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

    מחודשמחודשמחודשמחודש    החלהחלהחלהחל    והאחוזיתוהאחוזיתוהאחוזיתוהאחוזית    השקליתהשקליתהשקליתהשקלית    השכרהשכרהשכרהשכר    תוספותתוספותתוספותתוספות    יישוםיישוםיישוםיישום    - - - -     2013201320132013----2017201720172017    לשניםלשניםלשניםלשנים    המסגרתהמסגרתהמסגרתהמסגרת    הסכםהסכםהסכםהסכם  :הנדון 
        ))))שבסימוכיןשבסימוכיןשבסימוכיןשבסימוכין    להסכםלהסכםלהסכםלהסכם    5555' ' ' ' מסמסמסמס    חוזרחוזרחוזרחוזר((((    2017201720172017    מרץמרץמרץמרץ
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        28.6.201628.6.201628.6.201628.6.2016מיום מיום מיום מיום     31313131----1111----2016201620162016חוזרנו הע חוזרנו הע חוזרנו הע חוזרנו הע         

        
  

הסתדרות בין והציבורי במגזר בין מעסיקים  )מסגרת(קיבוצי נחתם הסכם  18.4.2016בתאריך 
 נחתם תיקון להסכם המסגרת 8.8.2016וביום  ,")ההסתדרותההסתדרותההסתדרותההסתדרות: "להלן( הכללית החדשההעובדים 

: להלן(. 2013-2017על מתן תוספות שכר והטבות נוספות בגין השנים  בין היתר, הוסכם הםוב 
ם הסכמי מחושבת לפי אשר משכורתו, ת המעסיקיםבשירולעובד , ")2016201620162016    מסגרתמסגרתמסגרתמסגרת    מימימימיהסכהסכהסכהסכ"

  .כמפורט שם, ידי ההסתדרות- קיבוציים החלים לגבי הדירוגים המיוצגים על

  
החל מיום  לעובדים נקבעו הוראות בדבר תשלום תוספת שכר שקלית 2016מסגרת  מיבהסכ

הוראות ברירת נקבעו גם  2016מסגרת  מייוזכר כי בהסכ .")2016תוספת שקלית (" 1.7.2016
לצד אפשרות לצדדים לנהל משא ומתן לשינוי , כמהשהוס העלותיתרת קצאת מחדל בדבר ה

  . הוראות ברירות המחדל שנקבעו בכפוף לתנאים שנקבעו
  

תוספת אחוזית "ותשלום " 2016שקלית תוספת " הגדלתהוראות ביצוע עבור יובאו להלן 
   .לגבי המדינה ומעסיקים נוספים 1.3.2017החל מיום  "2016

  
 2016אופן הקצאת יתרת העלות שנקבעה בהסכם מסגרת בדבר יפורסמו חוזרי ביצוע , בהמשך

  . 2018-2019בדבר תשלום תוספות השכר לשנים ו
  

לעובדים בדירוגים לעובדים בדירוגים לעובדים בדירוגים לעובדים בדירוגים     2016201620162016ותשלום תוספת אחוזית ותשלום תוספת אחוזית ותשלום תוספת אחוזית ותשלום תוספת אחוזית     2016201620162016סכום תוספת שקלית סכום תוספת שקלית סכום תוספת שקלית סכום תוספת שקלית הגדלת הגדלת הגדלת הגדלת  ....1111
 המפורטים לפי מעסיקיםהמפורטים לפי מעסיקיםהמפורטים לפי מעסיקיםהמפורטים לפי מעסיקים

        

 כמפורט בחוזרנו שבסימוכין  "2016תוספת שקלית "יש להגדיל את  1.3.2017החל מיום 
   .סכומים המפורטים בטבלהלללל

המועסק על ידי אחד עובד ל, )2016תוספת אחוזית (בנוסף יש לשלם תוספת אחוזית חדשה 
הסכמים  מחושבת לפי משכורתואשר , להלן 2המעסיקים המפורטים בטבלה שבסעיף 

