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הסכם קיבתי
* ^ עי
2.1
שגחתם ביוס<^כחודש *(ק 2018
כיו

ומספרו,:

ר ב ק ה ו ר בנו־ ,עוייד
’ ®י*לצ 2ש  ru n s !8ישראל ,המיוזגת על-ידי מגכ׳־ל מסדר האוזר והממתה על השבר והסכמי
ה מ מ ו נ יז ה ר א
-עמודו! בסשיד חאוצר-ןכעועל( ,מר שי באב׳־ד .ו/או מ״מ נזיב שידות המדינה מר אהוד סראוור;

)להלן ■׳ (• rwiaiT

מ נ סי
ל בין
הסתדרות העובדים מנללית הה דשה ,המיוזעת על-ידי יזיר המסחררות ויו־׳רהאנף לאיגוד מקצועי ,סר
אבי דסנקוק; וע ל ירי •דיר הסתדרות המעו״ף ,מד א תון בר דוד ,ועל ידי ארגון הכבאים המקצועיים
בארץ ישראל מר אבי אנקורי;

)למלן • •ההסתדרות•(

הואיל:

וביום  is . 11.2011נזזתס בין מרכז השלטון המקומי .שלוש תערים הגדולות ומרבו המועזות
האזוריות )להלן; "המעסיק בשלטון המקוסי"( לבין הסתדוזת העובדים הכללית המרשה
והסתדרות עוברי המעויף .הפכם קיבתי שתוקן בהודעה מם•  14/2012מתם . 14.10.2012
בו הוסכם על הקמת קרן לפעילות וזותה של עובדי הרשויות המקומיות )להלן בהתאמה :
״הסכם להקמת קרן וזוזותת• ו ־ •קרן ; cnmrn

והואיל!

ובהסכם להקמת קרן הרווחה הוסכם .בין היתר .על הקזאה של  0.1%מתון מסגרת עלות
התוססות הקבועה בהסכם הקיבוזי )מסגרת( מיום « . 17.4.200לטובת השתתפות המעסיק
בשלמון המקומי ,בדמי החבר לקק התוהה ,באוסן שהעובדים שהל עליהם ההסכם להקמת
קין הרווחה יהיו זכאים להשתתפות כאסור בסכום של  ₪ 82לשנה )להלן- :ססם
ההשתתפות"( .כתנאים המפורטים באותו הסכם;

והואיל:

וביום  15.7.2012נחתם בין המדונה וההסתדרות הסבם קיבוצי בעניין השלכות הרפורמה
במערך הכבאוה על עבודתם של העוברים כהגדרתם להלן )להלן" :הסכם הרפורמה

מבאות*(;
ו מאיל:

ובסעיף צ . 1ד להסכם הרפורמה מב או ת תוסכם כי השתתפות המדינה בסבסוד מועדון
צרכנות נפי שהיא מעת ל ע ת ,תחול בהתייחס לעובדים המועסקים ברשות הכבאות ,בהתאם
להסכם להקמת קח הרוותה וכי לא יחולו לגביהם ההסדרים הקיימים כיתר שירות המרינה
בעניין סבסוד מועדון או מו ת;

והואיל:

וכהסבמים שגתתמו בין המעסיקים בשלסון המקומי ובין ההסתדרות .מיום
ומיום  14.7.2016ובהודעה בענייני עובדים שמספרה 15/2016
המתקדם"( תוסכם על הגדלת סכום ההשתתפות )על חשבון מסגרת עלות התוססות
שנקבעה בהסכם הקיבוזי )מסגרת( מיום ) 12.1.2011אשר תוקן ביום  ( 11.4.2011ועל
השבון מסגרת עלות התוססות שנקבעה בהסכם מסגרת  . 2016כהגדרתו להלן( ,באופן
שסכום ההשתתפות עבור העובדים עליהם חל ההסכם להקמת קרן התוהה ,עמד על סך של
 ₪ 16sכשנת  ; 1015ע ל סן של  ₪ 252בשנת  ; 2016ו ע ל סך של  ₪ 336כסאת 2017
)להלן- :סכוס ההשתתפות ממגדל•(;
14.12.2014

