
 ההכמ קיבוצי מןיוחד
 שנערך ונחתם ביום 28 בדצמבר 2009

ן י  פ

 מדיבת ישראל. המיוצגת על-ידי הממונה על השבר והסכמי עבודה במשרד האיגך, מר אילן לולן
 ו/אונ&ליכ שיתתהמדינה, מר שמואל הולנח־ן

 (להלן 5 ״המדינה״)

 מצדאשב

ן י ב  ל

 הםתדרות העובדים הכללית.החדשה, המיוצגת על-ידי יוי׳ד הסתדרות העוגרים !״?הללית מהזיעה
 דו׳׳ר האגף לאיגוד מקצועי, מר עומד עיני ויו״ד הםתדרות עובדי המדינה, מד אריאל יעקבי;

 •{לדול-ן^המהמדמח^.

 מ2ר שגי

 הואיל; .ובשימת המדינה ־ הנהלת בחי המשפט, מוע0קות קלרניות שופטים ורשמים׳
 ומפעילות אולט משפטיה שע׳יקר עבודתן באולמות בתי המשפט ובתי הדין, אשר
 עוסקות בין היתר בהקלדת ךירנים, *סקי דין. החלטות שיפוטיות וכדומה(באולמות
 • בתי המשפט, בלשכות השופטים ובמזכירות), בהפעלת אולמות הדידנימ, הביצוע
 המטלות הנדרשות מחן בקשר לה&עלך! ציוד ותועבות המחשוב שבאולמות ד״דירנימ,

 וכיר׳בז

ץ הצדדים הםבמ קיבוצי בנוגע למעבר הקלדניות מהעסקת  והואיל־ וגיוט 4,3,2003 נחתה ג
 במערכת בתי המש&ט באמצעות קבלני כוח אד5, לחעםקה בשירות המדינה ובנוגע

 לשברן ותנאי עבודתן בשלדות המדינה(להלן: *הםכם 2003־*) ן

 והואיל! וביום 23.7.2007 במסדה הודעה על 0ב$וך עבורה בקשר לקלדגיות ולאחראיות
 קלרניות ז

 והואיל 1 ובהמשך לאמור לעיל ניהלו הצדדים משא ומתן מרגע לשכר ותנאי עבודתן של
 קלרניות השופטים ולגבי אחראיות הקלדניות, והגיעו להסכמות המפורטות בהסכט

 זה

 לפיכך הוצהר, הותנד. והוסכם בין הצדדים כדלקמן; ר
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 1. ח&בוא. ה003ח*0, המונחים והכותרןח

 1.1, חמבוא להסבם זה והנספחים לו מחווים חלק בלתי נפרד ממגר.

 1.2, כותרות הסעיפים חלנץ לשם הנוחות בלבד ואין ללמוד מהן לענלק פרשנותו של ההסכם,
 הרחבתו ו/או צמצומו.

 1.3, הסכם זה מתייחם לגברים ולנשים כאחד ולשון נקבה גם לשון זכר במשמע ולהפך, **לא אם
 משתמעת כוונה אחרת,

 1.4, הסכם זח מתייחם ליחיד ולרבים כאהד ולשון רבלם 1מ לשון יחיד במשמע ולהפך, אלא אם
 משתמעת• כוונה אחרת,

 1.5, הלל מקום בו נזכר• בהסכם זה חיקוק או השכם הכוונה היבה לחיקוק או להסכם כפי שהוא
 מעת לעת. לרבות חיקוק או הסכם הבא במקומו,

 • 1.6. כל שינול בהסכם זה יעשה על ידי הצדרימ לו, בכתב, ויוגש לרישום כנדרש בחוק חםהמיס
ז-1957.,  • קיבוציים, תשי״

 1,7, טיוטות שהמזל&ו בץ הצדדים עובר לחתימת הסכם וה, לא ישמשו להרשנותו,

 2. תקופת ההסכם

 הסכם זח חינו לת־קו&ח שעד יום 31.12.2013.

 3. תהולת ההסכם

 3.1, הסכם זה, למעט סעיף 10 (תוספת אישית), יחול, החל מיום ?1.12,200, על העובדות
 הממלאות אחר כל התנאים הבאים במצסבר; "י .

