
 מורה נבוכים להסכם החדש

 

  –תחומי הענין 

  22, 41, 2-41סעיפים  –( כוננויות, תורנויות, כולל שינויים בשכר הבסיס)תוספת למשכורת 

  14-17, 73-14, 41סעיפים  –ימי השתלמות וחופשים 

  11-34, 71, 22-71סעיפים  –שעות עבודה ודיווח נוכחות 

 

 !ועכשיו לפירוט

 

 (. פחות חודש)שמונה שנים מהיום , כלומר, 2442ביולי  47עד  –ההסכם מגדיר את תוקף  1סעיף 

לא יחסית לשנה שלפני ) היוםבשנה מהשכר הבסיסי  1%-מדובר ב. עוסק בהעלאת השכר 2סעיף 

העלאה זו משמעה הגנה בפני אינפלציה מתפרצת והגנה על . ומטרתו לפצות על העליה במדד, (כן

 . ערך הכסף בעליית המדד

₪  144-בכל שנה עד ל לחודשמדובר בעליה של כמאה שקלים . עוסק בעלית שכר הבסיס 3סעיף 

יש לציין כי תוספת זו נמוכה יותר לרופא . ומאז אין יותר עדכונים של שכר הבסיס, 2441בשנת 

 . 2441בשנת ₪  144-ומעלה ומגיעה עד ל 2בדרגת שכר 

 2441-כך שתיאורטית מ, 2441עות עד אבל תוספות השכר מגי, 2442שימו לב כי ההסכם תקף עד 

 .אין יותר עליה של שכר הבסיס

סכומים אלה לא (. 2444תוספת השכר המשולמת על פי הסכם ) 2444עוסק בשינוי בתוספת  4סעיף 

בהתאם לעליה בשכר , 2441בכל חודש עד לשנת  יורדסכום זה . 'פיצויי פיטורין וכו, נחשבים לפניסה

 .תיש טבלה די מפורט. הבסיס

, לא ישתנו 2444תוספת 4שכר הבסיס, כלומר. ישאר זהה 741סכום הכסף בכל חודש של סעיפים 

 . 2444רק שיותר כסף נמצא עכשיו בשכר הבסיס ופחות ממנו בהסכם 

, חדרה, נהריה, סורוקה, העמקיה מוגדרת כבתי החולים רפפרי. עוסק בתוספת לפריפריה 5סעיף 

 לבריאות ח"ביה, גרבייה אל בקה בריאות מרכז, שמונה קריית בריאות מרכז, (ןהשרו לב) פרדסיה

 . מזרע, מנשה שער, יוספטל, אשקלון, פוריה, צפת, חנה פרדס גריאטרי מרכז, שבע באר הנפש

תוספת זו חלה על כלל הרופאים . עוסק בתוספת לרופאים במקצועות במצוקה אקוטית 6סעיף 

פיצויי פיטורין , ר הבסיס ולפיכך מחושבת לפניסהתוספת זו נכנסת לשכ. העוסקים במקצועות אלה

 נמרץ טיפול, ונשימתי כללי נמרץ טיפול, ניאונטולוגיה ,הרדמה -המקצועות הכלולים כאן הינם . 'וכו
 . לב נמרץ טיפול, ילדים

נכנסת  לאתוספת זו (. 2בנפרד מהתוספת בסעיף )עוסק בתוספת לרופאים במצוקה אקוטית  7סעיף 

 . לשכר הבסיס

. תוספת זו מחושבת לשכר הבסיס(. לא אקוטית)עוסק בתוספת לרופאים במקצועות במצוקה  8סעיף 

, דחופה רפואה, כללית כירורגיה, גריאטריה, (על-בהתמחות לא) מקצועות במצוקה הינם פנימית

 תוספת זו נכנסת. גרעינית רפואה, הילד של פסיכיאטריה, שיקום, ילדים אונקולוגיה-המטו, פתולוגיה

 . לשכר הבסיס



 . שלא נכנסת לחישוב שכר הבסיס, עוסק בתוספת לרופאים במקצועות מצוקה 9סעיף 

תוספת זו תשולם עבור עד . 3עד  1עוסק בתוספת גלובלית עבור כל רופא מומחה מדרגה  11סעיף 

 . משכר שעה 4.21ערכה . שעות נוספות מעבר לעבודה הרגילה של המומחה 44

הוא השם שנבחר " רופא תחומי)"ברופאים שאינם מומחים ואינם מתמחים עוסקים  11-13סעיפים 

 (. לתיאור רופא זה

בדרגת , רופא זה הוא מומחה המועסק במשרה מלאה בבית החולים". מנהל שירות"עוסק ב 14סעיף 

מהתמורה המשולמת לכוננות על של  14%מנהל שירות זכאי לכוננויות על בסכום של . 1-2שכר 

 . אותה דרגהמנהל מחלקה ב

סעיף זה מסדיר את מספר ימי ההשתלמויות לכל . עוסק בנושא ההשתלמויות לרופאים 15סעיף 

 .ימים בשנה 2-מומחה זכאי ל, ימים בשנה 7-מתמחה זכאי ל. דירוג רפואי

ניתן . והם לא נגרעים מימי החופשה המגיעים לרופאים על פי ההסכם, ניתן לצבור ימי השתלמות

