
  

  

  19971בדבר תשלום גמלה בהכשרה מקצועית בתחום הבניה לשנת  הסכם
  

  

  )1997בנובמבר  17שנערך ונחתם בירושלים ביום י"ז בחשון התשנ"ח (

  

  בין

הממשלה), המיוצגת על ידי דוד גרשונוביץ, סגן החשב  - ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל (להלן
האוצר, ועל ידי יגאל בן שלום, המנהל הכללי  הכללי, ויצחק קליין, סגן החשב הכללי, מטעם משרד

של משרד העבודה והרווחה, ואיתן קשמון, חשב משרד העבודה והרווחה, מטעם משרד העבודה 
  והרווחה

  מצד אחד

  לבין

המוסד), המיוצג על ידי ישראל ערד, סגן המנהל הכללי של המוסד - המוסד לביטוח לאומי (להלן
  גן המנהל הכללי של המוסד (כספים ובקרה)(גמלאות), ועל ידי דני מרינוב, ס

  מצד שני

  

  

הואיל וברצון הממשלה לעודד הכשרת עובדים בתחום הבניה, באמצעות תשלום של דמי הכשרה 
  למשתתפים בהכשרה מקצועית, בתנאים המפורטים בהסכם זה להלן,

  

, לאחר והואיל והמוסד מוכן לבצע תשלומי דמי ההכשרה למשתתפים בהכשרה המקצועית כאמור
 - (להלן 1995-התשנ"הלחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],  9שנתמלאו התנאים האמורים בסעיף 

  החוק),

  

נחתם בין הצדדים הסכם בדבר תשלום גימלה למשתתפים  1993בספטמבר  1והואיל ובתאריך 
  בהכשרה מקצועית בתחום הבניה, שהוארך מעת לעת,

  

לום דמי הכשרה למשתתפים בהכשרה מקצועית והואיל וברצון הצדדים לכרות הסכם לתש
  ,1997שהתחילו בהכשרה בחודשים ינואר עד מרס בשנת 

  

  לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

  

  המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.  . 1

  

   -בהסכם זה   . 2

בבניה לפי  תושב ישראל שמלאו לו שמונה עשרה שנה הנמצא בהכשרה -"זכאי להכשרה בבניה" 
שירות  -  (להלן 19592-התשי"טהפנייה של שירות התעסוקה, כמשמעותו בחוק שירות התעסוקה, 

התעסוקה); ואשר במועד ההפנייה כאמור, הינו זכאי לדמי אבטלה כמשמעותו בפרק ז' לחוק או 

                                                 
 .9.12.1997, י' בכסלו התשנ"ח, 4595י"פ תוקן:   . 1
  .75נ"ה, עמ' ; התש32ס"ח התשי"ט, עמ'   . 2



  

  

, או  שהוא עולה חדש 1980- לגמלה להבטחת הכנסה כמשמעותו בחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א
חודשים והזכאי לדמי קיום ממשרד הקליטה או שהוא עולה חדש בין הגילים  6בישראל מעל  הנמצא

  .20עד  18

מסגרת לימודים להכשרה מקצועית בתחום הבניה המתבצעת בפיקוח משרד  -"הכשרה בבניה" 
העבודה והרווחה ובמשך תקופה של ששה חודשים רצופים לפחות, ובתנאי ששבעה שבועות רצופים 

  תקופה האמורה מוקדשים ללימודים עיוניים;לפחות מה

  

3 .  

(א) המוסד ישלם לזכאי להכשרה בבניה בתקופת תחולתו של הסכם זה, דמי הכשרה לתקופה 
חודשים שתחילתם ביום תחילת ההכשרה בבניה על פי דיווח של משרד  6שלא תעלה על 

   - , ואולם לא ישולמו דמי הכשרה 6העבודה והרווחה כאמור בסעיף 

  בעד הימים שקדמו ליום שבו הופנה הזכאי להכשרה בבניה, על ידי שירות התעסוקה; )1(

  .1997במרס  31) לזכאי להכשרה בבניה שהתחיל בהכשרה בבנייה לאחר יום 2(

  (ב) זכאי להכשרה בבניה ייחשב כנמצא בהכשרה בבנייה גם אם נעדר ממנה בשל אחד מאלה:

