מדינת ישראל

נציבות שירות המדינה

אגף בכיר הדרכה ,השכלה ורווחה

לכבוד:
מנהלי בתי החולים הממשלתיים
רופאים מחוזיים משרד הבריאות

כ"ח אדר ב תשע"ט
04/04/2019

הנדון :עדכון תעריפים לתשלום בגין הדרכת סטודנטים במקצועות פיזיותרפיה ,ריפוי בעיסוק,
קלינאות תקשורת ותזונה מיום 1.1.2019
ביום  1.1.2019עודכנו התעריפים לתשלום בגין הדרגת סטודנטים במקצועות פיזיותרפיה ,ריפוי בעיסוק,
קלינאות תקשורת ותזונה ,בהתאם לשינוי במדד המחירים לצרכן במשק (שינוי בשיעור של .)0.8%
להלן הטבלאות המעודכנות.
למען הסר ספק מובהר כי לא חל כל שינוי ביתר הסעיפים כפי שפורסמו בחוזר  09.07.2017וכי יש לפעול
על פי הכללים המפורטים שם.

.

קרית בן-גוריון ,רחוב קפלן  ,3ירושלים טל .הדרכה ,02-6705220 :רווחה02-6705188 :
ת"ד  34076ירושלים  91340פקס .הדרכה ,02-6705618 :רווחה02-6705115 :
הדרכה והשכלה ברשתhttp://www.civil-service.gov.il/Civil-Service/TopNavHe/Units/unit6 :
חפשו אותנו גם בפייסבוק  -נציבות שירות המדינה
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בברכה

אופיר בניהו
מנהל אגף בכיר הדרכה ,השכלה ורווחה
העתק:
מר שי באב"ד – מנכ"ל משרד האוצר
מר משה בר סימן-טוב – מנכ"ל משרד הבריאות
מר גדי פרנק – מנכ"ל המועצה להשכלה גבוהה
מר ארנון בר דוד – מ"מ יו"ר הסתדרות העובדים הכללית החדשה והאגף לאיגוד מקצועי
מר אפרים מלכין – סגן בכיר לממונה על השכר והסכמי עבודה ,משרד האוצר
מר יוני דוקן – מנהל אגף בכיר (מערכת הבריאות) בפועל ,נציבות שירות המדינה
מר אלי גבאי – יו"ר איגוד מקצועות הבריאות ,הסתדרות העובדים הכללית החדשה
גב' מירב שביב – סמנכ"ל תכנון ומדיניות ,ות"ת
מר יואב טאובמן – ממונה תחום שכר ותנאי העסקה – המועצה להשכלה גבוהה
מר נועם ויצנר – עוזר מנכ"ל משרד הבריאות
עו"ד אורלי ישי גנץ – הלשכה המשפטית ,אגף השכר והסכמי עבודה ,משרד האוצר
גב' מיכל הורן – סגנית מנהל אגף בכיר (מערכת הבריאות) בפועל ,נציבות שירות המדינה
מר הרולד בר – מנהל תחום בכיר (יחסי עבודה) ,משרד הבריאות
גב' סימה רוזנבלום – מרכזת בכירה (בריאות) אגף השכר והסכמי עבודה ,משרד האוצר
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