)להלן" :התסכמהס

1

וההסכמים המתקנים אמם תלים על העובדים ברשות הארצית לכבאות והצלה ;

והואיל;
והמדינה העבירה בפועל את סכום ההשתתפות ל ק ק הרווחה לשנים  2015עד 2017

והואיל:

בהתאם

להסכמיםהמתקנים;
וביום 18.4.2016
הסכם קיבוצי )מסגרת( )אשר תוקן בהסכם קיבוצי )מסגרת( מיום 8.8.2016
)מסגרת( מיום  ( 9.1.2018בו הוסכם בק היתר ,על מסגרת עלות תוספת השבר כין התקופה
מיום  1.1.2013עד ליום  , 31.12.2017לצד מתן הטבות נוספות ,והכל כמפורט בהסכם
האמור )להלן יקראו יחד ההסכמים מיום  . 18.4.2016מיום  8.8.2016וכיום ; 9.1.2018
״הסכם &10רת  2016״(;

נחתם בין המדינה ומעסיקים נוספים בסגור הציבורי ובק ההסתדרות

והואיל:

והואיל :

ובהסכם קיבוצי

ובסעיף  7.2להסכם מסגחז 2016
כסעיף  5.1להסכם מסגרת , 2016

נקבע כי הישוב מסגרת עלות התוספות לצורך האמור

יבוצע לגבי דירוג הכבאים והדירוג האחיד ברשות הארצית

לכבאות והצלה במדינה ,במאוחר ,כמפורט שם ;

ובסעיף  11להסכם מסגרת 2016

והואיל:

נקבע בי הקצאת מסגרת עלות התוספות באמור שם תעשה

בהתאם להוראות ברירת המחרל שנקבעה בהסכם מסגרת  2016או על פי חלוקה אחרת אשד
תיקבע בהסכם בין הצדדים ,כמפורט שם ; וכי סמוך לאחר חתימת ההסכם ינהלו המעסיקים
עם כל איגוד מקצועי .משא ומתן לתחימת הסכם קיבוצי לגבי קבוצת החישוב שהוא מייצג,
באשר להקצאת מסגרת עלות התוספות לאותה הקבוצה ,כמפורט שם ;

והצדדים ניהלו משא ומתן כאמור בסעיף  11להסכם מסגרת 2016
והואיל:

והגיעו להסכמות בדבר

האופן שבו תוקצה עלות לטובת מימון הגדלת השתתפות המדינה בתשלום דמי חבר ב ק ק
הרווחה החל משנת  2015לעובדים ברשות לכבאות עליהם חל הסכם וה ,בך שעל סי
ההסכמים שחלים בין הצדדים סכום השתתפות המדינה בדמי החבר ישתווה לסכום
ההשתתפות המוגדל;

והצדדים מעוניינים לעגן את ההסכמות אליהן הגיעו ביום 10.4.18

בהסכם קיבוצי זה ;

והואיל:

לסיכן ,חוסהר הותנה ומוסכם כין הצדדים כדלקמןז
.1

מבוא
המבוא להסכם וה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
למען הסר ספק ,כותרות הסכם זה מובאות לשם נוחות בלבד ,ואין בהן כדי להשפיע על
פרשנות.,

.2

החולה ההסכם
הסכם זה יחול על בל עובד המועסק בשירות המדינה ברשות הארצית לכבאווז והצלה.
אשר משמרתו מחושבת לפי הסכמים קיבוציים החלים לגבי אחד הדירוגים המפורטים
להלן ,המיוצגים על ידי ההסתדרות:

) ( 1דירוגהכבאיס)להלן":העובדיםמ״יוזגחכם^ם"(;
) ( 2הדירוג האחיד ברשות הארצית לכבאות והצלה )להלן  :״העובדים בדירוג האחיד״(;

*— €

2

) ( 3דירוג מנהלי )המועסקים ברשות הארצית לכבאות והצלה בלבד( )להלן " :העובדים

בדירוגהמנהלי מבאות"(;
)  ( 4דירוג המח״ר )המועסקים כרשות הארצית לכבאות והצלה בלבד( )להלן" :העובדים
בדירוג הסח״ד מבאות"(;
)להלן בולם ביחד " :העובדים"(.

