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

http://www.glima.info/prices.html
http://www.glima.info/benefits.html
משפטנים ופרקליטים  -נוסח משולב

משפטנים (ופרקליטים - )1הסכם קיבוצי*
תוכן הפרק
עמ'
סע'
הפניה :לענין פרקליטים ,ראה גם פרק 13.2.5
להלן.
(בהערה) 1
הערת מראי המקום
4
הצדדים
המבוא
4
4א
 .1המבוא והנספחים
 .2כותרות והגדרת מונחים
4א
4א
 .3תוקף ההסכם ותחולתו
 .4מסגרת העלות
5
5א .טבלת השכר החדשה  -סעיף 5
		
5
להסכם 93 - 96
		
5ב .מענק חד פעמי וטבלת שכר
6ב
חדשה  -הסכם מיום 30.11.99
6ד
5ג .תוספת שכר  -תוספת 2009
6ו
 .6תוספת שהייה בדרגה
7
 .7תוספת ותק מקצועי
8
 .8תוספת הופעה
		
 .9תוספת בעבור נכונות לעבוד אחרי
9
הצהרים
10
 .10תמריץ
12א
 .11תמריץ למשפטנים המשרדיים
12ב
 .12תוספת משפטנים
12ג
 .13תוספת פרקליטות
12ג
 .14תוספות שכר שקליות
12ג
 .15תוספות שכר אחוזיות
12ג
 .16הקבלת השכר לשופטים
		
 .17ספרות מקצועית וקרן השתלמות
למוקבלים
12ד
 .18חופשה שנתית לפרקליטים ולמוקבלים
13
לשופטים
		
 .19חופשה לרשמים ומפקחים על
13
רישום מקרקעין
14
( .20שולב בסעיף  18לעיל)
14
 .21דרגה תחילית ומסלולי קידום
*
1
2

2

עמ'
סע'
16א
 .22תפקוד
		
 .23מסלולי קידום פרקליטים שאינם
16א
מוקבלים
18
 .24קידום בדרגה של פרקליטים
 .25תמורה בעד עבודה בשעות נוספות
19
20א
 .26תוספת בעבור עבודה בפיצול
20א
 .27תמורה בעבור כוננות
20א
 .28קריאת פתע  -הפניה
		
 .29בעלי תואר שני ,שלישי ובעל תעודה
(וכן בעלי תארים מתקדמים נוספים 		
23
שאינם במשפטים)
)2(24
 .30קרן השתלמות
		
 .31השתלמות למשפטנים בדרגה ב'
24א
ומעלה
 .32גמול השתלמות א'
25
30
 .33גמול השתלמות ב'
		
33א עדכון גמולי ההשתלמות  -הסכם
31
מיום .30.11.99
33ב גמולי השתלמות  -משפט עברי ותארים 		
31
נוספים שאינם במשפטים
32א
 .34מענק יובל
32א
 .35ספרות מקצועית
32ב
 .36הקלות לאם עובדת
		
 .37היעדרות מהעבודה לרגל מחלת בן
32ג
ביתו של עובד
32ג
 .38קצובת הבראה
33
( .39הושמט)
33
( .40הושמט)
		
 .41פיצוי בעת פרישה בעבור ימי מחלה
33
שלא נוצלו  -הפניה
 .42חוזים מיוחדים ותוספת  15%בשירות 		
		
המדינה  -ביטול והוראות מעבר -
33
הפניה לפרק 13.2.6
33
 .43החזר אגרות לשכת עורכי-הדין

בעריכת הפרקים בחלק זה השתתף עו"ד יורם שגב ,המזכיר הארצי של איגוד המשפטנים
דאז ,ותודתנו נתונה לו על כך (העורכים).
בהסכם זה משולבים הן הסכמים של דרוג המשפטנים והן הסכמים של דרוג הפרקליטים.
הסכמי פרקליטים נוספים מובאים בפרק  13.2.5להלן.
הנוסח המשולב נערך במהלך השנים לפי ההסכמים המפורטים להלן (הצדדים והמבוא
לקוחים מההסכם מיום  - 24.10.94להלן ,הסכם :)93 - 96
(המשך ההערה בעמוד הבא)
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המשך התוכן
 .44מדי משפט למשפטנים ,פרקליטים
ומתמחים
 .45קצובת ביגוד מקבלי קהל
 .46יעול העבודה ושיפור השירות
 .47התייחסות להסכם עם פרקליטי
המדינה
 .48מיצוי תביעות
 .49תוקף תניות מן העבר
 .50ביטול סכסוכים ושקט תעשייתי

