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הסכם קיבוצי  -מסגרת  - 17.4.08 -נוסח משולב

הסכם מסגרת מיום  17.4.08והסכמים מתקנים  -עלות תוספות ,פנסיה
תקציבית ,שינוי מבנה ההעסקה ,ודרגת פרישה
הסכם קיבוצי (מסגרת)  -נוסח משולב
תוכן הענינים

1

עמ'
סע'
18
 .14דרגת פרישה בשירות המדינה
 .15ביטול סכסוכי עבודה
19
 .16מיצוי תביעות
19
 .17שקט תעשייתי
20
 .18הסכמים קודמים
20
 .19הכרעה בחילוקי דעות
20
 .20הארכת הסכם המוסד לבוררות מוסכמת 20
נספח להסכם הקיבוצי מיום 17.4.08
23
(בקשר לסעיף  14.2להסכם)
מכתב מיום  17.4.08בענין דמי חבר לארגון
27
עובדים וגמלאים בפנסיה תקציבית
28
נספח א'  -בקשר לסע'  8 ,4ו9 -
35
נספח ב'  -רשימת דירוגים
החלטת ועדת מעקב מיום  - 14.1.10הגדלת
תוספות שכר רוחביות  -במסגרת העלות
36
שנקבעה בהסכם המסגרת
הסכמים קיבוציים ליישום הסכם המסגרת -
37
רשימה והפניות

עמ'
סע'
מראי מקום
(בהערה) 2
הצדדים
1
2
המבוא
3
 .1תוקף המבוא
 .2תקופת ההסכם
3
 .3תחולת ההסכם
3
 .4מסגרת עלות התוספות
3
 .5הבסיס לחישוב מסגרת עלות התוספות 4
 .6חישוב מסגרת עלות התוספות
5
 .7שכר מינימום
5
 .8מענק חד פעמי בגין תקופה על חשבון
הסכם השכר
6
8
 .9משא ומתן נוסף
 .10מועדי תשלום
9
 .11גמלאים
9
 .12רווחה לגמלאים בפנסיה תקציבית
16
18ד
 .13מבנה העסקה

בין
הערת מערכת :על גבי נוסח ההסכם שהגיע לידינו חסרות חתימות מטעם מעבידים
רבים .ראה פירוט בהערות בסוף ההסכם (במקום בו היו אמורות החתימות להופיע).

ממשלת ישראל ,בשם מדינת ישראל ,המיוצגת על-ידי הממונה על השכר והסכמי
עבודה במשרד האוצר ,מר אלי כהן ,ו/או נציב שירות המדינה ,מר שמואל הולנדר;
מרכז השלטון המקומי בישראל ,בשמו ובשם כל הרשויות המקומיות ,למעט שלוש
הערים הגדולות ,המיוצג על-ידי מר עדי אלדר ,יו"ר מרכז השלטון המקומי וראש
עיריית כרמיאל ,על-ידי מר יעקב אגמון ,מנכ"ל מרכז השלטון המקומי ועו"ד דן בן
חיים ,הממונה על הסכמי עבודה ושכר במרכז השלטון המקומי;
שלוש הערים הגדולות (ירושלים ,תל-אביב-יפו וחיפה) ,המיוצגות על ידי סמנכ"ל
משאבי אנוש ומינהל בעיריית תל-אביב ,מר אשר בן שושן;
1

ראה את הערת מראי המקום ,מעבר לדף.
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