.3

דחיית סועדי הקצאת מסגרת העלות
)א( לגבי העובדים בדירוג הכבאים ולגבי העובדים בדירוג האחיד ,במקום האמור

בסעיפים קטנים  5.1.3עד  S. 5.1להסכם מסגרת 2016
״5. 1.3

ההל מיום ) 1,1.2019אתי ביגואר  - (2019השלמה ל, 3.95%-
השכר המפורט בסעיף 6.1

5.1.4

ההל מיום ) 1.2.2019אתי בסבדואד  - ( 2019השלמה ל 4.25%

על

להלן.

החל מיום ) 1.8.2019אחד באוגוסט  - (2019השלמה ל,6%-
השכר המפורט בסעיף 6.1

5.1.6

על בסיס

להלן.

כסיס השכר המפורט בסעיף 6.1
5.1.5

יבוא:

על בסים

להלן.

החל מיום 1 1.12.2019אתד בדצמבר <2019

־ השלמה ל־. 9%ד על

בסיס השכר המפורט בסעיף  6.1להלן".

)בן לגבי העובדים בדירוג המת "ר בכבאות ולגבי העובדים בדירוג המינהלי בכבאות,
במקום האמור בסעיף

״ 5.1.3

 5.1.3להסבם מסגרת  2016יבוא :

החל מיום 1 1,1.2019אהד ביגואר  - <2019השלמה ל־, 4.25%
השבר המפורט בסעיף  6.1להלן".

על בסים

)ג( מוסכם כי אופן הקצאת העלות כאמור בסעיף קטן )ב( לעיל .לגבי העובדים בדירוג

המח״ר בבבאות ,יעשה באותו האופן עליו יוסכם )בהתאם לסעיף 13
 2016או בהתאם להסכם קיבוצי שייחתם לפי סעיף  11להסכס מסגרת 2016
העלות שבסעיף  , 5.1.3ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן  0 ) 5להלן( לגבי כלל

להסכם מסגרת
לגבי

העובדים המועסקים בשירות המרינה אשר משבורת□ מחושבת בהתאם להסכם
הקיבוציים התלים לגבי דירוג המוז״ר ואשד מיוצגים על ידי ההסתדרות )להלן:

"העוברים בדירוג המח״ר במדינה"(.
)י( מוסכם בי אופן הקצאת העלות באמור בסעיף קטן )ב( לעיל ,לגבי העובדים בדירוג

המיגהלי בבבאות ,יעשה באותו האופן עליו יוסכם )בהתאם לסעיף 13
 2016או בהתאם להסכם קיבוצי שייחתם לפי סעיף  11להסבם מסגרת 2016
העלות שבסעיף  , 5.1.3ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן  (1 ) 5להלן( לגבי בלל

להסבם מסגרת
לגבי

העובדים המועסקים בשירות המדינה אשר משכורתם מחושבת בהתאם להסכם
הקיבוציים החלים לגבי הדירוג המינהלי ואשר מיוצגים על ידי ההסתדרות )להלן:

"העובדים בדירוגהסינהליבמדינה"(.
)ה( להלן דוגמאות להבהרת האמור בסעיפים קטנים )ב() ,ג( ו(1)-

לעיל 

)!( כיוון שלא גחתם הסכם קיבוצי כאמור בסעיף  11.1להסכם מסגרת , 2016
העובדים בדירוג המנהלי במדינה ,לגבי העלות שבסעיף 5.1.3
 , 2016או ביום  1.6.2018תוקצה העלות לגבי העובדים בדיתג המנהלי במדיגה

לגבי

להסכם מסגרת

בהתאם לאמור בסעיף  13להסבם מסגרת . 2016

ואולם .לגבי העובדים בדירוג

המנהלי בכבאווז .יחול האמור בסעיף 3ןב< לעיל .ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף
קטן >5ד< להלן.
מובהר כי בשונה מהעובדים בדירוג המנהלי במדינה ,התשלומים מובעים

