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  דירוג האחיות
דירוג האחיות - הסכם קיבוצי בנוסח משולב

תוכן הענינים
עמ' סע'   עמ'  סע' 

הסכמים זמניים למגיפת וירוס הקורונה, נכרתו 
 ,27.8.20  ,29.7.20  ,3.5.20  ,25.3.20 בימים 
או  בלחיצה  לקבלם  וניתן   ,10.1.22 ו-   ,10.3.21

בפניה למערכת.
מראי מקום )והפניות וקישורים להסכמים   
)בהערה( 2א שלא שולבו בקובץ( 
הפניות וקישורים להסכמים בענין תקינת כוח 
)בסוף ההערה הנ"ל( 2ב אדם 
2 הצדדים והמבוא 
2ב)1( תוקף המבוא והנספחים  1א. 
2ב)1( תוקף מכתבים מאוזכרים  1ב. 
2ב)1( פרשנות - זכר/נקבה וכותרות  1ג. 
2ב)1( תקופת ההסכם   .2
2ב)2( תחולת ההסכם - דירוג האחיות  3א. 
)בהערה( 2ב)2( - מטפלות במגזר הציבורי   

2ג 3ב)1(. החתמת שעון נוכחות 

2ג 3ב)2(. שעות העבודה )ותמורת עבודה נוספת( 

3 3ב)3(. תורנות 

3 כוננות  3ג. 

3ד. משמרות )והפניות לענין משמרות 
3 מיוחדות ומשמרות תגבור זמניות( 

8 טבלאות השכר משולב 6, 5, 1994  4א. 
תוספות שכר ומועדי התשלום - הסכם   4ב. 
8   מיום 9.4.99 והסכם מיום 3.6.99 

הגדלת תוספת שכר - הסכם מיום   4ג. 
8ב)1(   9.1.02 והסכם מיום 17.4.08 

הגדלת תוספת שכר ומענק חד פעמי -   4ד. 
8ב)2(    הסכם מיום 19.11.06 

מענקים חד פעמיים - הסכם   4ה. 
8ב)4( מיום 10.8.09 

8ז "תוספת 2009" - הסכם מיום 10.8.09  4ו. 
תוספת שקלית לשכר - הסכמים מהימים    4ז. 
8ט    15.1.2013 ו- 9.2.2014 
4ח. תוספת שקלית 2016 - הסכמים מהימים 

8י)2( 28.2.2017 ו- 9.1.2018 
8י)2( סולם השכר האקדמי - פסיקה  4ט. 

תוספות  .5
8י)3( 5.1 תוספת בית-חולים   
8י)4( 5.2 תוספת בית-חולים לבעלות תפקיד   

8י)5( 5.3א תוספת אחראית מחלקת אשפוז   
5.3ב תוספות שכר במשרד הבריאות -   

8י)5( לבעלי תפקידים מסויימים 
5.4 תוספת מינהל )לשעבר תוספת    
8יא       כוננות מנהלית( 

5.5 אי-שינוי תנאי קבלת התוספות   
9 )הסכם משנת 1994( 
5.6 תוספת לעובדים בבי"ח למחלות    
9      כרוניות 
10 5.7 תוספת בעלות תפקיד ב'   
10א תוספות שכר אחוזיות   .6

6.1 אי שינוי הנהוג )כפוף להוראות    
10א      נספח ד( 

10א 6.2 תוספת כפר   

10ב 6.3 גמול פיצול   

11 6.4 גמול השתלמות   

11 תוספות שכר שקליות   .7

11 7.1 המשך תשלום ועדכון   

11 7.1.1 תוספת מסגרת 87   

12 7.2 תוספת סיכון   

12 7.3 תוספת מעונות   

12א 7.4 גמול בגין ריבוי יחידות   

12א 7.5 תוספת עומס   

12ב תמריץ מיוחד   .8

14א 8.6 שכר עידוד   

14א וותק  9א. 

14ב)1( מענק יובל  9ב. 