בטבלה  2ומפורטים בסעיף  ידי ההסתדרות-קיבוציים החלים לגבי הדירוגים המיוצגים על
  .שלהלן
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, 1.3.2017החל מיום  ,לכל דירוג 2016ותוספת אחוזית  2016שקלית  תוספתסכום להלן  ....2222
 :מעסיקיםלפי מפורט 

 

סכום תוספת סכום תוספת סכום תוספת סכום תוספת         שם המעסיקיםשם המעסיקיםשם המעסיקיםשם המעסיקים        שם הדירוגשם הדירוגשם הדירוגשם הדירוג
אחוזית אחוזית אחוזית אחוזית 

2016201620162016        

תוספת תוספת תוספת תוספת סכום סכום סכום סכום 
    2016201620162016    שקליתשקליתשקליתשקלית

        חחחח""""בשבשבשבש

מינהל /מינהלי
ושרותים במגזר 

  הציבורי

כולל משרד ( שירות המדינה
עלים רבות המפהביטחון ול

הביטחוניים בכל הנוגע לעובדים 
המדורגים באותו דירוג והמיוצגים 

: להלן בטבלה( על ידי ההסתדרות
  ; )")המדינההמדינההמדינההמדינה"

להלן (המוסד לביטוח לאומי 
  ; ")ביטוח לאומיביטוח לאומיביטוח לאומיביטוח לאומי: "בטבלה

  ; שירות התעסוקה

להלן (בית החולים בני ציון 
  ; ")בני ציוןבני ציוןבני ציוןבני ציון: "בטבלה

המרכז הרפואי תל אביב סוראסקי 
  ")איכילובאיכילובאיכילובאיכילוב: "בלהלהלן בט(

להלן (הסתדרות מדיצינית הדסה 
  ")הדסההדסההדסההדסה: "בטבלה

1.375%  102.72  

ר "עיתונאים ומח
  )למעט פסיכולוגים(

  ; המדינה

  ; ביטוח לאומי

  ; שירות התעסוקה

  ; בני ציון

  ;איכילוב

  הדסה

1.375%  125.37  

  ; המדינה  מהנדסים

  ; ביטוח לאומי

  ; שירות התעסוקה

  ; בני ציון

  איכילוב

  הדסה

1.375%  150.94  



  

  02-6250671: פקס , 02-6257837:  'טל, ירושלים, 37140. ד.ת, מ"א ניהול ויזום בע.י.ג.ס: הפצה 
  

3

        שכר והסכמי עבודהשכר והסכמי עבודהשכר והסכמי עבודהשכר והסכמי עבודה
  

  7658360765836076583607658360----02020202: : : : פקס פקס פקס פקס , , , , 5317189531718953171895317189----02020202: : : : טל טל טל טל . . . . ירושליםירושליםירושליםירושלים, , , , 3100310031003100....דדדד....תתתת, , , , 1111קפלן קפלן קפלן קפלן ' ' ' ' רחרחרחרח

