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חוקת העבודה לעובדים ברשויות המקומיות בישראל1

תוכן עניינים מקוצר
עמוד 	 נושא	  
2 תוכן עניינים מפורט  
)בהערה( 23 מראי מקום ופסיקה כללית בנוגע לחוקה  
מבוא )תוקף החוקה, הצדדים, התחולה, שינוי החוקה,    פרק א' 
23 הסכמים חורגים וחוזים אישיים, הגדרת מונחים ופרשנות(   
25 תחולה במועצות אזוריות                                          )בהערה(   
29 קבלת עובדים לעבודה  פרק ב' 
30ב עבודה בנסיון )ומתן קביעות(  פרק  ג' 
31 עבודה זמנית  פרק ד' 
34 )כולל סעיף 20 בדבר דמי חבר ודמי טיפול(   
43 דרגות המשכורת )סולמות השכר(  פרק ה' 
54 חניכים, שוליות, עובדים צעירים  פרק ו' 

קביעת העובדים בדרגותיהם, הקידום, השכר, פרק ז' 
54ב תוספות מיוחדות ותשלומים אחרים   
148 ימי עבודה; שעות עבודה; שעות נוספות  פרק  ח' 
158 חופשה שנתית והבראה )וקרן רווחה(  פרק ט' 
162ב)4( חגים ומועדים וימי זכרון  פרק י' 
170ב חופשת מחלה  פרק י"א 

חופשה לרגל הריון ולידה, מענק הלידה פרק י"ב 
178 והקלות לאם עובדת לאחר הלידה   
185 משמעת ונוכחות בעבודה  פרק י"ג 
187 סדרי פיטורים והודעה מוקדמת  פרק י"ד 
190 חובת תשלום פיצויים  פרק ט"ו 
193 פנסיה ותגמולים וקרנות השתלמות  פרק ט"ז 
208א משא ומתן בין הרשות ונציגות העובדים  פרק י"ז 
208ד תוקף החוקה  פרק י"ח 

210 הסכם תכניות הבראה מקומיות 

תוספת	ראשונה: נספח א' – תנאי עבודה ותנאים נילווים בעיסוקים
210ח ארציים מסוימים שבתחום הרשויות המקומיות   

1   ראה את מראי המקום בהערה לשם החוקה, בעמ' 23 להלן.

ניתן לרכוש מנוי למהדורת האינטרנט של "משפט העבודה והסכמים קיבוציים":
http://www.glima.info/prices.html :למחירים לחץ על הקישור  
http://www.glima.info/benefits.html :להסבר לחץ על הקישור  

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


		עמוד 	 נושא	 	
321 נספח ב' – הסכמי רציפות זכויות לפנסיה   תוספת	שניה: 

רשימת נושאים
)תוכן עניינים מפורט(

מבוא פרק	א	
)בהערה( 23 מראי מקום ופסיקה כללית בנוגע לחוקה  

הנוסח המשולב של החוקה ושל ההסכמים הקיבוציים סעיף 1       )א( 
23 וההודעות בענייני עובדים שפורסמו עד מועד החתימה   

24 הצדדים לחוקה המוסכמת ומעמדם  סעיף 1       )ב( 

24 על מי חלה החוקה  סעיף 1       )ג( 

24 מגבלת החוקה מגימלאים שפרשו ונתקבלו מחדש  סעיף 1         

25 הערה לענין צמצום והרחבת התחולה   

25 הוספה או שינוי החוקה  סעיף 1       )ד( 

25 חוזי עבר   

26 חוזים אישיים   

27 הגדרת מונחים )ואיזכורים(  סעיף 2 

28 פרשנות   סעיף 2)ב( 

קבלת	עובדים	לעבודה פרק	ב	
29 העסקת עובדים מאורגנים  סעיף 3 

29 קבלת עובדים על-ידי לשכת העבודה  סעיף 4        )א( 

29 הודעה לועד על התפנות משרה  סעיף 4        )ב( 

30 ההחלטה בדבר התאמת המועמד  סעיף 4        )ג( 

30 מגבלות להעסקת קרובי משפחה  סעיף 4        )ד( 

30 חובת בדיקה רפואית  סעיף 4        )ה( 

30 הפרופיל הצבאי  סעיף 4         )ו( 

30 עובדים בתפקיד מינהלי  סעיף 5 

30א הזמנת חניכים  סעיף 6 
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עמוד 	 נושא	 	
30א קבלת עובדים בתפקידים מינהליים  סעיף 6.1 

30א מכרז קבלת עובדים )בעיריות( מכרז  סעיף 6.1      )א( 

30א מכרז קבלת עובדים )במועצות המקומיות( מכרז  סעיף 6.1      )ב( 

30א מועד כניסה לתפקיד במכרז פנימי  סעיף 6.1      )ג( 

30ב עובד שחזר לעבוד ברשות המקומית  סעיף 6.2     

עבודה	בניסיון	)ומתן	קביעות( פרק	ג	
30ב הודעה מוקדמת בתקופת הניסיון  סעיף 7 

30ב תקופת ניסיון  סעיף 8 

30ג תקופת ניסיון לעובד שנתקבל מחדש  סעיף 9 

30ד מכתב מינוי עם תום תקופת הניסיון )ומתן קביעות(  סעיף 10 

נסיון וקביעות לעובדי פרויקט ולעובדים מסויימים    סעיף 10ב 
30ד בפטור ממכרז   

30ה הבטחת הזכויות עובדים זמניים  סעיף 11 

30ה חופשת מחלה ופיצויים לעובדים זמניים שהפכו קבועים  סעיף 12 

30ה הפסקת עבודתו של עובד שלא עמד בניסיון  סעיף 13 

30ו הודעה מוקדמת לעובדים בניסיון  סעיף 13.1 

עבודה	זמנית פרק	ד	
31 עבודה זמנית  סעיף 14 

31 משך הזמן המקסימלי לעבודה זמנית  סעיף 15 

31 חופשת מחלה  סעיף 16 

31 חופשה ופיצויים של עובד זמני  סעיף 17 

32 עובד חלקי  סעיף 18 

32 חופשה שנתית לעובד במשרה חלקית  סעיף 19 

32 תנאי העסקת גימלאי שפרש מהרשות המקומית וחזר  סעיף 19.1 

34 גביית דמי חבר ודמי טיפול ארגוני  סעיף 20 

42 גביית מיסי ועד עובדים בשיעור 0.4%  סעיף 20.1 
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עמוד נושא	 	 	
דרגות	המשכורת	)סולמות	השכר( פרק	ה	

