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הסכם 840636
10.6.84
הסכם קיבוצי מיוחד
=================================
בין:

המוסדות להשכלה גבוהה בישראל
אוני בר-אילן
אוני בן-גוריון
האוני העברית בירושלים
א ו נ י תל  -אב י ב
אוניב חיפה
מכון ויצמן
הטכניון
)כל אחד מהם וכולם ביחד יקראו להלן " -צד א"(

לבין :ארגוני הסגל האקדמי הבכיר והזוטר במוסדות להשכלה גבוהה
המיוצגים ע"י פרופ מנחם מגידור
ארגוני הסגל האקדמי הבכיר והזוטר באוני בר אילן
ארגוני הסגל האקדמי הבכיר והזוטר באוני בן-גוריון
ארגוני הסגל האקדמי הבכיר והזוטר באוני העברית בירושלים
ארגוני הסגל האקדמי הבכיר והזוטר באוני תל-אביב
ארגוני הסגל האקדמי הבכיר והזוטר באוני חיפה
ארגוני הסגל האקדמי במכון ויצמן למדע
ארגוני הסגל האקדמי הבכיר והזוטר בטכניון
)כל אחד מהם וכולם ביחד יקראו להלן " -צד ב"(
הואיל והצדדים שותפים לדאגה עקב מצבה הכספי הקשה של מערכת ההשכלה הגבוהה
בישראל;
והואיל והצדדים מעונינים להקטין ולצמצם במידת האפשר את הפגיעה בסגל האקדמי
באוניברסטיה ובעיקר בסגל האקדמי והזוטר המהווה את דור העתיד;
והואיל והצדדים רואים בדאגה את מצבו הכללי של המשק בישראל;
הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
 .1המבוא להסכם זה הוא חלק בלתי נפרד ממנו.
 .2צד ב מסכים כי החל מיום  1.6.84יופחת באופן זמני שכר הסגל האקדמי הבכיר
בשיעור של  6%ושכר הסגל האקדמי הזוטר בשיעור של  3%בהתאם לכללים הבאים:
א .לצורך סעיף זה "שכר" משמעותו  -סולם המשכורת המשולבת כמפורט בהסכם
הקיבוצי המיוחד מיום  7.4.83לרבות התוספות האחוזיות שהן שכר לכל דבר
וענין  -תוספת בוררות ,מקדמת שכר ברוטו ,תוספת תפקיד ,תוספת מחקר,
תוספת קידום ותוספת ותק.
למען הסר ספק ,אין השכר לצורך סעיף זה כולל החזרי הוצאות מכל סוג
שהוא כגון רכב.
ב .תוספות שכר שיתווספו לסולם המשכורת המשולבת או תוספות אחוזיות שהן
שכר לכל דבר וענין שינתנו ,מיום  1.4.84ואילך תיכללנה אף אן בהגדרת
"שכר" לצורך סעיף זה.
למען הסר ספק ,תוספת השחיקה עפ"י ההסכם מיום  19.1.84נכללת אף היא
ב"שכר" לצורך סעיף זה.
 .3צד ב יוכל להודיע על ביטולו של הסכם זה עד יום  .31.12.84הודעת הביטול
תכנס לתוקף בראשון לחודש הבא מיד לאחר מועד ההודעה והביצוע המתחייב
מהביטוח ייעשה בראשון לחודש השני שלאחר הודעת הביטול ,עם משכורת אותו
חודש.
למען הסר ספק ,מובהר כי הודעת הביטול לא תהיה רטרואקטיבית.
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 .4מוסכם על הצדדים כי בראשית חודש יוני  ,1985תעריך בדיקת השוואה כמפורט
בנספח א להסכם זה .תוצאות הבדיקה ייושמו החל ממשכורת יולי  ,1985כמפורט
בנספח א.
 .5צד ב רשאי לדחות את הבדיקה הנזכרת בסעיף  4דלעיל בששה חודשים .עליו
להודיע על-כך בכתב לצד א לא יאוחר מ.31.3.85-
 .6למען הסר ספק ,כל הסכמי השכר הקיימים עומדים בתוקפם ואין בהסכם זה כדי
לגרוע מתקפותם ,להחליפם או לשנותם למעט כמפורט בהסכם זה.
ולראיה באנו על החתום:
- ---צד א

----צד ב

נ ס פח א
===================
הואיל ובסעיף  4להסכם הקיבוצי הסכימו הצדדים להסכם לערוך בדיקת השוואה וליישם
את תוצאותיה ,הוסכם בין הצדדים כדלקמן:
 .1בנספח זה יהיו למונחים הבאים המשמעויות שבצידם:
א .שכר כולל

 ההכנסה הכוללת לצורך תשלום מס כאמורבפקודת מס ההכנסה לרבות תשלומי רכב,
שעות נוספות והחזרי הוצאות ,אולם למעט
הפרשות המעסיק ,ולמעט הפרשי שכר
המשולמים בגין חודשים קודמים.

 העובדים בשירות המדינה המדורגים בדירוגב .קבוצת המהנדסים
המהנדסים וששכרם הכולל הוא ברבעון
העליון של השכר הכולל של עובדי המדינה
המדורגים בדירוג זה.
ג .קבוצת המח"ר

 העובדים בשירות המדינה המדורגים בדירוגהמח"ר וששכרם הכולל הוא ברבעון העליון
של השכר הכולל של עובדי המדינה המדורגים
ב ד י ר וג ז ה .

