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                                                                   30.7.84  
  

 מ י ו ח ד    ק י ב ו צ י   ה ס כ ם                     
                      ================================= 

                                        
                                        

 , המוסדות להשכלה גבוהה בישראל    :בין
 י פרופ דן פטינקין "המיוצגים ע        

  
 אילן -אוני בר        
 גוריון -אוני בן        
 האוני העברית בירושלים         
 אביב -אוני תל        
 אוניב חיפה         
 מכון ויצמן         

 הטכניון         
  

 ") המעסיקים" -כל אחד מהם וכולם ביחד יקראו להלן (        
  

 ארגוני הסגל האקדמי הבכיר והזוטר במוסדות להשכלה גבוהה    :לבין
 י פרופ מנחם מגידור "המיוצגים ע        

  
 ארגוני הסגל האקדמי הבכיר והזוטר באוני בר אילן         
 גוריון -ארגוני הסגל האקדמי הבכיר והזוטר באוני בן        
 ארגוני הסגל האקדמי הבכיר והזוטר באוני העברית         
 אביב -ארגוני הסגל האקדמי הבכיר והזוטר באוני תל        
 ארגוני הסגל האקדמי הבכיר והזוטר באוני חיפה         
 ארגוני הסגל האקדמי הבכיר והזוטר במכון ויצמן         

 ארגוני הסגל האקדמי הבכיר והזוטר בטכניון         
  

 ") הסגל האקדמי" -כל אחד מהם וכולם ביחד יקראו להלן (        
  
  

 האקדמי  הסגל  לחברי  עבודה  מ בדבר שכר ותנאי"והצדדים ניהלו ביניהם מו  :הואיל
 ; 1.4.84-31.3.86בשירות המעסיקים לתקופה שבין         

  
  

 : לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן
  
  
 . המבוא להסכם זה הוא חלק בלתי נפרד ממנו   .1
  
 בשיעור  שכר  תוספות  אקדמי  לסגל  ישולמו  ,להלן  המפורטים  החל מהמועדים   .2

 "). תוספות שכר" -להלן (בהסכם זה , ובמועדים כפי שיפורטו להלן     
  
 המשולב  להלן ישולבו בשכר המשולב וטבלאות השכר 4תוספות השכר כמפורט בסעיף    .3

 דבר  לכל  שכר  תהיינה  תוספות השכר, מובהר כי, למען הסר ספק. ישתנו בהתאם     
 . וענין     

  
 שכר  תוספת  לעובדים  תשולם, 1984ביולי  1-מוסכם בין הצדדים כי החל מ   .א   .4

 בצירוף  1984  יולי  לחודש  המשולב  על בסיס השכר 10%בשיעור אחיד של           
 י ההסכם הקיבוצי הכללי"עפ, 1984ביולי  1תוספת היוקר שתשולם החל מיום           
 הארגונים  של  התיאום  לשכת  לבין  הכללית  ההסתדרות  שבין  שנתי-הרב          
 "). תוספת היוקר" -להלן ולעיל  (17.6.84מיום , הכלכליים          

  
  
  

                                                     שכר  תשולם לעובדים תוספת 1984באוגוסט  1-מוסכם בין הצדדים כי החל מה   .ב     
 לחודש  המשולב  השכר  על בסיס 16%-כהשלמה ל 6%משלימה בשיעור אחיד של           
 אם  ,1984  אוגוסט  בחודש  שתשולם  היוקר  בצירוף תוספת, 1984אוגוסט           
 1984  אוגוסט  השכר המשולב בחודש, מובהר בזה כי, למען הסר ספק. תשולם          
 השכר  תוספת  את  יכלול  לא  ,זה  המשמש בסיס לחישוב התוספת לפי סעיף          
 שתשולם  היוקר  תוספת  את  אולם יכלול כאמור, כמפורט לעיל 10%בשיעור           
 . אם תשולם, 1984באוגוסט           

  
 : ישולמו במועדים כדלקמן, ב לעיל-ק א ו"י ס"תוספות השכר עפ   .ג     

  
 יולי  חודש  משכורת  ק א תשולם במועד תשלום"התוספת המצויינת בס   )1          

               1984 . 
            
 אוגוסט  ק ב תשולם במועד תשלום משכורת חודש"התוספת המצויינת בס   )2          

               1984 . 
            

