
בריאות הציבור

תואר שני

4.75וותק 

גמולים  אין

1452.85השלמת הכנסה 

34.43ערך שעה 

21%עבודה נוספת 



איכלובח "ב

מעבדהעובדת 

PhDשלישי תואר 
ותקשנות 8

35.23ערך שעה 

539.96השלמת הכנסה 

37%תוספות שכר 



בריאות ציבור

תואר ראשון

4וותק 

1379.82השלמת הכנסה 

34.26שכר שעה 

30%: עבודה נוספת



בריאות הציבור

תואר ראשון

22.25וותק 

1%+ ב + גמולים א

+2אדרגה מקסימלית ללא תפקוד

46.61ערך שעה 

21.3%עבודה נוספת ותוספות  



בריאות ציבור

תואר שני

40.5וותק 

1%+ ב+ גמולים א 

+3רכז תחום דרגה מקסימלית א

63.14שכר שעה 

30%עבודה נוספת 







בריאות הציבור



בריאות הציבור



בריאות הציבור





PhD-12  שנות ותק שכר שעה

שכר משרה מלאה    55. 35

.כולל גמול 6112.11

PhD-2010פ הסכם  ביטול דרגות "עובד ע  .

2שנים מגיע לשיא הדירוג א6מתחיל בדרגה א כעבור 

ח  "ש6296משרה מלאה  , 36.39–שעה 

שכר      ₪ 35.55שכר שעה , שנות וותק12, עובד מעבדה תאר שלישי: 5נספח 

6, לעומת עובד עובד מעבדה בהסכם החדש  תאר שלישי₪ 6112חודשי 

.6296₪שכר חודשי ₪ 36.39שכר שעה , שנות וותק



172)עבד משרה מלאה , שנות ותק8.5, תלוש שכר של עובד מעבדה תואר ראשון: 4נספח 

כ  "ס. שעות55כ "ופרמיות בס( לילות וסוף שבוע אחד9)שעות תורנות  172בנוסף עוד ( שעות

.משרות2.5עבור עבודה של ₪ 8600-הוא השתכר כ



שנים אל מול תלוש שכר של 6השוואת תלוש שכר של עובד מעבדה תאר ראשון ותק : א7נספח 

.שנים7קלדנית וותק 



שנות וותק30, +3דרגה מקסימלית א, מנהל יחידה,  שנה12תקיעות באותה דרגה במשך : 8נספח 



עובד מעבדה תואר ראשון  

,  שעות שבועיות ולאחר תוספת הבראה40, שנים6ותק 

5958₪שכר ברוטו 
תואר ראשון, אחות

שעות שבועיות  35, שנים6ותק 

ערך 

שעה

46.89

ערך 

שעה  

29.13

שנות וותק לקולגה אחות עם תאר ראשון  6השוואה בין תלושי שכר של עובד מעבדה : ב7נספח 

ושש שנות וותק



מרכז תחום , שנות וותק30עם , PhD, שינוי בערך שעה לאחר שנת וותק אחת, 12נספח 

+ 3בשיא הדרגה א

ח "ש0.94ח  הפרש של "ש54.37, 2016-ח  לעומת שכר שעה ב"ש2015-53.43-שכר שעה ב



7\24כפיפים הנותנת שירות 19עם ' מנהל בפריפריה מעבדה בתלוש שכר : 11נספח 

. ללא יכולת קידום4דרגה מקסימלית א



תואר ראשון

וותק בשנים 8

שכר שעה 29.69

דרגה ב

השלמה למינימום 734

ברוטו 7173

2תלוש 



תואר

וותק בשנים

שכר שעה

דרגה

השלמה למינימום

ברוטו

תואר ראשון

וותק בשנים 16.16

שכר שעה 33.01

דרגה 1א

השלמה למינימום 335

ברוטו 7388

3תלוש 



תואר
ראשון

וותק בשנים 5.5

שכר שעה 29.17

דרגה ב

השלמה למינימום 1147

תורנות 1516

ברוטו

7365-

1516

5849=

4תלוש 



תואר ראשון

וותק בשנים 5

שכר שעה 25.22

דרגה ד

השלמה למינימום 1091

מעונות 311

ברוטו
6180-311

5863=

5תלוש 



תואר שני

וותק בשנים 3.5

שכר שעה 26.95

דרגה ב

השלמה למינימום 723

מעונות. ת

הבראה

ביגוד

397

888

400

ברוטו

6393-400-

888-397

4711=

6תלוש 



תואר שני

וותק בשנים 20

שכר שעה 42.73

דרגה +2א

השלמה למינימום

ברוטו 9373

7תלוש 



תואר שני

וותק בשנים 9

שכר שעה 30.61

דרגה 1א

השלמה למינימום 235

תורנות 1698

ברוטו

7969

1698-

6271=

8תלוש 



תואר דוקטור

וותק בשנים 15.25

שכר שעה 35.35

דרגה 1א

השלמה למינימום

שעות נוספות 1430

ברוטו
11044

1430-

=9641

9תלוש 



תואר

וותק בשנים

שכר שעה

דרגה

השלמה למינימום

ברוטו

תואר דוקטור

וותק בשנים 5.5

שכר שעה 36.69

דרגה 2א

השלמה  

למינימום

תורנות 4473

ברוטו

14448-4473

9975=

10תלוש  



תואר תאר שני

וותק בשנים 32

שכר שעה 54.6

דרגה +3א

השלמה  

למינימום

שעות נוספות

ברוטו
כולל פרמיות  

וכונניות  

13657

11תלוש 



תואר שני

וותק בשנים 29.25

שכר שעה 53.22

דרגה +3א

רכב 1080

תורנות  

שעות  

נוספות

5219

ברוטו

18957-

5219-

1080=1

2658

12תלוש 



תואר שני

וותק בשנים 5.75

שכר שעה 29

דרגה ב

השלמה למינימום 876.43

שעות נוספות

ברוטו 5704.9

13תלוש 



תואר ראשון

וותק  

בשנים

8.16

שכר  

שעה

29.43

דרגה ב

השלמה  

למינימום

שעות  

נוספות

פרמיות  

1500וכונניות 

ברוטו
6864-1500=

5364

http://hsgs.mof.gov.il/Documents/2014-1.pdf 

14תלוש 



תואר פוסטדוקטורט

וותק בשנים 30

שכר שעה 54.37

דרגה +3א

השלמה למינימום

שעות נוספות

כונניות שעות נוספות  

ופרמיות  

3344.61  ₪

ברוטו

16107-3344-
1574=

9425.19

15תלוש 



תואר דוקטור

וותק בשנים 10

שכר שעה 43

דרגה 3א

השלמה למינימום

שעות נוספות

כונניות שעות נוספות  

ופרמיות ורכב

7000 ₪

ברוטו
12104.56-7000=

7440 

16תלוש 


