הסכם קיבוצי
שנערך ונחתם ביום  5.1.2004ב -ירושלים

בין :מדינת ישראל באמצעות נציב שירות המדינה ,מר שמואל הולנדר
והממונה על השכר ,מר יובל רכלבסקי )להלן – "המדינה"(;
המוסד לביטוח לאומי המיוצג על – ידי מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי,
____________;
שירות התעסוקה המיוצג ע"י מנכ"ל שירות התעסוקה;___________,
)להלן – "המעסיקים"(
מצד אחד
לבין :הסתדרות העובדים הכללית החדשה – הסתדרות עובדי המדינה
)להלן " -ההסתדרות"( באמצעות יו"ר האגף לאיגוד מקצועי ,מר שלמה
שני מזכ"ל הסתדרות עובדי המדינה ,מר עופר עיני.
מצד שני
הצדדים הגיעו להסכמה כדלקמן:
 .1בכפוף לאמור בסעיף  5להלן ,המדינה והמעסיקים מתחייבים כי
לא יהיו פיטורים קולקטיביים כלשהם במהלך שנת  ,2004של
עובדים ,המיוצגים על-ידי ההסתדרות ,בשירות המדינה
והמעסיקים ,למעט מכסת הפיטורים הרוחביים אשר סוכמה
בהסכם הקיבוצי מיום  17.6.03ובהסכם הקיבוצי שייחתם
במערכת הביטחון.
 .2מבלי לגרוע מתוקפה של כל הוראה מהוראות הסכם או הסדר
קיים ,ובלא לגרוע מעמדות ומטענות כל צד על-פי כל דין
ועקרונות משפט העבודה ,ינוהל משא ומתן בין הצדדים כדלקמן:
א.

שר האוצר הודיע כי יקפיא את יישום איחוד אגפי המיסים במשך
 90יום.

בתקופה כאמור ינהלו הצדדים מו"מ לעניין השלכותיו של האיחוד
על העובדים המיוצגים על-ידי ההסתדרות.
ב.

שר האוצר הודיע כי במשך  90יום יקפיא את ההליכים כדלקמן:
בביה"ח וולפסון – הקפאת המכרז במצבו דהיום;
בביה"ח אברבנאל – יוקפאו ההליכים ליישום סגירת בית החולים
והקטנת שיא כוח-אדם ,ככל שמדובר בעובדים המיוצגים על-ידי
ההסתדרות .למען הסר ספק ,אין באמור כדי לגרוע מההחלטה
להפסיק קליטת חולים חדשים.

ג.

בתקופה כאמור ינוהל מו"מ עם כל הארגונים הרלוונטיים לעניין
השלכות ההליכים דלעיל על העובדים המיוצגים על-ידי הארגונים
כאמור.
שר האוצר הודיע על הקפאת ההליכים ליישום החלטת הממשלה
בעניין סגירת מע"צ למשך  90יום .בתקופה זו ינהלו הצדדים
מו"מ לעניין השלכות ההחלטה על העובדים.
היה ותושג הסכמה במסגרת המו"מ כאמור ,פיטורי עובדים אשר
לא יעברו לחברה ,על-פי המספר שייקבע בין הצדדים ,יבוצעו
בשנת .2005
בצמצום העובדים תינתן עדיפות לפרישה מרצון ,פרישה מטעמי
גיל ,וניוד עובדים ככל שניתן.
למען הסר ספק ,אין באמור כדי למנוע הקמת החברה הממשלתית
והתוכניות וההכנות לפעילויותיה .במסגרת זו מוסכם ,כי עד
לחתימת ההסכם הקיבוצי יושאלו עד  20עובדים לחברה
הממשלתית.
לא ייקלטו בתקופת המו"מ עובדים נוספים לחברה.

ד.

