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 951052םכסה
המוסד לבוררות מוסכמת בשרותים הציבוריים
======================================
בוררות מוסכמת )בר"מ( 5/95
בענין:

ההסתדרות הכללית החדשה
ארגון עובדי משרד הבטחון
ועד עובדי מחקר במשרד הבטחון

התובעים

נגד
מדינת ישראל
בפני:

הנתבעת

עו"ד נחמן אורי ,יו"ר
מר אברהם כהן ,חבר
מר יואל אלוני ,חבר

בשם התובעים :עוה"ד מר חיים ברנזון
בשם הנתבעת :עוה"ד גב דלית גילה
החלטה
=====
בהתאם לבקשת באי כוח הצדדים אנו נותנים תוקף של פסק בוררות להסכם הפשרה אליה
הגיעו הצדדים לפי הפרטים המובאים בהודעה שהעתק ממנה מצ"ב והחתומה על ידינו.
ניתן היום  22באוקטובר .1995

--------נחמן אורי

--------אברהם כהן

בפני המוסד לבוררות מוסכמת
-------------------------

---------יואל אלוני
בר"מ 5/95
---------
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בענין שבין :ההסתדרות הכללית החדשה
ארגון עובדי משרד הבטחון
ועד עובדי מחקר במשרד הבטחון
)המשרד הראשי(
על ידי ב"כ עו"ד חיים ברנזון ו/או דפנה שמואלביץ
ו/או גדעון רובין ו/או אסף ברנזון
מרחוב רמות ים  ,12מגדל הצוק
הרצליה פיתוח 46851
התובעים
טל ;574168-09 :פקס 574580-09
נגד
מדינת ישראל
ע"י פרקליטות המדינה
משרד המשפטים ,ירושלים
טל ;708735-02 :פקס 288065-02

הנתבעת

הודעה משותפת על פשרה מוסכמת
ובקשה למתן תוקף של פסק בוררות
=============================
א .הפשרה
---- .1הצדדים מודיעים בזאת למוסד הנכבד כי הגיעו ביניהם להסכמה לחיסול מלא וסופי
של התביעה ,כדלקמן:
)א( בהמשך להחלטות המוסד לבוררות מוסכמת בבר"מ  3/93ובבר"מ  8/92המדינה
תשלם לעובדי המחקר במשרד הראשי של משרד הבטחון )להלן  -המשרד(,
העובדים כיום במשרד או שיעבדו בו בעתיד )להלן  -העובדים( ,תוספת שכר
בשעור  14.5%משכרם של העובדים ,כ"תוספת השוואה" )להלן " -תוספת
ההשוואה"(.
)ב( שכר העובדים לצורך חישוב תוספת ההשוואה משמעו השכר הקובע לצרכי
גימלאות )להלן " -השכר הקובע"(.
)ג( תוספת ההשוואה תובא בחשבון לענין גמלאות ,פיצויי פיטורין ,קרן
השתלמות ,שעות נוספות וערך שעה.
)ד( מבלי לדחות את המועדים המוסכמים בפשרה זו המדינה מתחייבת כי כל
האישורים הנדרשים לצורך תשלום התוספת בגמלאות של העובדים יושגו
בהקדם ,ותמסר על כך הודעה להסתדרות ,תוך  10ימים מקבלת האישור.

] 4) [28/04/2008 18:49:35ךותמ  1995.htm (2טבהשמ ירקוח האוושה תפסות 5/PDF/םימכסה/רקחמה רתאfile:///D|/

AgreementShow

)ה( תוספת ההשוואה לא תבוא במקום או על חשבון כל תוספת או תשלום אחר
המשולמים או שישולמו לתובעים בעתיד ,ללא הסכמה נוספת של ההסתדרות,
במיוחד לא במקום או על חשבון תוספת בטחון יעודית.
ב .סדרי תשלום והפרשים
-----------------) .2א( תחולתה של תוספת השוואה לעובדים הינה מיום  ,1.7.92עובדים
שנתקבלו לעבודה לאחר  ,1.7.92תחול תוספת ההשוואה מיום תחילת
עבודתם.
)ב( תוספת ההשוואה תשולם באופן שוטף החל ממשכורת נובמבר  1995שתשולם
בתחילת דצמבר  ,1995ולכל המאוחר במשכורת דצמבר ,שתשולם בתחילת
ינואר .1996
)ג( הפרשים בגין העבר ישולמו לעובדים ,כאמור בס"ק )א( לעיל ,עם
תחילת התשלום השוטף ,כאמור בס"ק )ב( לעיל ,כדלהלן:
) (1בגין התקופה מיום  1.7.92עד  - 31.12.93לפי השכר הקובע
לחודש אוגוסט  ,1995ללא "מקדמת הגדלת השכר" על פי מכתבו של
הממונה על השכר מיום  ,24.7.95וללא השינויים בשכר לפי
מכתבו מיום .13.9.95
) (2בגין התקופה מינואר  1994ועד מועד התשלום בפועל ,לפי השכר
הקובע על כל חודש בחודשו ,כולל התשלומים על פי המכתבים
המצויינים בס"ק ) (1לעיל.
להלן " -החישוב".
ג .הפורשים
------) .3א( תוספת ההשוואה תחול בהתאמה גם על גמלאים והם יקבלו גם הפרשי
גמלה בהתאם.
)ב( עובדים שפרשו לגמלאות ,ויום עבודתם האחרון היה  1.7.92ואילך,
יקבלו הפרשי שכר והפרשי גמלה לפי החישוב ,בשינויים המחויבים.
)ג( עובדים שמועד פרישתם מהעבודה היה כאמור בס"ק )ב( לעיל ,ופרשו
שלא לגמלאות ,יהיו זכאים להפרשי שכר ותשלומים כאמור בסעיף )1ג(
לעיל )למעט גימלאות( ,על פי החישוב ,מיום  1.7.92ועד מועד
פרישתם ,זאת תוך  45יום מיום שיפנו בבקשה בכתב להנהלת משרד
הבטחון.
ד .אישור הפשרה
-----------
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 .4המדינה מצהירה כי הסכם זה אושר ע"י הממונה על השכר במשרד האוצר מכח
סמכותו לפי כל דין וכך גם לגבי כל גורם אחר שהסכם זה מותנה בהפעלת
סמכותו לפי כל דין.
ה .תוקף הפשרה ורישומה
----------------- .5הצדדים מבקשים מהמוסד הנכבד לתת להסכם זה תוקף של פסק בוררות ,כדי
שניתן יהיה להגישו לרישום לפי חוק הסכמים קיבוציים והוראות ההסכם
הקיבוצי להקמת המוסד הנכבד ,וכן לבטל את המועד הקבוע לדיון.

חיים ברנזון ,עו"ד
ב"כ התובעים

דליה גילה ,עו"ד
ב"כ המדינה
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