ניתן לרכוש מנוי למהדורת האינטרנט של "משפט העבודה והסכמים קיבוציים":
למחירים לחץ על הקישורhttp://www.glima.info/prices.html :
להסבר לחץ על הקישורhttp://www.glima.info/benefits.html :

דירוג הרופאים

הסכם קיבוצי בדבר דירוג הרופאים  -נוסח משולב
תוכן הענינים

עמ'
נושא
הסכמים זמניים בבי"ח ממשלתיים בגלל מגיפת
וירוס הקורונה ,נכרתו בימים ,5.5.20 ,22.3.20
ו 10.8.20-וניתן לקבלם בלחיצה או בפניה למערכת.
מראי מקום (והפניות להסכמים שלא שולבו
(בהערה) 4
בפרק)
הערות מערכת לענין תוקף חלק מההסכמים
3
והנוסח המשולב
הצדדים  -ההסתדרות הרפואית בישראל
והמעבידים :מדינת ישראל; שירותי
בריאות כללית והדסה (והערות מערכת
והפניות לענין ארגון רופאי המדינה ,ועד
רופאי המוסד לביטוח לאומי; וכתבי
הצטרפות והסכמים מחילים מטעם מרכז
השלטון המקומי; שלוש הערים הגדולות;
5
והמוסד לביטוח לאומי)
6א
המבוא
6א
1א .תוקף המבוא והנספחים
1ב .שינוי בתנאי העבודה לרופאי הדסה
6א
(הסכמים שלא שולבו בפרק)
הפניה :לענין שינוי חד-פעמי בתנאי העבודה
של רופאי שירותי בריאות כללית
(הפחתת מכסת ימי חופשה והעברה חד-
פעמית מקרן רווחה) ,ראה הסכם מיום
( 19.4.2015מספרו .)199/2015
6ב
 .2תקופת ההסכם
		
 .3עובדים עליהם חל ההסכם
6ב
וחלקיות משרה
6ד
 .4תחולה על גימלאים
.1
.2
.3

.4

דרוג ותפקוד
6ד
דירוג הרופאים  -הפניות
6ד
הוספת דרגות
6ה
תפקוד הרופאים
6ה
(א) רופאי בתי חולים
(ב) (הושמט  -רופאי מרפאה בקופ"ח) 9
		
(ג) רופאי בריאות הציבור ובעלי
תפקידים אחרים בשירות הציבורי 9
		
הקבלת רופאים בביטוח לאומי
13
ובמשרדי הממשלה

השכר
 .1טבלאות שכר משולב ועדכונן
 .2הכללת תוספות
 .3העלאת שכר ותוספות בשיעור 23.5%

14
15

עמ'
נושא
לכלל הרופאים (ובשיעור נוסף לרופאים 		
במקצועות מסויימים)  -פסק בוררות 		
		
מיום  26.11.08והסכמים והחלטות
16
מהשנים  2009עד 2019

תוספות שכר והחזר הוצאות
)11(18
1א .תוספות שכר שקליות  -כללי
		
1ב .תוספת שיקלית  -הסכמים מהימים
)12(18
 13.7.00ו25.8.11 -
18א
1ג .תוספת שקלית 2012
18ב
1ד .מענק יובל
18ג
 .2תוספת שנות ותק
		
 .3תוספת למקצועות מיוחדים -
18ג
ההסדר המהותי
 .4תעריפי התוספת למקצועות מיוחדים 24
25
 .5תוספת גמול יעוץ
27
 .6יעוץ בין יחידות
		
 .7החזר הוצאות רכב  -רופאים
27
מחוזיים ונפתים
		
 .8ביטול החזר הוצאות רכב
27
לרופאי בתיה"ח
		
 .9מכסות שיחות טלפון לרופאים בעלי
28
טלפון פרטי
28
 .10ססיות  - 84בוטל
		
 .11תוספת תפוקה לרופאים מומחים
29
בבתי חולים
31
 .12תוספת מעונות
תנאי עבודה לפי תפקיד
1א .רופאי מינהל בכירים
1ב .רופאי מינהל
 .2מנהל שירות
 .3רופא ראשי
 .4רופאים מנהלי מעבדות
 .5רופא משולב
 .6רופאי הפריפריה
 .7רופאי בריאות הציבור
 .8רופאי הקהילה בשירותי בריאות
כללית ומר"מ  -הפניות
 .9רופאי האגף לשיקום נכים
במשרד האוצר

