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הסכ קיבוצי
שנער ונחת ביו  18בחודש אוקטובר 2001

בי
ממשלת ישראל בש מדינת ישראל,המיוצגת על ידי הממונה על השכר והסכמי עבודה ,מר יובל רכלבסקי ו/או
נציב שירות המדינה מר שמואל הולנדר ;
)להל – המדינה(
מצד אחד
לבי
הסתדרות העובדי הכללית החדשה ,המיוצגת על ידי יו"ר האג) לאיגוד מיקצועי ,מר שלמה שני ;
הסתדרות עובדי המדינה ,המיוצגת על ידי המזכיר הכללי מר עופר עיני ;
)להל – ההסתדרות(
מצד שני
הואיל

וביו  17.1.01נמסרה הודעה על סיכסו עבודה על ידי ההסתדרות )להל – הודעת הסיכסו( ;

והואיל והצדדי הגיעו לסיכו בדבר תוספת מותנית כמפורט בהסכ זה ;
והואיל והוסכ בי הצדדי על העברת הצעה בדבר החלת שכר עידוד כמפורט בהסכ זה ;

לפיכ הוסכ בי הצדדי כדלקמ:
.1

מבוא
המבוא להסכ זה ונספחיו מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

.2

תוספת שעות קבלת קהל אחה"צ ברצ)
בהסכ זה – "שעות קבלת קהל אחה"צ" – מהשעה  15:30ועד השעה .18:30
 2.1עובדי בשירות המדינה המועסקי במשרדי הרישוי המחוזיי באג) הרישוי במשרד התחבורה,
אשר מתקיימי לגביה התנאי המפורטי בסעי) ) 2.2להל – העובדי( ,יהיו זכאי לתוספת
שעות קבלת קהל אחה"צ ברצ) בשיעור של  . 60בגי כל יו של קבלת קהל אחה"צ )להל –
התוספת(.
מוסכ בזה בי הצדדי כי תשלו התוספת בסעי) זה ,בא במקו תשלו עבור ארוחת צהריי לו
היו זכאי העובדי ,במידה והיו זכאי ,בהתא לאישור הנציבות מיו ) 23.3.95להל – תשלו
ארוחת צהריי(.

החל ממשכורת חודש ינואר  2002ומדי שנה במשכורת חודש ינואר ,תעודכ התוספת ,על פי
שיעור השינוי שבי מדד חודש דצמבר האחרו )המתפרס ב –  15לינואר( לבי מדד חודש
דצמבר ) 2000המתפרס ב –  15לינואר  ,(2001בניכוי תוספות היוקר ששולמו.
 2.2תשלו התוספת מותנה בהתקיימות התנאי הבאי במצטבר:
 2.2.1עבודה רצופה של לפחות  10.5שעות אשר שלוש מתוכ הינ שעות קבלת קהל אחה"צ,
כהגדרת בהסכ זה ,ובלבד שלא תבוצע יותר מתשע פעמי בחודש.
2.2.2

דיווח בכתב של העובד על עבודה בהתא למתכונת הקבועה בסעי) .2.2.1

 2.3על א) האמור בסעי)  ,2.2.1עובד שקיבל אישור מיוחד מסמנכ"ל למינהל במשרד התחבורה
)להל – אישור מיוחד( ,לעבוד בשעות קבלת קהל אחה"צ ,מספר פעמי העולה על תשע פעמי
בחודש,יהיה זכאי לתשלו התוספת ג עבור מספר הפעמי אשר בגינ קיבל אישור מיוחד.
 2.4מובהר בזה כי האמור בסעי)  2להסכ זה יחול על א עובדת בשירות המדינה המועסקת באג)
הרישוי במשרד התחבורה ,בכפו) לשינויי המחויבי בהתא להוראות פרק  31.15לתקשי"ר
כדלקמ:
 2.4.1א לילד הזכאית להעדר מעבודתה ,עד מלאת לילד שנה אחת ,שעה אחת בכל יו בו היא
מועסקת שש שעות רצופות לפחות ,תהא זכאית לתשלו התוספת בתנאי שתועסק בעבודה
רצופה של לפחות  9.5שעות עבודה ,אשר שעתיי מתוכ הינ שעות קבלת קהל אחה"צ.
 2.4.2א לילד אחד שגילו נמו מ –  8שני או א לשני ילדי לפחות ,שגיל נמו מ –  12שני
הנמצאי בביתה ,תהא זכאית לתשלו התוספת בתנאי שתועסק בעבודה רצופה של לפחות
 10שעות עבודה ,אשר שעתיי וחצי מתוכ הינ שעות קבלת קהל אחה"צ.
2.5

