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  ז"התשע באדר' ח  ,ירושלים

  2017 במרץ 6
  הסכם רפואי - הער חוזר

2017-2-12  
  
  

  משרד האוצר, תהכללי תסגן בכיר לחשב, יוסי איצקוביץמר  :אל
  
  

            2016201620162016    המסגרתהמסגרתהמסגרתהמסגרת    הסכםהסכםהסכםהסכם    ליישוםליישוםליישוםליישום    2017.2017.2017.201728.228.228.228.2.    מיוםמיוםמיוםמיום    הסכםהסכםהסכםהסכם    - - - -     ואחיותואחיותואחיותואחיות    אחיםאחיםאחיםאחים    דירוגדירוגדירוגדירוג  :הנדון 
   

נחתם בין המעסיקים במיגזר הציבורי לבין ההסתדרות הכללית החדשה  28.2.2017ביום 
 ם אצל המעסיקיםעובדיהעל  2016והסתדרות האחים והאחיות הסכם ליישום הסכם המסגרת 

שר א, מחושבת לפי הסכמים קיבוציים החלים לגבי דירוג האחים והאחיות םאשר משכורת
  :להלן הוראות ביצוע להסכם. על ידי ההסתדרות יםמיוצג

  

        2016201620162016הגדלת תוספת שיקלית הגדלת תוספת שיקלית הגדלת תוספת שיקלית הגדלת תוספת שיקלית  ....1111
 ₪ 99.66בגובה  1.7.2016אשר החלה להיות משולמת החל מיום   2016 שקלית תוספת סכום

 המפורטים במועדים יגדל 2016-1-31 הסכם כללי - הע חוזרלחוזרנו  2האמור בסעיף על פי 
  : התוספת לגבי החלים הכללים ביתר שינוי ללא, להלן םהמפורטי לסכומים, להלן

  
גובה התוספת   תאריך תחולה 

  )במצטבר(
  ח"ש 227.62  1.3.2017
  ח"ש 377.11  1.6.2018

  ח"ש 551.52  1.12.2018
  ח"ש 727.00  1.3.2019

  
        הגדלת תוספת מינהלהגדלת תוספת מינהלהגדלת תוספת מינהלהגדלת תוספת מינהל ....2222

 -ת בשירותי בריאות כללי(יוגדל שיעורה של תוספת מינהל  1.3.2017החל מיום   )א(
) שישה אחוזים ושלוש עשיריות האחוז: במילים( 6.3%-ל 5.1%-מ, )כוננות מינהלית

 .10מהשכר המשולב התחילי של אחות מוסמכת ברמה 

 

אין באמור בסעיף זה כדי לשנות את יתר הכללים לתשלום תוספת , למען הסר ספק  )ב(
 .ההסכםאשר חלו ערב חתימת , מינהל
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לרבות בתי החולים איכילוב ובני ציון לרבות בתי החולים איכילוב ובני ציון לרבות בתי החולים איכילוב ובני ציון לרבות בתי החולים איכילוב ובני ציון ((((בשירות המדינהבשירות המדינהבשירות המדינהבשירות המדינה    תקני רכב לאחים ואחיותתקני רכב לאחים ואחיותתקני רכב לאחים ואחיותתקני רכב לאחים ואחיות ....3333
 ))))ובבריאות הציבורובבריאות הציבורובבריאות הציבורובבריאות הציבור

 

לפיו תשונה רמת ניידות , ר ההסתדרות"מאת הממונה על השכר ליולהסכם צורף מכתב 
לרבות בתי החולים איכילוב ובני ציון ( הרכב המשולמת לאחים ואחיות בשירות המדינה

  :כמפורט להלן )ובבריאות הציבור
        

  )1(עמודה 
 העובדדרגת 

  )2(עמודה 
 מצב קיים

) 3(עמודה 
ואילך 1.3.2017  

) 4(עמודה 
ואילך 1.1.2018  

 0 0 מ "ק 350 11

 מ "ק 550 מ "ק 550 מ "ק 550 12
 מ "ק 550  2אישי    2אישי   13
 מ "ק 550 3אישי   3אישי   14
 שירות א שירות א  3אישי   15

 שירות א שירות א  4אישי   16

 שירות א שירות א  5י איש  17

        

 עמודה( בפועל העובד דרגת לפי תקבע, בטבלה כמפורט הניידות לרמת הזכאות  .א
  ). העניין לפי) 4( או) 3( עמודה( הרלוונטי במועד) 1

 11 בדרגות אחיות על ישפיע לא 1.3.2017 מיום החל המפורט השינוי כי מובהר  .ב
 המאושרת הניידות רמת תגרע שלא כך, 1.3.2017 יום לפני ניידות להקצאת שזכו

 1.3.17 מיום החל זו לדרגה שקודמו אחיות, ואולם. השינוי ערב זכו לה מהרמה
 לרמת זכאיות תהיינה, זה ממועד החל ניידות להקצאת זכאיות שתהיינה או

  . לעיל כמפורט החדשה למתכונת בהתאם הניידות

 רכב תקני אתלהקצ הקיימים והנהלים הכללים פי על תעשה הרכב תקני הקצאת  .ג
  . המדינה בשירות

 בסיכום מהאמור לגרוע כדי בשינוי האמור לעיל אין כי מובהר ספק הסר למען  ....דדדד
        .2.10.00 מיום הבריאות למשרד האוצר משרד בין הדיון
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 מועדי תשלוםמועדי תשלוםמועדי תשלוםמועדי תשלום ....4444

 1.3.2017שמועד תחולתם לעיל  1-3יש לפעול לתשלום השינויים המתוארים בסעיפים 
  .2017במשכורת אפריל ולכל המאוחר  2017ורת חודש מרץ במשכ

  
  
  
  
  
  

  ,בברכה    
  

  ערן יעקב    
  והסכמי עבודה הממונה על השכר    

  
  :העתק 

  משרד הבריאות, ל"מנכ - מר משה בר סימן טוב
  שירותי בריאות כללית , ל שירותי בריאות כללית"מנכ -מר אלי דפס 

  ים הדסהבית חול, ל הדסה"מנכ– זאב רוטשטיין' פרופ
  האחים והאחיותהסתדרות  ,ל"מזכ -אילנה כהן ' גב

  עיריית תל אביב, ל למשאבי אנוש ומינהל"סמנכ - אבי  פרץמר 
  עיריית חיפה, מנהלת אגף משאבי אנוש ואיכות השירות - נואית בן שמחון' גב

  משרד האוצר, המשנה לממונה על השכר והסכמי עבודה -מר יוסי כהן 
  משרד האוצר, הממונה על התקציבים סגן - יאיר פינסמר 

  משרד הבריאות, ל בכיר למנהל ומשאבי אנוש"סמנכ -מר דב פסט 
  שירותי בריאות כללית , ל משאבי אנוש"סמנכ-מר גדי כהן 

  בית חולים הדסה, לית משאבי אנוש"סמנכ -מימי כהן ' גב
  שירותי בריאות כללית, ראש אגף פרט ושכר -מר גור גולני 

  בית חולים הדסה, מנהלת מחלקת יחסי עבודה ותנאי שירות -אג חופית סב' גב
  משרד הבריאות , מנהל תחום בכיר שכר ויחסי עבודה  -הרולד בר  ד"עו

)2017-48(  
  