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  :המשך הטבלה מהעמוד הקודם
 

  ; מרכז השלטון המקומי  מהנדסים

לא כולל איכילוב (שלוש הערים הגדולות 
  ; )ובני ציון

  מרכז המועצות האזוריות

1.375%  131.04  

  ; המדינה  הנדסאים וטכנאים

  ; ביטוח לאומי

  ; שירות התעסוקה

  ; בני ציון

  ;איכילוב

  הדסה

1.375%  170.13  

  ; מרכז השלטון המקומי  הנדסאים וטכנאים

לא כולל איכילוב (שלוש הערים הגדולות 
  ; )ובני ציון

  מרכז המועצות האזוריות

1.375%  96.94  

השרות המשפטי 
  )משפטנים(

  ; המדינה

  ; ביטוח לאומי

  ; שירות התעסוקה

  ; מרכז השלטון המקומי

כולל איכילוב (שלוש הערים הגדולות 
  ; )ובני ציון

  רכז המועצות האזוריותמ

  הדסה

  שרותי בריאות כללית

  האוניברסיטאות 

1.375%  176.66  

חינוך נוער 
וקהילה בשלטון 

  המקומי

  ; מרכז השלטון המקומי

לא כולל איכילוב (שלוש הערים הגדולות 
  ; )ובני ציון

  מרכז המועצות האזוריות

1.375%  109.19  
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  :המשך הטבלה מהעמוד הקודם
 

  145.01  1.375%  המדינה  ט"מקצ

מתמחים 
  למשפטים

  ; המדינה

  ; ביטוח לאומי

  ; שירות התעסוקה

  ; מרכז השלטון המקומי

כולל איכילוב (שלוש הערים הגדולות 
  ; )ובני ציון

  מרכז המועצות האזוריות

1.375%  89.54  

סטודנטים 
  לרפואה

  ; המדינה

  ; ביטוח לאומי

  ; שירות התעסוקה

  ; מרכז השלטון המקומי

כולל איכילוב (לוש הערים הגדולות ש
  ; )ובני ציון

  מרכז המועצות האזוריות

1.375%  96.56  

  184.72  1.375%  המדינה  שירות החוץ

  195.10  1.375%  המדינה  פרקליטים

  196.77  1.375%  המדינה  סנגורים ציבוריים

  ; המדינה  חניכים

  ; ביטוח לאומי

  ; שירות התעסוקה

  ; מרכז השלטון המקומי

כולל איכילוב (הערים הגדולות שלוש 
  ;מרכז המועצות האזוריות; )ובני ציון

1.375%  53.98  
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 2016201620162016בסיס השכר לתשלום תוספת אחוזית בסיס השכר לתשלום תוספת אחוזית בסיס השכר לתשלום תוספת אחוזית בסיס השכר לתשלום תוספת אחוזית  ....3333

כל תוספות , תוספת ותק, שכר משולב: הינו 2016בסיס השכר לחישוב תוספת אחוזית   ....אאאא
והמובאות  31.12.2015שהיו קיימות ביום ) אחוזיות ושקליות(שכר ותוספות לשכר 

 :ולמעט, בחשבון לעניין חישוב ערך שעה

  ;שבועי או יומי, תוספות שאינן משולמות על בסיס חודשי )1

 ;פי הסכמי תוספת יוקר ויש להן מנגנון עדכון אחר-תוספות שאינן מתעדכנות על )2

 ;1987-ז"התשמ, השלמת שכר עד לשכר מינימום בהתאם לחוק שכר מינימום )3

 . 2016תוספת שקלית  )4

פת האמורה לא תהווה בסיס לתוספת שכר ותוספות לשכר שהיו קיימות ביום התוס  .ב
  ).שכן הן בבסיסה( 31.12.2015

לא תובא בחשבון לעניין חישוב השלמת השכר עד לשכר  2016תוספת אחוזית   .ג
למען הסר ספק מובהר כי . 1987-ז"התשמ, המינימום כמשמעותו בחוק שכר מינימום

העלאת סכומי (לעניין הוראות חוק שכר מינימום " תוספת מוחרגת"התוספת מהווה 
 .2015-ה"התשע, )הוראת שעה –שכר מינימום 

תהווה שכר לכל דבר ועניין ותובא בחשבון לעניין חישוב ערך  2016ית תוספת אחוז  .ד
, משמרות, תורנויות, לרבות כוננויות, לצורך תשלום גמול לעבודה נוספת,  שעה

, לעניין פיצויי פיטורים כמשמעותם בחוק פיצויי פיטורים, קריאות פתע ושכר עידוד
הפרשות לקרן השתלמות , צבההפרשות לקופת גמל לק, לעניין גמלאות, 1963-ג"התשכ