שר האוצר הודיע כי יקפיא את ההליכים להקטנת מספר העובדים
המיוצגים על-ידי ההסתדרות בטלוויזיה החינוכית )טח"י( ,במשך
תקופה של  90יום.
בתקופה כאמור ינהלו הצדדים מו"מ לעניין השלכות ההליכים
דלעיל על העובדים כאמור לעיל .היה ותושג הסכמה במסגרת
המו"מ כאמור ,פיטורי עובדים ,על-פי המספר שייקבע בין
הצדדים ,יבוצעו בשנת .2005
בצמצום העובדים תינתן עדיפות לפרישה מרצון,פרישה מטעמי
גיל ,וניוד עובדים ככל שניתן.

 .3ההסכמות שיושגו בין הצדדים ,בעניינים כאמור בסעיף  2לעיל
יעוגנו בהסכם קיבוצי ,ככל שהנם עניין להסכם קיבוצי.
 .4ההסתדרות מתחייבת לבטל את סכסוכי העבודה שהוכרזו עד ליום
חתימת הסכם זה ,והצדדים מתחייבים כי עד ליום 31.12.04
)להלן – " תקופת השקט התעשייתי"( ,לא ינקוט צד אחד או
יחידה מיחידותיה נגד הצד השני או יחידה מיחידותיה באמצעי
שביתה או השבתה ,מלאה או חלקית ,ברמה כלל ארצית ,דירוגית
או משרדית ,או כל פגיעה מאורגנת אחרת בהליכי העבודה או
בסדריה ,והכל לגבי העניינים שהוסדרו בהסכם זה.
 .5מובהר בזאת ,כי היה ובתום תקופת המו"מ לא יגיעו הצדדים
להסכמות בעניינים המפורטים בסעיף  2לעיל ,או מי מהם ,כי אז
התחייבויות והסכמות הצדדים כאמור בהסכם זה לא יחולו לגבי
היחידות המפורטות בסעיף  ,2בהן לא הגיעו להסכמה ,וכל צד
רשאי לפעול לפי הצעדים העומדים לרשותו ,בלא לגרוע מהסכמים
והסדרים קיימים ,ובטענות וזכויות כל צד .יובהר בזאת ,כי במידה
ולא יגיעו הצדדים להסכמה בנוגע למי מהיחידות המפורטות
בסעיף  ,2אין בכך כדי לגרוע מהתחייבות ההסתדרות שבסעיף 4
לעיל ,למעט לגבי אותן יחידות לגביהן לא הושגה הסכמה כאמור.
למען הסר ספק ,מובהר בזה ,כי בתום תקופת המו"מ כאמור
בסעיף  2לעיל ,הסכסוכים בעניינים המפורטים בסעיף  2שלא
הגיעו הצדדים לגביהם להסכמה ,ימשיכו להיות תלויים ועומדים
כפי שהיו עובר לחתימת הסכם זה ,ולא יהא צורך בהודעת סכסוך
מחודשת לפי סעיף )5א( ו)5-ב( לחוק יישוב סכסוכי עבודה,
התשי"ז ,1957-אלא תינתן הודעה בת שלושה ימים על חידוש
הסכסוך.
 .6הצדדים יפעלו להקמת מנגנוני היוועצות בנוגע לשינויים מבניים
בשירות המדינה והמעסיקים ומנגנוני מו"מ קיבוצי לעניין
השלכותיהם של שינויים כאמור על העובדים ,במטרה ליישם
שינויים מבניים כאמור ,אשר יוגדרו בין הצדדים ,באופן מוסכם
כל האפשר.
 .7מוסכם בין הצדדים ,כי נוסח הסעיפים במסמך הבנות זה הינו
ייחודי ,ועל כן לא יהווה תקדים לדרישת כל צד לניסוח דומה
בהסכמים קיבוציים עתידיים.

