חדש! מהדורת אינטרנט.
למחירים לחץ על הקישורhttp://www.glima.info/files/price_list.htm :
לתיאור לחץ על הקישורhttp://www.glima.info/files/benefits.htm :
הדירוג המינהלי בשירות המדינה (מקודם  -הדירוג האחיד)  -נוסח משולב

הדירוג המינהלי (מקודם  -הדירוג האחיד) בשירות המדינה והציבור -
1
הסכמי עבר
הערת מערכת והפניות :החל משנת  ,1993ההסכמים עודכנו בנפרד לשירות המדינה
ולשירות הציבורי .ראה העדכונים בקשר לשירות המדינה ,בפרק  13.0.1לקובץ לעיל.
ראה עדכונים לגבי מעבידים ציבוריים ,בפרק  12.1.12לקובץ (וראה גם את חוקת
העבודה לעובדי הרשויות המקומיות ,בפרק .)12.1.8
תוכן הענינים
עמ'
סע'
מראי מקום
(בהערה) 2
 .1המבוא
3
3
 .2עדכון תוספת 1984 - 1986
3
 .3תוספות 1988 - 1990
4
 .4עדכון תוספת 1987 - 1988
5
 .5מענק יובל-ותיקי השירות הציבורי
5
5א .תוספת ייצור
5
5ב .העברה למעמד זמני
5ג .תקופת נסיון
6
6
 .6חישוב הותק
6
 .7גרירת זכויות ותק מגופים ציבוריים
 .8שירות חובה בצה"ל לצורך ותק
7
		
 .9חופשה ללא תשלום המזכה
7
בתוספת ותק
		
9א" .עובדים צעירים" וחניכים -
7
שירותם לצורך ותק
7
 .10שירות לאומי לבנות לצורך ותק
 .11חישוב הוותק לאסיר או עציר ציון
7
8
 .12תוספת שהייה בדרגה
8
 .13מסלולי קידום
 .14כללים לקידום בדרגה במסלולי קידום 8
 .15מתן דרגה אישית לעובד בדירוג האחיד 9
 .16שבוע העבודה ושעות העבודה*  -הפניה 9
9
 .18מספר שעות נוספות
11
 .19תמורה בעד כוננות וקריאות פתע
		
 .20תמורה בעד עבודה במשמרת
12
ודמי כלכלה
 .21שיפור השירות לאזרח וייעול העבודה 12א
12א
 .22עבודה מפוצלת
1

עמ'
סע'
		
 .23מכסות החופשה השנתית
13
וצבירתה  -הפניה
13
 .25מכסת ימי מחלה  -הפניה
		
25א .ניצול ימי מחלה בפסילה מטעמי
13
בריאות
 .26קצובת הנסיעה
14
		
 .27עובד הנזקק לנסיעה ביותר
14ב
מאוטובוס אחד
		
 .28עובד החייב להגיע למקום
14ג
עבודתו בחלק מימי העבודה
		
 .29הסעת עובד לעבודה וממנה על
14ג
חשבון הממשלה
29א .כרטיס חופשי חודשי
14ג
 .30העדרות בתשלום ושירות מילואים 14ג
14ג
 .31עובד בחופשה ללא תשלום
 .32עובד המוסע לעבודה וממנה
14ג
14ג
 .33עובד אשר הוצע לו דיור
		
 .34עובד העובר למקום מגורים מחוץ
14ג
לשטח השיפוט
34א .קצובה נסיעה במקרה של יום עבודה 		
14ד
מפוצל
14ד
34ב .אי הרעת תנאים
14ד
 .35קצובת הביגוד למקבלי קהל
14ה
 .36קצובת הבראה ונופש
		
 .37תקופת שירות מוכרת לצורך
14ה
קצובת הבראה ונופש
14ה
 .38קצובת הבראה ונופש מותנית
14ה
 .39איסור צבירה
14ו
 .40חלות ימי חופשה שנתית
14ו
 .41שיעור קצובת הבראה ונופש

