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 :לכבוד
 סגן בכיר לחשב הכללי – מר יוסי איצקוביץ

 סמנכ"ל בכיר למנהל ומשאבי אנוש, משרד הבריאות –מר דב פסט 
 

 

 

 ואחיות בטיפות החלב ובתחום בריאות התלמיד במחוז הדרוםתמריצים לעידוד העסקת אחים  הנדון:
 במשרד הבריאות המבצעים עבודה במגזר הבדואי בדרום הארץ

  

ותוכניות שקדמו  1/5/2017-ו 12/8/2012, 13/6/2011כים שנחתמו בתארי משרדיים-ביןבעקבות הסיכומים ה
משרד  ואחיות במגזר הבדואי במחוז דרום שלבתחום העסקת אחים , 2010ופברואר  2008יולי  מחודשים ,להם

ואחיות  תמריצים במטרה לעודד אחיםה תכנית חידושבין משרד הבריאות ומשרד האוצר על  סוכם, הבריאות
 רץ.   במגזר הבדואי בדרום הא, הספר לעבוד בטיפות החלב ובמסגרת בריאות התלמיד בבתי

 
 דרום של משרד ות שייקלטו לעבודה בשירות המדינה במחוזהתמריצים שיפורטו להלן יוענקו אך ורק לאחים ואחי

 היקף משרתם במסגרת אשר, תחום בריאות התלמיד בבתי הספר במגזר הבדואיות: הבריאות, במסגרות הבא
 במגזר הבדואי לעניין זה היא טיפת טיפת חלב. ובטיפות החלב במגזר הבדואי, ומעלה 50% בריאות התלמיד הינו

 "(.   עבודה במגזר הבדואי בדרום הארץ)להלן: " 50%על  המטופלים מהמגזר הבדואי עולהחלב שבה שיעור 
 

 אחים)להלן: " 31/8/2021ועד ליום  1/8/2020 התמריצים יינתנו לעובדים שנקלטו וייקלטו בתקופה שמיום
 "(.   ואחיות במגזר הבדואי בדרום הארץ

 
 הבדואי או שלא ינה שלא במסגרת בריאות התלמיד במגזרלמען הסר ספק, אחים ואחיות המועסקים בשירות המד

 במסגרת בריאות התלמיד בבתי במסגרת טיפות החלב במיגזר הבדואי, כאמור לעיל, אשר יאיישו תקנים שנפתחו
 1/8/2020 האמורים לעיל, בתקופה שמיום הספר במגזר הבדואי בדרום או בטיפות החלב במיגזר הבדואי, בתנאים

 הבדואי בדרום לעניין סיכום זה.    ייחשבו כאחים ואחיות במגזר, 31/8/2020ועד ליום 
 

 1/8/2020יום  למען הסר ספק מובהר כי אחים ואחיות אשר נקלטו לעבודה במגזר הבדואי בדרום הארץ לפני
 , יהיו זכאים לחלק מהתמריצים, בהתאם למפורט בסיכום זה.  "(עובדים קיימים)להלן: "

 
 ,כלומר הכל. מענקים למשרה מלאה בסך 30 להלן לא יעלה על 4-ו 3 ענקים כאמור בסעיפיםמוסכם כי סך כל המ

לא  31/8/2020ועד ליום  1/8/2020 החל מיום - סכום כל המענקים שיחולקו לעובדים הזכאים בתקופה האמורה
 משרות 30-ל , שיסתכמו(2020 בשנת לרבות בהתייחס לעובדים שנקלטו) מענקים למשרה מלאה 30 יעלה על

 במחוז הדרום אשר יקלט לעבודה במגזר הבדואי במונחים של משרה מלאה.  למען הסר ספק מובהר כי אח/ות
 תנאי למתן וכי ת למענק. י/יהיה זכאה/תכאמור לעיל, לא יהי ,המכסות הפנויות של המענקים 30 לאחר מיצוי

המוסמכים  גורמיםבמגזר הבדואי בדרום הארץ מול ה ק/תת המועסח/והא המענק יהיה בדיקה, שתערך על ידי
המכסות של  ל מענקים, וקבלת מענה באשר ליתרתהאם נותרו מכסות פנויות ש במשרד הבריאות בשאלה

 המענקים. 
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 : התמריצים שיוענקו ןלהל

