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אגף השכר והסכמי עבודה
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 25באוקטובר 2016
שכ2016-12641 .
משתתפים  :מר משה כהן -מ"מ רא"ג משאבי אנוש -רשות הכבאות
גב' עופרה ברטוב  -ממונה על תכנון שכר ויחסי עבודה ,רשות הכבאות
מר יהונתן פת  -ראש ענף -שכר והסכמי עבודה ,משרד האוצר
מר אבי אנקורי -יו"ר ארגון הכבאים הארצי
עו"ד יעל שילוני  -יועצת משפטית ,הסתדרות המעו"ף
מר אסף אדר -יו"ר ועדת הגמול ,הסתדרות המעו"ף
גב' נעה אשד -מנהלת גמול השתלמות ,הסתדרות המעו"ף
על סדר היום  :סיכום דיון בנושא שעות מוכרות לגמול השתלמות לכבאים מיום 29.9.2016
 .1על מנת ליצור סדר ואחידות ולקבוע כללים ברורים באשר לשעות הלימודים המוכרות לגמול
ההשתלמות ,בקורסים אותם עוברים הכבאים במהלך שירותם ,התכנס דיון זה ,ונקבעו השעות
המוכרות לגמול השתלמות ,לגבי הקורסים הבאים ,כדלקמן:
שם הקורס

שעות עיוניות

לוחמי אש (רגיל ומקוצר)
לוחמי אש מתקדם
מפקדי צוותים
קצינים מבצעי
קצינים מנהלי
קורס ימ"ר
קורס מדריכים*
בטיחות אש
בטיחות אש משולב
מבואות כיבוי

נע בין 292-248
56
206
616
240
358
180
160
180

כמות שעות מוכרות
לגמו"ש
100
40
120
300
120
150
100
50
50

104

100

חוקרי דליקות

0

קורס יל"מ/חילוץ
קורסי חומ"ס
רכב כבד :עד  12טון
ומעל  12טון

לא מוכר
 60%מהשעות
הפרונטליות
 -100מעל  12טון.
-0מתחת ל 12-טון.

הערות
קורס חובה
קורס חובה
קורס חובה למ"צ

קורס חובה למניעה -לא
מוכר .לכבאים50 -
שעות.
קורס גם למשמרות וגם
למניעה ,לא קורס חובה.
קורס מעשי
יש מספר קורסים שונים.
עד  12טון לא מוכר כלל
מעל  12טון יוכר לפי 100
שעות

*קורס מדריכי כושר יוכר רק לאחר קבלת אישור של המעסיק כי הכבאי נשלח לקורס ביוזמת
המעסיק ונדרש לקורס זה לצורך אחד התפקידים שהוא ממלא ברשות .במידה והקורס נעשה
לפני תחילת עבודתו של הכבאי ברשות ,יש לקבל אישור כי קורס זה רלוונטי ומשמש את
הכבאי לצורך עבודתו.
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 .2קורסים אשר לא פורטו בטבלה לעיל ,או קורסים חדשים שיתווספו בעתיד למערך ההכשרה
וההדרכה של רשות הכבאות ,יוכרו לפי מפתח של  60%מהשעות הפרונטליות של הקורס
 .3רשות הכבאות תדאג לציין את מספר השעות המוכרות לגמול ,עפ"י הכללים הקבועים במסמך
זה ,בכל תעודת גמר לקורס הכשרה או העשרה.
 .4הוראת מעבר :כבאי אשר הגיש בקשה לגמול השתלמות עד ליום  ,15.11.2016יוכרו השעות
על פי הכללים שהיו נהוגים בוועדה עד ליום זה .יובהר כי לגבי כבאי אשר יגיש בקשה לאחר
מועד זה ,יחולו הכללים המפורטים בטבלה מעלה ,ללא תלות במועד מעבר הקורסים
 .5יובהר כי קורס אשר איננו בליבת מקצוע הכבאי ,ואינו מופיע בטבלה לעיל או עונה להגדרות
סעיף  2לעיל ,והינו בגדר "התחום הרחב" של המקצוע ,יוכר לגמול השתלמות רק במידה
והתקבל אישור של משרד החינוך להכרה בקורס זה.
 .6על מנת לייעל ולשפר את עבודת הוועדה ,הוחלט כי בקשה לגמול תיבחן רק במידה וצורף
לבקשה תלוש שכר עדכני של המבקש.

העתק:
מר דיאא אסדי  -סגן בכיר לממונה על השכר ,משרד האוצר
מר ארנון בר דוד  -יו"ר הסתדרות המעו"ף ,הסתדרות העובדים הכללית החדשה
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