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 13הודעה עח/

 )18.3.2018ב' בניסן התשע"ח ( 
  

 

 13הודעה מס' עח/
 
 

 פטור ממכרז למשרתי הקבע בצה"ל, שוטרים וסוהרים
 המועברים למשרה בשירות המדינה 

 
 

מזה שנים רבות קיים הסדר העברה של משרתי הקבע בצה"ל, לשוטרים ולסוהרים  .1

"הסדר  -לתקשי"ר (להלן  11.6למשרות בשירות המדינה  המפורט בפרק משנה 

 ).  העברה מגופי הביטחון"
 

מקורו של הסדר ההעברה מגופי הביטחון  בהחלטת ועדת שירות המדינה משנת  .2

) ם""המועברי -, ולפיו ניתן להעביר חיילי קבע, שוטרים או סוהרים (להלן 1966

 למשרות בשירות המדינה בפטור ממכרז פומבי, בתנאים מסוימים. 
 

נציבות שירות המדינה ערכה  עבודת מטה בנושא הסדר ההעברה מגופי הביטחון ,  .3

 בתיאום עם רשויות צה"ל, משטרת ישראל ושירות בתי הסוהר.
 

במסגרת עבודת המטה גובשו המלצות הכוללות שינויים בתנאים להחלת  הסדר  .4

ידי ועדת שירות המדינה, בהתאם לסעיף -רה מגופי הביטחון, אשר אושרו עלההעב

 .1959-) לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט3(21
 

קשי"ר, לת 11.62השינויים בכללי הסדר ההעברה מגופי הביטחון מפורטים בסעיף   .5
 ואלו הם בתמצית: 

 

הארכת תקופת האכשרה של הזכאות להסדר ההעברה מגופי הביטחון, כך  .א

שבמקום שנה אחת בלבד של שירות בגופים הביטחוניים, נדרשות כעת שבע 

 שנות שירות קבע רצופות של המועברים; 

קיצור משך הזמן שיתאפשר להעברה לשירות המדינה ממועד פרישתם של  .ב

פי הביטחון, כך שהגשת המועמדות כעת להעברה למשרה בשירות המועברים מגו

המדינה תהיה עד שישה חודשים ממועד סיום העסקה בכל גופי הביטחון. יחד 

עם זאת, בהתחשב במצב הנוהג כיום, החליטה ועדת השירות לאפשר תקופת 

) במהלכה ניתן יהיה לקבל מועמדות 8.1.2019מעבר עד ליום ב' בשבט התשע"ט (

 ועבר מגופי הביטחון תוך עשרים וארבעה חודשים ממועד סיום שירותו; של מ

 

המועבר עובר לשירות המדינה למשרה שהדרגה העליונה הצמודה לה אינה גבוהה   .ג
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מדרגתו בעת שירותו בגופי הביטחון, לפי לוח הקבלת דרגות המפורט בפסקה 

 ;לתקשי"ר 21.121

דבר איוש משרה באמצעות מועברים מגופי הביטחון יפורסם באתר האינטרנט  .ד

של נציבות שרות המדינה, באתר האינטרנט של המשרד או של יחידת הסמך, וככל 

שניתן באתרי האינטרנט של כל אחד מהגופים הביטחוניים. זאת במטרה לתת 

ל המועברים הפוטנציאליים בגופי הביטחון להגשת הזדמנות שווה בקרב כל

 מועמדות לאיוש המשרה;

ידי ועדת -הליך המיון לבחירת מועבר יכלול בחינות ומבחנים, לרבות בחינה על .ה

 לתקשי"ר; 12.3פי הכללים המפורטים בפרק משנה -בוחנים, על

בהתאם לכללים הנהוגים לעובד מחוץ לשירות  בתקופת ניסיוןהמועבר יעמוד    .ו

 ;לתקשי"ר 13.82המדינה, כאמור בסעיף 

משרדי, בהתאם לכללים הנהוגים -המועבר יהיה זכאי להתמודד במכרז פנימי ובין .ז

(ב) לתקשי"ר לאחר שהשלים 11.411לעובד מחוץ לשירות המדינה, כאמור בפסקה 

  ;חודשי עבודה 18

 לתקשי"ר. 21.121ת מגופי הביטחון המפורטת בפסקה עודכנה טבלת הקבלת הדרגו .ח

 מיום ב' בניסן התשע"ח תחולת שינוי ההוראות בדבר ההעברה מגופי הביטחון הוא .6

עברה מצה"ל, ), וזאת על משרות שעד כה טרם החלו את איושן באמצעות ה18.3.2018(

 מהמשטרה או משירות בתי הסוהר .  

