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הסדר קיבוצי בשירות הציבורי
תוכן הענינים
סע'
חובת הודעה בסעיף 10ב לחוק
הסכמים קיבוציים
זכות העיון בהסדר קיבוצי  -הפניה
פירוש המונח "הסדר קיבוצי"
והתנאים לקיומו  -הפניות
"הסדר קיבוצי" דו-צדדי בשירות
הציבור  -אכיף במשפט

עמ'
		
1
1
		
2
		
2

סע'
דוגמאות להסדרים קיבוציים
פירוש ותוקף הוראות התקשי"ר (תקנון
שירות המדינה)
משמעות המונח "הסדר קיבוצי" בפרק
הרביעי לחוק יישוב סכסוכי עבודה -
הפניה לפרק 10.2

עמ'
3
4

6

חובת הודעה בסעיף 10ב לחוק הסכמים קיבוציים
סעיף 10ב לחוק הסכמים קיבוציים ,התשי"ז  ,11957 -קובע שעל כל "הסדר קיבוצי"
בשירות ציבורי שענינו שכר עבודה או תנאים סוציאליים של כל עובדיו או סוג
מהם ,יש להודיע לשר העבודה והרווחה או למי שהוא מינה לכך תוך חודשיים מיום
חתימתו ,והוא פתוח לעיון הציבור כאמור בסעיף 10א לחוק .2לענין דרך מתן ההודעה
ראה בתקנות שהותקנו על פי סעיף 10ב (ד) לחוק.3
זכות העיון בהסדר קיבוצי  -הפניה
לזכות העיון ראה בסעיף 10א לחוק הסכמים קיבוציים ,התשי"ז ,1957-בפרק 10.1
לקובץ.

1
2

3

ראה החוק בפרק  10.1לקובץ.
סעיף 10ב לחוק הוסף בתיקון מס' ( 3ס"ח  ,823התשל"ו ,30.7.76 ,עמ'  ,)264בו תוקנו גם
הוראותיהם של סעיפים  10ו10 -א לחוק .הצעת החוק שהגישה חברת הכנסת ש' ארבלי-
אלמוזלינו פורסמה בה"ח  ,1244התשל"ו ,עמ'  .261להלן מובאה מדברי ההסבר:
"במדיניות השכר הצמודה הנקבעת ע"י ההסתדרות הכללית ,כל העלאת שכר עבודה ישירה
או עקיפה במקצוע מסויים או במקום עבודה משפיעה ויש לה השלכות על תנאי העבודה
במקצועות אחרים ובמקומות עבודה נוספים .יש צורך בשמירה קפדנית ובמניעת חריגות
ממדיניות השכר שנקבעה בין הממשלה להסתדרות .במצב הקיים נחתמו לא פעם הסכמי
עבודה שחרגו ממדיניות השכר ולרוב בלי שהדבר הובא לידיעת הגורמים שחתמו על ההסכם
הכולל .מצב זה גורם לתסיסה וסכסוכי עבודה ויוצר עוותים רבים .על כן ,יש למנוע את
המעבידים בשירות הציבורי מלחרוג מהמסגרת הכוללת של הסכמי העבודה מצד אחד,
ומצד שני לבטל החשדות והרינונים בקרב קבוצות עובדים על כך שבסקטורים אחרים ניתנו
הטבות סמויות לעובדים".
התקנות בדבר דרכי מסירתה של הודעה על הסדר בכתב שאינו מסמך בר רישום ניתנות
בפרק  10.2.3.1להלן יחד עם דוגמת הטופס הניתנת בתוספת לתקנות.
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