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הסכ קיבוצי
שנחת ונער ביו 29.11.01
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(
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 עייני;
)להל – ההסתדרות(
הואיל וביו  13.9.99וביו  14.12.00נמסרו הודעות סכסו על ידי ההסתדרות )להל – הודעות הסכסו(
והואיל והוסכ בי הצדדי על דיוני בעני שכר עידוד כמפורט בהסכ זה ;

לפיכ הוסכ בי הצדדי כדלקמ:
.1

מבוא
המבוא להסכ זה מהווה חלק בלתי נפרד מההסכ.

 .2שכר עידוד
מוסכ בי הצדדי כי הממונה על השכר והסכמי עבודה וההסתדרות ידונו בחילוקי הדעות
הקיימי בעני שכר עידוד.
במידה והצדדי לא יגיעו להסכמה בעני זה תו חמישה חודשי מיו חתימת ההסכ,
יועברו חילוקי הדעות להכרעת שר האוצר ויו"ר ההסתדרות אשר יכריעו תו  30יו.
.3

ביטול סיכסוכי עבודה
סכסוכי העבודה שהוכרזו ביו  13.9.99וביו  14.12.00בטלי למש תקופה של שמונה חודשי.
למע הסר ספק ,מובהר בזה כי האמור לעיל אי בו כדי לגרוע מטענות שתועלינה ,בא תועלנה ,על
ידי מי מהצדדי באשר לסיכסוכי הנ"ל בתקופה שלאחר שמונה החודשי שלעיל.

.4

שקט תעשייתי
4.1

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.
על א& האמור בסעי&  ,4.1ההתחיבות בסעי&  4.1לעני שכר עידוד הינה לתקופה של ששה
חודשי במקרה בו לא יגיעו הצדדי להכרעה כלשהיא בעני.

.5

הסכ זה נחת בעקבות סיכו דיו בי משרדי מיו .29.11.01

.6

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

