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ענייה יי"יי 1ל הו**י המסזנד.

קיבוצי הסכם

.9.9.1971) חשל"ו/ .לתשרי גי ביום ונחתם נערך

ן י ב

של הכללי והמנהל המדינה שירוח נציב ידי על המיוצגת ישראל ממשלח
האוצר משרד

.((* צד ~ (להלן

לבין

על המיוצגת המהנדסים בהסתדרות המרקר לעובדי האוטונומית החטיבה
לרר, ר. ד"ר בלומנפלד, ע. ד"ר דיידרמן, י. ד"ר צוויק, א. מר ידי
ד'כללית וההסוודיוח בריוסף, מ. וד"ר אמיר ש. ד"ר קלוקפר, א. ד"ר

לעניני הוועדה יו"ר בןישראל ג. מר ידי על המיוצגח בא"י העובדים של
נגור מ. ומר האקדמאים

בי). צד  (להלן

26 מיום הקיבוצי ההסכם חידוש על ומתן משא ניהלו והצדדים הואיל
הדירוג בסולם המדורגים לעובדים המתיחס 1971 דצמבר לחודש

"העובדים").  (להלן המחקר עובדי של

מ1972.?.6 אלוני י, מר של מכתבו מחדש מאשרים והצדדים והואיל
ההסכם אח לחדש הצדדים הסכימו ונוסחו, תכנו כל על ובהסתמך

.31.3.1974 לבין 1.4.1972 שבין לתקופה הקיבוצי

כלהלן: הצדדים כין הוסכם לכן

ך השכר סולמות א.
(<<;^~< ' ייי

המשכורת סולם יהיה 1972 אפריל לחודש 1 ביום החל (א) .1
כלהלן: ם העובדי של

הדרגה
היסוד מבכורה
"י בל החח,,יליח

ליחודש

שנתהותקתוספת (לכל שלמה)לשנים שיאותק

 הדרגה151562016

/א+ מדי2615 למכסימ.7 ם שני 3$30 ס ו

"ל2125א נ כ

כג"ל1798ב

960.261914.4019.201296ג

(ד"ר 850.001712.8017.001149)י

715.301410.7014.30965ד

ה נ (ש 715.301410.70ב)ה 14.30965י

ה ג *) 581.60118.7011.60784א)ה

י4;י
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של המשכורת סולם יהיה 1973 ינואר לחודש 1 ביום ד.חל (ב)
כלהלן? דערבדים

הדרגה
היסוד משכורת
בל"י התחילית

לחודש

הוותק שלמדתוספת ותק שנח (לכל לשנים
א שי

י51156 הדרגה2016

2715\ מדי $7.5$30 למכסימום עד שנים

"ל2225א ג כ

כנ"ל1898ב

96019.2014.4019.201256ג

(ד"ר 85017.0012.8017.001149)ד

71514.3010.7014.30965ד

ד, נ (ש 71514.3010.7014.30965ב)ר,

(שנה 58111,608.7011.60784א)ה

של המשכורת סולם יהיה 1973 אפריל לחודש 1 ביום החל (ג)
כדלקמן: העובדים

הדרגה
היסוד משכורת
בל"י התחילית

ודש לח

וספת שלמה)הוות?ח רחק שנח (לכל לשנים
שיא

_ 1.1.5156 הדרגה1620

+ מדי$5.2797א למכסימום7 עד ם שני 3$30__

כנ"ל2292א

כנ"ל1955כ

1003.102015.00.10201354ג

(ד"ר 890.901713.35.80171201.5)ד

751.001511.30.00151014ד

(שגד. 751.001511.30.00151014ב)ה

^שנה 601.00129.00.0012811*)ה
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כמפורט מחקר ובי מחקר א5 מתקר, א+ הדרגות של דשכר .2
כולל שנתי) גלובאלי שכר על (המבוסס לעיל בטבלאות
ותוספות היוקר, ותוספת הותק תוספת היסוד, שכר את
ל1.4.73 $3 ל1.4.72, 3^ דהיינו: המסגרת הסכם

.(1.7.73 יוקר תוספת כולל (לא ו$6.08

תוספות את כולל ומטה מחקר מגי הדרגות של היסוד שכר
ל1.4.73 $3 ל1.4.72 $3 דהיינו; המסגרת הסכם

