חדש! מהדורת אינטרנט.
למחירים לחץ על הקישורhttp://www.glima.info/prices.html :
לתיאור לחץ על הקישורhttp://www.glima.info/benefits.html :
דירוג עובדים סוציאליים  -נוסח משולב

דירוג העובדים הסוציאליים  -נוסח משולב
תוכן הענינים

עמ'
סע'
הפניה :בי"פ  ,7458התשע"ז ,עמ'  ,3930פורסם
צו הרחבה ,אשר החיל הוראות מההסכמים
הקיבוציים של הדירוג ,על עובדים
סוציאליים שמועסקים על ידי נותני
שירותים ,לפי התקשרויות של המדינה,
ותפקידם כעובדים סוציאליים ,נדרש
כמפורט במכרזים של משרדי הממשלה.
מראי מקום (והפניות להסכמים שלא שולבו
(בהערה) 2
בפרק)
2א2-ב
הצדדים והמבוא
 .1תוקף המבוא והנספחים ,פרשנות ושינוי 2ב
2ג
 .2תקופת תוקף ההסכם ותחולתו
3
 .3טבלאות שכר
 .4תוספות אחוזיות לבעלי תואר שני ושלישי
4
 הסכם מיום  10.2.1989או 16.2.895א .תוספת  - 5%הסכם מיום 29.11.84
4
והסכם מיום  10.2.1989או 16.2
5ב .תוספת שכר ברמות יא'  -ט'  -הסכם
5
מיום 6.7.1999
5ג .תוספת שכר על פי ההסכם מיום 6 1.11.09
5ד .הסכם מיום  :30.5.2011תוספות שכר
6א
והגדלתן ,ומענק חד פעמי
5ה .תוספות שכר שקליות ואחוזיות ומסגרת
עלות  -הסכמים מהימים  8.8.16ו6 9.1.18 -א
6ב
5ו .תוספת  2017ברשויות מקומיות
6ג
 .6לוח תפקוד
		
 .7עובדי חבורות רחוב ועובדים
8ג
בטיפול בנער במצוקה
8ד
 .8ישום הסכמי מסגרת
8ד
9א .נסיון וקביעות  -רשויות מקומיות
8ו
9ב .תוספת ותק וותק מירבי
10
 .10גרירת ותק
10א
11א .תוספות שכר שקליות
11ב .תוספת שקלית-הסכם מיום 10 30.5.11ב
10ד
 .12תוספות שכר אחוזיות
10ד
 .13עדכון תוספת האיזון
10ד
14א .לימודי תעודה
10ה
14ב .גמול מומחיות
12
 .15מסלול נמרץ
		
 .16מסלול נמרץ ב' לעובדים במחלקה
12ג
לשירותיים חברתיים/תמריץ
 .17גמול בגין תמריץ לעובדים במינהל חינוך
ההתיישבות ועליית הנוער ובאגף לטיפול

עמ'
סע'
במפגר ובחוות(?) הנוער במשרד הרווחה 12ג
		
 .18מסלול נמרץ ב' לעובדים במערכת
12ד
הבריאות
 .19עובדים סוציאליים בביטוח הלאומי 12ה
		
 .20עובדים סוציאליים במרכזי השקום
12ו
הקרן למפעל שקום		
 .21מחלקות לשרותים חברתיים
12ו
(רשויות מקומיות)
(דלגנו על מספרי סעיפים  22ו.)23 -
14
 .24גמול השתלמות
16
24א .תוספת מינהל
16א
24ב .תוספת מעונות
24ג .שעות עבודה אם מניקה  -הפניות 16א
16א
25א .מענק יובל
16ג
25ב .דמי הבראה
16ד
25ג .קצובת ביגוד
17
 .26השתלמות
18
 .27קרן השתלמות
18
 .28השתתפות בשכר לימוד
18
 .29שעות עבודה
29א .מעבר ל  5 -ימי עבודה בשירות המדינה 19
(בסעיף 29א) 19
חובת החתמת שעון
20
 .30שעות נוספות
20א
 .31כוננות וקריאת פתע
20ב
 .32החזר הוצאות רכב וטלפון
20ב
 .33חופשה (והפניה לענין יום בחירה)
 .34דמי חבר באגודות מקצועיות-הפניות 20ג
 .35פיצוי בעת פרישה בעבור חופשת מחלה 		
20ג
שלא נוצלה  -הפניה
20ג
 .36אמצעי מיגון
20ד
 .37שכר עידוד
20ד
38א .הפרשות לקופת גמל לקצבה
20ד
38ב .פנסיה תקציבית
23
 .39תוקף תניות מן העבר
 .40ביטול סכסוכי עבודה ,מיצוי תביעות
23
ושקט תעשיתי
24
 .41יישוב חילוקי דעות
טופס ההתחייבות (מסלול נמרץ  -סע' 25 )15
הפניה :לענין חוזים אישיים ברשויות
מקומיות ,ראה בפרק .991.4.17
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