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עיקרי ההסכם
מיום  1.12.2009ועד ליום 31.12.2013
מי שמוגדרת כקלדנית שופט.
)סעיפים מסוימים חלים גם על אחראיות קלדניות ובתנאי ששימשו קודם לכן
כקלדניות שופטים(
שכר הקלדניות יקבע בהתאם לדרוג שכר חדש שיקרא "קלדניות שופט".
לדרוג נקבעו  8דרגות שכר .החל מדרגה  (₪ 3,900) 1ועד לדרגה .(₪ 5,225) 8
בסך  ₪ 500לקלדנית .התוספת הנה שכר לכל דבר ועניין והיא מתעדכנת בהתאם
לעדכון שיחול בדרגה  5שבסולם השכר החדש.
כנהוג בשרות המדינה בהתאם לדרוג בו הייתה מדורגת הקלדנית ערב חתימת
ההסכם.
המענק ניתן בגין העבר .גובה המענק לקלדנית בעלת ותק של  10שנים ומעלה
כקלדנית ,הנו בגובה של  2.7משכורות .קלדנית בעלת ותק של פחות מ 10 -שנים,
גובה המענק שינתן לה יהיה באופן יחסי לגובה המענק של קלדנית בעלת ותק של
 10שנים לפחות.
ניתנת לאחראיות קלדניות .גובה התוספת הוא בסך  ₪ 800למשרה מלאה כאשר
עליה בגובה השכר של האחראית ,מופחתת מגובה המענק.
קלדנית המדורגת בדרגת שכר  6ומעלה תהיה זכאית למענק שנתי בגובה של
 50%משכרה .המענק ישולם אחת לשנה ,במשכורת חודש אפריל) .יצוין כי
המענק במלואו ישולם החל משנת  2013וכי בשנים  2011ו 2012 -ישולם מחצית
המענק – קרי  25%מהשכר(.
כנהוג בשירות המדינה
הקלדניות תהינה זכאיות לתוספות שכר בהתאם לעלויות שתקבענה בהסכמי שכר
עתידיים בין ההסתדרות לבין המדינה בהתייחס לדרוג המנהלי ולדרוג המח"ר.
גובה הפרמיה יועלה מ 20% -ל 25% -וכן ישונו הפרמטרים לקביעת הפרמיה.
כל קלדנית שביום חתימת ההסכם הנה בעלת ותק של  5שנים ומעלה בשרות
המדינה תקבל כתב מינוי לאלתר.
כל קלדנית בהגיעה ל 5 -שנות ותק בשירות המדינה ,תקבל כתב מינוי.
אחריות קלדניות יזכו להגדלה בתקני הרכב שלהן.

מרבית הקלדניות תיזכנה לתקני רכב בגובה ובהתאם לנהוג בהנהלת בתי המשפט
יועלו לתפקיד  -אחראיות
ועדת מעקב בהשתתפות יו"ר האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות והממונה על השכר
באוצר תעקוב אחר ביצוע ההסכם ותכריע בחילוקי דעות הנוגעים לו.

 כל הכתוב בלשון נקבה הכוונה לזכר ונקבה כאחד.
 הקלדניות הנן עובדות מדינה ימשיכו לחול עליהם הכללים הנהוגים לגבי עובדי מדינה,
למעט המפורט בהסכם זה.

