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 הקדמה

 

ת פועלת משך שנים, לילות כימים, על מנת לקדם את הסתדרות האחיו

זכויותיהם של האחיות והאחים בישראל, בכל מישורי העשייה של 

מקצוע האחות בישראל, החל מתנאי השכר, דרך תנאי העבודה, עובר 

לזכויות הסוציאליות, וכן בכל המתייחס לקידום מקצועי, מיצוב 

 המקצוע, הבטחת עתיד המקצוע ועוד.

, שבמהלך השנים האחרונות הבאנו שינויים מרחקי לכת והגענו אין ספק

האחיות להישגים מרשימים בתחום השכר במסגרת ההסכמים 

 הקיבוציים השונים.

ואולם, הסכם קיבוצי איכותי ומיטבי ככל שיהיה, לא יהיה בו די, אלא 

אם הוועדים במקומות העבודה והאחיות במקומות העבודה לא ידעו 

תיהן ובכך להפוך ולמנף את אותיות ההסכמים לדרוש את זכויו

 הקיבוציים לזכויות ממשיות.

לאור כל אלה, החלטנו ליצור אוגדן מקוצר של עיקרי זכויות האחיות 

הנובעות מההסכמים המחייבים במקומות העובדה הרלוונטיים, 

במטרה לפשט את יכולת ההתמצאות של האחיות בנבכי זכויותיהן 

לאתר ולדרוש את המגיע להן מתוקף תפקידן ושכרן על מנת שתוכלנה 

 ולאור עשייתם המבורכת.

כמו כן, אנו מעלים לאתר הסתדרות האחיות מצגת תלוש השכר 

)במקומות העבודה הגדולים( שמאפשרת איתור זכות האחות בתוך 

תלוש השכר, ובכל להקל ולפשט עוד יותר את יכולת ההתמצאות של 

 תן.האחות במרחבי הזכויות במקום עבוד

  

  קריאה מהנה

אילנה כהן, יו"ר הסתדרות האחיות



4 

 

 הסברדברי 

 דע את זכויותיך בנוי ממספר רבדים:

האחד,  בהתאם למבנה השכר של האחות, כך שהוא מתחיל משכר 

הבסיס ורכיבי השכר המהווים את המרכיבים לערך שעה, לאחר מכן 

 ת שונות, ערכי העבודה הנוספת, החזר הוצאות ולבסוף זכויות סוציאליו

השני, לצד המבנה האמור, ישנה התייחסות לשכר האחיות בהתאם 

 לשדה עבודתה ומערכת השכר הרלוונטית לה. 

לצד תקציר ההסכמים, נציין את הוראות ההסכמים הרלוונטיים, וכן 

בגרסה המקוננת, במקומות רבים, ניתן יהיה להיעזר בסימולטורים 

 לחישוב רכיבי השכר השונים. 

ויותיך אינו בא להוות תחליף להסכמי והסדרי השכר של דע את זכ

האחיות, כי אם כלי עזר והתמצאות של האחות בבחינת זכויותיה, ובכל 

מקרה הוראות ההסכמים הרלוונטיים גוברים וכל האמור במסמך זה 

אינו מחייב את הסתדרות האחיות, והאחריות על ההסתמכות בו הינו 

 על המשתמשת בלבד.  

ל שאלה והבהרה, נשמח לעמוד לרשותכם באמצעות וועדי בכל מקרה ש

העובדים במקומות העבודה, בטלפונים של משרדי הסתדרות האחיות 

 ובאתר האינטרנט. 

 

 לשירותכם,

 

 אורי פליישמן,

 מנכ"ל הסתדרות האחיות
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 מבנה השכר המשולב .א 

  
 

 .ותק המקצועיובצירוף ה, רמת תפקודו השכלהשכר האחות בנוי מטבלאות השכר בהתאם ל

 

 השכלה. 1א. .א

 
 טבלאות השכר בנויות בהתאם לרמת ההשכלה:  

 אחיות מעשיות  

 אחיות מוסמכות 

    אחיותBA 

 אחיות  MA 

  אחיות  PHD   )ד"ר( 

 

 לטבלת השכר וותק מקצועי. 2א. .ב

 

 יכלול את התקופות הבאות: לטבלאות השכר הוותק המקצועי

, אחות בארץכ השוניםהעבודה המוכרים כלל שנות העבודה בפועל כאחות, אפילו הן לא היו רצופות ממקומות  .1

 יהיה כאחוז מהשכר המשולב בשנת הוותק הקודמת לה:כאשר התוספות לכל שנת ותק 

 

 אחרי השינוי שנות הוותק

 3.1% שנות וותק 9עד  1-מ

 2.1% שנות וותק 19עד  10-מ

 1.9% שנות וותק 32עד  20-מ

 1.1% שנות וותק 35עד  33-מ

 0.85% 40עד שנות וותק  36-מ

 

 ת שירות חובה בצה"ל.: תוספת שנות וותק כמספר השנים ששירבצה"ל שירות חובה .2

  :חדשים עולים .3

 .נות הוותק המוכרות מעבודתם בחו"לש .3.1

 .לכל היותר שנה אחתמספר החודשים שלמדה עברית כעולה חדשה, עד  .3.2

, תקודם בשתי שנות ותק. אם לא המועסקת בראשית עבודתה במחלקה פנימיתאחות מתחילה ללא ותק  .4

וטלנה שנות הוותק הנוספות עם העברתה לתחום שנים במחלקה פנימית, תב 3התמידה בעבודתה לפחות 

 .סיעודי אחר

אחות המתקבלת לעבודה בבי"ח, במחלקה פנימית, ולזכותה ותק מצה"ל )גם אם שרתה בצה"ל  .4.1

 כאחות וגם אם לאו( תקודם בשתי שנות ותק.

../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/LiveComm/4e9b4c76f58078be/120712-0049/Att/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/My%20Documents/דע%20את%20זכויותיך/אחיות%20מעשיות.xlsx
../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/LiveComm/4e9b4c76f58078be/120712-0049/Att/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/My%20Documents/דע%20את%20זכויותיך/אחיות%20מעשיות.xlsx
../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/LiveComm/4e9b4c76f58078be/120712-0049/Att/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/My%20Documents/דע%20את%20זכויותיך/אחיות%20מוסמכות.xlsx
../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/LiveComm/4e9b4c76f58078be/120712-0049/Att/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/My%20Documents/דע%20את%20זכויותיך/אחיות%20מוסמכות.xlsx
../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/LiveComm/4e9b4c76f58078be/120712-0049/Att/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/My%20Documents/דע%20את%20זכויותיך/אחיות%20ב.א..xlsx
../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/LiveComm/4e9b4c76f58078be/120712-0049/Att/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/My%20Documents/דע%20את%20זכויותיך/אחיות%20מ.א..xlsx
../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/LiveComm/4e9b4c76f58078be/120712-0049/Att/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/My%20Documents/דע%20את%20זכויותיך/אחיות-דוקטור.xlsx
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אחות המתקבלת לעבודה בבית חולים, במחלקה פנימית, ולזכותה ותק מקצועי ממקום עבודה  .4.2

 ן משנתיים, תקודם לוותק מקצועי של שנתיים, כותק בתחילת עבודתה.אחר, הקט

עם בגין סעיף זה,  , עבור קידום הותקאין לדרוש החזר תשלומים אלא להפסיק את התשלום .4.3

 .השנים 3 ם, בתוהמעבר לתחום סיעודי אחר

פות העסקה תקובנוסף לוותק בסיעוד יתאפשר להכיר בתוספות וותק כשהאחיות מציגות תיעוד המעיד על  .5

 :המפורטים להלןכמפורט במקרים  בהן עבדו בטרם הוסמכו בסיעוד

העסקה בדירוג המנהלי )ככח עזר או אחר( בטרם המעבר לדירוג אחיות באותו בי"ח או בי"ח  .5.1

 ממשלתי אחר, באם נשמר רצף תעסוקתי.

ות אלו לא ח עזר או כסטודנט לסיעוד, כשתקופוכ –בגין תקופות העסקה שבמקביל ללימודי סיעוד  .5.2

 היו כחלק מלימודי הסיעוד.

 בתקופות עבודה כרופאים בחו"ל. .5.3

, המקרים המפורטים לעיל שהאחות טרם עבדה כאחות רקבגין  ן חישוב תוספת וותק מקצועיאופ .5.4

 נותן כאחוז לקצר מאיזה מועד -כדלהלן היהי

 

 

 

שנים  5.75 -שנים שהוכרו בדירוג המנהלי ערב ההסמכה בסיעוד יוכר כ 15וותק של לדוגמא:  .5.5

 עפ"י החישוב הבא:בדירוג האחיות 

 

תקופת ההעסקה בטרם 
 ההסמכה בסיעוד

שיעור תוספות שנות 
 דרך החישוב עודוותק, כמקובל בסי

 9:3.1 2.9 השנים הראשונות 9
 6:2.1 2.85 שנים הנוספות 6

  5.75 שנים 15סה"כ 
 

תקופת ההעסקה 
בטרם ההסמכה 

 בסיעוד
 דרך החישוב בגין השנים הרלוונטיות

 3.1מספר שנים חלקי  2.9% השנים הראשונות 9
 2.1מספר שנים הנותרות חלקי  2.1% 10-19
 1.9נים הנותרות חלקי מספר ש 1.9% 20-32
 1.9מספר שנים הנותרות חלקי  1.1% 33-35
 1.9מספר שנים הנותרות חלקי  0.9% 36-40

 

 שנים. 40עומד על  , מצירוף כל התקופות כאמור,לאחותהכולל  הוותק המקצועי המרבי .6

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

תקופת ההעסקה בטרם 
 דרך החישוב בגין השנים הרלוונטיות ההסמכה בסיעוד

 3.1מספר שנים חלקי  2.9% ם ראשונותשני 9
 2.1מספר שנים הנותרות חלקי  2.1% 10-19
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 לוח תפקוד  )רמות גמול לאחיות(. 3א. .ג

 אחיות בתי החולים - דולוח התפק א.

 גדרותה .1

 מיטות 100שיש בו עד            -  בית חולים ג' .1.1

 מיטות 300עד  101שיש בו            -  בית חולים ב' .1.2

 מיטות 600עד  301שיש בו  -  בית חולים א' .1.3

 מיטות 601שיש בו מעל  - בית חולים א"א .1.4

 

 כללי -טבלאות תפקוד .2

 טבלת תפקוד אחיות בתי החולים .2.1

 התפקיד
רמת 

 הגמול
וריוניםקריטהגדרות ו  

 כללי
 בבית חולים א'א' 17-19 אחות ראשית א'א'

 בבית חולים א' 16-18 אחות ראשית א'
 בבית חולים ב' 15-17 אחות ראשית ב'

מיטות  200בבית חולים א'א'; ניתן לקבוע על פי צורכי העבודה, על כל  15-17 מרכז תחום בכירה
 בבי"ח אחר. 300בבי"ח כללי ועד כל 

 בבית חולים ג'. 14-16 'אחות ראשית ג
 מיטות. 200בבית חולים א'; ניתן לקבוע על פי צורכי העבודה, על כל  14-16 מרכזת תחום א'
 מיטות. 300בבית חולים ב'; ניתן לקבוע על פי צורכי העבודה, על כל  13-15 מרכזת תחום ב'

  14-16 מרכז )תיאום השתלות(*
  14-16 אחות כללית ערב או לילה

מיטות בהן ניהול הסיעוד מאורגן בחטיבות ניתן  600בבתי חולים מעל  15-17 בכירה ת חטיבתיתמרכז
 מרכזות חטיבתיות בכירות 5לקבוע 

מפקחת קלינית/ מרכזת 
 חטיבתית

ניתן לקבוע מפקחת או מרכזת חטיבתית, על פי צרכי העבודה, על כל  14-16
 מיטות. 100

 בהם אושר מבנה חטיבתי.מרכזות חטיבתיות תקבענה בבתי החולים 
 בבתי חולים אחראית על מחלקות אשפוז וטיפול נמרץ בבתי חולים. 13-15 אחראית מחלקה

 משרות 4עד  -מיטות( 300עד  101בבי"ח ב ) 12-14 מתאמת נושא
 משרות 6עד  -מיטות( 600עד  301בבי"ח א' )

 משרות 9עד  -מיטות( 901עד  601בבי"ח א'א' )
 משרות 12עד  -מיטות( 901עד  601בבי"ח א'א'' )

ביחידה רפואית עם מיטות, שלא הוכה כמחלקה )יחידה מקצועית או  12-14 אחראית יחידה עם מיטות
 מכון(.