43 דרגות המשכורת כנהוג בממשלה  סעיף 21 

43 החלת שכר הדירוגים  סעיף 21.1 

43 חלות הדירוגים  סעיף 21.2 

התייחסות להסכמים מקומיים בעבר )הסכמים קיבוציים  סעיף 21.3 
43 מהימים 3.3.99, 7.3.02, 25.10.09 ו-29.7.10(   

חניכים;	שוליות;	עובדים	צעירים 					 פרק	ו													
54 סדר קבלת חניכים  סעיף 22  

54 הזכאים לתעריפי שכר "עובדים צעירים"  סעיף 22.1  

54א הזכאים לתעריפי שכר שוליות  סעיף 22.2  

54א משכורת "העובדים הצעירים" )חניכים(  סעיף 22.3  

54א שוליות תעריפי שכר כולל  סעיף 22.4  

54ב מועדי עדכון תעריפי השכר  סעיף 22.5  

54ב מכסות חופשה )ע"פ התקשי"ר(  סעיף 22.6  

54ב זכויות החניכים  סעיף 23  

קביעת	העובדים	בדרגותיהם;	הקידום;	השכר;  	 	 פרק	ז
תוספות	מיוחדות;	ותשלומים	אחרים. 	 	

54ב דחיית מועדי תשלום לפי הסכם מסגרת בשנים 2018 ו-2019   
55 מענקים חד פעמיים - הפניות   
55 דירוג העובדים  סעיף 24  

55 העברה לדרגה גבוהה יותר  סעיף 25  

55 לוח התפקוד ומסלולי הקידום  סעיף 25.1  

56 סיווג הרשות המקומית לצורך שכר העובדים  סעיף 25.1     )4(  

56 הבהרות  סעיף 25.2  

56 הקידום בדרגה לעובד שעבר לתפקיד במסלול שונה  סעיף 25.3  

57 טבלת המרה בדירוג המינהלי והשירותים )אחיד(  סעיף 25.4    25.41 

58 לוח התפקידים והעיסוקים )מסלולי הקידום(  סעיף 25.4    25.42 

58 לעובדי מינהל ושירותים במערכת החינוך  סעיף 25.4    25.421    
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עמוד נושא	 	 	
67 לפקידות, מינהל ועובדי פנים  סעיף 25.4    25.422    

73 לעובדי מערכת החשבונות  סעיף 25.4    25.423  

76 לתפקידים הקשורים בסווג הרשות המקומית  סעיף 25.4    25.424 

79 למנהלי מדורים, מחלקות, אגפים )עוזריהם וסגניהם(  סעיף 25.4    25.425 

84 לעובדי חוץ ופועלים  סעיף 25.4    25.426 

90 לטלפנים ברשות המקומית  סעיף 25.4    25.427 

92א לספרנים  סעיף 25.4    25.428 

97 לקציני בטיחות בתעבורה  סעיף 25.4    25.429 

97 מזכיר הועדה לבנין ערים  סעיף 25.4    25.430 

98 תוספת שהייה בדרגה  סעיף 25.5  

98 משמעות דרגת שהייה  סעיף 25.5    )א( 

98 מאימתי משולמת תוספת שהייה בדרגה  סעיף 25.5               )ג( 

99 דין תוספת שהייה בדרגה  סעיף 25.5    )ד(  

99 תוספת תפקיד ממלא מקום  סעיף 26  

99 שיעור תוספת התפקיד  סעיף 26     )א( 

99 דרגה צמודה לתפקיד  סעיף 26.1  

99 המעבר מדירוג שכר; לדירוג שכר אחר  סעיף 26.2  

100 המעבר מדירוג אחיד לדירוג אקדמאים )מח"ר(  סעיף 26.2  

ההקבלה בין דרגות פורשי צה"ל, משטרה או שירות סעיף 26.3  

101 בתי-הסוהר לדרגות השכר ברשויות המקומיות    

104 סעיף 26.4  חישוב	הותק;	גרירת	ותק;	ותק	מוכר	על	שירות	בצה"ל	

104 הוראות כלליות לחישוב הותק  סעיף 26.4    26.411     

104 חישוב ותק במקרים מיוחדים  סעיף 26.4    26.412 

גרירת ותק בדירוג )אחיד( ממקומות עבודה קודמים סעיף 26.4    26.413 

105 בשירות הציבורי    

105 הכרת שירות חובה בצה"ל לתוספת ותק  סעיף 26.4    26.414 
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עמוד נושא	 	 	
107 ותק נגרר לפורשי כוחות הביטחון  סעיף 26.4    26.415 

107 נוהל אישור ותק מוכר ממקום אחר  סעיף 26.4    26.416 

107 תוספת ותק בדירוגים מקצועיים – הוראות כלליות  סעיף 26.4    26.417 

107 הבטחת שכר מינימום מכח החוק  סעיף 26.5    26.511 

108 רכיבי השכר לעניין שכר מינימום  סעיף 26.5    26.512 

רכיבי שכר נוספים שלא יובאו בחישוב שכר מינימום 109 סעיף 26.5    26.513 

110 דיווח על שינויים במצב משפחתי  סעיף 26.6      

110 תשלום תוספת היוקר  סעיף 26.7      

110א עדכון תוספות שקליות    

110ב תוספות	מיוחדות	 סעיף 26.8  

110ב תוספת איזון – לעובדים ברשויות המקומיות  סעיף 26.8    26.811 

110ב תוספת איזון בדירוגים אחרים  סעיף 26.8    26.812 

110ג תשלום תוספת איזון לגימלאים  סעיף 26.8    26.814 

110ג תשלום תוספת איזון לעובדים ותיקים  סעיף 26.8    26.815 

110ג תוספת שנת 2011   

110ד)2( תוספת ענפית 2017  

110ו)2( תוספות מעו"ף ומח"ר  

110ח תוספת מדורגת   

110י תוספת לבלתי-יחודיים במספר דירוגים מקצועיים 

110יט תוספת ניהול   

110כא תוספת שקלית 2016 ותוספת אחוזית 2016 

110כה תוספת שקלית אחוזית 6.85%  סעיף 26.8    26.816 

112 החלטת ועדת מעקב על התוספות הייחודיות  סעיף 26.8    26.817 

113 מענק יובל לותיקי השירות הציבורי  סעיף 26.8    26.82 

113 סעיף 26.8    26.821 - 26.823 מועד תשלום, דירוגים הזכאים, וכללי זכאות 
ׁ)המשך בעמוד 6א(
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עמוד נושא	 	 	
115 סעיף 26.8    26.824 - 26.825 שיעור מענק היובל, וחלקיות העסקה 