  ) שירות מילואים;1(

  ) ימי אבל;2(

חלה או תאונה שתקופת ההעדרות בגינה אינה עולה על שלושים ימים ובלבד שמוסד ) מ3(
(א) לחוק אישר את המחלה; לענין זה לא ייחשב הזכאי 45רפואי כמשמעותו בסעיף 

להכשרה בבניה כנמצא בהכשרה בבנייה בשני הימים הראשונים להעדרותו, אלא אם כן 
  של המחלה או התאונה.היו לו לפחות שנים עשר ימי העדרות רצופים ב

  

לחוק שכר  1דמי ההכשרה ליום יהיו בסכום השווה לשכר מינימום יומי כמשמעותו בסעיף   . 4
, בניכוי דמי האבטלה ליום, ולגבי עולה חדש הנמצא בישראל למעלה 19873-מינימום, התשמ"ז

ניה בעד אותו בניכוי דמי הקיום לעולה, לפי הענין, המשולמים לזכאי להכשרה בב - מששה חודשים 
  זמן.

  

- התובע דמי הכשרה לפי הסכם זה יגיש למוסד תביעה, על גבי טופס שיקבע המוסד (להלן  . 5
  טופס התביעה), במהלך שהותו בהכשרה בבניה.

  

משרד העבודה והרווחה ידווח למוסד, בתום כל חודש, על ימי הכשרה בבניה המלאים לפי   . 6
כשרה בבניה באותו חודש, אשר אושרו על ידי מי התוכנית ההכשרה שבהם השתתף כל זכאי ל

  שהוסמך לכך מטעם המשרד.

משרד העבודה והרווחה יקיים מערכת בקרה במוסדות להכשרה בבניה לרבות באמצעות הפעלת 
  מפקחים לביצוע ביקורות במוסדות.

  

 תביעה לקבלת דמי הכשרה שהוגשה למוסד תתברר על ידי עובד המוסד שהוסמך לכך על ידי  . 7
פקיד תביעות), והוא יחליט אם יינתנו דמי הכשרה לפי הסכם זה ובאיזו -מינהלת המוסד (להלן

  .6מידה יינתנו, לרבות בהתאם לדיווח משרד העבודה והרווחה כאמור בסעיף 

  

                                                 
  .378; התשנ"ה, עמ' 68ס"ח התשמ"ז, עמ'   . 3



  

  

דיווח משרד העבודה והרווחה בדבר לפקיד התביעות יקבע את סכום דמי ההכשרה בהתאם   . 8
  ה, בהכשרה בבניה.השתתפות הזכאי להכשרה בבני

  

דמי ההכשרה ישולמו על ידי המוסד מדי חודש, עבור החודש שקדם לו, לחשבונו של הזכאי   . 9
  להכשרה בבניה, בבנק שפרטיו נמסרו על ידי הזכאי בטופס התביעה.

  

הממשלה, באמצעות משרד האוצר, תשפה את המוסד, לפי חשבונות מפורטים שימציא   . 10
הוצאה לדמי הכשרה) וכן על  -  וציא למתן דמי הכשרה לפי הסכם זה (להלןהמוסד, על כל הוצאה שה

סכום ההוצאות -החלק היחסי מההוצאות המינהליות של המוסד הנובע מביצוע הסכם זה (להלן
  המינהליות).

בחודש שלאחר החודש שבו יוגש לממשלה חשבון בגינן  15- לההוצאות המינהליות ישולמו למוסד עד 
מועד תשלום ההוצאות); לא שילמה הממשלה את ההוצאות המינהליות במועד האמור  -(להלן 

לעיל, יווספו לסכום המשולם באיחור הפרשי הצמדה בהתאם להפרש שבין  המדד הכללי שפורסם 
  ורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל.לאחרונה לפני מועד תשלום ההוצאות לבין המדד הכללי שפ

הערכת הצדדים לסכום ההוצאות המינהליות מצורפת להסכם זה כחלק בלתי נפרד ממנו ומסומנת 
  "נספח א'".

מוסכם בזה כי הסכום האמור בנספח א' מהווה הערכה מוקדמת שהוכנה לפני תחילת ביצועו של 
מהסכום הקבוע בנספח א', תשפה  הסכם זה וכי במידה שסכום ההוצאות המינהליות יהיה גבוה

  הממשלה את המוסד על מלוא ההוצאות המינהליות כפי שתהיינה בפועל.

  

11 .  

