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הסכ קיבוצי
שנער ונחת ביו

בחודש

שנת 2002

בי
ממשלת ישראל בש מדינת ישראל ,המיוצגת על ידי הממונה על השכר והסכמי עבודה ,מר יובל רכלבסקי ונציב
שירות המדינה מר שמואל הולנדר
)להל – המדינה(
מצד אחד
לבי
הסתדרות העובדי הכללית החדשה ,המיוצגת על ידי יו"ר האג %לאיגוד מקצועי ,מר שלמה שני
הסתדרות עובדי המדינה ,המיוצגת על ידי המזכיר הכללי מר עופר עיני
)להל – ההסתדרות(
מצד שני
הואיל ועובדי אג %רישו והסדר מקרקעי ,נכוני לעשות הפעולות הנדרשות במסגרת עבודת בהקשר
לתכנית הפצת המידע בהתא למכרז להפצת מידע בנוסח מכרז מאוקטובר .2001
והואיל והוסכ על מת מענק חד פעמי בגי האמור לעיל כמפורט בהסכ זה;

לפיכ הוצהר ,הותנה והוסכ בי הצדדי כדלקמ:
.1

מבוא
המבוא להסכ זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

.2

מענק חד פעמי
2.1

2.2
2.3
2.4

2.5
.3

מוסכ בי הצדדי כי במשכורת חודש מאי  2002ולא יאוחר ממשכורת חודש יוני
 ,2002ישול מענק חד פעמי בסכו של  * 2,500לעובדי הממלאי אחר כל
התנאי הבאי:
 2.1.1מועסקי באג %רישו והסדר מקרקעי במשרד המשפטי )להל –
האג (%ביחידות כדלקמ :לשכות רישו המקרקעי ,לשכות
המפקחי על רישו מקרקעי והנהלת האג ,%למעט עובדי
המועסקי בתפקיד רש מקרקעי או מפקח על רישו מקרקעי.
 2.1.2משכורותיה מחושבות לפי ההסכמי הקיבוציי החלי לגבי
הדרוגי המיוצגי על ידי ההסתדרות.
 2.1.3הועסקו באג ,%ביו חתימת הסכ זה ,תקופה שאינה פחותה מששה
חודשי.
)להל – העובד(
סכו המענק החד פעמי הוא למשרה מלאה והוא ישול לעובד על פי חלקיות
משרתו.
אי בתשלו החד פעמי כדי לשנות את בסיס השכר על פי טבלת השכר המשולב
הקיימת ערב החתימה על הסכ זה.
על א %האמור בכל הסכ או הסדר אחר ,מוסכ כי המענק החד פעמי המשול לפי
סעי %זה אינו מהווה שכר לכל דבר ועניי ולא יובא בחשבו לעניי חישוב ער שעה
לעבודה נוספת ולעניי חישוב פיצויי פיטורי ,ולא יבוצעו בגינו הפרשות לקר
השתלמות ,לפנסיה צוברת ,לקופת גמל או לביטוח מנהלי.
מוסכ כי המענק לא יובא בחשבו לצור חישוב השלמת השכר עד לשכר המינימו
כמשמעותו בחוק שכר מינימו ,התשמ"ז – 1987

תקופת ההסכ
תקופת הסכ זה היא מיו חתימתו ועד ליו 30.4.2004

.4

ביטול סיכסוכי עבודה
 4.1ההסתדרות מבטלת את סיכסוכי העבודה שהוכרזו ביו  3.5.2001וביו 15.8.2001ע
חתימת הסכ זה.
 4.2ההסתדרות מודיעה שהעובדי חזרו לעבודה מלאה ותקינה ,לרבות ומבלי לפגוע בכלליות
האמור לעיל ,בעניי שתו %פעולה באספקת מידע הנמצא במאגרי המידע באג,%למשרדי
ממשלה ולגופי ציבוריי ,לרבות מינהל מקרקעי ישראל וגורמי שוני אשר זכאי לכ
על פי די ,באמצעי טכנולוגיי ,לרבות הפעלת רשת תקשורת קבועה בי לשכות האג%
ויחידותיו ברמה הארצית.

.5

מיצוי תביעות
הסכ זה מהווה מיצוי מלא ומוחלט של כל תביעות הצדדי בענייני שהוסדרו בהסכ זה.

.6

שקט תעשייתי
 6.1הצדדי מתחייבי כי מיו חתימת הסכ זה לא ינקוט צד אחד או יחידה מיחידותיו נגד
הצד השני או יחידה מיחידותיו ,באמצעי שביתה או השבתה ,מלאה או חלקית ,או כל
פגיעה מאורגנת אחרת בהליכי העבודה או בסדריה ,לגבי הענייני שהוסדרו בהסכ זה.
 6.2למע הסר ספק ,מובהר כי ההתחייבות לשקט תעשייתי אינה גורעת מזכות של העובדי
להשתת %בשביתה שתוכרז ע"י ההסתדרות ברמה הארצית או הדירוגית.

.7

יישוב חילוקי דעות
ועדת מעקב בהשתתפות הממונה על השכר והסכמי עבודה ויו"ר האג %לאיגוד מיקצועי
בהסתדרות ,תעקוב אחר ביצועו של הסכ זה ותכריע בחילוקי דעות הנוגעי לו .החלטותיה
של ועדת המעקב תהיינה סופיות ותחייבנה את הצדדי.
ולראיה באו הצדדי על החתו

__________________
מדינת ישראל

_______________________
הסתדרות העובדי הכללית החדשה
_______________________
הסתדרות עובדי המדינה

