חדש! מהדורת אינטרנט.
למחירים לחץ על הקישורhttp://www.glima.info/files/price_list.htm :
לתיאור לחץ על הקישורhttp://www.glima.info/files/benefits.htm :
דפי עזר

דפי עזר
(הסכמים ותקנונים ישנים ,מקורות ועוד)
ראה הסברים בפרקים המתאימים
מספר פרק
מפתח אלפאביתי
ותכני עניינים

כתובת אינטרנט

נושא

http://www.glima.info/pdf/index-real.pdf
http://www.glima.info/pdf/short_cntnt.pdf
http://www.glima.info/pdf/long_cntnt.pdf

10.1.8.7

תקנון רשות השיפוט בהסתדרות  -נוסח מיום :5.9.05
www.glima.info/pdf/10-1-8-7date5-9-05.pdf

10.18.5

הסכם מיום  ,14.6.07בענין תשלום שכר באזור שדרות ועוטף עזה
עקב מצב חירום ביטחוני במאי 2007
http://www.glima.info/pdf/10-18-5art18a.pdf

11.03.3

הסכם קיבוצי כללי (מסגרת) לביטוח פנסיוני מקיף במשק
http://www.glima.info/pdf/11-03-3date19-11-07.pdf
http://www.glima.info/pdf/11-03-3date19-7-07.pdf
http://www.glima.info/pdf/11-03-3.pdf

11.10

הסכם קיבוצי כללי משנות ה ,60 -בענין פנסית זיקנה משלימה
(יסוד)
http://www.glima.info/pdf/11-10old.pdf

11.10.1

תקנות מבטחים  -פנסיה מקיפה (מסמך ישן)
http://www.glima.info/pdf/11-10-1.pdf

11.10.2.9

צו הרחבה משנת  ,1966בענין פנסיית זיקנה (יסוד) (מסמך ישן)
http://www.glima.info/pdf/11-10-2-9old.pdf

11.10.4

תכנית הפנסיה של נתיב (מסמך ישן)
http://www.glima.info/pdf/11-10-4.pdf

11.10.5

קרן הגימלאות המרכזית (מסמך ישן)
http://www.glima.info/pdf/11-10-5.pdf

11.10.6

קרן מקפת (מסמך ישן)
http://www.glima.info/pdf/11-10-6.pdf

11.10.7

קרן הפועלים החקלאיים (מסמך ישן)
http://www.glima.info/pdf/11-10-7.pdf

12

עובדי מוסדות ההסתדרות (פנסיה)
http://www.glima.info/pdf/12date1-11-06.pdf
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דפי עזר

מספר פרק
12.1.8

כתובת אינטרנט
נושא
מענק חד פעמי בשיעור  ,36%חוזר ( 1116/09מספרו בפנקס
 ,)7020/09ונספחים
http://www.glima.info/pdf/7020-2009.zip

תשלום קצובת דמי הבראה  -קיץ 2009
http://www.glima.info/pdf/7021-2009.zip

12.1.83

עובדי המועצות הדתיות (אחראי לנושא שמיטה)
http://www.glima.info/pdf/12-1-83date17-8-07.pdf

12.3.2

הסכם קיבוצי ישן בענף השמירה  -ראה סיסמת קובץ בפרק
 12.3.2החדש ,במהדורה המודפסת
http://www.glima.info/pdf/12-3-2old.pdf

12.3.9

צו הרחבה ישן בענף השמירה  -ראה סיסמת קובץ בפרק 12.3.9
החדש ,במהדורה המודפסת
http://www.glima.info/pdf/12-3-9old.pdf

12.7.1

מפעילי ציוד מכני הנדסי  -הסכמים שהושמטו
http://www.glima.info/pdf/12-7and12-7-9.pdf

13.0.1

הסכם רשות האוכלוסין ,ההגירה ומעברי הגבול
http://www.glima.info/pdf/13-0-1date2-3-09.pdf

הסכם לעובדים בפרקליטות (עקב שינוי מערך המחשוב)
http://www.glima.info/pdf/13-0-1date31-3-09.pdf

הסכם בדבר גמול בגין השתלמות מינהל
http://www.glima.info/pdf/13-0-1date21-4-09.pdf

13.1

סגל אקדמי זוטר
http://www.glima.info/pdf/13-1date14-12-08.pdf
http://www.glima.info/agreements/178-2009.pdf
סגל הוראה בטכניון
http://www.glima.info/agreements/244-2009.pdf

13.2

משפטנים  -הוראות קודמות בדבר חוזים מיוחדים
http://www.glima.info/pdf/13-2art42.pdf