 המשובצת בתקן בי"ח. 12-14 אחות קשר
בו תוענק  12חודשים לפחות ברמת גמול  6מדריכה קלינית אשר שהתה  12-13 מדריכה קלינית**

 (1.1.97-מ )תחולה 13מת גמול 
  12-14 אחראית חדר צנתורים

מיטות ומעלה בהן מופעלת שיטת עבודת  30במחלקות בהן  11-13 ראש צוות
 מיטות. 15צוות ניתן למנות ראש צוות לכל 

 
המחלקות בהן יקבעו ראשי צוות לא תהיה יותר מסגנית אחת 

 לאחראית מחלקה.

 
ת ע"פ תקני אחיו 24ביחידות בהן הקצאה נדרשת של לפחות 

)לא כולל אחות  1נספח ב/ 1997-הסכם תקינת אחיות מ
אחראית וסגנית(, ובהם קיימת בתקן רק סגנית אחת. ניתן 

 משרות שלמות של אחיות. 12למנות ראש צוות על כל 
אחראית ביחידה ללא 

 מיטות
11-13  

  10-12 אחות
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 כללי –רמות הגמול אחיות בתי חולים  .2.2

 

 חדר ניתוח –ים מות הגמול אחיות בתי חולר .2.2.1

 

 

 החדר ליד –רמות הגמול אחיות בתי חולים  .2.2.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הערות וקריטריונים רמות גמול תואר המשרה

חדרי ניתוח ומעלה 7אחראית על  14-16 אחראית חדרי ניתוח א"א  

חדרי ניתוח 5-6אחראית על  13-15 אחראית חדר ניתוח א'  

חדרי ניתוח 2-4אחראית על  12-14 אחראית חדר ניתוח ב'  

ניתוח אחד אחראית על חדר 11-13 אחראית חדר ניתוח ג'  

ב' ניתוח-בחדרי ניתוח א"א, א' ו 11-13 ראש צוות בחדר ניתוח  

 צמוד לחדר ניתוח א"א 13-15 אחראית חדר התאוששות א"א

  12-14 אחראית חדר התאוששות

 הערות וקריטריונים רמות גמול תואר המשרה

קבלות  60,000בחדרי רפואה דחופה בהם נרשמו מעל  14-16 אחראית לרפואה דחופה א'א'

 בשנה.

קבלות  30,000-60,000בחדרי רפואה דחופה בהם נרשמו  13-15 אחראית לרפואה דחופה א'

 בשנה.

קבלות  30,000בחדרי רפואה דחופה בהם נרשמו עד  12-14 אחראית לרפואה דחופה ב'

 בשנה.

אך לא לידות  1,800. בחדרי רפואה דחופה א'א' לכל 1 11-13 ראש צוות )רפואה דחופה(***

 ראשי צוות. 3-יותר מ

. בחדרי רפואה דחופה בהם ייקבעו ראשי צוות לא 2

 תהיה יותר מסגנית אחת לאחראית חדרי רפואה דחופה.

  12-14 אחראית יחידת טראומה 

בבתי חולים בהם יחידית הטראומה הוכרה ע"י משרד  13-15 אחראית יחידת טראומה 

חלקה ובהם אחראית למ 1הבריאות כיחידה ברמה 

 14-16לרפואה דחופה ברמות גמול 
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 רפואה דחופה –רמות הגמול אחיות בתי חולים  .2.2.3

 

 

 מרפאות חוץ –הגמול אחיות בתי חולים  רמות  .2.2.4

 

 אספרה סטרילית –רמות הגמול אחיות בתי חולים  .2.2.5

 
 

במתח רמות הגמול, ברמות מרמת סגנית אחראית מחלקה ומעלה )תפקידים בהם אין כוכבית במתח רמת הגמול(, 

 .1.1.97-תתווסף רמת גמול נוספת. זאת למעט תפקיד של מדריכה קלינית )ראה הערה במשבצת זאת(. זאת, בתוקף מ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הערות וקריטריונים רמות גמול תואר המשרה

לידות  3600אחראית לחדרי לידה בהם מתבצעות מעל  14-16 אחראית חדרי לידה א'א'

 בשנה.

לידה א' אחראית חדרי לידות  3600אחראית לחדרי לידה בהם מתבצעות עד  13-15 

 בשנה.

 בעלת רישיון לעסוק ביילוד ועוסקת בפועל ביילוד. 11-13 מיילדת 

 3-לידות אך לא יותר מ 1800בחדרי לידה א'א' לכל . 1 12-14 ראש צוות )חדר לידה(***

 ראשי צוות.

היה יותר בחדרי לידה בהם ייקבעו ראשי צוות לא ת . 2

 מסגנית אחת לאחראית חדרי הלידה.

 הערות וקריטריונים רמות גמול תואר המשרה

 בבי"ח כללי א"א 14-16 אחראית מרפאות חוץ א"א

ב'-בבי"ח כללי א' ו 13-15 אחראית מרפאות חוץ א'  

א"א ממונה על שתי משרות שלמות  בבי"ח כללי 12-14 אחראית למרפאה מקצועית א'

 נוספות של אחיות 

  11-13 אחראית למרפאה מקצועית

 הערות וקריטריונים רמות גמול תואר המשרה

 מיטות 600בתי חולים כלליים מעל  13-15 אחראית אספקה סטרילית

  12-14 מלאהאחראית אספקה סטרילית 

  11-13 חראית אספקה סטרילית חלקיתא
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 יות החינוךאחתפקוד  טבלת  .ב

 

 תואר המשרה
רמת גמול 

 תפקיד
 הגדרות והערות

 מנהלת בי"ס לסיעוד א
 

17-18 

 200בי"ס המכשיר לתואר אקדמי בסיעוד ובו 
 250תלמידים ומעלה. בי"ס לא אקדמי ובו 

תלמידים ומעלה)המספר כולל תלמידי קורסים 
 שונים(.

  16-17 ס/מנהלת בי"ס לסיעוד א
 בי"ס לאחיות מוסמכות שאינו א. 16-17 מנהלת בי"ס לסיעוד ב

  15-16 ס/מנהלת לסיעוד ב
 
 

תוכניות לימודים-מרכזת בכירה  

 
 

15-16 

תלמידים ניתן לקבוע  200בבי"ס לסיעוד בו מעל 
לצורך ניהול תוכניות הלימודים שבנוסף -המשרה

 להכשרה הבסיסית בסיעוד
 

תחום מקצועי-מרכזת בכירה  
 

 
15-16 

ומים: יסודות הסיעוד, בבי"ס לסיעוד א בתח
סיעוד פנימי, סיעוד כירורגי, בריאות הציבור 

 והקהילה, סיעוד מתקדם.
ריכוז קורסים או מסלולים עצמאיים שלא  15-16 מרכזת  קורס עצמאי

 במסגרת בית ספר לאחיות מוסמכות.
 

תחום מקצועי -מרכזת  
 
 

14-15 

בי"ס המכשיר לתואר אקדמי בסיעוד בתחומים: 
ש, סיעוד הילד, סיעוד מיילדותי. בריאות הנפ

בבי"ס לא אקדמי בתחומים המקצועיים 
 המוכרים.

  14-15 מרכזת תוכניות לימודים
קורס על בסיסי -מרכזת   

14-15 

יקבע לפי תכנית ההכשרה של מנהל הסיעוד 
 במשרד הבריאות.

 
. כעבור 11תתחיל עבודת הוראה/הדרכה ברמה  12-13 מורה

 13שנים לרמה  3כעבור  .12שנתיים תעלה לרמה 
לכל היותר למורות מצטיינות ולפי קריטריונים 
שיקבעו ע"י כל מוסד )משרד הבריאות, קופת 
חולים וכד'(. ניסיון קודם בהוראה/הדרכה 
בסיעוד במסגרת אחרת יחשב כוותק לצורך 

 הפז"מ.
 

 כללי .ג

 

 דרגת תחילית בעלות השכלה אקדמית .1

במקצועות המוכרים לצורך שיבוץ בסולמות שכר אקדמאיים לאחים  MAו/או  BAאחים ואחיות בעלי תואר 

  .1.9.2000החל מיום  11, יקודמו לרמת גמול 10ולאחיות ברמת גמול תחילית 

במקום רמת גמול  11יהיו רשאים המעסיקים להעניק רמת גמול תחילית  ,ל ממועד חתימת החלטה זוחה

ם קיים קושי בגיוס אחים ואחיות מוסמכים למשרות במקומות בה לאחים ואחיות מוסמכים 10תחילית 

 הפנויות. 

 
 שהייה תקופת עבודה קודמת לחישוב זמן  .2

תובא תקופת עבודתה הקודמת של אחות, גם אם התפטרה מעבודתה וקיבלה פיצויי פיטורין,  1.5.2000-חל מ

 בחשבון לצורך חישוב זמן שהייה ברמת הגמול.

 
 ברמת גמולקיצור או הארכת פרקי זמן שהייה  .3

 
פרקי זמן לשהייה ברמת הגמול )פז"מ(. קיצור או הארכת פרקי זמן אלה מתבססים על "הערכת עובדים" 

 שיטתית, כשניתן:

מהאחיות המועמדות לקידום בשנה  15%לקצר את הפז"מ בחצי התקופה לאחיות מצטיינות, שהן עד  .3.1

 מסוימת.
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 25%רכת עובד טובה מאוד, שהן עד לקצר את הפז"מ בשליש מהתקופה לאחיות שתהיה עליהן הע .3.2

 הנ"ל(. 15%-מהאחיות המועמדות לקידום בשנה מסוימת )בנוסף ל

 10%להאריך הפז"מ בשישה חודשים לאחיות, שתהיה עליהן הערכת עובד פחות טובה, שהן עד  .3.3

המועמדות לקידום  10מהאחיות המועמדות לקידום בשנה מסוימת )סעיף זה לא יחול על אחיות ברמה 

 (.11 לרמה

 

 פרקי זמן השהייה ברמת גמול במסגרת התפקוד .4

 
 ברמת גמול במסגרת התפקוד הם: זמן השהייהפרקי  .4.1

 חודשים. 36 –במתח רמות הגמול לרמה השנייה  מרמה התחלתית .4.1.1

 48 –במתח רמות הגמול לרמה שלישית )בין אם היא תקנית ובין אם היא אישית(  מרמה שנייה .4.1.2

 חודשים

-)ב לפני כניסת התפקוד לתוקףללת גם את השהייה ברמת הגמול כו –" שהייה ברמת גמול" .4.2

01.01.1995.) 

החתומים  במוסדות של המעסיקיםבחישובי פרקי זמן השהייה ברמת גמול יילקחו פרקי זמן השהייה  .4.3

 על ההסכם. 

)סגנית אחות ראשית, סגנית לאחות אחראית  סגנית לתפקיד ניהוליבכל מקום בו ייקבע תפקיד של  .4.4

מזה של נושאת התפקיד הניהולי, אלא אם  באחתיהיה מתח רמות הגמול של הסגנית בתקן נמוך וכו'(, 

 יצוין אחרת בטבלאות התפקוד.
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 מינימוםה  שכרב. 

 
 

 

שכר המינימום הוא שכר העבודה )לשעת עבודה, ליום עבודה או לחודש עבודה(, הנמוך ביותר אותו רשאי  .1

 ₪ 4,650עומד על שכר המינימום להיום נכון , מעסיק לשלם לעובד

 

, לקביעת  שכר המינימום יובאו בחשבוןולהסכמים הקיבוציים  1987לחוק שכר המינימום התשמ"ז  בהתאם .2

 רכיבי השכר הבאים: בין היתר,

 

תוספת וותק כל השכר המשולם בגין אחיות ל ,במילים אחרות(. 0שכר יסוד או שכר משולב )בוותק  .2.1

צורך חישוב שכר מינימום, וההשלמה לשכר מינימום תשולם ללא יובאו בחשבון ( 0על )ממקצועי 

 .למרות שהשכר ברכיב הוותק יעלה

 

ואולם לא יובאו בחשבון תוספת משפחה, תוספת ותק, ; תוספת קבועה המשתלמת לעובד עקב עבודתו .2.2

ורת י"ג, מענקים על תוספת בשל עבודה במשמרות, פרמיה מדודה, מוסכמת, קבועה או קבוצתית, משכ

, בכפוף להסכמים בסיס שנתי, והחזר הוראות לרבות הוצאות כלכלה, אש"ל ונסיעות שמשלם המעביד

 .קיבוציים ורכיבי השכר הקבועים שם

 

)תוספת סיעוד בשרותי בריאות כללית( לא יובאו  10%תוספת בית החולים ותוספת  1.4.2008-החל מ .2.3

בלבד השינוי האמור יכנסו  13, 12, 11, 10כר מינימום ברמות בחשבון לצורך חישוב השלמת השכר לש

ולא יאוחר מהמשכורת המשולמת בגין  2008לתוקפו החל מהמשכורת המשולמת בגין חודש אפריל 

  .2008חודש מאי 
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 לערך שעה פנסיוניותתוספות שכר ג. 