ו#6.08.
היא ובי, אי, א+, הדרגות: של קידום שכר דרגות תקרת (א) .3
תוקף שנים. שלוש מדי 7^> של מנות על והועמד 30^

.1.4.72 מיום זה הסדר
לדרגות כמו מחקר בי לדרגה קידום שכר דרגות תונהגנה
מנין לצורך זכאים .1,472 מיום בתחולה מחקר אי א+,
מיום בי, ובדרגה 1.4.67 מיום וא+ אי בדרגות הותק:

.1.4.69

שכר לדרגת זכאי יהיה לא אשר בי בדרגה מחקר עובד (ב)
שנים מ13 למעלה של בוחק יהיה ואשר 31.3.74 עד קידום

לקבל ימשיך ,1.4.72 ניוס הקודמים) ההסדרים (עפ"י
בתוקף שהיו השכר הסדרי עפ"י הותק שיעור את זו בתקופה

יעבור קידום שכר לדרגת וכאוחו וביום ,31.3.72 עד
השכר. בטבלאות כמפורט הגלובלי השכר לסולם

החדשי השכר יהיה הקידום שכר דרגות לחישוב הבסיס (ג)
לזמן. מזמן בתוקף שהנן השכר בטבלאות כמפורט

תפקיד תרס9ת ב. ■י

לזללן, אי בטור המפורטים התנאים מתקיימים בהם העובדים (א) .4 י_ יי
לתוספת זכאים יהיו אלה, תנאים בהם מתקיימים עוד וכל
הדירוג ועדת אישור פי על להלן, בי, בטור כאמור הפקיד

המחקר. ובדי לע וגה העלי

בי טור אי טור

לחדש ליי 150. אי תפקיד תוספת על או חוקרים 2 על ממונה 
טכנאים ו3 אחד חוקר

" ליי 180. בי תפקיד הוספת על או חוקרים, 6 על ממונה 
טכנאים ו6 חוקרים 4

" .220ל'י ג* תפקיד הוספת או חוקרים, 14 על ממונה 
טכנאים ו12 חוקרים 10 על

" ,260ליי די תפקיד תוספת מחקר מכון מנהל <

" .300ליי הי תפקיד תוספת מחקר נהל מי מנהל 
בלבד: זו פסקה 7 לעני (ב)

מחקר. בעבודת המועסק אקדמאי בדירוג עובד  "חוקר"
טכנאי. של תפקיד הממלא עובד  "טכנאי"
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תפקידו את שסיים עובד לעיל (א) 4 בפסקה האמור למרות (ג)
בתוספת אותו המזכה אחר להפקיד ומונה שנים שלוש אחר
את לקבל ימשיך הקודמת, התפקיד מתוספת הנמוכה תפקיד

בתפקידו האחרונות השנים בשלושת קיבל אוחד התפקיד תוספת
הקודם.

מן כחלק תיחשב לא (א) 4 בפסקה כאמור התפקיד תוספת (ד)
ועניין, דבר לכל העובד של המשכורת

מיוחדת תוספת ג.

עבור לחמורה זכאים יהיו לא שהעובדים בעובדה בהתחשב (א) .5 ל"' 7
 **#יז לןיג*ול זכאים יהיז ולא נוספות בשעות עבודה

כמפורט מיוחדת שכר לתוספת זכאים יהיו הם נוספת", עבודה
להלן!

לחודש בל"י התוספת שיעור הדרגה

ל"י 500. א+

ל"י 275. א

ל"י 260. ב

ל"י 250. .ג

'"יי 260. (י"ר) י

ל"י 250. י

לי'י 250. בי) (שנה ה

ליי 250, אי) (שנה ה

לכל המשכורת מן כחלק תיחשב לא הנ"ל המיוחדת התוספת (ב)
ועניין. דבר

מקצועית ל30רות הקצובה ד.

הבאים: בשיעורים הד,יה מקצועית, ספרות לרכישת הקצובה .6

הדרגה
בתחולה
.4.1972

מיום
1

בתחולה
.4.1973

ום מי
1

הל מזה
בקבלות

יב

ל"י.469ליי.910ל"י.790א+

ליי.469ל"י.910ל"י.90?א

ל"י.447ל"י.000ל"י.770ב

ל"י.316{",.660ל"י.600ג

(דייר) ל"י.316ל"י.620ל"י.560ד

ל"י.316ל"י.620ליי.560ד

ב (שנה ל"י.316ל"י.600ל"י.560)ה

א (שנה .316ל"י.600ל"י.560)ה
5/
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השתלמויות ה.