115 הפרשי שכר בעקבות שינוי ההסכם הקיבוצי  סעיף 26.8    26.826 

115 וותק בעבודה במוסדות ההסתדרות לקביעת הזכאות  סעיף 26.8    26.827 

116 מענק היובל לגימלאים תקציביים  סעיף 26.8    26.828 

116א תוספת גמול השתלמות  סעיף 26.8    26.83 

116א התנאים לזכאות בגמול השתלמות  סעיף 26.8    26.831 

117 החלת הזכאות למסיימי 11 שנות לימוד  סעיף 26.8    26.832 

118 ועדת ערעורים עליונה לגמול השתלמות  סעיף 26.8    26.833 

120 בעלי תוארים אקדמאיים לצורך בקשת תגמול  סעיף 26.8    26.834 

120 גמול השתלמות לגימלאים  סעיף 26.8    26.835 

120 שיעור תוספת גמול ההשתלמות  סעיף 26.8    26.836 

החלת גמול השתלמות לעובדים בדירוג הוראה  סעיף 26.8    26.837 
120 שאינם בהוראה ישירה    

121 השתלמות מוכרת לגמול, בנושאי חירום  סעיף 26.8    26.838 

121 תוספת למסיימי המכון לשלטון מקומי  סעיף 26.8    26.839 

תפקיד האחראים מטעם הרשות המקומית בטיפולם   
122ד    בבקשות לזכאות לגמול השתלמות 

122ו העדרות העובד בשכר לצורך השתלמות  סעיף 26.8    26.84 

122ח השתלמות המאורגנת ע"י הרשות  סעיף 26.8    26.841 

השתתפות בהשתלמות מטעם העמותות סעיף 26.8    26.842 
122ח לקידום מקצועי    

123 תוספת מקצועית לנהגים ולמפעילי ציוד מכני  סעיף 26.8    26.851 

124 תוספת נהיגה עצמית א' ונהיגה עצמית ב'  סעיף 26.8    26.852 

124 החזר אגרת רשיון נהיגה לנהג  סעיף 26.8    26.853 

125 תוספת מעונות  סעיף 26.8    26.861 
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125 תוספת ערבה  סעיף 26.8    26.871 

תוספת מנקו, הזכאים לתוספת; שעורי    סעיף 26.8    26.881 
126 הגבייה והמנקו    

תשלומים אחרים: נסיעות לעבודה; טלפון; ביגוד; סעיף 26.9      
אש"ל; תגמולים-שירות מילואים; דמי פגיעה

בעבודה שכר עידוד לספיגת עבודת כפיים
דמי חבר באגודות מקצועיות                         126א

126א החזרי נסיעות לעבודה     סעיף 26.9    26.91 

הזכאים לקצובת נסיעות             126ב סעיף 26.9    26.901 

שיעור ההחזר                126ב סעיף 26.9    26.902 

הסכום המירבי לקצובת נסיעות  126ב סעיף 26.9    26.903 

127 כרטיס חופשי חודשי   סעיף 26.9    26.904 

127 חופשי חודשי למועסקים במשרה מלאה  סעיף 26.9    26.905 

)המשך בעמוד 7(
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עמוד נושא	 	 	
127 החזר למועסקים בחלק מהשבוע  סעיף 26.9    26.906 
127 קצובה למשתמש ביותר מקו אוטובוס אחד  סעיף 26.9    26.908 
128 מס הכנסה מקצובת הנסיעות  סעיף 26.9    26.909 
128 בעלי רכב צמוד  סעיף 26.9    26.910 
128 העתקת מגורים  סעיף 26.9    26.911 
128 קצובת נסיעות ביום מפוצל  סעיף 26.9    26.912 
128 החזר נסיעות לטלפן עיוור  סעיף 26.9    26.913 
129 החזר נסיעות לטלפן עיוור העובד בפיצול  סעיף 26.9    26.914 
129 החזר נסיעות לעיוורים  סעיף 26.9    26.915 
131 קצובת	טלפון	בדירוגים	השונים  סעיף 26.9    26.92 
131 מכסת שיחות הטלפון, דירוג )אחיד( מינהל ושרותים  סעיף 26.9    26.921 
131 מכסת שיחות; מהנדסים מח"ר; הנדסאים ועיתונאים  סעיף 26.9    26.922 
131 מכסת שיחות עובדים סוציאליים  סעיף 26.9    26.923 
132 מכסת שיחות עובדי דירוג הוראה  סעיף 26.9    26.924 
132 מכסת שיחות דירוג אחיות  סעיף 26.9    26.925 
133 מכסת שיחות עובדים חלקיים  סעיף 26.9    26.927 
133 החזר דמי אחזקת הטלפון  סעיף 26.9    26.928 

133 קצובת	ביגוד	ומכסת	ביגוד  סעיף 26.9    26.93 
הגדרות; חלות; ביגוד מיוחד; עובד  סעיף 26.9    26.931 

במשרה חלקית; סכום                     133
הזכאים לבגדי עבודה                 134 סעיף 26.9    26.932  )א( 
הזכאים לבגדי מגן                134 סעיף 26.9    26.932  )ב( 
הזכאים למדים                 134 סעיף 26.9    26.932  )ג( 
הזכאים לביגוד מקבלי קהל              134 סעיף 26.9    26.932  )ד( 
רמות קצובת ביגוד למקבלי קהל              134 סעיף 26.9    26.933 
טבלת הקבלה בדרגות לצורך תשלום קצובת ביגוד    135 סעיף 26.9    26.934 
הועדה לקביעת מכסת ביגוד                           136 סעיף 26.9    26.935 
מועד תשלום קצובת הביגוד                           136 סעיף 26.9    26.936 
תשלום קצובת הביגוד בשנת הפרישה                      137 סעיף 26.9    26.937 
קצובת ביגוד בתשלום הגימלאות                           137 סעיף 26.9    26.937 
מכסות ביגוד לפועלים                                      138א סעיף 26.9    26.938 
קצובת אש"ל; דמי כלכלה; לינה              139 סעיף 26.9    26.94 
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עמוד נושא	 	 	
139 * סכום מירבי להשתתפות מעסיק בתשלום בגין ארוחות 
139 זכאות לקצובת אש"ל  סעיף 26.9    26.941 
140 זכאות להוצאות לינה  סעיף 26.9    26.941 
הכללים המזכים בקצובת ארוחת בוקר; צהריים;      סעיף 26.9    26.942 
140 ערב; לילה    
140א פטור מחובת קבלות על כלכלה  סעיף 26.9    26.943 
140א תשלום אש"ל בעת השתלמות  סעיף 26.9    26.944 
שיעור קצובת האש"ל ודמי הכלכלה            140א סעיף 26.9    26.945 
140ב דמי כלכלה בעבודת שעות נוספות  סעיף 26.9    26.946 