העברת כספי  1%מקרן השתלמות לחשבון בנק מיוחד
http://www.glima.info/pdf/13-2date6-5-09.pdf

13.2.5

מסמך הבנות  -יחידה לתביעות ומיקור חוץ
http://www.glima.info/pdf/13-2-5outsource17-6-07.pdf
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דפי עזר

כתובת אינטרנט

נושא
חומר נלווה לנוסח המשולב של הסכם הרופאים

מספר פרק
13.4

http://www.glima.info/pdf/13-4date10-12-04.pdf
http://www.glima.info/pdf/13-4date30-10-06.pdf
http://www.glima.info/pdf/13-4date24-5-07.pdf
http://www.glima.info/pdf/13-4date20-1-08.pdf
http://www.glima.info/pdf/13-4date28-2-08.pdf
http://www.glima.info/pdf/13-4date13-7-08.pdf
http://www.glima.info/pdf/13-4date24-12-08.pdf
http://www.glima.info/verdicts/A7F4097FD231E687422570
D100485290.html (verdict - date 31.1.06)
 (נוסח פסק הבוררות26.11.08 חוזר ביצוע בקשר לפסק הבוררות מיום
:)הושמט
http://www.glima.info/pdf/13-4memo22-12-08.zip

חומר נלווה לנוסח המשולב של הסכם העובדים הסוציאליים

13.5.2

http://www.glima.info/pdf/13-5-2date16-9-07.pdf

 תוספת שכר והגדלת תוספת מינהל- הסכם האחים והאחיות

25.1

http://www.glima.info/pdf/25-1date16-3-09.pdf

3.5.09  הסכם מיום,הפחתת תנאים זמנית בהדסה
http://www.glima.info/agreements/168-2009.pdf

 הקצאת כוח אדם- אחיות

25.1.2

http://www.glima.info/pdf/25-1-2.pdf
http://www.glima.info/pdf/25-1-2B.pdf
http://www.glima.info/pdf/25-1-2date13-3-07.pdf
http://www.glima.info/pdf/25-1-2date7-3-07.pdf

חומר נלווה לנוסח המשולב של ההסכם בענף היהלומים

27.1

http://www.glima.info/pdf/27-1.pdf

פרקים ישנים בענין הסכמי החרושת ההסתדרותית

28

http://www.glima.info/pdf/chapter28_1_to_32.pdf
http://www.glima.info/pdf/chapter28_33_to_60.pdf
http://www.glima.info/pdf/chapter28_61_to_84.pdf
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דפי עזר

כתובת אינטרנט

נושא

http://www.glima.info/pdf/chapter28-1.pdf
http://www.glima.info/pdf/chapter28-8.pdf

חומר נלווה לפרק בענין הסכם הסתדרות המורים

מספר פרק
28.1
28.8
80-13.01

http://www.glima.info/pdf/80-13-01date1-2-07.pdf
http://www.glima.info/pdf/80-13-01date16-5-07.pdf
http://www.glima.info/pdf/80-13-01date27-9-05rights on
termination.pdf
http://www.glima.info/pdf/80-13-01date31-706earlypension.pdf
http://www.glima.info/pdf/80-13-01date5-12-05.pdf
http://www.glima.info/pdf/80-13-01art82date31-8-08.pdf
http://www.glima.info/pdf/80-13-01art13date27-8-08.pdf
נוסח משולב של הסכמי הסתדרות המורים מלפני רפורמת אופק חדש (ראה
:)1 ' בעמ,80-13.01  בפרק,ססמת קובץ במהדורה המודפסת
http://www.glima.info/pdf/80-13-01old.pdf
http://www.glima.info/pdf/80-13-2.pdf
http://www.glima.info/pdf/80-13-4date10-1-08.pdf

80-13.2
80-13.4

http://www.glima.info/pdf/80-13-4date24-1-08.pdf
http://www.glima.info/pdf/80-13-4date30-8-06-reform2006-Histadrut.pdf
http://www.glima.info/pdf/80-13-4date31-8-05Reform2005Histadrut.pdf
http://www.glima.info/pdf/80-13-4date31-8-05Reform2005Organization.pdf
http://www.glima.info/pdf/80-13-4date24-2-08.pdf
http://www.glima.info/pdf/80-13-4reforms.pdf
http://www.glima.info/pdf/80-13-4date21-2-08.pdf

80 -הסכמי שכר מינימום והבטחת הכנסה משנות ה
http://www.glima.info/pdf/991-3old.pdf
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991.3

דפי עזר

מספר פרק
991.5

נושא
הסכמי תוספת יוקר ישנים

כתובת אינטרנט

http://www.glima.info/pdf/991-5.pdf

(סוף הקובץ)
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