הסכם קיבוצי מיוחד
אשר נחתם ביום 25.7.17
בין:
המוסדות להשכלה גבוהה בישראל המיוצגים על ידי יו"ר ועד ראשי האוניברסיטאות (להלן":ור"ה") ,פרופ' יוסף
קלפטר ויו"ר פורום המנכ"לים גב' בילי שפירא:
האוניברסיטה העברית בירושלים
הטכניון ,מכון טכנולוגי לישראל
אוניברסיטת תל-אביב
אוניברסיטת בר-אילן
אוניברסיטת חיפה
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
מכון ויצמן למדע
(להלן ביחד וכל אחד מהם לחוד" :צד א" או "מוסד")
לבין:
ארגוני הסגל האקדמי הבכיר במוסדות להשכלה גבוהה בישראל המיוצגים על ידי יו"ר המועצה המתאמת של ארגוני
הסגל האקדמי הבכיר במוסדות להשכלה גבוהה בישראל (להלן" :המועצה המתאמת") ,פרופ' אלי וייץ:
ארגון הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטה העברית בירושלים
ארגון הסגל האקדמי הבכיר בטכניון ,מכון טכנולוגי לישראל
ארגון הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטת תל-אביב
ארגון הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטת בר-אילן
ארגון הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטת חיפה
ארגון הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטת בן-גוריון בנגב
ארגון העובדים המדעיים של מכון ויצמן למדע
(להלן ביחד וכל אחד מהם לחוד" :צד ב" או "הארגון")
הואיל:
והואיל:
והואיל:

ובהסכם קיבוצי מיוחד בין הצדדים מיום ( 4.12.2016להלן" :ההסכם הקיבוצי") הותלה שינוי שיטת
עדכון המשכורת הקובעת לחישוב קצבה בקבלת האישור החקיקתי כהגדרתו בסעיף  13.3להסכם
הקיבוצי (להלן" :התנאי");
ועד למועד חתימת הסכם זה לא התקיים התנאי ,ולפיכך התעורר צורך בעריכת שינויים והתאמות
בהסכם הקיבוצי;
ובנוסף נפלה שגגה בהסכם הקיבוצי המצריכה תיקונו בעניין אחת מהתוספות לגמלאים הוותיקים
כהגדרתם בסעיף  13.2להסכם הקיבוצי;
לפיכך מוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 .1בהסכם הקיבוצי יבואו התיקונים כאמור בהסכם מתקן זה להלן.

 .2סעיף  13.4להסכם הקיבוצי( ,הגדרת "המועד הקובע") ,יוחלף בנוסח הבא:
"" 13.4המועד הקובע"  31( 31.12.2016 -בדצמבר .)2016 ,מובהר כי מועד זה הוא "המועד
שבו תוקן הסכם פנסיה תקציבית" לעניין הגדרת "המועד הקובע" לגבי גמלאי של מעביד
אחר ,בסעיף  1לחוק שינוי שיטת העדכון".
 .3לאחר סעיף  13.4להסכם הקיבוצי יבוא סעיף  13.4.1חדש ,בזו הלשון:
"".13.4.1המועד שיקבע שר האוצר"  -המועד שיקבע שר האוצר באישור החקיקתי ,כאמור בסעיף
(4ב)( )1לחוק שינוי שיטת העדכון .מועד זה ייקבע ליום  15( 15.1.2017בינואר,)2017 ,
בכפוף לשיקול דעתו של שר האוצר על פי דין ובאישור ועדת העבודה ,הרווחה והבריאות
של הכנסת".
 .4סעיף  14.1להסכם הקיבוצי יוחלף בנוסח הבא:
"14.1

בכפוף לקבלת האישור החקיקתי ,מוסכם כי החל מהמועד שיקבע שר האוצר ,ישתנה מנגנון
עדכון המשכורת הקובעת של הגמלאים באוניברסיטאות התקציביות כדלקמן":

 .5סעיף  14.2.2להסכם הקיבוצי יוחלף בנוסח הבא:
" 14.2.2מוסכם ,כי בכפוף לקבלת האישור החקיקתי ,לגבי התקופה שמהמועד שיקבע שר האוצר ואילך,
תבוטלנה כל הוראות עדכון המשכורת הקובעת לחישוב קצבה ,בין אם מקורן בהסכם ובין אם
מקורן בהסדר אחר כלשהו ,והעדכון יעשה על פי האמור בסעיף  14.1שלעיל בלבד".
 .6סעיף  14.2.3להסכם הקיבוצי יוחלף בנוסח הבא:
" 14.2.3למען הסר ספק מובהר ,כי בכפוף לקבלת האישור החקיקתי והחל מהמועד שיקבע שר האוצר":
 .7מובהר כי מלבד השינויים המפורטים לעיל ,יתר חלקי סעיף  14יישארו ללא שינוי.
 .8סעיף  15.1להסכם הקיבוצי  -בטל .למען הסר ספק ,סעיף  15.1הנ"ל לא יצמיח כל זכות.
 .9סעיף  15.2להסכם הקיבוצי יוחלף בנוסח הבא:
"15.2

