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ביום:
ומספרו:

בין

ר ב ק ה ו ר בנו־  ,עו״ד
ה מ מונ ה ה ר א שי ת על י ח סי ע בוד ה
מדינת ישראל ,המיוצגת על-ידי הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר ,מר ערן יעקב ו /או
נציב שירות המדינה ,מר משה דיין; ולגבי עובדים במפעלים המשרתים את מערכת הביטחון )להלן:
״מפעלים ביטחוניים״( אשר חל עליהם האמור בסעיף  ( 6 ) 2לחוק שירות המדינה )מינויים( ,התשי״ט־
 , 1969על ידי הגורמים המוסמכים לייצג את המפעלים הביטחוניים בחתימה על הסכמים קיבוציים;
)להלן " :המדינה"(
מצד אחד

ל בין

הסתדרות העובדים הכללית החדשה ,המיוצגת על-ידי יו״ר הסתדרות העובדים הכללית החדשה ויו״ר
האגף לאיגוד מקצועי ,מר אבי ניסנקורן ויו״ר הסתדרות עובדי המדינה ,מר אריאל יעקובי ;
)להלן " :ההסתדרות"(
מצד שני

הואיל :ובהמשך להחלטת הממשלה מס׳  481מיום ) 30.6.2013להלן" :החלטת הממשלה מיום
 30.6.2013״( ,נעשים מהלכים על מנת ליישם את החלטת הממשלה האמורה ;
והואיל  :ונוהל משא ומתן בין המרינה לבין ההסתדרות בדבר הסדר להשתתפות של המדינה בהוצאות
של העובדים בשירות המדינה בגין ארוחות בשעות העבודה ;
והואיל; והוסכם עוד במסגרת המשא ומתן האמור כי הסדר התשלום עבור שיהות טלפון הקבוע
בסעיף  25.62לתקשי״ר ,לא יחול עוד לגבי העובדים עליהם חל הסבם זה ;
והואיל :והצדדים מבקשים לעגן את ההסכמות אליהן הגיעו בהסכם קיבוצי;

לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן :

.1

מבוא והודאות כלליות
המבוא להסכם זה והגספח לו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

למען הסד ספק ,כותרות הסכם זה מובאות לשם נוחות בלבד ,ואין בהן כדי להשפיע על
פרשנותו.
למען הסר ספק ,אין באזכור הוראות התקשי״ר בהסכם זה כדי לשנות ממעמדן הנורמטיבי של
הוראות התקשי״ר.
אין באזכור הוראות התכ״ם של החשב הכללי במשרד האוצר ,בהסכם זה ,כדי לשנות ממעמדן
הנורמטיבי של הוראות אלו.
אין באזכור החלטות ממשלה או החלטות גורם מוסמך אחר ,בהסכם זה ,כדי לשנות ממעמדן
הנורמטיבי של ההחלטות.

.2

תחולת ההסכם
הסכם זה יחול על כל העובדים המועסקים בשירות המדינה ,אשר משכורותיהם מחושבות לפי
הסכמים קיבוציים החלים לגבי הדירוגים המיוצגים על-ידי ההסתדרות )להלן" :העובדים"(.

.3

השתתפות המדינה בארוחות
)א( על אף האמור בסעיף  2לעיל ,הסדר ההשתתפות הקבוע בסעיף זה )להלן" :הסדר
ההשתתפות"( יחול רק על עובדים המועסקים באותם מקומות העבודה בשירות המדינה
אשר לגביהם תודיע ההסתדרות למדינה ,תוך חודש אחד ממועד חתימת הסכם זה .כי היא
מבקשת להחיל בהם )במקומות העבודה( את הסדר ההשתתפות כאמור .הסדר ההשתתפות
יחול בכל מקום עבודה אשר לגביו הודיעה ההסתדרות כאמור ,החל מיום , 1.12.2017
בהתאם למפורט להלן.
לעניין הסכם זה ,״מקום עבודה״ ־ אחד מאלו :