ד .קבוצת הסגל האקדמי הבכיר  -כל אנשי הסגל הבכיר מדרגת מרצה ומעלה.
לרבות מורים במסלול המקביל ,המועסקים
במוסדות להשכלה גבוהה החתומים על הסכם
זה .
ה .קבוצת עובדים

 כל אחת מהקבוצות הבאות :קבוצת המהנדסים,קבוצת המח"רים ,קבוצת הסגל האקדמי
הבכיר.

ו .השכר הכולל הממוצע ההתחלתי  -לגבי כל קבוצת עובדים ייקבע ממוצע השכר
הכולל של כל העובדים בחודש אוקטובר
 ,1983וממוצע השכר הכולל של כל העובדים
בחודש נובמבר  .1983השכר הכולל הממוצע
ההתחלתי של קבוצת עובדים יהיה הממוצע
בין ממוצע אוקטובר וממוצע נובמבר לגבי
אותה קבוצה .תוספות שכר רטרואקטיביות
שתקבל קבוצת עובדים בתאריך מאוחר יותר
ושיתיחסו לחודשים אוקטובר או נובמבר
 1983לא יכללו בשכר הכולל לצורך סעיף
זה .
ז .תוספת השכר של ינואר  - 1985תוספת השכר שיקבלו אנשי הסגל האקדמי
בינואר  1985בגין בדיקת הנתונים הנכללת
בהסכם הקיבוצי המיוחד מ 7-לאפריל .1985
ח .השכר הכולל הממוצע הסופי  -לגבי כל קבוצת עובדים ייקבעו ממוצע השכר
הכולל של כל העובדים בחודש אפריל 1985
וממוצע השכר הכולל של כל העובדים בחודש
מאי  .1985השכר הכולל הממוצע הסופי של
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קבוצת עובדים יהיה הממוצע בין ממוצע
אפריל וממוצע מאי לגבי אותה קבוצה.
לצורך חישוב השכר הכולל הממוצע הסופי של
קבוצת הסגל האקדמי יופחתו משכר הסגל
האקדמי המרכיבים הבאים:
 (1חלק של "תוספת השכר של ינואר "1985
הנובע מבדיקת נתונים המתייחסת
לתקופה שבין אוקטובר  1982ובין
אוקטובר .1983
 1.3% (2מהשכר הכולל של הסגל האקדמי.
ט  .מ נ ת ה ק י דו ם

 היחס בין השכר הכולל הממוצע הסופי שלקבוצת עובדים ובין השכר הכולל הממוצע
ההתחלתי של אותה קבוצה.

 היחס בין הממוצע של מנות הקידום שלי .מקדם העדכון המוסכם
קבוצות המהנדסים והמח"ר מצד אחד ובין
מנת הקידום של קבוצת הסגל האקדמי מצד
ששני.
 .2החל ממשכורת יולי  ,1984יעודכן שכרם של אנשי הסגל האקדמי הבכיר והזוטר
כמוגדר בהסכם הקיבוצי שנספח זה מצורף לו .אחוז העדכון יהיה אחיד לכל
הדרגות וייקבע באופן שהשכר הכולל כמוגדר בסעיף -1א לעיל ישתנה בשיעור
המתחייב ממקדם העדכון המוסכם כמפורט בסעיף -1י לעיל .הוראה זו עדיפה על
פני כל הוראה אחרת בהסכם או הסדר אחר.
 .3אם תדחה הבדיקה כאמור בסעיף  5בהסכם הקיבוצי שנספח זה מצורף לו ,תתייחס
קביעת "השכר הכולל הממוצע הסופי" המוזכרת בסעיף -1ח לעיל לחודשים
אוקטובר-נובמבר  .1985העדכון הנזכר בסעיף  2לעיל יתחיל במקרה זה במשכורת
ינואר  .1986ההפחתה של  1.3%הנזכרת בסעיף -1ח לעיל לא תבוצע אז.
 .4השינוי בשכר הסגל האקדמי כמפורט בסעיף  2לעיל יהיה בנוסף לכל שינוי בשכרם
של חברי הסגל האקדמי כתצואה מהסכם קיבוצי כלשהו בין הצדדים.
 .5החישובים המתחייבים מנספח זה ייעשו ע"י ועדת מומחים בת שלושה חברים:
יו"ר הועדה ימונה ע"י יו"ר הוועדה לתכנון ותקצוב במועצה להשכלה גבוהה תוך
התייעצות עם הצדדים ,חבר המתנה ע"י ועד ראשי האוניברסיטאות וחבר שני המתנה
ע"י המועצה המתאמת של חברי הסגל האקדמי.
חילוקי דיעות לגבי צורת החישוב יוכרעו ע"י היו"ר והכרעתו תהיה סופית
ותחייב את הצדדים.
 .8ועד ראשי האוניברסיטאות מתחייב להעמיד לרשות ועדת המומחים את כל
הנ תו נ י ם
הדרושים לחישובים עפ"י נספח זה .שני הצדדים יבקשו מיחידת השכר והסכמי
העבודה במשרד האוצר להעמיד לרשות ועדת המומחים את הנתונים הדרושים לצורך
בדיקת קבוצת ההשוואה .אם נתונים אלה לא יועמדו לרשות ועדת המומחים ,תשתמש
הועדה במיטב שיקול דעתה בהערכות ובנתונים קיימים על קבוצות עובדים אל או
קבוצות דומות עם מעבידים אחרים.

ולראיה באנו על החתום:

----צד א

----צד ב