מסעיף  13להסכם מסגרת 2016
ההל במשכורת המשולמת בער חודש יוני 2018
המשתלמת בעד הורש יולי  , 2018אלא ישולמו החל במשכורת חודש ינואר 2019
ולא יאוחר מהמשכורת המשתלמת בעד חודש פברואר ) 2019מובהר כי היה
והתשלום יבוצע החל מהמשכורת המשתלמת בער הורש פברואר  . 2018ישולמו
במסגרתה גם ההפרשים בעד התקופה שמיום  1.1.2019וער יום .( 31.1.2019

לא ישולמו לעובדים בדירוג המנהלי בכבאות
ולא יאותר מהמשכורת

) ( 2כיוון שנחתם הסכם קיבוצי כאמור בסעיף  11.1להסכם מסגרת 2016
תוקצה העלות שבסעיף 5.1.3
האמור בסעיף  13להסכם מסגרת  , 2016אז ביום  1.6.2018תוקצה העלות
לגבי העובדים בדירוג המה״ד □מדינה בהתאם לאמור בסעיף  13להסכם
מסגרת  . 2016ואולם ,לגבי העובדים בדירוג המה״ר בכבאות ,יחול האמור
בסעיף ) 3ב< לעיל .ומבלי לגרוע מהאנער בסעיף קטן >5ד( להלן.
לפיו

לגבי העובדים בדירוג המח״ר במדינה ,על פי

מובהר כי בשונה מהעובדים בדירוג המח״ר במרינה .התשלומים הנובעים

מסעיף  13להסכם מסגרת 2016
בבבאות ההל במשכורת המשולמת בעד חודש יוני 2018
מהמשכורת המשתלמת בצד חודש יולי  . 2018אלא ישולמו החל במשכורת
חודש ינואר  2019ולא יאוחר מהמשכורת המשתלמת בעד חודש פברואר
) 2019מובהר כי היה והתשלום יבוצע החל מהמשכורת המשתלמת בעד
חודש פברואר  , 2018ישולמו במסגרתה גם ההסרשיס בעד התקופה שמיום
 1.1.2019ו עדיו ם .( 31.1.2019

לא ישולמו לעובדים בדירוג המח״ר
ולא יאוחר

)ו( כבל שייקבע על-ידי ערכאה משפטית כי על המדינה להגדיל את תוספת אחוזית 2016
או אח תוספת שקלית 2016
 1.6.18ועד לר1עד החתימה על הסבם זה .בי אז העלות הנובעת מהגדלת התוספות

מ שו ל מו ת בשכרם של העובדים בער התקופה שמיום

בהתאם לקביעה האמורה .תושב למדינה באמצעות דחיית מועד הקצאת עלות
עתידית לעובדים לגביהם חחול הקביעה האמורה .מובהר כי ההסכמה לגבי דחיית
מועד הקצאת עלות עתידית בהתקיים האמור ברישא של סעיף זד .מתייחסת לכל

הקצאת עלות עתידית ,בין אם מקורה בהסכם מסגרת 2016

ובין אם מקורה בהסבם

מסגרת עתידי אשר ייחתם בין הצדדים.

.6

תיקח סעיף  16.1להססם מסגרת ; 2016
לגבי העובדים ,בסעיף  16.1להסבם מסגרת 2016
״16.1

במקום האמור בו יבוא :

בשים לב לכך שלמעלה מעשור לא הוסכם על תוספות יוקר הדשות .מוסבם על

הצדדים כי ככל שקיימות תוססות שבר שנקבע לגביהן כי הן יעודכנו בשיעור השינוי
במדד במועדים אשר בהם תשולם תוססת יוקר .תוספות אלו יעודכנו במועדים ובשיעורים
כדלקמן:

החל מיום  * 1.7.2016בשיעור של 1%
החל מיום  • 1.3.2017השלמה ל־2.75%
החל מיום  - 1.1.2019השלמה ל 3.95% -מבסיס התוספת.
החל מיום  - 1.2.2019השלמה ל־  4.25%מבסיס התוספת.
החל מיום  - 1.8.2019השלמה ל 6%-כבסיס התוספת.
החל מיום  1.12.2019־ השלמה ל 7.9%-מבסיס התוספות.
מבסיס התוספת.

