 תנאי הסף להגשת בקשה למלגה .5

 זכאים להגיש בקשה למלגה עובדים אשר עומדים בכל התנאים המצטברים המפורטים להלן: .5.1

מעסיק שטרם נקבע מועד לסיומם, -עובד שבמועד הגשת הבקשה מתקיימים בינו לבין החברה יחסי עובד .5.2
 חודשים.  42ואשר תקופת עבודתו בחברה הינה לכל הפחות 

 משרה לפחות, ולתקופה שאינה קצובה.   65% -עובד המועסק בפועל ועל פי הסכם העסקתו ב .5.3

 12-העובד נכון להתחייב בכתב כי לאחר קבלת המלגה ימשיך את עבודתו בחברה לתקופה שלא תפחת מ .5.4
 חודשים לפחות. 

פורטים לעיל יהיה רשאי להגיש עד בקשה אחת למלגה בכל שנה בעבור עצמו עובד העונה על תנאי הסף המ .5.5
 או בעבור ילדו. העובד או ילד העובד בגינו מוגשת הבקשה התקבל ללימודים לתואר אקדמי. 

 אופן הגשת הבקשה למלגה .6

מצעי בקשה למלגה תוגש במועדים שיקבעו על ידי הוועדה. מועדי הגשת הבקשות יפורסמו על ידי הוועדה בא .6.1
התקשורת הפנים ארגוניים המקובלים )תקשורים שנשלחים לתיבת הדוא"ל הפנים ארגונית ו/או בפורטל 
הארגוני ו/או באמצעות מסרונים שישלחו לעובדים(. הוועדה רשאית לקבוע אמצעים נוספים או אחרים ליידוע 

 העובדים. 

רוט הנימוקים לבקשה ובצירוף מסמכים "( בכתב תוך פיהמבקשבקשה למלגה תוגש על ידי העובד )להלן גם " .6.2
 רלוונטיים. הבקשה תכלול את כל הפרטים שלהלן: 

 פרטי העובד לרבות: שם מלא, ת"ז, ומספר עובד.  .6.2.1

במקרה של בקשה למלגה עבור ילדי עובדים תכלול הבקשה את פרטי הילד שבעבורו היא מוגשת  .6.2.2
 לרבות: שם מלא, מספר ת"ז, תאריך לידה.

הלימודים בגינם מבוקשת המלגה לרבות: פרטי מוסד הלימודים, התואר הנלמד, גובה פרטים אודות  .6.2.3
 שכר הלימוד אותו נדרש המבקש לשלם. 

 פרטים מלאים ומדויקים אודות מלגות קודמות שהתבקשו ו/או הוענקו על ידי ועדת המלגות.  .6.2.4

שבעבורו מבוקשת פרטים מלאים ומדויקים אודות מלגות נוספות שהוענקו לעובד/ לילד העובדים  .6.2.5
 המלגה על ידי צדדים שלישיים וסכומן. 

 -נימוקים מיוחדים לבקשה, שהעובד מבקש להביא בפני הוועדה כתמיכה לבקשתו )לרבות מצב סוציו .6.2.6
אקונומי, נסיבות מיוחדות וכל נושא אחר בהתאם לשיקול דעתו של המבקש(. ככל שהועלו על ידי 

 סמכים התומכים בנימוקים אלו.  המבקש נימוקים מיוחדים יצורפו לבקשה מ

הוועדה רשאית לדרוש כי הבקשה תוגש בפורמט מובנה )טופס(. הוועדה רשאית לפסול על הסף בקשות אשר  .6.3
 יוגשו שלא בהתאם לנדרש ו/או שלא יכללו את מלוא הפרטים והנתונים הנדרשים. 

 בקשות שיוגשו לאחר תום התקופה שנקבעה להגשתן יידחו על הסף.   .6.4

רשאית, אך אינה חייבת, לפנות למגישי הבקשות בבקשה להבהרות ו/או השלמות של פרטים  הוועדה .6.5
ומסמכים הנדרשים לצורך בחינת הבקשה. במקרה כאמור יהיה על העובד להשלים את המבוקש ולהגיש את 

את  ימים לכל היותר. היה ולא יובהרו ו/או יושלמו הפרטים הוועדה רשאית לדחות 7המסמכים שנדרשו בתוך 
 הבקשה ו/או לדון בה ולהחליט בהתאם לחומר המצוי בפניה והכל בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי.  



 

במקרה של בקשה למלגה עבור ילד וכאשר שני הורי הילד עובדים בחברה, ניתן להגיש בקשה אחת בלבד.   .6.6
 בכל מקרה לא תינתן מלגה כפולה.

 הקריטריונים לבחינת בקשה למלגה .7

 תיבחנה ע"י ועדת המלגות. כל הבקשות  .7.1

לצורך בחינת הבקשות רשאית הוועדה לקבל מהחברה מידע רלוונטי מתיקו האישי של העובד לרבות מידע  .7.2
אודות ותק העובד בחברה, מידת שביעות הרצון מתפקודו המקצועי במהלך כל תקופת עבודתו בחברה, הישגיו 

ו של העובד. בעצם הגשת הבקשה נותן העובד את המקצועיים ועמידתו ביעדיו, המלצות מנהל, ונתוני שכר
 הסכמתו הבלתי חוזרת כי מידע כאמור יימסר לחברי הוועדה לצורך בחינת בקשתו וקבלת החלטה בעניינו.   

