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זכרון דברים
=====================
הואיל:

ובמהלך המשא והמתן עם נציגי המדינה לקראת חתימת הסכם שכר לתקופה
) 1972/4להלן  -הסכם השכר( טען הועד הארצי של עובדי המחקר למערכת
הבטחון למימוש זכותם של עובדי המחקר כי תנאי השכר שלהם יושרו לכל
אלה הנהוגים מדי פעם לגבי הסגל האקדמי באוניברסיטה העברית;

והואיל:

והממשלה כופרת בזכותם של העובדים להשוואה כוללת של תנאי השכר
והעבודה עם אלה המקובלים באוניברסיטה העברית אך מצהירה ומוסכם
עליה כי הסכם השכר מבטא השוואה לסולם השכר הכולל שכר יסוד תוספת
ותק ,תוספת יוקר וכן ספרות מקצועית הפרש לקרן ההשתלמות ושנת
שבתון )לפי תקנון מוסכם( כפי שנקבעו בהסכם השכר של הסגל האקדמי
במוסדות להשכלה גבוהה לשנים  1972/74שנחתם ביום ;72./20.12

והואיל:

והצדדים מבלי לפגוע בזכויותיהם ובטענותיהם הסכימו לחתום על הסכם
שכר לשנים ;1972/4

אי לכך הוסכם והוצהר בין הצדדים כדלקמן:
 .1כל האמור במבוא לזכרון דברים זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
 .2התנאים המפורטים בהסכם השכר מיום  6.9.73יחולו על עובדי המחקר בתקופת הסכם
השכר.
 .3עובדי המחקר ימנעו מכל הליך בתביעתם העקרונית להשוואת תנאי השכר והעבודה
לאלה שבאוניבריסיטה על ליום  31.3.74והסכם זה לא ימנע מהם מלנקוט בהליכים
לאחר מועד זה.
 .4מוצהר ומוסכם כי חתימת הועד הארצי של עובדי המחקר על הסכם השכר לא תשמש
טענה כנגדו בכל הליך שהוא ינקוט הועד הארצי של עובדי המחקר של מערכת
הבטחון.
 .5מוסכם כי זכרון דברים זה יהווה חלק בלתי נפרד מהסכם השכר שייחתם לגבי
תקופת .1972/74

-----------נציגי הממשלה

------------------------------נציגי הועד הארצי של עובדי המחקר

זכרון דברים
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בין:

הועד הפועל של הההסתדרות
המחלקה לאיגוד מקצועי
הועד הארצי של עובדי המחקר במערכת

לבין:

הנהלות משרד האוצר ומשרד הבטחון
נציבות שירות המדינה

מצד אחד
מצד שני

בעקבות המשא ומתן על הסכם השכר של עובדי המחקר במערכת הבטחון לשנים 1972/74
שנערך ביום  19ביולי  1973הוסכם כדלקמן:
 .1סולם השכר יהיה בהתאם לסולם השכר שבתוקף באוניבריסיטה העברית בירושלים
לשנים  1972/74כולל דרגות הקידום הותק בדרגות הגבוהות.
 .2קרן השתלמות שנת שבתון ספרות מקצועית יהיו כמפורט בהסכם של המוסדות להשכלה
גבוהה.
 .3גמול יעוץ עבודה נוספת החל מ 1-באפריל  1972תהינה מכסות גמול ייעוץ עבודה
נוספת כדלקמן:
דרגה
---א+
א
ב
ג
ד
ה2

תשלום לחודש בל"י
---------------400.375.350.325.300.250.-

 .4תוספת תפקוד החל מ 1-באפריל  1972תהינה תוספות התפקוד כדלקמן:
תפקיד
----ראש מדור
ראש תחום
ראש מחלקה
ראש שטח
ראש חטיבה

תשלום בל"י לחודש
---------------150.180.220.260.300.-

 .5חברות באגודות מקצועיות :החל מ 1-באפריל  1972תשתתף הנהלת המוסד הגוף
בתשלום דמי חברות באגודות מקצועיות עד סך  30$.-לשנה .הרישום באגודה תהיה
טעונה אשור מראש של הנהלת הגוף.
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 .6בטוח חיים :הנהלת משרד הבטחון תשתתף בתשלום עבור בטוח חיים כפי שיקבע
בפרטים בין ש .גולמן וא .סריג תחולת הבטוח תהיה מ 1-באפריל .1972
 .7החזר מס נסיעות :החזר מס לנסיעות השתלמות יהיה לפי פרטים שיועבדו על ידי
א .שג נציג הועד הארצי של עובדי מחקר במערכת הבטחון.
 .8סולם השכר :דרגת מדריך )דוקטור( כנהוג במוסדות להשכלה גבוהה תופעל במכוני
המחקר של מערכת הבטחון הנחיות הקידום לדרגה זאת יקבעו על ידי ועדת הדרוג
העליונה.
 .9ניסויי שדה :פיצוי לעובדי מחקר המשתתפים בניסויי שדה יקבע על ידי א סריג
וש גולמן.
 .10נוהל החזר הוצאות רכב כפי שהודיע מנכ"ל משהב"ט.
 .11החזר הוצאות טלפון :מכסת שיחות טלפון ישולמו על ידי המשרד בהתאם להוראת
החשב הכללי כפי שיוסכם בין ש .גולמן וא .סריג.
 .12הלוואות לדיור :הלואות לדיור תנתנה לעובדי המחקר במערכת הבטחון עד לסכום
מירבי של  20,000ל"י בתנאי משכנתא ובהתאם למקובל במערכת הבטחון.
 .13תוספת תפקוד :תוספת העובדים שסימו את תפקודם ימשיכו לקבל את תוספת התפקיד
בהתאם לכללים המפורטים במכתב נציב שירות המדינה.
 .14הסכום המשולם תמורת גמול יעוץ  -עבודה נוספת וכן תוספת התפקוד יקבעו מדי
פעם בעת מו"מ על חדוש הסכמי העבודה כך שישמר משקלן היחסי בשכר האלמנטים של
השכר לצורך זה הם שכר יסוד ,תוספת ותק ותוספת יוקר.
 .15במידה והועד הארצי של עובדי המחקר במערכת הבטחון יקים קרן להשתתפות בשכר
לימוד )חקלאי מקצועי( לילדי עובדי המחקר תשתתף הנהלת המשרד ,באמצעות
הנהלות גופי המחקר כמקובל ביחידות הסמך של משרד הבטחון.
 .16מענק השתלמות :היות ותנאי ההשתלמות במערכת הבטחון נקבעו בהתאם למקובל
במוסדות להשכלה גבוהה על כן מוסכם שגם מענק ההשתלמות הניתן לסגל הזוטר
במוסדות להשכלה גבוהה ,ינתן לעובדי המחקר של מערכת הבטחון בדרגות
המקובלות.
 .17התוספת הנותנת לאלה שאינם זכאים לגמול ייעוץ עבודה נוספת תבדק על ידי א
ורמנס וצבי לבנה הצדדים לזכרון דברים זה יביאוהו בפני שולחיהם וימליצו על
אישורו ועם אישור יחתם באופן מלא.

--------צ ד א

--------צ ד ב

] 3) [28/04/2008 19:08:51ךותמ  72-74.htm (3רכשה םכסה 2/PDF/םימכסה/רקחמה רתאfile:///D|/

