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}להלן  :״ההסתדרות״(
י מ מ ו נ ה י־ראשי על י ח ס י עבודת
האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות באמצעות יו״ר האגף
הסתדרות המעו״ף ע״י יו״ר הסתדרות המעו׳יף
וועד העובדים הארצי של עובדי ההסתדרות
)להלן :״נציגות העובדים״(

הואיל :והוחלט על קליטתם של העובדים אשר שמותיהם מפורטים בנספח א׳ להסכם אשר הועסקו כעובדים
תפעוליים כעובדי ההסתדרות ומחוץ לתקן ;
והואיל :ובעקבות ההחלטה ניהלו הצדדים משא ומתן בקשר למעברם של העובדים :
והואיל :והצדדים הגיעו להסכמות אותן הם מעוגיינים לעגן בהסכם זה:

לפיכך ,הוצהר הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
.1

המבוא ,הנספחים ,המונחים והכותרות:

.1.1

המבוא להסכם זה והנספחים לו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

.1.2

כל שינוי בהסכם זה יעשה על ידי הצדדים לו ,בכתב ,ויוגש לרישום כנדרש בחוק הסכמים קיבוציים,
תשי״ז.1957-

 .2תחולת ההסכם
הסכם זה יחול ,ההל מיום הקליטה )להלן-״המועד הקובע״( על בל העובדים אשר שמותיהם מפורטים
בנספח א׳ להסכם )להלן-״העובדים הנקלטים״(.

.3

עובדים נקלטים להסתדרות
.3.1

במועד הקובע יעברו העובדים אשר שמותיהם מפורטים בנספח א׳ להסכם לעבוד בהסתדרות ויהיו
עובדיה בתקן.
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על העובדים הנקלטים יחולו ההסכמים הקיבוציים ,ההסדרים הקיבוציים והנהלים בהסתדרות כפי
שיהיו מעת לעת ובכפוף להוראות הסכם זה .מובהר כי זכויותיו וחובותיו של עובד נקלט ,בער
תקופת עבודתו כעובד תפעולי יקבעו בהתאם לדידוגו של העובד ,תפקידו ומקום עבודתו וזאת •ל,
פי הוראות ההסכמים וההסדרים הקיבוציים והנהלים בהסתדרות כפי שיהיו מעת לעת.

 .4תוספת אישית

.4,

עובד נ ק ^ י ״ מ ־ ו ב *  .החל  - -י ״ ק י *  .ל ״ י  * 0״ אישי״ .כמפורט בסעיף זה )להלן :״התוספת
™ ., -תוספת האישית היא תוספת חודשיה שתחושב כמפריס ב  4י ף זה עד
ת ^
ל ב ״ ־ ל ה  .מיב״ו כי התוספת תבוטל במקרה בו סכום התוספת לפי נוסחת החישוב לא״יהיה סכום
הוראה זו נקבעת לאור תנאי העסקתו של העובד עובר לקליטתו בהסתדרות ולאור העובדה כי שכרו
= עוד מובהר על כן כי התוספת האישית ל  ,תהווה תקדים למקרים אחרים
™ כ י
בהסתדרות או מחוצה לה.
הצדדים מתחייבים כי לא יעשו שימוש באמור לעיל לצורך העלאת טענות ו/או דרישות ו/או
ת ^ ^ מכל סיג שהוא .לרבות אפליה ,לשם הענקת התוספת האישית ,כולה או חלקה ,או תוספות
י/אי הטבות אחרות ,לעובדים אחרים או נוספים  -קיימים או שייקלטו בעתיד ,י ה ״ דירוגם אשר

.4.2

התוספת האישית תחושב לפי הנוסחה שלהלן:

A=C־ B
 - Aסך רכיבי השכר להם זכאי העובד ,בגין חודש עבודה מלא ,בהעסקתו בהסתדרות.
 - Bסך רכיבי השכר להם זכאי העובד בגין חודש עבודה מלא בהתאם לסכומם ערב קליטתו.
 - Cסכום התוספת האישית לעובד המועסק במשרה מלאה.
לצורך החישובים כאמור בס״ק זה A ,י  Bיחושבו באופן שהם מתוקננים למשרה מלאה כגין חודש
עבדוה מלא ובלבד שהוא סכום חיובי.
.4.3

מנגנון העידכון והקיזוז של התוספת האישית:
.4.3.1

בסעיף זה -
״הסכמי מסגרת״  -הסכמי מסגרה הנחתמים ,ושיחתמו מעת לעת ,בין המדינה ומעסיקים
נוספים במגזר הציבורי לבין ההסתדרות ,אשר אומצו/או יאומצו בהסתדרות.
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התוספת האישית לא תעודכן בעליית שכר הנובעת מתוספת ותק וקידום בדרגה מוסכם כי
התוספת האישית לא תעודכן ותובא בחשבון בבסיס לחישוב תוספות אהוזיות ,לרבות
תוספות הנובעות מהסכמי מסגרת שיאומצו בהסתדרות ולרבות לגבי הסכמי ממגרת
עתידיים שייחתמו ויאומצו בהסתדרות .סעיף זה גובר על כל הסכם עתידי ,אלא אם יוסכם
אחרת בין הצדדים במפורש ,כי הוא גובר על סעיף זה.
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התוספת האישית תקוזז כנגד כל עליה במשכורת לרבות הסכמי מסגרת עתידיים ואו
תוספות שיאומצו בהסתדרות למעט עליה הנובעת מתוספת ותק ,קידום בדרגה.
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התוספת האישית תהווה שכר לבל דבי ועני יז־

לרבית

מ ה ל ה ׳ חיפשה• עיר

פיצויי פיטורים לפי חוק פיצויי פיטורים ,תשכ״ג ,1963-ויבוצעו בגינה הפרשות לקרן
השתלמות והפרשות לקר{ פנסיה .התוספת האישית לא תובא בחישוב שכר מינימום הידוע
היום ,ותקוזז עם העלאת שכר המינימום.

.5

מיצוי תביעות
הסכם זה ממצה באופן סופי את בל תביעות הצדדים בקשר לקליטת העובדים והמעבר להסתדרות ולא
יתנהל עוד בל משא ומתן בקשר לכך.

.6

שקט תעשייתי

הצדדים כ׳חהייביס כי לא ינקטו צד אהד גגד הצד השני באמצעי שביתה או השבתה ,מלאה או חלקית,
או כל פגיעה אחרת בהליכי.העבודה א. 1סדריה בקשר לסיום עבודתם של העובדים הנקלטים גה&תדרות,
שיתוף פעולה
 .י י ,:י י-
•״
..•.־•.
הצדדים ויוזידיהם ישתפו פעולה בכל שיידרש במעבר העיבדיס הנקלטים להסתדרות .

ולראיה באו על החתום;
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