 התיקונים  לתקשי"ר בהתאם לנ"ל כלולים בדפי ההחלפה המצורפים להודעה זו. .7

 
 אהוד פראוור

 

 ממלא מקום נציב שירות המדינה
 

 

 

 קונים בהחלפת דפיםתי
 

 להכניס את הדפים שכותרותיהם  להוציא את הדפים שכותרותיהם אסמכתא
          

 13עח/
 )(א)11.611(פסקה 

 )411.6-.6211(סעיפים 

 (דף אחד) 11.622 - 11.611  (דף אחד) 11.621 - 11.611

          
 (דף אחד) 11.657 - 11.654  (דף אחד) 11.652 - 11.629 עריכה

          
 13עח/

 )121.12-221.12(פסקאות 
 (דף אחד) 21.122 - 21.111  (דף אחד) 21.122 - 21.111
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 סוהרים ומורים, שוטרים,  העברת חיילים- 11.6
 

כלליות  11.61 הוראות   תנאים להעברת 11.62/   
המדינה  ,  חייל לשירות  וסוהר   11.63/  שוטר 

מבוטל   ניסיון 11.64/  סעיף  בתקופת  עמידה   
פנימי   במכרז  להתמודדות   11.65/  וזכאות 

 מורים שהועברו לשירות
 

  הוראות כלליות- 11.61
 

11.611 
בתקן )א( הכלולה  משרה  להתפנות  עמדה  או  התפנתה  או  בתקן  חדשה  משרה  לא ,  אושרה  והיא 

בעובד בפסקה  מולאה  המפורטות  הדרכים  באחת  א10.232  בנסמנים  המשרד(  ד-  בתוך   , העברה 
הוראות   לפי  העברה  העודףהוועדה  או  האדם  כוח  או ,  לוויסות  משרדי  בין  או  פנימי  במכרז  או 

 ;11.62  ףכמפורט בסעי, שוטר או סוהר, מותר להעביר או לקבל אליה חייל, )העברה בין משרדית
חיילים )ב( העברת  על  יחולו  זה  משנה  פרק  ומורים,  הוראות  סוהרים  העניין,  שוטרים  לשירותי ,  לפי 

סעיף  ,  הביטחון להוראות  ובכפוף  אלה  בגופים  המינוי  מהליכי  המחויבים  ל108בשינויים  חוק ח 
 . 1970-ל"התש, ]נוסח משולב[) גמלאות(שירות המדינה 

 )   5/עא(
 

 שוטר וסוהר לשירות המדינה,  תנאים להעברת חייל- 11.62
 

11.620 
 :בסעיף זה

 ;1955-ו"התשט,  כמשמעו בחוק השיפוט הצבאי-" חייל" )א(
קבע" )ב( ש-"  שירות  בחוק  כמשמעו  לישראל    הגנה  בצבא  הקבע  [גמלאות(ירות  משולב)  , ]נוסח 

 ;1985-ה"התשמ
 ;1971-א"התשל, ]נוסח משולב[  כמשמעו בפקודת המשטרה -" שוטר" )ג(
 ;1971-א"התשל, ]נוסח משולב[  כמשמעו בפקודת בתי הסוהר -" סוהר" )ד(
 .משטרת ישראל ושירות בתי הסוהר,  צבא ההגנה לישראל-" גופי ביטחון" )ה(
 

11.621 
 :למשרה בשירות המדינה אם נתמלאו תנאים אלה) "המועבר "-להלן (שוטר או סוהר , ניתן למנות חייל

 ;ד- בנסמנים א10.232המשרה לא מולאה בעובד באחת הדרכים המפורטות בפסקה  )א(
יובהר כי בתקופה זו אין . ע בגופי הביטחון שבע שנים לפחות ברציפותהמועבר שירת בשירות קב )ב(

 ;למנות את תקופת שירות החובה
או  )ג( הביטחון  מגופי  באחד  השירות  תקופת  תוך  החוק  לפי  המדינה  לשירות  עובר  המועבר 

סיום  ממועד  חודשים  ששה  בתוך  המדינה  בשירות  פנויה  למשרה  מועמדותו  הגיש  שהמועמד 
לה.  שירותו המדינהבהתאם  שירות  ועדת  ט,  חלטת  ליום  התשע'  עד  ניתן )  8.1.2019(ט  "בשבט 