32
34א
34ג
34ד
35
37
37
42
		
42ג
		
43
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דירוג הרופאים
עמ'
נושא
44
 .10תוספת מקצועות במצוקה אקוטית
44ח
 .11תוספת מקצועות במצוקה רגילה
		
 .12רופאים תחומיים  -הפניות והוראה
44ט
לענין הדסה
44ט
 .13תורן חוץ ותורן בית
תנאי עבודה במשרד הבטחון
הסכם מיום 23.11.95

44י

תמורה כספית זהה
תשלום חליפי לתכ"ז בבי"ח ממשלתיים 44יב
47
תוספת רופאים 42%
כוננויות ותורנויות
הפניה :לענין רופאים שתפקידם העיקרי הוא
עבודה בתורנות ,ראה גם לעיל תחת הכותרת
הראשית "תנאי עבודה לפי תפקיד" ,וכותרת
המשנה " .13תורן חוץ ותורן בית".
		
 .1כוננות למנהלים ("כוננויות על"
48
וכוננויות מתוכננות)
50
 .2כוננות למנהל בית חולים ולסגנו
		
 .3פיצוי בגין אי-תשלום עבור כוננויות
50
בעת השתלמות
51
 .4מקדם (פקטור) לכונניות מנהלים
52א
 .5כוננויות רופאי מינהל
52ד
 .6כוננויות למנהלי שירות
7א .הגדרת שעות כוננות מתוכננת ותורנות 52ה
7ב .חפיפת פעילויות :תורנות ,כוננות ,יום
		
עבודה גמיש וגמול עבודה
52ז
בשעות נוספות
52ח
7ג .משך תורנות מתמחה
52ט
 .8מכסת כוננויות ותורנויות
 .9חלוקת מכסת הכוננויות והתורנויות
56ג
ושיבוץ לעבודה בהן
		
 .10תמורה בעבור ביצוע כוננות או
התייצבות לקריאה בלתי מתוכננת 58א
58ג
( .11שולב בסעיף  15להלן)
		
 .12זכאות לתמורה בגובה תמורת
58ג
תורנות מיון
58ה
( .13שולב בסעיף 7א לעיל)
58ה
 .14תמורת תורנות מיון
		
 .15תמורת תורנות למומחה ותורנות
58ה
מחלקה (וחריגים לענין מנהלים)
		
16א .תמורת תורנות מחלקה
58ו()3
נוירוכירורגית

עמ'
נושא
		
16ב .תמורת תורנות  7ומעלה
58ו()3
למתמחים
58ו()4
16ג .תמורת תורנות ל"מתמחה על"
58ז
 .17הסעות לרופאים תורנים
 .18העסקה לפני ואחרי תורנות  -הפניה 58ז
שעות עבודה
		
 .1נוכחות בעבודה (והתניית זכויות
58ז
בישום הסדר דיווח)
		
 .2יום העבודה ושבוע העבודה (סידור
58יב
עבודה גמיש; וערך יום)
58יז
 .3חלקיות משרה  -הפניה
		
 .4גמול עבודה בשעות נוספות
58יז
ותוספת גלובלית
60
( .5הושמט)
60
 .6תנאי עבודה לרופאות
 .7העסקת רופאים לפני ואחרי תורנות ויום
66
מנוחה נוסף
 .8מחלקות לרפואה דחופה  -שעות עבודה
67
וגמול העסקה בשעות נוספות
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.1
.2

.1
.2
.3
.4
.5

חופשה ומחלה
מכסות חופשה (כולל רופאים
העובדים תחת קרינה)
דמי חופשה וערך יום
צבירת חופשה ואי ניצולה
חופשת מחלה ופיצוי בעת פרישה
בעבור אי-ניצולה
חופשות לימודים למתמחים
צבירת חופשה בגין תורנות מומחה

		
68א
69
70א
		
70ב
70ד
70ה

ביטוח סיכונים
ביטוח סיכונים מקצועיים לרופאי
המדינה ולרופאים בביה"ח העירוניים 70ו
		
ביטוח סיכונים מקצועיים לרופאי
71
קופת חולים
השתלמויות וכנסים
72
ערך יום השתלמות
		
שינוי מכסות השתלמות (הוראות
74
מעבר  -הסכם מיום )25.8.2011
		
השתלמויות וכנסים למתמחים
74א
ומומחים
74ה
השתלמות לרופאים תחומיים
צבירת שעות השתלמות בגין עבודה בשעות
74ו
נוספות  -הערת מערכת והפניות
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דירוג הרופאים
נושא
 .6חופשת השתלמות למנהלים