_______________

_________________

תאריך 5.1.2004
לכבוד
מר שמואל הולנדר
נציב שירות המדינה

הנדון :הסכם קיבוצי מיום 5.1.2004

בהמשך להסכם הקיבוצי שבנדון ,ולסעיף השקט התעשייתי שבו ,הריני
להבהיר כי שינויים מבניים שהיו ידועים טרם חתימת ההסכם ואשר אינם
מפורטים בהסכם שבנדון או בנספח א' למכתבו של שר האוצר ליו"ר
ההסתדרות מיום  ,5.1.2004ו/או שינויים מבניים חדשים ,ו/או שינויים
מבניים לשנת  ,2005הינם שינויים מבניים אשר לא הוסדרו בהסכם
הקיבוצי.
כמו כן ,הריני להבהיר כי לעניין צעדים ארגוניים ביחידות המפורטות
בסעיף )2ב( להסכם הקיבוצי ,על-פי סעיף  5להסכם הקיבוצי ,לא יהיה
בהשתתפות העובדים בכלל בתי החולים או מי מהם בצעדים ארגוניים
אלו ,משום הפרת סעיפים  4ו 5-להסכם הקיבוצי.
הריני להודיעך כי ההסתדרות ,או יחידה מיחידותיה ,לא תנקוט באמצעי
שביתה מלאה או חלקית או כל פגיעה מאורגנת בהליכי העבודה או
סדריה וזאת לגבי השינויים המבניים המוסדרים בנספח א' למכתב שר
האוצר ליו"ר ההסתדרות מיום ) 5.1.2004למעט הפרטת שני מוסדות
במשרד הרווחה מכוח החלטת הממשלה משנת  2001אשר לא הוסדרה(,
וזאת כל עוד לא תתקבל החלטה על ביצוע שינויים מבניים אלו ,או מי
מהם.
כמו כן הריני להבהיר כי ההתחייבות לשקט תעשייתי בהסכם הקיבוצי
ובמסמך זה אינה חלה על שביתה כללית במשק.

בכבוד רב
עופר עיני
יו"ר הסתדרות עובדי המדינה

נציב שירות המדינה

תאריך 5.1.2004
לכבוד
מר עופר עיני
יו"ר הסתדרות עובדי המדינה

הנדון :הסכם קיבוצי מיום 5.1.2004

הריני לאשר האמור במכתבך ובכפוף לאמור לעיל ,המדינה שומרת על
זכויותיה וטענותיה לעניין סכסוכי עבודה המוזכרים במכתבך.

בכבוד רב
שמואל הולנדר

רח' קפלן  3הקריה ,ירושלים  91919מען למכתבים :ת.ד  34076מיקוד91340 :
טל 02– 6705495 :פקס02– 6705496 :

נציב שירות המדינה

תאריך 5.1.2004
לכבוד
מר עופר עיני
יו"ר הסתדרות עובדי המדינה
א.נ,.

הריני להודיעך כי תוכניות הפרישה מרצון בתנאים מועדפים שפורסמו
עד מועד חתימת מסמך זה ביחידת מע"צ וטח"י ,יוארכו עד לתום תקופת
המשא ומתן על-פי ההסכם הקיבוצי מהיום.

בכבוד רב

שמואל הולנדר

רח' קפלן  ,3הקריה ירושלים  91919מען למכתבים :ת.ד 34076 .מיקוד 91340
טל 6705495-02 :פקס6705496-02 :

תאריך 5.1.2004
לכבוד:
מר שמואל הולנדר
נציב שירות המדינה

הנדון :איחוד אגפי המיסים

בהמשך להסכם הקיבוצי מיום וסעיף )2א( בו ,הריני להבהיר כי
ההסתדרות מתנגדת לאיחוד אגפי מיסים ואין בהסכמתה לניהול מו"מ
כאמור בהסכם הקיבוצי כדי להוות הסכמה לשינויי המבני.
זאת בלא לגרוע ביתר עמדות וטענות ההסתדרות לשינויים מבניים
אחרים.

בכבוד רב
עופר עיני
יו"ר הסתדרות עובדי המדינה

נציב שירות המדינה

תאריך 5.1.2004
לכבוד
מר עופר עיני
יו"ר הסתדרות עובדי המדינה

הנדון :איחוד אגפי המיסים

הריני לאשר האמור במכתבך ,בלא לגרוע בעמדות וטענות המדינה לעניין
סמכותה לביצוע השינוי המבני.

בכבוד רב
שמואל הולנדר

_______________________________________________
רח' קפלן  ,3הקריה ירושלים  91919מען למכתבים :ת.ד 34076 .מיקוד 91340
טל 6705495-02 :פקס6705496-02 :

שר האוצר

תאריך 5.1.2004
לכבוד:
ח"כ עמיר פרץ
יו"ר הסתדרות העובדים הכללית החדשה
א.נ,.

