חדש! מהדורת אינטרנט.
למחירים לחץ על הקישורhttp://www.glima.info/prices.html :
לתיאור לחץ על הקישורhttp://www.glima.info/benefits.html :
ביוכימאים ,מיקרוביולוגים ועובדי מעבדה רפואית

דירוג הביוכימאים ,המיקרוביולוגים ועובדי המעבדות
הסכם קיבוצי  -נוסח משולב
תוכן הענינים
עמ'

סע'
הערת מראי המקום (והפניות להסכמים
(בהערה) 2
שלא שולבו בפרק)
הפניה :לענין תפקוד ראה בפרק  13.7.1להלן.
[לענין לבורנטים (טכנאי מעבדה) במעבדות
בתי הספר ראה בפרק .]12.1.88
3
הצדדים
4
המבוא
4
 .1תוקף המבוא והנספחים ופרשנות
4
2א .תקופת תוקף ההסכם ותחולתו
		
2ב .שינוי זמני בתוכן ההסכם לעובדי
5
הטכניון  -הפניה
		
 .4סולם דירוג הביוכימאים
5
והמיקרוביולוגים
		
 .5תנאי קידום ותפקוד  -הפניה
5
לפרק 13.7.1
6
 .6תוספת השהייה בדרגה ד+
6
 .7דרגה תחילית
8א .טבלת השכר החדשה  -הסכם 6 93 /97
		
8ב .טבלת שכר משולב ,תוספת שכר
6ב
ומענקים  -הסכם מיום 15.11.99
		
8ג .טבלת שכר משולב  -הסכם
6ג
מיום 26.12.00
6ד
8ד .תוספת שכר 2009
 .9תוספות שכר שקליות ואחוזיות  -הסכם
7
מיום 3.5.1994
 .10תוספות שכר שקליות ואחוזיות 2016
 הסכמים מהימים ,28.2.17 ,8.8.168
 12.9.17ו9.1.18 -
)1(8
 .11תוספת הותק המקצועי
8א
 .12תוספת תואר
8ב
 .13תוספת בית חולים
8ב
 .14תוספת מקצועית מיקרוביולוגים
8ג
 .15תוספת מעונות
8ג
 .16דמי חבר בגופים מקצועיים
		
גביה מרוכזת של דמי חבר  -העמותה
		
לקידום חברותי ומקצועי של
8ד
עובדי מעבדות
8ה
 .17תשלום בעבור הרצאות

עמ'
סע'
		
 .18הכרה בהעדרות מהעבודה לצרכי
8ו
השתלמות קצרת מועד
9
 .19גמול השתלמות א'
10
20א .גמול השתלמות ב'
20ב .גמול השתלמות " -התיישנות" קורסים
תוך  5שנים לפני אישור בקשה לגמול 10א
10א
 .21ימי השתלמות בשכר
10ב
 .22קרן השתלמות
10ג
23א .כוננות ותורנות
23ב .תורני חוץ בבתי החולים הממשלתיים 10ה
12א
 .24קריאת פתע
12ב
 .25תמורה בעד עבודה במשמרות
12ג
 .26עבודה בשעות נוספות
12ד
 .27תוספת בעבור יום עבודה מפוצל
12ד
 .28כוננות מינהלית
13
 .29עבודה נוספת
14
 .30שעות העבודה
		
30א .מעבר עובדי בכ"מ  5 -ימי עבודה
14
 הסכם סופי16
 .31חופשה שנתית
16
 .32קצובת ביגוד
16א
 .33נזקים לביגוד
16א
 .34קצובת הבראה
16א
 .35פעילות ארגונית
16ב
 .36החזר הוצאות רכב וטלפון
16ב
 .37שכר עידוד
16ב
 .38ועדות
16ג
 .39בדיקת חשיפה לסיכון
		
 .40ניצול ימי מחלה בפסילה
16ג
מטעמי בריאות
		
 .41פיצוי בעבור חופשת מחלה
17
שלא נוצלה
17
 .44-42גימלה וגימלאים
19
 .45תוקף הסכמים קודמים
 .46מיצוי תביעות ,ביטול סכסוכי עבודה
19
ושקט תעשייתי
20
 .47יישוב חילוקי דעות
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