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הודעה לעיתונות
הממונה על השכר באוצר ויו"ר ההסתדרות חתמו על הסכ שכר
חדש במסגרתו תינת תוספת שכר של  5%לעובדי המגזר הציבורי
הממונה על השכר ,אלי כה ויו"ר ההסתדרות ,עופר עיני ,חתמו על הסכ! שכר חדש במסגרתו
תינת תוספת שכר בשיעור של  5%לעובדי המגזר הציבורי .ההסכ! נחת! על בסיס סיכו!
העקרונות שהושג בי שר האוצר ליו"ר ההסתדרות ביו! ה 26.7.07במסגרתו התחייבה
ההסתדרות על שמירת שקט תעשייתי עד ליו! ה.31.12.09
שר האוצר ,רוני בר$או  ,בר) על חתימת ההסכ! ואמר כי הושג הסכ! חשוב ומרכזי בתחו! יחסי
העבודה "מדובר בהסכ! אחראי המיטיב ע! העובדי! והגמלאי! ,א) ג! לוקח בחשבו את
המגבלות התקציביות של הממשלה ואת יכולות המשק" .השר הוסי* כי ההסכ! מבטיח שקט
תעשייתי ולכ יאפשר פעילות כלכלית תקינה של המשק.
יו"ר ההסתדרות ,עופר עיני ,אמר כי התוספות שקיבלו הגמלאי! מבטאות את המחויבות של
העובדי! השייכי! להסתדרות לחבריה! שפרשו לגמלאות .ההסכ! מוכיח שהעובדי! והגמלאי!,
אחד ה!".
הממונה על השכר ,אלי כה  ,ציי כי בכ) מגיע לסיומו רצ* ארו) של משאי! ומתני! במסגרת!
גובשו הסכמי! במגזר הציבורי ע! הסתדרות המורי! ,ארגו המורי! ,הסגל האקדמי
וההסתדרות הכללית" .מדובר בהסכ! הוג לכל הצדדי! הבא לידי ביטוי בשני תחומי! עיקריי!:
תוספת שכר לעובדי! במגזר הציבורי ופיצוי שחיקה לגמלאי! לצד שינוי במנגנו ההצמדה" .כה
הוסי* כי מדובר בהסכ! המסדיר באופ הוג את מנגנו הפנסיה התקציבית.
על$פי ההסכ תינת לעובדי תוספת שכר בעלות של  5%עפ"י הפריסה הבאה 1.5% :החל
מינואר  1.5% ,2008נוספי! החל מדצמבר  2008ו 2%נוספי! המשלימי! ל ,5%החל מדצמבר
 .2009בחודשי! הקרובי! ינהל כל איגוד מקצועי מו"מ מול הממונה על השכר באוצר על הסכ!
שיקבע את חלוקת התוספת בי העובדי! באיגוד .התוספת תשול! ע! חתימת ההסכ! של כל
איגוד ואיגוד.
הוחלט כי התשלו! הראשו ,בגי התקופה שבי ינואר עד נובמבר  ,2008יינת כמענק של 16.5%
כבר בחודש יוני הקרוב )תוספת בשיעור של  1.5%לחודש כפול  11חודשי!( .המענק ישול לכלל
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העובדי והגמלאי בעלי פנסיה התקציבית .הצדדי! החליטו על תשלו! המענק כדי להטיב ע!
הגמלאי! ,אשר על פי החוק הקיי! ,קצבת! מוצמדת למשכורתו של עובד פעיל באותה הדרגה.
שר האוצר יפעל לתיקו החוק כ) שיתאפשר לייש! את מנגנו עדכו גמלת הפנסיה של עובדי
המדינה ,כפי שנקבע בהסכ! ,על פיו שקצבת הגמלאי! תוצמד למדד המחירי! לצרכ .תשלו!
המענק בחודש יוני נועד לאפשר לגמלאי! לקבל את התשלו! מוקד! ככל שנית ,מבלי להמתי
לחתימת ההסכמי! של כל איגוד ואיגוד או לשינוי החוק.
וודאי
ִ
בהסתדרות ובאוצר מסבירי! כי השינוי בשיטת ההצמדה נועד להבטיח מנגנו עדכו סדיר,
והוג עבור הגמלאי! .המנגנו החדש יאפשר עדכו אוטומטי של הגמלה ,אחת לשנה ,בשיעור
מלוא מדד המחירי! ,לעומת ההצמדה הקיימת להסכמי השכר הנחתמי! אחת למספר שני!.
מועד תחילת התיקו יחול עלפי ההצעה בתו! שנת .2008
בנוס* נקבע שגמלאי! בעלי פנסיה תקציבית יקבלו את מלוא תוספת השכר בשיעור של 5%
ותוענק לה! תוספת שחיקה חד פעמית בשיעור של בי  5%ל) 12%בהתא! למועד פרישה(
בפריסה על פני השני!  .20082010עוד נקבע שתוק! קר לרווחת הגמלאי! ובהתא! לזאת ,יקצו
המעסיקי! אחת לשנה סכו! בגובה  - 393ברוטו עבור כל גמלאי .כמו כ ,יקבלו הגמלאי!
תוספת בגי עליית המדד בשנת .2008
עוד סוכ! בי הצדדי! כי דרגת הפרישה המוענקת לעובדי! עלפי התקשי"ר ,תעוג בהסכ!
הקיבוצי וזאת על מנת להבטיח את קיומה.
בנוס* ,הוחלט על הקמת ועדה לבחינת מבנה ההעסקה במגזר הציבורי ,בהשתתפות נציגי משרד
האוצר ,נציבות שרות המדינה וההסתדרות.
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