14ב)2( 10. בדיקת נתונים ושחיקת שכר - בוטל 

14ג תיפקוד אחיות   .11

14ג קצובת הבראה   .12

12א. הגדלת מכסות חופשה והבראה 
14ג לחשופים לקרינה 

15 12ב. קצובת ביגוד 

16 12ג. הדרכת משתלמים 

16 12ד. ימי השתלמות בשכר 
16א )ד( ימי עיון   
16א 12ה. פיצוי בעבור מילוי מקום 

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

http://www.glima.info
http://www.glima.info/agreements/346-2020.pdf
http://www.glima.info/agreements/296-2020.pdf
http://www.glima.info/agreements/153-2020.pdf
http://www.glima.info/agreements/125-2020.pdf
http://www.glima.info/agreements/54-2022.pdf
http://www.glima.info/agreements/89-2021.pdf
http://www.glima.info/prices.html
http://www.glima.info/benefits.html


עמ' סע'   עמ'  סע' 

המשכורת ותנאי העבודה של האחיות והאחים
ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל, המיוצגת ע"י הממונה על השכר והסכמי  בין: 

עבודה במשרד האוצר, מר שלום גרניט;

הנהלת מרכז קופת חולים של ההסתדרות העובדים הכללית בא"י המיוצגת  ובין: 
מופיעה  מאוחרים,  הסכמים  גבי  על  מערכת:  הערת  פדר;  יעקב  מר  ע"י 

"שירותי בריאות כללית" כצד.

הסתדרות מדיצינית הדסה, המיוצגת ע"י מר אברהם שאולוב; ובין: 

)הערת מערכת: על חלק מההסכמים או על הסכמים דומים חתומים גם מרכז   
או  האזוריות  המועצות  מרכז  הגדולות,  הערים  שלוש  המקומי,  השלטון 
המוסד לביטוח לאומי ; ועל חלקם לא חתומה הדסה - ראו פירוט בהערת 

מראי המקום שבעמוד הבא(.
)להלן - "המעסיקים"( מצד אחד

לאיגוד  האגף  יו"ר  ע"י  המיוצגת  בא"י,  העובדים  של  הכללית  ההסתדרות  לבין: 
מקצועי, מר אפרים ז'ילוני; והסתדרות האחים והאחיות, המיוצגת ע"י יו"ר 
בריאות  אחיות  חטיבת  ויו"ר  כהן  אילנה  הגב'  בתי-החולים  אחיות  חטיבת 

הקהילה הגב' מוריה גלילי;
)להלן - "ההסתדרות"( מצד שני

והצדדים מעוניינים לקבוע טבלאות שכר חדשות לאחים ואחיות שהסכם  הואיל: 
זה חל עליהם אשר לא תפחתנה משכר מינימום לחודש כהגדרתו בחוק שכר 

מינימום, התשמ"ז - 1987;
בתי  אחיות  ובמפרט  מועדף  כמקצוע  האחות  במקצוע  הכירה  והממשלה  והואיל: 

החולים;
והצדדים ניהלו ביניהם משא ומתן בדבר שכר, תנאי עבודה והסדרי פנסיה  והואיל: 

לאחים ואחיות המיוצגים ע"י הסתדרות האחים והאחיות;
)המשך בעמוד 2א(
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12ו. הוצאות נסיעה ורכב לטיפול  
16א  בית בשעות העבודה 

16א 12ז. תקני רכב בשירות המדינה 

17 12ח. קרן השתלמות - הפניות 

12ט. דמי חבר בגופים מקצועיים  
17   והפרשה מרוכזת - הפניות 

17 12י. פרישה מוקדמת - הפניה 

12יא. פיצוי בעת פרישה בעבור ימי  

17   מחלה שלא נוצלו - הפניה 

18 גימלה וגימלאים   .13

23 הפרשות לקופות גמל   .14

27 מיצוי תביעות   .15

27 תוקף תניות מן העבר   .16

28 שקט תעשייתי וביטול סכסוכי עבודה   .17

28 יישוב חילוקי דעות   .18

http://www.glima.info/10-3-01.pdf
http://www.glima.info/10-3-01.pdf
http://www.glima.info/10-3-01.pdf
http://www.glima.info

