ההסתדרות הלאומית ומכללת אחווה חתמו היום על הסכם

קיבוצי,

פורסם ב YNETביום 24/03/15



ההסכם מעגן את זכויותיהם של עובדי הסגל המנהלי לראשונה  -מאז הוקמה המכללה לפני
יותר מ 30-שנים .ההסכם מסדיר את תנאי העסקתם של יותר מ 100-עובדים ומשפר את
זכויותיהם ,לרבות קידום ותוספות שכר לפי תפקיד ,מענק חתימה מכובד בהתאם לוותק
העובד ,מתן קביעות לעובדים ותיקים ,חברות באגודה מקצועית ,הגדלת אחוז ההפרשות
לפנסיה לעובדים ותיקים  ,הגדלת מכסת ימי החופשה והגדלת מכסת ימי המחלה.

הבוקר כינסו חברי הוועד החדשים את עובדי המכללה ופירטו בפניהם את פרטי ההסכם.
"ההסכם טוב כי הוא מביא לידי ביטוי את היחסים בין העובדים להנהלה ,מייצר סביבת
עבודה נעימה ומבטיח לנו צדק חברתי" ,אמרה נציגת הוועד לעובדים .
" ההסכם יוצר שיווין בין העובדים ומונע מצבים של אפליות" ,הוסיפה "ניהלנו מו"מ ארוך עד
שהגענו לתוצר שאנו מרוצים ממנו ובסך הכל המו"מ התנהל באווירה טובה .אנחנו כאן כדי
לשמור על זכויות העובדים ולעמוד לצידם בכל בעיה שתיווצר .וכמובן שההסכם נותן לעובדים
ביטחון תעסוקתי וקביעות למשך שנים .למהלך הזה יש ערך שהוא הרבה יותר מערך כספי",
אמרה .
נשיא המכללה ,פרופ' עליאן אלקרינאוי ,אמר כי "סגל העובדים הינו חלק בלתי נפרד
מתהליך צמיחת המכללה ואני מאמין כי עובד מרוצה ,אשר חש בביטחון תעסוקתי ,יניב
תועלת רבה יותר לעצמו ולמכללה .אני מברך על ההסכם ומצפה להמשך שיתוף פעולה פורה
ומפרה בין ההנהלה לעובדיה" .יו"ר ההסתדרות הלאומית ,יואב שמחי ,אמר כי "אין ספק כי
מדובר בהסכם היסטורי במכללה ובשורה משמעותית עבור כלל עובדי המכללות בישראל.
"ד" ר זיו חורב ,מנכ"לית המכללה האקדמית אחוה ,מסרה כי "מדובר בסופו של מסע
ארוך שנמשך למעלה מ 6-שנים ,ואחריתו ביחסי עבודה תקינים ,מאורגנים ,שקופים
ושוויוניים .באמצעות שיח בונה ,סבלני ומבוסס על אמון ,הגענו לתוצאה אשר תיטיב עם
המכללה ,עובדיה והסטודנטים הלומדים בה" .יו"ר ההסתדרות הלאומית ,יואב שמחי ,אמר כי
"אין ספק כי מדובר בהסכם היסטורי במכללה ובשורה משמעותית עבור כלל עובדי המכללות
בישראל".
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