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למחירים לחץ על הקישור:
לתיאור לחץ על הקישור:

http://www.glima.info/prices.html
http://www.glima.info/benefits.html
המוסד לבוררות מוסכמת בשירות הצבורי

הסכם קיבוצי
בדבר הקמת המוסד לבוררות מוסכמת
תוכן הענינים
עמ'
סע'
(בהערה) 1
מראי מקום
1
הצדדים והמבוא
1
 .1תוקף המבוא
2
 .2הגדרת "סכסוך"
2
 .3הקמת המוסד והרכבו
2
( .4א) סמכויות המוסד
2
(ב) מסגרת הסמכות ופירוש הפסק
3
(ג) זכות עמידה
(ד) הסמכות בסכסוך נוסף  -בהסכמה 3
3
( .5א) הזמנה לדיון
3
(ב) מעמדו של גוף
3
 .6המועד למתן פסק בוררים
4
( .7א) הרכב המותב
4
(ב) יו"ר המותב
4
(ג) איחוד תיקים
4
 .8חלות חוק הבוררות
 )1( .9חלות פסק הבוררות (וסופיותו .אך
ראה פסיקה לענין סופיות ,לקראת סוף
4
הפרק)
4
( )2הגשת הפסק לרישום

1

עמ'
סע'
5
 .10סמכויות היו"ר
5
 .11דין הוראות בהסכם או הסדר
5
( .12א) תקופת תוקף ,הארכתו וביטולו
6
(ב) סיום דיונים לאחר תום תוקף
6
 .13שקט תעשייתי והפרתו
6
 .14מניעת זכויות ממי שהפר
7
 .15עדיפות הסכם זה
7
 .16הוצאות הפעלת המוסד
		
תוכן פסקי בוררות לפי הסכם זה
7
כ"ידיעה שיפוטית"
		
קיום פסק בוררות של המוסד במקרים
7
בהם הפסק אינו הסכם קיבוצי
"בוררות מוסכמת" לעומת "בוררות חובה" 		 -
סעיף 37ה לחוק יישוב סכסוכי עבודה 8
9
סמכות לפסוק לפשרה
סוגי סעדים כלכליים  -תוספות לשכר ותפקוד
9
אך לא תקינה  -סעיף  4להסכם
מידת סופיותו של פסק המוסד  -בוררות
10
נוספות או הסכם מאוחר
דחיית תביעה על הסף?
12

בין ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל (להלן  -הממשלה) וכל מעביד אחר
בשירות הציבורי שיחתום על הסכם זה או שיביע רצונו בכתב להצטרף להסכם
2
זה ,כל אחד מהם
(להלן  -צד א')

לבין ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל

(להלן  -צד ב')

הואיל וברצון הצדדים להבטיח יחסי עבודה תקינים ולמנוע זעזועים בשירות הציבורי
1

נחתם ביום  ,7.2.77מספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים  ;107 /77והוא ניתן להלן ,כפי
שתוקן והוארך בהסכם הקיבוצי שנחתם ביום  20.7.78ומספרו בפנקס ( 491 /78להלן -
הסכם  .)78 /80ראה הארכות נוספות ,בהערה לסעיף  12להסכם ,להלן.
לפי הידוע לעורכים ,להסכם הצטרפו רשות הנמלים ,האוניברסיטאות ,רשות שדות התעופה,
מקורות ,אורט ,הסתדרות מדיצנית "הדסה" ,רשות הדואר ,האיגוד הארצי של עתונאי
ישראל; ולהסכם הצטרפו ואחר כך פרשו :מרכז השלטון המקומי ושלש הערים הגדולות,
קופת חולים הכללית של ההסתדרות ורשות השידור.

1
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