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ערך :מורן טולדו

 .1מטרה
 1.1עמותת לשכת ממוני הבטיחות בישראל -מקצוענים זה אנחנו ,פועלת במסגרת
התנדבותית ,אך עשויים להיות מקרים בהם תידרש להעסיק עובדים למימוש
פעילותה .מטרת נוהל זה לפרט הנחיות לקליטת עובדים בעמותה בהתאם לחוק.
 .2הפניות/מסמכים ישימים
 2.1אין.
 .3הגדרות
 3.1עובד = מי שבינו לבין העמותה מתקיימים יחסי עובד-מעביד והוא מקבל שכר על
כך.
 3.2עובד בשכר גלובלי -מי שבינו לבין העמותה מתקיימים יחסי עובד-מעביד והוא
מקבל שכר על כך כשכר גלובלי המורכב מ 80%-שכר קבוע ו 20%-שעות נוספות
ללא קשר להיקף שעות העבודה.
 .4השיטה
 4.1אישור העסקה
4.1.1

הדרישה להעסקת עובד בעמותה תועלה לאישור הנהלת העמותה על ידי
חבר הנהלה ,תוך הצגת הצורך ,היקף העבודה והעלויות הצפויות .הגזבר
יחווה דעתו באשר ליכולת התקציבית של העמותה לעמוד בעלות ההעסקה
של העובד.

4.1.2

ההנהלה תמנה חבר הנהלה מטעמה שיהיה אחראי לעבודתו של העובד.

 4.2איתור מועמדים
4.2.1

בכל מקרה של צורך בכח אדם ,תיעשה פנייה תחילה לחברי הנהלת
העמותה לאיתור מתנדבים.

4.2.2

במידה ובמשרד העמותה רשימת מתנדבים פוטנציאליים ,רשימה זאת
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תופעל עם העלאת הצורך בהעסקה.
4.2.3

היה ולא נמצאו מתנדבים ,תיעשה פניה לאיתור עובדים בשכר .

 4.3מיון וקבלה
 4.3.1המועמד ירואיין בפני חבר הנהלת העמותה שנקבע לשם כך .בתום הריאיון,
במידה והמועמד יתאים ,התהליך ימשיך בהתאם לקבוע בחוק.
 4.3.2ההחלטה לקבלת עובד תישקל על פי נתוניו האישיים ,התאמתו לתפקיד,
המלצות ובמידת הצורך יתבקש להציג תעודות על מקצוע ו/או השכלה.
4.3.3

המועמד הנבחר יזומן לפגישה נוספת ובה יינתנו לו תנאי העסקה ,גובה
המשכורת ,שעות עבודה ,לאחר שאלו אושרו ע"י הנהלת העמותה.

4.3.4

במעמד פגישה זאת יוחתם העובד על הסכם אישי ,שנוסחו הוכן ע"י היועץ
המשפטי של העמותה.

4.3.5

ההסכם האישי יכלול את תנאי שכרו ,מסגרת שעות עבודתו ,תפקידו,
תחומי אחריותו וכפיפותו.

 .5חתימות
יועץ משפטי:

19.09.2021
______________________________________________________
תאריך
עו"ד רוני שדה

אישור הנוהל:
אושר להפצה ע"י ועד העמותה ביום .22.9.2021