 .וכל הפרשה אחרת הנוהגת לגבי השכר המשולב

תובא בחשבון לעניין חישוב תוספות שנתיות ומענקים שנתיים  2016תוספת אחוזית   .ה
המחושבים על בסיס השכר המובא בחשבון לצורך חישוב ערך שעה לעבודה נוספת או 

 .על בסיס המשכורת הקובעת בפנסיה תקציבית

 

 2016201620162016לית לית לית לית תוספת שקתוספת שקתוספת שקתוספת שק ....4444

ימשיכו לחול  2016הכללים המפורטים בחוזרנו שבסימוכין לגבי תוספת שקלית 
 .ללא שינוי
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  הבהרות ....5555

  
  

 לעיל 2לגבי מעסיקים שנזכרו בסעיף זה הבהרות לגבי תחולת חוזר   .א

 

על  חל ואינ, 2016האמור בחוזר זה בנוגע לתוספת שקלית ובהר כי למען הסדר הטוב י
אשר , בדירוגים שיפורטו להלן ,לעיל 2סעיף טבלה ששל המעסיקים המפורטים בעובד 

 :לגביהם נחתמו הסכמים נפרדים ופורסמו הוראות ביצוע נפרדות כדלקמן

  ; סטודנטיםעובדים בדירוג ) 1(
  ;פיזיותרפיסטיםעובדים בדירוג ) 2(
  ; מרפאים בעיסוקעובדים בדירוג ) 3(
  ; םרפואיי-פאראעובדים בדירוג ) 4(
  ; רנטגנאיםעובדים בדירוג ) 5(
  ; כימאים ומיקרוביולוגים, עובדי מעבדותעובדים בדירוג ) 6(
  ; רוקחיםעובדים בדירוג ) 7(
עובד המדורג בדירוג עובדים סוציאליים ואשר מועסק במשרד הבריאות או  *)8(

וני עיר-הדסה או בבית חולים ממשלתי תבשירותי בריאות כללית או בהסתדרות מדיציני
  ; )איכילוב או בני ציון(אביב יפו או בעיריית חיפה -בעיריית תל

 ואשר מתקיים בו אחד מאלה, ר או בדירוג הפסיכולוגים"עובד המדורג בדירוג המח) 9(
  : ")פסיכולוגפסיכולוגפסיכולוגפסיכולוג: "להלן(

 25.3.2001להסכם הקיבוצי מיום  2באחד מהתחומים שבסעיף  פסיכולוגמועסק כ) א(
: פסיכולוג כאמור המועסק באחד מהתחומים הבאיםאו , בעניין הפסיכולוגים

  ; תעסוקתי או פסיכולוג רפואי/פסיכולוג חינוכי או פסיכולוג חברתי
להסכם הקיבוצי האמור או מתמחה כאמור  2.4מועסק כמתמחה כהגדרתו בסעיף ) ב(

  .שהתמחותו היא באחד התחומים שפורטו לעיל
  

עובדים לגבי ה, 2016ם מסגרת להסכ 20יובהר כי בהתאם לאמור בסעיף  כמו כן
דירוג ב ,חבר המועצות האזוריותבשלוש הערים הגדולות וב, מרכז השלטון המקומיב

לא יחולו  ר למעט פסיכולוגים"דירוג המחבו, )אחיד דירוג(עובדי מינהל ושירותים 
   .הוראות חוזר זה

  
ר המועסקים בבתי חולים "עובדים בדירוגים האחיד והמח מובהר כי לגבי

כאמור  2016יש לשלם את תוספת שקלית ) איכילוב ובני ציון( עירוניים-שלתייםממ
  .בטבלה לעיל

  
       חוזר נפרד  16.1.2017ביום מובהר כי לגבי דירוג העובדים הסוציאליים פורסם * 
     ודירוג רשות הכבאות והדירוג האחיד במדינה  ,ולגבי דירוג האחיות) 2017-1-3הע (   
  .צפוי להתפרסם חוזר נפרד בימים הקרוביםיים המפקחים הימ   
  
