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

הסכם קיבוצי בדבר דירוג הרוקחים  -נוסח משולב

1

תוכן הענינים
עמ'
סע'
(בהערה) 2
מראי מקום
הצדדים
1
3
המבוא
3
 .1תוקף המבוא והנספחים ופרשנות
3
 .2תקופת תוקף ותחולה
( .3הושמט)
 .4סולם שכר
4
4א
 .5פישוט טבלת המשכורת
6א .טבלאות שכר משולב חדשות
4א
6ב .טבלת שכר ,תוספת שכר ,מענקים ומועדי
תשלום  -הסכם מיום 6.1.00
4ג
4ח
 .7דרגה תחילית
5
8א .תוספת ותק
6
8ב .מענק יובל
6א
 .9תוספת תואר
6ב
 .10תוספת מאמץ
		
 .11תוספות שכר שקליות (וכן תוספת
		
ייצור בהדסה ותוספת מקצועית
6ב
בשירותי בריאות כללית)
12א .תוספות שכר שקליות ואחוזיות - 2016
הסכמים מהימים  8.8.16ו6 28.2.17 -ג
12ב .תוספות שכר אחוזיות
6ד
7
 .13 - 17תנאי קידום ותפקוד  -הפניה
7
 .18תשלום בעבור הרצאות
7
 .19קרן השתלמות
 .20תוספת מעונות
8
8
 .21כוננות
9
 .22תשלומים בגין כוננויות ופרמיות
 .23עבודה בשעות נוספות
10
10
 .24תוספת בעבור יום עבודה מפוצל

סע'
 25משמרות
 .26משמרת חלקית
 .27שעות עבודה
 .28חופשה שנתית
 .29קצובת הבראה
 .30קצובת ביגוד
 .31נזקים לביגוד
 .32החזר הוצאות טלפון
 .33שכר עידוד
 .34פעילות ארגונית
 .35השתתפות בועדות
 .36דמי השתתפות באגודות מקצועיות
 .37השתלמות
 .38גמול השתלמות א'
 .39גמול השתלמות ב'
 .40ועדות
 .41הכללת רכיבים לפנסיה
 .42גימלה וגימלאים פנסיה תקציבית
 .43הפרשות גמל/פנסיה לגבי העובדים
ב"הדסה"
 .44תוקף תניות מן העבר
 .45מיצוי תביעות ,ביטול סכסוכי עבודה
ושקט תעשייתי
 .46יישוב חילוקי דעות

עמ'
11
11
12
12
12
12א
12א
12א
12ב
12ב
12ב
13
13
14
15
15
16
16
17
17
17
18

הפניה :ראה לענין קיצור שבוע העבודה
ביחידות משרד הבריאות ,החתמת שעון ,שעות
נוספות ,מכסת שעות העבודה בערבי חג ,תנאי
עבודה לאמהות עובדות ותניות נוספות בפרק
 13.8.4להלן.

להלן הצדדים והמבוא להסכם מיום ( 31.5.1994שמספרו  ;607/1994הסכם :)93/97
בין 		:ממשלת ישראל ,בשם מדינת ישראל ,המיוצגת על ידי הממונה על השכר
והסכמי עבודה במשרד האוצר ,מר שלום גרניט;
1

ראה את הערת מראי המקום ,מעבר לדף.
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