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 :לכבוד

 סגן בכיר לחשב הכללי – מר יוסי איצקוביץ

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

 

 תמריצים ומענקים לעידוד העסקת אחים ואחיות לבריאות הציבור במגזר החרדי הנדון:

 

בהמשך לדיונים הקודמים שנערכו בנושא, ומתוך רצון לסייע בהגדלת מספרם והיקף משרתם של האחים והאחיות 

 לבריאות הציבור במגזר החרדי, מובא בזאת סיכום בין משרדי בנושא:

אח )או אחות( בריאות הציבור אשר מקום עבודתו  –"אח לבריאות הציבור במגזר החרדי"  הגדרה: .1

בתחנות טיפות חלב בערים אלעד, בית"ר עילית ,בית שמש, בני ברק או ירושלים )בתחנות בהן ניתן 

 השירות ע"י משרד הבריאות(. 

*הערה: מסמך זה מנוסח בלשון זכר על פי הנחיות הממונה על מעמד האישה בנציבות שירות המדינה, 

 הכוונה הינה גם לאחיות המהוות רוב בקרב המועסקים במקצוע הסיעוד.אולם מובן ש

 אחים קיימים  .2

אחים שעובדים כיום כאחים לבריאות הציבור במגזר החרדי ויגדילו את היקף משרתם, החל  .א

שנים, יהיו זכאים  5 -משרה, וזאת למשך תקופה שלא תפחת מ 1/4, בלפחות 1/8/2020מתאריך 

=  5*11,250שנים, ובסך כולל מירבי לאח של  5גין כל שנה במשך ב₪  11,250למענק בגובה 

56,250  .₪ 

 מענקים. 20יובהר, כי סך כמות המענקים לקבוצה זו תעמוד על 

 יםחדש םאחי .3

ים במגזר חדש חיםבשיבוץ אבמשרד הבריאות תסייע  וראש מנהל הסיעוד ראשיתהארצית האחות ה .א

 בתמורה להתחייבותם לעבודה במגזר הציבורי.קיבלו מענקי לימוד ש םהאחי 400מקרב החרדי 

 החל מתאריך במשרה מלאה, חל לעבוד במגזר החרדיר ישאאח בריאות הציבור  - מענק התמדה .ב

 בגין₪  18,750היה זכאי למענק בגובה ישנים,  5-וזאת למשך תקופה שלא תפחת מ,  1/8/2020

 ₪ 93,750=  5*18,750כולל מקסימלי לאח של שנים, בסך ה 5כל שנה במשך ל משרה מלאה,

 )עבור משרה מלאה(. 

ישולם לו חלק יחסי מהמענק לשנה בהתאם  -משרה ומעלה  3/4אח חדש שיעבוד בהיקף של 

 לחלקיות משרתו. 

משרה לא יהיה זכאי למענק התמדה כאמור לעיל. מובהר  3/4-אח חדש שיעבוד בהיקף הנמוך מ

גם כאח המועסק טרם מועד תחולת סיכום זה במגזר אחר ויעבור לאחר כי אח חדש לעניין זה יחשב 

 מועד תחילת סיכום זה להעסקה במגזר החרדי. 

 מענקים. 20יובהר כי, סך כמות המענקים לקבוצה זו תעמוד על 

 – זמני נסיעה .ג
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מכסת שעות העבודה היומית )בפועל( של האחיות בערים אלעד, בית"ר עילית, בני ברק  .1

ובית שמש, תיוותר ללא שינוי ביחס למכסה שהיתה קיימת ערב החלת תוכנית התמריצים 

 לאחיות במגזר החרדי. 