בהתאמה נקבעים ההשתלמות קרן ושל השבסון של התנאים .7
וביום 25.6.73 ביום נחתמו אשר התקנונים פי על
במערכת המחקר עובדי לגבי לנהוג ובהתאם 10.4.69

לזמן. מזמן הבטחון

ההשתלמות לקרן הממשלה הפרשות תהינה 7 לפסקה בכפיפות .0
כדלהלן: לשנה בדולרים

הדרגה
מי בתחולה
1.4*1972

בתחולהום
.4.1973

מיום
1

$.1280.1400א+

843.3914.8א

$.601.3686ב

360.400.8ג

$.$400.350ד

(שנה $.225.275בי)ה

(שנה *.$220.200אי)ה

בתקופה בדולרים החודשי המענק יהיה 7 לפסקה בכפיפות .9
כדלהלן: שבחוןנחו"ל

הדרגה
מיום בתחולה

1.4.1972
מ בתחולה
.10.1972

ום י
1

מי בתחולה
.10.1973

יום
1

+ 8א 824.901.3$ 962.

£א 665.728.$3 777.

$ב 567.572.£ 611.

%ג 469.469.$ 501.

הבטחון במערכת המחקר לעובדי שנקבע כפי נסיעות מס החזר .10

1972/73 הכספים לשנת יקבלו הזוטרות בדרגות העובדים (א) .11
כמפורט שנתי השתלמות מענק 1973/74 הכספיפ לשנת וכן

להלן:

השנתי המענק סכום הדרגה

ליי 925. (ד"ר) ד

ליי 850. ד

ל"י 85(3. בי) (נוגד, ד,

ליי 775. אי) (שנה ה

לחלקיות יחסי סכום ישולם הכספים משנת חלק שעבד לעובד (ב)
המשרה.

6/
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שדה ניסויי ר.

מיוחד תשלום ינחן שדה בניסויי המשתתפים לעובדים (א) .12
כמפורט הבטחון במערכת המחקר עובדי לגבי שנהוג כפי

להלן:

בתפקיד יוצא למעלה ה2 בדרגה מחקר ועובד במידה (ב)
בתנאי הניסויים במקום ללון ונשאר ניסויים לשדה

שעות מעל בניסויים עבודה שעת כל עבור יקבל מחנה
מתשלום $50 בגובה מיוחד פיצוי המקובלות העבודה

שיקבע כפי  ניסויים" "שדה רגילה. עבודה שעת עבור
הגוף. הנהלת ידי על

לא אך ניסויים לשדה בתפקיד היוצא כנ"ל מחקר עובד (ג)
שעות 3 כל עבור יקבל הניסויים במקום ללון נשאר

המקובלות העבודה שעוח למיכסת מעבר בניסויים עבודה
אחת רגילה עבודה שעת של בגובה פיצוי

כמקובל. תשולמנה האש"ל מיכסות (ד)

זרה בניסויי עבודה עבור הפיצוי לתשלום התחולה .13
רישום שקיים מיום לעיל; (ג) (ב) 12 בפיסקות כאמור

.1974 אפריל לחודש 1 מיום מוקדם לא אך

לתשלום זכאי יהיה לא פרטית לעבודה רשות שקבל עובד .14
בפועל. זאת רשות מנצל שהוא בתקיעה שדד. ניסויי עבור

פרטית עבודה ז.

בכפיפות במקצועפ פרטיה לעבודה רשות תינתן לעובדים .15
המכון מנהל כך על המליץ אם לחקשי"ר, 42.43 להוראות
העבודה מן העובד של שהכנסתו ובלבד מועסקים, הם בו
עוברים הכוללת. ממשכורתו $25 על העלה לא הפרטית
יהיו אקדמאי במוסד הוראה לעבודת היתר יקבלו אשר

בהתאם. התמורה להם ותותר בשבוע שעוח 3 להרצות רשאים

מקצועיות באגודות חברות ח.

