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  מרפאים בעיסוק ועובדים פרה-רפואיים
המשכורת ותנאי העבודה של המרפאים בעיסוק ועובדים פרה-רפואיים - 

נוסח משולב 1
תוכן הענינים

עמ' סע'   עמ'  סע' 

)המשך מעבר לדף(

ראה את הערת מראי המקום, מעבר לדף.  1

הסכם זמני בגלל מגיפת וירוס הקורונה, נכרת 
ביום 1.4.2020 )מספרו 119/2020(, וניתן 

לקבלו בלחיצה כאן או בפניה למערכת.

הערת מערכת: יתכן שביום 3.11.2021 נחתם 
הסכם קיבוצי אשר טרם הגיע לידינו.

הערת מראי מקום )ובכללם הפניות להסכמים 
)בהערה( 2 נפרדים של הפיזיוטרפיסטים( 

2א הצדדים 

2ב המבוא 

3 תוקף המבוא והנספחים   .1

3 הגדרת מונחים ופרשנות   .2

3 תקופת ההסכם   .3

תחולת ההסכם )וקלינאי תקשורת,   .4
4 טכנולוגים רפואיים, ודיאטנים( 

6 טבלאות שכר   5א. 

תוספת שכר ברמה 1 )מעשי( - הסכמים  5ב. 
6א מהימים 16.11.99 ו - 12.12.00 

6ג 5ג. תוספת שכר 2009 

6ד תוספת שכר 2011  5ד. 

תוספות שכר שקליות ואחוזיות ומסגרת  5ה. 
עלות - הסכמים מהימים 8.8.2016, 

8 28.2.2017 ו- 9.1.2018 

8א תוספת הותק  6א. 

8ב מענק יובל  6ב. 

9 תוספת מקצועית   7א. 

טכנולוגים רפואיים - מענק ותוספת -  7ב. 
9 הפניה 

10 מודלי תמרוץ בגין תפוקות - הפניה  7ג 

10 לוח תיפקוד   .8

12א תוספת מעונות   .9

12ב תוספת בית חולים   10

13 תוספת מינהל   11

13 תוספת סיכון   .12

13 תוספת משמרות   .13

15 עדכון תוספות   .14

15 הדרכה קלינית   .15

15 קרן השתלמות   .16

19 עבודה בשעות נוספות   .17

20 תוספת בעד יום עבודה מפוצל   .18

21 גמול השתלמות   .19

22 ימי השתלמות בשכר   .20

22 החזר דמי חבר באגודות מקצועיות   .21

25 מינוי בפועל   .22

25 הלבשה   .23

26 כוננות   .24

27 קריאת פתע   .25

פיצוי בעת פרישה בעבור ימי    .26
27 מחלה שלא נוצלו - הפניה 

הפרשה לקופת גמל - הכללת    .27
27 רכיבים לפנסיה 

הגדלת המשכורת הקובעת לפנסיה   .28
28 תקציבית - הסכם משנת 2011 

28 תוקף תניות מן העבר    .29

30.  מיצוי תביעות, ביטול סכסוכי עבודה 
29 ושקט תעשיתי 

31 ישוב חילוקי דעות   .31

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  
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