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)להלן; " ה מ ר עה "':/
מצד אחד

לבין ; הסתדרות המורים בישראל .המיוצגת על ידי המזכירה הכלליח ,גב׳ יפה כן רריר!

)להלן " :הסתדרות המורים "(;
מצד שני

הואיל; וביום  7.3.2015נחתם בין הצדדים הסכם קיבוצי בעניין הרפורמה במכללות להכשרת עוכרי
הוראה ,והכול כמפורט שם )להלן" :הסכם הרפורמה במכללות"(;
והואיל  :ובהסכם הרפורמה במכללות הוסכם בין הצדדים על מסגרת עלות לתוספות שכר והטבות כספיות
אשר תוקצה כמפורט שם;
והואיל  :ובהתאם לקבוע בהסכם הרפורמה במכללות ,הצדדים ניהלו משא ומתן בעניין אופן הקצאתה של
יתרת העלו ת עליה הוסכם בהסכם הרפורמה במכללות לטובת קירו□ דרגות והעניינים עליהם
הוסכם בהסכם הרפורמה במכללות ,כמפורט שם;
והואיל  :והצדדים מבקשים לעגן את ההסכמות ביניהם וכפי שיפורט להלן ,בהסכם קיבוצי זה5

לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן :
 ;1הודאות כלליות

)א(
>ב(
)ג(
)ד(

המבוא להסבם דה מהווה חלק בלחי נפרד ממנו,
בכל מקום בהסכם זה בו דובר בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה או להפך ,אלא אם כן
צוין אחרת במפורש.
בכל מקום בו דובר בלשון יחיד הכוונה גם בלשון רבים או להיפך .אלא אם  pצוין אמרת
במפורש.
כותרות ההסכם הן לשם הנוחות בלבד ואין ללמוד מהן לעניין פרשנותו.

 .2תחולת ההסכם
הסכם זה יחול על עובדי ההוראה עליהם חל הסכם הרפורמה במכללות )להלן ולעיל; "עובדי
הוראה במכללות"(.
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 .3תחילה
חהילחו של הסכם ז ה ביום ) 1.9.2018להלן" :המועדהקובע"(.
 . 4הגדרות
בהסכם זה:
"עובד שהיה זנאי לדרגת קידום" ־ עוכר הוראה במכללה אשר ערב החימת הסכם זה זכאי לדרגת
קידום לסי ההסכם הקיבוצי שנתתם בין הצדדים ביום  22.5.1997בדבר הנהגת דרגות קידום
במכללות להכשרת עובדי הוראה )כנוסחו לפי ההסכמים הקיבוציים שנחתמו בין הצדדים ביום
 30.12.1997וביום ) ( 18.12.20)01להלן כל ההסכמים יחד" :הסכמי דרמת הקידום"( ומשולמת
לו תוססת דרגת קידום לפי הסכמי דגות הקידום.
״עובד שלא חיה זבאי לדרגת קידום״  -עובד הוראה במכללה אשר אינו עובד הוראה שהיד .וכאי
לדרגת קידום )למען הסר ספק ,עובד הוראה במכללה אשר ערב חתימת הסכם זה לא זכאי לדרגת
קידום לפי הסכמי דרגות הקידום ולא משולמת לו תוספת דרגת קידום לפי הסכמי דרגות
הקידום(,
 .5שינויים במבנה השכר והעסקה של עובדי הזדאה במבללוס
לאור השינויים במבנה הארגוני במכללות .במסגרת יישום הר&ורמה ,והתאמתה למבנה הארגוני
של סגל ההוראה במוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות ובמכללות האקדמיות
המוכרות על ידי המועצה להשכלה גבוהה ,תוך שמירה על אוסיין הייחודי של המכללות .הוסכם
על שינוי במבנה השכר וההעסקה של עוברי הוראה במכללות ,כדלקמן :
)א( ניטול חפכמי דרגות הקידום וקביעת תוספת דרגת קידום נגת־ת
) ( 1תחל מהמועד הקובע .הסכמי דרגות הקידום בטלים ולא ינהגו עוד על פיהם .
) (2למען הסר ספק מובהר כי בכל מקרה עובדי הוראה במכללות )עובד שהיה זכאי
לדרגת קידום ועובד שלא היה זכאי לדרגת קידום( לא יקודמו עוד על׳סי סולם
דרגות הקידום שנקבע בהסכמי דרגות הקידום ,וקידומם יהא אך ודק בדרגות
אקדמיות כמפורט בסעיף זה .עוד מובהר למען הסר ספק כי עובדי הוראה
במכללות )עובד שהיה זכאי לדרגת קידום ועובד שלא היה זכאי לדרגת קידום(
לא יהיו זכאים עוד לתוספות השכר הצמודות לדרגות הקידום בסולם דרגות
הקידום לפי הסכמי דרגות הקידום.
)  <3התל מהמועד הקובע ,עובד שהיה זכאי לדרגת קידום יהיה זכאי לתוספת
אחוזית אשר תחושב על בסיס השכר המשולב ,תוספת הסכם הוראה , 94
תוספת  ,2001תוספת  2008תוספת  2011ותוספת רפורמה ,ושיעורה יהיה זהה
לשיעור של תוספת דרגת הקידום לה היה זכאי ערב חתימת הסבם זה )להלן :
"תוספת דרגת קידום נגררת"(.
)  (4תוספת דרגת קידום נגררת תהודה שכר לכל דבר ועניין ,ותובא בחשבון לעניין
הישוב ערך שעה ,לעניין פיצויי פיטורים כמשמעותם בחוק פיצויי פיטורים,
התשכ״ג־ •,1963לעניין הפרשות לקופת גמל לקצבה )עבור עובד הוראה
המבוטח בפנסיה צוברת בגין המשכורת הקובעת( ולעניין הפרשות לקרן
השתלמות.
) (5מוסכם כי תוספת דרגת קידום נגררת לא תיכלל בבסיס לחישוב כל תוספת שכר
וכל תוספת לשבר )אחוזית או שקלית(.
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)  (6על אף האהוד בסעיף קטן ) ( 5לעיל ,תוספת דרגת  7דום נגרדח תדכא כחשבון
לעניין חישוב תוספות שנתיות ומענקים שנתיים המחושבים על גסים השכר
המובא בחשבון לצורך חישוב ערך שעה לעבודה נוספת או על בסיס המשכורת
הקובעת בפנסיה תקציבית.
)  ( 7מדינת ישראל מתחייבת לפעול להברה בתוספת דרגת קידום נגררת הקבועה
בסעיף זה כתוססת קבועה לעניין הוק שידות המדינה )גמלאות(ןגוסח משולב[,
החש״ל. 1970-