היעדרות לרגל תאונות בעבודה ותשלומים סעיף 26.9    26.95 
142 בתקופת ההיעדרות    
144 ייעול השירות / תגמול העובדים  סעיף 26.9    26.96 
144 שכר עידוד לספיגת עבודה פועלים בעבודות כפיים  סעיף 26.9    26.97 
144 שיעור התוספת האחוזית  סעיף 26.9    26.971 
145 על מי חלה התוספת  סעיף 26.9    26.975 
145 על מי אין היא חלה  סעיף 26.9    26.976 
145 דין התוספת בעת קידום העובד  סעיף 26.9    26.977 
146 דין התוספת לחישוב השלמת הכנסה  סעיף 26.9    26.978 

החזר דמי חבר באגודות מקצועיות )פרפסיונליות( סעיף 26.9    26.981 
לעובדים בדירוגים מינהל ושירותים )אחיד(, חינוך וחברה, מח"ר, ועובדים סוציאליים  146

ימי	עבודה	ושעות	עבודה 	 	 פרק	ח	
שעות עבודה ושעות נוספות             148 סעיף 27  
החלת שבוע עבודה בן 5 ימים             149 סעיף 27.1  
היום הפנוי החלופי             150 סעיף 27.1     
תחום שעות העבודה השבועיות             150 סעיף 27.2     
עבודה חלקית על-פי דרישת הרשות             150 סעיף 27.3     
עבודה חלקית על-פי רצון העובד             150ב   
דין עבודה חלקית - גימלאי             150ב   

הבסיס לחישוב שעת עבודה             151 סעיף 27.4    

שינויים בהגדרות תנאי עבודה עם המעבר    סעיף 27.5    
151 לשבוע מקוצר    
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								עמוד 	 	 	 	 נושא	 	
152 עבודה בשעות נוספות  סעיף 27.6    
152 החובה לעבוד שעות נוספות  סעיף 27.6       )א( 
152 תשלום שעות נוספות לפי רישום  סעיף 27.6       )ב( 

מילוי מכסת שעות העבודה כתנאי לתשלום סעיף 27.6       )ג( 
152 שעות נוספות    
152 תשלום שעות נוספות לעובד במשרה חלקית  סעיף 27.6      )ד( 
153 רכיבי השכר לחישוב ערך שעה נוספת  סעיף 27.6      )ה( 
153 גמול על עבודה בפיצול  סעיף 27.7    27.71 
154 קריאת פתע וכוננות עובדים  סעיף 27.8      
155 עבודה במשמרות; הגדרות  סעיף 27.9    27.91 
155 תחומי שעות העבודה במשמרות  סעיף 27.9    27.92 
155 שיעור התשלום במשמרות ראשונה, שניה ושלישית  סעיף 27.9    27.93 
תמורה בעד עבודה בימי מנוחה שבועיים ובימי מועד 156 סעיף 27.10  
157 איסור עבודות חוץ  סעיף 28  

158 חופשה	שנתית	והבראה	)וקרן	רווחה(  	 	 פרק	ט'
158 החופשה השנתית  סעיף 29  
158 מכסת החופשה השנתית לעובדים ולעובדים צעירים  סעיף 30  
158 מיצוי החופשה השנתית במוסדות מערכת החינוך    
159 מכסת חופשה מוגדלת מכח חוק או הסכם קיבוצי  סעיף 31  
חופשה להשתלמות מקצועית, צרכים    סעיף 32  
159 משפחתיים וכו'     
159 אימתי מקבלים חופשה שנתית  סעיף 33  
160 חישוב חופשה בימי חול המועד וערבי חג  סעיף 33.1  
160 צבירת חופשה שנתית מירבית  סעיף 34  
צבירת ימי חופשה לחולים במחלה ממארת             160 סעיף 34.1  
160 אירועים המפסיקים החופשה השנתית  סעיף 34.2  
160 אי ניצול חופשה, עובדים שחופשתם במועדים קבועים  סעיף 34.3  
160א תמורת החופשה, למפוטר  סעיף 35  
160א השתתפות בהוצאות הבראה  סעיף 36  
160א שיעור מענק ההבראה, מותנה בחופשת מינימום  סעיף 37  
160ב מכסת ימי הבראה בתשלום  סעיף 37.1  
160ב שנות העבודה ושירות בצה"ל לקביעת מכסת הבראה  סעיף 37.1    37.11 
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								עמוד 	 	 	 												 נושא	
161 שיעור הקצובה ליום הבראה  סעיף 37.1    37.12 
162 מועד תשלום קצובת ההבראה לעובדים ולגימלאים  סעיף 37.1    37.13 
קצובת הבראה לגימלאים בפנסיה תקציבית            162 סעיף 37.2    37.21 
עידכון הקצובה            162 סעיף 37.2    37.22 
הבראה לעובד במשרה חלקית            162 סעיף 38  

162א 							קרן	רווחה	)מועדון	שלך( 
162ב)4(         עמותת	מעו"ף	לעמית )שירותי	בריאות	ואורח	חיים	בריא( - הפניה 

חגים	ומועדים	וימי	זיכרון                   162ב)4( 	 	 פרק	י'
ימי חופשה            162ב)4( סעיף 39  
162ג ערבי חגים  סעיף 39.1  
162ג ערב יום כיפורים, זמן סיום העבודה  סעיף 39.2  
162ג הזכות לימי בחירה / חופשה  סעיף 39.3  
162ג ימי בחירה לאירועים אישיים    
162ד יום ירושלים כיום בחירה  סעיף 39.3    39.31 
162ד ימי בחירה  סעיף 39.3    39.32 
164 יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל וחללי פח"ע  סעיף 39.4  
164 קיצור יום העבודה בחמישה ימי הצום  סעיף 39.5  
165 חגי המיעוטים  סעיף 40  
עובדים הנוהגים בימי מנוחה וחג לפי עדות   סעיף 40.1  
165 דתיות שונות    
165 חגים ומועדים לעובדים מהעדות הנוצריות  סעיף 40.2  
חגים ומועדים לעובדים מהעדות-מוסלמית וצ'רקסית 166 סעיף 40.3   )א( 
167 צום הרמאדן  סעיף 40.3   )ב( 
167 ימי מנוחה וחגים לעובדים דרוזים  סעיף 40.4  
חופש יום האחד במאי                                      168א סעיף 41  
ימי פגרה לעובדים ארעיים                            168א סעיף 42  
168א אבל שבעה  סעיף 43  
170 נישואי עובד  סעיף 44  
170 נישואי בן/בת עובד  סעיף 44.1  
170 ימי העצרת או השבתון של המדינה  סעיף 45   
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											עמוד נושא	 	 	
חופשת מחלה פרק יא'  