 
 

 הגדרה .1

, ומתוך כך משפיעות על עבודה נוספת, חישוב ערך שעהעניין להלן מפורטות תוספת השכר שיובאו בחשבון ל

 כגון תחום משמרת, תורנויות, כונניות, שעות נוספות וכל עבודה נוספת.

 

 , כפי שצוין לעיל:, יהיה לפי ההשכלה המוכרת של האחותטבלאות השכר המשולב .2

 

 אחות מעשית

 אחות מוסמכת

 אחות ב.א.

 אחות מ.א.

 אחות דוקטור

 

 %5.35תוספת  .3

 

 (%6.33/אקדמאית  %4/ מוסמכת %2.50מעשית )  2009תוספת  .4

לן )להלן: להמפורטים ההחל מהמועד הקובע תשולם לאחים ואחיות תוספת שכר חדשה, בשיעורים 
  , בהתאם לטבלת השכר לפיה משולם שכרה:"(2009"תוספת 

 

 PhD- 6.33%או  BA ,MAבעלת תואר לאחות  .4.1

 4% מוסמכתלאחות  .4.2

 2.5% -מעשיתלאחות  .4.3

 

 (%4) 2011תוספת  .5

 

  (2013תוספת שקלית ) .6

 
  ₪ 1,398.70תוספת בשיעור של 

 

  (2016תוספת שקלית ) .7

 
 תתעדכן בשיעורים במועדים המפורטים להלן: תוספת בשיעור

 התוספת הכוללת תעמוד על הסכום : החל מהמועד :

01.07.2016 99.66 

01.06.2017 227.62 

01.12.2018 377.11 

01.03.2019 727 
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 גמול השתלמות אחיות .8

 גמול השתלמות יחושב כאחוז מהשכר המשולב. .8.1

מהשכר המשולב,  %1.2, ישולם לאחות גמול השתלמות בשיעור של שעות לימוד מוכרות 112עבור כל  .8.2

 .10.8%יחידות, סך הכול  9וזאת עד תקרה של 

 שעות. 25שעות, ובלבד שהם מעל  112ניתן לצבור גם קורסים שהם פחות מ .8.3

 

  אשפוז מחלקת אחראית אחותתוספת  .9

". התוספת הינה בשיעור של אחראית מחלקת אשפוזתוספת המשולמת לאחות אשר עיסוקה הינו "
125.56  .₪ 

 

  תפקיד בעלות אחיות .10

 .₪ 251 אחראית מחלקה בבית חולים  החל מסגנית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

http://www.education.gov.il/kurs/course_search.asp
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 ערך שעה פנסיוניות שאינן  לחישובתוספות שכר ד. 
 

 

 
לחישוב ערך שעה ועבודה נוספת אולם, התוספת תהווה רכיב לפיצויי  תוספות מהשכר המשולב שאינןהסבר: 

 רכיב לתמריץ אחיות.לפיטורין, רכיב להפרשות לפנסיה ולקרן השתלמות ו

 
 99הסכם שכר 

 

 .(תוספת סיעוד –נקראבשרותי בריאות כללית ) 10% בגובהשכר תוספת 

 

 97הסכם שכר 

 

 .(תוספת סיעוד –נקרא בשרותי בריאות כללית ) 3.3% שכר בגובהתוספת 

 

  תוספת מנהל

 כוננות מנהלית(בשירותי בריאות כללית : )
 

 ן מעת לעת., כפי שיתעדכ0מהשכר ההתחלתי של אחות מוסמכת בוותק  6.33%ה הינה בערך ידכל יח

 

 אחיות בתי החולים -מנהל ת תוספת ידויחמספר  .1

 יחידות תוספת מנהלמספר  תפקיד

 25 מיטות   301 -אחות ראשית בית חולים מ

 20 מיטות   300אחות ראשית בית חולים עד 

סגנית אחות ראשית, מרכזת תחום בכירה, מפקחת קלינית, 

 אחות כללית, מרכזת חת"ש

12 

 12 קהאחות אחראית מחל

 3 סגנית לאחות האחראית

 
 

 אחיות למרפאת חוץ של בתי החולים -מספר כוננויות מנהל  .2

     
 יותומספר כוננ תפקיד

 12 אחות אחראית מרפאת חוץ א'

 8 אחות אחראית מרפאת חוץ ב'

 אחות אחראית מרפאת חוץ ג'

 סגנית אחות אחראית מרפאת חוץ א'

6 

 1 אחות אחראית מרפאה מקצועית
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 אחיות  החינוך -מספר כוננויות מנהל  .3

 
 

 יותומספר כוננ תפקיד
 12 גוני א'-מנהלת בי"ס לאחיות רב

 6 גוני א'-סגנית מנהלת בי"ס לאחיות רב
 4 מרכזת תוכניות לימודים

 4 מרכזת קורס עצמאי / מרכזת בכירה
 13 מרכז/ת תוכנית לימודים
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 קליניתהדרכה ה. 

 

 

 דרגה למדריכה קלינית .1

 המוגדר תוך כדי מילוי תפקידן הקבוע ובנוסף לתפקידןאחיות בתי החולים ובריאות הקהילה שנדרשות  .1.1

להדריך במסגרת זמנים הנקבעים מראש משתלמים אשר הכשרתם הינה במסגרת תוכנית לימודים 

 .ותבכפיפות לתעריף הנחיית מטל זכאיות לתשלום עבור הדרכהמאושרת, 

 שעות בחודש.  15-מספר שעות ההדרכה מוגבל עד ל .1.2

 

 שעות הדרכה קלינית .2

, כל עוד משמשת בתפקיד 13חודשים זכאית לעלות לרמה  6ושהייתה בדרגתה זו  12מדריכה קלינית ברמה  .2.1

 מדריכה קלינית.

  13פחות, תוענק לה רמת גמול חודשים בשנת עבודה, ל 4מדריכה קלינית אשר משך ההדרכה הוא  .2.2

 .1.109-משך כל השנה, זאת החל מב

למשך חצי חודשים בשנה תוענק לה דרגה  4ה שלה הוא חודשיים ועד כמדריכה קלינית אשר משך ההדר .2.3

 שנה.

, ע"פ 14( המדריכות קלינית תוענק להן רמת גמול 11-13מילדות )כידוע מתח רמת הגמול שלהן הוא  .2.4

 העקרונות והכללים המפורטים לעיל.
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 עבודה שעותו. 
 

 שעות עבודה .1

 שבועיות שעות 36 הן החולים בבתי העבודה שעות .1.1

  שעות הכנה מחוץ למוסד. 4מתוכן, שעות בשבוע.  36מורות בבתיה"ס לסיעוד עובדות  .1.2

שעות,  וסגניות בתיה"ס לסיעוד  50 -תהיה מכסת שעות נוספות למנהלות בתי ספר א'  1.5.88-החל מ

 שעות.  25 -א' 

 משמרות תחום .2

 ימי חול .2.1

 13:00-07:00 1 תחום

 20 %   19:00-13:00 * 2 תחום

 50 %    07:00-19:00 3 תחום

 87%    שעות 7 אחרי

 125%   שעות 9 אחרי

 

 8משמרות לפחות או לחילופין באותו היום עבדו מעל  6* מתייחס לאחיות שעבדו בחודש קלנדרי 

 שעות.

 ימי שישי .2.2
 

 13:00-07:00 1 תחום

 40  %  19:00-13:00 2 תחום

 100 %   07:00-19:00 3 תחום

 

 ימי שבת  .2.3
 
 

 75  % 13:00-07:00 1 תחום

 75  % 19:00-13:00 2 תחום

 100 %   007:00-19:00 3 תחום
3:00-07:00 
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 בתי חולים שעות נוספותז. 

 
 

 

שעות עבודה  36 מהשהשלי שעות רצופות במשמרת, לאחר 4לפחות  האשר עבד ,במשרה מלאהאחות  .1

לתשלום עבור כל שעה במשמרת זו בהתאם לתחום המשמרת אותה  תהיה זכאיתשבועיות, בחישוב שבועי, 

 . הביצע

 

 :השיעורים הבאים תחום המשמרתאחיות אלו, יתווספו מעבר לתוספת ל .2

 .לשעה 50%תוספת  – 11-ו 10ברמה אחות  .2.1

 .לשעה 45%תוספת   - ומעלה 12ברמה  אחות  .2.2

 

 בירת שעות נוספותצ
 

שעות שבועיות בבנק שעות   36לאחיות העובדות בבתי חולים תהיה אפשרות לצבור את השעות הנוספות שמעל 

ימי עבודה בלבד, וזאת מעבר למכסה המרבית אותה ניתן לצבור לפי הכללים המקובלים  30עד למקסימום של 

 .אצל המעסיק
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 בתי חוליםמענק משמרות  ח. 

 
 

התקופה הרלוונטית לחישוב מענק משמרות הינה שנה קלנדרית החל מיום  הראשון לחודש ינואר של  .1

 לדצמבר של אותה השנה. 31השנה החולפת ועד 

משמרות.  75זכאית אחות במוסד שעובד שלוש משמרות ביום, ואשר במהלך השנה הרלוונטית עבדה מעל  .2

 )בחלקיות המשרה בהתאמה(. 

 משמרות. 40במהלך השנה הרלוונטית עבדה מעל אחות שמשמרות ביום,  2שנהוג לעבוד במקום  .3

 .שנההבמהלך שנוצלו וימי החופשה שבוצעו התשלום יהיה כפונקציה של המשמרות  .4
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 בתי חוליםב תורנותט. 

 
 

 
רתוקה בין כותלי בית החולים על מנת , להישאר ךמצב בו נדרשת אחות, על ידי מי שהוסמך לכ - "תורנות" .1

להיענות לכל קריאה למילוי תפקיד. זמן התורנות הינו מחוץ לשעות העבודה הרגילות של בית החולים, 
 ומחוץ לשעות העבודה הרגילות של המוסד בו הוא תורן.

 תורנות חלה בחדרי ניתוח בלבד.

 , במוסד.שעות במשמרת בוקר ביום חול-""שעות עבודה רגילות של המוסד .1.1

 לתקשי"ר. 27.611כהגדרתה בפסקה  -שבת/מועד .1.2

                         (   )חודשים לשנה 12משכורת חודשית*  -שכר שעה .1.3
 )שבועות לשנה*מכסת שעות העבודה הרגילה לשבוע52                   

 

 לאורך נוסחה זו "משכורת חודשית" תכלול את רכיבי השכר הבאים:  .1.3.1
 תפקיד, גמול השכלה, תוספת אחראי מחלקת אשפוז ותוספת משפחה. שכר משולב, גמול

 לצורך נוסחה זו "מכסת שעות העבודה הרגילה לשבוע" תקבע כך:  .1.3.2
בו פסק המוסד לבוררות בר"מ  30.4.79א' לזכרון הדברים מיום 2לעובד שחל עליו סעיף 

 שעות. 36 -7.8.79מיום  5/79
 שעות. 40 -כל עובד אחר

 אי לתשלום שכר שעה עבור כל שעת תורנות ותוספת כלהלן:עובד בתורנות זכ .1.3.3

 עבור תורנות שלא בהמשך לעבודה רגילה באותו יום: .1.3.4

 
 התוספת לתורנות לא בהמשך ליום עבודה לשעה זמן התורנות

 בשבת/ מועד יום שישי/ערב מועד ביום חול עד שעה משעה
7:00 13:00   75% 

 75% ל"י 22.5 ל"י 16.67 19:00 13:00
19:00 07:00 50% 100% 100% 

 
יהיו הסכומים  1.10.78-החל ב 1.4.78-ל"י הנקובים לעיל נכונים  ל -הסכומים הנקובים ב

 ל"י בהתאמה. 25.40ל"י ו 18.83

 עבור תורנות בהמשך לעבודה רגילה באותו יום: .1.3.5

 
 התוספת לתורנות לא בהמשך ליום עבודה לשעה זמן התורנות

 בשבת/ מועד ם שישי/ערב מועדיו ביום חול עד שעה משעה
 100% ל"י 28.1 ל"י 22.5 19:00 13:00
19:00 07:00 

 למחרת
75% 125% 125% 

 
יהיו הסכומים  1.10.78-החל ב 1.4.78-ל"י הנקובים לעיל נכונים  ל -הסכומים הנקובים ב

 ל"י בהתאמה. 31.70 -ל"י ו25.40
 

 קי שעות לא יובאו בחשבון.התוספת עבור תורנות תשולם רק עבור שעות מלאות וחל .1.3.6

ל"י  עבור תורנות  50העובד האחראי לרבות יחידי בתורנות יהיה זכאי לתוספת אחראית בסך  .1.3.7
 שלמה.

