חדש! מהדורת אינטרנט.
למחירים לחץ על הקישורhttp://www.glima.info/files/price_list.htm :
לתיאור לחץ על הקישורhttp://www.glima.info/files/benefits.htm :
דירוג ההנדסאים והטכנאים

דירוג ההנדסאים והטכנאים  -הסכם קיבוצי  -נוסח משולב
תוכן הענינים
עמ'

סע'
מראי מקום (וכן הפניות להסכמים שלא
שולבו בפרק)
(בהערה) 2
3
הצדדים
3
המבוא
4
 .1המבוא והנספחים
 .2תקופת ההסכם ותחולתו
4
		
 .3חברות ממשלתיות ותאגידים
4א
שהוקמו על פי חוק
 4מסגרת העלות הסכם 93 /96
5
5א .טבלת השכר החדשה  -הסכם 6 93 /96
 5.1הטבלאות
6
6
 5.2הכללת תוספות
6
 5.3ביטול תוספות
6א
 5.4עדכון תוספות
6א
 5.5עדכון בתנאי אינפלציה
6א
 5.6עדכון תוספות לגימלאים
6א
 5.7הוספות דרגות
6ב
 5.8סולם הדירוג החדש
6ג
 5.9תוספת שהייה בדרגה
5ב .טבלת שכר משולב ,תוספות שכר ומענקים
חד פעמיים  -הסכם מיום 4.11.99
6ד
5ג .תוספת שכר ( 2009הסכמים מהשנים
6ט
 2010ו)2012 -
 .6תוספות שכר שקליות
6יג
 .7תוספות שכר אחוזיות
6יג
 .8עדכון תוספת האיזון והפניה לתוספת 		
7
ל"בלתי ייחודיים"
8
 .9תוספת ותק מקצועי
 .10שיא הותק
8
 .11שירות חובה בצה"ל לצורך ותק
9
9
 .12גרירת ותק
9
 .13דרגה תחילית ומסלולי קידום
14
 .14מענק יובל
14א
 .15גמול השתלמות
21
 .16גמול השתלמות ב'
22א
 .17קצובת הבראה
1

1

עמ'
סע'
22א
 .18דמי חברות באגודות מקצועיות
 .19קרן השתלמות
23
 .20הקמת קרן ידע (לשעבר חשבון 24 )1%א
 .21השתלמות לעובדים בדרגה  6ומעלה 24
26
 .22ימי השתלמות בשכר  -צבירה
		
 .23ניצול ימי מחלה בפסילה מטעמי
26
בריאות  -הפניה
 .24פיצוי עבור ימי מחלה שלא נוצלו
26
 הפניה26
( .25הושמט)
 .26גימלה וגימלאים  -פנסיה תקציבית
27
28א
 .27לבורנטים במערכת החינוך
 .28הסכמים והסדרים מיוחדים
28א
29
 .29ביגוד  -הפניות
 .30מיצוי תביעות ,ביטול סכסוכי עבודה
29
ושקט תעשייתי
29
 .31יישוב חילוקי דעות
30א
 .32תוקף תניות מן העבר
 .33רשימת הנספחים
30א
		
נוהל ערעור על אי קידום משרה
		
בשתי הדרגות העליונות (מדינה) -
11
נספח י' בהערה לסע' 13.6.5
		
חברות ממשלתיות  -החלת ההסכם
הקיבוצי לשנים  - 93 - 96נספח יא' 31
		
חברות ממשלתיות מפסידות -
		
החלת ההסכם הקיבוצי לשנים
32
 - 93 - 96נספח יב'
		
נספח פעילי הסתדרות ההנדסאים
2א
והטכנאים בהערה לסעיף 1
יישום על האקדמאים ההנדסאים
והטכנאים ברשות השידור ,רשות שדות
התעופה ,המוסד לביטוח לאומי ,רשות
הדואר ושירות התעסוקה  -נספח י"ג
33
להסכם 1993/1996
		
נספח תוספת שכר לבעלי תואר
34
שני ושלישי  -נספח י"ג
		
נספח חוזים אישיים בשירות
34
המדינה  -נספח י"ג

ראה את הערת מראי המקום ,מעבר לדף.
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