 ;יהיה לקבל מועמדות של מועבר בתוך עשרים וארבעה חודשים ממועד סיום שירותו
המועבר עובר לשירות המדינה למשרה שהדרגה העליונה הצמודה לה אינה גבוהה מדרגתו בעת  )ד(

 . 21.121מפורט בפסקה לפי לוח הקבלת דרגות ה, שירותו בגופי הביטחון
 

11.622 
 :הליך מינוי המועבר מגופי הביטחון יהיה כלהלן

של  )א( האינטרנט  באתרי  בפומבי  יפורסם  הביטחון  מגופי  העברה  באמצעות  המשרה  איוש  דבר 
וככל הניתן באתרי האינטרנט של כל אחד ,  שלתי הרלבנטינציבות שירות המדינה והמשרד הממ

הביטחוניים מגופי .  מהגופים  מועברים  רק  למשרה  מועמדות  להגיש  רשאים  כי  יצוין  בהודעה 
 ;העומדים בתנאים המפורטים לעיל ובדרישות המשרה, הביטחון

פי -על,  חניםלרבות בחינה על ידי ועדת בו,  הליך המיון לבחירת המועבר יכלול בחינות ומבחנים )ב(
 .12.3הכללים המפורטים בפרק משנה 
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  מילוי משרות תקניות- 11פרק 
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11.623 

המועבר עובר  אליו  המשרד  של  לאחראי  יעבירו  הביטחון  ידיעות ,  גופי  המדינה  שירות  לנציבות  וכן 
המו של  שירותו  תקופת  על  בשירותמפורטות  ותקו  קביעת  לצורך  פיטורים,  עבר  לפיצויי  קצבה ,  זכותו 

כן.  וכדומה על,  כמו  המדינה  שירות  ולנציבות  למשרד  הביטחון  גופי  כל -ימציאו  את  דרישתם  פי 
המועבר על  שבידיהם  המועבר,  הידיעות  של  עברו  הערכת  על  לעמוד  יאפשרו  אופיו,  אשר  על ,  על 
 .כל זאת בכפוף להסכמתו של העובד. שאינן מסווגתובלבד , כישרונותיו ועל כושר עבודתו

 
 11.624 

ולא ,  לפני העברתוזכויותיו מגופי הביטחון  את כל   מגופי הביטחון יקבל   המועברשוטר או סוהר,  חייל
 . אלא באישור של נציבות שירות המדינה, יוכל להעביר זכויותיו ברציפות לשירות המדינה

 
11.625 - 11.629 

 ותפסקאות מבוטל
 

  סעיף מבוטל- 11.63
 

11.631 - 11.632 
 פסקאות מבוטלות

 
  עמידה בתקופת ניסיון וזכאות להתמודדות במכרז פנימי- 11.64

 
11.641 
חייבים לעמוד בתקופת ,  שוטר או סוהר שהועברו למשרה תקנית פנויה לפי הוראות פרק משנה זה, חייל

  .13.82 ניסיון לפי הוראות סעיף
 

11.642 
יהיה רשאי להתמודד ,  שוטר או סוהר שהועברו למשרה תקנית פנויה לפי הוראות פרק משנה זה,  חייל

 ).ב(11.411במכרז פנימי בהתאם לאמור בפסקה 
 )13/עח(
 
 

  מורים שהועברו לשירות- 11.65
 

11.651 
מן  לפרוש  בדעתו  אם  פיטורין  לפיצויי  זכאי  רפואיים  או  פדגוגיים  מטעמים  להוראה  שנפסל  מורה 

ל  .השירות המורה  המדינהמעוניין  בשירות  אחר  בתפקיד  לו,  השתלב  ממשרדי ,  תוצע  באחד  משרה 
 .התואמת את כישוריו, במידת האפשר, הממשלה

 
11.652 

המדינה בשירות  השתלבות  של  בדרך  המורה  ל,  בחר  בכתב  בקשה  החינוךיגיש  החינוך  .משרד   משרד 
נציבות אל  בקשתו  את  המדינהשירות  יעביר  כל   על  ומשכורתו  המורה  של  שירותו  פרטי  את  ויצרף   

 .מרכיביה
 

11.653 
החינוך )א( שירותמשרד  בנציבות  למבחנים  המורה  את  להפנות  רשאי  המדינה  במשרד    או  הרווחה  