ימי  11בנוסף רופא מומחה יכול לנצל . fellowshipימי השתלמות לצורך  14לצבור ולנצל עד 

 .fellowshipעבור  עתידייםהשתלמות 

ואם , (משתנה עבור הדרגות השונות)עלות כנסים מכוסה על ידי בית החולים עד לתקרת גג מסוימת 

את עלותם לבית  יש להחזיר –מנצלים ימי השתלמות עתידיים אך לא ממשיכים לעבוד בבית החולים 

 . החולים

פיצוי זה ניתן . על בשל היעדרות עקב השתלמות-זכאות לכוננות-עוסק בפיצוי עקב אי 16סעיף 

ראש , ל משרד הבריאות"משנה למנכ, כל משרד הבריאות"מנ, סגני מנהלים, למנהלי בתי חולים

הפיצוי . ח כללית"פראש אגף בהנהלה הראשית בקו, ח כללית"ל בתי חולים בקופ"סמנכ, מנהל רפואה

 . שנים 1-ימי השתלמות ב 474ניתן להעדרות בשל השתלמות עד לתקרה של 

, ימי חופשה נוספים בשנה 44)עוסק בהגדרת הרופאים החשופים לקרינה מייננת ופיצויים  17סעיף 

, גרעינית רפואההמקצועות הכלולים בסעיף זה הנם (. בלתי ניתנים לצבירה או לפדיון אם לא נוצלו

, ריאות, מרדימים, אלקטרו פיזיולוגיים, אורולוגים, דם כלי כירורגיית, מנתחים אורטופדים

 . לסוגיהם שונים במקצועות מצנתרים, נוירוכירורגים, ERCP בדיקות המבצעים גסטרואנטרולוגים

שימו לב כי המאבק החל כשאחת מהכותרות שניתנו לו הוא חסר . עוסק בהקצאת תקנים 18סעיף 

מהם היו אמורים להנתן כבר תחת הסכם  4444כאשר , תקנים במערכת הבריאות כיום 3444של 

2444 . 

כולל בית )לכל בתי החולים בארץ , מומחים ומתמחים, תקנים בסך הכל 4444על פי סעיף זה יוקצו 

תקנים יוקצו לבתי  144נמתוך התקנים האלה . כל תקופת ההסכםבמשך , (החולים המתוכנן באשדוד

התקנים לבתי חולים במרכז תחל רק  144הקצאת . ריפריאלים והשאר לבתי חולים במרכזחולים פ

ניתן יהיה לאייש תקנים במרכז מוקדם יותר במקרה של מצוקה . חודשים לאחר התחלת ההסכם 42

 . חריפה ברמת בית החולים

 .עוסק במרפאות אמבולטוריות 19סעיף 

 . 2442י מתחייבת שלא לדרוש עוד תקנים עד ליולי "מצהיר כי הר 21סעיף 

מגדיר ועדת ליווי שתפקידה להתכנס אחת לחצי שנה ולבחון את מצוקת התורנויות בבתי  21סעיף 

 . לא מפורטות סמכויות הועדה ויכולות האכיפה שלה. החולים

ודש על פי שיקול דעת מנהל מומחה ישובץ לשתי תורנויות בח. עוסק בתורנויות מומחים 22סעיף 

תורנויות אלה (. המוקדם מבינהם)או חמש שנים מסיום ההתמחות  13המחלקה כל עוד לא מלאו לו 



תורנויות בחודש בממוצע  3-לא חלות על מנהלי יחידות ומעלה או על מומחים שביצעו למעלה מ

 . אין אפשרות להמיר תורנות מלאה בתורנות חצי. במהלך התמחותם

 . 24מעביר את הסמכות לקביעת יום מנוחה אחרי תורנות שישי לועדת המעקב מסעיף  23סעיף 

 .עוסק בגמול עבור התייצבות בבית החולים שלא כחלק מכוננות 24סעיף 

 בבית הקיים האחיות של ההסעות במערך להשתלב זכאים יהיו תורנים רופאים כי מוסכם" 25סעיף 

זאת מבלי לציין כי הסעות האחיות יוצאות " .ממנו וחזרה ,החולים לבית הגעה לצורך וזאת החולים

 .חמש שעות לאחר שעת סיום התורנות

פיצוי בעד חופשת , בסעיף זה כלולה תוספת מעונות. עוסק בתנאים והטבות סוציאלים 26סעיף 

 2442-ל 2441הפרשות לקופת גמל לקצבה ותת סעיף העוסק בתקופה שבין , מחלה שלא נוצלה

 . ים החלים על כלל עובדי ההסתדרות ולא רק על הרופאיםמבחינת שינוי

 .עוסק במסגרת העלות להסכם 27סעיף 

ההטבות הניתנות . 2444דיווח הנוכחות יחל כבר בספטמבר . עוסק בדיווח הנוכחות 28סעיף 

ועדת . שעון הנוכחותתלויות בהחלת ( 'הגנה מפני אינפלציה וכו, מבחינת שכר הבסיס)בהסכם 

