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הסבם קיבוצי
שנחתם ביום
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ביום
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בחודש מואר  ^ 19ס פיו
רבקה ו ר בנ ק ען״ ך
המ מונ ה הרא שית על יחסי עבודה

בי ן

ממשלת ישראל ,בשם מדינת ישראל ,המיוצגת על-ידי הממונה על השבר והסכמי עבורה במשרד האוצר ,מר קובי בר־
נתן ,ו/או נציב שירות המדינה פרום׳ דניאל הרשקוביץ )להלן :״מדינת ישראל״(;
מרכז השלטון המקומי בישראל ,בשם כל הרשויות המקומיות ,למעט שלוש הערים הגדולות ,המיוצג על־ידי מר חיים
ביבס ,יו״ר מרכז השלטון המקומי וראש עיריית מודיעין־מכבים־רעות על-ידי מר שלמה דולברג ,מנכ״ל מרכז השלטון
המקומי ועל-ידי גב׳ חגית מגן ,ראש מינהל הסכמי עבודה ושכר במרכז השלטון המקומי )להלן" :מרכז השלטון
המקומי״(;
שלוש הערים הגדולות )ירושלים ,תל אביב וחיפה( ,המיוצגות על ידי מר אברהם פרץ ,סמנכ״ל משאבי אנוש ומינהל
בעיריית תל אביב )להלן  :״שלוש העדים הגדולות״(;
מרכז המועצות האזוריות המיוצג על-ידי מר שי חגג׳ ,יו״ר מרכז המועצות האזוריות וראש המועצה האזורית מרחבים,
מר ישראל נדיבי ,מנכ״ל מרכז המועצות האזוריות )להלן  :״מרכז המועצות האזוריות״(;
חבר המועצות הדתיות בישראל המיוצג על-ידי מר שלמה תנעמי ,מזכיר חבר המועצות הדתיות )להלן" :הבר המועצות
הדתיות"(;
המוסד לביטוח לאומי ,המיוצג על-ידי מנכ״ל המוסד לביטוח לאומי מר מאיר שפיגלר )להלן" :המוסד לביטוח
לאומי״(;
שירות התעסוקה המיוצג על-ידי מנכ״ל שירות התעסוקה ,מר רמי גראור )להלן" :שירותהתעסוקה"(;
האוניברסיטה העברית בירושלים ,המיוצגתעל-ידי ) ....................................ל הלן" :האוניברסיטההעברית"(;
הטכניון ,מכון טכנולוגי לישראל ,המיוצג על-ידי) ...... ................ ................ל הלן" :הטכניון"(;
חברת דואר ישראל בע״מ ,המיוצגת על-ידי מנכ״ל החברה ,מר דני גולדשטיין )להלן" :חברת דואר ישראל"(;
)להלן ־ "המעסיקים"(
מצד אחד
ל בין
הסתדרות העובדים הכללית החדשה ,המיוצגת על-ירי יו״ר ההסתדרות ויו״ד האגף לאיגוד מקצועי ,מר אבי ניסנקורן.
)להלן " -ההסתדרות"(
מצד שני

הואיל!

וביום  19.11,2018נחתם הסכם קיבוצי בעניין קרן דווחה לאלמנה ואלמן של גמלאים בפנסיה
תקציבית ,כמפורט שם )להלן :״ההסכם הקיבוצי בעניין קרן רווחה״(;

והואיל!

וההסכם הקיבוצי בעניין קרן רווחה טרם נכנס לתוקף ;

והואיל:

והצדדים מבקשים לתקן את ההסכם הקיבוצי בעניין קרן רווחה;