לקבלת חוות דעת על כושרו ונטיותיו לשם הכוונת הטיפול בהסבתו למקצוע ,  ושירותים חברתיים
 ;מתאים

 ,משרד החינוך,   המדינהחוות הדעת תובא בפני ועדה מיוחדת שחבריה יהיו נציגי נציבות שירות )ב(
 ;במקרה הצורך יוזמן המורה הנוגע בדבר להופיע בפני הוועדה .ומרכז הסתדרות המורים

החינוך )ג( שירותמשרד  ונציבות  המ  ההשתלמות דינה  בעניין  הן  הוועדה  לסיכומי  בהתאם  יפעלו   
 ;שיוחלט עליה והן בנוגע למקום העבודה אליו יישלח המורה עם תום ההשתלמות

לעיל )ד( האמור  אף  על  ,  על  עולה  שגילו  מורה  של  מקצועית  בהסבה  יטופל  שלא 53לא  או  שנה   
לפחותעשר  השלים   שירות  שנות  זאת,    קשים,  עם  סוציאליים  למתן ,במקרים  האפשרות  תיבדק   

 שנות שירות אם תבוא לכך פנייה מאת מרכז עשרהסבה מקצועית גם למורה אשר טרם השלים  
 . ואל נציבות שירות המדינהמשרד החינוךהסתדרות המורים אל 
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11.654 
במש שיבוצו  חדשהעם  החדשה ,  רה  משרתו  מדורגת  שבו  בדירוג  חדשה  דרגה  לשעבר  למורה  תיקבע 

 :לפי הכללים הבאים, בתקן
המשולבת  )א( המשכורת  אשר  מועבר  הוא  שאליו  בדירוג  הדרגה  תהייה  המועבר  המורה  של  דרגתו 

התחילית המשולבת  למשכורת  ביותר  קרובה  שלה  בשנתו ,  בדרגתו,  התחילית  מתחיל  כמורה 
 ;הראשונה

הרשמי )ב( בחינוך  בהוראה  העובד  של  הוותק  תוספת ,שנות  ושיעור  בשירות  ותק  כשנות  ייחשבו   
 ;פי דרגתו החדשה- למשכורתו על,הוותק אשר קיבל ערב העברתו יצורף

לפי ,  יקבל העובד תוספת ותק שנתית חדשה,  מיום השלימו שנה אחת לשהייתו בדרגתו החדשה )ג(
וזאת עד להשלימו מספר שנות ותק בדירוג ,  החדש שבו ישובץהכללים שיחולו על עובדי הדירוג  

אשר יחד עם שנות ותקו בדירוג עובדי ההוראה יגיע לשיא מספר השנים בעדן משתלמת ,  החדש
 ;תוספת ותק בדירוג החדש

בתקןייה )ד( המשרה  מדרגת  גבוהה  לעובד  שנקבעה  הדרגה  עקב ,  תה  שהועבר  כמי  העובד  ייראה 
 ;)21.311ראה פסקה (, שדרגתה נמוכה מדרגתודרישות השירות למשרה 

ינותק כל קשר בין משכורתו הקודמת בדירוג ,  עם קביעת משכורתו של העובד לפי המפורט לעיל )ה(
 .עובדי ההוראה לבין משכורתו החדשה

 
11.655 

שיבו )א( שובץעם  שבו  המשרד  לו  ישגר  החדשה  במשרתו  המורה  של  לעובד ,  מכתב,  צו  יובהר  בו 
ששובץ  בדירוג  במשרה  העובדים  כשל  הן  העברתו  מיום  החל  וחובותיו  הסוציאליות  שזכויותיו 

 ;וכי לא תהייה עוד בעתיד שום צמידות בינן לבין הזכויות והחובות של עובד הוראה, בו
 ;כנוואת קבלת המכתב האמור ואת הסכמתו לתהמורה המועבר יאשר בכתב  )ב(
 .משרד החינוךיישלחו אל נציבות שירות המדינה ואל , העתקי המכתב והאישור הנזכרים לעיל )ג(
 

11.656 
הניסי תקופת  תוך  החדש  עבודתו  במקום  המורה  נקלט  הוועדה ,  וןלא  בפני  מחדש  לדיון  עניינו  יובא 

 ).11.653ראה פסקה (
 

11.657 
רגתו זכויותיו של המורה להטבות פרישה לאחר שעבר את תקופת הניסיון במשרתו החדשה יהיו לפי ד

