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העתונאים בשירות הציבורי

העתונאים בשירות הציבורי
הסכם קיבוצי כללי  -נוסח משולב
תוכן הענינים

1

עמ'
סע'
מראי המקום
(בהערה) 2
2
הצדדים
3
המבוא
 .1תוקף המבוא והנספחים
4
 .2תוקף ההסכם ותחולתו
4
 .3פרשנות
4א
 .4תרגום סולם הדירוג
4א
		
5א .טבלת השכר החדשה  -סעיף 5
4ב
להסכם 93 - 96
 5.1הטבלאות
4ב
4ב
 5.2הכללת תוספות
5
 5.3ביטול תוספות
5
 5.4עדכון הטבלאות
5
 5.5עדכון בתנאי אינפלציה
5
 5.6עדכון תוספות לגימלאים
5
 5.7הוספות דרגות (בשנים  1994ו)1995 -
5
 5.8.1לוח תפקוד
5
 5.8.2דרגה תחילית וקידום
6
 5.8.3עכוב הקידום
6
 5.8.4מכסת הקידום
 5.8.5קידומים בדרגות בשירות
		
7
המדינה
7
 5.8.6תקן פתוח בשירות המדינה
		
 5.8.7קידומים בדרגות במרכז
		
השלטון המקומי ושלוש
8
הערים הגדולות
 5.8.8קידום בדרגה במשרות הצמודות 		
8
להן בתקן יותר מדרגה אחת
		
 5.8.9קצור הפז"ם לבעל תואר שני
9
או לבעל תעודה
		
 5.8.10דרגה אישית לבעל תואר שני
10
או בעל תעודה
		
 5.8.11קביעת דרגה לבעלי תואר
10
שלישי
10
 5.8.12הגדרות
		
5ב .טבלת שכר משולב ותוספת שכר -
1

עמ'
סע'
11
הסכם מיום 4.11.99
13
 .6ותק
14ג
 .7תוספת שהייה בדרגה
14ג
 .8תוספות שכר שקליות
14ד
 .9תוספות שכר אחוזיות
		
10א .עדכון תוספת האיזון והפניה
14ד
לתוספת ל"בלתי ייחודיים"
14ה
10ב .תוספת שכר יחודית
10ג .תוספת שכר  2009והגדלת תוספות 14ה
הפניה :לענין מענק חד פעמי  ,2016ראה
בפרק  13.5לקובץ.
14ז
 .11מענק יובל
14ח
 .12גמול השתלמות
18
 .13גמול השתלמות ב'
18ב
 .14קרן השתלמות
 14.4הפרשות המעסיקים לחשבון 21 1%
		
 .15השתלמות לעובדים בדרגה 6
21
ומעלה ( 36בדירוג החדש)
 .16ימי השתלמות בשכר  -צבירה
22
 הסכם 93 - 96 .17דמי חבר באגודות מקצועיות  -הפניות 22
23
 .18קצובת הבראה
23
 .19גימלה וגימלאים  -פנסיה תקציבית
 .20פיצוי בעת פרישה בעבור חופשת מחלה
23
שלא נוצלה  -הפניה
 .21החלת תנאי עבודה במקומות עבודה 24
24
 .22תוקף תניות מן העבר
		
 .23מיצוי תביעות ,ביטול סכסוכי עבודה
24
ושקט תעשייתי
 .24יישוב חילוקי דעות
25
25
 .25נספחים
		
נספח  -תוספת שכר לבעלי תואר
27
שני ושלישי
נספח  -חוזים אישיים בשירות המדינה 27
נספח  -פעילי איגוד העתונאים (הערה 3 )3

ראה את הערת מראי המקום ,בעמוד הבא.
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