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 הסכם קיבוצי 

 ______________   ביום   ונחתם   שנערך     

 

 בין: 
 

מר קובי ממשלת ישראל, בשם מדינת ישראל, המיוצגת על ידי הממונה על השכר והסכמי עבודה  במשרד האוצר,  
 ; נה פרופ' דניאל הרשקוביץבר נתן ו/או נציב שירות המדי

 ; הגדולות הערים שלוש ידי על המיוצגים,  מרכז רפואי ע"ש סוראסקי ת"א ובית החולים בני ציון בחיפה

 "(המעסיקים: יחד )להלן          

 לבין: 

האגף לאיגוד יו"ר  ו"ר ההסתדרות וי דוד רהסתדרות העובדים הכללית החדשה המיוצגת על ידי מר ארנון ב
 "( ההסתדרות)להלן: " ; מקצועי

  ;הסתדרות עובדי המדינה המיוצגת על ידי מר אריאל יעקבי, יו"ר הסתדרות עובדי המדינה

  ;גב' אסתר אדמון על ידיהמיוצג  ,המעבדות ועובדי המיקרוביולוגים, הביוכימאיםאיגוד 

 "(נציגות העובדים: "יחד )להלן

 

העולם,  אלישר  במדינתחלה    2020מרץ    ובחודש ל הואי  בכל  גם  כמו    נגיף   של  נרחבת  התפשטות, 
 (;"הקורונה "משבר  )להלן:   ציבורה בקרב וגוברת הולכתלתחלואה  האשר הוביל הקורונה

 
  ולעמוד  להתגייס המעבדות עובדי נדרשים, הקורונה משברב הבריאות מערכת התמודדות ולשם   והואיל 

 ערב לבדיקות הקורונה שבוצעו  ביחס    ולבצע בדיקות קורונה בהיקפים גדולים  המאבק  בחזית
 ; זה תקופת ההסכם תחילת

 
עבודה ייחודית לעובדי המעבדות חתמו הצדדים על הסכם להסדרת מתכונת  07.04.2020וביום    והואיל 

, וביום ______ האריכו הצדדים את  30.04.2020ועד ליום    07.04.2020בגין התקופה שמיום  
 ; 30.05.2020ההסכם עד ליום 

 
להסכמות כמפורט להלן   הגיעו  ובוהצדדים ביניהם משא ומתן  ומשבר הקורונה טרם חלף, ניהלו     והואיל 

  ;זה  קיבוצי בהסכם
 
 

 הותנה, הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן: לפיכך  
 
 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.  .1

על   .2 יחול  זה  קורונה  ה  םעובדיההסכם  בדיקות  עובדי  מבצעים  של  בתפקידים  המעסיקים  , מעבדותאצל 
 .עמ"מ-ושכרם משולם לפי ההסכמים הקיבוציים החלים על דירוג הבכ"מ
 . "(עובדיםה" -בהסכם זה להלן ו לעיל)

 
 . קורונהלזיהוי נגיף השמבוצעות בה בדיקות  מעבדה  –" מעבדת קורונהבהסכם זה, "

 
 .  31.7.2020ועד ליום  1.6.2020מיום  לתקופה זמנית א הסכם זה הו .3

האמורה,   התקופה  בהארכת  צורך  שיהיה  הקורונה,  ככל  משבר  הימשכות  בהסכמת  לנוכח  הדבר  יעשה 
 ובכתב.הצדדים 
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   מענק בדיקות קורונה 
 

ל"  יהיה  עובד .4 קורונהזכאי  בדיקות  במעבדפי  לשייקבע  "  מענק  בוצעו  אשר  הקורונה  בדיקות  ת  מספר 
 מסוים, לפי הטבלה הבאה:  ריקלנדא  בחודשהוא מועסק בה  קורונהה

מספר בדיקות שבוצעו  
 במעבדה בחודש 

בגין    לעובד   מענק ה סכום  
 חודש קלנדארי 

1,500-3,000 500  ₪ 

3,001-4500 1,000 ₪  

4501-6000 1,500   ₪ 

6,001-12,000 2,000  ₪ 

 ₪  4,000 ומעלה 12,001

 

כאמור   קורונה  בדיקות  מענק  מלאהסכומי  למשרה  הם  בדיקותב  בטבלה  במשרה   .קורונה  ביצוע  עובד 
קורונה   ביצוע בדיקותבאו עובד שהועסק  קורונה בדיקותביצוע , או עובד שרק חלק ממשרתו היא בחלקית

המסוים מן החודש הקלנדארי  המענק   ,רק בחלק  לו  לחלקיות משרתו   ישולם  עבודתו    בהתאם  ולתקופת 
 . קורונהבביצוע בדיקות  באותו החודש

ה המבוצעת במעבדה המבצעת בדיקות  קורונ ה לזיהוי נגיף הכל בדיק  מובהר בזאת כי מספר הבדיקות יכלול
 קורונה. 

