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 חברות וחברים יקרים!

הריני שמחה להודיעכם, כי במסגרת הפעילות הנרחבת של הסתדרות המח"ר לטובת החברים, חתמנו 
 ללימודי ניהול ומנהיגותבו סוכם על הקמת אגודה מקצועית  לאחרונה על הסכם קיבוצי מול משרד האוצר,

 עבור העובדים האקדמאים בדירוג המח"ר.  (כולל השתלמויות וסמינרים מקצועיים בחו"ל)

אגודות מקצועיות קיימות באיגודים מקצועיים רבים, ולאורך השנים נאבקנו על מנת שעובדי המח"ר יזכו 
 מקצועיים. גם הם לאגודה מקצועית שתספק תכנים

 אני מבקשת להביא לידיעתכם את זכויותיכם מכוחו של ההסכם החדש:

 מענק מח"ר חדש -מענק חד פעמי

בשיעור  " )2009"תוספת  ורההשעובדי המח"ר )לרבות פסיכולוגים( אשר בתלוש השכר שלהם מופיעה 
"מענק מח"ר ר בשם: . המענק אשר יצוין בתלוש השכ₪ 1,193.25יזכו למענק חד פעמי בגובה של  (,4.7%

)המשולמת בחודש יולי(, ולכל המאוחר במשכורת חודש  2016ישולם לעובדים במשכורת חודש יוני  חדש"
)המשולמת בחודש אוגוסט(. למענק יהיו זכאים עובדים אשר הועסקו במשרה מלאה החל מחודש  2016יולי 

אה במשך חלק מהתקופה או . עובדים אשר הועסקו במשרה מל2012ועד לחודש דצמבר  2009דצמבר 
 שהועסקו במשרה חלקית במשך כל התקופה, יהיו זכאים לסכום מענק חלקי שיחושב באופן יחסי.

על המענק יבוצעו הפרשות לקופת גמל לקצבה לפי השיעורים בהם מבוצעת הפרשה עבור העובד בגין רכיבי 
 ניכוי מהעובד(. %5 -חלק המעסיק ו %5החזר הוצאות )

 אגודה מקצועיתב החזר דמי חבר

 -בלשכת האקדמאי דמי חבר מהמעסיק בגין יהיו זכאים עובדי המח"ר לקבלת החזר  1.1.2016החל מיום 
. דמי החבר יועברו לאגודה בגביה מרוכזת על ידי המעסיק )לאחר מנהיגותלאגודה המקצועית לניהול וה

ה למעסיק. דמי החבר בגין השנים לאגודה והצגת קבלישיר הצטרפות העובד( או כהחזר כספי לאחר תשלום 
כדמי חבר כפולים בשלוש השנים הראשונות, כך  ,יועברו גם הם לאגודה עם הצטרפות העובד 2013-2015

שזכאותו של עובד קיים ליהנות מפעילות האגודה תהיה מידית )עם תחילת פעילותה של האגודה( ללא צורך 
מלאה במשך חלק מהתקופה או שהועסקו במשרה  בתקופת המתנה / אכשרה. עובדים אשר הועסקו במשרה

 חלקית במשך כל התקופה, יהיו זכאים להחזר דמי חבר שיחושבו באופן יחסי.

יבוצעו הפרשות לקופת גמל לקצבה לפי השיעורים בהם מבוצעת הפרשה עבור העובד בגין החזר דמי החבר 
 ניכוי מהעובד(. 5% -חלק המעסיק ו 5%בגין רכיבי החזר הוצאות )

 תלקבללזכותם  בנוסףכי זכות זו של העובדים האקדמאים ליהנות מחברות באגודה המקצועית הינה יודגש, 
במשכורת חודש תוספת שכר הניתנת לעובדי המח"ר מידי שנה אגודות מקצועיות ) 2 -בהמגולמים חבר הדמי 

 בר בשבועות הקרובים. לאגודה יועברו לחברים דרך הנציגים במקומות העבודה כטפסי הצטרפות . אוקטובר(

 הראשוןמקצועי האיגוד ה אנחנועבור כולנו.  משמעותי הישגההסכם  ה עלהקמת האגודה ובחתימאני רואה ב
  בל אישור רשמי בהסכם קיבוצי לקיים השתלמויות מקצועיות בחו"ל במסגרת אגודה מקצועית.יקש

אני משוכנעת כי האגודה המקצועית החדשה תממש את זכותכם הטבעית להעצמה, לפיתוח אישי ולרכישת 
 להמשיך ולהתקדם בשירות הציבורי.לכם עובדי המח"ר כלים שיאפשרו 

האגודה. אשמח לעמוד  לתחילת פעילותה שלאשוב ואעדכן בשבועות הקרובים בדבר התקדמות ההליכים 
 .לרשותכם בכל שאלה ועניין
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