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 כ"ז בתמוז תשע"ח
 2018ביולי  10
 

35/2018 
0491-0004-2018-031079 

 
 אל:

 אדמיניסטרטיביים בבתי חולים ממשלתיים מנהלים
 מנהלי משאבי אנוש בבתי חולים ממשלתיים

 
 

 סטודנטים/ות בסיעוד ה קלינית שלהדרכהנדון: 
 
 

לאור המחסור הקיים במדריכות קליניות בסיעוד ולאור מגמת הגידול במספר הסטודנטים 
לסיעוד בשנים האחרונות והצפי לגידול נוסף במספרם בשנים הקרובות, בוצעה עבודת 

מטה משותפת לנציבות שירות המדינה, משרד האוצר, מינהל הסיעוד במשרד הבריאות, 
ענה לצרכי ההדרכה בתחום זה. להלן והסתדרות האחים האחיות במטרה לתת מ

 ההחלטות שהתקבלו בנושא:
 
 תקינת הדרכה קלינית: .א
 

משרות של מדריכות   625סה"כ בתקן יוגדרו  הממשלתיים בכלל בתי החולים .1
לתפקידיי מדריכות  המרה של משרות אחיות מן השורהאמצעות , בקליניות
 .קליניות

קריטריונים ומתווה לחלוקת ההקצאה לעיל בין בתי  מינהל הסיעוד יציג לנש"מ .2
 החולים הממשלתיים.

 יעדכן כל בית חולים בדבר המכסה שאושרה לו. מינהל הסיעוד .3

 יובהר כי לא תינתן תוספת של תקני אחיות בגין מהלך זה.  .4
 
 
 רמת גמול עבור הדרכה קלינית: .ב
 

 12-13רמות גמול בתפקוד האחיות יוגדר תפקיד אחות מדריכה קלינית  במתח  .1
  אחיות.

בכפוף לעמידה בהתאם להחלטת הממונים השיבוץ בתקן מדריכה קלינית יעשה  .2
 בקריטריונים הבאים: 

 א. אחות אקדמאית;
 ב. בוגרת קורס על בסיסי בהדרכה קלינית.

אחות שתענה לדרישות לעיל ותשובץ בתפקיד מדריכה קלינית תהיה זכאית לרמת  .3
 .עם כניסתה לתפקיד 13גמול 

שנים במצטבר ברמת  5כל אחות שתשובץ בתפקיד מדריכה קלינית, אשר תשהה  .4
 אישית אשר תחשב כרמת גמול זמנית.  14תקודם לרמת גמול  13גמול 

 3לעיל, במשך  4אישית )זמנית(, כמפורט בסעיף  14אחות אשר תשהה ברמת גמול  .5
 14הגמול שנים במצטבר בתפקיד בו משובצת כמדריכה קלינית, תהפוך רמת 

 הזמנית לרמת גמול קבועה.
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שנים ברמת  3יובהר כי מדריכה קלינית אשר תסיים את תפקידה בטרם שהתה  .6
 .13כמדריכה קלינית, תחזור לרמת גמול  14גמול 

 
 
 :מיילדות .ג

 
אחיות, שתשובץ בתפקיד מדריכה  11-13מיילדת, שמתח רמות גמול משרתה הוא 

כניסתה לתפקיד בהתאם לכללים כאמור לעיל עם  14ת לרמת גמול קלינית, תהיה זכאי
  בגין הדרכה קלינית. 15. מובהר כי מיילדת לא תהיה זכאית לרמת גמול 5-6בסעיפים 

 
 :הוראת מעבר .ד

יילקחו  תקליני המדריכשתשובצנה החל ממועד פרסום חוזר זה בתפקיד אחיות ל
לעיל, תקופות העסקה  3-5 כאמור בסעיפים בחישוב הפז"מ לצורך קביעת רמת הגמול

ואשר שולמו להן בגינן שעות  תתפקיד מדריכה קליניבקודמות בהן מילאו בפועל 
 הדרכה בכפוף לאמור להלן:

לעיל אין  3-5קביעת רמת הגמול כאמור בסעיפים שם לצורך קביעת הפז"מ ל .1
שהוענקה בגין הדרכה   13לבצע את החישוב לפי תקופת השהייה בדרגה 

תפקיד במניין תקופות העסקה קודמות בהן מילאו בפועל  קלינית, אלא על פי
 מדריכה קלינית בלבד ואשר שולמו בגינן שעות הדרכה.