עמ'
74ו

קרנות השתלמות ,גמל ופנסיה
74ט
 .1קרן השתלמות
74י
2א .צרוף מנהלים לקרן ההשתלמות
		
2ב .שיעורי ההפרשות לקרן השתלמות -
		
מנהלים ורופאי פריפריה  -הסכם
75
מיום 24.12.08
		
 .3הפרשות לגבי רופאי "הדסה"
76ד
המבוטחים בקופת גמל
76ו
 .4קרן א' בבנק יהב  -ביטולה
		
 .5הפרשות לקרן בר ולקרן אסיף -
77
ופיצולן לקופות שונות
		
6א .תוספות במסלול פנסיה תקציבית -
78ד()5
הסכם מיום 13.7.00
6ב .פנסיה תקציבית ברשויות המקומיות 		 -
78ה
עדכונה  -הסכם מיום 9.7.09
		
7א .תוספות במסלול פנסיה צוברת -
78ה
הסכם מיום 13.7.00
7ב .פנסיה צוברת ,צבירה מירבית ותגמולים 		
78ו()1
בשרותי בריאות כללית
		
 .8מעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה
80
צוברת  -הפניה לפרק 13.4.2
 .9הרחבת בסיס השכר הפנסיוני  80% -או
81
 - 95%הסכם מיום 25.11.2012
 .10הגדלת הפרשות לפנסיה צוברת  -החלטה
87
מיום 6.9.2015
התמחות רופאים
1א .הפניות

88

עמ'
נושא
		
1ב .התמחות רופאים  -תקופת נסיון
88א
ופיטורים
88א
 .2התמחות בבריאות הציבור
 .3העסקת רופא לאחר תקופת ההתמחות88א
		
 .4רופא מומחה בהתמחות שניה לרבות
89
התמחות על
 .5מענקים בגין בחינות (למתמחים;
90
ולמתמחי-על בחו"ל)
תקנים

תקנים

90א

תניות כלליות
90א
 .1תוקף תניות מן העבר
		
 .2דמי חבר ודמי טיפול מקצועי-ארגוני
90ב
להסתדרות הרפואית
91
 .3חוזים מיוחדים
91
 .4הקמת מבנה חטיבתי בבתי חולים
92
 .5מסגרת עלות לפתרון בעיות
93
 .6צרוף צדדים להסכם
		
 .7ביטול סכסוכי עבודה ,מיצוי תביעות
93
ושקט תעשייתי
		
 .8ועדת מעקב ויישוב חילוקי דעות
94
(והפניה לענין תאגידי בריאות)
תעריפי ועדות רפואיות ,הרצאות
ושירותים רפואיים אחרים  -הסכם
מיום 28.2.1995

		
		
95

הערות מערכת לענין הנוסח המשולב ולענין התוקף של חלק מההסכמים:
א .נוסח משולב זה ,של הסכם הרופאים ,הינו תוצר שילובם של הסכמים קיבוציים
רבים .בגלל מורכבותו ,עשויות להתעורר חוסר בהירויות לגבי תוקפן של
הסכמות.
הקורא מתבקש לראות בנוסח המשולב הזה ,אפילו יותר מאשר בכל נוסח משולב
אחר המופיע בקובץ ההסכמים הקיבוציים ,לא יותר מאשר סברה מלומדת לגבי
תוכן ההסכמים שבידי המערכת;
ב .לגבי תוקף התניות שנקבעו לפני ה  2.12.1982 -נפסק בדב"ע מז ,4 - 17 /מדינת
ישראל ואח'  -ההסתדרות הרפואית בישראל ואח' ,1כי כל ההסכמים הקודמים
לתאריך זה בוטלו .לפי סעיף  19לחוק הסכמים קיבוציים התשי"ז ,21957 -
1
2

דב"ע מז ,4 - 17 /מדינת ישראל ואח'  -ההסתדרות הרפואית בישראל ואח'; פד"ע יט ,עמ' .312
ראה את חוק הסכמים קיבוציים הנ"ל ופסיקה לפיו בפרק  10.1לקובץ משפט העבודה.
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