 1,1*3״ מועסקות בשירות המדינה - הנהלת בתי המשפט;

 3.1,2. מועסקות בתפקיד של קלדנית שדפפז או רשם ומפעילת אולם משמטים?

 3,1.3 משפלרתן מחושבת על פי הסכמים קיבועיים.

 (בהסכם זח - ״קלמיות שופטים״ או ״קלמיןת״),

 3.2, בנוסף, םעי&יט 9 (מענק חד פעמי) ו-0ג (תוספת אישית) יחולו, החל מיום 1.12.2069, על
 העובדות אשר ממלאות אתר התנאים שבסעי&לס 3,1,1 ך־1+3.ג לעיל, ואשר בנר&ף לכך
 מתקיימים בהן שני אלה*(א) מועסקות במועד חתימת הסכם זה בתפקיד סגן מרכז מחוזי
 (קלמיות שופטים) או מרכזי(מנחל ומדריך קלרניות שופטים) ן(ב) שמן בצירוף. מם׳ ת.ד,
 מפורט. ברשימה שבנספח ב׳ להסכם (גחסכם זה - ״אחראיות קלדנימז״), מובחר לי

 הרשימה שבנספתב׳ סופית ומחייבת.

 למען הסר ספק יתר סעיפי ההסכם לא יחולו על אחראיות קלרניות, לאלד המשך העסקתן
 בדירוג המנחלי/מח״ר, למי העניין.

 3.3, למק הסר-םפק, הסכם זח אינו חל לגבי כל מי שמועםקת באחד לתפקידים הבאים: מנהל
 ׳אגף א׳(קלרניות שופטים); מגחל תחום מחוזי(קלרניות שופטים);• סגן מנחל תחום מחוזי
 (קלרניות שופטלט)ן מרכז בכיר מחוזי(קלרניות שופטים); מרכז מתווי(קלרניות שופטים);
 סגן מרכז מחוזי(קלרניות שופטים) - בכפוף לאמור בםעיף 3.2 לגגי מי שכלולה בנספח ב׳:

 מנהל עגף(משאבי אבוש - קלרניות שופטים),



 4, שבר ותנאי שכוךתם של קלעיות השופטים - הוראות צלליות

 4.1, התל מיום 2.2009ג>4 שכרן ותגאי עבודתן של קלרניות השופטים יהיו בהתאם להוראות
 הפכה זה. על השינויי• שיחולו בו מעת לעת.

 4.2, החל היום 1.12.2009* כל ההסכמים, ההסדרים, הנהגים והנהלים שבשירות המדיגה לגבל
 הדירוג המעזזלי או דירוג המח״ר, בין אם נחתמו או הונהגו לפני חתימת הפכם זה ובין אס
 *׳חתמוהו יונהגו לאחר מי^ד חתימת הסכם זה, לא יחולו לגבי קלרניות השופטים, אלא אם

 נקבע במפורש אחרת לרבות במסגרת ה&כם זה.

 43. כל ההסכמים, חהםדרים, הנהגים והנהלים שבשירות המדינה שהעם בעלי תחולה כללית
 לגבי העובדים בשירות המדינה בדירוגים המיוצגים ע״י ההסתדרות, בין אם גחתמו או
 הונהגו לפני חתימת הסכם זה ובין אם ייחתמו או יונהגו לאחר מועד חתימת הסכם זח. יחולו
 לגגי קלרניות השופטים, וזאת בהתאם להוראותיה•, אלא אם גקבע במפורש• אחרת לרבות

 במסגרת הסכם זח.

 4:4, הוראות סעיפיה קטנים 4.1 ו ־4,2 גוברות על כל הוראה אחרת מכל מקור שהוא.

 .4.5. מוסכם גי לא יחולו על קלרניות• השופטים תוספת ^3,6 (סמל 4544). תוספת 2296
 הייחודית להנהלת בתי המשפט וזו החלה על העובדים חבלתי ייחודיים (סמל 875 וסמל

 4550)״ הסכם ?9 >םמל 4624), השלמת שכר(סמל 4643).