בתשלום אי צד ישתתף 1972 אפריל בחודש מ1 בתחולה .16
עד בחו"ל ו/אר בארץ מקצועיות באגודות חברות דמי
לשנה. ישראליות ל"י 126. או לשנה, דולר 30. לסכום
מינהל הנהלת של מראש אשור טעון יהיה באגודה הרישום

המכון. מ1ךל של אחרים, ם י ופ ונג החקלאי המחקר

כללי ט.

בנושאים שינויים שיחולו במידה כי הצדדים בין מוסכם .17
הבטחון, במערכת המחקר עובדי לגבי זה, בהסכם המוסדרים
זה. הסכם חל עליהם העובדים על גם אלה שינויים יחולו

שונו שלא ם הצדדי בין המוסכמים והעבודה השכר תנאי כל .18
למשך בתוקף יישארו זה, בהסכם לאמור בהתאם ישונו ולא

ההסכם. של תוקפו תקופת

אשר לפירושו או זה הסכם לבצוע בקשר דעות חלוקי .19
של האוטונומית החטיבה לבין הממשלה בין יתעוררו

כל כאשר אקדמאים, לענייני הועדה ו/או המחקר עובדי
כזלקמן: ייושבו זה סעיף לתוקף נפרד כצד תיחשב מהן אחת

י1י

./>$
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תתכנס אשר פריטטיח, בוועדה הצדדים נציגי בין בירור (א)
הבקשה. ממועד שבועיים תוך הצדדים אחד כקשת פי על

באורח תיערכנה הפריטטית הוועדה של מוסכמות מסקנות (ב)
את ותחייבנה הוועדה ידי על תיחתמנה דברים, זיכרון

ערעור. ללא הצדדים,

חודש תוך מוסכמת להחלטה הפריטטית הוועדה הגיעה לא (ג)
הדין לבית הצדדים אחד בקשת פי על העניין יועבר
או "א זבל לבוררות  הצדדים בהסכמת  או ד, לעבוד

הבוררות תתקיים זד, ובמקרה מוסכם, יחיד בורר להכרעת
להכרעתה. ד,ע:ין מסירת מיום שבועיים מאשר יאוחר לא

מוסד או אחד צר ינקוט לא זד, הסכפ של תוקפו בתקופת .20
יחידה או השני הצד נגד מנציגיו נציג או ממוסדותיו

שביתה האטה, שביתת השהתה, או שביתה באמצעי מיחידותיו
בהליכי מאורגנת פגיעה כל או חלקית, השבתה או תלקית

נושא כל לגבי בזכות, פגיעה כל או בסדריה, או העבודה
זה. בהסכם המוסדר

וכן והארעיים הזמניים הקנועיס, העובדים על חל זה הסכם .21
כי הקובע מיוחד חרזה פי על המועסקים העובדים על

עובדי דירוג סולם של מסויימח דרגה לפי משתלמת משכורתם
31 לאחר אעיר עובדים על זה, הסכם חל כן כמו מחקר.

השירות, מן פרשו זה הסכם של חתימתו ולפני 2'ל19 במרס
עקב כאמור בתקופה שפרשו מי על חל אינו ההסכם אך

פלילית. עבירה או משמעת מטעמי פיטורין
שייקבע או שנקבע במה ל,פגוע בא איני זה בסעיף האמור
וסח (נ (גימלארח) המדינה שיריות בחוק פנסיונרים לגבי

פנסיה בהסדרי או הפנסיה, בקרנות ,1970 תש"ל משולב)
אחריט.

אלא 31.3,1974 עד 1,4.1972 מיום זה הסכס של תוקפו .22
אחר. דבר במפורש בו נאמר אם

ההפרשים השל^ לרבות זה ה.:כי לפי לחשלוכ ביצוע הוראות .23
ימים חודש תוך הכללי החשב ידי על ייקבעו פיו, על

בי. צד עם בהסכמה זה, הסכם מחתימת

החתום: על הצדדים באר ולראייה

1^
,".'■ ני'^..