 
אחות שהועסקה עד למועד פרסום חוזר זה כמדריכה קלינית, אשר לא  .2

תשובץ על משרת מדריכה קלינית כאמור בסעיף ב, לא תהיה זכאית לקידום 
 ברמות גמול בהתאם לחוזר זה.

 

התגמול ברמות הגמול ניתן בגין שיבוץ קבוע של האחות במשרת מדריכה  .3
קלינית. אשר על כן, לא ניתן יהיה להעביר מדריכה קלינית לתפקיד אחר 

 שמתח דרגותיו נמוך יותר, אלא באישור מוקדם של רפרנט נש"מי.
 

 : דוגמאות
 5 בתפקיד מדריכה קלינית והועסקה עד ערב פרסום חוזר זה שתשובץאחות  (א

 14תהיה זכאית לרמת גמול  בתפקיד מדריכה קלינית,במצטבר  בפועל  שנים
 אישית זמנית לאלתר.

 7 שתשובץ בתפקיד מדריכה קלינית והועסקה עד ערב פרסום חוזר זהאחות  (ב
 14 רמת גמולתהיה זכאית ל, בתפקיד מדריכה קליניתבמצטבר  בפועל שנים

 קבועה.לאישית ה 14גמול השנה תהפוך רמת  וכעבור אישית זמנית לאלתר

 8שתשובץ בתפקיד מדריכה קלינית והועסקה, עד ערב פרסום חוזר זה אחות  (ג
 14 רמת גמול, תהיה זכאית לבתפקיד מדריכה קליניתבמצטבר ומעלה  שנים

 . לאלתר קבועהאישית 
 

 :תגמול עבור הדרכה קלינית .ה
 

 בהתאם הינהלסיעוד בגין הדרכת סטודנטים עבור שעת הדרכה הזכאות לתשלום  .1
 08/07/2018כמפורט בחוזרו של מר אופיר בניהו מיום  לתעריפים ולהנחיות

 )רצ"ב(. 

מובהר כי התשלום בגין שעות ההדרכה הינו בנוסף לזכאות לרמות גמול כמפורט  .2
 בחוזר זה.
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כמו כן יובהר כי תגמול בגין הדרכה ישולם לאחיות המשובצות בתפקידי מדריכות   .3
 קליניות בלבד.

 
 01/10/2018תאריך תחולה:  .ו

 
 חוזר זה מבטל חוזרים והסדרים קודמים בנושא הדרכה קלינית בסיעוד.

 
 
 
 
 

 בברכה,

 
 יוני דוקן

 מנהל אגף בכיר מערכת הבריאות
 
 
 

 העתק: 
 נציבות שירות המדינה, מ נציב שירות המדינה"מ - מר אהוד פראוור 

 בריאותי, משרד המנהל כלל -מר משה בר סימן טוב 
 המשנה לממונה על השכר, משרד האוצר –מר יוסי כהן 

 מנהלי בתי חולים ממשלתיים
  סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר –אלון מסר  מר

 יו"ר הסתדרות האחיות –גב' אילנה כהן 
             בריאות, משרד החטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים 'ר  -אורלי וויינשטין  ר"ד

 אחות ראשית ארצית ור' מינהל הסיעוד, משרד הבריאות  –ד"ר שושי גולדברג 
 סמנכ"ל בכיר למינהל ומשאבי אנוש, משרד הבריאות –מר דב פסט 

 המדינה שירות נציבות ,ורווחה השכלה הדרכה בכיר אגף מנהל - בניהו אופיר מר
 מנהלות הסיעוד בבתי החולים הממשלתיים

 אות הציבורמנהלות הסיעוד בברי
 רפרנט בריאות, משרד האוצר –מר רועי רייכר 
 סגנית מנהל אגף בכיר מערכת הבריאות, נציבות שירות המדינה –גב' מיכל הורן 

 מנהלת תחום הון אנושי, נציבות שירות המדינה –גב' טל רגב 
 מנהלת אגף פרט ושכר, קופת חולים כללית -גב' אורנית ברטל
 מנהלת מחלקת תנאי עבודה ותנאי שירות, הדסה -גב' חופית סבאג
 יחידת הבריאות
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