  
  
  
  



  

  02-6250671: פקס , 02-6257837:  'טל, ירושלים, 37140. ד.ת, מ"א ניהול ויזום בע.י.ג.ס: הפצה 
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        שכר והסכמי עבודהשכר והסכמי עבודהשכר והסכמי עבודהשכר והסכמי עבודה
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הבהרות לגבי עובדים של מעסיקים החתומים על הסכם המסגרת אך אינם מפורטים   .ב
 :לעיל 2בטבלה שבסעיף 

  
 או יחתמואשר חתומים , להלןהמעסיקים המפורטים מעובד המועסק על ידי אחד לגבי 

הוראות בדבר תשלום  - 2ה שבסעיף בלעל הסכם המסגרת ואשר אינם מפורטים בט
לאחר שיתקבל , יפורסמו בנפרד על ידי כל מעסיק עבור עובדיו 2016תוספת שקלית 

של הממונה על השכר והסכמי העבודה בנוגע לחישוב סכום  אישור מפורש ובכתב
 :2016תוספת שקלית 

  חבר המועצות הדתיות בישראל •

, אוניברסיטת בר אילן, םושלירהאוניברסיטה העברית בי: האוניברסיטאות •
, אביב-אוניברסיטת תל, אוניברסיטת חיפה, אוניברסיטת בן גוריון שבנגב

  .מכון ויצמן למדע, מכון טכנולוגי לישראל -הטכניון

  .הסתדרות מדיצינית הדסה •

  .שירותי בריאות כללית •

  .מ"חברת דואר ישראל בע •
  

 0160160160162222המעודכנת ותוספת אחוזית המעודכנת ותוספת אחוזית המעודכנת ותוספת אחוזית המעודכנת ותוספת אחוזית     2016201620162016שקלית שקלית שקלית שקלית     ביצוע תשלום תוספתביצוע תשלום תוספתביצוע תשלום תוספתביצוע תשלום תוספת ....6666

ולא  2017חודש מרץ ישולמו החל במשכורת לחוזר זה  2התשלומים הנובעים מסעיף 
 .2017חודש אפריל יאוחר ממשכורת 

  
  
  

  ,בברכה    
  
  

  ערן יעקב    
  והסכמי עבודה הממונה על השכר    

  :העתק 
  נציב שירות המדינה - מר משה דיין

  הכללית החדשההעובדים ר ההסתדרות "יו –סנקורן מר אבי ני
  רעות-מכבים, ודיעיןמ עיריית וראש המקומי השלטון מרכז ר"יו -  חיים ביבס מר

  ל מרכז השלטון המקומי "מנכ - מר שלמה דולברג
 הממונה על הסכמי עבודה ושכר במרכז השלטון המקומי     - חגית מגן' גב

  ל משאבי אנוש ומינהל בעיריית תל אביב"סמנכ - מר אברהם פרץ
  רכז המועצות האזוריותר מ"יו -מר שמואל ריפמן 
  ל מרכז המועצות האזוריות"מנכ –מר ישראל נדיבי 
  מרכז המועצות האזוריות , הממונה על הסכמי עבודה ושכר –מר פנחס הומינר 
  ר חבר המועצות הדתיות"יו –מר שלמה תנעמי 

  ל המוסד לביטוח לאומי"מנכ
  ל שירות התעסוקה"מנכ –מר בועז הירש 

  ל הסתדרות מדיצינית הדסה"נכמ –זאב רוטשטיין ' פרופ
  שירותי בריאות כללית, ל וראש חטיבת משאבי אנוש ומידע"סמנכ –מר גדי כהן 

  ועדת ראשי האוניברסיטאות ראש מינהל –דבורה מרגוליס ' גב
)2017-33(  