 ל"י. 56יהיה  1.10.78-החל ב 1.4.78-הסכום הנקוב לעיל נכון ל

שעות רצופות או יותר יהיה זכאי לתוספת כפולה לפי נספח  12אחראי כנ"ל בתורנות שנמשכה  .1.3.8
 ( לעיל.1קטן )

תורן לילה אשר עקב צורכי עבודה, עבד בתחום משמרת בוקר כהמשך ישיר של התורנות, זכאי  .1.3.9
לתשלום עבור שעות אלו לפי תעריף לילה וזאת בתנאי שלא היה מסודר מראש לעבודה 

 במשמרת בוקר או לתורנות בשעות אלה.

 הסכומים הנקובים בסעיף זה יעודכנו לפי נספח ג' להסכם המסגרת. .1.3.10
 תמורה בגין תורנויות תהיה שכר שעה ועוד תוספת עבור כל שעת תורנות.ה
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 בתי חוליםב כוננותי. 

 
 

מצב שבו נדרשת אחות על ידי המוסמך לכך, להישאר רתוקה בביתה )או במקום מוסכם אחר(, על  -"כוננות"

פקיד. זמן הכוננות הוא מנת להיענות לכל קריאה, מצד המוסמך לכך, ולהתייצב במקום העבודה לשם מילוי ת

מחוץ למכסת שעות העבודה הרגילות של האחות ומחוץ לשעות העבודה הרגילות של בית החולים בו היא 

 כוננית.

 –אחות שנדרשה על ידי מי שהוסמך לכך לבצע כוננות תהיה זכאית למורה כלהלן  .1

 .משכר שעת עבודה עבור כל שעת כוננות 2/3 –בימי חול 

 .משכר שעת עבודה עבור כל שעת כוננות 6/7 -ימי שבת/ מועדב .2

משכר שעת עבודה  6/7-משכר שעת עבודה עד כניסת שבת/ חג ו 2/3 -בערב שבת/ חג )כוננות סופ"ש(  .3

 .לאחר מכן, עבור כל שעת כוננות

נקראה אחות בכוננות להתייצב למקום עבודה לשם מילוי תפקידה, תהיה זכאית לתמורה עבור זמן  .4

 –, קוד בשבת 1934 -נוספות, וזאת במקום התמורה בגין הכוננות )קוד בחול שהותה בתפקיד כשעות

1935  .) 

 
 שעות במשמרת בוקר ביום חול, במוסד. - "שעות עבודה רגילות של המוסד"

 לתקשי"ר. 27.611כהגדרתה בפסקה  - שבת/מועד

 )חודשים לשנה(                            12משכורת חודשית* - שכר שעה

 

 (מכסת שעות העבודה הרגילה לשבוע * )שבועות לשנה 52 .5

 
 " תכלול את רכיבי השכר הבאים:משכורת חודשיתלאורך נוסחה זו "

 שכר משולב, גמול תפקיד, גמול השכלה, תוספת אחראי מחלקת אשפוז ותוספת משפחה.

 " תקבע כך:מכסת שעות העבודה הרגילה לשבועלצורך נוסחה זו "

מיום  5/79בו פסק המוסד לבוררות בר"מ  30.4.79כרון הדברים מיום י' לזא2לעובד שחל עליו סעיף 

 שעות. 40 -כל עובד אחר שעות. 36 -7.8.79

 

 הכוננות והקריאה מכוננויות מדווחות לפי שעות המבוצעות בפועל. .6

שעות לחודש, וזאת  17כוננויות חול בנות  6מנהלות שירותי סיעוד בבית חולים זכאיות למכסה של  .7

 .(1924או  1919י כי היא חתמה על הצהרה )קוד בתנא

 

 

 כוננות תשלום
 
 

 עובד בכוננות זכאי לתשלום עבור זמן הכוננות :

  משכר שעה עבור כל שעת כוננות. 3/2 –בימי חול 

  משכר שעה עבור כל שעת כוננות. 7/6 –בימי שבת וחג 

 27.545-עבודה  בשעות נוספות,  בהתאם לנדרש העובד לעבוד  שעות נוספות בעת כוננות,  יקבל תמורה עבור 

 של התקשי"ר. השעות הנוספות אינן מהוות חלק משעות העבודה השבועיות.
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 תמריציםי"א. 

 

 

 

 םבתי חולי לאחיות תמריץ
 

 לשרת בתפקידן במשך שנה אחת לפחותוחתמו ניתן לאחיות אשר התחייבו התמריץ  .4

 

 שיעור התמריץ  .5

 שיעור התמריץ היקף משרה

 .*שכר חודש וחצי מהכנסתו החודשית הממוצעת   100%

 הכנסה חודשית ממוצעת אחת 100%משרה עד 75% 

 מהכנסה חודשית ממוצעת  75% 75%משרה עד  50%

 

של שנת ראשון לספטמבר הכנסה חודשית ממוצעת של העובד היא ההכנסה השנתית של העובד מתאריך  .6

הכנסה זו כוללת את כל  . 12-ריה מחולקת בשל השנה שלאחלאוגוסט  31 החתימה ועד לתאריך

 . התשלומים בגין החזרי הוצאות ו"מקדמת התמריץ" או כל חלק אחר ממנו

 תקופה ההתחייבות  .7

באוגוסט של השנה שלאחריה,  31בספטמבר של כל שנה ועד  1-מ –תקופת ההתחייבות תהיה לשנה 

 ".תמורתה יקבל העובד "מקדמת תמריץ" ו"השלמת תמריץ

 

 תמריץ מקדמת

 

 התשלום .8

 מקדמת תמריץ .1

 מחושבת עפ"י שכרו המשולב של העובד בעד חודש ספטמבר של כל שנה בה הוא חותם על ההתחייבות

 השלמת תמריץ .2

 .סכום ההפרש בין ההכנסה החודשית הממוצעת של העובד )כנ"ל( לבין "מקדמת התמריץ"

 

  לאחיות בי"ח מיוחד משמרות תמריץ
 

וגם ובגין משמרות ראשונה ושנייה בשבת/חג למחרת(  07.00עד  19.00 -וונה בשעות משלשית ורביעי )הכתמריץ 

 בהתאם לחלקיות המשרה, כלהלן:  

 חלקי משרה 4.0 -הכפלה ב -   בעד משרה מלאה

 חלקי משרה 3.5 -הכפלה ב -       99%-75%בעד 
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 חלקי משרה 2.5 -הכפלה ב -                 50%בעד 

 שבת שישי חמישי רביעי שלישי ניש ראשון שעות / יום

 משולם לא נכלל לא נכלל לא נכלל לא נכלל לא נכלל לא נכלל 07-19

 משולם משולם משולם משולם משולם משולם משולם 19-07
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 יובל מענקי"ב. 

 
 

 מהמשכורת הקובעת לצורך מענק יובל 60% גובה המענק  כללי:

 

 המוסדות המוכרים 
 

שנה ומעלה בשירות המעסיקים  25של כל שנה יעמדו לזכותם במצטבר  31.10אלה שעד ישולם ל 1.1.99-החל מ

 החתומים ובהתאם להחלטת ועדת מעקב

  עובדי מדינה 

  שרותי בריאות כללית 

 הדסה 

 עריית תל אביב, חיפה, ירושלים 

  בי"ח שערי צדק 

 בי"ח ביקור חולים 

 בי"ח לניאדו 

 בי"ח משגב לדך 

 שלטון מקומי 

 

  נק יובללחישוב מעותק 
 

 ותק לעניין המענק כולל:

   ותק עבור שירות חובה בצה"ל 

 שירות במשטרה או בשב"ס 

 שרות במערכת ביטחון אחרת 

 שירות לאומי 

חישוב השכר הפנסיוני , כי המענק ייכלל בחישוב ההכנסה החודשית הממוצעת לעניין למען הסר ספק הובהר

 הפרשות לקרן השתלמות.תשלום התמריץ. המענק לא יובא בחשבון לעניין ול

ייכלל בחישוב השנים לזכאות  אינותק מקצועי מחו"ל שהוכר על ידי משרד הבריאות לעולים חדשים וויובהר, 

 .למענק יובל
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 . החזר הוצאותגי"

 
 

 הבראה דמי
 

מוסד אותו הל בוב, לעובד העובד מעל שנה, בהתאם למקקצובת הבראה ונופש ניתנת פעם אחת לכל שנה

 .של העובד , בהתאם לוותקההבראה ושיעור התשלום בגין כל יום לימי

 

 ימי עיון והשתלמות
 

 זכאות לימי עיון .9

 ימי השתלמות לשנה, באישור המעסיק ובתיאום מראש עימו.  8-כל אח ואחות זכאים להשתתף ב

  ימים אלה ייראו כימי עבודה לכל דבר ועניין

 צבירת ימי עיון .10

 .ימי השתלמות 24  -שנים. מקסימום צבירה  6ימים כל שנה, עד  4כסה  העובד יוכל לצבור מתוך המ

 ניצול .11

 השתלמויות או קורסים שהמעסיק מחייב את העובד להשתתף בהם, לא ייחשבו במניין השתלמויות אלה.

 

 מעונות ילדים
 
 

דכוני ם בעלבד )הסכום מתעדכן מדי פעשנים, זכאית לתוספת מעונות אחת ב 12אם לילד או ילדים עד גיל  .א

 שכר אחרים(.

עבור ילד ₪  300של  , זכאית לתשלום5בנוסף לאמור בסעיף הקודם, אחות שהיא אם לילד או ילדים עד גיל  .ב

  עבור ילד שני וזהו.₪  200-ראשון ו

 סכומים אלה ישולמו יחסית לחלקיות המשרה. .ג

 כדין אם עובדת. –דינו של אלמן או גרוש אשר ילדיו בחזקתו  .ד

 

 תוספת מעונות - 0112הסכם מסגרת 

 ישולם החזר הוצאות בעד החזקת ילד במעון)להלן "תוספת מעונות"( כדלקמן: 1.9.2011החל מיום  .1

תוספת המעונות תשולם בגין השתתפות חלקית בהוצאות אחזקת ילד במעון או בהשגחה אחרת,  .1.1

 בהתאם לתנאי הזכאות שלהלן.

 כן נאמר אחרת. שנים, אלא אם 5מי שטרם מלאו לו  -לעניין זה "ילד"

תוספת המעונות תשולם לעובדת שהינה אם לילד, והיא לא תידרש להמציא למעסיק קבלות )מטעמי  .1.2

 נוחות(.

 סכום תוספת המעונות הוא כדלקמן: .1.3

 בחודש.₪  313 –בעד ילד אחד/ילד ראשון  .1.3.1

 בחודש.₪  210 -בעד ילד שני .1.3.2
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 מכסות -טלפון 
 
 

 זכאיות אחיות להלן טבלת המכסות של שיחות הטלפון להן 

 
 (10אחות מן השורה )רמה 

 

     שיחות 50            שנה 0-1ותק 

    שיחות 75            שנה 2-5ק ות 

     שיחות 100 שנים ומעלה       6ותק 

 
 (10אחות מן השורה )רמה 

 
    שיחות 25            11-12רמות 

    שיחות 50                   13-14רמות 

    שיחות 75            15-16רמות 

    שיחות 100            17-18רמות 

 
 
 

 ביגוד
 
 
 

 לאחיות בבתי החוליםביגוד 

 

מסכום הקצובה המשולמת על פי הוראות החשב הכללי לרמה מרבית למקבלי קהל  80%-אחיות זכאיות ל
 .__חש"_2,091_העומד על , 22.06.2016  נכון ליום הרמה המרבית למקבלי קהל -)רמה ד'(
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 ד. זכויות סוציאליות"י

 
 

 

 ימי חופשה שנתית
 

  .ימי עבודה בכל שנה 26עובדים המדורגים בדירוג האחים והאחיות זכאים לחופשה שנתית בת כללי:

 

 צבירת חופשה
 

המספר המרבי של ימי חופשה  .אחיות חייבות לנצל על פי רישום תלוש המשכורת תחת הכותר "חובת ניצול"

 שעובד רשאי לצבור היא על פי מה שהוחלט על ידי המעסיק.