)ב< דרגות אקדמיות
החל מהמועד הקובע ,עובדי הודאה במכללות )עובד שהיה זכאי לדרגת קידום ועובד שלא
היה ובאי לדרגת קידום( יתקדמו בדרגות אקדמיות המ&ודטוח להלן בלבד i
) ( 1מרצה  /מרצד .נלווה ;
)  (2מרצה בכיר  /מרצה מ י ר נלווה ;
)  (3פרופסור חבר  /פרופסור תבר נלווה ;
)  (4פרופסור מן המניין ;
>ג< זכאות לקבלת דרגה אקדמית
)  ( 1הזכאות לקבלת הדרגות האקדמיות הכאות :
) <1דרגה אקדמית של ״מרצה״ ;
דרגה אקדמית של "מרצה נלווה" ן
)(2
דדגה אקדמית של ״מרצה בכיר״1
)(3
דרגה אקדמית של "מרצה בניר נלווה"
) (4
תיקבע בהתאם לנהלי המועצה להשכלה גבוהה בעניין ניהול אקדמי של
המכללות האקדמיות ,כפי שהם מעת לעת )להלן" :כללי הניהול"{.
מובהר כי על-פי כללי הניהול הקיימים היום קבלת אתת מהדרגות האקדמיות
כאמור נקבעת על ידי ועדת מינויים מוסדית או פנימית בכל מכללה .ועדת
המינויים כאמור תפעל לפי נהלים שייקבעו לעניין וה בתקנון המינויים של
המכללה .תקנון המינויים כאמור ייקבע בהתאם לכללי הניהול וכאישור של
הגורם המתקצב את המכללה ־ משרד החינוך או הועדה לתכנון והקציב ,לפי
העניין .מובהר בי על פי כללי הניהול הקיימים חיום ,וועדת המנויים כוללת
חברי סגל אקדמי .בתקנון המינויים ייכללו גס תנאי הובאות המפורטים
בסעיפים קטנים )5ג() ( 3ו־) 5ג() <4להלן ,וכן ההוראה בעניין מועד הזכאות
המפורטת בסעיף )5ג() .( 7בנוסף לאמור ,בתקנון המינויים תיכלל גם הוראה
ומנית לפיה במהלך השנים  2018ער  ,2020עובד הוראה קבוע המועסק בפועל
במכללה להכשרת עובדי הוראה במשך  6שנים בהיקף משרה של  65%ומעלה
כאשר לפחות  50%ממשרתו היא במסלולים אקדמיים ,יהיה פטור מדרישת
פרק הזמן המינימלי הנדרש בדרגת "מרצה" ,לצורך זכאות לדרגה אקדמית של
"מרצה בכיר" או "מרצה בכיר נלווה".
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)  (2הזכאות לקבלת דרגה אקדמית "פרופסור חבר" או דרגה אקדמית "פרופסור
חבר נלווה" או דרגה אקדמית "פרופסור מן המניין" תקבע בהתאם לכללי
הניהול.
מובהר כי על-פי כללי הניהול הקיימים היום קבלת אוזח מהדרגות האקדמיות
כאמור נקבעת על ידי וועדת מינויים עליונה של המועצה להשכלה גבוהה,
לאתר קבלת המלצה של הוועדה העליונה של המכללה .בתקנון המינויים של
המכללה תיכלל הוראה לפיה מתן המלצה לקבלת דרגה אקדמית כאמור בסעיף
וה יחיה מותנה בעמידה בתנאי הקבוע בסעיף קטן  (5)0 )5שלהלן .בנוסף
לאמור לעיל ,בתקנת המינויים תיכלל גם הוראה זמנית לפיה במהלך השנים
 , , 2018-2022עובד הוראה קבוע המועסק בפועל במכללה להכשרת עובדי
הוראה במשך  6שנים לפחות ,המועסק בהיקף משרה של  100%במסלולים
אקדמיים ,יהיה פטור מדרישת סרק הזמן המינימלי הנדרש בדרגת "מרצה"
לצורך קבלת המלצה של הוועדה העליונה של המכללה ,לדרגת "פרופסור
חבר"" ,פרופסור חבר נלווה" או "פרופסור מן המניין".
)  ( 3בנוסף לאמוד בסעיף קטן ) ( 1לעיל ,כתנאי לקבלת דרגה אקדמית "מרצה" או
"מרצה נלווה" על פי הסכם זה ,על עובד ההודאה להיות מועסק כאותה מכללה
בהיקף משרה קבועה של  60%ומעלה כאשר לפתות  50%מהמשרה היא
במסלולים אקדמיים.
)  (4כנוסף לאמור בסעיף קטן ) ( 1לעיל ,כתנאי לקבלת דרגה אקדמית "מרצח
בכיר" או "מרצה בכיר נלווה" על סי הסכם זה ,על עובר ההוראה להיות מועסק
באותה מכללה בהיקף משרה קבועה של  65%ומעלה כאשר לפחות 50%
מהמשרה היא במסלולים אקדמיים.
) (5מו ס ף לאסור בסעיף קטן ) (2לעיל ,כתנאי לקבלת דרגה אקדמית "פרופסור
חבר" או "פרופסור חבר נלווה" או "פרופסור מן המגיין" על פי הסכם זה ,על
עובד ההוראה להיות מועסק כאותה מכללה בהיקף משרה קבועה של 100%
כאשר לפמות  75%מהמשרה היא במסלולים אקדמיים.
)  (6למען הסר ספק מובהר בי קביעת היקף המשרה במעמד של קביעות יהיה כפי
הנהוג כיום לעניין זה.
)  (7מועד הזכאות לדרגה האקדמית יהא באהד בחודש ספטמבר של שנת
הלימודים בה אושרה הדרגה לפי כללי הניהול או באחד לתודש העוקב למועד
הגשת הבקשה לדרגה האקדמית שאושרה האמור ,לסי המאוחר מבין שני
המועדים )להלן ; "מועד הזכאות ל ד מ ה האקדמית"(,
)  ( 8עובד הוראה במכללה שהוא עובד קבוע ועומד בתנאים הקבועים בסעיף זה
ובאי להגיש מועמדותו לקבלת דרגה אקדמית .עובד הוראה במכללה אשר
עובד לחתימת הסכם זה אושרה לו רדנה אקדמית בהתאם לכללי הניהול
כאמור לעיל ,יהיה זכאי לדרגה האקדמיה האמורה ,החל מהמועד הקובע ,רק
אם התקיימו לגביו התנאים המפורטים בסעיפים קטנים ) (4) ,(3או ) ( 5לעיל,
לפי העניין ,ואם לא התקיימו ,החל מהמועד בו יתקיימו לגביו התנאים כאמור,
מבלי לגרוע מהוראות סעיף קטן ) ( 7לעיל.
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)ד( תגמול בדרגה אקדמית לעובר שלא היד! זכאי לדרגת קידום
) ( 1בסעיף זה:
"הסכום לחישוב" • הסכום השקלי של רכיב השבר "גמול ניהול נגרר" או של רכיב
השכר "גמול ייעוץ נגרר" לו זכאי העובד שלא היה זכאי לדרגת קידום בשכרו כעובד
הוראה במכללה במועד הבדיקה ,והמשולם לו באותו מועד.
״מועד הבדיקה״  -כל אחד מאלה :
ערב קבלת הדרגה האקדמית ;
)( 1
מועד שינוי בוותק או בהשכלה אקדמית;
)(2
מועד עדכון טבלאות השכר לעוברי הוראה במכללות לפי הסכמי שכר
)(3
שייחתמו בין העדרים.