)( 1
)(2
) ( 3במקדה בו משרד ממשלתי או יחידת סמך מפוצלים בין מספר מיקומים גיאוגרפיים,
משרד ממשלתי;

יחידת סמך;

אותו חלק מהמשרד הממשלתי או מיחידת הסמך הנמצא במיקום גיאוגרפי אחד.
למעט:

)( 1

מקומות עבודה כאמור בהם מועסקים עובדים בחו״ל )למען הסר ספק מובהר כי
מדובר במקומות עבודה הממוקמים בחו״ל(;
בתי חולים ממשלתיים ;

)( 2
) ( 3מקומות עבודה כאמור בהם זכאים העובדים לארוחת צהריים במימון מלא של
המעסיק ,ללא כל השתתפות של העובד.

)ב( על אף האמור בסעיף־קטן )א( ,במקרה בו במקום עבודה מסוים ,אשר לגביו הודיעה
ההסתדרות כי היא מבקשת להחיל בו את הסדר ההשתתפות כאמור לעיל ,קיימת קבוצת
עובדים ,אשר מתקיימים בהם כל התנאים הבאים :

)( 1
) (2

מועסקים ביחידה אחת או בדירוג אחד באותו מקום עבודה ;
חל לגביהם ,במועד חתימת הסכם זה ,הסדר השתתפות בארוחות אשר במסגרתו
סכום ההשתתפות גבוה מסכום ההשתתפות הקבוע בהסכם זה )להלן" :הסדר
ההשתתפות המקומי"(;

)(3

הסדר ההשתתפות המקומי היה ממשיך לעמוד בתוקפו במועד ההחלה של הסדר
ההשתתפות באותו מקום עבודה ,אלמלא החלת הסדר ההשתתפות כאמור )ולמען

הסר ספק  -לא בקבע כי הסדר ההשתתפות המקומי יחדל לחול עם החלת הסדר
השתתפות בארוחות כללי בשירות המדינה( ן
ההסתדרות תהיה רשאית להודיע כי אינה מעוניינת בהחלת הסדר ההשתתפות לגבי אותה
קבוצת עובדים ,וככל שהודיעה כאמור ,לא יחול הסדר ההשתתפות לגבי אותה קבוצת
עובדים ,וימשיך לחול לגביהם הסדר ההשתתפות המקומי ,בהתאם לתנאיו )לרבות תנאים
הנוגעים לתוקפו .מובהר כי ככל שתוקפו של הסדד ההשתתפות המקומי עתיד להסתיים
לאחר יום  , 1.12.2017ההסתדרות תהיה רשאית להודיע כי היא מבקשת שהסדר ההשתתפות
יחול לגבי אותה קבוצת עובדים החל מתום תוקפו של הסדר ההשתתפות המקומי( .ככל
שיימצא כי קיים קושי טכני בהחרגת קבוצת העובדים האמורה ,יובא העניין לדיון ולמציאת
פתרון בוועדת המעקב האמורה בסעיף  9להלן.
)ג( רשימת מקומות העבודה האמורה בסעיף־קטן )א( תצורף כנספח להסבם וה .ככל שתעלה
טענה של צד להסכם כי יש צורך בשינוי הרשימה )הוספה או גריעה של מקום עבודה( ,יובא
הנושא להכרעה של ועדת המעקב הקבועה בסעיף  9להלן .במקרה כאמור תתכנס ועדת
המעקב תוך שבוע מהיום בו התקבלה ,אצל צד להסכם זה ,טענה של הצד השני בדבר צורך
בשינוי הרשימה .המדינה מבהירה כי לא תתנגד לבקשה של ההסתדרות בדבר הוספה של
מקום עבודה לרשימה ,ובלבד שבאותו מקום עבודה יחול רק הסדר ההשתתפות אחד )בכפוף
לאמור בסעיף־קטן )ב( לעיל( וכי עובד יהיה זכאי ליהנות מהסדר אחד בלבד בגין השתתפות
בארוחות.
)ד( החל מיום  , 1.12.2017תשתתף המרינה בהוצאות העובדים ,המועסקים באותו מקום עבודה,
בגין ארוחת צהריים במהלך יום העבודה ,בסכום של עד  ₪ 16.80) ₪ 16.80או סכום
ההוצאה בפועל ,בכפוף למפורט בסעיף־קטן )ו( להלן ,לסי הנמוך מביניהם( לעובד ליום
עבודה )להלן" :ההשתתפות"(.
)ה( הסכום האמור בסעיף־קטן )ד( יעודכן בחודש ינואר בכל שנה ,החל בחודש ינואר  ,2019לפי
שיעור העלייה של מדד הארוחות במסעדות ובבתי הקפה ,המפורסם על-ידי הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה )להלן" :המדד"(.
לעניין זה:
״שיעור העלייה״  -שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הקודם :
״המדד החדש״ ־ מדד חודש דצמבר של השנה שקדמה לחודש העדכון ;
״המדד הקודם״  -מדד חודש דצמבר של השנה שקדמה לחודש העדכון הקודם ,ולעניין
העדכון הראשון  -מדד חודש דצמבר ) 2017שיתפרסם בחודש ינואר