לצורך קבלת החלטתה, תשקול הוועדה ותשקלל את מכלול הנתונים שיובאו בפניה. הוועדה רשאית להביא  .7.3
לא רק: היקף המשרה בה מועסק העובד, רלוונטיות החוג הנלמד לתפקיד  בחשבון גם נתונים נוספים כגון אך

העובד, זכאותו למלגות ממקורות אחרים, גובה שכר הלימוד, מלגות שהוענקו לעובד ו/או למי מילדיו בשנים 
 עברו ועוד.  

תונה הקריטריונים המפורטים לעיל אינם מחייבים ואינם מהווים רשימה סגורה ולוועדת המלגות תהיה נ .7.4
הסמכות, תוך שימוש בשיקול דעתה המלא והבלעדי, לבחון קריטריונים נוספים ו/או לסטות מהקריטריונים 

 ו/או שלא לתת משקל לכולם ו/או למקצתם בבואה לקבל החלטתה.

לאחר בחינת הבקשות תגבש הוועדה את רשימת העובדים שהוחלט להעניק להם מלגה ואת גובה המלגה  .7.5
ויובהר, הוועדה תחליט על גובה המלגה שיוענק לעובד על פי שיקול דעתה המלא  שיוענק לכל אחד מהם.

 והבלעדי. 

הודעה בדבר החלטת הוועדה בכל בקשה ובקשה )בין אם אושרה ובין אם נדחתה( תישלח למגישי הבקשות  .7.6
 באמצעות המייל הארגוני. 

דת זכות קנויה לעיין בהן ו/או לערער נימוקי הוועדה בהחלטותיה לא יפורטו ולא ימסרו לעובד ולעובד לא עומ .7.7
 עליהם ו/או על החלטות הוועדה. 

 מימוש הזכאות ומועדי תשלום  .8

 במקרה בו קיבלה הוועדה את בקשת העובד והחליטה להעניק לו מלגה, וכתנאי מקדים לקבלתה על העובד:  .8.1

הלימודים להעביר לוועדת המלגות קבלה מקורית על שמו בעבור תשלום שכר לימוד בעבור שנת  .8.1.1
 האקדמית בגינה הוגשה הבקשה למלגה.  

 לחתום על כתב ההתחייבות בנוסח המצ"ב.  .8.1.2

ימים ממועד קבלת החלטת  30במקרה בו לא ימלא העובד אחר כל התנאים המקדימים לקבלת המלגה בתוך  .8.2
ו הועדה בדבר הענקת המלגה, תבוטל זכאותו והוועדה תהיה רשאית להעניק את המלגה לעובד אחר במקומ

 או שלא להעניקה כלל, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמלא.  

 תנאי המלגה והתחייבויות העובד שיקבל מלגה .9

קבלת המלגה כפופה להתחייבות העובד להמשיך לעבוד בחברה בפועל בהיקף משרה זהה להיקף המשרה  .9.1
חודשים מלאים  12בו הועסק ערב הגשת בקשתו למלגה, ולמלא את תפקידו נאמנה לתקופה נוספת של 

 "(. תקופת ההתחייבות תימנה החל ממועד קבלת המלגה.תקופת ההתחייבותורצופים לפחות )להלן: "

בכל מקרה בו יפסיק העובד את עבודתו בחברה, לפני תום תקופת ההתחייבות, ביוזמתו או בנסיבות שאינן  .9.2
המלגה, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית  ישיב העובד לחברה את גובה –מזכות בקבלת פיצויי פיטורין על פי הדין 

, באופן יחסי לתקופה שנותרה עד לסיום תקופת 1961 -כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה התשכ"א 
 ₪ 6,000ההתחייבות )לצורך הבהרת אופן התחשיב תובא להלן דוגמא מספרית: במקרה וניתנה מלגה בסך 

 4,000ובסה"כ יושב לחברה סך של   8*6000/12ברה חודשים ישיב העובד לח 4)נטו( והעובד התפטר לאחר 
 )נטו( בצירוף הפרשי הצמדה וריבית(.  ₪

כמו כן, כפופה קבלת המלגה להתחייבות העובד לעמוד בכל התחייבויותיו האקדמיות הנדרשות במסגרת  .9.3
לימודיו. בכל מקרה של הפסקת הלימודים בטרם השלמת התואר או שבמקרה של אי עמידה בחובות 



 

האקדמאיות הנדרשות, ישיב העובד לחברה את סכום המלגה שהוענקה לו בצירוף הפרשי הצמדה וריבית 
 . 1961 -כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה התשכ"א 

כל סכום אותו יידרש העובד להשיב לחברה על פי התחייבויותיו אלו, יהווה חוב שחייב עובד למעסיקו בהתאם  .9.4
 . 1958 -)ב( לחוק הגנת השכר, התשי"ח 25-ו( 6)א()25(, 2)ב20לסעיפים 

 אישור לקבלת המלגה הינו אישור חד פעמי.  .9.5

הענקת המלגה אינה מהווה אישור להפחתת היקף משרתו של העובד ו/או לשינוי בתנאי העסקתו ו/או  .9.6
 להיעדרות כלשהי מהעבודה עקב לימודיו, ואין בה כדי להוות התחייבות כלשהי מצד החברה להמשך העסקתו

 של העובד.  

