הסכ) קיבוצי מיוחד
)מענק יובל(
שנער 2ונחת) ביו) 19.7.2000
בי:5

ממשלת ישראל בש 4מדינת ישראל המיוצגת על ידי מר יובל רכלבסקי ,הממונה על השכר
במשרד האוצר ,ועל ידי מר שמואל הולנדר נציב שירות המדינה;
מרכז השלטו 6המקומי ,בשמו ובש 4הרשויות המקומיות ,למעט שלוש הערי 4הגדולות,
המיוצג על ידי מר גיורא רוזנטל ,מנכ"ל מרכז השלטו 6המקומי ומר יעקב אגמו ,6סמנכ"ל
מרכז השלטו 6המקומי;
שלוש הערי 4הגדולות )ירושלי 4תל:אביב –יפו וחיפה( המיוצגות על ידי מר יחזקאל
אליהו;
המוסדות להשכלה גבוהה ,המיוצגי 4על ידי מר רפי בילוגורסקי;
הסוכנות היהודית לאר; ישראל בשמה ובש 4ההסתדרות הציונית העולמית ,הקר6
הקיימת לישראל וקר 6היסוד ,המיוצגת על ידי מר שאול ליל!;
מרכז קופת חולי 4הכללית ,המיוצגת על ידי גב' חיה פיינמסר ומר מגיד אברה.4
)להל" :5המעסיקי)"(
מצד אחד

לבי :5הסתדרות העובדי 4הכללית החדשה – הסתדרות המהנדסי ,4האדריכלי 4והאקדמאי4
במקצועות הטכנולוגיי 4בישראל ,המיוצגת על ידי מר יצחק רז ,המזכיר הכללי ,ד"ר משה
שמעוני ,ד"ר אלכס הופמ ,6מר שמעו 6מלכיאלי ,מר צבי גוטווטר ,מר שמואל אסא ,מר דב
גרינברג ,מר יהודה הראל ומר אברה 4צ'קוושוילי;
)להל" 5הסתדרות המהנדסי)"(
מצד שני
הואיל:

וביו 29.11.99 4נחת 6הסכ 4קיבוצי בי 6המעסיקי 4בישרות הציבורי לבי6
הסתדרות העובדי 4הכללית החדשה – הסתדרות המהנדסי 4בעניי 6מת 6תוספת
שכר לעובדי 4בגי 6התקופה שמיו 1.10.97 4ועד ליו) 31.12.98 4להל" :6ההסכ4
הקיבוצי"( ,בהתא 4למסגרת העלות שנקבעה בהסכ 4הקיבוצי )מסגרת( מיו4
) 13.5.99להל" :6הסכ 4מסגרת"(;

והואיל:

וביו .8.1.1 4להסכ 4הקיבוצי הוסכ 4כי תוקצה עלות בשיעור  0.6%מבסיס השכר
האמור בסעי=  3להסכ 4המסגרת להקטנה של שנות הוותק הדרושות לצור! מענק
יובל;

והואיל:

והצדדי 4ניהלו משא ומת 6ליישו 4האמור לעיל בהסכ 4קיבוצי כאמור בסעי= 8.2
להסכ 4הקיבוצי;

והואיל:

והצדדי 4מבקשי 4לעג 6את ההסכמות שהושגו ביניה 4במשא ומת 6כאמור בהסכ4
קיבוצי;
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ולפיכ 2הוסכ) ,והוצהר בי 5הצדדי) כדלקמ;5
.1

המבוא
המבוא להסכ 4זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

.2

תקופת ההסכ)
תקופת הסכ 4זה היא מיו 1.10.97 4עד 31.12.98

.3

תחולה
הסכ 4זה יחול על כל העובדי 4בשירות המעסיקי 4אשר משכורת 4מחושבת לפי ההסכמי4
הקיבוציי 4החלי 4לגבי דירוג המהנדסי 4ואשר מיוצגי 4על ידי הסתדרות המהנדסי4
)להל" :6העובדי.("4

.4

.5

מענק יובל
4.1

החל מיו ,1.1.2000 4יהיה מספר השני 4המזכה עובד במענק יובל ,בהתא4
לתנאי 4הקבועי 4בסעי=  10להסכ 4הקיבוצי מיו 25 ,29.4.94 4שנה
במקו 30 4שנה .לפיכ! ,החל מיו ,1.1.2000 4יהיו העובדי ,4אשר היו
מועסקי ,4במצטבר 25 ,שנה ומעלה בשירות המעסיקי 4החתומי 4על
הסכ 4זה ,זכאי 4למענק יובל.

4.2

המענק ישול 4לעובד ,אשר לזכותו יעמדו  25שנה כאמור בסעי=  ,4.1עד ל:
 30בספטמבר בשנה עבורה משול 4המענק.

4.3

למע 6הסר ספק ,יתר התנאי 4החלי 4לעניי 6תשלו 4מענק יובל ,הקבועי4
בסעי=  10להסכ 4הקיבוצי מיו ,29.4.94 4ולעניי 6המעסיקי 4אשר שנות
שירות אצל 4מוכרות כותק לצור! מענק יובל ,ימשיכו לחול ללא שינוי.

4.4

לעניי 6סעי=  ,4.3המעסיקי 4הנ – 4בנוס= על המעסיקי 4החתומי 4על
הסכ 4זה – המעסיקי 4הנזכרי 4בנספח יג' להסכ 4הקיבוצי מיו29.4.94 4
והמעסיקי 4עליה 4הוסכ 4כאמור בהחלטת ועדת המעקב מיו.17.1.95 4

מיצוי תביעות
5.1

הסכ 4זה מהווה מיצוי מלא ומוחלט של האמור בסעי=  8.1.1להסכ 4הקיבוצי,
ולא יתנהל כל מו"מ נוס= על האמור בסעי= זה ,בגי 6התקופה כאמור בסעי= 2
לעיל.

5.2

למע 6הסר ספק ,מוצהר בזה ,כי לא נותרה יתרת עלות מתו! העלות בשיעור 0.6%
מבסיס השכר ,אשר הוקצתה להקטנה של שנות הותק הדרושות לצור! מענק יובל.

5.3

הסכ 4זה ,יחד ע 4ההסכ 4הקיבוצי ,מהווי 4מיצוי של האמור בסעי=  5ו7 :
להסכ 4המסגרת ,וכ 6מיצוי של מסגרת עלות התוספות כאמור בהסכ 4המסגרת
בכל הנוגע לדרוג המהנדסי ,4בכפו= לאמור בסעי=  8.1.2ובסעי=  8.2להסכ4
הקיבוצי.
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ולראיה באו הצדדי) על החתו)

________________________
מדינת ישראל
________________________
מרכז השלטו 6המקומי
________________________
שלוש הערי 4הגדולות
________________________
המוסדות להשכלה גבוהה
________________________
הסוכנות היהודית לאר; ישראל
________________________
מרכז קופת חולי 4כללית
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________________________
הסתדרות העובדי 4הכללית
החדשה – הסתדרות המהנדסי4

