חדש! מהדורת אינטרנט.
למחירים לחץ על הקישור:
לתיאור לחץ על הקישור:

http://www.glima.info/prices.html
http://www.glima.info/benefits.html
רופאים וטרינרים בשירות המדינה

רופאים וטרינרים בשירות המדינה -
הסכם קיבוצי  -נוסח משולב
תוכן הענינים

עמ'
סע'
הפניה :לענין וטרינרים ברשויות המקומיות
(להבדיל משירות המדינה) ,ראה בפרק
 13.4.6לקובץ.
(בהערה) 2
מראי מקום וחוזים מיוחדים
1
הצדדים
2
המבוא
2
 .1תוקף המבוא והנספחים
2
 .2תקופת תוקף ותחולה
( .3הושמט)
 .4תפקוד ודירוג רופאים וטרינריים ,פרקי
3
שהייה בדרגה ותוספת שהייה
8
 .5טבלאות שכר משולב
10
 .6תוספת שנות ותק
11
 .7מענק יובל
8א .תוספת שקלית  -הסכמים מהשנים ,2001
11
 2011ו2015 -
14
8ב .תוספת שקלית 2015
15
9א .תוספת מומחה  -השתלמות
16
9ב .תוספת תואר שלישי
17
 .10תוספת אחוזית ()22%
18
11א .שעות העבודה
19
11ב .גמול עבודה בשעות נוספות
21
11ג .שעון נוכחות
11ד .חישוב זכויות לעובד במשרה חלקית 21

עמ'
סע'
21
 .12תוספת מעונות
22
 .13כוננויות ותורנויות
 .14ערך יום מחלה; ופיצוי בעת פרישה בעבור
28
חופשת מחלה שלא נוצלה
29
 .15שכר עידוד
		
 .16קרן תגמולים  -ארגון הרופאים
עובדי המדינה בע"מ
29
30
 .17פנסיה לרופאים וטרינרים
31
18א .קרן השתלמות
18ב .קרן למימון לימודים/השתלמויות
מקצועיות  -וחובת חמישה ימי השתלמות
31
בשנה
18ג .ערך יום השתלמות
32
19א .חופשה  -ערך יום ,מכסה שנתית ומכסת
32
צבירה
19ב .חופשת לימודים למתמחים
33
33
19ג .תוספת אחוזית למתמחים
 .20דמי חבר ודמי טיפול ארגוני מקצועי 33
 .21מועדי ביצוע תשלומים  -הסכם מיום
34
17.8.2015
 .22מיצוי תביעות
35
35
 .23תוקף הסכמים קודמים
 .24ביטול סכסוכים
35
 .25שקט תעשיתי
36
 .26יישוב חילוקי דעות
36

להלן הצדדים והמבוא להסכם מיום ( 17.8.2015מספרו :)207/2015
"בין 		:ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל המיוצגת על ידי הממונה על השכר והסכמי
עבודה במשרד האוצר ,עו"ד קובי אמסלם ,ו/או על-ידי נציב שירות המדינה,
עו"ד משה דיין;
(להלן" :המדינה")
לבין 		:הסתדרות העובדים הכללית החדשה ,המיוצגת על ידי היו"ר ויו"ר האגף
לאיגוד מקצועי ,עו"ד אבי ניסנקורן ,הסתדרות עובדי המדינה המיוצגת על-
ידי מר אריאל יעקובי וסקציית הרופאים הוטרינרים בהסתדרות עובדי המדינה
המיוצגת על-ידי ד"ר אלכס מרקוביץ;
(להלן" :ההסתדרות")
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