מבסיס התוספת.

4

לעניין סעיף וה  -״כסיס התוספת״  -סכום התוספת כפי שהוא ערב חתימת הסבם דה.

.5

הסצאת עלוח בשיעור  0.3%החל סיום 1.1.2019
הגדלת השתתפות המעסיק בדמי חבר לקרן הרווחה

)א( החל מיום . 1.1.2018
לרווחת עובדי הרשויות המקומיות בישראל )חל״צ( בע׳־מ ח.פ5147476031 .

סכום השתתסות המעסיק בדמי החבר ל ק ק הרווחה >קק

)מועדון שלך« בגין כל עובד עליו חל הסכם דה ,ואשר מועסק ברשות הארצית
לכבאות והצלה מעל שלושה חודשים ומעל לרבע משרה בתודש מאי של שנת

קלנדרית )להלן :״סכדם ההשתתפות

התשלום ,יעמוד על 336
הסר ספק סכום השתתפות 2018
צרכנות כמפורט בסעיף  15ד להסכם הרפורמה.
 ₪לשנה

 2018״( .למען

מהווה עדכון להשתתפות המדינה בסבסוד מועדון

)ב( סכום ההשתתפות  2018י עו ד ק אתת לשנה ,בחודש ינואר ,החל מחודש ינואר ,2019
לפי שיעור שינוי המדד החדש לעומת המרד הקודם.

לעניין סעיף זה:
"מדד" ־ מדד המחירים לצרכן המתפרסם ע ל ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
"המדד החדש• " מדד חודש דצמבר של השגה שקדמה לחודש העדכון.
"המדד הקודם" ־ מרד חורש דצמבר של השנה שקדמה לחודש העדכון הקודם,

ולעניין העדכון הראשון מדד חודש דצמבר ) 2017המתפרסם בחודש יגואר .( 2018
הקצאת העלות להגדלת השתתפות המעסיק כדמי חבר לקת הרווחה

)(1

לגבי העובדים גרידוג הכבאים ולגבי העוברים בדירוג האחיד  -הסתתה מהעלות

להקצאה לסי סעיף  3.1.3להסכם מסגרת 2016
מוסכם כי החל מעם  , 1.1.2019מתוך הקצאת העלות המפורטת בסעיף 5.1.3
מסגרת  , 2016כסי שתוקן בסעיף ) 3א( לעיל ,תוקצה עלות בשיעור של 0.3%

להסכם

להגדלת

השתתפות המעסיק בדמי החבר בקרן הרווחה )מועדק שלך( ,במפורט בסעיף קטן
)א( לעיל.

הקצאת יתרת העלות המפורטת כסעיף  5.1.3להסכם מסגרת 2016
)3א< לעיל )עלות בשיעור של ,(0.9%
בסעיף  >6א( להלן ,או על סי חלוקה אחרת אשר תיקבע בהסכם בין הצדדים לסי
האמור בסעיף  11להסכם מסגרת . 2016
כפי שתוקן בסעיף

תעשה בהתאם להוראת ברירת המחדל כאמור

ןד< לגבי העובדים בדירוג המח״ר ולגבי העובדים בדירוג המנהלי  -הפחתת שיעור

תוספת אחוזית 2016
) ( 1נעסכם כי החל מיום , 1.1.2019י פ ח ת שיעוד תוספת אחוזית 2016
הסכם מסגרת ) 2016להלן :״תוספת אחוזיוו  2016״( ,ב0.3%-

המשולמת לפי

)שלוש עשיריות

האחוז( ,ללא שינוי ביתר הכללים החלים לגבי התוספת.

