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למחירים לחץ על הקישור:
לתיאור לחץ על הקישור:
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דירוג המהנדסים

דירוג המהנדסים  -הסכם קיבוצי  -נוסח משולב
תוכן הענינים
עמ'
סע'
מראי מקום (והפניות להסכמים שלא שולבו
(בהערה) 2
בפרק)
הצדדים והמבוא
3
4
 .1תוקף המבוא והנספחים
4
 .2תוקף ההסכם ותחולתו
		
 .3חברות ממשלתיות ותאגידים
שהוקמו על פי חוק
5
5
( .4הושמט)
5א .טבלת שכר חדשה  -הסכם 93 /96
5
 5.6 - 5.1טבלאות ,ותוספות ועדכונן
5
6א
 5.7הוספות דרגות
6ב
 5.8סולם הדירוג החדש ותרגומו
		
5ב .טבלת שכר משולב ותוספות שכר
הסכם מיום 29.11.99
6ב
5ג .תוספת שכר  -שנת ( 2009הסכמים
מהשנים  2010ו)2012 -
6ה
 .6תוספות שכר שקליות
6ח
 .7תוספות שכר אחוזיות
6יא
		
8א .עדכון תוספת האיזון והפניה
לתוספת ל"בלתי ייחודיים"
6יא
8ב .רשויות מקומיות  -תוספות :שקלית
ואחוזית  ,2016מדורגת  ,2017ניהול
ופרופסיונלית  2018ויתרת עלות
6יב
7
 .9תוספת ותק מקצועי
9א .הותק המירבי  -שיא הותק
7
 .10ההכרה בותק מקצועי
8
 .11דרגה תחילית
10
		
 .12עובדים בעלי תעודה ,תואר שני
או שלישי  -הפניה
11
11
 .13תוספת שהייה בדרגה
12
 .14מסלולי קידום ותנאי קידום
13
 .15מענק יובל
14
 .16הקלות לאם עובדת
14א
 .17תוספת מעונות
14א
 .18ביגוד
14א
 .19שעות נוספות
15
 .20כוננות עובדים
15
 .21קריאת פתע
 .22תוספת בעבור עבודה בפיצול
15
		
 .23תוספת בעבור עבודה בתחום

עמ'
סע'
15
המשמרת השניה
 .24החלת תנאי עבודה כלליים ותוספות שכר 16
16
 .25דמי חברות באגודות מקצועיות
18
 .26גרירת זכויות בין מעסיקים
 .27השתלמות לעובדים בדרגה  6ומעלה 19
20
 .28ימי השתלמות בשכר  -צבירה
20
 .29גמול השתלמות
28א
 .30קרן השתלמות
29
 .31הפרשות לחשבון  - 1%קרן ידע
30א
 .32קצובת הבראה
30א
 .33שכר עידוד
30ב
 .34מינוי בפועל
 .35הכללת רכיבים לפנסיה והפרשות בגין 		
30ב
רכיבים לא-פנסיוניים
 36גימלה וגימלאים  -פנסיה תקציבית 30ה
פיצוי בעת פרישה בעבור חופשת מחלה שלא
ראה בפרק 991.4.15
נוצלה
36א .דמי חבר ודמי טיפול ארגוני מקצועי 30ו
37א .מיצוי תביעות ,ביטול סכסוכי עבודה
30ז
ושקט תעשייתי
30ח
37ב .תוקף תניות מן העבר
30ח
 .38יישוב חילוקי דעות
 .42נספחים
32א
נספח פעילי הסתדרות המהנדסים(בהערה)32א
		
נספח א' להסכם  - 93 /96ועדה -
הפיכת רכיבי החזר הוצאות נסיעה 		
32ב
ועבודה נוספת לפנסיוניים
		
נספח ו' להסכם  - 93 /96קידומים
33
בדרגות בשירות המדינה
		
נספח ז' להסכם  - 93 /96תקן פתוח
34
בשירות המדינה
		
נספח ח' להסכם  - 93 /96קידומים
		
בדרגות במרכז השלטון המקומי
34א
ובשלושת הערים הגדולות
נספח ט' להסכם  - 93 /96המוסדות
הלאומיים והמוסדות להשכלה גבוהה 35
נספחים יא ו-יג להסכם  - 93 /96חברות
ממשלתיות וברשויות שונות
38 - 36
		
נספח  -תוספת שכר לבעלי תואר
שני ושלישי
38
נספח  -חוזים אישיים בשירות המדינה 38
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