 י 4,6. ככל שתתעוררנה מחלוקות לגבי יישום סעיף זה בכל הנוגע לתחולת תוספות שכר קיימות
 ׳ ועתידיות לגבי קלרניות השופטים, תידון המחלוקת בועדת המעקב,

 5, קלרניות השופטת - דירת נמדד

̂ ״דירוג קלרניות שופטים״.  5.1. החל מידם 1,12.2009, קלרניות השופטים ידורגו בדירוג ייעודי 

 למען הסר ספק אחראיות הקלדניות לא ישתייבו לדירוג ייעודי זה, וייוותדו בדירוג המינהלי
 או בדירוג המחיר, לפי העניין.

 3.2. מובהר למניעת םפק פי החל מיום 1.12.2009 קלרניות השופטים לא ישתייכו לשום דירוג
 אחר בשירות המדינה.

 6. שבר אלרגיות השו5טים - גללי

 6.1. החל מיום 1.12.2009, יחיד קלרניות השופטים זכאיות לשכר יסוד ולתוספת קלדנות כמפורט
 בסעיפים 7 ו־8 שלהלן.

 6.2. בנוסף לאמור בסעיף 6.1. קלדנית שופט, יאשר אלמלא הוראות הסכם זה הייתה מדורגת
 בדירוג המיבהלי; תחיה זכאית לרכיב גמול השתלמות ולרכיב גמול מינחל, בהתאם לנהוג,
 מעת לעת, בדירוג חמינהלי בשירות המדינה. זאת, בכפוף •לעמידת הקלדנית.בכל תנאי

 • הזכאות לרכיבים הנ־יל, כפי שחס מעת לעת בדירוג חמינחלי.

 קלדנית שופט. אשר אלמלא .הודאות הסכם זה חייתה מדורגת בדירוג חמח״ר בשירות
 המדינה, תהיח זכאית לגמול השתלמות א׳ ולגמול השתלטות ב/ בהתאם לנהוג. מעת לעת,
 בדירוג המחי׳ד בשירות המדינה. זאת, הכסוף לעמידת הקלדנית גבל תנאי הזכאות לרכיב

 גמול השתלמות א׳ וגמול השתלמות ב/כפי שחס מעת לעת בדירוג המח״ר.

 6.3. היח וייחתם תסכם •ארעי לאחר חתימת הסכם זה, ההסכם לא יחול לגבי קלרניות השופטים,
 אך חץ יהיו זכאיות לעלותו(בכפוף לתנאי חחסכם האר^י). •

 לעניין זה, ״הסכמ ארצי״ - הסכם קיבוצי בין המדינה לבין חהםתדרות החל על כל העובדים
 בשירות המרעה המדורגים בדירוג המיגהלי, למעט ההסכם ליישום ״מסגרת עלומ
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 התוספות׳׳, בהגדרתה בהסכם הקיבוצי (מסגרת) שנחתם בין הצדדים ביום 17,4.2008,
 הדירוג המינהלי.

 עלות החמהט הארצי׳ תוקעה בארסן שיסוכם בין העדרים, תוך חלוקת מלוא ?גלות ההסכם
 הארצי לקלפיות, היה וחלק מעלות ההסכם הארצי תוק?ח להגדלת רכיבי שכר הקיימים
 לקלתיות, כי אז יהיו זכאיות חקלתיות להגדלת רביבי השבר הקיימים כאמור וליתרת מלוא
 עלות ההסכם .הארצי, הנותרת לאחר ההקצאה לרכיבי השכר הקיימים כאמור. האמור

 בפסקה זו יחול גם לגבי הגדלת רכיבי שכר קיימים בדירוג המח״ר הרלבנטיים לקלדניות.

 למען הסר ספק, אין באמור כדי לגרוע מתחולת.הסכמים קיבוציים החלים בשירות המדינה
 לגבי העובדים המיוצגים ע״י ההסתדרות, גס על הקלדניות(בכפוף לתב^י ההסכם הקיבוצי).

 7. שפר יסוד

 7.1. החל מיום 1.12.2009, שכר היסוד של קלרניות השופטים יהיה בהתאם׳ למפורט בנספח א׳
 להסכם זח, ההתאם לרמת שקדה של קלדנית שופט(לחלץ - ״שבר יסוד״).

 מובהר כי שבר היסוד אינו מושפע מוותק כלשהו(לרבות בתפקיד או בשירות).