 .ומשכורתו החדשה
 )71/לד)(64/לד(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.654 - 11.657 
  מילוי משרות תקניות- 11פרק 

___________________________________________________________________________
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 הוראות כלליות -קביעת דרגה וקידום בדרגה  - 21פרק 
בפרק זה מובאות הוראות כלליות בדבר קביעת 
דרגה וקידום בדרגה במשרות להן לא נקבע 
מסלול קידום או סדר התקדמות בדרגה, בדירוג 
המינהלי ובשאר הדירוגים. כמו כן נכללו בפרק 
זה הוראות בדבר קביעת דרגת עובד שהועבר 

וכה יותר או שהועבר מסולם למשרה נמ
 משכורת אחד למשנהו.  

 קביעת דרגה - 21.1
 

דרגה ומשכורת  21.12הוראות כלליות /  21.11
של חייל, שוטר וסוהר שהועברו לשירות 

קביעת דרגה לבעלי תואר שני  21.13המדינה / 
או בעלי תעודה בלימודי תעודה בדירוגים 

אר קביעת דרגה לבעלי תו 21.14המקצועיים / 
 שלישי בדירוגים המקצועיים

 
 הוראות כלליות - 21.11

 
21.111 

דרגתו של עובד, הנכנס לשירות המדינה, נקבעת בעת הוצאת כתב המינוי, כתב ההרשאה או החוזה 
המיוחד של העובד. הסמכות לקבוע את דרגת העובד היא בידי נציבות שירות המדינה או האחראי. 

  .14.322הכול לפי המפורט בפסקה 
 

21.112 
, או נקבע 23-ו 22נקבע למשרה מסלול קידום כללי או סדר התקדמות בדרגה, לפי המפורט בפרקים 

למשרה מסלול קידום במשרד מסוים או במשרדים מסוימים, תיקבע דרגתו של העובד בעת כניסתו 
 ההוראות שפורטו במסלול הקידום או בסדר ההתקדמות בדרגה.לשירות לפי 

 

21.113 
לא יחולו בשירותי הביטחון, ויחולו הוראות נציבות שירות המדינה  21.143ופסקה  21.12הוראות סעיף 

 כפי שייקבעו מעת לעת לגבי שירותי הביטחון.
 (5עא/)
 

 דרגה ומשכורת של חייל, שוטר וסוהר שהועברו לשירות המדינה - 21.12
 

21.121 
, 11.62יף ניתן לבצע העברה של מועבר מגופי הביטחון למשרה פנויה בשירות המדינה לפי הוראות סע

רק אם דרגתו טרם העברתו מקבילה לדרגת התקן הגבוהה ביותר הצמודה למשרה הפנויה בשירות 
 המדינה או גבוהה ממנה, בהתאם ללוח הקבלת הדרגות המפורט להלן:

 

 רהוהס דרגות בשירות בתי במשטרת ישראלדרגות  דרגות בצה"ל דרגות בדירוג המח"ר
 גונדר ניצב אלוף 44-46
 תת גונדר תת ניצב תת אלוף 43-45
 גונדר משנה ניצב משנה אלוף משנה 42-44
 סגן גונדר סגן ניצב סגן אלוף 41-43
 רב כלאי רב פקד רב סרן/רב נגד 40-42
 כלאי פקד סרן/רב סמל בכיר 39-41

 

21.122 
 מבוטלתפסקה 

 (13עח/)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

21.111 - 21.122 
 הוראות כלליות -קביעת דרגה וקידום בדרגה  - 21פרק 
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 קביעת דרגה לבעלי תואר שני או בעלי תעודה בלימודי תעודה בדירוגים המקצועיים - 21.13
 

21.131 
דסים, או בדירוג נבחר אדם למשרה בדירוג האקדמאים במדעי החברה והרוח, או בדירוג המהנ (א)

העיתונאים, או בדירוג השירות המשפטי, או בדירוג הפרקליטים והוא בעל תואר שני אחרי 
שהשלים את מזער הניסיון בעבודה הנדרש לקבלת הדרגה הנמוכה מבין הדרגות הצמודות 

ולאחר שהשלים את תקופת הניסיון, זכאי לדרגה גבוהה ממי שהינו בעל תואר ראשון, למשרה, 
 למפרע מיום כניסתו לאותה משרה; באחת,

סיונו וכישוריו ראוי לקבל דרגה גבוהה מן הדרגה הנמוכה ביותר ינמצא אדם כאמור, לאור נ (ב)
הצמודה למשרה, יקבל עם תום תקופת הניסיון ולמפרע מיום כניסתו למשרה, דרגה גבוהה 

והה ביותר באחת מן הדרגה שנמצא ראוי לה, ובלבד שלא יקבל דרגה גבוהה מן הדרגה הגב
 הצמודה למשרה.

