הסכם קיבוצי
שנחתם ביום  12בדצמבר 2004

בין :ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל ,המיוצגת על-ידי הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר,
מר יובל רכלבסקי;
מרכז השלטון המקומי בישראל ,בשמו ובשם כל הרשויות המקומיות ,למעט שלוש הערים הגדולות,
המיוצג על ידי מר דב קהת ,מנכ"ל מרכז השלטון המקומי ומר יעקב אגמון ,סמנכ"ל מרכז השלטון
המקומי;
שלוש הערים הגדולות )ירושלים ,תל-אביב – יפו וחיפה( ,המיוצגות על-ידי מר אשר בן שושן;
המוסד לביטוח לאומי ,המיוצג על-ידי מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי ,ד"ר יגאל בן שלום;
שירות התעסוקה ,המיוצגת על-ידי מנכ"ל שירות התעסוקה ,גב' אסתר דומיניסיני ;
המוסדות להשכלה גבוהה ,המיוצגים על-ידי יו"ר וועדת השכר של ור"ה ,פרופ' נדב לירון;
שירותי בריאות כללית  ,המיוצגת על-ידי מר חזי כאלו;
ההסתדרות מדיצינית הדסה ,המיוצגת על-ידי מר יונה אליעד;
כל מעסיק ציבורי אחר ,כהגדרתו בהסכם הקיבוצי מיום  ,22.5.2003שיחתום על הסכם זה או שיודיע
בכתב לממונה הראשי על יחסי עבודה על רצונו להיות צד להסכם זה ;

)להלן" :המעסיקים"(
מצד אחד

לבין :הסתדרות העובדים הכללית החדשה ,המיוצגת על-ידי יו"ר האגף לאיגוד מקצועי ,מר שלמה שני;

)להלן" :ההסתדרות"(
מצד שני

הואיל:

וביום  22במאי  2003נחתם הסכם קיבוצי בין מדינת ישראל ומעסיקים נוספים בשירות הציבורי
לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה ,המסדיר ,בין היתר ,הפחתת שכר ודחיית תשלומים,
כאמור בהוראותיו )בהסכם זה – הסכם הקיבוצי מיום ; (22.5.2003

והואיל :וההסכם הקיבוצי מיום  22.5.2003הינו לתקופה קצובה המסתיימת ביום  30.6.2005וכפי
שהוסכם בו במועד תום תוקפו יחזרו לחול כל הוראות ההסכמים הקיבוציים ,ההסדרים הקיבוציים

או ההתחייבויות בכתב שחלו על העובדים ערב התקופה הקובעת בהסכם הקיבוצי מיום
 22.5.2005ואשר שונו כתוצאה ממנו ;

והואיל :ומבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל ,הסכימו הצדדים לבצע מספר שינויים מפורשים בהסכם מיום
 22.5.2003כמפורט בהסכם זה בלבד;

לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 .1המבוא
המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
 .2תחולה
הסכם זה יחול על כל העובדים עליהם חל ההסכם הקיבוצי מיום  ,22.5.2003בהתאם להוראת סעיף
 2בו.
 .3תוספת יוקר
מוסכם בין הצדדים ,כי בסעיף )4א( להסכם הקיבוצי מיום  ,22.5.2003במקום המילים ":החל מ-
 ,"1.7.2005יבוא ":החל מ ;"1.6.2006-כמו כן ,במקום המילים ":בתקופה שעד יום  30ביוני
 ,"2005יבוא ":בתקופה שעד יום  31במאי ."2006
כן מוסכם ,כי בסעיף )4ב( להסכם הקיבוצי מיום  ,22.5.2003במקום המילים ":יידחה מ1.1.2004-
ל ,"1.7.2005-יבוא ":יידחה מ 1.1.204-ל ; "1.6.2006-כמו-כן ,במקום המילים ":בתקופה שעד
ליום  ,"30.6.2005יבוא ":בתקופה שעד ליום ."31.5.2006
 .4דמי הבראה ומענק יובל
)א( מוסכם כי מועד תשלום דמי הבראה לשנת  2004יוקדם ,כך שבפסקה השנייה של סעיף )6א(
להסכם הקיבוצי מיום  ,22.5.2003במקום המילים" :חודש ינואר  2005ולא יאוחר ממשכורת
חודש פברואר  ,"2005יבוא ":חודש דצמבר  2004ולא יאוחר ממשכורת חודש פברואר
."2005
כן מוסכם ,כי מועד תשלום מענק יובל לשנת  2004יוקדם כך שבפסקה השנייה של סעיף )6ב(
להסכם הקיבוצי מיום  ,22.5.2003במקום המילים ":חודש ינואר  2005ולא יאוחר ממשכורת
חודש פברואר  ,"2005יבוא" :חודש דצמבר  2004ולא יאוחר ממשכורת חודש פברואר ."2005