 דרגה נוספת )זמנית(:  .1
דרגה  למועד חתימת סיכום זהאחים ואחיות במגזר הבדואי בדרום ועובדים קיימים, אשר לא קיבלו עד 

יהיו , 12/8/2012-ו 13/6/2011מתאריכים  משרדיים-ביןבהתאם לקבוע בסיכומים ה)זמנית(  נוספת
של מתח הדרגות של  זכאים לדרגה אחת נוספת, מעבר לדרגה לה הם זכאים במסגרת מסלול הקידום

הבדואי בדרום, אשר  גזראחים ואחיות במ משרותיהם, זאת, למשך תקופת העסקתם במגזר הבדואי. 
במחוז דרום של משרד הבריאות ואשר יועסקו  במגזר הבדואי)לפחות(  שנים רצופות 5 יועסקו במשך

למען .  הנוספת האמורה גם לעניין פרישתם לקצבה במגזר כאמור עובר לפרישתם, יהיו זכאים לדרגה
לאחים/ות  ולב המשולםהסר ספק מובהר כי הדרגה הנוספת האמורה תשפיע אך ורק על השכר המש

 ן.  ועל תוספות השכר המושפעות מהשכר המשולב המשולמות להם/
 : השתתפות בשכר דירה .2

מגוריהם  אחים ואחיות במגזר הבדואי בדרום הארץ, אשר המרחק בין מקום מגוריהם הקבוע למקום .א
 80% ל עדלהחזר ש ק״מ, יהיו זכאים 50 עולה על(, בשל עבודתם בבתי ספר במגזר הבדואי) הזמני

בחודש. עובד הזכאי להשתתפות  ₪ 1,250-משכר הדירה במקום מגוריהם הזמני, אך לא יותר מ
 לתקשי״ר.  26.453 בשכר דירה אינו זכאי להוצאות לינה כאמור בפסקה

( ההשתתפות ובכלל זה קביעת שיעור) אישור הזכאות לאחים ולאחיות במגזר הבדואי בדרום הארץ .ב
 האוצר. שירות המדינה בתיאום עם סגן החשב הכללי במשרדידי נציבות -יינתן על

הבדואי  החזר שכר הדירה ישולם למשך לא יותר משנתיים החל ממועד קליטת האח/ות במגזר .ג
 לפי המאוחר. , /2020/81 או החל מיוםבדרום הארץ 

חוזר  אחים ואחיות במגזר הבדואי בדרום הארץ שיעמדו בתנאים המנויים בחוזר הממונה על השכר .ד
החזר שכר  לחודש יקבלו ₪ 1,500לעניין החזר שכר דירה בגובה  2012-2-5רפואי הוראות  - הער

לחוזר האמור  דירה לפי הקבוע בחוזר האמור. אולם לא ישולם כפל החזר שכר דירה בהתאם
 ולקבוע בסעיף זה. 

 תשלום מענקי עידוד: .3
ברוטו ₪   25,000 בסכום שלרץ, אלאחים ואחיות במגזר הבדואי בדרום ה"מענק עידוד"  תשלום .א

״סכום המענק : להלן(שנים  3 ישולם לעובד במשרה מלאה, במשך"(, מענק עידוד: "להלן) לשנה
הבדואי במחוז הדרום  שנים לפחות במגזר 3כנגד התחייבות העובד לשירות של ( למשרה מלאה״

משרד הבריאות, דרום של  במשרד הבריאות. אח/ות שייקלט לעבודה בשירות המדינה במחוז
 50% שנים בהיקף של 3 לשירות של בתחום בריאות התלמיד בבתי הספר במגזר הבדואי, יתחייב

״כתב : להלןא', ההתחייבות הרצ״ב כנספח  האח/האחות יחתום/תחתום על כתב) משרה ומעלה
 (. ההתחייבות״

בהתאם , ת השנהבגין כל שנה, בתחילרץ, המענק ישולם לאחים ולאחיות במגזר הבדואי בדרום הא .ב
של משרד  לחלקיות המשרה הצפויה באותה שנה במסגרת עבודתם במגזר הבדואי במחוז דרום

הסכום בהתאם  הבריאות. לאח/אחות המועסק/ת כאמור במשרה חלקית ישולם החלק היחסי של
שינויים בהיקף  לחלקיות המשרה במגזר הבדואי במחוז דרום של משרד הבריאות. ככל שיהיו