) (2

החל מהמועד הקובע ,עובד שלא היח זכאי לדרגת קידום ואשר זכאי לדרגה אקדמית
באמור בסעיף קטן  ( 5)5לעיל ,יתוגמל בתוספת שכר שקלית ,כמפורגז בסעיף דה ,כל
עוד הוא זכאי לאותה הדרגה האקדמיה )להלן ! "התוספת השקלית לעובד שלא היה
זכאי לדרגת קידום בעל דרגה אקדמית״( :
)א( עובד שלא חיה וכאי לדרגת קידום המועסק במשרה מלאה במכללה ,וזכאי
לדרגה אקדמית של "מרצה" או "מרעה נלווה" יקבל תוספת שכר שקלית
בסכום הגבוה מבין שני אלה :
)( 1

)(2

 800ש״ח פחות הסכום לחישוב שחושב עבורו )מובהר בי אם סכום
לחישוב הוא אפס ) ( 0אז הסכום הוא  800ש״ח( ;
סכום של  300ש״ה.

הכהינה תעשה בכל אהד מהמועדים שלהלן ,ולפי תוצאותיה ישולם התגמול
לעובד שלא היה זכאי לדרגת קידום החל מאותו מועד ועד למועד ביצוע
הבדיקה הכאה :
*
־
-

מועד קבלת הדרגה האקדמית ;
מועד שינוי בוותק או בהשכלה אקדמיה ;
מועד עדכק טבלאות השכר לעובדי הוראה במכללות לסי הסכמי שכר
שייחתמו בין הצדדים.