 מענק שעות קורונה 
בחודש   עבודתו" בהתאם למספר שעות  מענק שעות קורונהל"   גם  יהיה זכאי,  המועסק במעבדת קורונה  עובד .5

 , לפי הטבלה הבאה: בלבד קורונההבמעבדת הקלנדארי 
חודשיות    שעות עבודה 

 לעובד   סכום מענק  במעבדת קורונה  

100-120 1000  ₪ 

120-140 1,300 ₪  

140-160 1,600  ₪ 

160-180 2,000  ₪ 

180-200 2,500  ₪ 

200-234 3,250  ₪ 

 ₪  4,000 ומעלה 235

 
   מענק תורנות קורונה

, שהשלים את שעות התקן במעבדה שהיא מקום  אלא במעבדה אחרת במעבדת קורונהמועסק אינו עובד ש .6
הרגיל,   לתורנויות  ועבודתו  גם  להשתבץ  ביקש  בדיקות  אשר  קורונהקורונה  לביצוע  את    ,במעבדת  ונתן 

שעות כל אחת( במעבדת קורונה במהלך החודש    8תורנויות מלאות )בנות    5  לפחות  התחייבותו לביצוע
והתורנויות  שעות( לפי השעות    8)לכל תורנות    ₪  200" בסך  קורונהמענק תורנות  ל"   יהיה זכאי  הקלנדרי,

קורונה  צעישב מספר    .בפועל  בבדיקות  לפי  לעובד  משולם  המענק  כי  בזאת    ו שבוצע   התורנויותמובהר 
  .מלאה, או החלק היחסי לתורנות שבוצעה בחלקה ₪ לתורנות 200בפועל לפי 

 
 כללי 
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כי   .7 למענק   מועסקאינו  שעובד  מובהר  זכאי  יהיה  קורונה,  יבצע תורנויות במעבדת  אך  קורונה,  במעבדת 
ביחס  במעבדת הקורונה לפי שיעור שעות התורנות שביצע בחלקיות לעיל  4כאמור בסעיף בדיקות קורונה 

 לעיל.   6, ובנוסף יהיה זכאי למענק תורנות קורונה כאמור בסעיף משרה מלאההיקף ל

 לעיל.  5למען הסר ספק, עובד כאמור לא יהיה זכאי למענק שעות קורונה כאמור בסעיף 

או חלק  קלנדארי  בגין כל חודש  כל המענקים לפי הסכם זה הם חודשיים, וישולמו  למען הסר ספק מובהר כי   .8
 קורונה כאמור. בביצוע בדיקותממנו בו הועסק העובד 

יובא   יםמהוו  םאינ כל המענקים השונים לפי הסכם זה   .9 בחשבון לעניין פיצויי    ושכר לכל דבר ועניין, לא 
שעות  בעד  גמול  לרבות  נוספת,  לעבודה  שעה  ערך  חישוב  או  שיהיו(  )ככל  אחוזיות  תוספות  פיטורים, 

הפרשות    םקריאות פתע ומשמרות )ככל שהעובד זכאי לתוספות אלו(, ולא יבוצעו בגיננוספות, כוננויות,  
 קרן פנסיה או ביטוח מנהלים. ות גמל, לרבות לקרן השתלמות או קופ 

 זה.  לחול בתום תקופת הסכם יפסיק ,הוראותיו כל על ,זה הסכם .10

בדיקות לזיהוי נגיף ביצוע  תגמול בגין  לגבי    הצדדיםמיצוי מלא ומוחלט של כל תביעות    המהוו   הסכם זה .11
 לתקופת ההסכם.זאת ו ,הקורונה

במשך    יםמתחייב  הצדדים .12 יתקופת  כי  לא  משנהו  נקוט  ההסכם  נגד  באמצעי צד  מיחידותיהם  יחידה  או 
תגמול  לגבי  , מלאה או חלקית, או כל פגיעה מאורגנת אחרת בהליכי העבודה ובסדריה,או השבתה שביתה

 .בדיקות לזיהוי נגיף הקורונהביצוע בגין 

כדין לפי כללי משפט  ההתחייבות לשקט תעשייתי אינה גורעת מזכותם של העובדים להשתתף בשביתה  
 העבודה שתוכרז על ידי ההסתדרות ברמה הארצית, וזאת מבלי לגרוע מטענות כל צד לגבי שביתות כאמור.

 עם חתימת הסכם זה. מבוטל  – ( 16.6.2020)ונושא את התאריך  17.6.2020סכסוך העבודה שהוכרז ביום   .13

זה    חומככי    מובהר .14 ההסכמים הקיבוציים, ההסדרים הקיבוציים    בהוראות  שינוי  יחול  לא הוראות הסכם 
 . הקיימיםוהנוהגים 

 . 1957 -"ז התשי קיבוציים הסכמים בחוק כאמור, מיוחד קיבוצי עבודה כהסכם ירשם זה הסכם .15

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום: 

 
 

_________ _________ 
 מדינת ישראל

_____ ______________ 
 החדשה הכללית  העובדים  הסתדרות

 

 _________________ 
 שלוש הערים הגדולות 

 
 

 __________________ 
 הסתדרות עובדי המדינה 

 
  

 
_____ ____________ 

 עמ"מ -איגוד הבכ"מ

 


