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 790652םכסה
הסכם קיבוצי
====================
שנערך ביום 23.05.1979
בין
מדינת ישראל/ממשלת ישראל
ע"י נציבות שירות המדינה הד"ר אברהם פרדימן
מצד אחד
)להלן " -הממשלה"(
ובין
ההסתדרות הכללית של העובדים בא"י
הסתדרות הפקידים
עובדי המינהל והשירותים
ארגון עובדי משרד הבטחון
מצד שני
)להלן " -העובדים"(
הואיל:

וביום  23.11.78נחתם הסכם קיבוצי בדבר שכר ותנאי עבודה של
העובדים בשרות המדינה לשנים ) ,1978/80להלן " -הסכם המסגרת"(;

והואיל:

ועד למועד חתימת הסכם זה קבלו תוספת דריכות כל עובדי המשרד
בדרגות ט"ו) +כולל( ומעלה בדירוג האחיד והמקבילים להם בכל
הדירוגים האחרים ,למעט :רופאים ,אחים ועובדי מחקר.

והואיל:

ועד למועד חתימת הסכם זה קבלו חלק מעובדי המשרד בדרגות ט"ו
)כולל( ומטה ובדרוגים האחרים תוספת כוננות ותשלום עבור שעות
נוספות;

והואיל:

והממשלה הסכימה ,בין השאר ,כי תשולם תוספת דריכות לכל עובדי
המשרד בכל הדרגות ובכל הדירוגים למעט אלה הנזכרים בפסקה הראשונה
לעיל וכי יופסקו במקביל התשלום בגין תוספת הכוננות ובגין  10שעות
העבודה הנוספות הראשונות ,בכפוף להוראות הסכם זה ,וכן כי יחולו
על עובדי משרד הבטחון כל ההסדרים המפורטים בהסכם זה;

והואיל:

והצדדים מעוניינים לרשום כהסכם קיבוצי את כל ההסדרים המיוחדים
עליהם הוסכם בהתאם להוראות הסכם המסגרת;

לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כלהלן:
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 .1א .המבוא להסכם זה והנספחים הנלווים אליו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
ב .למען הסר ספק בזה כי עובד משרד לצורכי הסכם זה הינו עובד קבוע ,זמני,
ארעי או המועסק על-פי חוזה מיוחד בהתאם להוראות נש"מ.
 .2החל מיום  1.4.1978תשולם לכל עובדי המשרד  -למעט רופאים ,אחים ,ועובדי
מחקר  -בכל דרגה ודירוג )להלן " -עובדי המשרד"( תוספת דריכות בשיעורים
הנהוגים לגבי הדרגות המקבילות בצה"ל ,כמפורט להלן .מוסכם עם זאת ,כי אם
ישונה הדירוג על-פי הסכמים ארציים של קבוצה מעובדי המשרד אשר קיבלו ו/או
מקבלים דריכות מבצעית ,לא יהא בשינוי הדירוג כדי לגרוע מזכותם להמשיך
ולקבל דריכות מבצעית.
א.

===========================================
| תוספת דריכות |
|
| ה ד ר ג ה | בל"י לחודש |
||--------------
|
||1.10.78|1.4.78
|
|=========================================|
| | 1939 | 1680
| אלוף  | 10 -כ
||-------|------|------------|-------------
| | 1846 | 1600
| תא"ל  | 9 -כ
||-------|------|------------|-------------
| אל"מ  |8 - 7 -יט1-יט| 1812 | 1570 | 2
||-------|------|------------|-------------
| סא"ל  |6 - 5 -יז-יח | | 1616 | 1400
||-------|------|------------|-------------
| רס"ן  |4 - 3 -טו-טז | | 1521 | 1310
||-------|------|------------|-------------
| סרן | 2 -יד)טו אישית(| | 1056 | 915
||-------|------|------------|-------------
| סגן  | 1 -יב-יג | | 900 | 780
||-------|------|------------|-------------
| יא | | 808 | 700
| סג"מ
||-------|------|------------|-------------
| | 600 | 520
| י
| רס"ל
||-------|------|------------|-------------
| | 485 | 420
| ט
| סמ"ר
||-------|------|------------|-------------
| י-ח | | 358 | 310
| סמל
===========================================