)ב( עובד שלא היה זכאי לדרגת קידום המועסק כמשרה מלאה במכללה ,וזכאי
לדרגה אקדמית של "מרצה בכיד" או "מרצה בכיר נלווה" יתוגמל כאמור
בסעיף קטן )א( לעיל בשינויים שלהלן ;
)( 1

בסעיף קטן )א<) ( 1לעיל ,כמקום הסכום של ״  800ש״ח" יבוא  :״1,000

) (2

ש״ה";
בסעיף קטן )א() ( 2לעיל ,במקום הסכום של ״ 300ש״ח״ יבוא  :״400
ש״ח",

)ג( עוכד שלא היה וכאי לדרגת קידום המועסק במשרה מלאה במכללה ,ווכאי
לדרגה אקדמית של "פרופסור חבר" או "פרופסור חבר נלווה" יתוגמל באמור
בסעיף קטן )א( לעיל בשינויים שלהלן:
)( 1

בסעיף קטן )א() ( 1לעיל ,במקום הסכום של ״ 800ש״ה״ יבוא  :״1,450

ש״ח";
♦

׳ ?
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) (2

בסעיף קטן )א() ( 2לעיל ,במקום הסכום של ״ 300ש״ח" יבוא  :״ 400

ש״ח".
)ד( עובד שלא חיה זכאי לדרגה קירוס המועסק במשרה מלאה במכללה ,וזכאי
לדרגה אקדמית של פרופסור מן המניין יתוגמל כאמור בסעיף קטן )א( לעיל
בשינויים שלהלן
)!(
) (2

בסעיף קטן )א() ( 1לעיל ,במקום הסכום של ״ 800ש״ח" יבוא:
״ 2,100ש״ח";
בסעיף קטן )אץ ( 2לעיל ,במקום הסכום של ״ 300ש״ח" יבוא  :״400
ש״ה".

) (3

עובד שלא היה זכאי לדרגת קידום המקבל דרגה אקדמיה כאמור בסעיפים קטנים
) 5ד())(2א( עד )5ד())(2ד( לעיל ,אשר מועסק במשרה חלקית במכללה ,יהיה זכאי
לתוספת שקלית שתחושב באופן יחסי לחלקיות משרתו במכללה ,בהשוואה לעובד
שלא היה זכאי לדרגת קידום המקבל דרגה אקדמית זהה במשרה מלאה .מובהר כי
לא תהא זכאות לגבי חלק המשרה העולה על משרה מלאה ,כבל שקיים ל עו ב ד
הוראה מסוים,

) (4

החל מחודש ינואר  2019יעודכנו ,אחת לשנה ,בחודש ינואר )להלן! "מועד עדכון"(,
הסכומים המצוינים בסעיפים קטנים )5ד() )(2א( עד )5ד())(2ד( לעיל ,לפי שיעור
עליית מדד התדש לעומת המדד הקודם.
לעניין סעיף זה:
״מדד״  -מדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,
"המדד החדש" ־ מדד חודש דצמבר של השנה שקדמה לחודש העדכק.
״המדד חקודם״  -מדד חודש דצמבר של השנה שקדמה לחודש העדכון הקודם,
ולעניין העדכון הראשון  -מדד תורש דצמבר ) 2017שהתפרסם בחודש ינואר .(2018
מובהר כי אם בשנה מסוימת שיעור השינוי במדד יהיה שלילי ,לא יבוצע בשל כך
עדכון של הסכומים המפורטים בסעיף קטן  ) 5י() ( 2לעיל ,והעדכון ידחה למועד
עדכון בו ניתן יהיה לבצע עדכון חיובי תוך קיזוז מלוא השיעור השלילי ,על פי
חישוב לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הקודם האחרון ששימש לעדכון
התוספת.

)( 5

התוספת השקלית לעובד שלא היה זכאי לדרגת קידום בעל דרגה אקדמית תהווה
שכר לכל דבר ועניין ,והובא בחשבון לעניין חישוב ערך שעה ,לעניין פיצויי פיטורים
כמשמעותם בחוק פיצויי פיטורים ,התשכ״ג־ , 1963לעניק הפרשות לקופת גמל
לקצבה )עבור עובד הוראה המבוטח בפנסיה צוברת בגין המשכורת הקובעת(
ולעניין הפרשות לקק השתלמות.

) (6

מוסכם כי התוססת השקלית לעובד שלא היה וכאי לדרגת קידום בעל דרגה אקדמית
לא תיכלל בבסיס לחישוב כל תוספת שכר וכל תוספת לשכר )אחוזית או שקלית(.

) (7

על אף האמור כסעיף קטן ) ( 6לעיל ,התוספת השקלית לעובד שלא היה זכאי לדרגת
קידום בעל דרגה אקדמית הובא בחשבון לעניין הישוב תוספות שנתיות ומענקים
שנתיים המחושבים על בסיס השכר המובא בחשבון לצורך חישוב ערך שעה
לעבודה נוספת או על בסיס המשכורת הקובעת בפנסיה תקציבית.

) (8

מדינת ישראל מתחייבת לפעול להכרה בתוספת השקלית הקבועה בסעיף זה כתוספת
קבועה לעניין חוק שירות המדינה )גמלאות(]1וסח משולב[ ,התש״ל־. 1970
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) (9

הזכאות לתוספת השקלית לעובר שלא היה זכאי לדרגת קידום אשר זכאי לדרגה
אקדמית לסי הוראות המכס זה ,תחל ממועד הזכאות לדרגה האקדמית )וכל עוד הוא
זכאי לאותה הדרגה האקדמית(.
למען הסר ספק מובהר כי עובד שלא היה זכאי לדרגת קידום אשר הוא בעל דרגה
אקדמית טדם חתימת הסכם זה ואשר לא התקיימו לגביו התנאים המפורטים
בסעיסים ק מי ם ) 5ג() .( 3צ)ג() (4או )5ג() ,(5לפי העניין ,קרי אינו זכאי לדרגה
אמדמיח לפי הוראות הסכם זה ,לא זנ אי לתוספת השקלית.