)ב( מוסכם בין הצדדים ,כי לאחר סעיף קטן )ד( בסעיף  6להסכם הקיבוצי מיום  22.5.2003יבוא:
")ה( על אף האמור בכל הסכם ,שליש ) (1/3מתשלום דמי ההבראה לשנת  2005ידחה וישולם
לכל המאוחר במשכורת חודש פברואר .2006
למען הסר ספק ,מובהר כי לא יחול כל שינוי במועד תשלום יתרת שני השלישים ) (2/3מתשלום
דמי ההבראה לשנת .2005
עובד אשר יהיה זכאי לתשלום דמי הבראה בגין שנת  2005ואשר סיים עבודתו ,מכל סיבה שהיא,
לפני מועד תשלום מלוא דמי ההבראה לשנת  ,2005ישולמו לו דמי הבראה האמורים )או יתרתם,
לפי העניין( ,בהתאם לכללים ולמועדים שהיו נהוגים אצל מעבידו ערב החתימה על הסכם זה,
והאמור בסעיף קטן זה לא יחול לגביו.

דחיית שליש מתשלום דמי ההבראה לשנת  ,2005כמפורט בסעיף קטן זה ,לא תחול על גמלאי
המקבל קצבה מקופת מעבידו לשעבר או מאוצר המדינה על פי דין או הסכם".

 .5תקופת ההסכם
)א( מוסכם בין הצדדים ,כי מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  6להלן ,במקום האמור בסעיף  3.2להסכם
הקיבוצי מיום  22.5.2003יבוא:
" 3.2למען הסר ספק ,הוראות סעיף  5יפסיקו לחול בתום התקופה הקובעת ,כהגדרתה להלן,
וממועד זה ואילך יחזרו לחול כל הוראות ההסכמים הקיבוציים ,ההסדרים הקיבוציים או
ההתחייבויות בכתב שחלו על העובדים ערב התקופה הקובעת אשר שונו כתוצאה מהוראות
הסעיף האמור".
)ב( מוסכם בין הצדדים ,כי מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  6להלן ,לאחר סעיף  3.2להסכם הקיבוצי
מיום  ,22.5.2003יבוא:
") 3.3א( למען הסר ספק ,הוראות סעיף  ,4כפי שתוקנו בהסכם מיום  ,12.12.2004יפסיקו לחול
ביום  ,1.6.2006וממועד זה ואילך יחזרו לחול כל הוראות ההסכמים הקיבוציים,
ההסדרים הקיבוציים או ההתחייבויות בכתב שחלו על העובדים ערב התקופה הקובעת
אשר שונו כתוצאה מהוראות הסעיף האמור.
)ב( למען הסר ספק ,הוראות סעיף  ,6כפי שתוקנו בהסכם מיום  ,12.12.2004יפסיקו לחול
במועד תשלום משכורת חודש פברואר  ,2006וממועד זה ואילך יחזרו לחול כל הוראות
ההסכמים הקיבוציים ,ההסדרים הקיבוציים או ההתחייבויות בכתב שחלו על העובדים ערב
התקופה הקובעת אשר שונו כתוצאה מהוראות הסעיף האמור".
 .6יתר הוראות ההסכם הקיבוצי מיום 22.5.2003
למען הסר ספק ,מובהר כי כל יתר הוראות ההסכם הקיבוצי מיום  ,22.5.2003אשר לא שונו
במפורש בסעיפים 4 ,3 ,ו 5 -להסכם זה לעיל ,יוותרו על כנן ללא כל שינוי ,כקבוע בהסכם הקיבוצי
מיום  ,22.5.2003ותוקפן יסתיים ביום  ,30.6.2005בתום התקופה הקובעת ,כאמור באותו הסכם.