.( 2018
מובהר כי אם בשנה מסוימת ,שיעור השינוי במדד יהיה שלילי ,לא יבוצע בשל כך עדכון של
הסכום האמור בסעיף־קטן )ד( ,והעדכון יידחה למועד בו ניתן יהיה לבצע עדכון חיובי תוך
קיזוז מלוא השיעור השלילי.
)ו( וכאות העובד להשתתפות כאמור בסעיף זה עבור יום עבודה מותנית בהתקיימות כל התנאים
הבאים במצטבר:

)( 1

העובד עבד במקום עבודתו באותו יום עבודה במשך לפחות ארבע שעוח ,אשר
לפחות חלקן בתחום השעות שבין  11:00בבוקר ל  15:00 -אחר הצהריים  ,ולגבי
עובד המועסק במשמרות  -במשך לפחות ארבע שעות מתוך שעדת המשמרת בה
שובץ באותו יום עבודה )להלן" :השעות אשד בגינן זכאי העובד להשתתפות"(,
או שהיה ביציאה בתפקיד ממקום עבודתו בשעות האמורות ,ובלבד שלא היה זכאי
להחזר הוצאות אש״ל )קצובת כלכלה( בגין יציאה בתפקיד באותן ארבע שעות
כאמור :

)( 2

העובד הוציא הוצאה בפועל בגין ארוחה ,במהלך יום העבודה ,במסגרת ההסדר
להשתתפות החל במקום עבודתו בלבד ,בהתאם למפורט בסעיפים־קטנים )י() ,יא(
ו ) -יד( להלן ועל־פי הכללים הקבועים בהסכם זה.

)ז( מובהר לאור האמור בסעיף־קטן )ו() ( 1לעיל :
) ( 1זכאות של עובד להחזר הוצאות אש״ל )קצובת כלכלה( ,לפי תעריף א׳ או לפי
תעריף ב׳ ,כאמור בפסקה  26.222בתקשי״ר ,בגין יציאה בתפקיד בשעות עבודה
אשר אינן כוללות את ארבע השעות אשר בגיגן זכאי העובד להשתתפות כאמור