ב .על שעורי תוספת הדריכות המפורטים לעיל בס"ק א תתוסף לעובדי המשרד
תוספת באחוזים בגובה תוספת צבא הקבע החלה על תוספת הדריכות המבצעית
בצה"ל כלהלן:
=========================================
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| גובה התוספת |
| ה ד ר ג ה
|=======================================|
|
|
|
|
| 49%
|  - 3 - 10ט"ו-כ"א
|
|
|
|
|  - 2י"ד-ט"ו )אישית(| 43%
|
|
|
|
| 36%
|  - 1י"א-י"ג
|
|
|
|
| 40%
 ו-י|
=========================================
ג .החל מ 1.4.78-תעודכן לעובדי המשרד התוספת המשולמת על הדריכות המבצעית
מכח פסה"ד של ביה"ד לעבודה )להלן תד"מ( בהתאם ליחס שהיה קיים בין
הדריכות המבצעית לבין התד"מ ב 1.4.76-ושיעורו יהיו כדלקמן:
===============================
| התוספת בל"י לחודש|
|
| הדרגה ||------------------
|מ|1.4.78-מ|1.10.78-
|
|=============================|
|  - 5י"ז | | 198 | 172
|  - 6י"ח | | 494 | 428
|  - 7י"ט| 780 | 676 | 1
|  - 8י"ט| 594 | 515 | 2
|  - 9כ | | 605 | 524
|  - 10כ"א | | 635 | 551
===============================
ד .לתד"מ כמפורט לעיל בס"ק ג ,תתווסף לעובדי המשרד תוספת באחוזים
בשיעור ההפרש ,שבין תוספת צבא קבע לאחר ) 1.4.78להלן תצ"ק נוכחי(
לבין תוספת צבא קבע לפני ) 1.4.78תצ"ק קודם( כמפורט להלן:
==============================================
| דרגה | ההפרש | תצ"ק הקודמת | תצ"ק הנוכחית |
|
| ב%-
| ב%-
|
|
|============================================|
|
| י"ז | 49 | 35 = | 14%
|
| י"ח | 49 | 33%= | 16%
|
| י"ט 49 | 30%= | 19% | 1
|
| י"ט 49 | 30%= | 19% | 2
|
| כ | 49 | 27%= | 22%
|
| כ"א | 49 | 28%= | 21%
==============================================
 .3עובד המשרד אשר קבל דריכות מבצעית בהתאם ללוח הקבלת הדרגות בין צה"ל לשרות
המדינה שהיה בתוקף עד ליום ) 31.3.78להלן לוח ההקבלה הישן( ,ימשיך לקבל את
תוספת הדריכות המבצעית על כל מרכיביה ,בהתאם לנקוב לצד דרגתו בלוח ההקבלה
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הישן ,כפי שתעודכן בהתאם להוראות הסכם זה ,וזאת עד למועד שבו יועלה בדרגה
ו/או בדרגות לאחר  ,1.4.78ויתחיל לקבל דריכות מבצעית בהתאם ללוח ההקבלה
החדש כמפורט לעיל בסעיף  ,2ובלבד שבכל מקרה לא תקטן תוספת הדריכות שיקבל,
על כל מרכיביה ,בגין עליתו בדרגה.
 .4עובדי המשרד בדרגות ט"ו )כולל( ומטה ,ובדרוגים האחרים ,אשר קבלו תשלום
בגין כוננות יקבלו תוספת דריכות מבצעית ,על כל מרכיביה ,בהתאם לנקוב ,בצד
דרגתם בלוח ההקבלה הישן ,כפי שתעודכן בהתאם להוראות הסכם זה ,וזאת עד
למועד בו יועלה בדרגה ו/או בדרגות לאחר  ,1.4.78ויתחיל לקבל דריכות מבצעית
בהתאם ללוח ההקבלה החדש כמפורט לעיל בסעיף  ,2ובלבד שבכל מקרה לא תקטן
תוספת הדריכות שיקבל ,על כל מרכיביה ,בגין עליתו בדרגה.
 .5א (1 .עובדי המשרד בדרגות ט"ו )כולל( ומטה ומקבילים בדרוגים האחרים,
אשר קבלו תוספת כוננות ותשלום בגין  10שעות עבודה נוספות בשיעור
העולה על תוספת הדריכות ,לה הם זכאים עפ"י הוראות סעיף ) 2על כל
סעיפי המשנה שבו( לעיל ,יקבלו את סכום ההפרש שבין התשלום בגין
כוננות  10 +שעות נוספות ,כפי שיחושב להלן בס"ק  ,2לבין תוספת
הדריכות המבצעית על כל מרכיביה התוספת המשלימה תעודכן בשיעורים
ובתנאים שבהם תעודכן תוספת הדריכות .התוספת המשלימה דינה כדין
 (2חישוב מרכיב הכוננות והתשלום בגין שעות נוספות יבוצע כדלקמן:
מרכיב הכוננות יחושב במלואו ומרכיב השעות הנוספות יחושב כממוצע
התשלום בגין שעות נוספות שקבל העובד בשלושת החודשים שקדמו למועד