ביום )לכל  עד חצי שעת נסיעהאחיות בערים אלו תוכלנה להיות זכאיות לתשלום בגין  .2

 משעת עבודה.  100%כיוון( בערכים של 

אחות שזמן הנסיעה שלה לעבודה קצר מחצי שעה )לכל כיוון( תוכל להיות זכאית  .3

 לעיל בהתאם לזמן נסיעתה בפועל.  2לתשלום כאמור בסעיף 

מובהר כי התגמול בגין שעות הנסיעה אינו מזכה במי מההטבות האחרות הנגזרות משעות  .4

כגון: כלכלה בשעות נוספות או אש"ל, ולעניין ההפרשות הפנסיוניות  עבודה רציפות

 יחולו עליו הכללים החלים על רכיבי עבודה נוספת. 

 . 1/8/2021ועד ליום  1/8/2020הנחיה זו תהא בתוקף החל מיום  .5

 לא ינהגו לפי הנחיה זו.  1/8/2021לאחר יום  .6

נוספות באישור מנהליה מלקבל אין בהנחיה זו כדי למנוע מאחות שתבצע עבודה בשעות  .7

 את התגמול הקבוע בגינן. 

  חלה על האחיות בעיר ירושלים.  איננהמובהר כי הנחיה זו  .8

 ב' תהיה כדלקמן:  3,  2הזכאות למענק כמפורט בסעיפים  .4

המענק ישולם לאחר סיום כל שנת העסקה, עבור השנה שקדמה לה, ובכפוף להתחייבות האח  .א

 שנים. 5להעסקה כאמור לעיל במשך 

אח שיסיים את העסקתו או יקטין את היקף משרתו, לפי העניין, במהלך השנתיים הראשונות מיום  .ב

 קליטתו או מיום הגדלת היקף משרתו, לפי העניין, מיוזמתו:

לא יהיה זכאי לתשלום מענק ההתמדה /הגדלת המשרה בגין אותה שנה בה הפסיק את  .1.ב

 עבודתו/הקטין את היקף משרתו.

למדינה את מענק ההתמדה/הגדלת היקף המשרה שניתן לו עבור השנה  יצטרך להשיב .2.ב

 הראשונה, ככל שניתן מענק כזה.

אח שיסיים את העסקתו או יקטין את היקף משרתו, לפי העניין, מיוזמתו, לאחר השנתיים  .ג

הראשונות, לא ישיב למדינה את סכומי המענקים שקיבל, אולם לא יהיה זכאי למענקים נוספים 

שנים מתחילת  5ם העסקתו או הקטנת היקף משרתו, לפי העניין, אף אם טרם עברו לאחר סיו

 ההעסקה או הגדלת היקף המשרה.

ב' תוקם וועדת חריגים בה יהיו חברים החתומים מטה אשר תוכל, בהתחשב 4לעניין האמור בסעיף  .ד

ף המשרה בנסיבות אישיות חריגות שיובאו לעיונה, לפטור אח מהשבת מענק ההתמדה/הגדלת היק

 כאמור לעיל.

אח שהעסקתו תסתיים ביוזמת המדינה )אולם, שלא בשל סיום העסקה על פי החלטת בית הדין  .ה

למשמעת(, לא ישיב כלל את סכומי המענקים שכבר שולמו לו ולא יהיה זכאי למענקי התמדה 

 עתידיים שהיו אמורים להשתלם לו ככל שהיה ממשיך להיות מועסק בשירות המדינה.

לאח לא יעלה על סכומי המענק המקסימלי כפי הרב שנתי גובה המענק  ,הסר ספק, בכל מקרהלמען  .5

 . לעיל 3-, ו2שפורטו בסעיפים 
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 '.בזכאות למתן מענק מותנית בחתימת האח על כתב ההתחייבות המצ"ב בנספח  .6

 

 

 

 בכבוד רב,  

 

 אפי מלכין  

 משנה לממונה על השכר  

 

 העתקים: 

 הממונה על השכר והסכמי עבודה - 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 

 ראשית, משרד הבריאותאחות  –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 

 האחים והאחיות ר חטיבת בריאות הציבור, הסתדרותיו" –מוריה אשכנזי 
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