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למחירים לחץ על הקישור:
לתיאור לחץ על הקישור:

http://www.glima.info/prices.html
http://www.glima.info/benefits.html
הסכם בדבר מניעת חריגות בשכר

הסכם קיבוצי לאישרור ולמניעת חריגות שכר ובדבר תוספת אחוזית-
1
שקלית
שנערך ונחתם בירושלים ביום  3לחודש מרץ 1999
תוכן הענינים
עמ'

סע'
הפניה :העתק נוסף של הסכם זה (שהוגש
לרישום ביחד עם הנוסח המשולב של חוקת
עובדי הרשויות המקומיות) ,מצוי בפרק
 12.1.8לעיל  -בפרק ה שם.
פסיקה ליחס בין הסכם זה לבין :הוראות סעיף
 29לחוק יסודות התקציב; חוק שכר שווה
לעובדת ולעובד; וידיעה שיפוטית (בהערה) 1
(בהערה) 1
מראה מקום
1
הצדדים
2
המבוא
2
 .1תוקף המבוא והנספחים
2
 .2הגדרות לעניין הסכם זה
(בהערה) 2
פרשנות ההסכם  -פסיקה
4
 .3תחולת ההסכם
		
 .4הסכמים מקומיים מ 1.4.82 -
4
עד למועד הקובע
		
 .5שכר עובדים ותיקים והטיפול
5
בעובדים ותיקים בעלי שכר גבוה
7
 .6קידום אחד נוסף
7
 .7ועדת חריגים לעובדים ותיקים

עמ'
סע'
8
 .8עובד ותיק שמשכורתו חורגת
8א
 .9עובדים חדשים
8א
 .10תוספת שקלית  -אחוזית
10
 .11ועדת חריגים
10
 .12קיזוז תניות
11
 .13יישוב חילוקי דעות
11
 .14שקט תעשייתי
11
 .15גילוי נאות
12
 .16תוכניות הבראה
12
 .17אי-שינוי המשכורת הקובעת
14
אישור הממונה
14
נספח א'
		
 5מכתבים מטעם הממונה על השכר
14א
ותשובות
מכתב מטעם האגף לאיגוד מקצועי
19
בהסתדרות
הפניה :ראה הסכם מיום  3.3.99בענין
סעיף  80לחוקת העבודה ברשויות
המקומיות ,בפרק  12.1.8לעיל.

בין :הסתדרות העובדים הכללית החדשה  -האגף לאיגוד מקצועי
הסתדרות הפקידים עובדי המינהל והשירותים
(להלן" :ההסתדרות")
1

מצד אחד

ההסכם הוגש לרישום כצרופה להודעה בענייני עובדים מספר  ,852 /99של מרכז השלטון
המקומי והסתדרות הפקידים ,עובדי המנהל והשרותים; שמספרה בפנקס ההסכמים
הקיבציים  .7014 /99שם ההסכם ,התוכן וההערות הוספו על ידי עורכי הקובץ .פסיקה לפיה
הסכם זה הינו בגדר "ידיעה שיפוטית" ניתנה בסעיף 5ב לפסק הדין שניתן בע"ע ,109 /06
מועצה מקומית מג'אר  -בלעוס; ניתן ביום  ,22.2.07ופורסם באתר .www.court.gov.il
ראה פסיקה לענין ידיעה שיפוטית ,בסוף פרק  10.15.1לקובץ משפט העבודה.
פסיקה ממנה ניתן ללמוד כי הוראות הסכם זה מרחיבות את סמכויות הממונה על השכר,
ניתנה בע"ע  ,233 /07אוליאל אברהם ואח'  -מדינת ישראל ,הממונה על השכר ואח' (ניתן
ביום  12.2.09בביה"ד הארצי ,ופורסם באתר האינטרנט הנ"ל) .נדונה שם ,בין היתר" ,שאלת
סמכותו של הממונה לפעול על פי הסכם  ,'99מבלי להידרש ראשית לעמוד בתנאי סעיף 29
לחוק ;"...ראה הוראות מחוק זה ,ופסיקה לפיו ,בפרק  5.1לקובץ משפט העבודה; וראה
פסיקה לפיה הסכם זה אינו יכול להנציח הפליית עבר של נשים ,בפרק  10.22.6לקובץ ,בו
מובאים חוק שכר שווה לעובדת ולעובד ,התשנ"ו  ,1996 -ופסיקה לפיו.
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