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  הדרוג המינהלי בשירות המדינה
הדירוג המינהלי בשירות המדינה - שכר ותנאי עבודה - נוסח משולב 1

תוכן ההסכם
עמ' סע'   עמ'  סע' 

)המשך מעבר לדף(

ראה את הערת מראי המקום, מעבר לדף.  1

הפניות והערה: א. ראה הסכמי עבר, בפרק 
13 לקובץ, להלן; ב. לגבי הדירוג המינהלי 

ביתר המגזר הציבורי נחתם הסכם ביום 
1.9.93 )מספרו 93/ 7046( והוא ניתן בפרק 
12.1.12. לאבחנה זו - בין שירות המדינה 

ליתר המגזר הציבורי - יש חריגים כמפורט 
בהמשך הפרק.

מראי מקום להסכמים שנכללו בנוסח 
המשולב שכאן, וכן הפניות וקישורים 

להסכמים שלא שולבו )רשות האוכלוסין 
וההגירה; רשות המיסים; המוסד לביטוח 
)בהערה( 2 לאומי ועוד( 

הצדדים )והערת מערכת לגבי המוסד לביטוח 
לאומי ושרות התעסוקה, ומעבידים 

)2(2 נוספים( 

)2(2 המבוא 

)2(2 תוקף המבוא והנספחים  1א. 

2א פרשנות  1ב. 

2א תקופת ההסכם   .2

2א תחולת ההסכם    .3

3 משרד מבקר המדינה   

3 גננים בבתי חולים ממשלתיים   

3 גמלאים   

3 דירוג מינהלי בשירות המדינה   .4

4 טבלת הדירוג המינהלי  5א. 

קביעת שכר בעת כניסה לשירות -    
ראה בפרק 21.1 לתקשי"ר

5 קידומים בדרגות בשירות המדינה  5ב. 

7 שכר משולב  6א. 

טבלת שכר משולב חדשה, תוספת שכר,  6ב. 
8 ומענק - הסכם מיום 14.11.99 

12 תוספות שכר שקליות    .7

12 תוספות שכר אחוזיות   .8

13 תוספת מיוחדת ותוספת "איזון"  9א. 

תוספת ל"בלתי ייחודיים" -   9ב. 
)1(14   הסכם מיום 19.4.01 

תוספת שכר - תוספת 2009 - הסכמים  9ג. 
14ה מהימים 14.1.2010 ו- 14.9.2016 

14ח שינויים להסכם מסגרת 2016  9ד. 

14ח)1( 10א. הטבות אחרות  

14ח)1( 10.1 תוספות אחוזיות שפורטו    

14ח)1( 10.2 תוספות אחוזיות שלא פורטו    

10ב. תוספת ותק - הסכם  
14ח)1(   מיום 14.11.99  

14ח)1( 10ג. מענק יובל 

14ח)2( 10ד. גמול השתלמות 

16 10ה. גמול מינהל  

16ח שכר עידוד ופרמיה    .11

תמורה בעד משמרות כוננויות    .12
16ח   ותורנויות  

17 קצובת הבראה    .13

17 14. ביטוח בפנסיה צוברת  

מיצוי תביעות, ביטול סכסוכי עבודה   .16 - 15
18 ושקט תעשייתי 

19 תוקף תניות מן העבר   .17

19 יישוב חילוקי דעות   .18

20 רשימת נספחים   .19

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  
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