יכלל/ית ההסתדרות 0$6
י^האל בארץ העובדים של

/

0]2/ו£1/א
>^>< המחקר לעוברי האוטונומיה החטיבה בשם

ם המהנדסי וח בהםחדר



כחוק נרשם זה קיבוצי *0כם
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"ודה יחט, ?ל הראשי יסמיני,

קיבוצי הסכם

(.^יל'?!^.':;! תל"ה ולחשו* י. ג כיו0 ונחחם נערך

ן י ב

של הכללי והמנהל המדינה שירות נציב ידי קל המיוצגת ישראל ממשלח
האוגר משרד

.('> צד  (להלן

לבין

על המיוצגת המהנדסים בהסתדרות המחקר לעובדי האוטונומית ההסיבה
לרר, ר. ד"ר בלומנפלד, ע. ד"ר זיידרמן, י, דייר גווי?, א. מר ידי
הכלליח וההסחדרוח בריוסף, מ. וד"ר אמיר ש. ד"ר קלוספר, א. ד"ר

לעגיני הוועדה יו"ו בןישראל ג. מר ידי על המיוצגת בא"י העובדים של
נגור מ. ומר האקדמאים

בי). צד  (להלן

26 גייס הקיבוצי ההסכם חידוש על ימתן משא גידלו והצדדים
הדירוג ב0יל0 המדורגים ם לעובדיי המתיחס 1971 דצמבר לחודש

"העובדים"),  (להלן המחקר עובדי של

הואיל

5.7,19726 אלוני י. מר של מכחבו מחדש מאשרים והצדדים והואיל
ההסכם את לחדש הצדדים הסכימו ונוסחו, תכנו כל על ובהסתמך

.31.3.1974 לבין 2ל'ל1.4.1 שכין לתקופה הקיבוצי

כלהלן: הצדדים כין הוסכם לכן

השגר ולמוח ס א.

המשכורת סולם יהיה 2ל19 אפריל לחודש 1 כיוס המל (א) .1
כלהלן; ם י העובד של

הדרגה .
היסוד משכורת
בל"יי החהילילו

לחודש

הותק של*ה)חוטפת ותק שנת (לכל שיאלשנים

הדרגה511562016

+ מד2615א למכס#7.5 ם י שנ 3#30 מוס

"ל2125* נ כ

כגייל1798

96019.2014.4019.201296ג

(י"י) י17.0012.60(850י 17,001149

71514.3010.7014.30965ד

ב) י ג (ש 71514.3010.7014.30965ה

א) (1ני 58111.608.7011.60784י.

2/
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של המשכורת סולם יהיה 3ל'19 ינואר לחודש 1 כיום החלי (ב)
כלהלן: ם י בד ה?ו

הדרגה
.היסוד משכורת
כל"י התחילית

לחודש

ותוספת וחל!הו שנח (לכל שלמילשנים שיאחק

 15 י15616. 20 הדרגה

*ד%5.2715א+ למכסימוי.73 עד #30שנים __ם

"ל2225א נ ב

"ל1898ב נ כ

960.201914.402019.1256ג

(ד"י 850.00:712.300017.1149)ד

715.301410.703014.965ד

(שנה 715.301410.703014.965נ)ה

(שנה 581.60118.706011.784י)ה

של המשכורת סולם ד הי י 1973 אפריל1 לחודש 1 ביום החל (ג)
: כדלקמן ם ובדי ה'5

הדרגה
היסוד משכורת
בל"י התחילית

לחודש

וספי: יח ת ו ו שלמה)(לכללשניםי. ותק שיאשנת
_ ו

ו

; 0
ו

 ו615 הדרגה1620

2797**
< מדי'■/. ם7 שני ל3 םעי ימו .$30מכם

"לכנ2292

"לכנ1955ב

1003.1020.0015.10201354ג

(ו"ו; 9017.3513.80171201.5.■390ד

75115,3011.00151014ד

בי ד. י0: 751.0011.3011.00151014י

א) יש:ר 0012811.ס601.0013.00י

3/
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כמעיר?! מחקר וב* בחקר % מזוקר, א+ דדרבות של ישכר .2
כולל שנחי) גלובאלי שכר על (המגוסס לעיל בטבלאות
ותוספות היוקר, ותוספת הותק תוספת היסוד, שכר את
ל1.4.73 $3 ל1.4.72, £3 דהיינו: המסגרת הסכם

.(1,7.73 יוקר תוספת כולל (לא ו#6.08

תוספות את כולל רמסה מחקר מבי "הדרגות של היסוד שכר
ל~1.4.73 #3 ל1.4.72 $3 דהיינו; הגסגרת הסכמ

ו#6.08.

