שלוש ערים הגדולות
י"ט שבט תשע"ז
 15פברואר 2017
לכבוד
ראשי הרשויות המקומיות
יו"ר ועדי העובדים ברשויות המקומיות
ראשי המרחבים בהסתדרות
מזכירי הסתדרות המעו"ף במרחבים
שלום רב,

הנדון :הבהרות להסכמים שנחתמו בשנת 2016
בהמשך להסכמים בין מרכז השלטון המקומי ,מרכז המועצות האזוריות ושלוש
הערים הגדולות שנחתמו בשנת  2016הצדדים מבקשים להבהיר מספר נושאים:

א .ההסכם הקיבוצי הכללי מיום 14.7.2016
 .1סעיף ( 13ב) – אחראים למשק ותחזוקה בבית הספר ובמתנסי"ם
הבהרה :לתוספת הענפית  2017זכאים לפי סעיף זה מי שהוא אחראי
למשק ותחזוקה ,שרתים ,אבות הבית ועובדי הניקיון בבתי הספר
המועסקים על ידי הרשות המקומית.
במתנסי"ם  /אשכול פיס עובד המועסק כאב בית על ידי הרשות
המקומית יהיה זכאי לתוספת אב הבית.
 .2סעיף ( 13ד)  -פקחי חניה
למרות האמור בהסכם הכוונה גם לפקחי חניה שמתח הדרגות התקני
הצמוד לתפקידם שהוא  8 - 5ברשויות המקומיות.
 .3סעיפים ( 13ז) ו – (ח)  -תעודת חשב שכר מוכרת
הבהרה :קורס שהוכר על ידי משרד החינוך לצרכי גמול ,מוסדות
אקדמאים מוכרים ,מרכז השלטון המקומי או מפע"מ או תעודה של
הכשרה מטעם משרד הפנים (להלן" - :תעודת חשב מוכרת") .למרות
האמור בחוזר מנכ"ל ינואר  2017הסכימו הצדדים כי עובדים כאמור
בסעיף ( 13ז) אשר ערב חתימת ההסכם הייתה ברשותם תעודת חשב שכר
מוכרת יהיו זכאים לתוספת.
אין מגבלה של חמש שנים לתוקפה של תעודת חשב מוכרת.
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ב .ההסכם הקיבוצי הכללי מיום  13יוני  – 2016הועדות המקומיות לתכנון
ולבניה
 .1מובהר בזאת כי התוספות מכח ההסכם יחולו על העובדים בתפקידים
המנויים בסעיף  8וכן על העובדים בתפקידים כפי שפורסם בחוזר מנכ"ל
מרכז השלטון המקומי מספר ( 547אוגוסט ספטמבר  )2016ועל העובדים
אשר הוחלט כי יחול עליהם ההסכם על ידי הוועדה עפ"י סעיף 30
להסכם.
 .2עד ליום  ,1.7.2017תינתן אפשרות לעובדים ולמעסיקים הסבורים כי
העובדים עומדים בקריטריונים הקבועים בהסכם ,לקבלת התוספות
הקבועות בו להגיש בקשות להכללתם בין העובדים הזכאים .הועדה תדון
ותחליט בבקשות.
 .3לאחר המועד הקבוע בסעיף  2לעיל הועדה תתכנס בתאום בין ראש מנהל
שכר והסכמי עבודה במש"מ לבין יו"ר הסתדרות המעו"ף בתדירות של
אחת לשנה לפחות.

ועל זה באנו על החתום;
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