 כללי .10

תקנון זה מסדיר את תנאי קבלת מלגה ללימודים והינו חוזה לכל דבר ועניין. התקנון ממצה את זכויות וחובות  .10.1
 הצדדים ועצם הגשת בקשה ע"י העובד, מהווה הסכמה מלאה לכל האמור בתקנון זה.

זה ו/או בקשר עם מוקנית  הדין החל על תקנון זה הנו הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט בקשר עם הסכם .10.2
 לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב יפו.

 

 

 

 

 



 
 תאריך: _______           לכבוד:

__________  
__________ 

 התחייבות עובד בגין קבלת מלגה

 עובד יקר, 
 
 ₪"( שמחה להעניק לך / לילדך מלגה בסך ___ החברהחברת סלקום ישראל בע"מ / דינמיקה  )להלן: " .1

 אקדמאי במוסד מוכר.  לתואר
כנגד קבלת המלגה, הנך מתחייב/ת לעבוד בחברה בפועל בהיקף משרה זהה להיקף המשרה בו הועסקת  .2

חודשים מלאים ורצופים  12ערב הגשת בקשתך למלגה, ולמלא את תפקידך נאמנה לתקופה נוספת של 
 .("תקופת ההתחייבותלפחות שימנו החל ממועד קבלת המלגה )להלן: "

מתחייב/ת בזאת בצורה בלתי חוזרת, כי בכל מקרה בו תפסיק/י את עבודתך בחברה, לפני תום הנך  .3
תחזיר/י  –תקופת ההתחייבות, ביוזמתך או בנסיבות שאינן מזכות אותך בקבלת פיצויי פיטורין על פי הדין 

לחברה את גובה המלגה, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה 
, באופן יחסי לתקופה שנותרה עד לסיום תקופת ההתחייבות )לצורך הבהרת אופן  1961 -תשכ"א ה

)נטו( והעובד התפטר לאחר  ₪ 6,000התחשיב תובא להלן דוגמא מספרית: במקרה וניתנה מלגה בסך 
)נטו( בצירוף  ₪ 4,000ובסה"כ יושב לחברה סך של   8*6000/12חודשים ישיב העובד לחברה  4

 הצמדה וריבית(. הפרשי 
כמו כן, הנך מתחייב/ת לעמוד בכל התחייבויות האקדמאיות הנדרשות במסגרת לימודיך. ומאשר/ת, כי  .4

ידוע לך שבכל מקרה של הפסקת הלימודים בטרם השלמת התואר או שבמקרה של אי עמידה בחובות 
הצמדה וריבית האקדמאיות הנדרשות, תשיב/י לחברה את סכום המלגה שהוענקה לך בצירוף הפרשי 

 . 1961 -כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה התשכ"א 
כל סכום אותו תידרש/י להשיב לחברה על פי התחייבות זו, יהווה חוב שחייב עובד למעסיקו בהתאם  .5

. החברה תהיה רשאית לקזז 1958 -)ב( לחוק הגנת השכר, התשי"ח 25-( ו6)א()25(, 2)ב20לסעיפים 
אותם תהיה/י חייב/ת לחברה על פי מסמך זה מכל סכום אשר יגיע לך, ככל ו/או לנכות את הסכומים 

שיגיע לך מהחברה, ובכלל זה מכל משכורות חודשיות שנותרו עד למועד סיום העסקתך, לרבות 
מהמשכורת האחרונה ומפיצויי פיטורים ושכר עבודה. במידה ולא תהיה יתרת זכות ממנה ניתן יהיה לקזז 

ימים ממועד סיום עבודתך בחברה או ממועד  14תשלם/י אותו לחברה בתוך  את החוב כאמור, את/ה
 דרישתה הראשונה של החברה, המוקדם מביניהם.

אין באמור בהתחייבות זו ו/או בהענקת המלגה כדי לגרוע מזכותה של החברה לסיים את יחסי העבודה  .6
 עמך בכל עת, בהתאם ובכפוף להוראת הסכם העבודה ולכל דין.

 
 .מאחלים לך הצלחה בלימודיך והמשך עבודה פורייה בחברהאנו 

 
 

 בברכה,
 

 אישור

 הריני לאשר כי קראתי מסמך זה, אני מסכים/ה לאמור בו ומתחייב/ת למלא את הוראותיו. 
כמו כן הנני לאשר כי קראתי והבנתי האמור במסמך זה, וחתמתי עליו מרצוני החופשי, לאחר שבדקתי את כל זכויותיי 

 לי הזדמנות הולמת להתייעץ עם מי שאני חפץ. וניתנה
 

_________________ _________________ _________________ 
 חתימה תאריך ת/שם העובד

 
 