5

)  (2למען הסר ספק מובהר כי החל מחודש ינואר 2019
 2016לו יהיו זכאים העובדים בדירוג המת״ר בכבאות יהיה קטן ב0.3%-
תוספת אחוזית  2016לו יהיו ובאים העובדים בדירוג הסח״ר במדינה )אשר אינם

ואילך ,שיעור תוספת אחוזיח
משיעור

מדעסקים ברשות הארצית לכבאות והצלה( .במו כן ,מובהר כי החל מחודש ינואר

 2019ואילך ,שיעור תוססת אחוזית 2016

לו יהיו זכאים העובדים בדירוג המנהלי

בבבאות יהיה קטן ב 0.3% -משיעור תוססת אחוזית  2016לו יהיו זכאים העובדים
בדירוג המינהלי במדינה )אשר אינם מועסקים ברשות הארצית לכבאות והצלה(.

)(3

ככל שלאחד חתימת הסכם וה ייחתם הסכם קיבוצי בין המדינה וההסתדרות,

לרבות הסכם קיבוצי בהתאם לאמור לסעיף  11להסכם מסגרת , 2016
חלוקת העלות שבסעיפים  5.1.4עד  5.1.5להסכם מסגרת ) 2016כולם או חלקם(,

בעניין

לגבי העובדים בדירוג המח׳־ר במדינה או לגבי העובדים בדירוג המינהלי במדינה
)או לגבי שניהם( ,לא יהיה בהסכמים המאוחרים כאמור ובעובדה שהם חלים על
כלל העובדים בדירוג הרלוונטי ,כדי לגרוע מהוראות סעיף זה .אלא אס ייקבע
בהם במפורש אחרת תוך הפניה להסכם זה.

כמו כן מובהר כי האמור בסעיפים קטנים ) ( 1ו־) ( 2

יחול גם אם יחולו על

העובדים בדירוג המח״ר במדינה או על העובדים בדירוג המנהלי במדינה כללי

ברירת המחדל בהתאם לסעיפים  14ו 15 -להסכם מסגרת . 2016
קטנים  >3ג( ו•  >3ד(.

.6

כאמור בסעיפים

ברירת המחדל להקצאת העלות שלפי סעיפים  5.1.3עד 2 0 u tm o n t a w i t 5.1.6

מרסקו לפי סעיף  003לעיל .לעובדים בדירוג הכבאים ולגביהעובדים גדידוג
לגבי העובדים בדירוג הכבאים ולגבי העובדים בדירוג האחיד ־ במקום האמור בסעיפים

 14,13ו15-

להסכם מסגרת  2 0 1 6י חו ל האמור להלן:

)א( בדירת מחדל לחעעאת יקרת העלות בשיעור  0.9%החל סיום 1.1.19
> ( 1היה ועד ליום 31.10.2018
 11.1להסכם מסגרת  , 2016אשר בו תוקצה העלות המפורטת בסעיף 5.1.3
להסכם מסגרת ) 2016כנוסחו לסי סעיף קטן ) 3א( לעיל( ) ,( 1.2%בהפחתת
העלות הנובעת מסעיף ) 5ג( לעיל )  ,( 0.3%כי אז ביום  1.1.2019תוקצה יתרת
העלות בשיעור  0.9%מבסיס השכר כאמור בסעיף  5לעיל )להלן" :יתרת
העלות״( לטובת הגרלת תוססת שקלית  , 2016כך שביום  1.12.2018תוססת
שקלית  2016תגדל מסכום כולל של  ₪ 187.86ותעמוד על סכום כולל של
 .₪ 249.34ללא שתוי יתר הכללים החלים לגכי התוספת ,ולא יתקיים עוד כל
לא ייחתם בין הצדדים הסכם קיבוצי כאמור בסעיף

משא ומתן נוסף בקשר לעלות האמורה.

