חדש! מהדורת אינטרנט.
למחירים לחץ על הקישורhttp://www.glima.info/prices.html :
לתיאור לחץ על הקישורhttp://www.glima.info/benefits.html :
דירוג האקדמאים במדעי החברה והרוח

דירוג מח"ר  -הסכם קיבוצי  -נוסח משולב
תוכן הענינים

עמ'
סע'
2
הצדדים
מראי מקום (והפניות להסכמים שלא שולבו
(בהערה) 3
בפרק)
4
המבוא
 .1תוקף המבוא והנספחים ,פרשנות ואזכור
4א
הוראות התקשי"ר
2א .תקופת ההסכם

4א

2ב .תחולת ההסכם

4א

 .3חברות ממשלתיות ותאגידים
שהוקמו על פי חוק

		
4ג

 .4מסגרת העלות הסכם 93 /96

5

5א .טבלת השכר החדשה  -הסכם 93 /96
 5.1הטבלאות
 5.2הכללת תוספות
 5.3ביטול תוספות
 5.4עדכון תוספות
 5.5עדכון בתנאי אינפלציה
 5.6עדכון תוספות לגימלאים
 5.7הוספות דרגות
 5.8סולם הדירוג החדש
 5.8.1תרגום סולם הדירוג

5
5
5
5
5
5
5
6
6
6

5ב .טבלת שכר ,תוספות שכר ,ומענקים -
הסכם מיום 4.11.99

		
8

5ג .תוספת שכר 2009

8ב

5ד .קרימינולוגים קליניים עובדי מדינה -
תוספת שכר 2009

8ה

5ה .מענק חד פעמי  - 2016מח"ר חדש (לרבות
8ו
פסיכולוגים ועיתונאים)  -הפניה
5ו .תוספות ברשויות המקומיות  -תוספת
 ,2011תוספת מח"ר ,תוספת מדורגת,
פרופסיונאלית  ,2017שקלית  ,2016אחוזית
8ו
 2016ועוד
 .6תוספות שכר שקליות

8ח()1

 .7תוספות שכר אחוזיות

8ח()1

 .8עדכון תוספת האיזון והפניה
לתוספת ל"בלתי ייחודיים"

		
8ח()2

סע'
 .9תוספת ותק מקצועי

עמ'
8ט

9א .שיא הותק

8ט

 .10ההכרה בותק מקצועי

8י

10
 .11דרגה תחילית
		
 .12עובדים בעלי תעודה ,תואר שני
11
או שלישי
14
 .13תוספת שהייה בדרגה
15
 .14מסלולי קידום ותנאי קידום
16
 .15מענק יובל
16ב
16א .גמול השתלמות
19
16ב .גמול השתלמות ב'
20א
16ג .קצובת הבראה
 .17תמורה בעבור עבודה בשעות נוספות 20א
20ב
 .18כוננות עובדים  -הפניות
20ב
 .19קריאת פתע  -הפניה לתקשי"ר
 .20דמי חברות באגודות מקצועיות-הפניות 21
21
 .21תוספת בעבור עבודה בפיצול
22
 .22תוספת בעבור עבודה במשמרות
22
 .23קרן השתלמות
		
 .24הכרה בהעדרות מהעבודה לצורך
28
השתלמות קצרת מועד
		
 .25הפרשות המעסיק לחשבון  - 1%קרן
28
ידע
 .26השתלמות לעובדים בדרגה  6ומעלה 28א
28ג
26א .ימי השתלמות בשכר  -צבירה
28ג
 .27שכר עידוד
29
 .32-28הקלות לאם עובדת
29
 .33תוספת מעונות
29
 .34ביגוד
 .35החלת תנאי עבודה במקומות העבודה 29
30
 .36מינוי בפועל
30
 .37תיפקוד
30
 .38כשירויות לתפקיד
		
 .39יישום סולם הדירוג בכל מקצועות
30
המח"ר
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המשך תוכן הענינים

עמ'
סע'
30
 .40קביעת מישרות בדירוג המח"ר
31
 .41ציון דרגות המח"ר במכרזים
31
 .42מועסקים בעבודה סוציאלית
31
 .43פסיכולוגים  -הפניות
32
 .44גימלה וגימלאים  -פנסיה תקציבית
פיצוי בעת פרישה בעבור חופשת מחלה
ראה בפרק 991.4.15
שלא נוצלה
45א .מיצוי תביעות ,ביטול סכסוכי עבודה
32א
ושקט תעשייתי
32ב
45ב .תוקף תניות מהעבר

עמ'
סע'
32ב
 .46יישוב חילוקי דעות
33
 .47נספחים
נספח הצמדת השכר למהנדסים (33)72
(33)72
נספח פעילי הסתדרות המח"ר
		
נספח  -תוספת שכר לבעלי תואר
40
שני ושלישי
		
נספח  -חוזים אישיים בשירות
40
המדינה
הפניה :לענין חוזים אישיים ברשויות
מקומיות ,ראה בפרק  991.4.17לקובץ.

דירוג מח"ר  -הסכם קיבוצי  -נוסח משולב

1

בין :ממשלת ישראל ,בשם מדינת ישראל ,המיוצגת ע"י הממונה על השכר והסכמי
העבודה במשרד האוצר ,מר שלום גרניט ,נציב שירות המדינה בפועל ,מר דוד
פרלשטיין ,משנה לממונה על השכר והסכמי עבודה ,מר יובל רכלבסקי ,סגן
נציב שירות המדינה מר חיים זוננפלד;
מרכז השלטון המקומי ,בשמו ובשם הרשויות המקומיות ,למעט שלוש הערים
הגדולות ,המיוצג ע"י מנכ"ל מרכז השלטון המקומי ,מר יעקב ברדוגו;
שלוש הערים הגדולות (ירושלים ,תל-אביב וחיפה) ,המיוצגות ע"י מר יואל
מרינוב;
הסוכנות היהודית לארץ-ישראל ,בשמה ובשם ההסתדרות הציונית העולמית,
הקרן הקיימת לישראל וקרן היסוד ,המיוצגות ע"י מר שמעון נווה;
המוסדות להשכלה גבוהה ,המיוצגים ע"י מר שמואל שיפמן;
(הערת מערכת :הסוכנות היהודית ויתר המוסדות הציוניים אינם צד לחלק
מההסכמים ששולבו בפרק; מרכז המועצות האזוריות ,המוסד לביטוח לאומי,
שירות התעסוקה ושרותי בריאות כללית הם כן צד לחלק מההסכמים ,ראה
פירוט בהערת מראי המקום שמעבר לדף).
(להלן"-המעסיקים")  -מצד אחד
לבין :הסתדרות האקדמאים במח"ר ,המיוצגת ע"י יעקב אוניקובסקי  -המזכיר
הכללי;
(להלן"-הסתדרות האקדמאים במח"ר")  -מצד שני
1

ראה את הערת מראי המקום ,מעבר לדף.
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