 7.2. שכר היסוד היגו לקלדנית שופט המועסקת במשרה מלאה (100$ משרה). קרי - שבוע
 עבורה בן 42.5 שעךת, המורכב מחמישה ימי עבודה בגי 8.5 שעדת כל אחד(למען.הסר ספק,
 בלא לגידע בהקלדת לאס עובדת), קלדנית שופט המועסקת במשרה'חלקית זכאית לשלד

 יהוד חלקי שיחושב באופן יחסי לחלקיות משרתה,

 7.3. שכר היסוד מהווה שכר לכל דבר ועניין,.יובא בחשבון לעניין חישוב פיצויי פיטורים לפי
 חוק פיצויי פיטורים, תשכ״ג־1963, לעניץ חישוב ערך שעה לרכיבי עבודה נוספת למלבלהם

 .. לרבות שכר עידוד, יבוצעו בגינו ההרשות לקרן השתלמות לפי הסכם זה והפרשות לפי,
 ההסכם הקיבוצי שכין ההדדיים מיום 3.3.09 בעניין ה^ןעבר מפגםיה תקציבית לפנסיה ?וברת

 (להלן - ״הםכמ המעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת*).

 8. תוספת קלדנות

 החל מיום 2,2009*.1, יחיו קלרניות השופטים זכאיות לתוספת שקלית כמפורט בסעיף זח(להלן!
 ״התוספת״ או ״הוספת הקלתות׳׳);

 8.1. סכום חתךסהת יעמוד על 500 ₪ (במלימ: חמש מאות שקלים חדשים) לקלדנית המועסקת
 המשרה מלאה (10096 מעזידז)• קלדנית ד״הועםקמ ההשדד. חלקית, תהיה זהאית לתוספת

 י קלדנות חלקית שתחושב באופן יחסי לחלקיות משרתה.

 למען הסר ספק מ!וההר כי חתוםפת מותנית הגך שהעובדת* מועסקת •תפקיד של קלרגית
 שושט או רשם ומפעילת אולם משפטיה,

 הסכום השקלי של התוספת יעודכן(לפלל הקלדניות), בהתאם לשיעורי השינוי אשר יחולו
 ברמת שכר 5 של טבלת שכר חיסור(לרבות בשל תוספת יוקר) ובאותם מועדים בהם תשונה

 רמת השכר כאמור.

 8.2! תוספת הקלתות מחווה שכר להל דגר ועניין, תובא בחשבון לעניין חישוב פיצויי פיטורים
 לפי חוק פיצויי פיטורים, חשב״ג-1963, לעניין חישוב ערך שעה לרהיהי עיודה גום&ת
 למיניהם לרבות שכר עידוד, יבוצעו בגינה הפרשות לקרן השתלמות לפר הסכם זה והפרשות

 לעי הסכם המעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת.



 מענק חד פעמי
 9.1. קלדנית שופט אשר ביום 1.12.2009 מועסקת לפחות שנה אתת ברציפות כקלדנית שופט
 בהנהלת בתי המשפט, תהיה זכאית למענק חד פעמי, כמפורט בסעיף זה(להלן.'*משק חד

 פעמי״).

0 (להלן! ״המכפלה״), ־  •9.2. סכום המענק החד פעמי יחושב בהתאם למכפלה של £ ו
 כאשר לעניין זה;

. ( 2 7 5 ^ ) 2 , 7 5 ־ ^ 

 0 - שכרה הקובע של הקלדנית בגין חורש נובמבר 2009,

 לעבין זח, ״שצר קובע״ - השכר הקובע לפיצויי פיטורים, לפי חוק פיצויי פיטוריה,
 תשכ״ג-1963.

 0 - שיעור חלקיות משרתה של הקלדנית בחורש נובמבר 2009 (עד 10055).

 9.3. סכום המענק, בהתאם למכפלת, חינו לקלדנית אשר מועסקת עד יום 1.12.2009 עשר שגימ
 ומעלה ברציפות כקלדנית שופט בהנהלת בתי המשפט. לעניין זה תובא בחשבון גם
 התקופה, ככל שחייתה, בה הקלדנית הועסקה •פועל כקלדנית שןפט בהנהלת בתי המשפט
ך קגלן כוה-אדב*. 'מובחר למען הסר ספק כי תקופת העסקה העולה על עשר שנים,  ,על י

 אין בה כדי להגדיל את סכום המענק.

