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	 שירותים ומינהל - עובדים צעירים ושוליות
הסכם קיבוצי

עובדים צעירים ושוליות במגזר הציבורי 
תוכן הענינים

הסכם מיום 26.5.88 �

ממשלת ישראל, בשם מדינת ישראל, המיוצגת ע"י הממונה על השכר והסכמי  בין: 
העבודה במשרד האוצר מר יעקב דנון.

מרכז השלטון המקומי בישראל, בשמו ובשם כל הרשויות המקומיות למעט   
הגדולות  הערים  שלוש  לב.  גדעון  מר  ע"י  המיוצג  הגדולות  הערים  שלוש 

)ירושלים, ת"א-יפו, חיפה(, המיוצגות ע"י מר נפתלי איתן -
 )להלן - צד א'(

ההסתדרות הכללית של העובדים בא"י, האגף לאיגוד מקצועי, המיוצגת ע"י  לבין: 
יו"ר האגף לאיגוד מקצועי מר חיים הברפלד, והסתדרות הנוער העובד והלומד 

המיוצגת ע"י יו"ר המחלקה לאיגוד מקצועי מר לוי בוסן משה-
 )להלן - צד ב'(

וצד ב' מייצג את "העובדים הצעירים" ואת "השוליות" המועסקים אצל צד  הואיל: 
א'  )להלן - "העובדים"(.

והצדדים להסכם זה מעונינים לשלב בתעריף השכר של העובדים את רכיבי  והואיל: 
השכר הבאים:

את תוספת האיזון לעובדים צעירים ולשוליות נשוא החלטת ועדת המעקב 
לשנים  המסגרת  הסכם  תוספת  את  איזון"(,  "תוספת  )להלן:   �3.9.84 מיום 
86/ �984 )נשוא סעיף 4)ב( לאותו הסכם( - )להלן: "תוספת הסכם 86/ 84"( 
- נשוא ההסכם הקיבוצי  ואת התוספת האישית ל"עובד זכאי" בשעור 5% 

מיום �2.�2.86 )להלן: "תוספת אישית 5%"(.

וכתוצאה משילוב אותם רכיבי שכר מסכימים הצדדים להנהיג טבלאות שכר  והואיל: 
חדשות כמפורט בנספחים א' וב' להסכם זה2 ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

נחתם ביום 26.5.88 ומספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים 88/ 7034, וניתן להלן כפי שתוקן   1
בהסכם הקיבוצי הכללי מיום 8.5.89 )מספרו 89/ 7037(.

ראה הנספחים בעמ' 2א להלן, הכוללים את תוספת הסכמי המסגרת )ראה הסכמי מסגרת בפרק    2
.)991.4

הסכם מיום 26.5.88 )כולל תיקון  
1 מיום 8.5.89( 

3 הסכם מיום 27.7.94 

5 הסכם מיום 24.12.00 

11 הסכם מיום 1.11.01 

13 הסכם מיום 4.11.01 

16 הסכם מיום 29.9.09 

הפניה: להסכמים נוספים העוסקים בנוער עובד 
האלפאביתי,  במפתח  הפניות  ראה  ובחניכים, 
בתחילת כרך א' לקובץ ההסכמים הקיבוציים 

)דפים צהובים(.
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