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סיכום דברים
===========
מיום 18/2/1998
==============
בין:

מדינת ישראל
)להלן  -המדינה(

לבין:

ארגון סגל המחקר במערכת הבטחון ובמשרד הממשלה
)להלן  -ארגון סגל המחקר(

ובין הצדדים מתקיים מו"מ בנושאים שונים ,לרבות מו"מ על מעבר עובדי
הואיל:
יחידת הסמך רפא"ל שהם חברי ארגון סגל המחקר לחברת רפא"ל בע"מ ,מו"מ
המצוי בשלבים מתקדים ביותר וצפוי להסתיים בתוך כחודשיים ,ולרבות
מו"מ על הסכם העבודה החדש המתייחס לשאר החברים בארגון סגל
המחקר והאמור להחתם ביחד עם הסכם המעבר לחברת רפא"ל בע"מ;
והואיל :והצדדים דנים גם בפרשה שעשויה לסיים את ההתדיינות בתיק נז22-4/
בת"א ותיקים נו 794-1/נו ,15/2752/נז 3/2610/97/בחיפה;
והואיל:

והמו"מ נמשך מזה זמן;

והואיל:

והוסכם כמחווה של רצון טוב על תשלום מקדמה בתנאים המפורטים להלן;

על כן הוסכם בין הצדדים כדלקמן:
==============================
 .1הצדדים יבקשו במשותף מבית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב-יפו )דיון
נז 22-2/בפני כב השופטת שגיא( לעכב את המשך ההליכים בתיק זה לתקופה של
חודשיים ימים מיום חתימת הסכם זה ,ובלבד שבתקופת האמורה ימשך המו"מ בין
הצדדים כאמור לעיל ,נוסח הפניה החתום מצ"ב בנספח א להכם זה ומהווה חלק
בלתי נפרד ממנו ,ומוסכם כי ב"כ המדינה הם שיגישו אותו לבית הדין מיד לאחר
חתימת הסכם זה.
ארגון סגל המחקר מצהיר ומתחייב כי יעשה כל שביכולתו להחיל השהיית הליכים
מקבילה גם לגבי התביעות התלויות ועומדות בבית הדין האזורי לעבודה בחיפה
)נו 794-1/נו 15/2752/ו-נז.(3/2610/97/
 .2כל עובד מדינה וכן עובד הסכם ,המדורג בדרוג עובדי מחקר במערכת הבטחון
ובמשרד ראש הממשלה והינו עובד פעיל )מקבל משכורת כעובד המדינה ואינו
בשבתון ,בחל"ת וכיוצ"ב( ,או בשבתון בארץ ,יקבל מקדמה חד פעמית בסכום 3,000
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ש"ח )ברוטו(.
תשלום יבוצע עם חתימת הסכם זה ולכל המאוחר עד מועד תשלום משכורת חודש
פברואר .1998
 .3המקדמה האמורה בסעיף  2לעיל תקוזז מכל תשלום עתידי ,לרבות משכר שוטף,
שיגיע למי מעובדי המחקר שקיבלו את המקדמה האמורה ,וזאת לפי החלטת המדינה.
 .4המדינה רשאית בכל עת ,לפי שיקול דעתה המוחלט ,להפעיל את הקיזוז האמור
בסעיף  3לעיל.
 .5ארגון סגל המחקר יהיה רשאי בכל שלב ,לפי שיקול דעתו המוחלט ,לבקש חידוש
מיידי של ההליכים בתיק נז 22-4/הנ"ל ולהודיע על כך לבית הדין הנכבד
ולמדינה ,ובמקרה כזה גם לא תחול הצהרת והתחייבות ארגון סגל המחקר לגבי
התיקים שבבית הדין האזורי בחיפה.
 .6א .חודש ימים לאחר מועד חתימת הסכם זה ידונו הצדדים בהארכת השהיית
ההליכים בתיקים האמורים לעיל בחודש נוסף )מעבר לחודשיים עליהם הוסכם
כאמור לעיל( ואם תושג הסכמה בין הצדדים  -יקבלו העובדים האמורים בסעיף
 2לעיל מקדמה נוספת בסכום ל  2,500ש"ח )ברוטו(.
ב .חודשיים ימים לאחר מועד הסכם זה ידונו הצדדים בהארכת השהיית ההליכים
בתיקים האמורים לעיל בעוד חודש )בנוסף לזה שאמור בסעיף 6א לעיל( ,ואם
תושג הסכמה בין ההצדדים  -יקבלו העובדים האמורים בסעיף  2לעיל ,מקדמה
נוספת בסכום של  2,000ש"ח )ברוטו(.
ג .סעיפים  3ו 4-יחולו גם לגבי המקדמה הנוספת האמורה בסעיף זה ,וכן תחול
לגבי המשך השהיית ההליכים שבסעיף זה סמכות ארגון סגל המחקר לפעול
כאמור בסעיף  5לעיל.
 .7מדובר בהסדר ביניים שאינו מיועד לגרוע מזכויות וטענות מי מהצדדים.

ולראיה באו הצדדים על החתום:
)(-
-----------------------------ארגון סגל המחקר המערכת הבטחון
ובמשרד ראש הממשלה

)(-
-------------------מדינת ישראל
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