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  טכנאי רנטגן במגזר הרפואי
הסכם קיבוצי מיוחד בדבר המשכורת ותנאי העבודה של 

הרנטגנאים במגזר הרפואי
תוכן הענינים

עמ' סע'   עמ'  סע' 
הסכמים זמניים בגלל מגיפת וירוס הקורונה, 
נכרתו בימים 31.3.20, 6.5.20 ו-22.10.20. 

ניתן לקבלם בלחיצה או בפניה למערכת.

)בהערת *( 2 מראי מקום 

2א הצדדים והמבוא 

תוקף המבוא והנספחים והמעמד  1א. 
2א הנורמטיבי של הוראות מאוזכרות 

2ב תקופת ההסכם  1ב. 

2ב פרשנות  1ג. 

2ג תחולת ההסכם   .2

טבלאות שכר משולב - הסכמים מהשנים  3א. 
1994 ו- 2022 )הפער בין הדרגות; שילוב 

2ד תוספות; עדכון טבלאות השכר ועוד( 

2ד)2( 3ב. תוספת דימותנים 2022 

3ג. תוספות שכר שקליות ואחוזיות 2016 - 
2ד)4( הסכמים מהימים 8.8.16, 28.2.17 ו- 9.1.18 

3ד. תוספות שכר שקליות - הוראות   
2ד)5( שונות 

2ד)5( תוספת שכר - שנת 2009  3ה. 

2ה תוספת הוותק   .4

שבוע העבודה, יום העבודה וגמול שעות  5א. 
2ו נוספות - שירות המדינה 

2ט 5ב. עבודה ביום ו' - שירות המדינה 

3 5ג. עבודה בערבי חג ומועד - שירות המדינה 

3 5ד. חישוב ערך שעה - שירות המדינה 

4 החתמת שעון והפסקת צהריים   .6

תמורה בגין מחוייבות לעבודה בימי ו'   .7
4 ועבודה נוספת )תורנות והחתמת שעון( 

11 הפניה - מענק חד פעמי - שנת 2012   

11 כוננות   .8

12 תמורה בעד עבודה במשמרות   .9

13 10א. תוספת רנטגנאי א' 

14 10ב. תוספת רנטגנאי ב' 

14א 10ג. תוספת מינהל 

14א 10ד. תוספת תואר 

14ב 10ה. תוספת השכלה )תוספת תעודה( 

16 גמול פיצול   .11

16ג גמול השתלמות   .12

16ה 13. מענק יובל - הסכם מיום 15.5.00 

16ו תוספת מעונות   .14

16ט תיפקוד רנטגנאים   .15

16ט 16א. חופשה שנתית 

16י 16ב. קצובת הבראה ונופש 

16י טכנאי רנטגן מעשיים   .17

16י שכר יומי   .18

16י ועדות בוחנים במכרזים פנימיים   .19

17 קצובת ביגוד   .20

17 ימי השתלמות בשכר   .21

17 קרן השתלמות   .22

18 החזר הוצאות רכב   .23

18 דמי חבר באגודות מקצועיות   .24

)הושמט(  .25

20 26א. מכסת ימי מחלה והצהרה 

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

20 גימלה וגימלאים   .27

21 תוקף תניות מן העבר   .28

29. מיצוי תביעות, ביטול סכסוכי עבודה 
21 ושקט תעשייתי 

22 יישוב חילוקי דעות   .30

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/379-2020.pdf
http://www.glima.info/agreements/156-2020.pdf
http://www.glima.info/agreements/106-2020.pdf
http://www.glima.info/prices.html
http://www.glima.info/benefits.html