היא ובי, אי, א+, הדרגות: של קידוס שכר דרגות חקרת (א) .3
תוקף שנים. שלוש מדי 7|# של מנוח על ותועמד 30^

,1.4.72 מיום זה הסדר
לדרגוח כמו מחקר ב* לדרגה קידום שכר דרגות חונהגנד
פגיז לצורך זכאים .1,4.72 מיום בתחולה מחקר אי א+,
מיום בי, ו. ג ר בד ו 1.4.67 מיום וא+ אי בדרגות הותק:

.1.4.69

שכר לדרגת זכאי יהיה לא אשר בי בדרגה מחקר עובד (ב)
שנים מ13 למעלד של בותק יהיה ואשר 31.3.74 עד קידום

לקבל משיר י ,1.4.72 ביום ם) דמי ו דק ההסדרים "י (עפ
בתוקף י1\היו השכר הסדרי עפ"י הותק שיעור את זו בתקופה

יעבור קידום שכר לדרגת זכאותו וביום ,31.3.72 עד
השכר, בטבלאות כמפורט הגלובלי השכר לסולפ

י חדש ה השכר יהיה הקידום שכר דרגות לחישוב הבסיס (ג)
לזמן. מזמן בתוקף שהגל השכר בטבלאות כמפורט

תפקיד תו©5ת ב.

לדלן, אי כטור המפורטים בתנאים ס מי י י מתק בהם העוברים (א) .4
לתוספת זכאים יהיו אלה, תנאים בים מתקיימים עוד וכל
הדירוג ועדת אישור פי על להלן. בי, בטור כאמור תפקיד

. המחקר י בד לעו ונד. העלי

בי טור ט2י_£1

.150ל'יל0לש אי תפקיד תוספת על או חוקרים 2 על ממונה 
טכנאים ו3 אחר חוקר

" .180ל'י בי הפקיד תוספת יגל או ,2 חוקרי 6 על ממונה 
טכנאים 6 ו פ י ר ל, ו ה 4

" ,220ל'י גי תפקיד תוספת או הוקיים, 14 על ממונה 
טכנאים ו12 חוקרים 10 על

" .260ליי די תפקיד תוספת בחקר מכין מנהל 

" ~.300>'י הי תפקיד תוספת מחקר נהל מי מנהל 

בלבד: זו פסקד לענין (ב)

מחקר. בעבודת המועסק אקדמאי בדירוג עובד  "חוקר"
טכנאי. של תפקיד הממלא עובד  "טכנאי"

4/_
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תפקידו אח שסיים עובד לעיל (א) 4 בפסקה האמור למרות (ג)
בתוספת אוחו המזכה אחר להפקיד ומונה שנים שלוש אתר
*ח לקבל ימשיר הקודמת, ולתפקיד מתוספת הנמוכה תפקיד

בתפקידו האחרונות השנים בשלושה קיבל אוחד התפקיד תוספת
הקודם.

מן כחלק תשב חי לא (א) 4 בפסקה כאמור התפקיד חוםפח (ד)
ועניין. דבר לכל העובד של המשכורח

מיוחדת תוספת ב.

עבור לחמורה וכאים יהיו לא שהעובדים בעובדה בהתחשב (א) ,5
 ♦זיז י. ל!יג*ול זכאים יליז ולא נוספות בשעות עבודה

כמקלרט מייחדה שכר להוספה זכאים יהיו י0 נוספת", עבודל.
להלן:

לחורש בל"י התוספת שיעור הדרגה

ל"י 300. א+

ל"י 275. א

לי* 260. ב

ל"י 260. ג

ל"י 200. (י"ר) ד

ל"י 250. י

ל"י 250. בי) (שנה ה

ל1* 250. אי) (שנה ה

לכל המשכורת מ? כחלק .ויחשב לא הנ"ל המיוחדת התדסגת (ב)
ועניין. דבר

מקצועית ל38רות הקצובה י.
הבאים: בשיעורים וזהיר. מקצועית, ספרות לרכישת הקצובה .6

הדרגד,
בתחולה
.4.1972

מיום
1

בתחולה
.4.1973

ום מי
י,

חי* מזה
בקבלות

יב

ל*.469ל"י.910ליי.790א+

ל''י.469ליי.910ל"י.790

לי*.447ל"י.800ל"י.770ב

.316%ל"י.660ל"י.600ג

(דייר) ל''י.316ל"י.620ל"י.560ד

לי*.316ל"י.620ל"י.560ד

ב (שנה ל"י.316ל"י.600ל"י.560)ה

א (טנה לי.316לי.600ל"י.560)ה

5/
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השתלמויות ה.