 לנהי קלתית הזכאית ל^עכק ואשר ער יום 2.2009ג״1 תקופת העסקתה ברציפות כקלדנית•
 שופט בהנהלת כתי המש&ט קטנה מעשר שנים, יחושב המענק בהתאם ליחס שבין תקופת
 העסקתה כאמור לעשר שנים. כך, למשל, לגבי מי שמועסקת כקלרנית כאמור במשך שש

 וחצי שנים. יעמוד שיעור המענק על $5$ מסמס המכפלה.

 למען חסר ספק, לעביץ סעיף זח לא תובא בחשבון תקופת חל״ת. יובאו בחשבון תקופות
 המוכרות כתקופות שירות על־פי חתקשי״ר (הלא לגרוע הוזהרה בתקופות חיותן עובדות

 קבלן כוח אדם).

 9.4. מוסכם כי המענק החד פעמי ישולם, לפי הכללים האמורים לעיל, גם למי שסועםקת
 כמועד חתימת הסבם יה כאחראית קלרניות, ואשר הועסקה כקלדנית שופט בהנחלת בתי
 ־ המש&ט-במשך שנה אחת לפחות ברציפות, ואשר קיימת רציפות בין תקופת העסקתה

 כקלדנית שופט לבין תקופת העסקתה כאחראית קלרניות,

 לעניין.חישוב סכום.המענק החד פעמי לאחראית קלרניות, תובא בחשבון רק תקופת
 עבודה ברציפות כקלדנית שופט. הך למשל, אם הועסקה שמונח שנים כקלתית שופט
י 2009),  (לדוגמא בשנים 1997 - 2004) וחמש שנים. כאחראית קלרניות (בשנים 200.5 -
 • יובאו בחשבון רק שמונח שנות חהע&קךן כקלדנלת שופט, ושיעור המענק החד מעמל יעמוד

 על 8096 מסכום המכפלה. י

 9.5. .חלק המענק לסל סעיף זה שהינו בהתבסס על וותק מיום 1.1.2004 וער יום 30.11.2009
 ישולם במשכורת חודש יגואר 2010• ולא יאוחר ממשכורת חודש פברואר 2010. יתרת
 • המענק.לפי סעיף זח, שחינה בהתבסס על וותק הקודם ליום 1,1,2004, תשולם במשכורת

 חודש מרץ 2010 ולא יאותר ממשכורת חודש אפריל 2010.

 9,5. אין בתשלום המענק כדי לשנות את בסים השכר של קלרניות השופטים.או של אחראיות
 הקלדניות.

 9.7. על אף האמור בכל הסכם או׳ ח סדר אחר המענק לפי סעיף זה אינו מהווה שהר לכל דבר
 ועניין, לא יובא בחשבון לעניין פיצויי פיטורים או חישוב ערך שעח לרכיבי עבודה נוספת.
 למיניהם לרבות שכר עידוד, ולא יבצעו בגינו הפרשות כלשהן לקופת גמל (לרבות קרן

 השתלבות, קרן פנסיה או ביטוח מנהלים). ךן

11 ^- * . ^ 



 10. תוספת אישית

 10.1. סעיף זה חל רק על עוברת אשר מועסקת במועד חתימת הסכם זה בתסקיר של אחראית
 קלרניות. למען הסר ספק סעיף זה איבו חל על קלדנית שופט.

 10.2. עובדת אשר סעיף זה חל עליה תהיה זכאית החל מיום 1.12.09, לתוספת אישית. במפורט
 להלן(להלן: ׳״תוספת אישית״).

 10.3. סכום התוספת האישית בחורש דן?מבר 2009 העך 800 ₪ (במלים! שמונה מאות שקלים
 חדשים), לגבי עובדת המועסקת במשרה מלאה•(10096 משרה). לגבי עובדת המועסקת

 בממרח חלקית, יחושב סכום התוספת האישית באופן יחסל לחלקיות משרתה.