בסעיף־קטן )  ( 1) 0לעיל( או אף את חלקן ,לא תשלול את זכאותו של העובד
להשתתפות כאמור בסע׳יף־קטן )ד( באותו יום עבודה )דהיינו ,במקרה של זכאות
כאמור יהיה העובד זכאי להשתתפות בנוסף לזכאותו להחזר הוצאות אש״ל(.
) ( 2זכאות של עובד להחזר הוצאות אש״ל )קצובת כלכלה( ,לפי תעריף א׳ או לפי
תעריף ב׳ ,כאמור בפסקה  26.222בתקשי״ר ,בגין יציאה בתפקיד בשעות עבודה
אשר כוללות את ארבע השעות אשר בגינן זכאי העובד להשתתפות כאמור בסעיף-
קטן )ו־() ( 1לעיל( או אף את חלקן ,תשלול את זכאותו של העובד להשתתפות
כאמור בסעיף־קטן )ד( באותו יום עבודה )דהיינו ,במקרה של זכאות כאמור לא
יהיה העובד זכאי להשתתפות בנוסף לזכאותו להחזר הוצאות אש״ל(.
)ת( בכל מקרה ,עובד הזכאי עבור יום עבודה לקצובת כלכלה לפי תעריף ג׳ )בשל שהיה מחוץ
למקום העבודה הרגיל ,לרגל תפקיד ,מעל  12שעות )כולל(( ,כאמור בפסקה 26.222
בתקשי״ר ,לא יהיה זכאי להשתתפות כאמור בסעיף־קטן )ד( עבור אותו יום עבודה.
)ט( למען הסר ספק מובהר כי בכל מקרה עובד לא יהיה זכאי להשתתפות עבור יום שבו שהה
בחופשת מנוחה או בחופשת מחלה ולא התקיים בו התנאי המפורט בסעיף־קטן )ו() ( 1לעיל.
כמו כן מובהר כי עובד לא יהיה זכאי להשתתפות עבור יום שבו שהה בהשתלמות במהלך
השעות שבין  11:00בבוקר ל  15:00 -או חלקן ושבמסגרתה היה זכאי לארוחה )שלא על
חשבון העובד(.
)י( במקום עבודה בשירות המדינה בו עומד לרשות העובדים מזנון המספק ארוחות צהריים,
על-פי התקשרות של המדינה עם מפעיל מזנון )כמשמעותו בהוראות התכ״ם של החשב
הכללי במשרד האוצר( )להלן" :מזנון"( ,יהיה עובד זכאי להשתתפות רק עבור ארוחת
צהרייס הנרכשת על־ידו באחת מתוך שתי האפשרויות הבאות:

)( 1
)( 2

במזנון כאמור לעיל;
במסגרת התקשרות של המדינה עם ספק ארוחות מחוץ למקום העבודה ,אשר תחול
באותו מקום עבודה )התקשרות לצורך רכישת ארוחות על-ידי העובדים בבתי אוכל
מחוץ למקום העבודה או לצורך הזמנת ארוחות מספק אל מקום העבודה(.

)יא( במקום עבודה שבו לא עומד לרשות העובדים מזנון ,יהיה עובד זכאי להשתתפות רק עבור
ארוחת צהריים הנרכשת על-ידו במסגרת התקשרות של המדינה עם ספק ארוחות מחוץ
למקום העבודה ,אשר תחול באותו מקום עבודה )התקשרות לצורך רכישת ארוחות על-ידי
העובדים בבתי אוכל מחוץ למקום העבודה או לצורך הזמנת ארוחות מספק אל מקום
העבודה(.
)יב( למען הסר ספק מובהר ,כי בכל מקרה עובד יהיה זכאי ,לכל היותר ,להשתתפות עבור ארוחת
צהריים אחת בלבד ביום עבודה.
)יג( מובהר כי במקרה בו עובד נהנה מהשתתפות אשר לא היה זכאי לה ,ינוכה סכום ההשתתפות
האמורה ממשכורתו ,במשכורת החודש השני שלאחר החודש בו נהנה העובד מההשתתפות
לה לא היה זכאי כאמור .הודעה על ניכוי כאמור תצורף לתלוש המשכורת של העובד .בכל
שתבקש ההסתדרות לקבל מידע בדבר ניכויים שבוצעו בהתאם לסעיף־קטן זה ,יועבר אליה
המידע באופן שיסוכם בין הצדדים.
)יד( סוג הסדר ההשתתפות ,אשר יחול בכל מקום עבודה כאמור בסעיפים קטנים )י( ו ) -יא(
לעיל ,ייקבע על-ידי החשב הכללי במשרד האוצר בהיוועצות עם הנהלת המשרד  /יחידת
הסמך.
)טו( מובהר כי ההשתתפות לפי סעיף זה היא בגדר החזר הוצאה ולא תהווה שכר לשום דבר
ועניין .בגין ההשתתפות לא תבוצע כל הפרשה שהיא.
)טז( חבות במם בגין ההשתתפות כמפורט בסעיף זה ,ככל שתהיה ,תחול על העובד.
)יז( הסדרי ההשתתפות בארוחות אשר יחולו במקומות העבודה בשירות המדינה כאמור בסעיף
זה יבואו במקום כל הסדר אחר להשתתפות בהוצאות בגין ארוחות אשר היה קיים במקומות
עבודה אלו בשירות המדינה ערב החלת הסדר ההשתתפות במקום העבודה ,וזאת החל
ממועד החלת הסדר ההשתתפות באותו מקום עבודה .מובהר כי אין באמור בסעיף־קטן זה
כדי לגרוע מהוראות סעיף-קטן )ב( לעיל .למען הסר ספק ,עובד לא יהיה זכאי לכפל תשלום
או לכפל מימון של השתתפות כהוצאה עבוד ארוחות ,לפי הסכם זה ולפי הסדר אחר
להשתתפות בהוצאות בגין ארוחות.
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ביטול תשלום עבור שיחות טלפוז
)א( מוסכם כי החל מיום  , 1.3.2017לא יחול עוד הסדר התשלום עבור שיחות טלפון הקבוע
בסעיף  25.62לתקשי״ר ,לגבי העובדים כהגדרתם בסעיף  2להסכם זה .למען הסר ספק
מובהר ,כי ככל שקיימות הוראות בהסכמים קיבוציים הנוגעות לתשלום עבור שיחות טלפון,
לרבות הוראות בדבר הפרשות בגין תשלום כאמור ,אזי הוראות אלה לא יחולו עוד לגבי
העובדים כהגדרתם בסעיף  2להסכם זה.