גמלאי ותיק יהיה זכאי לתוספת בעד קצבת חודש ינואר  2018ועד קצבת חודש דצמבר ,2018
שערכה יקבע כהפרש שבין המשכורת הקובעת לו הייתה נקבעת לפי טבלאות השכר שבנספח
א ' 2להסכם ,לבין המשכורת הקובעת לפי טבלאות השכר שבנספח א '1להסכם ,החלות ערב
המועד שיקבע שר האוצר ,כשהפרש זה מוכפל בשיעור הקצבה של הגמלאי הוותיק.
כך לדוגמה :גמלאי ותיק בדרגת פרופסור מן המניין ב  31 -שנות ותק ,אשר משכורתו הקובעת
לו הייתה נקבעת לפי טבלאות השכר שבנספח א '2להסכם היתה  ,₪ 31,220.68משכורתו
הקובעת לפי טבלאות השכר שבנספח א '1עומדת על  ,₪ 30,923.87ושיעור הקצבה שלו עומד
על  ,63%יהיה זכאי לתוספת בעד קצבת חודש ינואר  2018בסך ".186.99

 .10סעיף  15.3להסכם הקיבוצי יוחלף בנוסח הבא:
" 15.3גמלאי ותיק יהיה זכאי לתוספת בעד קצבת חודש ינואר  2019ואילך שערכה יקבע כהפרש שבין
המשכורת הקובעת לו הייתה נקבעת לפי טבלאות השכר שבנספח א '3להסכם ,לבין המשכורת

הקובעת לפי טבלאות השכר שבנספח א '1להסכם ,החלות ערב המועד שיקבע שר האוצר,
כשהפרש זה מוכפל בשיעור הקצבה של הגמלאי הוותיק".
 .11בסעיף  ,15.12בסופו ,יבוא" :בהתחשב במקדמות ששולמו לפי מכתב יו"ר פורום המנכלים מיום  21.5.2017ואישורו
של הממונה על השכר במכתבו של סגן בכיר לממונה על השכר שכ 23677-2017.מיום ."16.5.2017
 .12סעיפים  15.13-15.15להסכם הקיבוצי וכן הכותרת בראשם "תוספת אחוזית גמלאים  – "2018יימחקו.
 .13סעיף  18להסכם הקיבוצי יוחלף בנוסח הבא:
".18

מובהר בזאת ,כי התוספות המפורטות בסעיפים  17 - 15לעיל ישולמו לכל גמלאי בכפוף ובהתאם
לזכאותו כמפורט בהוראות הסכם זה; וביחס לגמלאים ותיקים  -בכפוף לקבלת האישור
החקיקתי .עוד מובהר ,כי סכומי התוספות המפורטות בסעיפים  15-17לעיל יעודכנו באותו אופן
שבו תתעדכן המשכורת הקובעת לחישוב קצבה ,כמפורט בסעיף  14לעיל".

 .14מובהר ,למען הסר ספק ,כי בחודש ינואר  2017עודכנה קצבתו של "גמלאי ותיק" ,כהגדרתו בהסכם הקיבוצי ,בהתאם
למנגנון עדכון המשכורת הקובעת של הגמלאים באוניברסיטאות התקציביות כפי שחל בטרם שינוי שיטת העדכון.
 .15למען הסר ספק מובהר כי על אף התיקונים בהסכם הקיבוצי ,כאמור לעיל ,לא יחול שינוי בהגדרת "המדד הקודם"
בהסכם הקיבוצי לעניין העדכון הראשון של המשכורת הקובעת ושל סכומי התוספות המפורטות בסעיפים 15-17
להסכם הקיבוצי ,כאמור בסעיף  18להסכם הקיבוצי (למען הסר ספק ,כפי שסעיף  18זה תוקן בהסכם זה לעיל)
שייערך בקצבת חודש ינואר  ,2018כפי שנקבע בסעיף  14.4להסכם הקיבוצי.
 .16יתר הוראות ההסכם הקיבוצי ייוותרו ללא שינוי .בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראות הסכם זה להוראות
ההסכם הקיבוצי ,יגברו הוראות הסכם זה.
 .17הסכם זה יכנס לתוקף לאחר אישור הממונה על השכר.
 .18הסכם זה יוגש לרישום כהסכם קיבוצי מיוחד.