170ב חופשת מחלה  סעיף 46  

170ב החזר הוצאות קבועות בעת מחלה קשה  סעיף 46.1  

171 המשך צבירת זכויות בתקופת ניצול ימי מחלה  סעיף 46.2  

171 תעודת רופא  סעיף 47  

171 הבראה שדינה כמחלה  סעיף 48  

171 חופשת מחלה ממושכת  סעיף 49  

171 תרומת ימי מחלה ע"י העובדים  סעיף 49.1  

172 ימי מחלה בימי החופשה השנתית  סעיף 50  

173 הודעה על מחלה מדבקת  סעיף 51  

173 העדרות לרגל מחלת ילד  סעיף 51.1     )א( 

173 היעדר חד הורי לרגל מחלת ילדו שעימו  סעיף 51.1     )ב( 

173 היעדר הורה במחלת התאומים או השלישיה  סעיף 51.1     )ג( 

173 היעדרות לרגל מחלת ילד במחלה ממארת  סעיף 51.2  

174 היעדרות לרגל מחלת הורה שמלאו לו 65 שנה  סעיף 51.3  

174 היעדרות מהעבודה עקב מחלת בן זוג  סעיף 51.4  

175 היעדר בחלק משעות העבודה ע"ח חופשת מחלה  סעיף 51.5  

היעדר לצורך טיפול רפואי במהלך יום העבודה        175 סעיף 51.6  

גרירת ימי המחלה לעובד העובר מרשות    סעיף 51.7  
175 לרשות אחרת    

177 הפסקת העבודה בגלל סיבות בריאות  סעיף 52  

מיצוי ימי מחלה בתשלום למי שנפסל מטעמי   סעיף 52.1  
בריאות  177   

פיצוי בעת פרישה עבור ימי מחלה שלא נוצלו   סעיף 52.2  
177    - הפניה 

)המשך התוכן מעבר לדף(
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											עמוד נושא	 	 	
		 חופשה	לרגל	הריון	ולידה;	מענק	לידה;	הקלות	 	 	 פרק	יב'

לאם	עובדת	לאחר	הלידה	 	 	
178 הגדרת "לידה"  סעיף 54  

178 הודעה על הריון  סעיף 55  

178 רשות היעדרות בחדשי ההריון  סעיף 56  

היעדרות מהעבודה בחדשי הריון לצורך בדיקות סעיף 56.1  
178 רפואיות    

181 היעדרות עובדת לצורך טיפול הפרייה ופריון  סעיף 56.2  

181 היעדרות לאחר הפלה  סעיף 57  

181 )א( אי העסקת עובדת לפני ואחרי הלידה  סעיף 58  

)ב( עובדת שחלתה ואושפזה בבי"ח בחופשת הלידה 181 סעיף 58  

181 עובדת שילדה ילד מת או שנפטר בלידה  סעיף 59  

קבלת משכורת בתקופת ההיעדרות למי שילדה סעיף 60  
182 מת בלידה    

הפרשת דמי גמולים לקרן השתלמות בזמן חופשת סעיף 61  
182 הלידה    

182 דין חופשת הלידה כעבודה  סעיף 62  

182 הודעה לאחר הלידה  סעיף 63  

183 היעדרות לאחר הלידה עד תום שנה מהלידה  סעיף 64  

183 הקלה לאם עובדת לאחר הלידה  סעיף 65  

183 אם לתינוק הזכאית גם ליום עבודה מקוצר  סעיף 65.1  

שעות עבודה ליום ולשבוע-לאם עובדת ולאלמן אב סעיף 65.2  
184 לילדים )והפניה לחוק שוויון ההזדמנויות בקשר לאבות בכלל(    

צמצום המשרה ושעות העבודה, אם עובדת במעבר סעיף 65.3  
184 ל-5 י"ע    

משמעת	ונוכחות	בעבודה 	 	 פרק	יג'
185 חובת המשמעת בעבודה  סעיף 66  

185 בדיקת נוכחות בעבודה – התקנת שעון נוכחות  סעיף 66.1  
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											עמוד נושא	 	 	
185 היעדרות – לשם הבטחת מוסדות חינוך  סעיף 66.2  
185 התנדבות למשמר האזרחי לפעילות בשעות העבודה  סעיף 66.2  
186 היחסים בין הוועד והרשות המקומית  סעיף 67  
186 זכות העובד לעיין בתיקו האישי  סעיף 67.1  

סדרי	פיטורים	והודעה	מוקדמת 	 	 פרק	יד'
187 מתן הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות  סעיף 68  
188 ויתור על הודעה מוקדמת  סעיף 69  
188 פיטורי עובדים בהסכמה עם נציגיהם  סעיף 70  
188 מתן הזדמנות להשמיע טיעונים טרם הפיטורים  סעיף 70  
189 עקרי התור לפיטורים  סעיף 71  
זכות קדימה למפוטר מסיבות צמצום, לחזור לעבודה 189 סעיף 72  
189 פיטורים בגלל אשמה פלילית  סעיף 73  
189 פיטורים בגלל מעילה  סעיף 74  
190 שלילת פיצויי פיטורים  סעיף 75  

190 חובת	תשלום	פיצויים	 	 פרק	ט"ו	
190 מכסת הפיצויים  סעיף 77  

191 פיצויים במקרים של התפטרות  סעיף 78  

191 פיצויים מסיבת מחלה  )א(   סעיף 78 

191 פיצויים מסיבת לידה  )ב(   סעיף 78 

191 פיצויים מסיבת מחלה, חולשה או תאונה  )ג(   סעיף 78 
פיצויים מסיבת נישואים הגוררים העתקת מקום )ד(  סעיף 78  

מגורים             191   

פיצויים מסיבת יציאה להתיישבות; התנחלות;   )ה(  סעיף 78 
191 היאחזות    
191 פיצויים מסיבת הרעת תנאי עבודה  )ו(  סעיף 78 
191 פיצויים לעובד שנבחר לכהן כחבר מועצת הרשות  סעיף 78.1  
השתתפות עובד הרשות בבחירות מקדימות   סעיף 78.2  
192 )פריימריס(     

פנסיה;	תגמולים;	קרנות	השתלמות 	 פרק	ט"ז	
193 תשלום פנסיה  סעיף 79  
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נושא                 עמוד    

