מדינת ישראל
נציבות שירות המדינה

כ"ז בטבת התשס"ג
 1בינואר 2003
שכ38-2003.

לכבוד:
מר יעקב נבות
מנהל שע"מ
שע"מ
ת.ד10414 .
ירושלים 91103

הנדון :שע"מ – מכסת שינוי תקינה

במסגרת הדיונים שהתקיימו עם אגף תקציבים ,מאשרת נציבות שירות המדינה כי למכסת מדיניות התקינה
המאושרת לשע"מ לשנים  ,2003 – 2004יתווספו  22שינויי תקינה ,לפי הפירוט כדלקמן:
 8שינויי תקינה – החל מינואר 2003.
 7שינויי תקינה נוספים – החל מינואר 2004.
 7שינויי תקינה נוספים – החל מדצמבר .2004
שינויי התקינה יבוצעו בכפוף לכך שהבקשות לשינויי תקינה יוגשו על פי מדיניות התקינה של נציבות שירות
המדינה.

בכבוד רב

מוטי אהרוני
מנהל אגף בכיר )משרדי הממשלה ויחידות הסמך(

העתק:
מר שמואל הולנדר – נציב שירות המדינה ,משרד ראש הממשלה
מר יובל רכלבסקי – הממונה על השכר והסכמי עבודה ,משרד האוצר

כ"ז בטבת התשס"ג
 1בינואר 2003
שכ39-2003 .

לכבוד
מר יובל רכלבסקי
הממונה על השכר והסכמי עבודה
משרד האוצר

הנדון :שע"מ – שקט תעשייתי ומיצויי תביעות

 .1מכתבי זה מהווה מיצויי מלא ומוחלט של כל תביעות ההסתדרות בעניינים שהוסדרו בעניין המכתב מיום
 26בנובמבר .2002
 .2ההסתדרות מתחייבת כי החל מיום כתיבת מכתבי זה ועד ליום  31.12.04לא תנקוט ,או יחידה מיחידותיה
באמצעי שביתה או השבתה ,מלאה או חלקית ,או בכל פגיעה מאורגנת בהליכי העבודה או בסדריה לגבי
העניינים שהוסדרו בעניין המכתב הנ"ל.

למען הסר ספק ,מובהר בזה כי ההתחייבות לשקט תעשייתי אינה גורעת מזכותם של העובדים להשתתף
בשביתה שתוכרז ע"י ההסתדרות ברמה הארצית או הדירוגית.

בברכה,
שלמה שני
יו"ר האגף לאגוד מקצועי
הסתדרות העובדים הכללית החדשה

העתק:
מר עופר עיני – מזכ"ל הסתדרות עובדי המדינה

כ"ז בטבת התשס"ג
 1בינואר 2003
שכ2003- .

לכבוד
מר יעקב נבות
מנהל שע"מ

הנדון :שע"מ – דרגות אישיות

במסגרת הדיונים שהתקיימו עם אגף תקציבים ,מאשרת נציבות שירות המדינה הקצאה מיוחדת של  38דרגות
אישיות )להלן – הקצאה מיוחדת( ,שיוקצו לשע"מ לפי הפירוט כדלקמן:
 25דרגות אישיות החל מיום .1.1.03
 13דרגות אישיות נוספות החל מיום  1.8.04ועד ליום .31.12.04
הדרגות האישיות תוקצינה בהתאם לכללי מדיניות התקינה שקבעה נציבות שירות המדינה ובאישורה.
ההקצאה המיוחדת הינה בנוסף למכסת הדרגות האישיות המאושרות לשע"מ במסגרת מכסת מדיניות התקינה
לשנים .2003 – 2004

בברכה,
מוטי אהרוני
מנהל אגף בכיר ) משרדי ממשלה ויחידות סמך(
נציבות שירות המדינה

העתק:
מר שמואל הולנדר – נציב שירות המדינה
מר יובל רכלבסקי – הממונה על שכר והסכמי עבודה ,משרד האוצר.

כ"ז בטבת התשס"ג
 1בינואר 2003
שכ2003 – 37 .

שע"מ – סיכום דיון מיום

נוכחים :מר יעקב נבות ,מנהל שע"מ
מר דניאל לימור ,אג"ת

 .1החל מיום  1בינואר  2003יתווספו ויוקצו  145כוננויות חודשיות לפי כללי נציבות שירות המדינה
ובאישורה.
 .2החל מיום  1בינואר  2004יתווספו ויוקצו  85כוננויות חודשיות נוספות לפי כללי נציבות שירות המדינה
ובאישורה.
 .3לתקופה קצובה בלבד ,החל מיום  1בינואר  2004ועד ליום  31בדצמבר  ,2004תוקצינה  120כוננויות
חודשיות לפי כללי נציבות שירות המדינה ובאישורה.

____________________
יעקב נבות

_____________________
אג"ת

העתק:
מר מוטי אהרוני – מנהל אגף בכיר )משרדי ממשלה ויחידות סמך( ,נציבות שירות המדינה.

