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	 הדירוג האחיד - עובדי מינהל ושירותים - מעסיקים ציבוריים
הדרוג	האחיד	לעובדי	מינהל	ושירותים	

-	מעסיקים	ציבוריים	-	נוסח	משולב	1
תוכן הענינים

עמ' סע'   עמ'  סע' 

הקיבוציים.  ההסכמים  קובץ  עורכי  ע"י  הוספו  השוליים  והערות  הפרק,  תוכן    1
קיבוציים  הסכמים  בפנקס  שמספרו   ,1.9.93 מיום  ההסכם  על  מבוסס  הפרק 
הבאים:  ההסכמים  גם  בו  ושולבו  ממנו;  לקוחים  והצדדים  שהמבוא   ,7046  /93
)המשך ההערה בעמוד הבא(

הפניה: ראה הוראות עבר שחלקן בתוקף, 
בפרק 13 לקובץ.

הערת מראי המקום )והפניות להסכמים   
)בהערה( 1 שלא שולבו בפרק( 

2 הצדדים 

2 המבוא 
3 המבוא והנספחים   .1
3 תוקף ההסכם   .2
3 תחולת ההסכם   .3
4 מסגרת העלות   .4
4 טבלת השכר החדשה - הסכם 1.9.93  5א. 

. . .  
4 5.4 הוספת דרגות   

. . .  
5 5.4.3 כללי איוש   
5 5.4.4 קידום בדרגה   

. . .  
5.5 טבלת שכר )אחיד( לעובדי המינהל      
7 והשירותים במגזר הציבורי 
8 5.6 תוספת ותק   
8 טבלת שכר משולב - הסכם 31.10.99  5ב. 
9 שכר משולב   .6
9 6.1 הגדרות   
9 6.2 שכר המשולב   
10 6.6 שעות נוספות גלובליות   
10 תוספות שכר שקליות ועדכונן  7א. 

10 עדכון תוספות שקליות  7ב. 

11 תוספות שכר אחוזיות  7ג. 

8א. תוספת שכר 2009 - במוסדות להשכלה 
11 גבוהה )והפניה לשירותי בריאות כללית( 

12 תוספת שכר - דרגות +4-7/7  8ב. 

תוספת לבלתי-יחודיים במספר דירוגים  8ג. 
17 מקצועיים - הועבר לפרק 12.1.8 

17 עדכון תוספת "האיזון"       .9

10א. הטבות אחרות - מענק יובל ותמורה  
17   בעד קריאת פתע        

17 10ב. דמי חבר באגודות מקצועיות 

תוספת בעד עבודה בימי עבודה    .11
19    מפוצלים 

19 שכר עידוד )פרמיות(   .12

תמורה בעד משמרות כוננויות     .13
20 ותורנויות 

20 גמול השתלמות   .14

22 14א. הפרשות לקרן השתלמות 

22 קצובת הבראה   .15

23 גימלה וגימלאים-פנסיה תקציבית   .16

23 16.1 פנסיונרים תקציביים   

23 16.2 מניעת שחיקה   

23 16.3 המוסדות להשכלה גבוהה   

23 16.4 ביצוע   

23 16.5 הפרשות לקופת גמל   

23 16.6 עדכון פיצויי פרישה    

24 16.7 דרגת פרישה   

24 16.8 השכר הקובע לגמלאות   

24 17א. הפרשים לתשלום 

24 17ב. תשלומים 

מיצוי תביעות, תניות מן העבר, ביטול   .18
25 סכסוכי עבודה ושקט תעשייתי 

26 יישוב חילוקי דעות   .19

20.  שינוי מבנה השכר בשירות  
27 הציבורי  )המשך הרפורמה( 

27 מעמד ההסכם   .21

28 רשימת הנספחים   .22

28 אישורי הממונה על השכר באוצר 

נספח ג להסכם מיום 1.9.93 - 
31    הפרשות לקופת גמל 
הוראות ביצוע בענין הפרשות     
34   לקופת גמל  

35 הבהרות - הודעה 94/ 620   

נספח ג להסכם מיום 31.10.99  
36 - עובדי חינוך 

 http://www.glima.info/prices.html
http://www.glima.info/benefits.html

 חדש! מהדורת אינטרנט.
 למחירים לחץ על הקישור:
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