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 אחדמצד האוניברסיטה -להלן

 המעו"ף, הסתדרות הנגב- מרחב החדשה/ הכללית העובדים הסתדרותלבין:
  גוריון בן אוניברסיטת והטכניים המנהליים העובדיםמועצת

 שנימצד העובדים נציגותלהלן-

 העובדים הסתדרות לבין ישראל ממשלת בין קיבוצי הסכם נחתם 3.3.1999 וביוםהואיל:
 הציבורי בשירות צוברת לפנסיה תקציבית מפנסיה מעבר בדבר החדשההכללית
 1999"(, משנת הקיבוצי "ההשנס)להלן

 1999, משנת הקיבוצי להסכם שצורף 3.3.1999 מיום השכר על הממונה של ובמכתבווהואיל:

 בחוק כמשמעותם הנתמכים או המתוקצבים הגופים ע"י בקשה ותוגש במידה כינכתב,

 יהיה במכתב, המפורטים התנאים על העונים 1985, התשמ"ה- התקציב,יסודות
 של בעלות צוברת בפנסיה המובטח השכר בסיס הרהבת לאשר מוכן השכר עלהממונה

 השכר. הסכמי לעלות מעבר הפנסיוני מהשכר 0.5%עד

 1964 התשכ"ד גמל( קופות וניהול לאישור )כללים הכנסה מס לתקנות 19 תקנה עפ"יוהואיל:

 הגמל. קופות בגין ההפקדות את להגדילניתן

 לאוניברסיטה הודיע האוצר במשרד עבודה והסכמי השכר על לממונה והמשנהוהואיל:
 יהיה עבודה והסכמי השכר על הממונה כי 27.8.2006 ומיום 1.8.2006 מיוםבמכתביו

 בגין לתגמולים גמל לקופת הפרשה הגדלת בדבר שייחתם קיבוצי הסכם לאשרמוכן
 שם, הנוכרים ובתנאים האמורים במכתבים כמפורט מהשכר, מסוימים רכיביםן

 א'. כנספח זה קיבוצי להסכם המצורפיםהמכתבים ,///ן.ן

*/ 

 הע)בדינ[מועצת.ל~,
 וטכני מנחליסגל4



 כדלקמן: הצדדים הסכימו כן עלאשר

 ממנו. נפרד בלתי חלק מהווים לו והנספחים הקיבוצי להסכם המבוא .1

 : הבאות ההוראות יחולו באוניברסיטה והטכני המנהלי הסגל עובדי על2.

 ו- מעסיק 5% של הפרשות מתבצעות אליהן גמל לקופות הפרשותיה תגדילהאוניברסיטה2.1
 תפקיד, תוספת כוננויות, נוספות, שעות : הבאים השכר מרכיבי 7.5% של לשיעור עובד5%

 נסיעה. וקצובת יישומים מתכנתי תוספת מפעילים,תוספת
 השכר מרכיבי 4~5 העובד משכר לנכות תמשיך האוניברסיטה כי יובהר, ספק הסרלמען2.2

 זה. הסכם על החתימה למועד עד שנהגה כפי והכל- לעיל 2.1 בס"קהמפורטים

 לכל לשכר הנ"ל השכר רכיבי בגין התשלומים את להפוך כדי לעיל במפורט אין כייודגש,2.3

 פיטורים. לפיצויי הקובע השכר חישוב לצורך לרבות ועניין,דבר

 . 1.1.2006 מיום החל יופעלו זה שבהסכם ההסדרים3.

 מיוחד. קיבוצי כהסכם זה הסכם ירשמו הצדדים4.

 החתום: על באוולראייה

 ים'י,רדייווןצתמיהןי'יגי'' :נ, ו:י:ני~ה

-'וי, שש"י-ש
/בן-גוריון  והטכנייםהמנהליים הנגב מרחבהסתדרות/

4  המעו"ףהסתדרות/


