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זכרון דברים
=====================
בין:

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל
המיוצגת ע"י נציב שירות המדינה
מר איתן יעקובסון
)להלן " -הממשלה"(

לבין:

החטיבה האוטונומית לעובדי מחקר בהסתדרות המהנדסים
המיוצגת ע"י יו"ר החטיבה ד"ר ישראל זיידרמן
מצד שני
)להלן " -החטיבה"(

הואיל:

וביום  11.11.79נחתם זכרון דברים בין הממשלה לבין החטיבה )להלן -
"זכרון הדברים העיקרי"(;

והואיל:

ובסעיף  23לזכרון הדברים העיקרי נקבע שאם ינתנו לעובדי המחקר
במערכת הבטחון תוספות שכר ,ידונו הצדדים בדבר דרך יישומם על
עובדי המחקר בשירות המדינה;

והואיל:

ובזכרון הדברים מיום  17.10.80שנחתם בין הממשלה לבין ההסתדרות
נקבע תוספות שכר שישולמו לעובדי המחקר במערכת הבטחון;

והואיל:

והחטיבה מייצגת את העובדים בשירות המדינה המדורגים בדירוג עובדי
המחקר )להלן " -עובדי המחקר" או "העובדים"(;

מצד אחד

לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כלהלן:
 .1המבוא לזכרון דברים זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
 .2א .מוסכם בזה כי כוננות-על וגמול אקדמי ישולמו לעובדים בהתאם לדרגותיהם
ובהתאם לשיעורם כמפורט מטה:
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ב .התשלומים דלעיל יחושבו על מרכיבי השכר כמפורט להלן:
גמול אקדמי
---------משכורת משולבת )לרבות תוספת הוותק ד)ד"ר( -ה(1-
וגרירת וותק בדרגות א1--ג(
)
שכר קידום
מנת קידום
תוספת יצור )בחברות הממשלתיות בהן היא קיימת(
כוננות-על
--------על כל המרכיבים הנ"ל וכן על
גמול השכלה
גמול אקדמי
תוספת משפחה
תוספת בגין בטול שעות קיץ
 .3א .על התשלומים הנ"ל יחולו בהתאמה הפסקאות הבאות בתקשי"ר:
 ;25.379 ;25.375 ;25.374 ;25.367שנוסחם כפי שמופיעים בעת חתימת
זכרון דברים זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
ב .התשלום עבור כוננות-על וגמול אקדמי יחשב כרכיב שכר לצורך תשלום
פיצויי פיטורין.
ג .עובדים השוהים בהשתלמות מאושרת על ידי המעסיק יהיו זכאים לתלום עבור
כוננות-על וגמול אקדמי בעת שהייתם בהשתלמות.
ד .צד א מתחייב להביא ,בהקדם האפשרי ,בפני ועדת השירות שליד נציבות
שירות המדינה את המלצתו להכרה בתוספות ,כוננות-על וגמול אקדמי,
כתוספות קבועות לצורך חוק שירות המדינה )גימלאות( )נוסח משולב(;
תש"ל ,1970-למי שזכאי לתוספת ערב פרישתו.
 .4מוסכם בין הצדדים כי במידה שיחולו שינויים בנושאים המוסדרים בהסכם זה לגבי
עובדי המחקר במערכת הבטחון ,יחולו שינויים אלו גם על העובדים עליהם חל
הסכם זה.
 .5תקופת תוקף ותחולה
----------------זכרון דברים זה ,הוא חלק בלתי נפרד מזכרון הדברים העיקרי כאשר תחולת
התשלום הוא מיום  ,1.9.79להוציא האמור בפיסקה  25.375לתקשי"ר שתחולתו מיום
.1.10.79
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 .6ביצוע ומועדי תשלום
-----------------התשלומים ,לרבות ההפרשים ,הנובעים מזכרון דברים זה ,ישולמו עם משכורת חודש
נובמבר  ,1980ולא יאוחר מאשר עם משכורת חודש דצמבר .1980
ולראייה באו הצדדים על החתום
היום כד בחשון התשמ"א 3 ,בנובמבר 1980

--------------------------------------------החטיבה האוטונומית
ההסתדרות הכללית
ממשלת ישראל בשם
לעובדי מחקר
מדינת ישראל
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