)ב( למען הסר ספק מובהר כי האמור בסעיף זה יחול ,החל מהמועד הקבוע בסעיף-קטן )א(,
לגבי כלל העובדים כהגדרתם בסעיף  2לעיל ,ובכלל זה עובדים אשר לגביהם הסדר
ההשתתפות הקבוע בסעיף  3לא יחול כלל .כן מובהר כי למדינה לא תהיה עוד מחויבות,
לרבות מכוח הוראות תכ״ם של החשב הכללי במשרד האוצר ,לשלם לעובדים תשלום
כלשהו בגין שיחות טלפון בטלפון נייח.

.5

תעריפי קצובת כלכלה
)א( המדינה מודיעה כי יופחתו תעריפי קצובת הכלכלה )כמשמעותה בפסקה  26.222לתקשי״ר(
וקצובת כלכלה  -העסקה בשעות נוספות )במשמעותה בסעיף  26.28לתקשי״ר( החלים לגבי
העובדים כהגדרתם בסעיף  2להסכם זה ,בסכום של  2ש״ח לכל תעריף ,החל מיום

. 1.3.2017
)ב( מבלי לגרוע מההוראות בעניין מיצוי תביעות ושקט תעשייתי שלהלן ,ההסתדרות מודיעה כי
אין לה ולא תהיה לה כל התנגדות להפחתה של התעריפים כאמור.
)ג( למען הסר ספק מובהר בי האמור בסעיף זה יחול ,החל מהמועד הקבוע בסעיף-קטן )א(,
לגבי כלל העובדים כהגדרתם בסעיף  2לעיל ,ובכלל זה עובדים אשר לגביהם הסדר
ההשתתפות הקבוע בסעיף  3לא יחול כלל.
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ביטול סכסוכי עבודה
סכסוך העבודה מיום 28.7.2013

ד.

בטל עם החתימה על הסכם זה.

