
        מדינת ישראלמדינת ישראלמדינת ישראלמדינת ישראל
  האוצר האוצר האוצר האוצר     משרדמשרדמשרדמשרד

  

  

        

        שכר והסכמי עבודהשכר והסכמי עבודהשכר והסכמי עבודהשכר והסכמי עבודה
  

  5695372569537256953725695372----02020202: : : : פקס פקס פקס פקס , , , , 5317189531718953171895317189----02020202: : : : טל טל טל טל . . . . ירושליםירושליםירושליםירושלים, , , , 3100310031003100....דדדד....תתתת, , , , 1111קפלן קפלן קפלן קפלן ' ' ' ' רחרחרחרח

  

  
  ז"התשע בכסלו ט"כ  ,ירושלים
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  הסכם כללי - הע חוזר

2016-1-54  
  
  

  משרד האוצר, תהכללי תסגן בכיר לחשב, 'יוסי איצקוביץמר  :אל
  
  

    הרפואייםהרפואייםהרפואייםהרפואיים    מהדירוגיםמהדירוגיםמהדירוגיםמהדירוגים    לחלקלחלקלחלקלחלק    הקיבוציהקיבוציהקיבוציהקיבוצי    ההסכםההסכםההסכםההסכם    שלשלשלשל    2017201720172017    ינוארינוארינוארינואר    לחודשלחודשלחודשלחודש    השכרהשכרהשכרהשכר    תוספותתוספותתוספותתוספות    יישוםיישוםיישוםיישום  :הנדון 
        ולפסיכולוגיםולפסיכולוגיםולפסיכולוגיםולפסיכולוגים

   
  

 18.4.2016להלן הוראות ביצוע עבור תשלום תוספות השכר שנקבעו בהסכם הקיבוצי מיום 
 : לדירוגים המפורטים להלן, 2017החל ממשכורת חודש ינואר , 8.8.2016ובתיקון להסכם מיום 

  
  

 ההההתחולתחולתחולתחול ....1111

        
אשר משכורתו , שירות המעסיקים החתומים על הסכם זהזה יחול על כל עובד ב חוזר

המיוצגים , מחושבת לפי הסכמים קיבוציים החלים לגבי אחד מהדירוגים המפורטים להלן
  :על ידי ההסתדרות

  

 ;דירוג עובדי מעבדה ביוכימאים ומיקרוביולוגים  .א

 ;דירוג רוקחים  .ב

 ;דירוג רנטגנאים  .ג

: ואשר מתקיים בו אחד מאלה, לוגיםר או בדירוג הפסיכו"עובד המדורג בדירוג המח  .ד
 25.3.2001להסכם הקיבוצי מיום  2באחד מהתחומים שבסעיף  פסיכולוגמועסק כ) א(

: או פסיכולוג כאמור המועסק באחד מהתחומים הבאים, בעניין הפסיכולוגים
מועסק ) ב(; תעסוקתי או פסיכולוג רפואי/פסיכולוג חינוכי או פסיכולוג חברתי

להסכם הקיבוצי האמור או מתמחה כאמור שהתמחותו  2.4בסעיף כמתמחה כהגדרתו 
 ").פסיכולוגפסיכולוגפסיכולוגפסיכולוג: "להלן(היא באחד התחומים שפורטו לעיל 

  

 1111....7777.201.201.201.2011111ת השכר החל מיום ת השכר החל מיום ת השכר החל מיום ת השכר החל מיום וווותוספתוספתוספתוספ ....2222

 

, 2016ואת תוספת אחוזית  2016יש להגדיל את תוספת שקלית  7.2011.1החל מיום 
לפי הדירוגים , השיעורים הבאיםהמפורטות בחוזרנו שבסימוכין  והן יעמדו על הסכומים ו

  :המפורטים לעיל
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  :לפי דירוגים, להלן גובה התוספת
 

        2016201620162016    תוספת אחוזיתתוספת אחוזיתתוספת אחוזיתתוספת אחוזית        2016201620162016    תוספת שקליתתוספת שקליתתוספת שקליתתוספת שקלית        שם הדירוגשם הדירוגשם הדירוגשם הדירוג

עובדי מעבדה ביוכימאים 
  ומיקרוביולוגים

401.07  4.25%  

  4.25%  295.59  רוקחים

  4.25%  309.36  רנטגנאים

  4.25%  384.05  יםפסיכולוג

  

ותוספת  2016שאר הכללים המפורטים בחוזרנו שבסימוכין לגבי תוספת שקלית  ....3333
 .ימשיכו לחול ללא שינוי 2016אחוזית 

 

 ביצוע תשלום התוספותביצוע תשלום התוספותביצוע תשלום התוספותביצוע תשלום התוספות ....4444

ולא  2017 ינוארחודש ישולמו החל במשכורת לחוזר זה  2התשלומים הנובעים מסעיף 
 .2017 פברוארחודש יאוחר ממשכורת 

  
  
  

  ,בברכה    
  

       

  הןכ יוסי        
  )בפועל( עבודה והסכמי השכר על הממונה    

  
      

  
  
  

  :העתק 
  נציב שירות המדינה, מר משה דיין

  רעות-מכבים, ודיעיןמ עיריית וראש המקומי השלטון מרכז ר"יו, חיים ביבס מר
  ל מרכז השלטון המקומי "מנכ, מר שלמה דולברג

 מי    הממונה על הסכמי עבודה ושכר במרכז השלטון המקו, חגית מגן' גב

  ל משאבי אנוש ומינהל בעיריית תל אביב"סמנכ, מר אברהם פרץ
  הדסההסתדרות מדיצינית ל "מנכ ,זאב רוטשטיין' פרופ

  הדסההסתדרות מדיצינית , ל כספים"סמנכ, מר יובל אדר
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)2016-141(  
  
  
  
  
  
  
  
  

  שירותי בריאות כללית ,ומידע אנוש משאבי חטיבת וראש ל"סמנכ, מר גדי כהן
  ה"מזכירה ור –מרגוליס דבורה ' גב

)2016-142(  


