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שלפה יצוזקי ,עז" ,־
הממונה הראשי על ירסי עבודה

הואיל

מצד שני

ובין הצדדים נחתם ביום  23.12.2010הסכם קיבוצי מיוחד הידוע כ״הסכם העבודה בחברה
של עובדי המדינה העוברים״ )להלן " -הסכם העבודה של העוברים"(,

והואיל

וביום  29.12.2016נחתם בין הצדדים ,הסכם קיבוצי מיוחד ואשר חל על עובדי המדינה
העוברים )להלן " :הסכם עובדי המדינה עוברים"(,

והואיל

וביום חתימת הסכם עובדי המדינה העוברים החריג הארגון היציג את החלתו על העובדים
עליהם חל הסכם העבודה של העוברים המיוצגים על ידי ועד הנדסאים וטכנאים עוברים
)להלן" :הנדסאים עוברים"( על ידי הוספה בעמוד הראשון של הסכם עובדי המדינה
העוברים )בבתב יד( :
"הסכם זה יחול על העובדים כהגדרתם בהסכם העבודה של העוברים למעט עובדים
כאמור המיוצגים ע״י ועד הנדסאים וטכנאים .לגבי עובדים אלה ינוהל מו״מ עם
ההסתדרות )להלן " :ההחרגה"(,

והואיל

והצדדים ניהלו מו״מ לשם החלת הסכם עובדי המדינה העוברים על ההנדסאים העוברים,
הכל בכפוף לתוספות ולשינויים כמפורט בהסכם זה להלן.

על כן הוצהר ,הוסכס והותנו■ כין הצדדים כדלקמן:

.1

המבוא
המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
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.2

תחולת ההסכם

2.1

הסכם זה יחול על ההנדסאים העוברים.

2.2

ההחרגה שהוספה בכתב יד בדף הראשון של הסכם עובדי המדינה עוברים תימחק .הסכם
עובדי המדינה עוברים וההסכמות שנחתמו על ידי הצדדים בהמשך לתיקון מס׳  , 2יחולו
גס על ההנדסאים העוברים ,והכל בכפוף לתוספות ולשינויים כמפורט בהסכם זה ,היינו,
בכל מקום שבהסכם עובדי המדינה עוברים וההסכמות בהמשך לתיקון מס׳  2רשום
"עובד" המשמעות "לרבות הנדסאי עובר".

.3

מענק יוכל

3.1

לגבי ההנדסאים העוברים ,שהסכם זה חל עליהם ,יבוטל סעיף  9לתיקון מס׳ , 1כמשמעו
בסעיף  2.2של תיקון מס׳  , 2בתחולה מיום .01.01.2018

 3.2לאור האמור בסעיף  3.1לעיל ,בתחולה מיום  01.01.2018במקום סעיף  17.4הקיים
שבפרק ה׳ להסכם העבודה של העוברים יבוא סעיף  17.4חדש ,כדלקמן :
׳׳ 17.4

סכום מענק היובל יהיה בגובה של  60%של המשכורת הקובעת לגמל של
העובד הזכאי למענק יובל במשכורת חודש ספטמבר של השנה הקלנדרית
שבה ישולם המענק".

3.3

מובהר בזאת למען הסר ספק ,כי להוציא את השינוי שבסעיף  17.4לפרק ה׳ להסכם
העבודה של העוברים ,כאמור בסעיף  3.2לעיל ,שאר סעיפי המשנה של סעיף  17לפרק
ה׳ להסכם העבודה של העוברים יחולו על ההנדסאים העוברים  -ללא שינוי.

 3.4כמו כן מובהר בזאת למען הסר ספק ,מענק היובל לא יהווה חלק מהשכר לכל דבר ועניין
ולא יובא בחשבון לצורך חישוב השכר המשולב החודשי ,הכל כאמור בסעיף  17.5לפרק ה׳
להסכם העבודה של העוברים.
.4

תוספת שכר מיוהדת
סעיף  13.1להסכם עובדי מדינה עוברים לא יחול על ההנדסאים העוברים ובמקומו יבוא
סעיף  13.1חדש כדלקמן :
״ 13.1הנדסאי עובר שהיה עובד החברה ,שההסכם זה חל עליו ביום  31.12.2015ואשר
יהיה עובד החברה ביום חתימת הסכם זה )כל התנאים הם במצטבר( ,יהיה זכאי

 3-־

לתוספת שכר חודשית בשיעור של  1.15%מיום  .01.07.2016מובהר כי במועד
תשלום התוספת ,ישולמו גם ההפרשים בגין התקופה שמיום .01.07.2016

על אף האמור ,בסעיף  13.1זה לעיל ,הנדסאי עובר שהיה עובד החברה ,שהסכם זה
חל עליו ,ביום  31.12.2015ופרש לגמלאות בגיל פרישה כהגדרתו בסעיף  3לחוק גיל
פרישה ,התשס״ד  , 2004 -לאחר  01.07.2016ולפני יום חתימת הסכם זה ,יהיה זכאי
לתוספת השכר המיוחדת בשיעור של  1.15%אן זאת רק בגין החודשים בהם עבד
לאחריו□  01.07.2016ועד למועד פרישתו".
.5

מועדי יישוס התוספת הרטרואקטיבית
מועדי התשלומים שנקבעו בהסכם זה בתחולה רטרואקטיבית ליום חתימת הסכם
זה ,ייושמו רק לאחר קבלת אישור כאמור בסעיף  6שלהלן ,אן ישולמו רטרואקטיבית
ממועד תחולתן.
מועדי היישום של התשלומים הרטרואקטיביים  :תקציב הקידום לחלוקה בשנת 2017

ותקציב הקידום לחלוקה בשנת ) 2018במצטבר לשני□  2017ו  ,(2018 -יבוצעו במקביל
למועדי□ בהם ייושמו תקציבי הקידום לשני□  2017ו ־  2018בהסכם הקיבוצי מיו□
 , 20.02.2018החל על העובדים המיוצגים על ידי ועד הנדסאים וטכנאי□ חדש )סעיפים
 4.1.1.1ו ־  4.1.1.2שבהסכם העבודה מיום  26.06.2012כפי שתוקן בסעיף  6.1בהסכם
הנ״ל(.

.6

אישור רשות הקנרית הממשלתיות והממונה על השבר באוצר  -תנאי מתלה
תוקפו של הסכם זה מותנה באישור רשות החברות הממשלתיות והממונה על שכר
והסכמי העבודה במשרד האוצר .לא יינתן אישור כאמור בתוך  60יו□ ממועד חתימתו של
הסכם זה  -לא יהיה להסכם זה כל תוקף ,אלא אם יסכימו על הארכת התקופה.
ולראיה באו הצדדי□ על החתום

רפאל-מערכות לחימו

זלמות בע׳ימ

הסתדרוומהכללית החדשה