ולראיה באו הצדדים על החתום

______________________________
מדינת ישראל

____________________________
מרכז השלטון המקומי

___________________________

__________________________
הסתדרות העובדים הכללית החדשה

שלוש הערים הגדולות

__________________________
המוסד לביטוח לאומי

________________________
שירות התעסוקה

_______________________
המוסדות להשכלה גבוהה

_____________________
שירותי בריאות כללית

____________________
הסתדרות מדיצינית הדסה

___________________
הסוכנות היהודית
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שכ8133 – 2004.
לכבוד
מר שלמה שני
יו"ר האגף לאיגוד מקצועי
הסתדרות העובדים הכללית החדשה

הנדון -:החלטת הממשלה מס 2492 .מיום 15.08.2004

הריני להודיעך ,על דעת שר האוצר ,כי תובא לאישור הממשלה הצעת שר האוצר לביטול הסעיפים
הבאים בהחלטת הממשלה מס'  ,2492מיום :15.08.2004
סעיף  1שעניינו הקטנת המשכורת הקובעת המרבית לעניין הפקדת מעביד לקרן השתלמות;
סעיף  6שעניינו ביטול הטבות מס לעובדים במשמרות שניה ושלישית;
סעיף  7שעניינו שינוי הפטור ממס למענק הון שהתקבל עקב פרישה;
סעיף  8שעניינו אי מתן זיכוי ממס לעובד בשל תשלומים שנוכו ממשכורתו למימון פנסיה תקציבית.
הצעת שר האוצר כאמור ,תובא לאישור הממשלה לאחר שהצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנת
הכספים ) 2005תיקוני חקיקה( התשס"ה –  ,2004תעבור בכנסת בקריאה ראשונה.
לאחר קבלת החלטת הממשלה ,בכוונת שר האוצר להודיע לוועדת הכספים של הכנסת כי הוא מוותר על
הסעיפים בהצעת החוק האמורה הנוגעים לסעיפים שהוזכרו לעיל.

בכבוד רב
קובי הבר
הממונה על התקציבים

העתק:
מר בנימין נתניהו ,שר האוצר
ח"כ עמיר פרץ ,יו"ר ההסתדרות
מר עופר עיני ,יו"ר הסתדרות עובדי המדינה

מדינתישראל
משרד האוצר
הממונה על השכר והסכמי עבודה
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שכ 8154 – 2004
תיק:

לכבוד
מר שלמה שני
יו"ר האגף לאיגוד מקצועי
הסתדרות העובדים הכללית החדשה

הנדון -:החלטת הממשלה מס 2486 .מיום 15.08.2004

הריני להודיעך כי ההסכם הקיבוצי מיום  12.12.2004מסיים וממצה את המשא ומתן הנזכר בסעיף  3להחלטת
הממשלה מספר  2486מיום  .15.08.2004בכל הנוגע לעובדים עליהם חל או יוחל ההסכם הקיבוצי ,בדירוגים
המיוצגים ע"י ההסתדרות ,וכי דרישת הממשלה ,להקטנת הגידול הצפוי בהוצאות השכר בתקציב המדינה בשנת
 ,2005כמפורט בסעיפים  1ו 8-להחלטה הנ"ל ,בכל הנוגע לעובדים עליהם חל או יוחל ההסכם הקיבוצי האמור
בדירוגים שלעיל – הושגה ומוצתה במלואה במסגרת ההסכם הקיבוצי הנ"ל.
כמו כן הריני להודיעך ,כי בכוונת ראש הממשלה ושר האוצר להודיע ,בהתאם לסעיף  10להחלטה הנ"ל ,כי
סעיפים  5ו 6-להחלטה זו – בטלים.
למען הסר ספק ,אין באמור לעיל כדי לשנות את יתר הסעיפים הכלולים בהחלטת הממשלה מס'  2486או
החלטות ממשלה אחרות .כמו כן הריני להודיעך כי מבלי לפגוע באמור לעיל ,אין באמור לעיל כדי לגרוע
מהפררוגטיבה של המדינה.

בכבוד רב
יובל רכלבסקי

העתק:
מר אריאל שרון – ראש הממשלה
מר בנימין נתניהו – שר האוצר
ח"כ עמיר פרץ – יו"ר ההסתדרות
מר עופר עיני – יו"ר הסתדרות עובדי המדינה
מר קובי הבר – הממונה על התקציבים ,משרד האוצר
מר שמואל הולנדר – נציב שירות המדינה ,נש"מ
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לכבוד:
מר יובל רכלבסקי
הממונה על השכר והסכמי עבודה
משרד האוצר

הנדון -:החלטת הממשלה מס 2486 .מיום 15.8.2004

הריני לאשר קבלת מכתבך .הריני להבהיר כי אין בכך כדי להוות הסכמה לסעיפים אחרים הכלולים
בהחלטה שבנדון ו/או בהחלטות ממשלה אחרות .ההסתדרות שומרת על כל טענותיה ועל כל הצעדים
העומדים לרשותה ,לרבות באשר לאמור בסיפא של מכתבך שבסימוכין.

בכבוד רב
שלמה שני
יו"ר האגף לאיגוד מקצועי

העתק:
ח"כ עמיר פרץ – יו"ר ההסתדרות
מר עופר עיני – יו"ר הסתדרות עובדי המדינה

