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 הסכם קיבוצי כללי

   2016 בשנת יוני בחודש  16 אביב ביום-שנערך ונחתם בתל

 

 כל הועדות המרחביות לתכנון ובניה על ידי ראשי הועדות לתכנון ובניה בין:

 (המעסיקים -להלן )        

 מצד אחד         

 

, יו"ר המיוצגת על ידי מר אבי ניסנקורן -הסתדרות העובדים הכללית החדשה  לבין:

-ההסתדרות העובדים הכללית החדשה ויו"ר האגף לאיגוד מקצועי, מר ארנון בר

יו"ר הסתדרות המהנדסים, מר  – אהוד נוף דוד, יו"ר הסתדרות המעו"ף, מר 

הגב' יעל רון, יו"ר יו"ר הסתדרות הטכנאים וההנדסאים;  –יצחק שטיינר 

 הסתדרות האקדמאים במח"ר.

 (ההסתדרות -להלן )

 מצד שני         

 

לחוק התכנון והבניה,  101נכנס לתוקפו תיקון  2014וביום הראשון לאוגוסט  הואיל:

 תיקון החקיקה(;  –, )להלן 1965-התשכ"ה

 

שר האוצר( לתקן  –ותיקון החקיקה מסמיך את השר הממונה על ביצועו )להלן והואיל: 

שליחת  תקנות, בין השאר, בעניין הגשת בקשות להיתר בדרך מקוונת, ושל

 הודעות, מסמכים ותעודות אחרות בדרך מקוונת;

 

ותיקון החקיקה, והתקנות שהותקנו או שיותקנו על פיו, מביא לשינויים בתהליכי והואיל: 

עבודה ולהוספת מטלות על העובדים בתחומי התכנון והבניה אצל המעסיקים, בין 

דות המחוזיות השאר לאור העברת סמכויות שונות בתחומי התכנון והבניה מהווע

לתכנון ובניה לוועדות המקומיות לתכנון ובניה, מעבר תהליכי עבודה שונים 

ללוחות זמנים מקוצרים וקבועים ולמערכת מקוונת להגשת תכניות ובקשות 

)כגון מבא"ת ורישוי זמין(, לרבות עבודה מקוונת מול מכוני בקרה  –להיתר

הוועדות המקומיות במסגרת שיוקמו, וכן יישום מדיניות האכיפה שנערכה ע"י 

 הרפורמה(; –הרפורמה )להלן 
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ובעקבות תיקון החקיקה ניהלו הצדדים משא ומתן והגיעו להסכמות בעניין והואיל: 

השלכות הרפורמה על תנאי העסקת העובדים  בהסכם ייחודי זה, אשר נועד, בין 

כולתן לחזק את יו,  המרחביותהיתר, לתרום ולסייע בהצלחת פעילות הוועדות 

 לבצע כראוי את מטלותיהן;  

 

והצדדים מבקשים בזה לעגן את ההסכמות שהושגו ביניהם במשא ומתן כאמור והואיל: 

 בהסכם קיבוצי כמפורט להלן;

 

נחתם הסכם קיבוצי מיוחד בין מרכז השלטון המקומי  13.6.2016וביום והואיל: 

ים המפורטים וההסתדרות החדשה והצדדים מעוניינים באימוץ ההסכם בשינוי

 בהסכם זה להלן;

 

 לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 המבוא, המונחים והכותרות

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.  .1

כותרות הסעיפים הינן לשם הנוחות בלבד ואין ללמוד מהן לעניין פרשנותו של ההסכם,  .2

 הרחבתו ו/או צמצומו.

ולנשים כאחד ולשון נקבה גם לשון זכר במשמע ולהפך,  הסכם זה מתייחס לגברים .3

 אלא אם משתמעת כוונה אחרת. 

הסכם זה מתייחס ליחיד ולרבים כאחד ולשון רבים גם לשון יחיד במשמע ולהפך, אלא  .4

 אם משתמעת כוונה אחרת.