>(2

התשלומים הנובעים מסעיף זה ישולמו החל במשכורת המשולמת בעד חודש

ינואר  2019ולא יאוחר מהמשכורת המשתלמת בעד חורש פברואר .2019
והתשלום יבוצע החל מהמשכורת המשתלמת בעד חודש פברואר  .2019ישולמו
במסגרתה גם ההפרשים בעד התקופה שמידם  1.1.2019עד יום . 31.1.2019

היה

)ב< ברירת מחדל לחקצאח  0.3%החל סיום 1.119
) ( 1היה ועד ליום 31.10.2018
 11.1להסבם מסגרת  , 2016אשר בו תוקצה יתרת העלוח המפורטת בסעיף 5.1.4
להסכם מסגרת ) 2016כנוסחו לפי סעיף קטן )3א( לעיל( ,כי אד ביום 1.2.2019
תוקצה העלות בשיעור  0.3%מבסיס השכר כאמור כסעיף  6להסכם מסגרת 2016
לטובת הגדלת תוספת שקלית  2016בך שביום  1.2.2019תוספת שקלית 2016
תגדל מסכום כולל של  249.34ש״ח ותעמוד על סכום כולל של  269.85ש״זז,

לא ייחתם בין הצדדים הסכם קיבוצי כאמור בסעיף
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ללא שיגוי יתר הכללים החלים לגבי התוספת ,ולא יתקיים עוד כלי משא ומתן
נוסף בקשר לעלות האמורה.

) (2

התשלומים תובעים מסעיף זה ישולמו החל במשכורת המשולמת בעד חודש

פברואר  2019ולא יאוחר מהמשכורת המשתלמת בער תורש מרץ . 2019
והתשלום יבוצע החל מהמשכורת המשתלמת בעד חודש מרץ  , 2019ישולמו

היה

במסגרתה גם ההפרשים בעד התקופה שמיום  1.2.2019עד יום . 28.2.2019

בדירת מחדל להקצאת  1.7598החל מיום 1.8.19

)(1

) ( 1היה ועד ליום 31.5.2019
 11.1להסכם מסגרת  , 2015אשר בו תוקצה יתרת העלות המפורטת בסעיף 5.1.5
להסכם המסגרת ) 2016כנוסחו לסי סעיף קטן >3א( לעיל( ,כי אז ביום 1.8.2019
תוקצה העלות בשיעור  1.75%מכסים השכר כאמור בסעיף  6להסכם מסגרת
 2016לטובת הגדלת תוספת שקלית  2016כך שביום  1.8.2019תוספת שקלית
 2016תגדל מסכום כולל של  269.85ש-ח ותעמוד על סכום כולל של 389.4

לא ייחתס בק הצדדים הסכם קיבוצי כאמור בסעיף

ש״ת ,ללא שינוי יתר הכללים התלים לבבי התוספת ,ולא יתקיים עוד כל משא
ומתן נוסף בקשר לעלות האמורה.

)( 2

התשלומים הנובעים מסעיף זה ישולמו ההל במשכורת המשולמת בעד חודש
אוגוסט  2019ולא יאוחר מהמשכורה המשתלמת בעד חודש ספטמבר  .2019היה
והתשלום יבוצע הזזל מהמשכורת המשתלמת בעד חודש ספטמבר  , 2019ישולמו

במסגרתה גם ההפרשים בעד התקופה שמיום  1.8.2019עד יום .31.8.2019״

>ד( ברירת מחדל להקצאת  1.998החל סיום 1.1x19
) ( 1היה ועד ליום 30.9.2019
 11.1להסכם מסגרת  , 2016אשר בו תוקצה יתרת העלות המפורטת בסעיף 5.1.5
כי אז ביום
להסכם המסגרת ) 2016כנוסחו לסי סעיף קטן )3א( לעיל(,
 1.12.2019תוקצה העלות בשיעור  1.9%מכסים השכר כאמור בסעיף  6להסכם
מסגרת  2016לטובת הגדלת תוספת שקלית  2016כך שביום  1.12.2019תוספת
שקלית  2016תגדל מסכום כולל של  389.4ש־ ח ותעמוד על סכום כולל של
 519.2ש״ח ,ללא שינוי יתר הכללים החלים לגבי התוספת ,ולא יתקיים עוד כל
לא ייחתם בין הצדדים הסכם קיבוצי כאמור בסעיף

משא ומתן נוסף בקשר לעלות האמורה.