 4*10. ההל מחודש ינואר 2010 ואילך, התוספת האישית תחושה לפי הנוסחה שלהלן, כאשר פ
 הוא סכום התוספת האישית:

 ^ י׳ סך רכיבי השכר הקובע, להם היתה זכאית העובדת בגין חודש עבודה מלא, בחודש
 המסוים בגינו משולמת התוספת האישית. ואולם לעניין זח לא תובא בחשבון העלייה
 בשכר הקובע הנובעת מקידומח. הראשון של העובדת לאחר חתימת הםהה זח, לדרגה
 חבאה כהולם הדרגות(לעניץ זח - דרגה לרבות תוספת שהייה). כמו כן, לא תובא בוזשכון
 עליה בשכר הקובע הנובעת מיישום ״מסגרת עלות התוספות״ כהגדרתה בהסכם הקיבוצי

 (מסגרת) שנחתם בין הצדדים ביום 17.4.2008.

 • 0 - םך רכיבי השכר הקובע לחם היתה זכאית העובדת בגין חודש עבודה מלא, בחורש
 דצמבר 2009.

 י 0 - סכום התוססת האישית לה זגאית העובדת בגץ חודש דעמבר 2009, לסי סעיף10.3,

 עדכון סכום זה ייעשה במועדי תשלום תוספת יוקר בלבד. ועל פל שיעור תוספת היוקר,

 לעניין.סעיף זה, ״שכר קובע״ - השכר הקובע.לפיצויי פיטורים, לפי חוק פיצויי'פיטורים*
 תשכ״ג־63?1,

 40.5 היה ריחול שינוי בחלקיות משרתה של העובדת, לעומת חלקיות משרתה בחודש דצמבר

 2009, כי אז הסכומים חשקלייה של.רכיב $ ושל רכיב 0 יותאמו, לעורך החישוב,

 לחלקיות משרתה של העובדת בחודש בגינו משולמת התוספת האישית.

 10+6. התוספת האלשית תהווה שכר לכל דבר ועניין, תובא בחשבון לעניין חישוב פיצויי פיטורים
 לפי חוק פיןיויי פיטורים, תשכ״ג^1963, לעניין חישוב ערך שעה לרכיבי עבודה נוספת
 למיניהם. לרבות. שכר עידוד, יבוצעו בגלנה הפרשות לקרן השתלמות לג*י חמהט זח

 והפרשות. לפי הסכם המעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת.

 11. מענק שנתי לקלדנלות שוסט ותיקות

 114. החל משנת 2013 ואילך, קלדנית שופט ותיקה, קרי - קלדנית שופט הזכאית לשכר לפי
 'רמת שכר 6 ומעלה, תהיה זכאית אחת לשגה, במשכורת חודש אפריל, לסענק בשיעור
 ־ .6ל50 (במלים: חמישים אחתים) מרכיבי השבר המהווים בסיס לחישוב ערך שעה לגמול

 בעד שעות נוספות(להלן - ״מעגק שגתי׳׳1).

 המענק השנוזי ישולכן גם בעד השגימ 2011 ו־בג20 ואולם שיעורו בכל #חת מהשגיס
 'האמורות יעמוד על,25$ (במלים! עשרים וחמישה אחוזימ).



* ת ו ^ ש ז ^ ו ר ה ב  11.2. ה

 (א) הזכאות למענק השנתי תיקבע בהתאם לרמת השכר לפלח משולמת לקלדנית משכורת
 חודש אפריל בשנה בגינה משולם חמעגק ו

 (ב) הבסיס לחישוב המענק חשבתי יחושב בהתאם לרכיבים בסעיף 11.1, אשר סלולים
 במשכורת הורש אפריל בשנה בגינה משולם המענק;

 (ג) המענק השנתי ישולם בהתאם לחלקיות המשרח של הקלדניות בהדדש אפריל בשנה
 בגינה משולם המענק;

 (ד) המענק השנתי ישולם בהתאם לחלק היחסי של משך העסקתה. של הקלדנית בתקופה
 בגינה הוא משולכז. ^

 למען הםר ספק מובהר בזאת:

 (!).המענק ישולם גם בגין היעדרות אשר בגינה משולם שבר מכספי המעסיק
 ובמימונו(בגון תופשת אבל) או דמי חופשה, דמי מחלה וכיו״ב, אך לא בגין

 היעדרות אחרת, .

 . (2} המענק משולם *גיץ השגה הקלנדרית בה הוא משולם. ;אשר על כן ולמען הסר ספק,
 מובהר כי כל םקום שישולם בגין תקופה עתידית, ייחשב כמקדמה על חשבון כל
 סכום לו תהיה העובדת זכאית. מקדמה זו תהווה חוב אשר ינוכה מכל סכום

 שהעובדת תחיה זכאית לו.

