
מהדורת 2023 - עדכון מס' 196
www.glima.info

13.9 1

  סטודנטים  - נוסח משולב
הסכם קיבוצי כללי בדבר העסקת סטודנטים - נוסח משולב

תוכן הענינים
עמ' סע'   עמ'  סע' 

להלן הצדדים והמבוא להסכם מיום 18.4.2016 )שמספריו 7020/2016 ו- 128/2016; 
על גבי נוסח ההסכם שהגיע לידינו חסרות חתימות. ראה פירוט בהערת מראי המקום(:

"בין: ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל, המיוצגת על ידי הממונה על השכר במשרד 
דיין; משה  מר  המדינה,  שירות  נציב  על-ידי  ו/או  אמסלם  קובי  מר  האוצר, 

מרכז השלטון המקומי בישראל, בשם הרשויות המקומיות החברות בו, למעט   
שלוש הערים הגדולות, המיוצג על ידי מר חיים ביבס, יו"ר מרכז השלטון המקומי 
וראש עירית מודיעין, על-ידי מר שלמה דולברג, מנכ"ל מרכז השלטון המקומי 
המקומי; השלטון  במרכז  ושכר  עבודה  הסכמי  מינהל  ראש  מגן,  חגית  וגב' 

שלוש הערים הגדולות )ירושלים, תל אביב וחיפה(, המיוצגות על ידי מר אברהם   
פרץ, סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל בעיריית תל אביב;

פורום  יו"ר  שפירא,  בילי  גב'  ידי  על  המיוצגים  גבוהה,  להשכלה  המוסדות   
המנכ"לים של ור"ה ומנכ"לית האוניברסיטה העברית בירושלים;

הערת מערכת: על גבי אחד ההסכמים, מופיעים כצדדים לו - בנוסף למעסיקים   
המפורטים לעיל - גם מרכז המועצות האזוריות, חבר המועצות הדתיות, המוסד 

לביטוח לאומי, ושירות התעסוקה. ראו פרוט בהערת מראי המקום.
)להלן: "המעסיקים"(
מצד אחד

)בהערה( 2 מראי מקום 
1 הצדדים 
3 המבוא 
3 תוקף המבוא והנספחים  1א. 
3 פרשנות  1ב. 
4 תקופת ההסכם   .2
4 תחולה   .3
5 הגדרות, פרשנות ואזכורי התקשי"ר   .4

השכר - כללי )שכר שעה, ביטול רכיבי   .5
ערך שכר שעה קודמים, היחס להסכם 

6 המסגרת משנת 2016 ועוד( 
7 מבנה השכר לסטודנט לומד   .6
8 מבנה השכר לסטודנטים לתואר שני   .7

12 שעות עבודה   .8
15 חופשה, חופשת בחינה וימי בחירה   .9
17 הפרשות לפנסיה   .10
19 קרן השתלמות   .11
19 קצובת הבראה   .12
20 קצובת ביגוד   .13
20 הוראות כלליות   .14

הפניות: 
לענין סטודנטים עובדי מדינה, ראה גם  א. 

סעיף 24.15 לתקשי"ר; 
לענין סטודנטים לרפואה ולסיעוד, ראה  ב. 

בפרק 13.10 להלן.

ניתן לרכוש מנוי למהדורת האינטרנט של "משפט העבודה והסכמים קיבוציים":
http://www.glima.info/prices.html :למחירים לחץ על הקישור  
http://www.glima.info/benefits.html :להסבר לחץ על הקישור  
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