194 מענק פיצויים למי שהשלים יותר מ-35 שנות עבודה  סעיף 79.1  

החלת רציפות זכויות על זכאות למענק שמעל   סעיף 79.1  
194 35 שנה    

194א הענקת דרגת פרישה לפורשים לגימלאות  סעיף 79.2  

195 תשלומים הנובעים מהענקת דרגת פרישה  סעיף 79.3  

195 הגדלת שיעורי הגימלאות במקרים מסוימים  סעיף 79.4  

הגדלת שיעורי גימלא לנכנס לשירות תוך שנתיים    סעיף 79.4    79.41 
195 לעלייתו    

195 הגדלת שיעורי גימלא לניצולי שואה  סעיף 79.4    79.42 

196 גיל מינימום לצבירת זכויות פנסיה  סעיף 79.4    79.43 
)סעיפים 79.44 ו-79.45, שעניינם מענק חד פעמי ותוספת דרגה לגימלאים שפרשו 

בשנות ה- 90 של המאה הקודמת, הושמטו מהקובץ על ידי העורכים(.

196 תוספת שכר לגמלאים בפנסיה תקציבית לפי הסכם המסגרת משנת 2016 
197 מענק לשאירי עובד שנפטר  סעיף 79.5  
197 מענק במקום קיצבה  סעיף 79.5    79.51 
198 אופן חלוקת המענק בין הזכאים  סעיף 79.5    79.52 
198 השתתפות העובד בביטוח המענק בתקופת ההכשרה  סעיף 79.5   79.53 
199 תשלום דמי הביטוח למוגבל מטעמי בריאות  סעיף 79.5    79.54 
199 תשלום דמי הביטוח למבוטח במבטחים  סעיף 79.5    79.55 
הסדרי רציפות זכויות לפנסיה    סעיף 79.6  
199 )עיין גם בנספח ב' לחוקה(    

                  201 קופת תגמולים לעובדי הרשות המקומית   סעיף 80  
201 הסכם מיום 4.8.03, בדבר שינוי סעיף 80                         
הודעה מיום 9.9.03 בענין ההסכם מיום 4.8.03      202ז   
הסכם בדבר קרן להדרכה וקידום מקצועי )"הדרים"(  202י   
הפרשות לקופות גמל מרכיבי שכר שאינם פנסיוניים   202יב סעיף 80.1    80.11 
הרחבת ההפרשה לקפת"ג לעובדי דירוג אחיד מכל   סעיף 80.1    80.12 
203 רכיבי השכר והתשלומים שאינם פנסיוניים    
הפרשה לקופת גמל מרכיבי שכר שאינם פנסיוניים   סעיף 80.1    80.13 
205 בדירוג עובדי חינוך, נוער חברה וקהילה    
205 הרחבת ההפרשות בכל רכיבי השכר והתשלומים     80.13                   
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											עמוד 	 נושא	  
207 קרנות השתלמות  סעיף 80.2 

)לענין קרן להדרכה וקידום מקצועי ראה בסעיף 80 לעיל(.  

קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בדירוג   סעיף 80.3 
208   )האחיד( מינהל ושירותים 

208א הזכאות להצטרף לקרן השתלמות  סעיף 80.4 

משא	ומתן	בין	הרשות	המקומית	ונציגות	העובדים פרק	י"ז	
208א באי כח העובדים ודרכי המו"מ  סעיף 81 

208א מו"מ בין ההנהלה והועד  סעיף 82 

208א יישוב חילוקי הדעות בכל הנושאים ותהליכי הבירור   

208ב חובת דיון תוך שבועיים  סעיף 83 

208ב הכרעות במקרה של חילוקי דעות  סעיף 84 

208ב יישוב חילוקי דעות  סעיף 84.1 

מיצוי תביעות, תוקף תניות עבר, ביטול סכסוכי עבודה    סעיף 84.2 
208ג ושקט תעשייתי   

תוקף	החוקה פרק	י"ח	
208ד דיונים על שינויים ותיקונים לחוקה והארכת תוקף הסכמים  סעיף 85 

הסכם תכניות הבראה מקומיות                209

)נספח	א'(	תנאי	העבודה	ותנאים	נילווים	בעיסוקים תוספת	ראשונה:	
																			210ח 	 ארציים	מסויימים	 	

עובדי	חינוך,	נוער	חברה	וקהילה	)החינוך 	 פרק					
המשלים( 	 משנה	

101
עובדי	חינוך	נוער	חברה	וקהילה	–	תנאי	עבודה 	101.1  

ותנאים	נילווים                                                                  211  

211 101.11  העיסוק, תנאי העסקה ומהות המסגרת 

213 101.12  הוראות לקביעת דרגת השכר 

214 101.13  כללים בקביעת ותק למדריכים 

216 101.14  קבלת עובדים 
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											עמוד 	 	 	 	 	 נושא	
217 101.15  ניסיון וקביעות 

217 101.16  יחידת עבודה )30 שעות שבועיות כמשרה שלמה( 

218 101.17  שכר ותוספות 

218ב 101.18  גמולי תפקיד, ניהול, הדרכה וריכוז 

224 מנהלי מחלקות חינוך - הפניות להסכמים של ארגון עובדים אחר 

224 מנהלי היחידות לרווחה חינוכית 

224ב גמול כפל תואר  

224ה תוספת תואר שני 

224ה תוספת תואר שלישי 

תוספת "הסכם הוראה - 1994"                         224ו    101.19

מענק יובל            224ז    101.20

גמול ביגוד למדריכי אמון גופני           224ז   101.21  

תוספת מעונות           224ז   101.22  

תוספת מדריכה - אם לילדים           224ז   101.23  

224ח תוספת ביגוד    101.24  

224ח פיצול    101.25  

224ט שיחות טלפון    101.26  

224ט הפרשות לקופת גמל עבור שעות נוספות    101.27  

224ט זכויות סוציאליות    101.28  

224י טיולים    101.29  

224י השתתפות במועדון שלך   

226 פרישה מהעבודה    101.30  

226 יישוב חילוקי דעות    101.31  

227 הימנעות משביתות ומשיבושי עבודה    101.32  

)לענין גמול השתלמות לעובדי החינוך המשלים, ראה באחד מהסעיפים הבאים(.
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נושא                          עמוד
תנאי	העסקת	עובדי	מינהל	המועסקים	על-פי	דירוג 	101.2
עובדי	חינוך,	נוער,	חברה	וקהילה	שלא	בתפקידי	

227										 			 	 	 	 הדרכה	בפועל	
229 גמול	השתלמות	בדירוג	המינהלי	ובדירוג	חינוך	ונוער  	

