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  משפטנים ופרקליטים - נוסח משולב

משפטנים )ופרקליטים( - הסכם קיבוצי משולב
תוכן הפרק

עמ' סע'   עמ'  סע' 
לענין פרקליטים, ראה גם פרק 13.2.5 להלן.

הערת מראי המקום )ומעליה הפניה לענין 
)בהערה( 2 עוזרים משפטיים לשופטים( 
4 הצדדים 
4 המבוא 
4א המבוא והנספחים   .1
4א כותרות והגדרת מונחים   .2
4א תוקף ההסכם ותחולתו   .3
5 מסגרת העלות   .4
5 טבלת שכר חדשה - סע' 5 להסכם 96-93  5א. 
מענק חד פעמי וטבלת שכר   5ב. 
6ב   חדשה - הסכם מיום 30.11.99 
6ד תוספת שכר - תוספת 2009  5ג. 
6ו תוספת שהייה בדרגה   .6
7 תוספת ותק מקצועי   .7
8 תוספת הופעה   .8

)הושמט(  .9
10 תמריץ    .10
12א תמריץ למשפטנים המשרדיים   .11
12ב תוספת משפטנים   .12
12ג תוספת פרקליטות   .13
12ג תוספות שכר שקליות   .14
12ג תוספות שכר אחוזיות   .15
12ג הקבלת השכר לשופטים   .16
ספרות מקצועית וקרן השתלמות    .17
12ד   למוקבלים 

חופשה שנתית לפרקליטים ולמוקבלים   .18
13 לשופטים 
חופשה לרשמים ומפקחים על    .19
13   רישום מקרקעין 
14 )הושמט(   .20
14 דרגה תחילית ומסלולי קידום    .21
16א תפקוד   .22
מסלולי קידום פרקליטים שאינם    .23
16א   מוקבלים 
18 קידום בדרגה של פרקליטים    .24
19 תמורה בעד עבודה בשעות נוספות   .25
20א תוספת בעבור עבודה בפיצול   .26
20א תמורה בעבור כוננות   .27

20א קריאת פתע - הפניה   .28
בעלי תואר שני, שלישי ובעל תעודה    .29
  )וכן בעלי תארים מתקדמים נוספים  
23      שאינם במשפטים( 
)2(24 קרן השתלמות   .30
השתלמות למשפטנים בדרגה ב'    .31
24א   ומעלה 
26 גמול השתלמות א' )וגמלאים(   .32
30 גמול השתלמות ב'   .33
33א עדכון גמולי ההשתלמות - הסכם  
31    מיום 30.11.99 
33ב גמולי השתלמות - משפט עברי ותארים  
31    נוספים שאינם במשפטים 
32א מענק יובל   .34
32א ספרות מקצועית   .35
32ב הקלות לאם עובדת   .36
היעדרות מהעבודה לרגל מחלת בן     .37
32ג   ביתו של עובד 
32ג קצובת הבראה   .38

39 - 40. )הושמטו(
פיצוי בעת פרישה בעבור ימי מחלה    .41
33   שלא נוצלו - הפניה 
חוזים מיוחדים ותוספת 15% בשירות    .42
  המדינה - ביטול והוראות מעבר -   
33       הפניה לפרק 13.2.6 
33 החזר אגרות לשכת עורכי-הדין   .43
מדי משפט למשפטנים, פרקליטים    .44
37     ומתמחים 
38ד קצובת ביגוד מקבלי קהל   .45
39 יעול העבודה ושיפור השירות   .46
39 התייחסות להסכם פרקליטי המדינה   .47
39 מיצוי תביעות   .48
39 תוקף תניות מן העבר   .49
40 ביטול סכסוכים ושקט תעשייתי   .50
40 יישוב חילוקי דעות   .51
41 פנסיונרים   .52

 42 גימלאות לפרקליטים   .53
הפניה: לענין תפקוד, תקינה וקידום בדרגות, 

ראו גם בפרק 13.2.1 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  
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