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הסכמי מסגרת במגזר הציבורי  -ינואר 2011

הסכמי מסגרת במגזר הציבורי  -ינואר 2011

תוכן הענינים

עמ'
סע'
הערת מערכת :ביום  12.1.2011נחתמו שלושה
הסכמי מסגרת .שניים מהם מובאים בפרק זה.
ההסכם השלישי ,שמתקן את הסכם המעבר
לפנסיה צוברת (נספח ג' להסכם הראשון
שכאן)  -שולב בפרק  11.04.4לקובץ משפט
העבודה.
הסכם בענין תוספות שכר ,זכויות הוריות,
הפרשות לפנסיה ועוד
(בהערה) 2
מראי מקום
2
הצדדים
4
המבוא
4
 .1תוקף המבוא והכותרות
4
 .2תקופת ההסכם
4
 .3תחולת ההסכם
 .4מסגרת עלות התוספות עבור התקופה
5
מיום  1.1.2009עד יום 30.6.2012
 .5מועדי הקצאת מסגרת עלות התוספות
6
ופריסתה
7
 5.2מענק חד פעמי
 .6הבסיס לחישוב מסגרת עלות התוספות 7
8
 .7חישוב מסגרת עלות התוספות
8
 .8שכר מינימום
8
 .9תוספת שנת 2011
11
 .10משא ומתן נוסף ודירוגים ייחודיים
14
 .11זכויות הוריות  -תוספת מעונות
16
 .12הפרשות לקופת גמל לקצבה
 .13יום בחירה בתחילת שנת הלימודים 18
19
 .14גמלאים בפנסיה תקציבית
21
 .15מבנה העסקה ושיפור רמת השירות
22
 .16דמי הבראה
22
 .17ביטול סכסוכי עבודה
22
 .18מיצוי תביעות

עמ'
סע'
22א
 .19שקט תעשייתי
22א
 .20תוקף הסכמים קודמים
22א
 .21הכרעה בחילוקי דעות
 .22הארכת הסכם המוסד לבוררות מוסכמת 22ב
22

חתימות  -ופירוט חתימות חסרות

נספח א'  -רשימת דירוגים (סע'  3ו 14-להסכם) 25
נספח ב'  -תשלום מענק חד פעמי  -חוזרים 25
נספח ג'  -תיקון הסכם המעבר לפנסיה
צוברת (סע' )12.1

30

נספח ד'  -תוספת לפנסיה תקציבית (סע' 31 )14
הסכם בענין פיצוי בעת פרישה בגין יתרת
ימי מחלה שלא נוצלה
(בהערה) 33
מראה מקום
33
הצדדים
34
המבוא
34
 .1תוקף המבוא ,מונחים וכותרות
35
 .2הגדרות
 .3תחולה ותחילה (ובעלי חוזים אישיים) 37
 .4זכאות עובדים בפנסיה צוברת לפיצוי בעד
37
חופשת מחלה שלא נוצלה
 .5חישוב הפיצוי בעד חופשת מחלה שלא
38
נוצלה לעובדים בפנסיה צוברת
 .6שינוי אופן חישוב הפיצוי בעד חופשת
מחלה שלא נוצלה לעובדים בפנסיה
40
תקציבית
41
 .7מיצוי תביעות
41
 .8יישוב חילוקי דעות
41
חתימות  -ופירוט חתימות חסרות
פיצוי בעת פרישה בגין חופשת מחלה שלא
נוצלה  -הסכמים קודמים ,הסכמים
44
נוספים ופסיקה

(המשך מעבר לדף)
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