תעריפי	שכר,	גמולים	ותנאי	עבודה	למדריכים	בחוגי 	101.3  
החינוך	המשלים	המועסקים	על	בסיס	שעות															230א
230א הפניות להוראות נוספות שהוחלו על מדריכים שעתיים   

101.35 מדריכים לריקודי-עם )לפי שכר שעה( כללי מעבר    
233              בדירוג וגמולים נוספים 

235 101.4 העסקת מדריכים במועדוניות ברשויות המקומיות   

237 101.5 תנאי שכרם ועבודתם של עובדי חברה וקהילה לנפגעי סמים   

מינהלן	בית	ספר/מזכיר	בית	ספר	-	מזכיר	מתי"א 	102 פרק	
משנה

102.11 מזכיר בית-ספר - שינוי שם התפקיד/העיסוק למינהלן             238  102
102.21 תנאי העבודה והיקף המשרה              239  

102.31 ספיגת כתות בבית-ספר בו יותר כתות ממשרה אחת               239  

102.41 התקדמות בדרגה בתוך מסלול קידום                            241  

102.51 חופשה )פנימית( נוספת למזכירי בית-ספר                             241  

244 102.61 תוספת ספיגה של עבודה נוספת למזכירי בית-ספר   

244 102.71 תשלום מנקו למזכירי בית-ספר עבור גביית כספים   

102.81 תוספת בגין פרוייקט מינהל בית-ספר )מנב"ס(   
244     למינהלניות ולמזכירות בית-ספר 

246א "בתי הספר של החופש הגדול" - תוספת שקלית   

102.82 תנאי שכרן ועבודתן של מזכירות מתי"א ברשויות   
246א     המקומיות  

)1(	אחראי	למשק	ותחזוקה	בבית-ספר  103 פרק	
)2(	עובדי	שירות	הנקיון	בבית-ספר 	 משנה	

103

246ב כללי, מכסת שעות עבודה שבועיות   103.11
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נושא             עמוד 	
247 תחומי תפקידו של "אחראי למשק ותחזוקה בבית-ספר   103.21

247 חישוב יחידת העבודה לצורך קביעת המשרה והדרגה   103.31

248 חופשה פנימית בעבודה נוספת   103.41

248 התקדמות בדרגה - בחוק מסלול קידום קיים   103.51
249 מסלול  קידום למחסנאי בכיר   

מסלול קידום לעובדי אחזקה ולאחראים על נקיון  
249 ואחזקה בבתי ספר שהם חשמלאים בעלי תעודת הסמכה   
249 תחומי עבודת עובדי שירות הנקיון   103.61

סייעות	)עוזרות(	לגננות	בגני	הילדים 	104 פרק	
משנה

104250 כללי, היקף משרת הסייעת בגן   104.11
250 תפקידיה של הסייעת לגננת בגן וסדר יום רגיל לעבודה   104.21
250א שעות העבודה של הסייעת בגן הילדים   104.31
250ב הפניות להסכמי סייעות )ואחרים( בקשר למגיפת וירוס הקורונה 
250ב תנאי קבלה לעבודה    104.41
251 104.412 תחולת התנאים הסוציאליים שבחוקה 
251 104.413 עבודה בפגרות בגן 
251 חופשה שנתית בפגרת הקיץ ומשך העסקה בכל חודשי השנה   104.51
252א קורסים והשתלמויות   104.61
252א דמי החלפת מורה/גננת   104.71
253 העסקת "סייעות לגננות" מחליפות   104.81
254 1 במאי כיום בחירה לעובדות בגני-הילדים   104.82
מתכונת עבודת הסייעות לגננות בגני-הילדים בהם    104.83
254 יופעל יום חינוך ארוך )יוח"א( 
)2(256 תוספת סייעות  
)4(256 תוספת אופק חדש 
256ד גמול השתלמות לסייעות בעלות תארים 

)ראה לענין סייעות גם בהמשך הפרק - העורכים(

מדריכה	טיפולית	)מטפלת(,	בבי"ס	של	הרשות  105 פרק	
המקומית	לחינוך	מיוחד	או	במעונות	יום	לילדים 	 משנה	

מפגרים	בחינוך	מיוחד   105
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נושא             עמוד  
256ה כללי, שינוי שם העיסוק ומעמדן של המדריכות   105.11  
256ה הדירוג - מסלול הקידום, וקידום בותק   105.21  
256ו חופשה שנתית   105.31  
257 מכסת שעות עבודה וימי עבודה בשבוע   105.41  
257 תנאים כלליים וגמול השתלמות ומענק יובל   105.51  

סייעות	רפואיות	אישיות	בחינוך	הרגיל	)והמיוחד?(              258  
סייעות	פדגוגיות	צמודות	לתלמידים	בודדים	בחינוך	הרגיל	והמיוחד  
)לילדים עם בעיות רגשיות-נפשיות; וכן לילדים חולים בבית(             258ג  

סייעת	)טיפולית(	פדגוגית	בכתות	אורגניות פרק   
משנה

כללי: תנאי העסקה, היקף משרה ותנאים נלווים             258ז  106.11    106.1
)והפניה לענין סייעות תגבור מוסדיות בבי"ס בניהול עצמי(   

סייעות	תגבור	הוראה	מוסדיות	-	חינוך	מיוחד  262א  

סייעת )יחידה( לגננת בגן ילדים טיפולי פרק  
לחינוך מיוחד                262ב משנה  
תוספת אחוזית לסייעת )והפניה לענין תוספת סייעות(         262ב  106.21  106.2

"חונכים"	לתלמידים	בודדים	בעלי	בעיות 	 פרק	
מוטוריות	במסגרת	החינוך	המיוחד 	 משנה	

מהות העסקתם של "חונכים" במסגרת החינוך  106.31  106.3
262ג הרגיל והמיוחד    

מלווה	הסעות	לתלמידים	מוגבלים 	 פרק	
משנה

תנאי עבודתם והתנאים הנלווים                    263  106.41  106.4
סייעת	חינוכית	בחטיבות	הצעירות	ברשויות 	 פרק	

המקומיות 	 משנה	
265 תנאי העבודה ותנאים נלווים, מסלול קידום   106.51  106.5

סייעת	פדגוגית	לתלמידים	אוטיסטיים	קשים 	 פרק	
ולתלמידים	בעלי	הפרעות	נפשיות	ופיגור	 	 משנה	