כל שינוי בהסכם זה יעשה על ידי הצדדים לו, בכתב, ויוגש לרישום כנדרש בחוק  .5

 .1957-ים, תשי"זהסכמים קיבוצי

 טיוטות שהוחלפו בין הצדדים עובר לחתימת הסכם זה, לא ישמשו לפרשנותו. .6

 תחולת ההסכם

ועדות המרחביות וב או יועסקוהעובדים המועסקים  האמור בהסכם זה יחול על  .7

  -בהסכם זה ) 1965-לחוק התכנון ובניה התשכ"ה )א(19 ףלתכנון ולבניה לפי סעי

  . (העובדים –להלן )הועדות המרחביות( 
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רפורמה בעניין ההסכם הקיבוצי הכל הועדות המרחביות לתכנון ולבניה מאמצות את  .8

על כל ( הסכם הרפורמה –להלן )  13.6.2016מיום   לתכנון ובניה המקומיות ועדותוב

הסכם יצורף כנספח ה .האמור בו בכפוף לשינויים כאמור בהסכם זה לעיל ולהלן

 .להסכם זה ויהיה חלק בלתי נפרד הימנו

 ופרמיה מדודה )תוספת התייעלות( תוספת רפורמהמתח דרגות, 

מנהל בתפקידים הבאים: מועסקים כללו גם הי)א( להסכם הרפורמה י 8בסעיף  .9

מחלקת פיקוח, אחראי מחלקת רישוי, אחראי מחלקת תכנון, בודק 

 ועדה, מזכיר ועדה, מידען. תוכניות/תב"עות/היתרים, מפקח

 מתח דרגות  

מפורט מתח הדרגות לתפקידים הנוספים יהיה כ ההסכם חתימת מיוםהחל מוסכם כי  .10

יהיו לפי כללי הקידום הקבועים בחוקת העבודה לעובדי  כללי המעבר בין דרגות .להלן

  הרשויות המקומיות.

 דירוג מתח דרגות תאור המשרה
 הנדסאים/מח"ר/מהנדסים 38-42 מנהל/ת מחלקת פיקוח 

 הנדסאים/מח"ר/מהנדסים 38-42 אחראי/ת מחלקת רישוי 
 מח"ר/מהנדסיםהנדסאים/ 38-42 אחראי/ת מחלקת תכנון

 הנדסאים/מח"ר/מהנדסים 37-41/  7-11 בודק/ת תכניות/תב"עות/היתרים
 הנדסאים/מח"ר/מהנדסים 41- 37/  7-11 מפקח/ת ועדה

/מנהל ול תפע /ת/ מנהלועדה מזכיר/ה 
 ועדה

 / הנדסאי/מח"רמינהלי 38-42   /8-12

 הנדסאים/מח"ר/מהנדסים 38-42/   8-12 מידען

 

 עובדים קיימים 

להלן יחולו על עובדים המועסקים במועד חתימת זה בלבד  12-15הוראות סעיפי  .11

 (.עובדים קיימים –להלן )

 יםמפורטה יםהצמוד לתפקיד תתווסף למתח הדרגות חתימת ההסכםהחל מיום  .12

 .דרגה אחת נוספת ,ים קיימיםלעובד ,לעיל 10בסעיף 

, למעט 11בסעיף  לא יהיה זכאי לקבל דרגה נוספת מעבר לאמור לעיל קיים עובד .13

 דרגה שהזכאות לה קבועה בהסכמים הקיבוציים החלים עליו כדין.   

עובד שדרגתו בפועל גבוהה בדרגה אחת מלאה לפחות ממתח הדרגות הצמוד  .14

 לא זכאי לדרגה האישית וזכאי לדרגת שהייה.לתפקידו 
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התקופה שעובד שוהה בדרגה או בדרגת שהייה )+( ערב חתימת ההסכם תובא  .15

בחשבון לצורך פרק הזמן הנדרש לקידום לדרגה הבאה או לקבלת תוספת שהייה )+(, 

 לפי העניין, במתח הדרגות הרלוונטי לגביו.  

