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הסכם מסגרת במגזר הציבורי  -אפריל 2016

הסכם מסגרת במגזר הציבורי מיום ( 18.4.2016והסכמים מתקנים ,והסכם
1
נוסף בענין חוזים אישיים ברשויות מקומיות ועוד)  -נוסח משולב
תוכן הענינים
עמ'

סע'
הערת מערכת :הוראות הסכם זה שונו,
ביחס לדירוגים מקצועיים מסויימים,
במספר הסכמים .ראה לענין זה בפרקים
העוסקים בדירוגים המקצועיים.
(בהערה) 2
מראי מקום
2
הצדדים
המבוא להסכם מיום  18.4.2016וסעיף 2
2ב
להסכם מיום 9.1.2018
 .1תוקף המבוא ,הכותרות ,ואזכורי
3
התקשי"ר
3
 .2תקופת ההסכם
 .3תחולת ההסכם ,הסכמים נפרדים לחלק
3
מהדירוגים ,וכתב הצטרפות
5
 .4מסגרת עלות התוספות
 .5מועדי הקצאת מסגרת עלות התוספות
5
ופריסתה
7
 5.2מענק חד פעמי
 .6הבסיס לחישוב מסגרת עלות התוספות 8
 .7חישוב מסגרת עלות התוספות (לפי
דירוגים ומעסיקים" .קבוצות חישוב") 10
 .8השלמת שכר מינימום ,חריגים ועלות 12
13
 .9הגדלת תוספות מיוחדות
14
 .10תוספת שקלית 2016
16
 .11משא ומתן נוסף ודירוגים ייחודיים
 .12ברירת מחדל להקצאת  1.75%החל מיום
( 1.3.2017תוספת אחוזית  ,2016והגדלת
18
תוספת שקלית )2016
 .13ברירת מחדל להקצאת  1.5%החל מיום
21
( 1.1.2018הגדלת התוספות הנ"ל)
 .14ברירת מחדל להקצאת  1.75%החל מיום
22
( 1.8.2019הגדלת התוספות הנ"ל)
 .15ברירת מחדל להקצאת  1.9%החל מיום
24
( 1.12.2019הגדלת התוספות הנ"ל)
 .16הקדמת הגדלת תוספות שכר צמודות מדד
אשר אמורות להתעדכן במועדי תוספת
1

עמ'
25
26

סע'
יוקר
 .17טכנולוגיות חדשות
 .18קיצור יום עבודה/מתן חופשה להורים
27
בסוף חודש אוגוסט
30
 .19גמלאים בפנסיה תקציבית
 . 20הוראות מיוחדות בעניין הרשויות
35
המקומיות
 . 21מימון הסכם קיבוצי מיום 9.2.2015
(הפחתת עלות לעובדים סוציאליים) 36א
 .22מבנה העסקה ושיפור רמת השירות 36א
36א
 .23ביטול סכסוכי עבודה
36ב
 .24מיצוי תביעות
37
 .25שקט תעשייתי
37
 .26הסכמים קודמים
37
 .27הכרעה בחילוקי דעות
		
 .28הארכת הסכם המוסד
37
לבוררות מוסכמת
חתימות (ופירוט שמות המעבידים שלא
37
הופיעו חתימות מטעמם)
נספח א' (רשימת הדירוגים לענין תחולת
ההסכם  -סעיף )3
נספח ב'  -כתב הצטרפות להסכם
נספח ג'  -חוזרי הממונה על השכר בענין
42
מענק חד-פעמי
		
נספח ד'  -דירוגים ייחודיים
42
בשירות המדינה
נספח ה'  -רשימת הדירוגים לעניין סעיף
43
( 19.1.1פנסיה תקציבית)
נספח ו'  -גמלאים בפנסיה תקציבית (טבלת
43
מקדמים)
44
נספח ז'  -רשימת סכסוכי עבודה
הסכם נוסף מיום  :18.4.2016חוזים אישיים
ותוספת עלות  2%ברשויות מקומיות 44
39
40

ראה את הערת מראי המקום ,מעבר לדף.
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