שכלי	קשה 	 	106.6
267 כללי, תנאי עבודה ותנאים נלווים   106.61  
272ב סייעת פדגוגית כנ"ל בגני הילדים   106.62  
272ב תוספת חינוך מיוחד 
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											עמוד	 	 נושא	 	
תוספת לסייעת לגננת וסייעת למורה בחינוך המיוחד הבינוני והקשה 2018 - תוספת 
272ב חינוך מיוחד בינוני וקשה 2018 

מזכירות	בתחנה	לייעוץ	חינוכי/פסיכולוגי 	 פרק	
תשלום תוספת ספיגה, הזכאות ושיעורה               272ד  107.11 משנה 
273 תוספת שיקלית אחוזית )6.85%(   107.21  107

מרכזים	ומדריכים	במע"ש 	 פרק	
273 כללי    108.11 משנה 
273 הדירוג, הדרגה ושעות העבודה   108.12  108
274 מכסת החופשה ומועדי ניצולה   108.13  
275 שכר ותוספות   108.14  

קציני ביקור סדיר )קב"ס( פרק  
276 דירוג עובדים   109.11 משנה 
תנאי העבודה - החלת תנאי עבודה לפי כלל העובדים,     109.21  109
תוספת שקלית, גרירת ותק ובהוראה, תקופת העסקה בשנה,     
277 מכסת חופשה רגילה ופנימית   
280א השתלמויות, וביגוד   109.31  
280ב קרן השתלמות   109.41  
280ב גמול כפל תואר   
חלות ההסכם ותחולתו )תחולת חוקת העבודה, מניעת    109.51  
280ג חוזים אישיים, ועוד(    

ספרנים 	 פרק	
280ג כללי, הדירוג )ותיקון לענין אחראי נושא(   110.11 משנה 
281 לוח התפקוד ותחומי דירוג הספרנים   110.21  110
283 מעמד הספריות   110.31  
284 תנאי העבודה וגמולים   110.41  

דירוג עובדי הוראה וגמולים לספרנים בבי"ס  110.51  
284 בחדר עיון או בספריה ציבורית, - הבא מההוראה    
285 קצובת טלפון חודשית לבעלי תפקיד ניהולי   110.61  
285 ימי השתלמות   110.71  
286 שבוע עבודה, שעות נוספות וקצובת רכב   110.81  
286 כללי   110.91  

טלפנים 	 פרק	
286 תוספת דרגה לטלפן עבור שימוש בשפה נוספת   111.11 משנה 
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											עמוד 	 נושא	  
286 מכסת שעות עבודה שבועיות   111.21  111
287 טלפן עיוור, הדירוג וגמול כספי בגובה דרגה   111.31  

עובדי	זכאות	ברשויות 	 פרק	
288 תוספת אחוזית לעובדי הזכאות   112.11 משנה 

112
מזכירי	בתי	המשפט	עירוניים	ועובדי 	 פרק	

מינהלה	)בתפקידי	עזר	בבית	משפט	עירוני( 	 משנה	
288 תנאים נילווים ודירוג   113.11  113
288 שיעור התמורה האחוזית מהמשכורת   113.12  

קציני	בטיחות	בתעבורה 	 פרק	
289 התפקיד, הדרישות ותחומי העיסוק   114.11 משנה 
291 תפקידו של קצין הבטיחות   114.21  114

רכזי	התנדבות	ברשות	המקומית 	 פרק	
292 הגדרת התפקיד, תיאור המשרה ותחומי התפקיד   115.11 משנה	
293 דרישות המשרה, המעמד ויחידת העבודה   115.21  115
295 עבודה בפיצול   115.31  
295 החלת הזכויות והחובות של עובדי הרשות המקומית   115.41  

295 מצילים	בחופי	הים	-	הפניות  	 פרק	
משנה 

116

כבאים ברשויות המקומיות ובאיגודי הערים לכבאות פרק  
309 משנה     כבאים - תנאי העבודה - הושמט )אך ראה דברי הסבר והפניות( 

117

דובר	הרשות	המקומית פרק  
318ה כללי   118.11 משנה 
318ה דירוג דרגה וותק   118.21  118
318ו קריאות פתע - דוברים   118.31  

עובדות שכונתיות ברשויות המקומיות פרק  
עובדות שכונתיות, דירוג ודרגה, הגדרת תפקיד  119.11 משנה 

היקף המשרה ודרישות העיסוק               318ו   119
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																			עמוד 	 	 	 	 נושא	
מנהל אגף / מחלקה לתברואה, פיקוח ואיכות הסביבה פרק  

320 תשלום כוננות בפועל לממלאי התפקיד   120.11 משנה 
321 תשלום הכוננות אינה קשורה בתוספות אחרות   120.12  120
321 מסלול הקידום   120.13  

ועדות מקומיות לתכנון ובניה )הפרק הוסף על ידי עורכי הקובץ( פרק  
321 הפניות להסכמים בענין עובדיהן  משנה 121 

)נספח ב'( הסכמים להבטחת רציפות זכויות לפנסיה תוספת שניה: 

רציפות זכויות פנסיה בין הממשלה לבין מרכז השלטון המקומי פרק  
321 )ההסכם העיקרי שנחתם ב-22.7.76(.  משנה  

201

רציפות זכויות פנסיה בין הממשלה לבין מרכז השלטון המקומי פרק  
מיום 26 ביולי 1982 )תוספת להסכם העיקרי מיום ב-22.7.76(. משנה  

331    202

רציפות זכויות פנסיה בין קופות הפנסיה הצוברת של  פרק  
ההסתדרות + גלעד לבין מרכז השלטון המקומי משנה  

333 )ההסכם העיקרי שנחתם ביום 24 למרס 1975(.     203

רציפות זכויות פנסיה בין קופות הפנסיה הצוברת של ההסתדרות פרק  
+ גלעד לבין מרכז השלטון המקומי )הסכם מ- 1 ביולי 1981, משנה  

344 תוספת ושינויים להסכם העיקרי מיום 24.3.75(    204

רציפות זכויות פנסיה בין קופות הפנסיה הצוברת של פרק  
ההסתדרות + גלעד לבין מרכז השלטון המקומי )הסכם מיום משנה  

18 בדצמבר 1989, תוספת ושינויים שניה להסכם העיקרי מיום   205
349  )24.3.75   

הסכם להבטחת זכויות פנסיה )לגבי עובדים זמניים( פרק  
בין מבטחים לבין מרכז השלטון המקומי. )שנחתם משנה  

351 ביום 24 למרס 1975(.    206

הסכם להבטחת זכויות פנסיה )לגבי עובדי כבאות זמניים( בין פרק  
355 מבטחים לבין איגודי ערים לכבאות - הושמט )ראה הפניה(  משנה  

207
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