 הצדדים  ימשיכו  ,ולאחריו  מוסכם בין הצדדים כי עם החתימה על הסכם זה   .א   .5
 הצדדים  בין  שייקבע  כפי  מ לפתרון בעיות ספציפיות"להסכם זה לנהל מו          
 . מ"לאותו מו          

Page 1 of 3AgreementShow

23/09/2009http://www.moit.gov.il/CmsTamat/AgreementShow.aspx?id=19840748



  
 1לא הגיעו הצדדים להסכם בדבר האופן לפתרון הבעיות הספציפיות עד ליום    .ב     

 : תשולם לעובדים תוספת שכר כדלקמן, 1984באוקטובר           
  

 שכר  תוספת  לעובדים  תשולם  ,1984  ספטמבר  במועד תשלום משכורת חודש          
 ,1984  יוני  מהשכר המשולב בחודש 4%בשקלים השווים לתוספת שכר בשיעור           
 תשלום  ממועד  והחל  ,בכלל  ועד  לרבות תוספות היוקר עד למועד התשלום          
 כמוגדר  ,בסיס  על אותו 8%-תשולם תוספת משלימה ל 1984משכורת אוקטובר           
 ,1984  יוני  בחודש  המשולב  מהשכר 4%בשקלים השווים לשיעור של , לעיל          
 . ועד בכלל 1984לרבות תוספות היוקר עד לחודש אוקטובר           

  
 של  לתביעה  בקשר  24.6.84סיכום שיושג בין הצדדים להסכם המסגרת מיום    .ג     

 יהווה  לא  ,הסכם  ג לאותו-4כאמור בסעיף , הסתדרות מקצועית או ארצית          
 את  ממצה  זה  י הסגל האקדמי ומוסכם כי סעיף"לכשלעצמו עילה לתביעתה ע          
 . תביעות הסגל האקדמי לפתרון בעיות ספציפיות לתקופת תוקפו של ההסכם          

  
 15.83%  על  תעלה  לא  5-ו  4  עלות התוספות כמפורט בסעיפים, למען הסר בפק   .6

 . 1984/5בממוצע שנתי של שנת התקציב      
  
 מוסכם בין הצדדים כי תוספות סכומיות שעודכנו בשיעורי תוספות היוקר יעודכנו   .7

 8  בסעיף  מהאמור  כמתחייב  או בתוספת, להסכם זה 4בתוספות המפורטות בסעיף      
 יעודכנו  וכן  ,המשולב  במידה שתוספת זו תינתן ואם תינתן כחלק מהשכר, להלן     
 . י תוספות היוקר במועדיהן ולפי שיעוריהן"התוספות עפ     

  
 לגבי  -האמור לעיל לא יחול על תוספות סכומיות שנקבע להן מנגנון עדכון אחר      
 . אלו יוסיף ויחול אותו מנגנון     

  
 המסגרת  להסכם  9  לסעיף  אם תיקבע תוספת שכר לעובדי השירות הציבורי בהתאם   .8

 . תחול התוספת על הסגל האקדמי באותם תנאים ובאותם מועדים, 24.6.84מיום      
  
 נוספות  ולאחר שיתווספו דרגות 1985מוסכם בין הצדדים כי לאחר חודש אוקטובר    .9

 במגמה  הצדדים  יתקיימו דיונים בין, ר"לסולמות הדרגות של המהנדסים ושל המח     
 המהנדסים  של  לבדוק את ההשלכות של תוספת הדרגות החדשות על רמת השכר הכולל     
 . לעומת רמת השכר הכולל של הסגל האקדמי הבכיר, ר"והמח     

  
                                                     של  ,המסקנות  יישום  את  י מסקנות דיונים אלה יחליטו הצדדים אם להקדים"עפ     
 1987  מספטבר, 7.4.83י הנספח להסכם הקיבוצי המיוחד מיום "בדיקת הנתונים עפ     
 . 1986לספטמבר      

  
 התביעות  כל  של  ומוחלט  סופי  מיצוי  מוסכם בין הצדדים כי הסכם זה מהווה  .10

 הרופאים  ועילות התביעה של הסגל האקדמי המתבססות על הסכמי הרופאים ובוררות     
 שעילתה  וכי לא תועלה ולא תיענה על תביעה נוספת לשכר או לתנאי עבודה כלשהם     
 . הסכמי הרופאים או בוררות הרופאים     

