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	 חוק להפחתת שכר במגזר הציבורי; והסכם מסגרת מיום 8.5.2013

חוק	להשתתפותם	של	העובדים,	נושאי	המשרה	ובעלי	תפקיד	אחרים	
בשירות	הציבורי,	בצעדים	לייצוב	המצב	הפיסקלי	במדינה	במהלך	השנים	

2013	ו-	2014	)הוראת	שעה(,	התשע"ג	-	2013 

והסכם	מסגרת	במגזר	הציבורי,	מיום	8.5.2013 
תוכן הענינים

עמ' סע'   עמ'  סע' 
תוכן החוק

)בהערה( 2 הערת מראי המקום לחוק 

2 מטרה   .1

2 הגדרות   .2

דחיית מועד הזכאות להעלאה במשכורת   .3
או הפחתת משכורת לעובד לפי הסכם 

5 קיבוצי מאושר 

הפחתת משכורת לעובד שלא חל עליו   .4
הסכם קיבוצי מאושר )והפרשות לקרן 

6 השתלמות( 

הפחתת משכורת לבעל תפקיד )והפרשות   .5
6 לקרן השתלמות( 

הפחתת משכורת לנושא משרה )והפרשות   .6
6 לקרן השתלמות( 

הפחתת משכורת לעובד או לנושא משרה   .7
שמשכורתם נקבעת לפי משכורת של נושא 
6 משרה 

6 7א. דין חייל 

סייג לעניין תשלומים שונים )הפרשות   .8
לקופת גמל לקצבה, פנסיה תקציבית, 

כללי מס, תשלומים בפרישה, ביטוח נכות, 
פנסיית גישור וגמלאות מסויימות לפי 

6 חוק הביטוח הלאומי(  

אי-תשלום הסכום שתשלומו נדחה או   .9
7 הופחת 

7 העברת סכום החיסכון לאוצר המדינה   .10

7 העברת מידע   .11

8 החלת הוראות מחוק יסודות התקציב   .12

8 עדיפות   .13

8 שמירת דינים   .14

9 ביצוע   .15

9 תחילה   .16

תוכן ההסכם מיום 8.5.2013

)בהערה( 9 הערת מראי המקום להסכם 

9 הצדדים 

11 המבוא 

11 תוקף המבוא )וחוסר תוקף לכותרות(   .1

11 תקופת ההסכם   .2

11 תחולת ההסכם, תחילתו ויישומו   .3

11 3.1 תחולה   

13 3.2 תחילת ההסכם ויישומו   

דחיית מועד תחילת הזכאות לפעימה   .4
האחרונה של תוספת 2011 )והסכמים 

13 ודירוגים נוספים( 

4.4 עדכון שכר עובדי קבלן שירות בתחום   
14 הניקיון או השמירה 

4.5 סייג לענין תשלומים שונים הקשורים   
15 לפנסיה 

15 הגדלת הפרשות לקופת גמל לקצבה   .5

הפרשות לקרן השתלמות לסטודנטים   .6
17 )משולב בפרק 13.9( 

17 שקט תעשייתי   .7

18 הסכמים קודמים   .8

הארכת הסכם המוסד לבוררות    .9
18 מוסכמת 

19 הכרעה בחילוקי דעות   .10

19 חתימות 

20 נספח א' )טופס הצטרפות מעביד( 

נספח ב' - שולב בפרק 11.04.4 - תיקון הסכם 
המעבר מפנסיה תקציבית לצוברת.

תכתובת - קידום עובדים עם מוגבלות; 
אכיפת הוראות חשכ"ל לענין עובדים 

סוציאליים; חקיקה בקשר לפנסיה 
תקציבית; ועיגון הסכם עובדי הקבלן 

21 בחקיקה 

http://www.glima.info/prices.html 
http://www.glima.info/benefits.html

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

http://www.glima.info/11-04-4.pdf
http://www.glima.info/11-04-4.pdf
http://www.glima.info/11-04-4.pdf



