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 770270םכסה
הסכם קיבוצי מיוחד
=================================

בין:

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל
מצד אחד
)להלן " -הממשלה"(

לבין:

הסתדרות הכללית של העובדים בא"י
מצד שני
)להלן " -ההסתדרות"(

הואיל:

וההסתדרות הכללית תבעה בעד עובדי הייצור "תוספת פיצוי" לשנת
;1977

והואיל:

וממשלת ישראל נענתה לתביעה זו בתור מעסיקת עובדי ייצור במפעלים
הנמצאים בבעלותה;

לפיכך הוסכם בין הצדדים כלהלן:
א" .תוספת הפיצוי" תהיה בשיעור של  4.75%מהשכר המשולב בצירוף התוספת לשנת
 1977בשיעור של .3%
"שכר משולב" בהסכם זה משמעותו  -כל מרכיבי השכר אשר לפי הסכם קיבוצי
בר-תוקף משתלמת עליהם תוספת יוקר בצירוף כל תוספות היוקר אשר הצטברו עד
לתאריך  ,31.12.76או עד ל ,31.3.77-בהתאם למועד תחולת הסכם העבודה הקיבוצי
במפעל.
ב" .תוספת פיצוי" זו תישאר קבועה ולא יחולו עליה תוספות היוקר שתשולמנה בשנת
.1977
ג .בתאריך  ,1.1.78או  ,1.4.78הכל לפי מועד חידוש ההסכם הקיבוצי תצורף "תוספת
הפיצוי" לשכר המשולב ,כשכר לכל דבר ותחול עליה תוספת היוקר שתשולם
ב.1.4.78-
ד" .תוספת הפיצוי" תיכלל בחישובי שכר עידוד ,תוספות משמרת ושכר שעות נוספות.
ה" .תוספת הפיצוי" תשא בהפרשות המקובלות לתנאים סוציאליים.
ו" .תוספת הפיצוי" תחול על העובדים במפעלי ייצור )שקבלו בשנים  1976ו1977-
תוספות שכר בשעורים של  6%ו 3%-בהתאמה( למעט עובדים המדורגים בדרוגים
הארציים של השרות הצבורי ,כגון :דרוג המהנדסים ,הטכנאים ,המח"ר ,האחיד
וכדו )לפי הפרוט הרצוף( ואשר קבלו תוספת גמול השכלה או תוספות מקבילות
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לה.
ז .הסכם זה יחול על המפעלים המפורטים ברשימה מוסכמת בין הצדדים והמצורפת
להסכם זה כנספח.
ח .הצדדים יפעלו שלהסכם קיבוצי זה יצטרפו החברות הממשלתיות ,בהתאם לרשימה
המוסכמת בין הצדדים המצורפת להסכם זה ,ועובדי החברות האלה ,הכל בכפיפות
לאמור בסעיף ו לעיל.

ולראיה באנו על החתום
ביום  22.4.77בתל-אביב

------------בשם הממשלה

------------------בשם ההסתדרות הכללית

רשימת הדירוגים בשרות הצבורי אשר קבלו
גמול השכלה או תוספות מקבילות
============================
בהתאם לסעיף ו להסכם הקיבוצי

 .1אחיד
 .2מח"ר
 .3מהנדסים
 .4טכנאים הנדסאים
 .5משפטנים
 .6עובדי מחקר
 .7סגל אקדמי
 .8עוזרי הוראה ומחקר
 .9מורים
 .10עתונאים
 .11רופאים
] 3) [28/04/2008 18:50:18ךותמ  1977.htm (2רוצייה ידבועל יוציפ תפסות 5/PDF/םימכסה/רקחמה רתאfile:///D|/

AgreementShow

 .12רוקחים
 .13מיקרוביולוגים
 .14אחיות
 .15פיזיוטרפיסטים
 .16טכנאי רנטגן
 .17עובדים סוציאלים
 .18מינהל ומשק
 .19שוטרים וסוהרים
 .20שופטים ודיינים
 .21עובדי ביקורת
 .22דרוג מקצ"ט.
נספח לפי סעיף ח להסכם הקיבוצי)לא הוקלד ראה במקור(
נספח לפי סעיף ז להסכם הקיבוצי )לא הוקלד ראה במקור(.
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