רח' דיזנגוף  ,200בית המהנדס,
ת.ד ,6348 .ת"א 61062
טל':
פקס:
ד"א:

03-5227919,50,51,66
03-5228133
kmhandsm@inter.net.il

קרן ידע הנדסי – אקדמי

זיכרון דברים להקמת קרן ידע
נערך ונחתם ביום 24.10.94
ממשלת ישראל ,בשם מדינת ישראל

בין:

מרכז השלטון המקומי ,בשמו ובשם הרשויות המקומיות
שלוש הערים הגדולות )ירושלים ,תל-אביב וחיפה(
הסוכנות היהודית לארץ-ישראל ,בשמו ובשם ההסתדרות העולמית ,הקרן הקיימת לישראל וקרן היסוד
המוסדות להשכלה גבוהה
)להלן" :המעסיקים"(
הסתדרות המהנדסים האדריכלים והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים

ולבין:

)להלן" :הסתדרות המהנדסים"(
.1

בהמשך לדיונים שקוימו בין הצדדים בהשתתפות נציגי פרקליטות המדינה ,אגף שוק ההון באוצר ,נציבות מס הכנסה,
סגן החשב הכללי ונציגי הצדדים ,סוכם כי הוראת סעיף  13.1להסכם הקיבוצי שנחתם ביום  29.4.94בין המעסיקים
להסתדרות המהנדסים )להלן – ההסכם( תשונה כדלקמן:
.1.1

מוסכם על הקמת קרן לקידום ההכשרה ההשתלמות וההדרכה של העובדים המדורגים בדירוג המהנדסים,
אשר מגמתה לסייע לעובדים כאמור להרחיב אופקים ,להעמיק ולעדכן ידע.

.1.2

הקרן תנוהל על ידי הסתדרות המהנדסים באמצעות מועצה ארצית בת 15-חברים בהתאם למפורט בסעיף
 13.2להסכם.

.1.3

הפעלת ההשתלמויות תבוצע עפ"י תוכניות פעולה ותקציב מאושרים על ידי המועצה הארצית ובהתאם
להוראות כל דין .המועצה הארצית תפקח על ביצוע נאות של מטרות ההשתלמויות.

.1.4

כספים שנצברו בקרן יושקעו בהתאם לכללי ההשקעה החלים על קופות גמל ולשם כך ההסתדרות
המהנדסים והמועצה יאמצו ,בשינויים המחויבים ,את פרק ששי -1לתקנות מס הכנסה )כללים לאישור
ולניהול קופות גמל( ,התשכ"ד – .1964

.1.5

מקובלים.
חשבונאים
לעקרונות
בהתאם
ינוהלו
ההשתלמויות
כספי
הדו"חות הכספיים :דו"ח הכנסות והוצאות והמאזנים יבוקרו ע"י רו"ח ומבקר שייבחרו ע"י המועצה
הארצית וימסרו את ממצאי ביקורתם.
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.1.6

.2

הסתדרות המהנדסים והמועצה הארצית יאמצו את חוק חובת המכרזים תשנ"ב –  1992והתקנות מכוחו
בכל הקשור לניהולה של הקרן.

סעיף  13.2א' להסכם ישונה כדלקמן:
המעסיקים החתומים על הסכם זה ,לרבות אלה שיצטרפו להסכם זה ,או לסולם השכר שבהסכם זה ,ומעסיקים
אחרים שירצו לצרף את העובדים בדרוג המהנדסים לזכאות לפעולות הקרן .יפרישו החל מחודש יולי  1994ומדי חודש
בחודשו סכומים בשיעור  0.5%מהשכר הטבלאי ומתוספות השכר הנכללות לגמלה של כלל העובדים המדורגים בדירוג
המהנדסים העובדים בשירותם.

.3

סעיף  .13.2ב' להסכם יבוטל.

.4

יתר סעיפי ההסכם לרבות סעיפי-המשנה לסעיף  13שבו אשר לא שונו ע"י זכ"ד זה ,יוסיפו לעמוד בתוקפם.

.5

זכ"ד יישלח לרישום כחלק מההסכם.

____________________
ממשלת ישראל
_____________________
בשם מרכז השלטון המקומי
____________________
בשם  3הערים הגדולות
___________
בשם הסוכנות
_______________________
בשם המוסדות להשכלה גבוהה

___________________
בשם הסתדרות המהנדסים

