הסכם קיבוצי מיוחד
שנעשה ונחתם בת"א ביום  1בחודש ספטמבר 2004

בין:

מדינת ישראל באמצעות נציב שירות המדינה ,מר שמואל הולנדר ו/או הממונה על
השכר והסכמי עבודה ,מר יובל רכלבסקי ומנהל רשות המסים )אגפי המסים( )להלן-
רשות המסים( ,מר איתן רוב.
)להלן – המדינה(
מצד אחד

לבין:

הסתדרות העובדים הכללית החדשה – הסתדרות עובדי המדינה באמצעות יו"ר
האגף לאיגוד מקצועי ,מר שלמה שני ו/או יו"ר הסתדרות עובדי המדינה ,מר
עופר עיני.

)להלן  -ההסתדרות(
מצד שני
הואיל ובין הצדדים נחתם הסכם קיבוצי ביום ;5.1.2004
והואיל והצדדים הגיעו ביניהם להסכמות כמפורט להלן;
לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
 .1מבלי לגרוע מתוקפה של כל הוראה מהוראות הסכם או הסדר קיים ,ובלא לגרוע
מעמדות ומטענות כל צד על פי כל דין ועקרונות משפט העבודה ,ימשיכו הצדדים לנהל
משא ומתן לעניין השלכותיו של האיחוד על העובדים המיוצגים על ידי ההסתדרות
לתקופה נוספת שמיום  1.9.04ועד ליום ) 1.6.2005להלן תקופת המו"מ(.
 .2ההסכמות שיושגו בין הצדדים במו"מ יעוגנו בהסכם קיבוצי ,ככל שהם עניין להסכם
קיבוצי.
 .3מנהל רשות המסים מודיע כדלקמן:
א.
ב.
ג.

ניהול אגפי המסים יהיה תחת מנהל רשות המסים וההנהלה המשותפת
המצומצמת.
יישום איחוד אגפי המסים לא יקודם בתקופת המו"מ.
כל אחד מאגפי המסים )אגף מס הכנסה ומיסוי מקרקעין ,אגף המכס והמע"מ(
ושע"מ )לעיל ולהלן – אגפי המסים( ימשיך להתנהל בנפרד בתקופת המו"מ.

 .4המדינה מתחייבת כי לא יהיו פיטורי עובדים כתוצאה מאיחוד אגפי המסים.
 .5הצדדים מתחייבים כי בתקופת המו"מ 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 ,בעניינים שהוסדרו בהסכם זה .למען הסר
ספק ,ההתחייבות לשקט תעשייתי בהתאם לסעיף זה לא תחול על סכסוכי העבודה
שהכריזה ו/או שתכריז ההסתדרות אשר עניינם אינו נוגע לאיחוד אגפי המסים.

 .6בתום תקופת המו"מ ,ככל שהצדדים לא יגיעו להסכמות בנושאים שבמו"מ כמפורט
בסעיף  ,1התחייבויות והסכמות הצדדים כאמור בהסכם זה לא יחולו ,למעט האמור
בסעיף  4אשר ימשיך לעמוד בתוקפו ,וכל צד רשאי לפעול לפי הצעדים העומדים
לרשותו ,בלא לגרוע מהסכמים והסדרים קיימים ,ובטענות וזכויות כל צד ,מובהר כי
בתום תקופת המו"מ סכסוך העבודה הקיים באגפי המסים ימשיך להיות תלוי ועומד
כפי שהיה עובר לחתימת הסכם זה ,ולא יהא צורך בהודעה על שביתה מחודשת
בהתאם לסעיף 5א' לחוק יישוב סכסוכי עבודה ,התשי"ז –  ,1957אלא תינתן הודעה
בת  3ימים.

ולראיה באו הצדדים על החתום

____________________
מדינת ישראל

_____________________
הסתדרות העובדים הכללית החדשה

________________________
הסתדרות עובדי המדינה

1.9.2004לכבוד
מר עופר עיני
יו"ר הסתדרות עובדי המדינה

 .1מבלי לגרוע בכלליות האמור בהודעותיי הנזכרות בסעיף  3להסכם הקיבוצי מיום
 1.9.2004הריני להודיעך ,כי במהלך התקופה שמיום  1.9.2004ועד ליום
 ,1.6.2005אפעל כדלקמן:
א.

לא יהיה ניוד עובדים בין אגפי המסים )כהגדרתו בהסכם הקיבוצי מיום
.(1.9.04

ב.

מתכונת הקורסים וההשתלמויות תהא נפרדת לעובדי כל אגף.

ג.

במקרה שתתפנה משרה בכל אחד מאגפי המסים ,מכל סיבה שהיא  ,לא
אמנע מלפעול ,בשל התוכנית לאיחוד אגפי המסים ,לאיוש המשרה
שתתפנה.

ד.

המכרזים בכל אחד מאגפי המסים ימשיכו להתקיים על פי הנהוג כיום.

 .2בנוסף ,במידה ויתעוררו במהלך התקופה שמיום ,1.6.2005 – 1.9.2004
חילוקי הדעות בעניין קיום האמור בסעיפים  3ו 4-להסכם הקיבוצי מיום
 1.9.2004או בהודעות האמורות בסעיף  1לעיל ,כי אז יתקיים דיון בין
הסמנכ"ל למנהל של רשות המסים לבין יו"ר וועד העובדים הרלוונטי .בהעדר
הסכמה ,יתקיים דיון נוסף בין מנהל רשות המסים לבין יו"ר הסתדרות עובדי
המדינה.
 .3במהלך תקופת הדיונים וכל עוד אין הסכמה בדיונים שלעיל ,ישמר בעניינים
שהועלו לדיון ,המצב הקיים ערב חתימה ההסכם מיום  1.9.2004ולא יבוצע
השינוי המבוקש במהלך התקופה שמיום  1.9.2004ועד ליום  .1.6.2005כל
זאת ,בלא לפגוע בטענות הצדדים לאחר התקופה כאמור.

בכבוד רב
איתן רוב
מנהל רשות המסים

העתק:
מר יובל רכלבסקי ,הממונה על השכר
מר שמואל הולנדר ,נציב שירות המדינה
מר שלמה שני ,יו"ר האגף לאיגוד מקצועי וסגן יו"ר ההסתדרות