 (ה) המענק השנתי לא יהווה שבר לכל.דבר ועניין, לא יובא בחשבון לעניין חישוב פיצויי
 פיטורים אד חישוב ערך שעה ללנגיבי עבודה נוהפת למיניחם לרבות שכר עידוד, אך
 מוסכם כי יבוצעו בגינו הפרשות לקרן השתלמות והפרשות לפי הסכם המעבד מפנסיה

 תקציבית לפנסיה צוברת,

 11.3. מובהר בי הסכם זה ממצה הדרישה לתשלום רכיב ״מענק יובל׳׳ שבשירות המדינה,
 וקלדנילת השופטים לא יחיו זכאיות לו.

 12. קרן השתלמות
 ו

 12.1. ההפרשות לקרן השתלמות לקלדניות השופטים יחיו כמקובל לעובדי מריבה בדירוג
 המינהלי(7.5$ הפרשות מעביד, >2.5$ הפרשות העובדת אשד ינוכו ממשכורתה).

 12.2. הבסיס להפרשות חינו כל •אלה;

 .>א) שהר היסוד:

 (ב) תוספת הקלתות ן

 (ג) המענק העןנתי;

 (ד) ׳ תוספות שכר אחרות להן זכאית הקלדנית, אשר משולמות גם לעובדים בדירוג
 המינהלי בהנהלת בתי המשפט, וז?גת אם לגבי העובדים האמורים בדירוג המיגהלי המ

 בלולים בבסיס להפרשות לקרן השתלמות.



 13.הםכט2003

 כהמשך לאמור.בסעיף 4 לעיל, בגין התקופה מיום 12.2009 ,ג ואילך, ח&כס 2003 לא יחול עוד
 לגבי קלרניות השופטים, למעט שלושת הסעיפים הבאים שבר (אשר ימשיכו לחול בהתאם
 להוראות ולתנאים הקבועים בהם); םעיף 6 (הסדר פנסיוני), סעיף 8 (הוראות בעניין פיןגויי

 פיטורים והסדרי פרישה) וסעיף מ (מיצוי תביעות).

ר  14, תחולת התקשי

 14.1. מובהר כי• הוראות התקשיי׳ד, כפל• שתהיינה מעת לעת, ימשיכו לחול על קלרניות
 השופטים, בכפוף להוראותיהן לרבות הודאות התחולה בחן,

 למען הסר ספק, מובהר כי אין באמור לעיל ובאזכור הוראות החקשי׳יר, ..בסעיף זה אך
 בסעיף אחר בהסכם זה, כדי'לשגות את מעמדן הנורמטיבי של הודאות התקשיי׳ר,

 14.2. נושאים ספציפיים:

 (א) קידום קלתית שופט מרמת שכר אחת לרמת שכר אחרת, במסגרת רמות השכר
 המפורטות כנספח א/יהיה בהתאם לכללים שתיקבע נציבות שירות המדינה.

 (ב) לעניין הוראות פרק משנה 25.1 לתקשיי׳ד שכותרתו ״החזר אגרת רישיון ודמי חבר״,
 .יחולו על קלרניות השופטים בהתאם לדירוג שבו היו מדורגות. לפי נתוניהם האישיים,

 אלמלא הסכם זה(דירוג מיגהלי או מתייר).

 (ג) הוראות פרק משנה 25.4 לתקשל״ר שכותרתו ״תוספות מיוחדות׳/ יחולו לגבי קלרניות
 1השופטים בהתאם לדירוג שבו היו מדורגות, לסי כתוניהמ האישיים, אלמלא הסכם זה

 (דירוג מינהלי או מח״ר).

 (ד) לעניין סעיף 25.62 לתקשי״ו(תשלום שיחות טלפון) - תחול קבוצה 8.

 (ה) לעניין כ!רק משבח 23.4 לתקשי״ר(קעובת ביגוד) - תחול דמה 4.

 (ו) על אף האמור ב&עיף 14.1 הודאות חתקשי״ר הבאות לא יחולו על קלרניות השופטים:

 (1) י פרק משנה 24.4 לתקשי״ר שכותרתו ״תוססת ותק״ ז

 (2) סעיף 25.31 שכותרתו ״תוספת שהייה בדרגה״;

 (3) פרק משבה 25,5 שכותרתו ״מענק יובל״.

