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 790265םכסה
ח אדר תשל"ט
 7מרץ 1979
זכרון דברים
=============
בין :

ממשלת ישראל
בשם מדינת ישראל
המיוצגת ע"י נציבות שרות המדינה
הנהלת ממ"ג שורק.

לבין :

הסתדרות הכללית של העובדים בא"י
האגף לאגוד מקצועי
המיוצגת ע"י ש .גילמן.
ועד עובדי המחקר בממ"ג שורק
המיוצג ע"י ד"ר ב .ארד.

 .1ועד עובדי המחקר בממ"ג שורק מצטרף בזה להסכם המסגרת על נספחיו ,כפי שנחתם
בין ממשלת ישראל והמעסיקים הצבוריים האחרים ,לבין ההסתדרות הכללית של
העובדים בארץ ישראל ביום .23.11.78
 .2במשכורת חודש מרץ  1979תשולם תוספת בשעור  15%לעובדי המחקר בממ"ג שורק
עבור החודשים אוקטובר  - 1978מרץ  1979על השכר המשולב )שכר יסוד ,תוספות
יוקר ,תוספות ותק  -מנות קידום (3% + 6% ,שהיה בחודשים אלה.
 .3במשכורת חודש אפריל  1979תשולם לעובדי המחקר בממ"ג שורק תוספת של  12.5%על
השכר כאמור בסעיף  2לעיל בעד החודשים אפריל  1978עד ספטמבר  1978ועד בכלל.
מסכום זה תנוכה המקדמה ששולמה לפי זכרון הדברים מיום .8.6.78
 .4במשכורת חודש אפריל  1979תשולם לעובדי המחקר בשורק ,התוספת הקבועה בסעיף 1
לנספח ד של הסכם המסגרת.
 .5החל ממשכורת חודש אפריל  1979עד למועד החתימה על הסכם קיבוצי בין מדינת
ישראל לבין ההסתדרות וועד עובדי המחקר הארצי של מערכת הבטחון כאמור בסעיף
 7להלן .תשולם לעובדי המחקר בממ"ג שורק תוספת לשכר בשעור  15%לחודש.
 .6החל ב 1.10.78-יעודכנו התוספות הקבועות בשעור הגדול של תוספת היוקר,
דהיינו ב 12.9%-כמקובל .הפרשים )או מקדמות על חשבונם( הנובעים מהעדכונים
ישולמו במשכורת חודש אפריל .1979
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 .7עובדי המחקר בממ"ג שורק יקבלו את השכר שיקבע בעתיד במסגרת הסכם השכר לשנת
 1978/80שיחתם בין מדינת ישראל לבין ההסתדרות  -האגף לאגוד מקצועי והועד
הארצי של עובדי מחקר במערכת הבטחון.
 .8הצדדים מתחייבים כי בתקופת תוקפו של הסכם זה לא ינקטו צד אחד נגד הצד השני
באמצעי שביתה או השבתה מלאה או חלקית או כל פגיעה מאורגנת בתהליכי העבודה
או סדריה לגבי הנושאים שעליהם הגיעו הצדדים להסדר בהסכם זה.

-----------------נציבות שרות המדינה
הנהלת ממ"ג שורק

-------------------------------שמעון גילמן בשם
בנימין ארד בשם ועד
עובדי המחקר בממ"ג שורק ההסתדרות הכללית
של העובדים בא"י
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