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 בזאת בהתייחס מצהירי� בעמותהוהאחראי על תחו� הכספי�  __________ עמותתל "אנו מנכ
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  עמידה בתנאי העסקת עובדי�  . א

  

 –ז "התשמ, מינימו�שכר חוק לכל העובדי� שכר שאינו נמו� מהוראות  אנו משלמי�שילמנו ו .1
  .וכפי שהוא מתעדכ� מעת לעת, 1987

ומנפיקי� לעובדינו תלושי שכר ,  לחודש העוקב9& ל1&  הלעובדי� בי�שילמנו ואנו משלמי� שכר  .2
 ,וותק העובד, תארי� תחילת העסקה, מפורטי� הכוללי� בי� היתר את פרטי העובד והמעביד

, פירוט השכר הרגיל ותשלומי� נוספי� ככל שישנ�, תקופת התשלו� בעדה משול� השכר
� .הניכויי� ופרטי הפרעו

צו ההרחבה בדבר תשלו� דמי אנו משלמי� לכל העובדי� דמי הבראה על פי הוראות שילמנו ו .3
 . הבראה והשתתפות המעביד בהוצאות הבראה ונופש

, פי הוראות חוק חופשה שנתיתלכל העובדי� על אנו מעניקי� ימי חופשה בשכר הענקנו ו .4
 ").פדיו� חופשה"נעשה ועל פי החוק כמוסכ� ע� העובד ,  מסויימי�י�במקר( 1951 &א "התשי

 . אנו משלמי� לכל העובדי� דמי מחלה על פי הוראות חוק דמי מחלהשילמנו ו .5

לא  עובד ומעביד ותשלומי ביטוח לאומיאת ניכויי המס משכר העובדי�  אנו משלמי�שילמנו ו .6
ההפקדות לקופות העברנו ואנו מעבירי�  לחודש העוקב בגינו שול� השכר וכ� 15&יאוחר מה

 .תו�  שבוע ממועד תשלו� השכרהגמל והפנסיה וקרנות ההשתלמות 

  

  

  שמירה על הוראות דיני� שוני�   .ב

  

ראות הדי� לגבי כלל  על כל הו ומשיכה לשמור נכו� למועד הצהרתנו  זאת 2011שמרה בשנת  העמותה 
�  :עובדינו וזאת בהתייחס בפרט להוראות החוקי� וצווי ההרחבה כדלקמ

 .1987 –ז "התשמ, חוק שכר מינימו� .1

 .1951 –א "התשי, חוק שעות עבודה ומנוחה .2

שילמנו ואנו משלמי� נכו� למועד הצהרתנו זאת לכל העובדי� שכר בעבור עבודת� ,בכלל זאת
ובכפו. לסייגי� שבו , 1951 –א "התשי, שעות עבודה ומנוחהבהתא� לחוק , בשעות נוספות

 . ולתחולתו

 .1951 &א "התשי, חוק חופשה שנתית .3

 –ח "התשנ, )היעדרות בשל מחלת ב� זוג(חוק דמי מחלה ; 1976 –ו "התשל, חוק דמי מחלה .4
היעדרות (חוק דמי מחלה ; 1993 –ד "התשנ, )היעדרות בשל מחלת הורה(חוק דמי מחלה ; 1998

, )היעדרות עקב הריו� ולידה של בת זוג(חוק דמי מחלה ; 1993 –ג "התשנ, )של מחלת ילדב
 . 2000 –ס "התש



 .1963 –ג "התשכ, חוק פיצויי פיטורי� .5

 . בודה וממנהצו ההרחבה לעניי� השתתפות המעביד בהוצאות הנסיעה אל הע .6

� הוצאות נסיעה על פי שילמנו ואנו משלמי� נכו� למועד הצהרתנו זאת לכל העובדי, בכלל זאת
 . הוראות צו ההרחבה לעניי� השתתפות המעביד בהוצאות הנסיעה אל העבודה וממנה

 . צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקי. במשק .7

 . צו ההרחבה בדבר תשלו� דמי הבראה והשתתפות המעביד בהוצאות הבראה ונופש .8

  

  

  נוספי�שמירה על הוראות דיני�   .ג

  

על כל הוראות הדי� לגבי כלל וממשיכה לשמור נכו� למועד הצהרתנו זאת  2011שמרה בשנת העמותה 
�  :עובדינו וזאת בהתייחס להוראות החוקי� כדלקמ

 .1958 –ח "התשי, חוק הגנת השכר .1

 .2001 –א "התשס, חוק הודעה מוקדמת לפיטורי� ולהתפטרות .2

 1998 –ח "התשנ, טרדה מיניתהחוק למניעת ה .3

 1954 –ד "התשי, חוק עבודת נשי� .4

  1988 –ח "התשמ, חוק שוויו� ההזדמנויות בעבודה .5

  

  

  בכבוד רב
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