לפיכך ,הוצהר הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
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מבוא
)א( המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
)ב( למען הסר ספק ,כותרות הסכם זה מובאות לשם נוחות בלבד ,ואין בהן כדי להשפיע על פרשנותו.
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תי?וץ ההסכם הקיבוצי בעניין קרז רווחה
)א( במקום האמור בסעיף  3להסכם הקיבוצי בעניין קרן רווחה ,יבוא:
״) .3א( החל מיום  , 1.1.2019בסעיף  12להסכם מסגרת  2008המתוקן ,בכל מקום בו ישנה
התייחסות לגמלאי בפנסיה תקציבית אשר ערב פרישתו מהשירות דורג בדירוגים המיוצגים על
ידי ההסתדרות ,יראו אה הכתוב ככולל גם אלמנה או אלמן.
לעניין הסכם זה :
״אלמנה״  -אלמנה כהגדרתה בסעיף קטן )4א{) ( 1לחוק הגמלאות ,הזכאית לפי חוק
הגמלאות או לפי הסכם קיבוצי לקצבת שאיר ,אשר היא אלמנתו של עובד או של גמלאי,
לפי העניין ,אשר ערב פרישתו מהשירות דורג באחד מהדירוגים המיוצגים על ידי
ההסתדרות.
״אלמן״  -אלמן כהגדרתו בסעיף קטן  )4א() (2לחוק הגמלאות ,הזכאי לפי חוק הגמלאות
או לפי הסכם קיבוצי לקצבת שאיר ,אשר הוא אלמן של עובדת או של גמלאית ,לפי
העניין ,אשר ערב פרישתה מהשירות דורגה באחד מהדירוגים המיוצגים על ידי
ההסתדרות.
״פרישה מהשירות״ ,״קצבת שאיר״  -כהגדרתם בחוק הגמלאות.
)ב( למען הסר ספק מובהר כי התשלומים הנובעים מהסכם זה ,יועברו במועדים שבו
מועברים הסכומים הכוללים לכל שנה ,לפי הקבוע בסעיף  ) 12.3ג( להסכם  2008המתוקן.
מובהר כי התשלום הראשון הנובע מהסכם זה ,בגין שנת ) 2019להלן" :התשלום
הראשון״( ,יועבר בשנת  ,2020כמפורט שם.
הקדמת תשלום והתחשבנות במקרה שבו ייכנס ההסכם לתוקף בתקופת הביניים
)ג( במקרה שבו ייכנס הסכם זה לתוקף עד ליום ) 30.9.2019להלן" :תקופת הביניים"( ,ועל
מגת לאפשר לקרן רווחה לפעול לרווחתם של אלמן ואלמנה כבר בשנת  ,2019מוסכם
כדלקמן:
) ( 1לא יאוחר משלושה חודשים לאחר כניסת ההסכם לתוקף בתקופת הביניים ,יוקדם
תשלום לקרן הרווחה על חשבון תשלומים הנובעים מהסכם  2008המתוקן )להלן:
"המקדמה"( כמפורט בסעיף זה.
) (2חישוב המקדמה ) (Cיעשה כדלקמן:

A *B =C
 = Aמספר האלמנים והאלמנות ,כפי שהיה בחודש דצמבר .2018
 B = 455.63ש״ח.
) (3במועד התשלום של הסכום הכולל בגין שנת  2019לפי הסכם  2008המתוקן )בשנת
 (2020ולפי הסכם זה ,יפחית כל מעסיק מהסכום הכולל אשד יחושב בגין שנת ,2019
את סכום המקדמה ששולם לפי סעיף זה.
למען הסד ספק מובהר כי הסכום הכולל ממנו תבוצע ההפחתה האמורה ,הוא הסכום
הכולל שיחושב בהתאם להסכם  2008המתוקן ולפי הסכם זה )החישוב הכולל הן את

J-K
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הגמלאים והן את האלמנים והאלמנות( ,כך שהפחתה המקדמה בכל מקרה ,תבוצע
במלואה מהתשלום הנדרש בגין שנת .2019״

)ב( בסעיף  )6א( ,להסכם הקיבוצי בעניין קרן רווחה ,בכל מקום במקום ״ 1.1.2018״
״ 1.1.2019״.
.3

יבוא

כללי
למען הסר ספק מובהר כי כל יתר הוראות ההסכם הקיבוצי בעניין קרן רווחה יוותרו על כנן ללא שינוי ,לרבות
האמור בסעיף  )6ב( להסכם האמור.
ולראיה באו הצדדים על החתום :

מדינת ישרא7
מרכז השלטון המקומי

שלוש הערים הגדולות

מרכז המועצות האזוריות

חבר המועצות הדתיות
המוסד לביטוח לאומי

שירות התעסוקה

האוניברסיטה העברית

הטכניון
חברת דואר ישראל
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