 .יום 65דוגמא : במדינה 

 
 ימי שבתון

 יום העצמאות 

  (136, ס' 1969 –יום הבחירות לכנסת )חוק הבחירות לכנסת, תשכ"ט 

 
 ימי בחירה

 
 הבאים ולקבל משכורת בעדם:עובד מדינה רשאי להיעדר כל שנה לפי בחירתו בשניים מתוך הימים 

 
 יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ערב ראש השנה

 יום זיכרון אישי של קרוב משפחה שנפל במערכות ישראל  ערב יום הכיפורים

 ל"ג בעומר ערב חג הסוכות

 יום שיחרור ירושלים הושענא רבה

 אחד במאי עשרה בטבת )יום הקדיש לחללי השואה

 ותערב חג השבוע פורים

 כ' בתמוז ערב פסח

 תשעה באב חג המימונה )כ"ב בניסן(

 לאומי-יום האישה בין יום הזיכרון לשואה ולגבורה )כ"ז בניסן

 
 אבל יהודיחופשות 

 
נפטר קרוב משפחה של עובד יהודי, זכאי העובד, לפי הדין, להיעדר מיום פטירת קרוב המשפחה עד יום 

  חלה ביום הקבורה.קבורתו ועוד שבעה ימים, כולל שבת ה

 אב, אם, בן, בת, אח, אחות, בעל או אישה. – קרוב משפחה ליהודי
 

 חופשות אבל מוסלמי ונוצרי
 
נפטר קרוב משפחה של עובד מוסלמי או נוצרי, זכאי העובד להיעדר מן העבודה מיום פטירת קרוב המשפחה  

 עד יום קבורתו ועוד שלושה ימים החל ביום הקבורה.

אב, אם, בן, בת, סבא, סבתא, אח, אחות, נכד, נכדה, בעל, אישה, דוד או  – למוסלמי ונוצריקרוב משפחה 

 דודה )קרובי דם ולא קרובי חיתון(.
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 חופשות אבל דרוזי

 
 נפטר קרוב משפחה של עובד דרוזי, זכאי העובד להיעדר מן העבודה שבעה ימים מיום פטירת קרוב המשפחה.

בן, בת, סבא, סבתא, אח, אחות, נכד, נכדה, חותן, חתן, גיס, גיסה, אחיין,  אב, אם, – קרוב משפחה לדרוזי

 אחיינית, דוד, דודה, בן דוד, בת דודה, בעל או אישה.

 

בתקופת חופשת האבל זכאי העובד לקבל את המשכורת שהיה מקבל בעד אותו פרק זמן אילו לא יצא 

 .לחופשה והמשיך לעבוד

 
 

 מחלה
 

 ימי מחלה בשנה. 30 -לאחות זכאית ככלל, במגזר הציבורי ה

 .ולפדיון בהתאם ובכפוף לכללים וההסכמים בכל מוסד ימי המחלה ניתנים לצבירה

 

 מחלה על הצהרה
 

 יעובד הנעדר מעבודתו לרגל מחלה ללא תעודת מחלה ולא קיבל טיפול מרופא, ימסור, בשובו לעבודה, ליד

 .מי הצהרה בהתאם לכללי הזכאות במקום עבודתו, ויקבל תשלום כיהממונה, הודעה אישית על מחלתו
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 פנסיהט"ו. 

 
 

ההסדרים הפנסיוניים הם פונקציה של החיקוק והתקנונים השונים הקובעים לכל הסדר, ולצורך בחינת 

 הזכויות כל אחות תפנה להסדר הרלוונטי.

ה תקציבית, פנסיה וותיקה ופנסיה צוברת ניתן לחלק את ההסדר הפנסיוני לשלושה סוגים עיקריים: פנסי

 חדשה.

 כדלהלן:הפרשות הפנסיוניות משתנות, 

  .2%בהסדר הראשון, פנסיה תקציבית בשירות המדינה, ניכוי משכר העובד בשיעור של 

 לפיצויים. 6%לפנסיה ו 7.50%ק ; ניכוי מהמעסי7%, ניכויי עובד לפנסיה בשיעור בהסדר השני, פנסיה וותיקה

 6%לפנסיה ו 7.50%; ניכוי מהמעסיק 7%צוברת חדשה, ניכויי עובד לפנסיה בשיעור שלישי, פנסיה בהסדר ה

 לפיצויים.

 

 

 

 
 השתלמות קרן. ט"ז

 
 

ע"י  7.5%-ע"י העובד ו 2.5%העמיתים ומעסיקיהם מפרישים לקרן תשלומים חודשיים רצופים בשיעורים של 

 המעסיק.

 

 
 לתגמולים  גמל קופות. זי"

 
 

 

מחושבים לפנסיה, בהתאם להסדר במקום העבודה,  שאינםה לקופת גמל לתגמולים היא מרכיבי השכר הפרש

 :תהיה בשיעור כדלהלןההפרשה כאשר 

 עובד 5.00%

 מעביד  5.00%

 

 

 

 . נספחיםחי" 
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 אחות מעשית -נספח א': טבלת שכר
 

שנות 
 ותק

 דרגות

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

0 2,380.25 2,599.23 2,735.69 2,879.32 3,030.48 3,197.16 3,373.01 3,558.52 3,754.24 3,960.72 4,178.57 4,408.39 

1 2,454.04 2,679.81 2,820.50 2,968.58 3,124.42 3,296.27 3,477.57 3,668.83 3,870.62 4,083.50 4,308.11 4,545.05 

2 2,530.11 2,762.88 2,907.93 3,060.60 3,221.28 3,398.46 3,585.38 3,782.57 3,990.61 4,210.09 4,441.66 4,685.95 

3 2,608.55 2,848.53 2,998.08 3,155.48 3,321.14 3,503.81 3,696.52 3,899.83 4,114.32 4,340.60 4,579.35 4,831.21 

4 2,689.41 2,936.83 3,091.02 3,253.30 3,424.10 3,612.43 3,811.12 4,020.72 4,241.86 4,475.16 4,721.31 4,980.98 

5 2,772.78 3,027.88 3,186.84 3,354.16 3,530.24 3,724.41 3,929.26 4,145.36 4,373.36 4,613.89 4,867.67 5,135.39 

6 2,858.74 3,121.74 3,285.63 3,458.13 3,639.68 3,839.87 4,051.07 4,273.87 4,508.94 4,756.92 5,018.57 5,294.59 

7 2,947.36 3,218.51 3,387.49 3,565.34 3,752.51 3,958.90 4,176.65 4,406.36 4,648.71 4,904.39 5,174.14 5,458.72 

8 3,038.73 3,318.29 3,492.50 3,675.86 3,868.84 4,081.63 4,306.13 4,542.96 4,792.82 5,056.42 5,334.54 5,627.94 

9 3,132.93 3,421.15 3,600.77 3,789.81 3,988.77 4,208.16 4,439.62 4,683.79 4,941.40 5,213.17 5,499.91 5,802.40 

10 3,198.72 3,493.00 3,676.38 3,869.40 4,072.54 4,296.53 4,532.85 4,782.15 5,045.17 5,322.65 5,615.41 5,924.25 

11 3,265.89 3,566.35 3,753.59 3,950.66 4,158.06 4,386.76 4,628.04 4,882.57 5,151.12 5,434.43 5,733.33 6,048.66 

12 3,334.48 3,641.25 3,832.41 4,033.62 4,245.38 4,478.88 4,725.23 4,985.11 5,259.29 5,548.55 5,853.73 6,175.69 

13 3,404.50 3,717.71 3,912.89 4,118.33 4,334.53 4,572.94 4,824.46 5,089.80 5,369.74 5,665.07 5,976.66 6,305.38 

14 3,476.00 3,795.78 3,995.06 4,204.81 4,425.56 4,668.97 4,925.77 5,196.68 5,482.50 5,784.03 6,102.17 6,437.79 

15 3,548.99 3,875.49 4,078.96 4,293.11 4,518.50 4,767.02 5,029.21 5,305.81 5,597.63 5,905.50 6,230.32 6,572.98 

16 3,623.52 3,956.88 4,164.62 4,383.27 4,613.38 4,867.13 5,134.83 5,417.23 5,715.18 6,029.51 6,361.15 6,711.01 

17 3,699.61 4,039.97 4,252.07 4,475.32 4,710.27 4,969.34 5,242.66 5,531.00 5,835.20 6,156.13 6,494.74 6,851.95 

18 3,777.31 4,124.81 4,341.37 4,569.30 4,809.18 5,073.69 5,352.75 5,647.15 5,957.74 6,285.41 6,631.13 6,995.84 

19 3,856.63 4,211.44 4,432.54 4,665.25 4,910.17 5,180.24 5,465.16 5,765.74 6,082.85 6,417.41 6,770.38 7,142.75 

20 3,929.91 4,291.45 4,516.75 4,753.89 5,003.47 5,278.66 5,569.00 5,875.29 6,198.43 6,539.34 6,899.02 7,278.46 

21 4,004.57 4,372.99 4,602.57 4,844.22 5,098.53 5,378.96 5,674.81 5,986.92 6,316.20 6,663.58 7,030.10 7,416.75 

22 4,080.66 4,456.08 4,690.02 4,936.26 5,195.40 5,481.16 5,782.63 6,100.67 6,436.21 6,790.19 7,163.67 7,557.67 

23 4,158.19 4,540.74 4,779.13 5,030.05 5,294.12 5,585.30 5,892.50 6,216.58 6,558.49 6,919.21 7,299.78 7,701.27 

24 4,237.20 4,627.02 4,869.94 5,125.62 5,394.71 5,691.42 6,004.46 6,334.70 6,683.11 7,050.67 7,438.48 7,847.59 

25 4,317.71 4,714.93 4,962.46 5,223.01 5,497.21 5,799.56 6,118.54 6,455.05 6,810.09 7,184.63 7,579.81 7,996.69 

26 4,399.74 4,804.51 5,056.75 5,322.24 5,601.65 5,909.75 6,234.80 6,577.70 6,939.48 7,321.14 7,723.82 8,148.63 

27 4,483.34 4,895.80 5,152.83 5,423.36 5,708.08 6,022.03 6,353.26 6,702.68 7,071.33 7,460.24 7,870.58 8,303.46 

28 4,568.52 4,988.82 5,250.73 5,526.41 5,816.54 6,136.45 6,473.97 6,830.03 7,205.68 7,601.99 8,020.12 8,461.22 

29 4,655.32 5,083.61 5,350.50 5,631.41 5,927.05 6,253.05 6,596.98 6,959.80 7,342.59 7,746.43 8,172.50 8,621.98 

30 4,743.77 5,180.20 5,452.16 5,738.41 6,039.67 6,371.85 6,722.32 7,092.03 7,482.10 7,893.61 8,327.78 8,785.80 

31 4,833.91 5,278.62 5,555.75 5,847.44 6,154.42 6,492.92 6,850.04 7,226.78 7,624.26 8,043.59 8,486.01 8,952.73 

32 4,925.75 5,378.91 5,661.31 5,958.54 6,271.35 6,616.28 6,980.19 7,364.09 7,769.12 8,196.42 8,647.24 9,122.83 

33 4,979.93 5,438.08 5,723.58 6,024.08 6,340.34 6,689.06 7,056.98 7,445.10 7,854.58 8,286.58 8,742.36 9,223.19 

34 5,034.71 5,497.90 5,786.54 6,090.35 6,410.08 6,762.64 7,134.60 7,526.99 7,940.98 8,377.73 8,838.52 9,324.64 

35 5,090.09 5,558.38 5,850.19 6,157.34 6,480.59 6,837.03 7,213.08 7,609.79 8,028.33 8,469.88 8,935.75 9,427.21 

36 5,133.36 5,605.62 5,899.92 6,209.68 6,535.68 6,895.15 7,274.39 7,674.47 8,096.57 8,541.88 9,011.70 9,507.34 

37 5,176.99 5,653.27 5,950.07 6,262.46 6,591.23 6,953.76 7,336.23 7,739.71 8,165.39 8,614.48 9,088.30 9,588.16 

38 5,221.00 5,701.32 6,000.64 6,315.69 6,647.26 7,012.86 7,398.58 7,805.49 8,234.80 8,687.71 9,165.55 9,669.66 

39 5,265.38 5,749.78 6,051.65 6,369.37 6,703.76 7,072.47 7,461.47 7,871.84 8,304.79 8,761.55 9,243.46 9,751.85 

40 5,310.13 5,798.66 6,103.09 6,423.51 6,760.74 7,132.59 7,524.89 7,938.75 8,375.39 8,836.02 9,322.03 9,834.74 
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 אחות מוסמכת -נספח ב': טבלת שכר

