חדש! מהדורת אינטרנט.
למחירים לחץ על הקישור:
לתיאור לחץ על הקישור:

http://www.glima.info/prices.html
http://www.glima.info/benefits.html
רבנים במועצות הדתיות ובהתיישבות  -נוסח משולב

הסכם קיבוצי  -הרבנים במועצות הדתיות ובהתיישבות
 נוסח משולבתוכן הענינים
עמ'

סע'
הפניות :א .וראה לענין קליטה מחדש של
עובדים מחוף עזה ,הסכם בפרק 12.1.8.2
לעיל .ב .לענין עובדי מועצות דתיות ,ותנאי
עבודה נוספים לענין רבנים ,ראה גם בפרק
 ,12.1.83לעיל.
כפיפות לסעיף  29לחוק יסודות התקציב וגיל
פרישה  -פסיקה
1
(בהערה) 2
מראי מקום
הצדדים (וזהות המעביד  -בהערה)
2א
2א
המבוא
2ב
 .1תוקף המבוא
3
 .2הגדרות
 .3תוארי השכלה
3
4
 .4ותק מקצועי
		
 .5מסגרת העלות והשכר הריאלי -
4
הסכם מיום 9.4.95
 .6סולם שכר
5
6
 5.2טבלת המשכורת החדשה
7
 5.8בדיקת נתונים
8
 5.10תוספת אישית מיוחדת זמנית
		
7א .טבלאות שכר משולב חדשות -
8
הסכם מיום 9.4.95
9
7ב .תוספת שחיקה  -הודעה 5 /06
10
 .8תוספת ותק
10
 .9תוספות שכר והטבות
11
 .10תוספות שכר שקליות
11
 .11תוספות שכר אחוזיות
11
 .12מענק יובל

עמ'
11
12
12א
12א
13
		
13
13
14
14
15
15
15
15
15
16
16
		
18
19

סע'
 .13גמול השתלמות
 .14קצובת הבראה
 .15דמי חבר באגודות מקצועיות
 .16הסכמי מסגרת
קיצור שבוע העבודה
 .17הוראות התקשי"ר וחוקת העבודה
לעובדים ברשויות המקומיות
 .18קצובות ו/או הטבות אחרות
 .19תוקף תנאים ותניות מהעבר
 .20מיצוי תביעות
 .21שקט תעשיתי
 .22ביטול סכסוכי עבודה
 .23יישוב חילוקי דעות
 .24תביעת ארגון עובדים אחר
 .25הפרשים ותשלומים
 .26תקופת תוקף
 .27גמלאים
 .28ניכוי דמי חבר בארגון עובדים
ודמי טיפול מקצועי-ארגוני
 .29רשימת נספחים
רב חבר לשכה  -נספח א 1להסכם מיום
 ,6.9.88וסעיף  11להסכם מיום 19 9.4.95
נספח ג' :לוח תפקידים
20
נספח ד' :נוסחה לבדיקת השחיקה
21

ראה לענין מענק חד-פעמי (שנת  ,)2010בהערת
מראי המקום שבעמ' .2

כפיפות לסעיף  29לחוק יסודות התקציב וגיל פרישה  -פסיקה
בסק"כ  ,56/09הסתדרות המעו"ף ,ההסתדרות הכללית החדשה וארגון רבני השכונות
 חבר המועצות הדתיות ואח' ,1נפסק כי שכר עובדיהן של המועצות הדתיות נתון1

סק"כ  ,56/09הסתדרות המעו"ף ,ההסתדרות הכללית החדשה ואח'  -חבר המועצות הדתיות
ואח'; ניתן ביום  ,4.4.2012ופורסם באתר הנהלת ביה"מ .www.court.gov.il ,ראה לענין
הכפיפות לחוק יסודות התקציב ,במיוחד בסע  32לפסק.

1

12.2.5
מהדורת  - 2012עדכון מס' 143
www.glima.info

