ניתן לרכוש מנוי למהדורת האינטרנט של "משפט העבודה והסכמים קיבוציים":
למחירים לחץ על הקישורhttp://www.glima.info/prices.html :
להסבר לחץ על הקישורhttp://www.glima.info/benefits.html :
דירוג עובדים סוציאליים  -נוסח משולב

דירוג העובדים הסוציאליים  -נוסח משולב
תוכן הענינים

עמ'
סע'
הוראות זמניות בגלל מגיפת וירוס הקורונה,
נקבעו בהסכם מיום ( 1.4.2020מספרו ;)119/2020
בהסכם מיום ( 12.8.2020מספריו 7022/2020
ו ;297/2020-שעוסק גם בעניינים נוספים; והוא
תוקן בהסכם מיום  ;13.12.2020שמספריו
 7037/2020ו ;)403/2020 -ובהודעה מאותו היום
( 12.8.2020מספריה  7023/2020ו;)280/2020 -
וניתן לקבלם בלחיצה או בפניה למערכת.
הפניה :בי"פ  ,7458התשע"ז ,28.2.2017 ,עמ'
 ,3930י"פ  ,9122התשפ"א ,30.9.2020 ,עמ'
 ;150וי"פ  ,10874התשפ"ג,30.10.2022 ,
עמ'  ,558פורסמו צווי הרחבה ,אשר החילו
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)
הצדדים

4

המבוא

4

סע'

עמ'

3ז .מענקי דוקטורט לעובד ברמה
המקצועית "בכיר  "+או "מומחה" 36
3ח .תוספת שמירת שכר וחריגות שכר 39
3ט .תוספת מעבר  -תוספת שקלית לגבי
התקופה שהחל מיום  1.7.2021ועד
45
למועד הביצוע

 .4נסיון וקביעות  -רשויות מקומיות

45

 .5תוספת מעונות

47

 .6מענק יובל

47

 .7דמי הבראה

48

 .8קצובת ביגוד

49

 .9השתלמות

50

 .10קרן השתלמות

51

 .11השתתפות בשכר לימוד

51

 .12שעות עבודה

52

 .13מעבר ל  5 -ימי עבודה בשירות המדינה

53

חובת החתמת שעון

(בסעיף 53 )13

 .14שעות נוספות

54

 .15כוננות וקריאת פתע

55

1ב .הגדרות

6

 .16החזר הוצאות רכב וטלפון

56

 .2תקופת תוקף ההסכם ותחולתו

6

 .17חופשה (והפניה לענין יום בחירה)

56

1א .תוקף המבוא והנספחים ,פרשנות ושינוי 5

 .3רפורמה בשכר  -הסכם מיום 9 12.5.2022

 .18דמי חבר באגודות מקצועיות-הפניות 57

9

3ב .הרמה הניהולית

11

 .19פיצוי בעת פרישה בעבור חופשת מחלה 		
57
שלא נוצלה  -הפניה

3ג .הרמה המקצועית

13

 .20אמצעי מיגון

58

שיבוץ ברמה המקצועית

13

 .21הפרשות לקופת גמל לקצבה

58

וותק לקידום מקצועי

15

 .22פנסיה תקציבית

58

היקף ידע מקצועי

16

 .23תוקף תניות מן העבר

61

3ד .תוספת ותק לשכר

32

 .24ביטול סכסוכי עבודה ,מיצוי תביעות,
62
שקט תעשיתי ומו"מ נוסף

3א .שכר בסיס ושכר יסוד

3ה .תוספת עבודה מתוקף מינוי בחוק 33
3ו .תוספות מפעליות (המוסד לביטוח
לאומי ,הסתדרות מדיצינית
הדסה ,משרד הביטחון ,והרשויות
36
המקומיות)  -הפניות

 .25יישוב חילוקי דעות ושיתוף פעולה

63

הפניה :לענין חוזים אישיים ברשויות
מקומיות ,ראו בפרק  991.4.17לקובץ.
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