>ה< תגמול בדרגה אקדמית לעובד שקיק זכאי לדרגת קידום

)( 1

בסעיף זה:
״חסכום לחישוב״  -צירוף )בפעולת הימר( של אלה :
) ( 1הסכום השקלי של רכיב השכר "תוספת דרגת קידום נגררת" לו זכאי העובד
שהיה זכאי לדרגת קידום ב שכח כעובר הוראה במכללה במועד הבדיקה,
והמשולם לו באותו מועד ;
)  (2הסכום השקלי של רכיב השכר "גמול ניהול נגרר" או של רכיב השכר "גמול
ייעוץ נגרר" לו זכאי העובד שהיה זכאי לדרגת סידרם בשכרו כעובד הודאה
במכללה במועד הבדיקה ,והמשולם לו באותו מועד.
״מועד הבדיקה״  -כל אחד מאלה :
) ( 1ערב קבלת הדרגה האקדמית ;
)  (2מועד שיגוי בוותק או בהשכלה אקדמית ;
) (3מועד עדכון טבלאות השכר לעובדי הוראה במכללות לפי הסכמי שכר
שייחתמו בץ הצדדים,

) (2

החל מהמועד הקובע ,עובד שהיה וכזה לדרגת קידום אשר זכאי לדרגה אקדמית
כאמור בסעיף קטן >5ג( לעיל ,יתוגמל בתוספת שכר שקלית ,כמפורט בסעיף זה ,בל
עוד הוא זכאי לאותה הדרגה האקדמית )להלן" :החוסמת השקלית לעובד הוראה
קיים בעל דרגה אקדמית"(.

)(3

עובד שקיר ,זכאי לדרגת קידום המועסק במשרה מלאה במכללה ,הזכאי לדרגה
אקדמית "מיצה" או "מרצה נלווה" יקבל תוססת שכד שקלית בסכום הגבוה מבין
1
שני אלה:
)א<  800ש״ח פחות הסכום לחישוב שהושב עבורו )מובהר בי אם הסכום לחישוב
גדול מ־ 800ש״זז ,הסכום הוא אסם ); ((0
)ב(  300ש״ת.
!זבחינה תעשה בכר אחד מהמועדים שלהלן ,ולפי תוצאותיה ישולם התגמול לעוו
הוראה קייס ההל מאותו ממגר ו עי למועד ביצוע הבדיקה הבאה :
 מועד קבלת הדרגה האקדמית ;־ מועד שינוי בוותק או בהשכלה אקדמית ן
 מועד עדכון טבלאות השכר לעובדי הודאה במכללות לפי הסכמי שכדשייחתמו בין הצדדים.
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לעיל בשינויים שלהלן :
)א< בסעיף קטן )3א< לעיל ,כמקום הסכום של ״ 800ש״ה" יבוא• ״ 1,000ש״ת" ;
)ב( בסעיף קטן ) 3כ< לעיל ,במקום הסכום של ״ 300ש״ח" יבוא :״ 400ש״ח".

)(5

עובד שהיה זכאי לדרגת ?ירום המועסק במשרה מלאה במכללה ,הזכאי לדרגה
אקדמיה של "פרופסור חבר" או "פרופסור הבר נלווה" יתוגמל כאמור בסעיף קטן
) ( 3לעיל ,בשינויים שלהלן :
)א( בסעיף קטן >3א( לעיל ,במקום הסכום של ״ 500ש״ח" יבוא :״ 1,450ש״ח";
)ב( בסעיף קטן )3ב< לעיל ,כמקום הסכום של ״ 300ש״ה״ יבוא  :״ 400ש״ח".

) (6

עובד שהיה זכאי לדוגה קידום המועסק במשרה מלאה במכללה ,הזכאי לדרגה
אקדמיה של ״פרופסור מן המניין״ יהוגמל כאמור בסעיף קטן ) ( 3לעיל בשינויים
שלהלן:
)א( בסעיף קטן )3א( לעיל ,במקום הסכום של “ 800ש״ח" יבוא :״ 2,100ש״ה״ ;
)ב( כסעיף קטן  p )3לעיל ,במקום הסכום של ״ 300ש״ח" יבוא :״ 400ש״ה".

) (7

הסכומים המעוינים בסעיפים קטנים ) 5ה() ( 3עד ) 5ה() (6לעיל ,יעודכנו בהתאם
למנגנון העדכון הקבוע בסעיף קטן  {4x*t) 5לעיל.

) (8

הוראות סעיפים קטנים ) 5ד() ( 3ו) 5-ד() (5עד )5ד() (9לעיל יחולו לגבי התוספת
השקלית לעובד שהיה זכאי לדרגה קידום בעל דרגה אקדמית.

 .6ביצוע
התשלומים לפי סעיפים ) 5א() 0 )5 ,( 3ו־ )5ה( לעיל ,וביטול הוספות השכר כאסור בסעיף קטן
) 5א() ( 1לעיל ,יבוצעו התל במשכורת המשולמת בעד חודש יוני  2019המשתלמת בחודש יולי
 2019ולא יאוחר מהמשכורת המשתלמת בעד חודש יולי  2019המשתלמת בחודש אוגוסט .20 ] 9
במסגרת משכורת החודש שבו יהל הביצוע כאמור ,ישולמו גס ההפרשים שמיום  , 1.9.2018ככל
שקיימים.