כהה*ג'ה נקבעים ההשתלמות קרן ושל השבםון של התנאים .7
וביום 25.6473 ביום נחתמו אשר התקנונים פי על
במערכת המחקר עובדי לגבי לנהוג ובהתאם 10.4,69

לזמן. מזמז הבטחון

ההשתלמות לקרן הממשלה הפרשות גד, תהי 7 לפסקה גכגיפות ,8
כדלהלן: לשנה בדולרים

גה הדר
מי בחחולד,
1.4.1972

מיוםום ד, ל ו ח ת ב
1.4.1973

$.1280.א4 1400.

$.843א 914.

601.8ב 686.

360.8ג 400.

350.8ד 400.

$.225בי)(שנדד. 275.

200.3**)(שנהה 220.

בתקופה בדולרים החודשי המענק יהיה 7 לפסקה בכפיפות .9
כדלהלן: נחו"ל שבתון

הדרגה
מ ולה בחח
1.4.1972

ום מי בתחולה
.10.1972

ום י
1

בתחולה
10.1973

מיום
1.

$$.$901.824א+ 962.

*665.$726.8$ 777 .

$.567.3572כ 611.

$.469.3469ג 501.

הבטחון. במערכת המחקר לעובדי שנקבע כפי נסיעות מס החזר .10

1972/73 הכספים ליגגת יקבלו הזוטרות בדרגות העובדים (*) .11
כמפורט שנתי השתלמות מענק 1973/74 פ הכספי לשנת וכן

לד\ן;
יטנחי ה*ענק כ סכו הדרגה

ל* 925. (ד"ר) ד

ליי 850. ד

י'י 850. בי) (ניני ה

ל"י 775. <ג4) (שנה ד.

לחלקיות יחסי סכים ישולם הכסקים פשנח הלל, שענד לעובד (ב)
המשרי.

6/
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שדה ניסויי ו.

מיוחד חשלום יגחן שדד, בגי0ויי ה*>שהתפיס לעובדים (א) .12
כמפורט הבטחון במערכה המחקר עובדי לגכי שנהוג כפי

להלן:

בחפקיד יוצא ומעלה ה2 בדרגה מחקר ועובד במידה1 (ב)
בתנאי הניסויים במקלם ללון ונשאר ניסויים לשדה
שעות מעל בניסויים עכודד. שעת כל עבור יקבל מחנה
מחשלוס $50 בגובה מיוחד פיצוי המקובלות העבודה

שיקבע כפי  ניסויים" "שדד, רגילה. עבודה שעח עבור
הגוף. הגדלת ידי על

לא אך ניסויים לשדי. בחפקיד היוצא "ל נ כ מחקר עיבד (ג)
שעות 3 כל עבור יקבל הניסויים כמקום ללון נשאר

המקובלוח העבודה שעוח למיכסת מעבר בניסויים עבודה
אחת רגילה עבודה שעת של בגובה פיצוי

כמקובל. תשולמנה האשייל מיכסוח (ד)

קזדה בניסויי עבודה עבור הפיצוי לתשלום המהולה .13
רישום שקיים מיום לעיל; (ג) (ב) 12 בפיסקוח כאמור

.1974 אפריל לחודש 1 מיום מוקדם לא אך

לוושלוס זכאי יהיה לא פר*ית לעגודה רשות שקבל עובד .14
גפוקל. זאת רשות מנצל קי'!.ד14 בתקיקה שדה ניסויי עכור

פרטית עבודה ז,

ככפיפוח במקצועם פרט*ה לעבודה ישוח תיגחן לעובדים ,15
המכון מנהל כך על המליץ *ם לחקשי"ו, 42.43 להוראות
העבודה מן העובי של בהכנסתו ובלבד מועסקים, הם בו
עובדים הכוללת. ממשכורתו %.^י על תעלה לא הפרטית
יהיו אקד*אי במיסד הוראה יעבודת היתר יקבלו אשר

בהתאם. החמורה ותוחרלהם כשבוע שעוח 3 להרצוח רשאים

מקצועיות ב^גודוה ח\חברות
כחשלוט אי צד ישתתף 1972 אפריל בחודש מ1 בתחולה .16
עד נחו"ל י/או ץ .!...: ו" מקצועי באגודות חברות דמי
לשנה. ישראליות ליי 126. או לשגה, דולר 30. לסכום
מינהל הנהלת של מראש אשור טעון יהיר. באגודה הרישום

.ל. המג. י.נהל של אחרים, ם י ופ ולג הווקלאי המחקר

כללי .1?