אני מבקש להודיעך שבמהלך שנת  2004לא יקודמו עניינים המפורטים
בנספח המצורף בזה ,לאור השלכותיהם על עובדי המדינה.

בכבוד רב
בנימין נתניהו

נספח
החלטת ממשלה
779
מ15.9.03-
"

המשרד
משרד הפנים ,בינוי ושיכון,
חינוך ,בריאות ,איכות הסביבה,
ממ"י ,מפ"י
משרד הקליטה

"

השירות המטאורולוגי

"

משרד התחבורה
משרד הרישוי

"

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

פירוט ההחלטה
 -איחוד מחוזות חיפה והצפון

 הפחתת המחוזות מחמישהלארבעה
 שינוי במתכונת פעילותהשירות ,תוך השארת
תפקידים חיוניים והעברת
יתר הפעילות למיקור חוץ
 פריסה גיאוגרפית חדשה שלסניפי משרד הרישוי ,תוך
צמצום משמעותי במספרם
 העברת השירותים לציבורבאמצעות מרכז השירות הארצי
וגורמי חוץ
 צמצום מחוזות המשרד מ 6-ל-4
 העברת סמכויות יחידת הפיקוחעל הצומח והחי לרשות לפיתוח
חקלאי

 779ו780-
מ15.9.03-
"
779
מ15.9.03-

תמ"ת
רה"מ
ביטחון פנים

משרד הרווחה

מנהל מקרקעי ישראל
משרד הפנים

 הפרטת תחנות ההסגר לבעליחיים
 ביצוע רה-ארגון במחוזותהמשרד
 ביטול  2מחוזות ברחבי הארץ)מעלות ואריאל(
 סגירת אגף מצילה ואיחודפעילותו עם אגף קהילה משמר
אזרחי במ"י
 הפרטת מוסדות לטיפולבמפגרים ,למעט שני מוסדות,
מכוח החלטת הממשלה משנת
2001
 צמצום מחוזות ואגפים -סגירת לשכות מנ"א

הממונה על התקציבים

תאריך 5.1.04
לכבוד
מר עופר עיני
מזכ"ל הסתדרות עובדי המדינה
א.נ,.

הריני להודיעך ,כי תובא לאישור הממשלה הצעת שר האוצר בעניין
ביטול החלטותיה כדלקמן:
החלטת הממשלה מס'  815בעניין שעות נוספות )האמור יחול בהתאמה
על הקיצוץ בשירות התעסוקה(;
החלטת הממשלה מספר  778בעניין גמול השתלמות;
החלטת הממשלה מס'  781בעניין הגדלת תקופת
להחלטה(;

שירות )סעיף 1

והחלטת הממשלה מס'  147בעניין החברה למפעלי כלכלה ותרבות.
יועברו  5משלח עבור 2003
ו 7-משל"ח עבור .2004

בכבוד רב
אורי יוגב

העתק :שר האוצר – מר בנימין נתניהו

שר האוצר

תאריך 5.1.2004
לכבוד:
ח"כ עמיר פרץ
יו"ר הסתדרות העובדים הכללית החדשה

לבקשתך ,אני מבקש להודיעך שבכוונתי להביא לאישור הממשלה את
דחיית יישומו של סעיף  3להחלטת הממשלה מס'  781מיום 15.9.03
בעניין אי מתן דרגות פרישה בשירות המדינה ליום .1.1.2005

בכבוד רב
בנימין נתניהו

תאריך 5.1.04
לכבוד
מר בנימין נתניהו
שר האוצר
שלום רב,

הנדון :דרגת פרישה

בהמשך לקבלת מכתבך ,הריני להבהיר כי ההסתדרות מתנגדת לביטול
ו/או לפגיעה בדרגת הפרישה ושומרת על כל טענותיה והצעדים העומדים
לרשותה בעניין זה.

בכבוד רב
ח"כ עמיר פרץ
יו"ר ההסתדרות