שני מענקים דוד פעמיים בשווי מצטבר של rrv 13,000
 . 7מענק חד פעמי-מענק 2015

)א( עובד הוראה במכללה אשר היה מועסק במשרה מלאה בכל התקופה שמיום  1,9.2013עד
יום ) 31.8.2015להלן :״התקופה למענק״( ,יהיה זכאי למענק חד פעמי בסכום של 5,000
ש״ח כלבד )להלן :״מענק  20 ) 5״(.
מענק  2015ישולם במשכורת תורש יגואר  )2019המשולמת בחורש פברואר  ( 2019ולא
יאוחר ממשכורת הורש פברואר ) 2019המשולמת בחודש מרץ .( 2019
)ב( עובד חוראה במכללה אשר הועסק כמשיח מלאה בחלק מהתקופה למענק אך לא פחות מ
 10חודשים ,יהיה זכאי לחלק יחסי של המענק המשולם ,ביחס לתקופת העבודה של עובד
ההוראה במכללה בתקופה למענק.
)ג( עובד הוראה במכללה אשר הועסק □משדה חלקית בכל )מלוא( התקופה למענק יהיה זכאי
לחלקו היחסי של מענק  ,2015ביתם לחלקיות משרתו )המשוקללת( כתקופה למענק .בכל
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מקרה ,בחישוב חלקיות משרתו של עובד הוראה בכל חודש לצורך החישוב כאמור ,לא
יילקחו בחשבון היקפי משרה שמעבד ל . 100%-
1ד< עובד הוראה כמכללה אשר הועסק במשרה חלקית בחלק מהתקופה למענק אך לא פתוח
מ 10-חודשים ,יהיה זכאי לחלק יחסי של מענק  ,2015ביחס לחלקיות משרתו ולתקופת
העבודה של עובד ההוראה בתקופה למענק .בכל מקרה ,בחישוב חלקיות משרתו של עובד
הוראה בכל חודש לצורך החישוב כאמור ,לא יילקחו בחשבון היקפי משדה שמעבר ל-
. 100%

וה( מוסכם כי בחישוב תקופת העבודה במסגרת התקופה למענק ,לא יילקחו בחשבון תקופות
בהן שהה עובד ההוראה במכללה ,מכל סיבה שהיא ,בחופשה ללא תשלום לרבות שבתק
או בחופשה שדינה בדין חופשה ללא תשלום .מוסכם כי יובאו בחשבון תקופות בהן שהה
עובד ההוראה במכללה בשירות מילואים או בתקופת לידה והודות ,לפי חוק עבודת נשים,
ההשי״ד~ 1954או בחופשה ללא משכורת לרגל מחלה.
למען הסר ספק ,היעדרות שדינה כדין חופשה ללא תשלום ,שהיא לאחר תום תקופת הלידה
והתורות כמשמעותה בחוק עבודת נשים ,לא תילקח בחשבון בחישוב תקופת העבודה
במסגרת התקופה למענק.
)ו( בתקופת לידה והורות או שירות מילואים או חופשה ללא משכורת לרגל מחלה אשר חלה
במהלך התקופה למענק )כולה או חלקה( תחושב חלקיות המשרה )בעבור בל חודש
היעדרות מלא( ,לפי חלקיות העסקה שהייתה לעובד ההוראה ערב יציאתו לתקופה הלידה
וההורות או לשירות המילואים או לחופשה ללא משכורת לרגל מחלה.
בכל מקרה ,בחישוב חלקיות משרתו של עובד הוראה במכללה בכל חודש לצורך החישוב
כאמור ,לא יילקחו בחשבון היקפי משרה שמעבר ל־. 100%
)ז( מובהר כי האמור בסעיפים )ה( ו)-ו( לעיל ,חל בהתאמה גם לגבי עובד הוראה במכללה
אשר יצא לתקופת לירה והורות בהתאם להוראות חוק עבודת נשים.
>ה( מענק  2015אינו מהווה שכר לכל דבר ועניין ,לא יובא בחשבון לעניין חישוב ערך שעה
לעניין חישוב התמורה עבור ביצוע שעות מילוי מקום ,לעניין הפחתת שכר בשל שעת
היעדרות ,לעניין פיצויי פיטורים כמשמעותם בחוק פיצויי פיטורים ,התשכ״ג־ , 1963ולא
יבוצעו בגינו הפרשות כלשהן לקופת גמל )לרבות לקרן השתלמות ,קרן פנסיה או ביטוח
מנהלים(.
)ט( למען הסר ספק ,מענק  2015לא יובא בחשבון לצורך חישוב השלמת השכר עד לשכר
המינימום כמשמעותו בחוק שכר מינימום ,התשמ״ז. 1987-
)י( אין בתשלום מענק  2015בדי לשנות את בסיס השבר על פי טבלאות השכר המשולב.
 . 8מענק חד פעמי  -מעגק 2018
)א( עובד הוראה במכללה אשר היה מועסק במשרה מלאה בכל התקופה שמיום  1.9.2015עד
יום ) 30.6.2018להלן :״התקופה למענק״( ,יהיה זכאי למענק תר פעמי בסכום של 8,000
ש״ה בלבד )להלן־ ״מענק  2018״(.
מענק  2018ישולם במשכורת חודש מאי ) 2019המשולמת בחודש יוני  ( 2019ולא יאוחר
ממשכורת חודש יוני ) 2019המשולמת בחודש יולי .( 2019
)ב( הוראות סעיפים קטנים  ) 7ב( עד )7י< יחולו לגבי מענק  , 2018אך בסעיפים קטנים  ) 7כ (  -ו ־
 ) 7ד( במקום ״ 10חודשים״ יבוא ״ 12חודשים".