(א) עם חתימת הסכם זה ימציא המוסד לממשלה אומדן חודשי להוצאה לדמי הכשרה ויעדכן 
  האומדן).- אומדן זה מעת לעת, בהתאם לתביעות לדמי הכשרה שיאושרו על ידו (להלן

  (ב) 

ממשלה תשלם למוסד, החל בכניסת הסכם זה לתוקף ועד לחודש אוקטובר בשנת ) ה1(
, את סכום האומדן החודשי ביום העשירי של כל חודש, עבור החודש או החודשים 1997

  מועד תשלום האומדן). - שקדמו לו, לפי הענין (להלן

ירים ) סכומי האומדן שלא ישולמו במועד תשלום האומדן, יהיו צמודים למדד המח2(
המדד), בהתאם להפרש שבין המדד שיפורסם לאחרונה לפני מועד  -הכללי לצרכן (להלן 

תשלום האומדן לבין המדד שיפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל, וישאו ריבית צמודה 
  לשנה ממועד התשלום ועד למועד התשלום בפועל. 4%למדד בשיעור של 

  (ג) 

ה, באמצעות משרד האוצר, חשבון מפורט  של ) בתחילת כל חודש יגיש המוסד לממשל1(
  סכום ההוצאה לדמי הכשרה שהוציא המוסד בפועל בחודש שקדם לו;

ימים מיום שיוגש חשבון מפורט מאת המוסד כאמור לעיל, תשלם הממשלה  30תוך 
למוסד או יחזיר המוסד לממשלה את ההפרש שבין סכום האומדן ששילמה הממשלה 

) לעיל בשל אותו חודש, לבין ההוצאה הממשית שהוציא 1ב)(למוסד כאמור בסעיף קטן (
  המוסד.

) לעיל, יעודכנו בהתאם להפרש שבין 1) כל אחד מסכומי ההפרש האמורים בפסקה (2(
המדד שפורסם לאחרונה לפני מועד תשלום האומדן של החודש שבגינו משולם ההפרש, 

שא ריבית צמודה למדד  לבין המדד שיפורסם לאחרונה לפני תשלום ההפרש בפועל, וי
  לשנה מהמועד הקבוע לתשלום כאמור ועד ליום התשלום בפועל. 4%בשיעור של 

  



  

  

הממשלה, באמצעות משרד העבודה והרווחה, תישא בתשלום דמי הביטוח עבור הזכאים   . 12
א' לתקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי 19להכשרה בבניה, בהתאם לתקנה 

  .1971- התשל"א ביטוח),

  

 30) עד יום כ"ח באלול התשנ"ז (1997בינואר  1תוקפו של הסכם זה מיום כ"ב בטבת התשנ"ז (  . 13
  ).1997בספטמבר 

  

על אף האמור בהסכם זה, רשאי משרד העבודה והרווחה להורות לשירות התעסוקה להפסיק   . 14
הוצאה שתוקצבה בתקציב (א), בהתחשב ב3להפנות להכשרה בבניה לפני המועד הנקוב בסעיף 

  המדינה לביצוע הסכם זה.

  

15 .  

(א) משרד העבודה והרווחה יורה לשירות התעסוקה שלא להפנות להכשרה בבניה החל בחודש 
  מועמדים. 3,000-מיותר  1997ינואר 

(ב)בנוסף לאמור בהסכם זה, רשאי משרד האוצר להורות לשירות התעסוקה, באמצעות משרד 
פסיק להפנות מועמדים להכשרה בבניה לפני המועד הנקוב בסעיף העבודה והרווחה, לה

), ולפני התקיים התנאי האמור בסעיף קטן (א), והכל בהתחשב בהוצאה שתוקצבה 2(א)(3
  בתקציב המדינה לביצוע הסכם זה ועל פי הדיווח של המוסד לפי הסכם זה.

  ולראיה באו הצדדים על החתום

  

  דוד גרשונוביץ     יצחק קליין                           יגאל בן שלום         איתן קשמון

  משרד העבודה והרווחה                                               משרד האוצר     

  הממשלה                                                 

  

  דדני מרינוב         ישראל ער                                   

  המוסד לביטוח לאומי                                        

  

  נספח א'
  

  1997  

  בשקלים חדשים  

  220,000  חודשי אדם 24

  50,000  שעות נוספות 1,200

  270,000  סה"כ:    

  

  