		
37
38ד
39
		
39
39
39
40

40
41
42

 .51יישוב חילוקי דעות
 .52פנסיונרים
 .53גימלאות לפרקליטים
נספחים:
42
ד קידומים בדרגות בשירות המדינה
		
ה קידומים בדרגות במרכז השלטון
43
המקומי ושלוש הערים הגדולות
ו נוהל ערעור עובד בקשר לקידום משרה 44

(המשך בעמוד )3

( )1הסכם מיום  ;4.7.1977הסכם מיום  ,16.2.79שמספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים /79
 .209הסיכום שנחתם בין הצדדים ביום  ,)836 /79( 6.9.79כפי שתוקן בסיכום מיום 12.9.79
( )877 /79לתקופה ( 31.3.80 - 1.4.78להלן  -הסכם .)78 /80
( )2הסכם המסגרת להסכם עבודה בין ההסתדרות לבין הממשלה שנחתם ביום 10.7.80
( - 823 /80ולהלן  -הסכם  )80 /82כפי שתוקן בזה"ד ביום  ,7.1.81מספרו בפנקס ,177 /81
בעקבות פסקי המוסד לבוררות מוסכמת מיום ( 22.7.80מספרו בפנקס  )1248 /80ומיום
( 26.12.80מספרו בפנקס  )62 /81אשר הסדירו את תשלום התמריץ למשפטנים הזכאים
לתוספת הופעה ולמשפטנים שאינם זכאים לתוספת האמורה (להלן משפטנים משרדיים)
מיום  1.1.81ועד  .30.9.84מיום  1.10.84תוקן התמריץ למשפטנים המשרדיים (פסק בר"מ
 8 /83מיום  - 2.1.84מספרו .)200 /84
( )3בהסכם מיום ( 21.1.83מספרו  )306 /83הצטרף איגוד המשפטנים להסכם המסגרת
בשירות הציבורי ,בדבר הארכת תוקף ההסכמים לתקופה מיום  1.4.82עד ,31.3.84
ובעקבותיו נחתם ביום  13.2.83ההסכם הקיבוצי המיוחד לתקופה האמורה (מספרו
 ,)469/83בו נקבעה טבלת שכר חדשה ,בה שולבו השכר התחילי ,תוספות הותק ,תוספת
משפחה ,גמול אקדמאי-משפטי ,גמול השכלה ,כוננות על וספרות מקצועית (למעט מינוי
חינם על "רשומות" ,פסקי דין של ביהמ"ש העליון ,ופסקי דין של בתי הדין לעבודה).
ארגון פרקליטי המדינה הצטרף להסכם המסגרת הנ"ל בזה"ד מיום ( 1.6.86מספרו /86
 ,)353הכולל יישום פסק הבוררות הנ"ל.
( )4ביום  23.8.84ניתן פסק הבוררות של עו"ד ח .י .צדוק (מספרו בפנקס  860 /84להלן  -פסק
צדוק) בסכסוך בין ארגון פרקליטי המדינה לבין מדינת ישראל ,אשר קבע שינויים בתנאי
העבודה של הפרקליטים ,והם שולבו בהסכם זה .הבהרות לפסק הבוררות ניתנו במכתב
מיום ( 6.11.84מספרו בפנקס .)111 /85
על יישום פסק הבוררות על חברי אגוד המשפטנים נחתם הסכם קיבוצי כללי ,בין הצדדים
להסכם הבסיסי מיום  ,16.2.79ביום ( 31.10.84מספרו  )7152 /84וקביעותיו שולבו בפרק זה,
יחד עם הסכמים נוספים ,כמפורט בהערות.
(המשך ההערה בעמוד הבא)
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