 

 

 

 שנות ותק

 דרגות

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

0 2,511.15 2,742.18 2,886.14 3,037.67 3,197.15 3,372.99 3,558.50 3,754.22 3,960.70 4,178.54 4,408.36 4,650.82 

1 2,589.00 2,827.19 2,975.61 3,131.84 3,296.26 3,477.55 3,668.81 3,870.60 4,083.48 4,308.07 4,545.02 4,795.00 

2 2,669.25 2,914.83 3,067.85 3,228.92 3,398.45 3,585.36 3,782.55 3,990.59 4,210.07 4,441.63 4,685.91 4,943.64 

3 2,752.00 3,005.19 3,162.96 3,329.02 3,503.80 3,696.50 3,899.81 4,114.30 4,340.58 4,579.32 4,831.18 5,096.89 

4 2,837.31 3,098.35 3,261.01 3,432.22 3,612.42 3,811.09 4,020.70 4,241.84 4,475.14 4,721.27 4,980.94 5,254.90 

5 2,925.27 3,194.40 3,362.10 3,538.62 3,724.40 3,929.24 4,145.34 4,373.34 4,613.87 4,867.63 5,135.35 5,417.80 

6 3,015.95 3,293.43 3,466.33 3,648.32 3,839.86 4,051.04 4,273.85 4,508.91 4,756.90 5,018.53 5,294.55 5,585.75 

7 3,109.45 3,395.52 3,573.78 3,761.41 3,958.89 4,176.63 4,406.34 4,648.69 4,904.36 5,174.10 5,458.68 5,758.91 

8 3,205.84 3,500.78 3,684.57 3,878.02 4,081.62 4,306.10 4,542.93 4,792.80 5,056.40 5,334.50 5,627.90 5,937.43 

9 3,305.22 3,609.31 3,798.79 3,998.24 4,208.15 4,439.59 4,683.76 4,941.37 5,213.15 5,499.87 5,802.36 6,121.50 

10 3,374.63 3,685.10 3,878.57 4,082.20 4,296.52 4,532.82 4,782.12 5,045.14 5,322.62 5,615.37 5,924.21 6,250.05 

11 3,445.50 3,762.49 3,960.02 4,167.93 4,386.75 4,628.01 4,882.55 5,151.09 5,434.40 5,733.29 6,048.62 6,381.30 

12 3,517.85 3,841.50 4,043.18 4,255.45 4,478.87 4,725.20 4,985.08 5,259.26 5,548.52 5,853.69 6,175.64 6,515.30 

13 3,591.73 3,922.17 4,128.08 4,344.82 4,572.92 4,824.43 5,089.77 5,369.71 5,665.04 5,976.62 6,305.33 6,652.13 

14 3,667.16 4,004.54 4,214.77 4,436.06 4,668.96 4,925.74 5,196.65 5,482.47 5,784.00 6,102.13 6,437.74 6,791.82 

15 3,744.17 4,088.64 4,303.28 4,529.22 4,767.00 5,029.18 5,305.78 5,597.60 5,905.47 6,230.27 6,572.94 6,934.45 

16 3,822.79 4,174.50 4,393.65 4,624.33 4,867.11 5,134.80 5,417.20 5,715.15 6,029.48 6,361.11 6,710.97 7,080.07 

17 3,903.07 4,262.16 4,485.92 4,721.44 4,969.32 5,242.63 5,530.96 5,835.17 6,156.10 6,494.69 6,851.90 7,228.75 

18 3,985.04 4,351.67 4,580.12 4,820.59 5,073.68 5,352.72 5,647.12 5,957.71 6,285.38 6,631.08 6,995.79 7,380.56 

19 4,068.72 4,443.05 4,676.30 4,921.82 5,180.22 5,465.13 5,765.70 6,082.82 6,417.37 6,770.33 7,142.70 7,535.55 

20 4,146.03 4,527.47 4,765.15 5,015.34 5,278.65 5,568.97 5,875.25 6,198.40 6,539.30 6,898.97 7,278.41 7,678.73 

21 4,224.80 4,613.49 4,855.69 5,110.63 5,378.94 5,674.78 5,986.88 6,316.17 6,663.55 7,030.05 7,416.70 7,824.62 

22 4,305.07 4,701.15 4,947.95 5,207.73 5,481.14 5,782.60 6,100.63 6,436.17 6,790.16 7,163.62 7,557.62 7,973.29 

23 4,386.87 4,790.47 5,041.96 5,306.68 5,585.28 5,892.47 6,216.55 6,558.46 6,919.17 7,299.73 7,701.21 8,124.78 

24 4,470.22 4,881.49 5,137.76 5,407.50 5,691.40 6,004.42 6,334.66 6,683.07 7,050.64 7,438.42 7,847.54 8,279.15 

25 4,555.16 4,974.24 5,235.38 5,510.25 5,799.54 6,118.51 6,455.02 6,810.05 7,184.60 7,579.75 7,996.64 8,436.46 

26 4,641.70 5,068.75 5,334.85 5,614.94 5,909.73 6,234.76 6,577.66 6,939.44 7,321.11 7,723.77 8,148.58 8,596.75 

27 4,729.90 5,165.05 5,436.21 5,721.63 6,022.02 6,353.22 6,702.64 7,071.29 7,460.21 7,870.52 8,303.40 8,760.09 

28 4,819.76 5,263.19 5,539.50 5,830.34 6,136.43 6,473.93 6,829.99 7,205.64 7,601.95 8,020.06 8,461.16 8,926.53 

29 4,911.34 5,363.19 5,644.75 5,941.11 6,253.03 6,596.94 6,959.76 7,342.55 7,746.39 8,172.44 8,621.93 9,096.13 

30 5,004.65 5,465.09 5,752.00 6,053.99 6,371.83 6,722.28 7,091.99 7,482.06 7,893.57 8,327.72 8,785.74 9,268.96 

31 5,099.74 5,568.93 5,861.29 6,169.02 6,492.90 6,850.00 7,226.74 7,624.22 8,043.55 8,485.94 8,952.67 9,445.07 

32 5,196.64 5,674.74 5,972.65 6,286.23 6,616.26 6,980.15 7,364.05 7,769.08 8,196.37 8,647.18 9,122.77 9,624.53 

33 5,253.80 5,737.16 6,038.35 6,355.38 6,689.04 7,056.93 7,445.06 7,854.54 8,286.53 8,742.30 9,223.12 9,730.40 

34 5,311.59 5,800.27 6,104.77 6,425.29 6,762.62 7,134.56 7,526.95 7,940.94 8,377.69 8,838.46 9,324.58 9,837.43 

35 5,370.02 5,864.07 6,171.93 6,495.97 6,837.01 7,213.04 7,609.75 8,028.29 8,469.84 8,935.68 9,427.15 9,945.64 

36 5,415.67 5,913.92 6,224.39 6,551.18 6,895.13 7,274.35 7,674.43 8,096.53 8,541.83 9,011.64 9,507.28 10,030.18 

37 5,461.70 5,964.18 6,277.29 6,606.87 6,953.73 7,336.18 7,739.66 8,165.35 8,614.44 9,088.24 9,588.09 10,115.44 

38 5,508.12 6,014.88 6,330.65 6,663.03 7,012.84 7,398.54 7,805.45 8,234.76 8,687.66 9,165.49 9,669.59 10,201.42 

39 5,554.94 6,066.01 6,384.46 6,719.66 7,072.45 7,461.43 7,871.80 8,304.75 8,761.51 9,243.39 9,751.78 10,288.13 

40 5,602.16 6,117.57 6,438.73 6,776.78 7,132.57 7,524.85 7,938.71 8,375.34 8,835.98 9,321.96 9,834.67 10,375.58 
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 אחות ב.א. -נספח ג': טבלת שכר
 

 
שנות 
 ותק

 דרגות

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

0 2,649.28 2,893.01 3,044.90 3,204.76 3,373.01 3,558.52 3,754.24 3,960.72 4,178.57 4,408.38 4,650.84 4,906.64 

1 2,731.41 2,982.69 3,139.29 3,304.11 3,477.57 3,668.83 3,870.62 4,083.50 4,308.11 4,545.04 4,795.02 5,058.75 

2 2,816.08 3,075.16 3,236.61 3,406.53 3,585.38 3,782.57 3,990.61 4,210.09 4,441.66 4,685.94 4,943.66 5,215.57 

3 2,903.38 3,170.49 3,336.94 3,512.14 3,696.52 3,899.83 4,114.32 4,340.60 4,579.35 4,831.20 5,096.92 5,377.25 

4 2,993.38 3,268.77 3,440.39 3,621.01 3,811.12 4,020.72 4,241.86 4,475.16 4,721.31 4,980.97 5,254.92 5,543.94 

5 3,086.18 3,370.10 3,547.04 3,733.27 3,929.26 4,145.36 4,373.36 4,613.89 4,867.67 5,135.38 5,417.82 5,715.81 

6 3,181.85 3,474.58 3,657.00 3,849.00 4,051.07 4,273.87 4,508.94 4,756.92 5,018.57 5,294.57 5,585.77 5,893.00 

7 3,280.49 3,582.29 3,770.37 3,968.32 4,176.65 4,406.36 4,648.71 4,904.39 5,174.14 5,458.71 5,758.93 6,075.68 

8 3,382.18 3,693.34 3,887.25 4,091.33 4,306.13 4,542.96 4,792.82 5,056.42 5,334.54 5,627.93 5,937.46 6,264.03 

9 3,487.03 3,807.83 4,007.75 4,218.16 4,439.62 4,683.79 4,941.40 5,213.17 5,499.91 5,802.39 6,121.52 6,458.21 

10 3,560.26 3,887.80 4,091.92 4,306.75 4,532.85 4,782.15 5,045.17 5,322.65 5,615.41 5,924.24 6,250.07 6,593.83 

11 3,635.02 3,969.44 4,177.85 4,397.19 4,628.04 4,882.57 5,151.12 5,434.43 5,733.33 6,048.65 6,381.33 6,732.30 

12 3,711.36 4,052.80 4,265.58 4,489.53 4,725.23 4,985.11 5,259.29 5,548.55 5,853.73 6,175.67 6,515.33 6,873.68 

13 3,789.30 4,137.91 4,355.16 4,583.81 4,824.46 5,089.80 5,369.74 5,665.07 5,976.66 6,305.36 6,652.15 7,018.03 

14 3,868.87 4,224.80 4,446.62 4,680.07 4,925.77 5,196.68 5,482.50 5,784.03 6,102.17 6,437.77 6,791.85 7,165.41 

15 3,950.12 4,313.53 4,540.00 4,778.35 5,029.21 5,305.81 5,597.63 5,905.50 6,230.32 6,572.97 6,934.48 7,315.88 

16 4,033.07 4,404.11 4,635.34 4,878.70 5,134.83 5,417.23 5,715.18 6,029.51 6,361.15 6,711.00 7,080.10 7,469.51 

17 4,117.77 4,496.60 4,732.68 4,981.15 5,242.66 5,531.00 5,835.20 6,156.13 6,494.74 6,851.93 7,228.79 7,626.37 

18 4,204.24 4,591.02 4,832.06 5,085.75 5,352.75 5,647.15 5,957.74 6,285.41 6,631.13 6,995.82 7,380.59 7,786.53 

19 4,292.53 4,687.44 4,933.54 5,192.55 5,465.16 5,765.74 6,082.85 6,417.41 6,770.38 7,142.73 7,535.58 7,950.05 

20 4,374.09 4,776.50 5,027.27 5,291.21 5,569.00 5,875.29 6,198.43 6,539.34 6,899.02 7,278.45 7,678.76 8,101.10 

21 4,457.20 4,867.25 5,122.79 5,391.74 5,674.81 5,986.92 6,316.20 6,663.58 7,030.10 7,416.74 7,824.65 8,255.02 

22 4,541.88 4,959.73 5,220.13 5,494.19 5,782.63 6,100.67 6,436.21 6,790.19 7,163.67 7,557.65 7,973.32 8,411.86 

23 4,628.18 5,053.96 5,319.31 5,598.58 5,892.50 6,216.58 6,558.49 6,919.21 7,299.78 7,701.25 8,124.82 8,571.69 

24 4,716.11 5,149.99 5,420.38 5,704.95 6,004.46 6,334.70 6,683.11 7,050.67 7,438.48 7,847.57 8,279.19 8,734.55 

25 4,805.72 5,247.84 5,523.36 5,813.34 6,118.54 6,455.05 6,810.09 7,184.63 7,579.81 7,996.68 8,436.49 8,900.51 