  
 צד ב מסכים ומתחייב כי כיוון שהוראות הסכם זה מהוות מיצוי סופי ומוחלט של  .11

 הסכמי הרופאים ובוררות הרופאים וכיוון שמוצו כל התביעות המהותיות והזכויות     
 כל  בטלה  -  הרופאים  המהותיות של העובדים על בסיס הסכמי הרופאים ובוררות     
 או  הרופאים  תביעה וכל עילה קיבוצית או אישית של העובדים שתסתמך על הסכמי     
 . בוררות הרופאים     

  
 ייענו  לא  מוסכם כי מתוך מגמה לשמור על מדיניות השכר מצהירים המעסיקים כי  .12

 ,ממנו  החורגות  או  ,זה  בהסכם  האמור  עם  לתביעות שאינן עולות בקנה אחד     
 הנזכרות  הספציפיות  לתביעות  מעבר  וארגוני הסגל האקדמי לא יעלו כל תביעה     
 . לעיל ולא יתמכו בתביעה כזו 5בסעיף      

  
 בהסדרים  או  קודמים  קיבוציים  בהסכמים  הצדדים  תנאים ותניות שנקבעו בין  .13

 ,תוקף בתקופת תוקפו של הסכם זה-ובהתחייבויות בכתב קודמים ימשיכו להיות בני     
 . י הוראה מהוראות הסכם זה"אלא אם כן שונו כמפורש או במשתמע ע     

  
 פסק  או  ,מוסכמת  לבוררות  במוסד  בוררות  פסק  מוסכם בין הצדדים כי   .א  .14

 ארגוני  לרבות זו המתנהלת כיום עם, המתנהלת כיום, בבוררות אחרת כלשהי          
 . פרקליטי המדינה לא יהווה הוא עצמו עילת תביעה          

  
 או  לקבוע  בא  לא  לעיל  א-14האמור בסעיף , מובהר כי, למען הסר ספק   .ב     

 או  קודמים  לגרוע מתנאים ותניות שנקבעו בין הצדדים בהסכמים קיבוציים          
 . בהסדרים ובהתחייבויות בכתב קודמים          

  
 יחידה  או  אחד  צד  הצדדים מתחייבים כי בתקופת תוקפו של הסכם זה לא ינקוט  .15

 או כל פגיעה, מיחידותיו נגד הצד השני באמצעי שביתה או השבתה מלאה או חלקית     
 להסדר  הצדדים  הגיעו  מאורגנת בהליכי העבודה או סדריה לגבי הנושאים עליהם     
 . בהסכם זה     

  
 כל סכסוכי העבודה הקיבוציים שהורכזו או הודעו והקיימים אצל המעסיקים בטלים  .16

 . עם החתימה על הסכם זה     
  

 התוספות  אלא אם כן יוחלו 5למעט האמור בסעיף , הסכם זה חל גם על פנסיונרים  .17
 . בסעיף זה על רכיבי שכר המוכרים כיום לפנסיה     
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 כמפורט  והכל  31.3.1986  יום  ועד  1.4.1984תקופת תוקפו של הסכם זה מיום   .18

 . בהסכם זה     
  
  
  

 : ולראיה באנו על החתום                           
                                        
                                        
                                        

                 --------                       -----------  
 הסגל האקדמי                        המעסיקים                 

  
                                                                                        נ ס פ ח                                  

                                   ======= 
                                        
                                        

 לכבוד 
 ה "ר ור"יו -דינשטיין . פרופ י
 נציג נציג הסגל האקדמי  -   מגידור. פרופ מ

  
  
  

 ) מסגרת(הסכם קיבוצי מיוחד : הנדון                      
                             -------------------------  

  
  
  

 ברצוני, ה ונציג הסגל האקדמי"בהקשר להסכם המסגרת האמור להיחתם בימים אלה בין ור

 יום  פרופ  לבין  ה"וה  ר"יו  -  הררי  חיים  להזכירם כי לפי הסיכום בין פרופ

 יחול הסכם, נציג הסגל האקדמי -ה ועל דעת פרופ מנחם מגידור "ר וה"יו -דינשטיין 

 ". ויתור על השכר"-המסגרת אך ורק על קבוצות הסגל אשר חתמו על ההסכם ל

  

  

 בברכה                                                   
                                                       

 שמחה לנדאו                                                 
 ל "   מ נ כ                                                

  
  

 הררי . פרופ ח: העתק
 לוין . מר י      
 א "ל אוני ת"מנכ -לויתן . מר ד      
 א "ל אוני ב"מנכ -אלטמן . מר ד      
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