)( 2

התשלומים הנובעים מסעיף וה ישולמו החל כמשכורת המשולמת בעד תורש

דצמבר  2019ולא יאוחר מהמשכורת המשתלמת בעד תורש ינואר . 2020
והתשלום יבוצע החל מהמשכורת המשתלמת בער חורש ינואר  . 2020ישולמו
במסגרתה גם ההפרשים בעד התקופה שמיום  1.12.2019צד יום . 31.12,2019״

היה

)ה(

למען הסר ספק מובהר כי אין בתיקון הוראות ברירת המחדל באמור בסעיפים קטנים

)6א( עד  (1 ) 6לעיל ,כדי לגרוע מהוראות סעיף  11.4להסכם מסגרת . 2016

.7

תיקוז  rao « 19להסכם m io a 1 2016חדול8ח n row
)א( לגבי העובדים בדירוג הכבאים ולגבי העובדים בדירוג האחיד  -בסעיפים קטנים

 19.1.5 . 19.1.2ו  19.1.6-ובסעיף  19.5להסכם מסגרת , 2016

במקום נספה ו׳ שצורף

7

להסכם מסגרת , 2016

’בוא נספה ו׳ מתוקן המצורף להסכם זוז בנספח א . ,אשר

מותאם לשינויים שבהסכם דה.
)ב< לגבי העובדים בדירוג המח״ר בכבאות ולגבי העובדים בדירוג המינהלי בכבאות ־

בסעיפים קטנים  19.1.5.19.1.2ו 19.1.6 -ובסעיף  19Jלהסכם מסגרת , 2016
נספח ו׳ שצורף להסכם מסגרת , 2016

במקום

יבוא נספה ו׳ מתוקן המצורף להסכם וה כנספח

□  ,אשר מותאם לשינויים שבהסכם דה.

«.

מקנוי תביעות ושקטתעשייתי
)א( לגבי העובדים בדירוג הכבאים והעובדים בדידדג האחיד ,המוסכם לעיל מהווה מיצוי

מלא סופי ומוחלט של הקצאת העלות המפורטת בסעיף ג 5.1 .להסבם מסגרת 2016
)כנוסחו לפי סעיף קטן ) 3א< לעיל{ ,רואת למעט יתרה העלות בשיעור של ) 0.9%תשע
עשיריות האחוו( .לגביה ימשיכו הצדדים לגהל משא ומתן לגבי העוברים בדירוג

הכבאים והעובדים בדיוזג האחיד ,כמפורט בסעיף ( 1)5

לעיל.

מובהר כי הצדדים ימשיכו לנהל משא ומתן לגבי הקצאת יתרת עלות התוספות

המפורטת בסעיפים  5.1.4צד  5.1.6להסכם מסגרת 2016
לעיל( .בהתאם לאמור בסעיף  11להסכם מסגרת 2016
קטנים ) 6בן עד )6ה< לעיל.

)כנוסחו לפי סעיף קטן ) 3א(
ובשים לב לאמור בסעיפים

)ב< לגבי העובדים כדירוג המת״ר בכבאוח והעובדים בדירוג המנהלי בכבאות ,המוסכם

לעיל מהווה מיצוי מלא סופי ומוחלט של הקצאת עלות בשיעור של 0.3%
שמפורט בהסכם דה ,מתוך העלות המפורטת בסעיף  4להסכם מסגרת 2016

,כסי

). 9%ל(,

לטובת השתתפות המעסיק בדמי החבר ל ק ח החותר) .מועדון שלך(.

)ג( למען הסר ספק ומבלי לגחע מהאמור לעיל ,מובהר כי הודאות הסכם מסגרת 2016
שעניינן ביטול סכסוכי עבודה ,מיצוי תביעות ושקט תעשייתי ,יחולו גם לגבי האמור
בהסכם דה.

נספח א׳־ טבלת מקדמים לעובדים בדירוג הכבאים ולעובדים בדירת האחיד
נספח כ׳  -טבלת מקדמים לעובדים בדירת המח״ר בכבאות ולעובדים בדירת המינהלי בבבאות
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