בנושאים שינויים שיחולו במירה כי הצדרים בין גיוסכם .17
ן, ו הבטח במערכת המחקר עובדי לגבי זה, בהסכם המוטרדים
זד. הסכם חל עליהם העובדים קל גם אלה שינויים יחולו

שונו קולא הצדדים כלן המוסכמים והעבודה השכר מנאי כל .18
למשך בתוקף יישארו זה. ביסכם לאמיר בהתאם ישונו ול0

ההסכם. של תוקפו תקופח

אשר לפירושו אך זה הסכם לבצוע בקשר דעוה חלוקי ,19
של האוטונומיה דחטיבד לבין הממשלה בין יתעוררו

כל כאשר אקדמאים, לענייני הועדה ל/או המחקר עוברי
כז^קמן! ייושבו זה סעיף לתוקף נפרו כצי תיחשב מהן אתת

וי

1

*>



הכנס ח אשי פריטטית, ועדי גו ג י יצרי ג צי ג בין בירור >*;
בקשי. ה ממועד שבועית לוד ד*!רים ארד בקשיו פי על

באורח חיללני הפריטטית היועדי. שיי מוסכמות מסקנות (בי
את ותחייכני הוועדד יי על חיחיזגיגי דנייים, זיכיון

קיעור. יי* הצדדים,

חור* תוך מוסכמה טל תל י. ל הפריטטית הוועדה הגיעה לא (ג)
הדין לביח הצדדים אחד גקשח פי על העניין יועבר
או זבל"א לבוררות  כ הצדדי להסכמת  או לעבודה

הבוררות תתקיים זה ובמקרי מוסכם, יהיר בירר להכרעת
להכרעתה. הענין מסירה מיו5 שבועיים מאשר יאיחר לא

מוסד או אחד צד ינליט לא זד, הסב: של חו'זקו ופת ברק .20
ילזידי או השני הצר נגד מנציגיו נציג או ממו*דוחיו

שביתי האטה. שליחו! ישגחה, או שביתה באמצעי מיחידוחיו
כי י בדל מאורגנת פגיעו גל או חלקית, השבתה ר א חלקיה

נושא בל לגבי בזגות, פגיעה כל ),ן בסדרו;., או העבודה
זי. בהסכם "■מוסדר

וכן והארעיים 0 י י הז*1 <0 ועי הקב ךעוכדי: על וןל זך ה0כ: .21
כי הקובע מיוחד חוזר. פי קל המועסקים העוברי1: על

עובדי דירוג סולס של מסויימת דרגה לגי משתלמח משכורתם
31 לאחר אשר עובזיינו על זה, דסכס חל בן כמו מרהי.

השירוח, מן פרשו זה הסכם של חתמחו ולפני 2ל7!1 במרס
עקב כאמור בחקוקה שפרשו מי על חל אינו ייסכם אך

9ל*ליח. עבירה או זשגעח מטעמי פיטורין
שייקבע או קונקבקנ ב8י ל5גוע בא אינו זה גסעיף האמור
(גוסח (גי*לארח) המדיני. שיריח כחוק מנסיונריפ לגבי

פנסיד בהסדרי או הקנקיזו, כקרנות ,1970 חש"ל משולב)
; אחריב.

אלא 31.3,1974 עד 1,4.1972 גניוב זי, 0.1כ€ על תוקפו .2?.
אקל1י. דגי במפורש בו נאמר .*;!..אם

הדפישימ תשלו:; לרבות זד כ: י: ה לפי לתשלום ביגוע הוראות .23
ימיי; דש 7 ד. תור הכללי ג חש י ידי ?ל ילקבעו פיו, על

בי. צד 07 גהסכמז! זה, הסכם מחתימת

החתום: על הצדדים כאי ולראייה

ילכלליח להסתדרות 011,3 ישראל מ*שלת בשס
ישיאל כארץ העובדים של

המחקר לעוכרי האוטונומית החטיגי בשם
המהנדסים גהםתדרוח