חתימת הסכם זה ,וזאת עד לתקרה של תשלום בגין  10שעות נוספות.
ב .התוספת המשלימה הנ"ל תבוטל כאשר יגיע העובד לדרגה שבה תשווה ו/או
תעלה הדריכות המשולמת על-פי דרגתו החדשה לשיעור הדריכות והתוספת
המשלימה שהיה זכאי להם על לעליתו בדרגה.
 .6החל מ 1.4.78-יהיו עובדי המשרד המועסקים במשרות חלקיות של  50%ומעלה זכאים
לתשלום תוספת דריכות מופחתת בסכומים המפורטים בנספח א לצד דרגתם וביחס
ישר לחלקיות משרתם.
 .7נציב שירות המדינה והמנהל הכללי של משרד הבטחון מתחייבים לפעול לכך כי
תתקבל החלטת ממשלה מתאימה ,אשר תחיל את החלטת הממשלה "הודעה בדבר הכרה
בתוספת קבועה" בתוקף סמכותה לפי סעיף  8לחוק שירות המדינה )גימלאות( )נוסח
משולב( תש"ל  ,1970כפי שפורסמה בילקוט הפירסומים  2190מיום כ"ז בשבט
תשל"ו ,גם על הדריכות המבצעית המשולמת לכל עובדי המשרד מדרגות ט"ו )כולל(
ומטה והדירוגים המקצועיים האחרים.
 .8על הדריכות המבצעית על כל מרכיביה כמפורט בהסכם זה  -לרבות על-פי ההסכמים
סעיפים  3-6לעיל  -יחולו ההוראות בדבר עדכון תוספת בצה"ל.
 .9מוסכם בזה בין הצדדים על-אף האמור במבוא להסכם זה כי שמורה לעובדים הזכות
להמשיך בתביעתם כי לא ינוכה התשלום בגין  10שעות עבודה נוספות ראשונות
ויוחזרו הסכומים שנוכו ,תביעה זו תידון בין הצדדים במו"מ ובהעדר הסכמה
בהתאם להוראות סעיף  13להלן.
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 .10למען מנוע ספק מוצהר בין הצדדים כי כל אותם נושאים בקשר לעובדי המשרד אשר
הועלו ו/או נדונו ו/או סוכמו בין הנהלת משהב"ט וארגון עובדי משהב"ט ידונו
ויסוכמו ויחייבו לפי הענין גם בתקופת הסכם זה ,על-פי הנוהגים ובמתכונת
ששררו עד כה ,ואין הסכם זה גורע מהם ומתקפם ,אין הוא משנה אותם ואין הוא
מבטלם.
 .11עבודת כפיים
----------עובדי כפיים בתפקידי מסגרים ,נגרים ,חשמלאים ,עובדי תחזוקה ובנאים במשרד
הבטחון בתפקידים מיוחדים הכוללים עבודות תחזוקה עבור צה"ל ,יהיו זכאים
לתוספת חריגים בסך  8.08ל"י ליום עבודה בפועל מיום  1.4.78ובסך  10.10ל"י
ליום מיום 1.10.78
התוספת הנ"ל תעודכן על-פי עדכון התוספת בהסכם המסגרת.
 .12חילוקי דעות
----------חילוקי דעות בקשר לביצועו או לפירושו של הסכם זה אשר יתגלעו בין הצדדים
ייושבו כדלהלן:
א .בירור בין נציגי הצדדים בועדה פריטטית אשר תתכנס על-פי בקשת אחד
הצדדים תוך שבועיים ממועד הבקשה.
ב .מסקנות מוסכמות של הועדה הפריטטית האמורה יערכו בצורת זכרון דברים,
יחתמו ע"י חברי הועדה וייחייבו את הצדדים ללא ערעור ויהוו חלק מהסכם
קיבוצי זה.
ג .לא הגיעה הועדה הפריטטית להחלטה מוסכמת תוך חודש ימים ,יועבר הנושא
לבורר מוסכם על דעת שני הצדדים .החלטתו תחייב את הצדדים ובהעדר הסכמה
על בורר יועבר הענין להכרעת המוסד לבוררות מוסכמת.
 .13תנאים שנקבעו בין הצדדים בהסכמים קיבוציים ובהסדרים קודמים ימשיכו להיות
בני תוקף בתקופת תוקפו של הסכם זה אלא אם שונו במפורש או במשתמע על-ידי
הוראה מהוראות הסכם זה.
 .14תקופת תוקפו של הסכם זה הוא מ 1.4.78-ועד ליום  31.3.80אלא אם נקבע בהסכם
זה אחרת.
 .15א .במשכורות חודשים אפריל ומאי  1979שולמו לעובדי המשרד מקדמות על חשבון
המגיע להם על-פי הסכם זה.
ב .במשכורת חודש יוני  1979ישולמו לעובדי המשרד ,ההפרשים הנובעים מהסכם
זה ,בניכוי המקדמות ששולמו לעובדי המשרד כאמור בס"ק א לעיל.
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ולראיה באו הצדדים על החתום

------------------ה ע ו ב ד ים

--------------------ה מ מ ש ל ה
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