מיצוי תביעות
)א( הסכם זה מהווה מיצוי מלא ומוחלט של כל תביעות הצדדים בכל הנוגע למהלכים הנעשים
על מנת ליישם את החלטת הממשלה מיום  , 30.6.2013כאמור במבוא להסכם זה ,אשר כבר
הופעלו נכון למועד חתימת הסכם זה ובהתאם לאופן שבו הופעלו.
)ב( מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,ההסתדרות מבהירה כדלקמן :

) ( 1אין ולא יהיו לה טענות בכל הקשור להחלטת הממשלה מס׳  2464מיום , 8.3.2015
שכותרתה "השלמת הסדרי רוטציה ותקופות כהונה בסגל הבכיר של שירות
המדינה".

)( 2

אין באמור בהסכם זה כדי לגרוע מהודעות או מהתחייבויות ההסתדרות כאמור
במכתבים מיום  24באוגוסט  2015בנושא הסגל הבכיר בשירות המדינה ,מיום 13
בינואר  2016בנושא רפורמה במכרזים בינמשרדיים ומיום  15במ p 2015בגושא
הערכת עובדים.

)ג( הסכם זה מהווה מיצוי מלא ומוחלט של כל תביעות הצדדים בעניינים שהוסדרו בהסכם זה
ואשר אינם נדברים בסעיפים־קטנים )א( ו  )-ב( לעיל .למען הסר ספק יובהר כי סעיף־קטן זה
אינו מתייחס להחלטת הממשלה מיום  30.6.2013האמורה במבוא להסכם  ,rrrאשר בקשר
אליה יחול מיצוי תביעות רק כאמור בסעיפים־קטנים )א( ו ) -ב(.

)ד( בכל הנוגע להסדר ההשתתפות הקבוע בהסכם זה ,מובהר כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע
מהאפשרות להעלות דרישות כלכליות בגינו ,בדמה הארצית ,החל מיום  , 1.7.2018לגבי
התקופה שמיום  1.7.2018ואילך.
)ה( אין כאמור בהסכם זה כדי לגדוע מההוראות בעניין מיצוי תביעות החלות על הצדדים.

)א( הצדדים מתחייבים כי לא ינקוט צד אחר או יחידה מיחידותיד נגד הצד השני או יחידה
מיחידותיו ,באמצעי שביתה או השבתה ,מלאה או חלקית ,או כל פגיעה אחרת בהליכי
העבודה או בסדריה ,הן ברמה הארצית והן ברמה המקומית ,בכל הנוגע למהלכים הנעשים
על מנת ליישם את החלטת הממשלה מיום  , 30.6.2013כאמור במבוא להסכם זה ,אשר כבד
הופעלו נכון למועד חתימת הסכם זה ובהתאם לאופן שבו הופעלו.
)ב( הצדדים מתחייבים כי לא ינקוט צד אחד או יחידה מיחידותיו נגד הצד השני או יחידה
מיתידותיו ,באמצעי שביתה או השבתה ,מלאה או חלקית ,או כל פגיעה אחרת בהליכי
העבודה או בסדריה ,הן ברמה הארצית והן ברמה המקומית ,לגבי העניינים שהוסדרו
בהסכם זה ,ואשר אינם נוכרים בסעיף־קטן )א( לעיל .למען הסק ספק יובהר בי סעיף קטן זה
אינו מתייחס להחלטת הממשלה מיום  30.06.2013האמורה במבוא להסכם זה ,אשר בקשר
אליה יחול השקט התעשייתי רק כאמור בסעיף קטן )א(.
)ג(

האמור בסעיף־קטן )ב( לעיל לא יחול ,ההל מיום  , 1.7.2018לגבי דרישות כלכליות ברמה
הארצית ,הנוגעות להסדר ההשתתפות ,בגין התקופה שתחילתה ביום . 1.7.2018

)ד( אין באמור בהסכם זה כדי לגרוע מההוראות בעניין שקט תעשייתי החלות על הצדדים.
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■יישוב חילוקי דעות
ועדת מעקב בהשתתפות הממונה על השכר ויו״ר האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות תמשיך
לעקוב ולסייע בביצוע של הסכם זה ולהכריע בחילוקי הדעות הנוגעים לו.
החלטותיה של ועדת המעקב תהיינה סופיות ותחייבנה את הצדדים.

הסתדרות עובדי המדינה

שב2017-7973 .