 : לשם המחשה בלבד לדוגמה

+ שנתיים לפחות, 41+ / 11מנהל מחלקת פיקוח שהיה ערב חתימת ההסכם בדרגה 

לאחר שנתיים  43/  13החל מיום חתימת ההסכם, לדרגה  42/  12יהיה זכאי לדרגה 

 + לאחר שלוש שנים נוספות. 43+/13נוספות, ולדרגה 

החל מיום  40/ 10יהיה זכאי לדרגה  ,1.4.2015מיום  39/  9בודק תוכניות  שהיה בדרגה 

 1.4.2021החל מיום  42/  12, לדרגה 1.4.2019החל מיום  41/  11, לדרגה 1.4.2017

 . 1.4.2024+ החל מיום 42+ /  12לדרגה 

לרבות הסכם המסגרת מיום על הצדדים יחולו הסכמי המסגרת במגזר הציבורי,  .16

ו בהם. והכל במסגרת העלות והעקרונות שייקבע ,כפי שייחתמו מעת לעתו ,18.4.2016

כלול גם הוראות מתאימות תעדכונים אלו ייעשו אך ורק במסגרת ההסכם החלה, אשר 

 םבדבר מיצוי תביעות ושקט תעשייתי ביחס להוראות אלו בהסכמים הארציים, וה

אין באמור כדי לגרוע  ,למען הסר ספק לאישורו של הממונה על השכר.  ויובא

 )א(. 263מהוראות חוק התכנון והבניה לרבות סעיף 

מינהל התכנון במשרד האוצר או נציג מהוועדה המרחבית נציג ועדה בהרכב של  .17

תעקוב אחר ביצוע הסכם זה ותכריע פה  ,ונציג ההסתדרות ,לפי העניין ,הרלבנטית

 .אחד בחילוקי הדעות הנוגעים לו

 ההסכם כפוף לאישור הממונה על השכר .  .18

 

 ולראייה באו הצדדים על החתום   

 

__________________________  
 הסתדרות העובדים הכללית החדשה

____________________     
 הסתדרות המעו"ף

____________________ 
 הסתדרות המח"ר 

____________________ 
       הסתדרות הטכנאים וההנדסאים

____________________ 
 הסתדרות המהנדסים

     
_____________         _______________    ___________________________ 

 הודה/אזורי ועדה לתכנון ובניה מרחבית אור          בסמה  וועדה לתכנון  ובניה מרחבית אב
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___________________________                 ____________________________ 
 חוףובניה מרחבית ועדה לתכנון ובניה מרחבית אצבע הגליל                ועדה לתכנון 

 אשקלון        
 

 ___________________________        ________________________________ 
 ?ועדה לתכנון ובניה מרחבית גבעות אלונים ועדה לתכנון ובניה מרחבית בקעת בית הכרם      

 
___________________________         _______________________________ 

 ועדה לתכנון ובניה מרחבית הגלבוע                     עדה לתכנון ובניה מרחבית גזרו
 

____________________________         _______________________________ 
 ועדה לתכנון ובניה מרחבית גליל מרכזי ועדה לתכנון ובניה מרחבית הגליל המזרחי           

 
_______________________________________________         ___________ 

 ועדה לתכנון ובניה מרחבית הגליל העליון               ועדה לתכנון ובניה מרחבית הראל
 

___________________________         _______________________________ 
 ה לתכנון ובניה מרחבית זמורהועדה לתכנון ובניה מרחבית הרצליה                       ועד

 
___________________________         _______________________________ 

 ועדה לתכנון ובניה מרחבית חבל אשר                     ועדה לתכנון ובניה מרחבית חדרה
 

____________________________         _______________________________ 
 תכנון ובניה מרחבית חריש                          ועדה לתכנון ובניה מרחבית יזרעאליםועדה ל

 
____________________________         _______________________________ 

 ועדה לתכנון ובניה מרחבית לב הגליל                    ועדה לתכנון ובניה מרחבית לב השרון
 

___________________________________________         ________________ 
 מורדות הכרמלועדה לתכנון ובניה מרחבית ועדה לתכנון ובניה מרחבית מבוא העמקים           

 
___________________________         _______________________________ 

 אלונה ועדה לתכנון ובניה מרחבית מנשה  ועדה לתכנון ובניה מרחבית מזרח השרון             
 

____________________________         _______________________________ 
 חרמון ועדה לתכנון ובניה מרחבית מעלהועדה לתכנון ובניה מרחבית מעלה הגליל                

 
____________________         ______________________________________ 

 ועדה לתכנון ובניה מרחבית מעלה נפתלי              ועדה לתכנון ובניה מרחבית מצפה אפק
 

___________________________         _______________________________ 
 ועדה לתכנון ובניה מרחבית נגב מזרחי                   ועדה לתכנון ובניה מרחבית נגב מערבי

 
___________________________________         ________________________ 

 ועדה לתכנון ובניה מרחבית נתניה                         ועדה לתכנון ובניה מרחבית עירון
 

___________________________         _______________________________ 
 ועדה לתכנון ובניה מרחבית קריות                   ועדה לתכנון ובניה מרחבית קסם
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         _______________________________ 
 ועדה לתכנון ובניה מרחבית רכס הכרמל               

  
___________________________         _______________________________ 

 ועדה לתכנון ובניה מרחבית שורקות    ועדה לתכנון ובניה מרחבית שומרון                    
 

___________________________         _______________________________ 
 ועדה לתכנון ובניה מרחבית שפלת הגליל                ועדה לתכנון ובניה מרחבית שרונים


