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

http://www.glima.info/prices.html
http://www.glima.info/benefits.html
וטרינרים ברשויות מקומיות

וטרינרים ברשויות מקומיות -
1
הסכם קיבוצי בנוסח משולב
תוכן הענינים
עמ'

סע'
הפניה :לענין וטרינרים בשירות המדינה
(להבדיל מהרשויות המקומיות) ,ראה
בפרק  13.4.5לקובץ.
מראי מקום והפניות להסכמים מאוזכרים
(בהערה) 2
שאותם לא הצלחנו להשיג
1
הצדדים
2
המבוא
3
א .תוקף המבוא והנספחים
3
ב .פרשנות
3
ג .תקופת ההסכם והכנסת שינויים
4
ד .תחולת ההסכם
5
ה .טבלאות שכר משולב חדשות
5
ו .הפרשים  -הסכם מיום 19.9.2017
6
ז .מסלולי קידום
ח .דיווח נוכחות
7
7
ט .משרה חלקית
י .רופא ווטרינר חדש  -תשלומים עבור
7
עבודה מעבר להיקף משרה וכוננות
יא .רופא ווטרינר ותיק  -כוננויות ,הגדלת
8
היקף המשרה ומעבר בין מעסיקים
9
יב .עדכון ההפרשות לביטוח פנסיוני

עמ'
סע'
10
יג .תוספת רופא ווטרינר
11
יד .תוספת בריאות הציבור
11
טו .תוספת 2015
טז .תוספת ניהול
12
יז .תוספת ביגוד
14
14
יח .תוספת מעונות
14
יט .אם עובדת
כ .מענק יובל
15
כא .פיצוי בעת פרישה למי שעבד יותר מ35 -
15
שנים
כב .ביטול סכסוכים
15
15
כג .מיצוי תביעות (כולל חריגים)
16
כד .שקט תעשייתי
16
כה .יישוב חילוקי דעות
כו .תוקף תניות מן העבר וביטול תוספות
16
מקומיות
17

נספחים א'  -ז'  -טבלאות שכר  -הפניה
נספח ח'  -מכסת הכוננויות לרופא ווטרינר
17
חדש
18
נספח ט'  -דוגמה מספרית

להלן הצדדים להסכם מיום ( 19.9.2016שמספרו :)7029/2017
"בין :מרכז השלטון המקומי בישראל (להלן – מש"מ) בשם הרשויות המקומיות
החברות בו ,למעט שלוש הערים הגדולות ,המיוצג ע"י מר חיים ביבס – ראש
עיריית מודיעין – מכבים – רעות ויו"ר מש"מ ,מר שלמה דולברג – מנכ"ל
מש"מ וחגית מגן ראש מינהל שכר והסכמי עבודה במש"מ.
שלוש הערים הגדולות (ירושלים ,תל-אביב-יפו ,חיפה) המיוצגות ע"י מר אבי
פרץ סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל בעיריית תל-אביב.
מרכז המועצות האזוריות (להלן – מרכז המועצות) בשם המועצות האזוריות
1

ראה את הערת מראי המקום ,מעבר לדף.
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