ראה את הערת מראי המקום ,בעמוד הבא.
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הדירוג המינהלי בשירות המדינה (מקודם  -הדירוג האחיד)  -נוסח משולב
עמ'
סע'
14ו
 .42חישוב שנות העבודה
		
 .43חישוב שנות עבודה -
14ז
בחזרה מחופשה ללא תשלום
14ז
 .44עובד שפרש לקצבה או נפטר
		
 .45קצובת ההבראה והנופש
14ז
כלולה במשכורת הקובעת
 .46עובד חלקי  -קצובת הבראה יחסית 14ז
14ח
 .47מועד תשלום הקצובה
14ח
 .48ניכוי באי-יציאה לחופשה
15
 .49דין פרישה בנסיבות שונות
		
 .50חופשה ומנוחה לא רצופים-
15
עובד ארעי
15
 .51שינוי בהיקף ההעסקה
15
 .52דמי החבר בגופים מקצועיים
15
 .53סייגים להחזר דמי החבר
15
 .54גובה דמי ההחזר
		
 .55מספר האגודות המזכות בהחזר
15
דמי חבר באגודות בחו"ל
15
 .56נוהל הכרה בגוף מקצועי
16
 .57הוראות מיוחדות להגבלת ההחזר
16
 .58רשימת האגודות
16
 .59דמי חבר לעובד חדש
17
 .60אגודה מקצועית בחו"ל
17
 .61קרן השתלמות אישית
18
 .62גמול השתלמות  -הפניות
17
 .63הקלות לאם עובדת

סע'
תוספת מעונות
 .64היעדרות מהעבודה לרגל מחלת
בן ביתו של עובד
 .65פיצוי בעת פרישה בעבור ימי מחלה
שלא נוצלו  -הפניה
 .66פיצויי פיטורים בעד שירות מעל
ל  35 -שנה  -גמלאים
 .67סדרי העסקת גימלאים
 .68פיטורים ללא פיצויי פיטורים
 .69חופשה מרוכזת
 .70הסכמים והסדרים מיוחדים
 .71תוקפם של תנאים שנקבעו
בהסכמים קודמים
 .72שקט תעשייתי
 .73יישוב חלוקי דעות

עמ'
17
		
17
		
17
		
17
19
20
20
21
		
21
21
21

הערת מראי המקום:
הפרק עודכן עפ"י ההסכם שנחתם ביום  10.11.88ושמספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים
 ;7061 /88עפ"י ההסכם מיום ( 20.12.89מספרו בפנקס  .)7054 /89ועפ"י ההסכם במגזר
הציבורי לשנים ( 90 /92ראה בפרק  991.4.3לקובץ) .שהאריך את תוקף ההסכם עד ,31.3.92
או עד למועד חתימת הסכם קיבוצי בין הצדדים ליישום המלצות ועדת זוסמן ,לפי המוקדם
ביניהם וראה בנושא זה את חוזר הממונה מס' הע )898( 90 /58 /מיום .19.11.90
הפרק ערוך עפ"י ההסכם שנחתם ביום  ,8.10.80שמספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים
 ,1249 /80כפי שתוקן בהסכמים קיבוציים המפורטים בהערות ,וכולל הוראות שנשארו
בתוקף בהסכמים הקיבוציים המפורטים להלן( :א) הסכם מיום  4.2.71שמספרו בפנקס /71
( 74להלן  -הסכם ( ;)70 /72ב) הסכם מיום  14.11.72שמספרו בפנקס ( 373 /72להלן  -הסכם
( ;)74 /72ג) הסכם מיום  28.3.74שמספרו בפנקס ( 7009 /74להלן  -הסכם ( ;)74 /75ד) הסכם
מיום  28.2.77שמספרו בפנקס ( 345 /76להלן  -הסכם ( ;)76 /78ה) הסכם מיום 28.11.78
שמספרו בפנקס ( 710 /76להלן  -הסכם  .)78 /80כמתוקן בזה"ד מיום  ,17.7.79שמספרו
בפנקס .624 /79
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