26 4,897.03 5,347.55 5,628.31 5,923.80 6,234.80 6,577.70 6,939.48 7,321.14 7,723.82 8,148.61 8,596.79 9,069.62 

27 4,990.07 5,449.15 5,735.24 6,036.35 6,353.26 6,702.68 7,071.33 7,460.24 7,870.58 8,303.44 8,760.12 9,241.94 

28 5,084.88 5,552.68 5,844.21 6,151.04 6,473.97 6,830.03 7,205.68 7,601.99 8,020.12 8,461.20 8,926.57 9,417.54 

29 5,181.50 5,658.19 5,955.25 6,267.91 6,596.98 6,959.80 7,342.59 7,746.43 8,172.50 8,621.97 9,096.17 9,596.47 

30 5,279.94 5,765.69 6,068.40 6,387.00 6,722.32 7,092.03 7,482.10 7,893.61 8,327.78 8,785.78 9,269.00 9,778.80 

31 5,380.26 5,875.24 6,183.70 6,508.35 6,850.04 7,226.78 7,624.26 8,043.59 8,486.01 8,952.71 9,445.11 9,964.60 

32 5,482.49 5,986.87 6,301.19 6,632.01 6,980.19 7,364.09 7,769.12 8,196.42 8,647.24 9,122.81 9,624.57 10,153.93 

33 5,542.80 6,052.72 6,370.51 6,704.96 7,056.98 7,445.10 7,854.58 8,286.58 8,742.36 9,223.17 9,730.44 10,265.62 

34 5,603.77 6,119.30 6,440.58 6,778.72 7,134.60 7,526.99 7,940.98 8,377.73 8,838.52 9,324.62 9,837.47 10,378.54 

35 5,665.41 6,186.62 6,511.43 6,853.28 7,213.08 7,609.79 8,028.33 8,469.88 8,935.75 9,427.19 9,945.68 10,492.70 

36 5,713.56 6,239.20 6,566.78 6,911.54 7,274.39 7,674.47 8,096.57 8,541.88 9,011.70 9,507.32 10,030.22 10,581.89 

37 5,762.13 6,292.24 6,622.59 6,970.29 7,336.23 7,739.71 8,165.39 8,614.48 9,088.30 9,588.13 10,115.48 10,671.84 

38 5,811.11 6,345.72 6,678.89 7,029.53 7,398.58 7,805.49 8,234.80 8,687.71 9,165.55 9,669.63 10,201.46 10,762.55 

39 5,860.50 6,399.66 6,735.66 7,089.28 7,461.47 7,871.84 8,304.79 8,761.55 9,243.46 9,751.83 10,288.17 10,854.03 

40 5,910.32 6,454.06 6,792.91 7,149.54 7,524.89 7,938.75 8,375.39 8,836.02 9,322.03 9,834.72 10,375.62 10,946.29 
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 אחות מ.א. -נספח ד': טבלת שכר
 

שנות 
 ותק

 דרגות

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

0 2,794.99 3,052.13 3,212.37 3,381.02 3,558.52 3,754.24 3,960.72 4,178.57 4,408.38 4,650.84 4,906.64 5,176.50 

1 2,881.63 3,146.75 3,311.95 3,485.83 3,668.83 3,870.62 4,083.50 4,308.11 4,545.04 4,795.02 5,058.75 5,336.97 

2 2,970.97 3,244.30 3,414.62 3,593.89 3,782.57 3,990.61 4,210.09 4,441.66 4,685.94 4,943.66 5,215.57 5,502.42 

3 3,063.07 3,344.87 3,520.48 3,705.30 3,899.83 4,114.32 4,340.60 4,579.35 4,831.20 5,096.92 5,377.25 5,672.99 

4 3,158.02 3,448.56 3,629.61 3,820.17 4,020.72 4,241.86 4,475.16 4,721.31 4,980.97 5,254.92 5,543.94 5,848.86 

5 3,255.92 3,555.46 3,742.13 3,938.59 4,145.36 4,373.36 4,613.89 4,867.67 5,135.38 5,417.82 5,715.81 6,030.17 

6 3,356.85 3,665.68 3,858.14 4,060.69 4,273.87 4,508.94 4,756.92 5,018.57 5,294.57 5,585.77 5,893.00 6,217.11 

7 3,460.91 3,779.32 3,977.74 4,186.57 4,406.36 4,648.71 4,904.39 5,174.14 5,458.71 5,758.93 6,075.68 6,409.84 

8 3,568.20 3,896.48 4,101.05 4,316.35 4,542.96 4,792.82 5,056.42 5,334.54 5,627.93 5,937.46 6,264.03 6,608.54 

9 3,678.82 4,017.27 4,228.18 4,450.16 4,683.79 4,941.40 5,213.17 5,499.91 5,802.39 6,121.52 6,458.21 6,813.41 

10 3,756.07 4,101.63 4,316.97 4,543.61 4,782.15 5,045.17 5,322.65 5,615.41 5,924.24 6,250.07 6,593.83 6,956.49 

11 3,834.95 4,187.77 4,407.63 4,639.03 4,882.57 5,151.12 5,434.43 5,733.33 6,048.65 6,381.33 6,732.30 7,102.57 

12 3,915.48 4,275.71 4,500.19 4,736.45 4,985.11 5,259.29 5,548.55 5,853.73 6,175.67 6,515.33 6,873.68 7,251.73 

13 3,997.71 4,365.50 4,594.69 4,835.92 5,089.80 5,369.74 5,665.07 5,976.66 6,305.36 6,652.15 7,018.03 7,404.01 

14 4,081.66 4,457.18 4,691.18 4,937.47 5,196.68 5,482.50 5,784.03 6,102.17 6,437.77 6,791.85 7,165.41 7,559.50 

15 4,167.38 4,550.78 4,789.70 5,041.16 5,305.81 5,597.63 5,905.50 6,230.32 6,572.97 6,934.48 7,315.88 7,718.25 

16 4,254.89 4,646.34 4,890.28 5,147.02 5,417.23 5,715.18 6,029.51 6,361.15 6,711.00 7,080.10 7,469.51 7,880.33 

17 4,344.24 4,743.92 4,992.98 5,255.11 5,531.00 5,835.20 6,156.13 6,494.74 6,851.93 7,228.79 7,626.37 8,045.82 

18 4,435.47 4,843.54 5,097.83 5,365.47 5,647.15 5,957.74 6,285.41 6,631.13 6,995.82 7,380.59 7,786.53 8,214.78 

19 4,528.62 4,945.25 5,204.88 5,478.14 5,765.74 6,082.85 6,417.41 6,770.38 7,142.73 7,535.58 7,950.05 8,387.29 

20 4,614.66 5,039.21 5,303.78 5,582.22 5,875.29 6,198.43 6,539.34 6,899.02 7,278.45 7,678.76 8,101.10 8,546.65 

21 4,702.34 5,134.96 5,404.55 5,688.29 5,986.92 6,316.20 6,663.58 7,030.10 7,416.74 7,824.65 8,255.02 8,709.03 

22 4,791.68 5,232.52 5,507.23 5,796.36 6,100.67 6,436.21 6,790.19 7,163.67 7,557.65 7,973.32 8,411.86 8,874.51 

23 4,882.73 5,331.94 5,611.87 5,906.50 6,216.58 6,558.49 6,919.21 7,299.78 7,701.25 8,124.82 8,571.69 9,043.12 

24 4,975.50 5,433.25 5,718.50 6,018.72 6,334.70 6,683.11 7,050.67 7,438.48 7,847.57 8,279.19 8,734.55 9,214.94 

25 5,070.03 5,536.48 5,827.15 6,133.07 6,455.05 6,810.09 7,184.63 7,579.81 7,996.68 8,436.49 8,900.51 9,390.02 

26 5,166.36 5,641.67 5,937.86 6,249.60 6,577.70 6,939.48 7,321.14 7,723.82 8,148.61 8,596.79 9,069.62 9,568.44 

27 5,264.52 5,748.86 6,050.68 6,368.35 6,702.68 7,071.33 7,460.24 7,870.58 8,303.44 8,760.12 9,241.94 9,750.24 

28 5,364.55 5,858.09 6,165.65 6,489.34 6,830.03 7,205.68 7,601.99 8,020.12 8,461.20 8,926.57 9,417.54 9,935.49 

29 5,466.48 5,969.39 6,282.79 6,612.64 6,959.80 7,342.59 7,746.43 8,172.50 8,621.97 9,096.17 9,596.47 10,124.26 

30 5,570.34 6,082.81 6,402.17 6,738.28 7,092.03 7,482.10 7,893.61 8,327.78 8,785.78 9,269.00 9,778.80 10,316.63 

31 5,676.18 6,198.39 6,523.81 6,866.31 7,226.78 7,624.26 8,043.59 8,486.01 8,952.71 9,445.11 9,964.60 10,512.64 

32 5,784.02 6,316.16 6,647.76 6,996.77 7,364.09 7,769.12 8,196.42 8,647.24 9,122.81 9,624.57 10,153.93 10,712.38 

33 5,847.65 6,385.63 6,720.89 7,073.73 7,445.10 7,854.58 8,286.58 8,742.36 9,223.17 9,730.44 10,265.62 10,830.22 

34 5,911.97 6,455.88 6,794.82 7,151.54 7,526.99 7,940.98 8,377.73 8,838.52 9,324.62 9,837.47 10,378.54 10,949.35 

35 5,977.00 6,526.89 6,869.56 7,230.21 7,609.79 8,028.33 8,469.88 8,935.75 9,427.19 9,945.68 10,492.70 11,069.79 

36 6,027.81 6,582.37 6,927.95 7,291.67 7,674.47 8,096.57 8,541.88 9,011.70 9,507.32 10,030.22 10,581.89 11,163.89 

37 6,079.04 6,638.32 6,986.84 7,353.65 7,739.71 8,165.39 8,614.48 9,088.30 9,588.13 10,115.48 10,671.84 11,258.78 

38 6,130.72 6,694.74 7,046.23 7,416.15 7,805.49 8,234.80 8,687.71 9,165.55 9,669.63 10,201.46 10,762.55 11,354.48 

39 6,182.83 6,751.65 7,106.12 7,479.19 7,871.84 8,304.79 8,761.55 9,243.46 9,751.83 10,288.17 10,854.03 11,450.99 

40 6,235.38 6,809.04 7,166.52 7,542.76 7,938.75 8,375.39 8,836.02 9,322.03 9,834.72 10,375.62 10,946.29 11,548.33 



35 

 

 אחות דוקטור -נספח ה': טבלת שכר

 

שנות 
 ותק

 דרגות

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

0 2,948.72 3,220.00 3,389.05 3,566.98 3,754.24 3,960.72 4,178.57 4,408.38 4,650.84 4,906.64 5,176.50 5,461.22 

1 3,040.13 3,319.82 3,494.11 3,677.56 3,870.62 4,083.50 4,308.11 4,545.04 4,795.02 5,058.75 5,336.97 5,630.52 

2 3,134.37 3,422.73 3,602.43 3,791.56 3,990.61 4,210.09 4,441.66 4,685.94 4,943.66 5,215.57 5,502.42 5,805.06 

3 3,231.54 3,528.84 3,714.10 3,909.10 4,114.32 4,340.60 4,579.35 4,831.20 5,096.92 5,377.25 5,672.99 5,985.02 

4 3,331.72 3,638.23 3,829.24 4,030.28 4,241.86 4,475.16 4,721.31 4,980.97 5,254.92 5,543.94 5,848.86 6,170.56 

5 3,435.00 3,751.02 3,947.95 4,155.22 4,373.36 4,613.89 4,867.67 5,135.38 5,417.82 5,715.81 6,030.17 6,361.84 

6 3,541.49 3,867.30 4,070.33 4,284.03 4,508.94 4,756.92 5,018.57 5,294.57 5,585.77 5,893.00 6,217.11 6,559.06 

7 3,651.27 3,987.19 4,196.51 4,416.84 4,648.71 4,904.39 5,174.14 5,458.71 5,758.93 6,075.68 6,409.84 6,762.39 

8 3,764.46 4,110.79 4,326.61 4,553.76 4,792.82 5,056.42 5,334.54 5,627.93 5,937.46 6,264.03 6,608.54 6,972.03 

9 3,881.16 4,238.22 4,460.73 4,694.93 4,941.40 5,213.17 5,499.91 5,802.39 6,121.52 6,458.21 6,813.41 7,188.16 

10 3,962.66 4,327.23 4,554.41 4,793.52 5,045.17 5,322.65 5,615.41 5,924.24 6,250.07 6,593.83 6,956.49 7,339.11 