 15,בלטלל םכטוכלמ

 סכסוך העבודה מיום 23,7-2007 בטל עם חתימת הסכם דה,



 16. מיצוי תביעות

 1.1$, הסכם זח מהווה מי*גוי מלא ומוחלט של כל תביעות הצדדים בעניינים שהוסדרו בחםכט
 זה, בגץ התקופה שעד יום 31.12.2013.

 16.2. למען הסר ספק מובהר כי לא יתקיים עוד כל משא ומתן נוסף על הסכמי שכר ו/או הטבות
 שכר כלשהן, בגין התקופה שער יום 31.12.2013 (בלא לגרוע מהוראת סעיף 04), לגבי

 קלהיות השופטים,

 הסכם זה ממצה, לגבי קלרניות השופטים (אך לא לגבי• אחראיות הקלדניות), את מלוא
 ״מסגרת עלות התוספות׳/ כהגדרתה בהסכם הקיבוצי(מסגרת) שלחתם בין הצדדימ ביו•

,17.4.2008 

 16.3. מוסכם בין הצדדים כי הסכם זח חינו הסכם ייחורי, לאור אופי תפקיד קלדניות השופטים
 ומהותו, והוא לא יהווה תקדים למקרים אחרים״

 17 .שקט תעשייתי

 17.1, הצדדים מתחייבים כי עד יום 31.12.2013 לא עקמו צד אחד או יחידה מיחידותיו נגר העד
 השני או יחידה מיחידותיו, באמצעי שביתה או השבתה, מלאה או חלקית. או כל פגיעה

 אחרת בהליכי העבודה או סדריה לגבל העניינים שהוסדרו בהסכם.

 •17.2. למען הסר ספק, מובהר בזאת בי ההתחייבות לשקט תעשייתי אינה גורעת מזכותם של
 הקלדניות ואחראיות הקלדניות להשתתף בשביתה שתוכךז עליידי ההסתדרות ברמה

 הארצית. •

 18, מועד ביצוע

 האמור בסעיפים 4 ער 8״ בסעיף 10׳, בטלגיף 12 ובסעיף 14, יבוןיע החל מיום 1.1.2010 (משבורת
 חודש ינואר 2010, המשולמת בראשית חודש פברואר 2010).

 באותו מועד ישולמו הח&דשים הנובעים מלישדם האמור בסעלפים אלו, בגין התקופה מיום
 1.12,2009 עד ירכו ?31,12.200,

 האמור בסעיף 9 ובסעיף 11, יבחיע בהתאם למועדים הקבועיט הסעיפים אלו.

 19, הברעה בחילוקי דעות

ת, תעקוב אחד רדו  ועדת מעקב בהשתתפות הממונה על השכר ולו״ר האבף לאיגוד מקצועי בהו
 ביצועו של ההסכם והכריע בחילוקי דעות הנוגעים לו. •

 החלטותיה של ועדת המעקב תהיינה סופיות ותחילבנה את הצדדים,

׳  • י



 20. חםכם זה נחתימ בעקבות נ?כתב נציב שידרת המדינה מילט 12.09 ״28, מכתבים ב7ידם 2+09 28.7
/ ו׳ימיכום תקציבי  בעניין הקלדניות שופטי• אד רשמים - שכר עידוד״ ובעניין ״הקצאת תקני רכב7

 בגדשא קלדניות השומטימ״ מיום 25.12.09,

 ולרא**ח 3או הצדדיה #ל חחחום

1.0 



 נספח א״ להסכם הקיבחמ מידם 28.12.09

 טבלת שפר יסיר - קלדניות שך5ט

 רמה שכר שבד יהוד

 1 3,900 1נח

₪ 4,075 2 

₪ 4,300 3 

₪ 4,525 4 

₪ 4.750 5 

₪ 4,995 6 

₪ 5,110 7 

₪ 5,225 3 



 נספח ג׳ - רשימת אחראיות קלרניות

 מפאת צנעת הפרט. רשימת אחראיות קלרניות הושמטה מהרםום, וקיימת באגף לשכר והסכמי עבודה
 ,משרד האוצר.
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