הסכ קיבוצי
שנער ונחת ביו  27בחודש דצמבר 2000
בי:

ממשלת ישראל בש מדינת ישראל ,המיוצגת על – ידי הממונה על השכר והסכמי עבודה ,מר יובל
רכלבסקי ונציב שירות המדינה מר שמואל הולנדר;
)להל – המדינה(
מצד אחד

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 עיני;
)להל – ההסתדרות(
מצד שני

הואיל :וביו  7.11.2000נמסרה הודעה על סכסו עבודה על – ידי ההסתדרות )להל – הודעת הסיכסו(;
והואיל :והצדדי הגיעו לסיכו בדבר תוספת מותנית כמפורט בהסכ זה;
והואיל :והוסכ בי הצדדי על העברת הצעה להנהגת שכר עידוד תו עריכת סקר היתכנות ,להלי של אישור
הועדה המרכזית ,כמפורט בהסכ זה;
והואיל :ולאור חתימת הסכ זה ההסתדרות מבטלת בזאת את הודעת הסיכסו והיא מתחייבת לפועל להחזרת
לעבודה תקינה ומלאה של כל העובדי במשרד הפני החל מיו  27בדצמבר .2000
לפיכ הוסכ בי הצדדי כדלקמ:
.1

מבוא
המבוא להסכ זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

.2

תוספת שעות קבלת קהל אחה"צ ברצ"
בהסכ זה – "שעות קבלת קהל אחה"צ" – מהשעה  15:00ועד השעה  18:00פעמיי בשבוע.
)א( עובדי בשירות המדינה המועסקי בלשכות מנהל האוכלוסי ,אשר מתקיימי לגביה התנאי
המפורטי בס"ק )ב( )להל – העובדי( יהיו זכאי לתוספת שעות קבלת קהל אחה"צ ברצ"
בשיעור של  + 60בגי כל יו של קבלת קהל אחה"צ )להל – התוספת(.

החל ממשכורת חודש ינואר  2002ומידי שנה במשכורת חודש ינואר ,תעודכ התוספת ,על פי
שעור השינוי שבי מדד חודש דצמבר האחרו )המתפרס ב 15 ,לינואר( לבי מדד חודש דצמבר
) 2000המתפרס ב 15 ,לינואר  ,(2001בניכוי תוספות היוקר ששולמו.
)ב( תשלו התוספת מותנה בהתקיימות התנאי הבאי במצטבר:
 .1עבודה רצופה של לפחות  10.5שעות אשר שלוש שעות מתוכ הינ שעות קבלת קהל
אחה"צ כהגדרת בהסכ זה.
 .2דיווח בכתב של העובד על עבודה בהתא למתכונת הקבועה בס"ק .1
)ג( התוספת אינה מהווה שכר לכל דבר ועני ולא תובא בחשבו לחישוב ער שעה .כמו כ ,לא יבוצעו
בגינה הפרשות מכל מי וסוג שהוא ,למעט הפרשות על פי ההסכ הקיבוצי מיו  10.8.95בדבר
הפרשות וניכויי לקופות גמל לתגמולי מרכיבי שכר ותשלומי אחרי שאינ פנסיוני ).(5%,5%
למע הסר ספק ,מובהר בזאת כי תשלו התוספת אינו בא במקו כל תשלו אחר מכוח הסכ או
די לרבות תשלו בגי עבודה נוספת ,דמי כלכלה ,שכר עידוד ,לעובדי הזכאי לכ .תשלומי
כגו תשלו בגי עבודה נוספת דמי כלכלה ושכר עידוד לעובדי הזכאי לכ יהיו כמקובל ביחס
לשאר עובדי המדינה.
.3

שכר עידוד
)א( הצעה בדבר הנהגת שיטת שכר עידוד ביחידות המפורטות בס"ק )ב( תו עריכת סקר היתכנות
ביחידות כאמור תועבר להלי של אישור הועדה המרכזית והכל לפי הכללי הקבועי בתקנו
מועצות הייצור המשותפות בשירות המדינה משנת .1982
הלי המכרז לבחירת הגור המבצע את סקר ההיתכנות וביצוע סקר ההיתכנות יושלמו תו 6
חודשי מיו אישור תקציב המדינה לשנת .2001
)ב(  ,מינהל שירותי חרו ותפקידי מיוחדי;
 ,כספי וחשבונות;
 ,בנא"מ;
 ,משאבי אנוש ,הדרכה ,רווחה וניתוח מערכות מידע;
 ,מטה מינהל התכנו;
 ,קציני המחוז;
)ג( מוסכ בי הצדדי כי הצעה בדבר הנהגת שיטת שכר עידוד תו עריכת סקר היתכנות ביחידות:
מטה מינהל האוכלוסי ,לשכות התכנו המחוזיות ,היחידה לפקוח הבניה ,תועבר להלי של אישור
הועדה המרכזית.
הלי המכרז לבחירת הגור המבצע את סקר ההיתכנות וביצוע סקר ההיתכנות יושלמו תו 6
חודשי מיו אישור תקציב המדינה לשנת .2001
הסכמה זו באה במקו כל הסדר או הסכמה אחרת שהיתה קיימת בי הצדדי בנוגע להנהגת שכר
עידוד כאמור ביחידות המפורטות לעיל בסעי" זה.

.4

ביטול סכסו עבודה
) א(

סכסו העבודה שהוכרז ביו  7בנובמבר  ,2000בטל ע חתימת הסכ זה.

) ב(

מוסכ בזאת כי ביטול הסכסו כאמור בס"ק )א( ו/או סיכו דיו בי אג" תקציבי למשרד
הפני מיו  27.12.00אינו פוגע בטענות מי מהצדדי בעני קיומה או אי קיומה של זכות
להגדלת חלקיות המשרה של עובדי משרד הפני שהועסקו במשרה חלקית ובצעו שעות
נוספות במהל עבודת ,ביחס לשני שקדמו לשנת .2001

ההסתדרות מודיעה כי היא שומרת לעצמה את האפשרות להכריז על סכסו עבודה או לנקוט
בהליכי משפטיי בעני כאמור והמדינה מודיעה כי היא שומרת לעצה את האפשרות לטעו
כל טענה ביחס להכרזת הסכסו ו/או ביחס להלי המשפטי ו/או כל טענה אחרת.
.5

הסכ זה נחת בעקבות מכתב מנכ"ל משרד הפני מיו  ,27.12.00סכו דיו בי אג" תקציבי
למשרד הפני מיו  27.12.00ומכתבה של גב' מירי יוגב מיו .27.12.00

.6

יישוב חילוקי דעות
ועדת מעקב בהרכב יו"ר האג" לאיגוד מיקצועי והממונה על השכר והסכמי עבודה תעקוב אחר ביצועו
של הסכ זה ותכריע בחילוקי הדעות הנוגעי לו.

.6

חזרה לעבודה תקינה ושקט תעשייתי
ההסתדרות מתחייבת לפעול להחזרת כל העובדי לעבודה מלאה ותקינה מיו  27בדצמבר .2000
הצדדי מתחייבי כי מיו חתימת הסכ זה ועד ליו  31בדצמבר  ,2002לא ינקוט צד אחד או יחידה
מיחידותיו נגד הצד השני או יחידה מיחידותיו ,באמצעי שביתה או השבתה ,מלא או חלקית ,או כל
פגיעה מאורגנת אחרת בהליכי העבודה או סדריה בעניני שהוסדרו בהסכ זה.
ולראיה באו הצדדי על החתו

______________
המדי נ ה

_____________
ההסתדרות

