חדש! מהדורת אינטרנט.
למחירים לחץ על הקישור:
לתיאור לחץ על הקישור:

http://www.glima.info/prices.html
http://www.glima.info/benefits.html
הסכם קיבוצי מיוחד בדבר דירוג מקצ"ט בשירות המדינה

הסכם קיבוצי מיוחד בדבר דירוג מקצ"ט בשירות המדינה  -נוסח משולב
תוכן הענינים
עמ'
סע'
(בהערת *) 2
מראי מקום
1
הצדדים והמבוא
2
 .1תוקף המבוא
2
 .2תקופת התוקף
3א .תחולה (והערה לענין מערכת הבטחון) 3
3ב .תחולת הוראות מהדירוג המינהלי
4
		
 .4סולם שכר משולב  -סעיף 2
להסכם מיום 10.4.89
4
		
 .5טבלת שכר משולב ,תוספת שכר
		
בדרגות  +10/10ומענק
4
חד-פעמי  -הסכם מיום 7.2.00
 .6תוספת שכר שנת ( 2009תחילת ביצוע:
 2010ו)2012 -
6
 .7תוספת אחוזית
8
 .8תוספות שכר
8
 .9עדכון תוספות שקליות
9
לענין תוספת ל"בלתי ייחודיים" בשירות
המדינה ראה בפרק  13.0.1לקובץ ,ההסכם מיום
 .19.4.01לאותה תוספת במרכז השלטון המקומי
ובשלושת הערים הגדולות ,לגבי עובדים בדירוג
המקצ"ט ,ראה בפרק  ,12.1.12לעיל.
9
 .10תוספת ותק
9
 .11מענק יובל ותיקי השירות הציבורי
10
 .12חופשת מחלה שלא נוצלה  -הפניה
11
 .13גמלאים
 .14גמול השתלמות
11

סע'
 .15הגדלת ההפרשות לקרן השתלמות
 .16מיצוי תביעות ,ביטול סכסוכי עבודה,
ושקט תעשייתי
 .17תוקף תניות מן העבר
 .18יישוב סכסוכי עבודה
שיבוץ עובדים בדירוג המקצ"ט -
הסכם מיום 10.4.80
הצדדים והמבוא
 .1תוקף המבוא
 .2הגדרות
 .3קביעת תפקידים
שישובצו בדירוג מקצ"ט
 .4השכלה ונסיון
 .5הסדר חד פעמי להעברת עובדים
מהדירוג האחיד לדירוג מקצ"ט
 .6ועדת המקצ"ט  -סמכות לענין
סעיף 5
 .7טבלת המרת דרגות  -אחיד למקצ"ט
 .8שהייה במתח דרגות
 .9קרן השתלמות
 .10תנאי עבודה לפי הדירוג וכמקובל
 .11מועד תחילת זכויות ותקופת
שהייה בדרגה
 .12יישוב חילוקי דעות
 .13ארגון העובדים היציג

עמ'
12
12
13
13

14
14
14
14
15
		
15
		
15
16
16
16
16
		
16
16
16

		 ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל המיוצגת ע"י הממונה על השכר והסכמי
בין:
העבודה במשרד האוצר ,מר יעקב דנון.
(להלן  -צד א')

		 ההסתדרות הכללית המיוצגת ע"י יו"ר האגף לאיגוד מקצועי מר ח .הברפלד
לבין:
ומר ר .בן-עמי המייצג את העובדים המדורגים בדירוג מקצ"ט.
(להלן  -צד ב')

הואיל :וצד ב' מייצג את העובדים בדירוג המקצ"ט המועסקים בשירות המדינה
כולל אלו המועסקים ברכבת ישראל (להלן"-העובדים").
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