גם אם לא  2444יכולה לקבוע בצורה מיוחדת כי ההטבות ינתנו החל מאוגוסט  24ף המעקב מסעי

 . הוחל שעון נוכחות

 . עוסק גם הוא בשעון הנוכחות 29סעיף 

התקנת : דיווח הנוכחות יכול להתבצע על ידי אחת משלוש דרכים. כל הרופאים חייבים בדיווח נוכחות

דיווח קולי או דיווח בשעון הנוכחות המותקן בבית חיוג סלולרי למערכת , אפליקציה בטלפון חכם

 . החולים

 (. אין בסעיף זה לחייב את המעסיק לספק טלפון חכם לרופא)

 .שלא נמצא בידי כרגע' מפנה לנספח ז 31סעיף 

, שבוע עבודה מורכב משמונה שעות ביום. מגדיר את מסגרת שעות העבודה היומיות 31סעיף 

 . חמישה ימים בשבוע

המאפשר הזזה של שמונה השעות היומיות משש " סידור עבודה גמיש של רופא"מגדיר  32סעיף 

 בבוקר לכל המוקדם ועד לשש בערב לכל המאוחר

שעות  14.1, ימים בשבוע 1שבוע זה עומד על . מגדיר את שבוע העבודה של רופא 33סעיף 

 . שבועיות בחישוב שנתי

בתיאום עם מנהל )תי הרופא יכול לבחור שעות שבועיות בממוצע שנ 14.1-על מנת להגיע ל

ימי שישי בשנה או שעה וחצי נוספות במשך יום אחד בלבד  47עד  –אחת משתי חלופות ( המחלקה

 . בין הימים ראשון לחמישי בשבוע

 וחצי בשעה או' ו ימי 47 בכל מסוים רופא לשבץ שלא רשאי יהיה המחלקה מנהלאומר כי  34סעיף 

 .כך עקב הרופא של שכרו יפגע לא כאמור החליט ואם, דההעבו צרכי לפי הנוספות

 .נוגע לפרקטיקה פרטית 35סעיף 

 . שעות 14.1נוגע לחישובי השכר החדשים על בסיס שבוע עבודה של  36סעיף 



בהתאם לירידה בשעות העבודה של הרופאים ימי החופשה . עוסקים בימי החופשה 37-41סעיפים 

 . ימי החופשה שנצברו עד כה מופחתים בשישית. י חופשה שנתייםימ 22קוצצו והם עומדים כעת על 

 . עוסקים בערך ימי השתלמות וימי מחלה לפדיון 41-43סעיפים 

 . עוסק בימי חופשה לקראת בחינות למתמחים 44סעיף 

כל שעה מעבר לשעות המוגדרות בשבוע העבודה של . עוסקים בשעות הנוספות 45-46סעיפים 

רופא שלא השלים את מכסת השעות שלו יכול להשלים אותה על ידי . נוספותהרופא נחשבת לשעות 

 .עבודה בימי שישי

 . מדברים על רופאי הדסה בלבד 47-49סעיפים 

 . לכל המאוחר 2442אומר כי דיווח נוכחות יעשה החל מינואר  51סעיף 

 .חוזרים על שנאמר לפני כן 52-62סעיפים 

 14.1ו הינו בן -על פי סעיפים אלה שבוע עבודה בין הימים א. יתח כלל"ייחודיים לקופ 63-71סעיפים 

השעות  14והשלים את ' רופא שעבד ביום ו. שעות 14ה הינו בן -שבוע העבודה בין הימים א. שעות

יקבל שעות מופחתות ביום אחר של ( באישור מנהל המחלקה)שלו יתוגמל בשעות נוספות  או 

 . השבוע

עבודה של רבע , כלומר)ת ישולמו רק מעבר לשעה נוספת אחת בשבוע שעות נוספו 12על פי סעיף 

השעה הראשונה  –רופא שיעבוד שעה וחצי נוספות (. שעה נוספת ביום לא מחושבת כשעה נוספת

רק מעבר לשעה וחצי בשבוע . וחצי השעה הנותרת תחושב להשתלמות, לא תחושב כשעה נוספת

 . יחלו לחשב שעות נוספות

, ימי מחלה, בינהם חישוב ימי החופשה, וסקים בנושאים שנאמרו כבר בהסכםע 71-77סעיפים 

 .גמול שעות נוספות ומועד החלת ההסכם, חופשת בחינות למתמחים

מספר , הקלת עומס הרופאים, כולל הגדרת פריפריה, עוסקים במרפאות הקהילה 78-113סעיפים 

 . נפשות לרופא וכדומה

צדדים להסרת כל התנאים והתביעות שהיו להם אחד כלפי מחייבים את שני ה 114-117סעיפים 

 . 2442השני עד ליולי 

מחייב שקט תעשייתי ומונע את זכות השביתה מרופאים מיום תחילת ההסכם ועד לינואר  118סעיף 

2424 . 

 

 

 

 