 (18סט/)
 

21.132 
עובד המדורג בדירוג האקדמאים במדעי החברה והרוח, או בדירוג המהנדסים או בדירוג העיתונאים, 

המשפטי  או  בדירוג  הפרקליטים  והוא  בעל  תעודה  בלימודי  תעודה  )כמוגדר  או בדירוג השירות 
( או בעל תואר שני המשובץ במשרה לה צמודות בתקן כמה דרגות, תקוצר תקופת 24.260בפסקה 

 שהייתו כל דרגה ודרגה כדלהלן:
מהתקופה שנקבעה להתקדמות  2/3-ה לעובד בעל תעודה בלימודי תעודה תקוצר תקופת השהיי )א(

מהתקופה שנקבעה  2/3-ל -באותן הדרגות בתנאים המיוחדים למשרה; באין תנאים כאלה 
 ;21.243בפסקה 

עובד בעל תואר שני תקוצר תקופת השהייה למחצית התקופה שנקבעה להתקדמות באותן  )ב(
למחצית מהתקופה שנקבעה בפסקה  -נאים כאלההדרגות בתנאים המיוחדים למשרה; באין ת

21.243. 
 

21.133 
עובד המדורג בדירוג האקדמאים במדעי החברה והרוח, או בדירוג המהנדסים, או בדירוג  (א)

בדירוג השירות המשפטי, או בדירוג הפרקליטים, והוא בעל תעודה בלימודי  העיתונאים, או
י, והגיע לשיא הוותק ולדרגת השיא, יועלה בדרגה אחת מעל דרגת השיא תעודה או בעל תואר שנ

  כדרגה אישית כמפורט להלן:
  לאחר ששהה שנה וחצי בדרגה השיא; -אם הוא בעל תעודה 

 לאחר ששהה שנה בדרגת השיא; -אם הוא בעל תואר שני 

 הפירוט הבא: הפכה דרגתו האישית של עובד כזה לדרגה תקנית, יקבל דרגה אישית נוספת לפי (ב)
( מתקופת השהייה בדרגה לצורך 2/3כעבור שני שלישים ) -אם הוא בעל תעודה בלימודי תעודה 

  קידום בדרגה האמורה;
 ( מתקופת השהייה כאמור;1/2כעבור מחצית ) -אם הוא בעל תואר שני 

הוראות פסקה זו חלות על עלייה בדרגה בדירוג האקדמאים במדעי החברה והרוח, בדירוג  (ג)
 עד  -, ולעובדי השירות המשפטי ולפרקליטים 45עד דרגה  -ובדירוג העיתונאים הנדסים המ

 .6דרגה א
 ((1.1.1997נ"ז )ש)תחולה: כ"ב בטבת הת

 (11)נז/
 

 קביעת דרגה לבעלי תואר שלישי בדירוגים המקצועיים - 21.14
 

21.141 
דירוג המהנדסים, או בדירוג נבחר אדם למשרה בדירוג האקדמאים במדעי החברה והרוח, או ב )א(

זכאי לקבל, מיום כניסתו למשרה, דרגה גבוהה באחת מן  -העיתונאים, והוא בעל תואר שלישי 
 הדרגה הנמוכה ביותר הצמודה למשרתו;

אחרי שהשלים את תקופת הניסיון, זכאי עובד כזה לקבל, למפרע מיום כניסתו למשרה, דרגה  )ב(
 גות הצמוד למשרה, דרגה זו תיחשב כדרגה אישית;גבוהה באחת מדרגת השיא במתח הדר

 הפכה דרגתו האישית לדרגה תקנית, הוא זכאי לקבל מיד דרגה אישית נוספת; )ג(
הוראות פסקה זו חלות על עלייה בדרגה בדירוג האקדמאים במדעי החברה והרוח, בדירוג  )ד(

 .45עד דרגה  -תונאים יהמהנדסים ובדירוג הע
 ((1.1.1997שנ"ז ))תחולה: כ"ב בטבת הת

 (11נז/)

21.131 - 21.141 
 הוראות כלליות -קביעת דרגה וקידום בדרגה  - 21פרק 
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