11 4,045.88 4,418.10 4,650.05 4,894.18 5,151.12 5,434.43 5,733.33 6,048.65 6,381.33 6,732.30 7,102.57 7,493.23 

12 4,130.84 4,510.88 4,747.70 4,996.96 5,259.29 5,548.55 5,853.73 6,175.67 6,515.33 6,873.68 7,251.73 7,650.59 

13 4,217.59 4,605.61 4,847.40 5,101.90 5,369.74 5,665.07 5,976.66 6,305.36 6,652.15 7,018.03 7,404.01 7,811.25 

14 4,306.16 4,702.32 4,949.20 5,209.04 5,482.50 5,784.03 6,102.17 6,437.77 6,791.85 7,165.41 7,559.50 7,975.29 

15 4,396.59 4,801.07 5,053.13 5,318.43 5,597.63 5,905.50 6,230.32 6,572.97 6,934.48 7,315.88 7,718.25 8,142.77 

16 4,488.92 4,901.90 5,159.25 5,430.11 5,715.18 6,029.51 6,361.15 6,711.00 7,080.10 7,469.51 7,880.33 8,313.77 

17 4,583.19 5,004.84 5,267.59 5,544.15 5,835.20 6,156.13 6,494.74 6,851.93 7,228.79 7,626.37 8,045.82 8,488.36 

18 4,679.43 5,109.94 5,378.21 5,660.57 5,957.74 6,285.41 6,631.13 6,995.82 7,380.59 7,786.53 8,214.78 8,666.61 

19 4,777.70 5,217.25 5,491.15 5,779.44 6,082.85 6,417.41 6,770.38 7,142.73 7,535.58 7,950.05 8,387.29 8,848.61 

20 4,868.48 5,316.37 5,595.48 5,889.25 6,198.43 6,539.34 6,899.02 7,278.45 7,678.76 8,101.10 8,546.65 9,016.73 

21 4,960.98 5,417.38 5,701.80 6,001.15 6,316.20 6,663.58 7,030.10 7,416.74 7,824.65 8,255.02 8,709.03 9,188.05 

22 5,055.24 5,520.31 5,810.13 6,115.17 6,436.21 6,790.19 7,163.67 7,557.65 7,973.32 8,411.86 8,874.51 9,362.63 

23 5,151.29 5,625.20 5,920.52 6,231.36 6,558.49 6,919.21 7,299.78 7,701.25 8,124.82 8,571.69 9,043.12 9,540.51 

24 5,249.16 5,732.08 6,033.01 6,349.76 6,683.11 7,050.67 7,438.48 7,847.57 8,279.19 8,734.55 9,214.94 9,721.78 

25 5,348.89 5,840.99 6,147.64 6,470.40 6,810.09 7,184.63 7,579.81 7,996.68 8,436.49 8,900.51 9,390.02 9,906.50 

26 5,450.52 5,951.97 6,264.45 6,593.34 6,939.48 7,321.14 7,723.82 8,148.61 8,596.79 9,069.62 9,568.44 10,094.72 

27 5,554.08 6,065.06 6,383.47 6,718.61 7,071.33 7,460.24 7,870.58 8,303.44 8,760.12 9,241.94 9,750.24 10,286.52 

28 5,659.61 6,180.29 6,504.76 6,846.27 7,205.68 7,601.99 8,020.12 8,461.20 8,926.57 9,417.54 9,935.49 10,481.97 

29 5,767.14 6,297.72 6,628.35 6,976.34 7,342.59 7,746.43 8,172.50 8,621.97 9,096.17 9,596.47 10,124.26 10,681.12 

30 5,876.72 6,417.37 6,754.29 7,108.90 7,482.10 7,893.61 8,327.78 8,785.78 9,269.00 9,778.80 10,316.63 10,884.06 

31 5,988.38 6,539.30 6,882.62 7,243.96 7,624.26 8,043.59 8,486.01 8,952.71 9,445.11 9,964.60 10,512.64 11,090.86 

32 6,102.16 6,663.55 7,013.39 7,381.60 7,769.12 8,196.42 8,647.24 9,122.81 9,624.57 10,153.93 10,712.38 11,301.59 

33 6,169.28 6,736.85 7,090.53 7,462.80 7,854.58 8,286.58 8,742.36 9,223.17 9,730.44 10,265.62 10,830.22 11,425.91 

34 6,237.14 6,810.95 7,168.53 7,544.89 7,940.98 8,377.73 8,838.52 9,324.62 9,837.47 10,378.54 10,949.35 11,551.59 

35 6,305.75 6,885.88 7,247.38 7,627.88 8,028.33 8,469.88 8,935.75 9,427.19 9,945.68 10,492.70 11,069.79 11,678.66 

36 6,359.35 6,944.41 7,308.99 7,692.72 8,096.57 8,541.88 9,011.70 9,507.32 10,030.22 10,581.89 11,163.89 11,777.93 

37 6,413.40 7,003.43 7,371.11 7,758.11 8,165.39 8,614.48 9,088.30 9,588.13 10,115.48 10,671.84 11,258.78 11,878.04 

38 6,467.92 7,062.96 7,433.77 7,824.05 8,234.80 8,687.71 9,165.55 9,669.63 10,201.46 10,762.55 11,354.48 11,979.00 

39 6,522.90 7,123.00 7,496.95 7,890.56 8,304.79 8,761.55 9,243.46 9,751.83 10,288.17 10,854.03 11,450.99 12,080.82 

40 6,578.34 7,183.54 7,560.68 7,957.62 8,375.39 8,836.02 9,322.03 9,834.72 10,375.62 10,946.29 11,548.33 12,183.51 
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 נספח ו': כוננות בבתי חולים
 

מצב שבו נדרשת אחות על ידי המוסמך לכך, להישאר רתוקה בביתה )או במקום מוסכם אחר(, על מנת  -"כוננות" .1
וננות הוא מחוץ להיענות לכל קריאה, מצד המוסמך לכך, ולהתייצב במקום העבודה לשם מילוי תפקיד. זמן הכ

 למכסת שעות העבודה הרגילות של האחות ומחוץ לשעות העבודה הרגילות של בית החולים בו היא כוננית.

 –אחות שנדרשה על ידי מי שהוסמך לכך לבצע כוננות תהיה זכאית למורה כלהלן  .1.1
 .משכר שעת עבודה עבור כל שעת כוננות 2/3 –בימי חול 

 .בודה עבור כל שעת כוננותמשכר שעת ע 6/7 -ימי שבת/ מועדב .1.2

משכר שעת עבודה לאחר מכן,  6/7-משכר שעת עבודה עד כניסת שבת/ חג ו 2/3 -בערב שבת/ חג )כוננות סופ"ש(  .1.3
 .עבור כל שעת כוננות

נקראה אחות בכוננות להתייצב למקום עבודה לשם מילוי תפקידה, תהיה זכאית לתמורה עבור זמן שהותה  .1.4
 (.  1935 –, קוד בשבת 1934 -ת במקום התמורה בגין הכוננות )קוד בחולבתפקיד כשעות נוספות, וזא

 
 שעות במשמרת בוקר ביום חול, במוסד.-""שעות עבודה רגילות של המוסד .2

 לתקשי"ר. 27.611כהגדרתה בפסקה  -שבת/מועד .3

                         (   )חודשים לשנה 12משכורת חודשית*  -שכר שעה .4
 )שבועות לשנה*מכסת שעות העבודה הרגילה לשבוע52                   

 

 לאורך נוסחה זו "משכורת חודשית" תכלול את רכיבי השכר הבאים:  .4.1
 שכר משולב, גמול תפקיד, גמול השכלה, תוספת אחראי מחלקת אשפוז ותוספת משפחה.

 לצורך נוסחה זו "מכסת שעות העבודה הרגילה לשבוע" תקבע כך:  .4.2
מיום  5/79בו פסק המוסד לבוררות בר"מ  30.4.79א' לזכרון הדברים מיום 2לעובד שחל עליו סעיף 

 שעות. 36 -7.8.79
 שעות. 40 -כל עובד אחר

 
 הכוננות והקריאה מכוננויות מדווחות לפי שעות המבוצעות בפועל. .5

י כי היא שעות לחודש, וזאת בתנא 17כוננויות חול בנות  6מנהלות שירותי סיעוד בבית חולים זכאיות למכסה של  .6
 (1924או  1919חתמה על הצהרה )קוד 

 כוננויות פנימיות במחלקות הפנימיות .7
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 נספח ז': תורנות בבתי חולים
 

, להישאר רתוקה בין כותלי בית החולים על מנת ךמצב בו נדרשת אחות, על ידי מי שהוסמך לכ - "תורנות" .2
. זמן התורנות הינו מחוץ לשעות העבודה הרגילות של בית החולים, להיענות לכל קריאה למילוי תפקיד

 ומחוץ לשעות העבודה הרגילות של המוסד בו הוא תורן.
 תורנות חלה בחדרי ניתוח בלבד.

 שעות במשמרת בוקר ביום חול, במוסד.-""שעות עבודה רגילות של המוסד .2.1

 לתקשי"ר. 27.611כהגדרתה בפסקה  -שבת/מועד .2.2

                         (   )חודשים לשנה 12ת חודשית*משכור  -שכר שעה .2.3
 )שבועות לשנה*מכסת שעות העבודה הרגילה לשבוע52                   

 

 לאורך נוסחה זו "משכורת חודשית" תכלול את רכיבי השכר הבאים:  .2.3.1
 שכר משולב, גמול תפקיד, גמול השכלה, תוספת אחראי מחלקת אשפוז ותוספת משפחה.

 נוסחה זו "מכסת שעות העבודה הרגילה לשבוע" תקבע כך: לצורך  .2.3.2
בו פסק המוסד לבוררות בר"מ  30.4.79א' לזכרון הדברים מיום 2לעובד שחל עליו סעיף 

 שעות. 36 -7.8.79מיום  5/79
 שעות. 40 -כל עובד אחר

 עובד בתורנות זכאי לתשלום שכר שעה עבור כל שעת תורנות ותוספת כלהלן: .2.3.3

 לא בהמשך לעבודה רגילה באותו יום:עבור תורנות ש .2.3.4

 
 התוספת לתורנות לא בהמשך ליום עבודה לשעה זמן התורנות

 בשבת/ מועד יום שישי/ערב מועד ביום חול עד שעה משעה
7:00 13:00   75% 

 75% ל"י 22.5 ל"י 16.67 19:00 13:00
19:00 07:00 50% 100% 100% 

 
יהיו הסכומים  1.10.78-החל ב 1.4.78-כונים  ל ל"י הנקובים לעיל נ-הסכומים הנקובים ב

 ל"י בהתאמה. 25.40ל"י ו 18.83

 עבור תורנות בהמשך לעבודה רגילה באותו יום: .2.3.5

 
 התוספת לתורנות לא בהמשך ליום עבודה לשעה זמן התורנות

 בשבת/ מועד יום שישי/ערב מועד ביום חול עד שעה משעה
 100% ל"י 28.1 ל"י 22.5 19:00 13:00
19:00 07:00 

 למחרת
75% 125% 125% 

 
יהיו הסכומים  1.10.78-החל ב 1.4.78-ל"י הנקובים לעיל נכונים  ל -הסכומים הנקובים ב

 ל"י בהתאמה. 31.70 -ל"י ו25.40
 

 התוספת עבור תורנות תשולם רק עבור שעות מלאות וחלקי שעות לא יובאו בחשבון. .2.3.6

ל"י  עבור תורנות  50כאי לתוספת אחראית בסך העובד האחראי לרבות יחידי בתורנות יהיה ז .2.3.7
 שלמה.

 ל"י. 56יהיה  1.10.78-החל ב 1.4.78-הסכום הנקוב לעיל נכון ל

שעות רצופות או יותר יהיה זכאי לתוספת כפולה לפי נספח  12אחראי כנ"ל בתורנות שנמשכה  .2.3.8
 ( לעיל.1קטן )

שך ישיר של התורנות, זכאי תורן לילה אשר עקב צורכי עבודה, עבד בתחום משמרת בוקר כהמ .2.3.9
לתשלום עבור שעות אלו לפי תעריף לילה וזאת בתנאי שלא היה מסודר מראש לעבודה 

 במשמרת בוקר או לתורנות בשעות אלה.

 הסכומים הנקובים בסעיף זה יעודכנו לפי נספח ג' להסכם המסגרת. .2.3.10
 התמורה בגין תורנויות תהיה שכר שעה ועוד תוספת עבור כל שעת תורנות.

 