» 9 .9נ? יישום רפורמה במכללות
)א( סעיף זה יתול על עובדי הוראה במכללות אשר מתקיימים לגביהם כל אלה במצטבר :
)  ( 1העסקתם במכללות הסתיימה החל מיום  31,8.2015כתוצאה מהשינויים הארגוניים
הנדרשים במכללות.
)  (2הועסקו בהוראה במכללות במשך  10שנים לפחות ,ברצף .
) (3אעם זכאים ולא היו זכאים לתנאי פרישה לפי תוכנית פרישה של נציבות שירות
המדינה לרבות תנאי פרישה לפי תוכנית פרישה של נציבות שירות המדינה כשל
פרישה קודמת משירות המדינה ולא קיבלו תנאי פרישה כאמור )פרישה קודמת
לסרישה^מהמכללה לתוצאה מהשינויים הארגוניים הנדרשים במכללות כאמור
\־ז
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)להלן" :עוכרי הוראה אשר סיימו העסקתם במכללה"(.
)□( עוכרי הוראה אשר סיימו העסקתם במכללה אשר גילם במועד סיום העסקתם )גהר יחסי
עובד מעסיק( ,הוא כמפורט בטור א בטבלה שלהלן ,יהיו זכאים למענק יישום רפורמה
במכללות )להלן־ "המענק המיוהד"( על פי הרשום בטור כ׳ כטבלה שלהלן ,כדלקמן:
טור כ

טור א
מגיל

עד גיל

סכום המשק המיוחד בשקלים חדשים

50

 54ו* 11חודשים

) 200,000מאתיים אלף(

55

 59ו-ו 1חודשים

) 126,000מאה ועשרים אלף(

60

 63ו־ 11חורשים

) 80,000שמונים אלף(

64

65

) 35,000שלושים וחמישה אלף(

)ג( המענק המיוחד יהושב כאופן יחסי להיקף המשרה המשוקלל של עובד הוראה אשד סיים
העסקתו במכללה ,וישתלם עד לתקרה של . 100%
)ד( על אף האמור בסעיף קטן ) (3לעיל ,עובדי הודאה אשר זכאים למענק חפדישה הקבוע
בסעיף  22לחוק שירות המרעה )גימלאוח(]נוסה משולב[ ,התש״ל0 -ד , 19לא יהיו זכאים
למענק המיוחד אלא להפרש החיובי )בכל שקיים( בין סכום המעגק המיוחד אילו היה
משולם להם ובין סכום המענק ששולם להם לפי סעיף  22לחוק האמור.
)ה( המענק המיוחד ישולם לעובדי הוראה הזכאים ,עם גמר יחסי עובד מעסיק ולגבי עובדי
הוראה דכאים אשר פרשו טרם חתימת הסכם דה ,ישולם עד חודש מאי  2019ולכל המאוחר
יוני . 2019
)ו( למען הסר ספק מובהר כי שבדי הוראה שסיימו העסקתם כמכללה כתוצאה מהשינויים
הארגוניים הנדרשים במכללות ,וזכאים לתנאי פרישה לפי תוכנית פרישה של נציבות שירות
המדינה ,לא יהיו זכאים למעגקים כאמור.
)ז( למען הסר ספק מובהר כי עובדי הודאה אשר העסקתם הסתיימה שלא כהוצאה מהשינויים
הארגוניים הנדרשים במכללות כגון מטעמים פדגוגים ,לא יהיו זכאים למענקים כאמור.
)ח( בבל מקרה ,עובדי הוראה אשר היו זכאים למענק המיוהד לפי סעיף זה ,לא יהיו זכאים
לתנאי פרישה לסי תוכנית פרישה של נציבות שירות המדינה.
 . 10ביטול סכסוכי עמדה
החל ממועד חתימת הסכם זה ,כל סכסוכי העכורה בעניין עוברי הוראה במכללות ,בטלים לרבות
״n w i / u / w -,
סכסוך העבודה מיום . 23.5.2017

ד

10

,,
 . 11מיצוי תביעות
)א( הסכם זה מהווה מיצוי מלא ומוחלט של כל תביעות הצדדים בעניינים המוסדרים בו ,ובכלל
זה לסעיף סו להסכם הרפורמה במכללות.
ובז למען הסר ספק מוכהד כי לא ינוהל עוד כל משא ומתן נוסף בקשר למסגרת עלות התוספות
' או בקשר לרפורמה ובכלל זה ל ה ק צאת מסגית עלית תיטפית
במכללות ,לביצוע שינויים בשכר ותנאי ההעסקה של עובדי ההוראה במכללות ,או לקביעת
תנאי פרישה במסגרת תוכנית לפרישת עובדי הוראה במכללות וסיום העסקתם.
וגז נוסף על האמור ,הסכם זה מהווה מיצוי מלא ומוחלט של כל תביעות הצדדים בנוגע
לדרישות כלכליות נוספות לגבי העובדים עליהם הוא חל לתקופה שעד ליום 30.6.2019