בגינה שולם המענק,  גזר הבדואי במחוז דרום של משרד הבריאות במהלך השנה אשרההעסקה במ
 . יתוקן סכום המענק המגיע לאח/אחות, בהתאם

שיעור  לעיל, לא יובא בחשבון)ב(  למען הסר ספק לצורך חישוב סכום המענק כאמור בסעיף־קטן .ג
 .משרד הבריאות ום שלחלקיות משרה של אחים ואחיות במסגרת שאינה במגזר הבדואי במחוז דר

רץ המועסקים שנות עבודה, יהיו אחים ואחיות במגזר הבדואי בדרום הא 3-בגין מילוי ההתחייבות ל .ד
 ₪.  75,000במשרה מלאה, זכאים למענק בסך כולל של 

אחים ואחיות במגזר הבדואי בדרום הארץ אשר יפסיקו עבודתם במהלך אחת משלוש השנים, אשר  .ה
 .רשו להשיב את מלוא סכום המענק אשר שולם בגין אותה שנהבגינה שולם המענק, ייד

החל  אחים ואחיות במגזר הבדואי בדרום שנקלטו לעבודה במגזר הבדואי בדרום - לעניין סעיף זה .ו
שהחלו את  והתמידו בעבודתם עד ליום חתימת סיכום זה יחשבו כאחים ואחיות 1/8/2020 מיום

הבדואי בדרום.  ההתחייבות, ביום קליטתם לעבודה במגזרהתחייבותם לעבודה, כמפורט בכתב 
החל ממועד קליטתו  למען הסר ספק מובהר כי שלוש השנים אליהם אותו אח/ות מתחייב יספרו

 . לעבודה במגזר הבדואי בדרום
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 מענק בגין הגדלת שיעור המשרה: .4
בדרום,  בדואיאחים ואחיות במגזר הבדואי בדרום הארץ אשר יגדילו את שיעור משרתם במגזר ה .א

שנים ממועד  לאחר מועד חתימת סיכום זה, יהיו זכאים להגדלת תשלום מענק עידוד, במשך שלוש
הסכום המתקבל  לעיל. סכום המענק יהיהא( 3) חתימתם על כתב ההתחייבות האמור בסעיף קטן

מעבר לחלקיות המשרה )בשיעור שהתווסף לחלקיות המשרה של האח/האחות ₪  25,000 מהכפלת
 (. ב חתימת סיכום זהער

המענק ישולם לאחים ואחיות במגזר הבדואי בדרום הארץ בגין כל שנה, בתחילת השנה, בהתאם  .ב
לחלקיות במשרה הצפויה באותה שנה, לעומת חלקיות המשרה ערב הסכם זה, כאמור לעיל. ככל 

ק המגיע שיהיו שינויים בהיקף ההעסקה במהלך השנה אשר בגינה שולם המענק, יתוקן סכום המענ
 לאח/ות, בהתאם. 

אחים ואחיות אשר יפסיקו עבודתם במהלך אחת משלוש השנים, אשר בגינה שולם להם  .ג
 . יידרשו להשיב את מלוא סכום המענק אשר שולם להם בגין אותה שנה,מענק

 

 

 

 ,בכבוד רב  

 

 אפי מלכין  
 משנה לממונה על השכר  

 
 
 
 

  :העתקים
 השכר והסכמי עבודההממונה על  - נתן-מר קובי בר

 משרד הבריאות אחראי על מנהל בריאות הציבור,  -מר רון  רביע 
 סמנכ"ל תכנון, תקצוב ותמחור, משרד הבריאות –רו"ח יאיר אסרף 

 אחות ראשית, משרד הבריאות –שוש גולדברג 
 מנהל אגף בכיר )מערכת הבריאות( בפועל, נציבות שירות המדינה –מר יוני דוקן 

 סגן בכיר לממונה כל התקציבים –מר אלון מסר 
 ראש ענף בריאות  -רונן בודנרומר 

 הלשכה המשפטית -עו''ד נועם ריף 
 יו"ר הסתדרות האחים ואחיות -גב' אילנה כהן 
 יו"ר חטיבת בריאות הציבור, הסתדרות האחים והאחיות –מוריה אשכנזי 
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