
(  זיידרמןר ישראל "ר ד"היו2016–1970)איגוד סגל המחקר האזרחי הישגי 
כחטיבה אוטונומית  , ייזום והקמת נציגות ארצית רשמית לעובדי המחקר–1970

.בהסתדרות המהנדסים

שבו הונהגו תוספת  , לראשונה נחתם הסכם שכר קיבוצי מיוחד עם הממשלה–1971

וכן נקבעה השוואת  ; קשרי מדעוקרן , (30%)למחקר התוספת המיוחדת , התפקיד

הביטחון שצמודים למרצים תנאיי ההעסקה לעובדי המחקר במערכת 

.קיבוצייםהסכמים מאז נערכו עשרות . באוניברסיטאות

.הונהגה שנת שבתון–1973

ד לעבודה בהכרה ברציפות כל שנות הזכאות לקידום הוותק  "זכינו בביה–1977

.  הנגררות ממקום העבודה הקודם

.22.5%-2.5%הושגה הנהגת גרירת ותק בכל הדרגות בשיעורי –1979

ד הארצי לעבודה אושררה לאיגוד עצמאותו ומעמדו היציג  "באישור ביה–1985

.שרצתה לבטל את עצמאות האיגודתוך ביטול הכפיפות להסתדרות המהנדסים 

.נ החל מהשעה הנוספת הראשונה"תשלום ש, לראשונה–1986

.זכינו בבוררות להנהגת הסדר שבתון מרוכז גם בארץ–1988

;  ביגודקצובתהונהגה ; 82.5%עד + גדל בשנתיים שיא הוותק בדרגה א–1989

;  13%-11.5%-זכינו בבוררות להעלאת שיעור התוספת המיוחדת למחקר ב



לבוררות אסר על המדינה לשנות תנאי השירות שלנו מבלי המוסד -1989

חייב אותה לאפשר -ובמקרה של חילוקי דעת , להיוועץ עם האיגוד מראש

.בטרם שיבוצע השינוי המכוון, לאיגוד להפנותם להכרעה משפטית

הממונים על שאינם  המינהלנוהל אישור תוספת תפקיד לחוקרי –1993

(.המילגאיםלגבי המינהלעכשיו מחלוקת בנושא עם יש )עובדי המדינה 

לכל  14.5%פסק מוסד הבוררות לשלם תוספת השוואה בשיעור –1994

.1/7/92-החוקרים החל מ

;  וכומרכז הערכה –הוסכם על נוהל קליטת חוקרים חדשים בוולקני –1997

. האיגוד בכל אחת מועדות הבוחניםנציג 

אחרי מאבק  ; נוהל וולקני להעסקת חוקרים שפרשו לגמלאות–1998

אישור מס הכנסה שגמלאים המועסקים כמתנדבים בשכר ימשיכו -ד "בביה

;  להשתלמויות כמו עובד פעילמ"קקלנצל יתרת 

. פטור מחתימת נוכחות בשעון בנסיעות בתפקיד-1999

ץ שהסתיים בהסכמה עם "ניהול מאבק משפטי עד בג-1999-2004

המינהללקיבוע תנאי הסף של משרת ראש , הנציבות באישור בית המשפט

ל שזו "החשיבות כיום ביחס לבקשת המנכ)והרכב ועדת האיתור לבחירתו 

(.אמון ושינוי הרכב ועדות האיתורתהיה משרת 



.1/7/1999מ החל ( 15%)פסק המוסד לבוררות מעניק תוספת מחקר חקלאי -2000

שיעור התוספת המיוחדת לשיעור גמול  ייעוץ של חוקרי  והושוותה הוגדלה –2001

בוטלה הירידה בשכר כשעולים ; הבראה ומענק יובלאושרו קצובת ; מערכת הביטחון

+.לדרגה א

,  מחקרמיוחדת , תוספת תפקיד, שכר קידום)הכרה בכל תוספות השכר –2002

.לגמלה( השוואהתוספת, 2010תוספת , תוספת מחקר חקלאי

קבוע להפעלת  לתקצוב ר האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות "סיכום עם יו–2003

(.  94,000₪השנה )י ההסתדרות "האיגוד ע

.מ"בקקהחוקר בוחר את סוכן הנסיעות , ד לעבודה"ד ביה"בפס–2005

.הוספת  ותק יחסי בגין חלק השנה לפנסיה של עובד הפורש-2009
בהדרגה עד  ( הבטחונייםאל )המוסד לבוררות פסק הגדלת תוספת ההשוואה –2011

(.תוספת השוואה בתלוש)17.3%ל 
צבירת זכות לשבתון הוארכה לגיל  ; 14%בשיעור 2010הונהגה תוספת –2011

.1.3%התוספת המיוחדת למחקר הועלתה ב; 65
הוכרה על יד מס הכנסה גם עבור גמלאים  מ"בקקהזכות לנצל יתרת הצבירה –2016

.מ עם המדינה יכלול זאת"ההסכם החדש שנמצא במו. מתנדבים ללא שכר

.המאבק על וולקניח וינטר לטובת "מימון מקופת האיגוד להכנת דו–2016



(ר יהושע מירון"ר ד"י מזכירות האיגוד והיו"ניהול ע)2017מאז תחילת 

של חוקרי ( לחודש₪ 51)מזכירות האיגוד אישרה העברת דמי החבר באיגוד -

החוקרים בוולקני למימון המאבק  לועד2019עד סוף 2016המחקר מאפריל מינהל

.  המינהלנגד ההעברה הכפויה לצפון וחיסול 

.  ץ נגד המשך פעולת הועדה להעתקת וולקני לצפון"האיגוד שותף בהגשת הבג-

. 2019המאבק הסתיים בהצלחה בסוף 

לשינוי  , (המינהלבסיוע הנהלת )משא ומתן מול הנציבות והממונה על השכר -

.  הקריטריונים לקבלת תוספת תפקיד והצמדתם לדרגת החוקר ולתפקידו הניהולי

כולל שמירת תנאי  , המינהלמאבק משפטי מוצלח על שימור הליך בחירת ראש -

.והמשך מעורבות המועצה המדעית המנהלית בהליך, הסף

נדונה החלת התנאים והתוספות  , מ עם האוצר שעדיין בעיצומו"במסגרת המו-

תוספות הרוחב  : כולל, על חוקרי האיגוד2018בהסכם הבטחוניסגל המחקר שקבלו 

הארכת הזכאות ; מענק חד פעמי; (וכו, יום חופשה נוסף באוגוסט, החזר מעונות)

; שינוי הקריטריונים לתוספת תפקיד; למענק יובל על תקופת הגמלאות לדוקטורט

. על חוקרי האיגודמ"בקקוהחלת התקנונים החדשים המשופרים לשבתון ולשימוש 

י המדען הראשי "הקפאת חוקר ע: טיפול בסוגיות שמונעות פגיעה בחוקרים כולל-

;  קבלת החזר ארוחות; שינוי הקריטריונים לתקופת הניסיון של חוקר; וההנהלה

.  ועוד;  לגימלאותשיפור תנאי הפרישה ; מאבק נגד הקיצוץ בשעות הנוספות