לגבי העובדים עליהם הוא חל ,וכי לא ינוהל משא ומתן נוסף כנוגע לדרישות כלכליות
נוספות לגבי העובדים עליהם הוא חל ,בגין תקופת ההסכם,
)ד( למען הסר ספק מובהר כי אין באמור בהסכם זה כדי לגרוע מהוראות מיצוי התביעות החלות
בין הצדדים לגבי העובדים עליהם הוא חל.
)ה( על אף האמור לעיל ,בשים לב להליך המשפטי שהתנהל בבית הדין האזורי לעכודרי כתל
אביב ,במסגרת ס״ק  , 31647-02-18להצהרות הצדדים לפרוטוקול הדיון מיום 11.4.2017
ולהסכמות שהושגו שם ,ומבלי לגרוע מטענות המדינה ,מוסכם כדלקמן :
כבל שיגובשו מסמכים חדשים שיש בהם שינוי בנוגע לנושא איחוד המכללות ,אשר יהיו
להם השלכה על תנאי העבודה של עובדי הסגל האקדמי בהיבטים פרופסיונאליים ,ובנוסף,
השינויים הללו לא היו יכולים לעלות בהסכם הרפורמה במכללות או בהסכם זה ,תקוים
היוועצות או ינוהל משא ומתן במשך  3חודשים מגיבוש המסמכים החדשים כאמור ,לפי
העניין ,להסדרת הסוגיות כאמור ,ואולם ,ככל שיגוהל משא ומתן כאמוד הוא יהיה כפוף
למגבלות הבאות:
>( 1

)(2

) (3

לא ידרשו במסגרתו תוספות שכר ,תנאי פרישה ,דרישות הקשורות לנושאים
שהוסדרו במסגרת נוהל סיום העסקה בגין הרפורמה במכללות או שנוגעות להיבט
הכספי של תנאי העסקה .למען הסר ספק מובהר כי לא יעלו דרישות בנושאים
שהוסדרו ומוצו בהסכם הרפורמה במכללות או בהסכם זה ן
פירות כל המשאים ומחנים שיתקיימו לפי סעיף קטן ) 11ה( זה ,במצטבר )ככל
שיתקיימו( ,לא יעלו על המגבלה התקציבית אשר תסוכם בין הצדדים ותעוגן
בכתב -,הצדדים ינהלו רישום שיועלה על הכתב ,בדבר יתרת העלות התקציבית
להמשך משא ומתן ככל מקרה בו יגיעו להסכמות שדורשות הקצאת עלות
תקציבית.
בכל מקרה ,מוסכם למניעת ספק כי אין באמור בסעיף קטן ) 11ה( זה ,כדי לגרוע
מהוראות השקט התעשייתי שחלות בין הצדדים ,לרכות לפי הסכם זח.

 , 12שקט תעשייתי
)א( הצדדים מתחייבים כי לא ינקוט צד מהצדדים או יחידה מיחידותיו נגד הצד השני או יתירה
מיחידותיו ,באמצעי שביתה או השבתה ,מלאה או חלקיה ,או כל פגיעה מאורגנת אתרה
בהליכי העבודה או סדריה ,לגבי העניינים שהוסדרו בהסכם זה.
)ב( נוסף על האמור ,הצדדים מתחייבים כי לא ינקוט צד מהצדדים או יחידה מיחידוהיו נגד
הצד השני או יחידה מיחידוחיו ,כאמצעי שכיתה או השבתה ,מלאה או הלקית ,או כל פגיעה
מאורגנת אהדת בהליכי העבודה או סדריה ,בנוגע לדרישות כלכליות נוספות לגבי העובדים
עליהם חל הסכם זה ,עד ליום . 30.6.2019
ר

OJc
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)ג( למען הסר ספק מובהר כי אין באמור בהסכם זה נדי לגווע מהוראות השקט התעשייתי
החלות בין הצדדים לגבי העובדים עליהם הוא חל.
 . 13שיתוף פעולה
מבלי לגרוע מהוראות סעיפי מיצוי תביעות והשקט התעשייתי ,עובדי ההוראה במכללות יסייעו
וישתפו פעולה ככל שיידרשו לשם הצלחת השלמת הדפזדמה במכללות ולהגשמת יעדיה
ומטרותיה.
 . 14חטנמ» 0קורמים
תנאים וחניות שנקבעו כין הצדדים כהסכמים קיבוציים או בהסדרים קיבוציים או בהתחייבויות
אתרות שבכתב ,יוסיפו לחיות תקפים כתקופת ההסכם ,אלא אם כן תוקנו או בוטלו במפורש או
במשתמע על־ידי הוראה מהוראות הסכם זה.
 . 15בללי
מובהר כי הוראות הסכם זה מהוות הסדר מאותר ,שלם וממצה לגבי כל העניינים המוסדרים בו.
הוראות ההסכם שלובות זו בזו ולא ניתן להחיל הוראות בעניינים מסוימים ללא הפעלתן של
הוראות אחרות כהסכס זה.
. 16יישוב חילו?!  ,רעות
ועדת מעקב כהשתתפות הממונה על השכר והסכמי עבודה ,מנכ״ל משרד החינוך ומזכ״ל
הסתדרות המורים תעקוב אהד ביצועו של הסבם זה ותכדיע בחילוקי דעות הנוגעים לו.
ההלטותיה של ועדת המעקב תהיינה סופיות ותתייבגה את הצדדים.

הסתדרות המורים
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