התוספת אינה מהווה שכר לכל דבר ועני ולא תובא בחשבו לחישוב ער שעה .כמו כ ,לא
יבוצעו בגינה הפרשות מכל מי וסוג שהוא ,למעט הפרשות על פי ההסכ הקיבוצי מיו
 10.8.95בדבר הפרשות וניכויי לקופות גמל לתגמולי מרכיבי שכר ותשלומי אחרי
שאינ פנסיוני).(5%  5%
למע הסר ספק ,מובהר בזה כי תשלו התוספת אינו בא במקו כל תשלו אחר מכח הסכ
או די ,למעט ,תשלו ארוחת צהריי ולרבות תשלו בגי עבודה נוספת ,דמי כלכלה ,שכר
עידוד ,לעובדי הזכאי לכ .תשלומי כגו תשלו בגי עבודה נוספת דמי כלכלה ושכר
עידוד לעובדי זכאי יהיו כמקובל ביחס לשאר עובדי המדינה.

.3

שכר עידוד
הצעה בדבר הנהגת שיטת שכר עידוד ביחידות המפורטות בס"ק  3.2תו עריכת סקר התכנות
ביחידות כאמור תועבר להלי של אישור הועדה המרכזית והכל לפי הכללי הקבועי בתקנו
מועצות הייצור המשותפות בשירות המדינה בשנת .1982
הלי המכרז לבחירת הגור המבצע את סקר ההיתכנות וביצוע סקר ההיתכנות יושלמו תו 8
חודשי מיו חתימת הסכ זה.
הנהלה
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכי
אג) הביטחו
אג) ביקורת פני
יחידה סמנכ"ל למינהל )לרבות משאבי אנוש ובנא"מ(
לשכת יוע 2משפטי )עובדי מינהליי(

אג) תכנו כלכלי
הנהלת אג) הרישוי )לרבות מחלקת עדכו ובקרה(
אג) ההסברה
השירות המטאורולוגי
מת"ק איו"ש.
3.3
.4

הסכמה זו באה במקו כל הסדר או הסכמה אחרת ככל שהיתה קיימת בי הצדדי בנוגע
להנהגת שכר עידוד כאמור ביחידות המפורטת לעיל בסעי) זה.

ביטול סיכסו עבודה
סיכסו העבודה שהוכרז ביו  17.1.01בטל ע חתימת הסכ זה.

.5

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

.6

שקט תעשייתי
הצדדי מתחייבי כי מיו חתימת הסכ זה ועד ליו  31.7.03לא 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 העניני שהוסדרו בהסכ זה.
למע הסר ספק ,מובהר כי ההתחיבות לשקט תעשייתי אינה גורעת מזכות של העובדי להשתת)
בשביתה שתוכרז ע"י ההסתדרות ברמה הארצית או ברמה הדירוגית.

.7

הסכ זה נחת בעקבות סיכו דיו בי אג) תקציבי ,משרד האוצר ,לבי משרד התחבורה מיו
 ,18.10.01ומכתב מר מוטי אהרוני ,נציבות שירות המדינה ,מיו .18.10.01

.8

יישוב חילוקי דעות
ועדת מעקב בהשתתפות הממונה על השכר והסכמי עבודה ויו"ר האג) לאיגוד מקצועי 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

