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חוזר הע  -כללי הסכם
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אל :מר יוסי איצקוביץ' ,סגן בכיר לחשב הכללי ,משרד האוצר
הנדון  :הסכם המסגרת לשנים  - 2013-2017עדכון תוספות השכר השקלית והאחוזית החל מחודש יוני
( 2018חוזר מס'  7להסכם שבסימוכין)
סימוכין :הסכם מסגרת מיום  ,18.4.2016תיקון להסכם המסגרת מיום  ,8.8.2016תיקון להסכם
המסגרת מיום 9.1.2018
חוזרנו הע  2016-1-31מיום 28.6.2016
חוזרנו הע  2017-1-16מיום 5.3.2017
חוזרנו הע  2018-1-12מיום 21.1.2018
בתאריך  18.4.2016נחתם הסכם קיבוצי (מסגרת) בין מעסיקים במגזר הציבורי ובין הסתדרות
העובדים הכללית החדשה (להלן" :ההסתדרות") ,ביום  8.8.2016נחתם תיקון להסכם המסגרת
וביום  9.1.2018נחתם תיקון נוסף להסכם המסגרת ,ובהם הוסכם ,בין היתר על מתן תוספות
שכר והטבות נוספות בגין השנים ( 2013-2017להלן" :הסכמי מסגרת  ,)"2016לעובד בשירות
המעסיקים ,אשר משכורתו מחושבת לפי הסכמים קיבוציים החלים לגבי הדירוגים המיוצגים
על-ידי ההסתדרות ,כמפורט שם.
להלן יובאו הוראות ביצוע עבור הגדלת "תוספת שקלית  "2016והגדלת "תוספת אחוזית
 "2016החל מיום  1.6.2018לגבי המדינה ומעסיקים נוספים.
בהמשך ,יפורסמו חוזרי ביצוע בדבר אופן הקצאת יתרת העלות שנקבעה בהסכם מסגרת 2016
ובדבר תשלום תוספות השכר לשנת .2019
יצוין כי בהסכם הקיבוצי מיום  ,18.4.2016בסעיף  ,10.5נקבע כי החל מחודש ינואר 2017
יעודכן ,אחת לשנה ,בחודש ינואר ,סכום התוספת השקלית שישולם לדירוגים השונים ,לפי
שיעור עליית מדד המחירים לצרכן במהלך השנה.
בנוסף ,הובהר כי אם בשנה מסוימת שיעור השינוי במדד יהיה שלילי ,לא יבוצע בשל כך עדכון
של סכום התוספת השקלית ,והעדכון ידחה למועד בו ניתן יהיה לבצע עדכון חיובי תוך קיזוז
מלוא השיעור השלילי ,על פי חישוב לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הקודם
האחרון ששימש לעדכון התוספת.
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לאור העובדה שהשינוי במדד חודש דצמבר  2016לעומת מדד דצמבר  2015היה שלילי ,לא
בוצע עדכון של התוספות השקליות בינואר  .2017בחוזרנו הע  2018-1-12מיום 21.1.2018
עודכנו התוספות השקליות בשיעור השינוי בין מדד חודש דצמבר  2017למדד חודש דצמבר
 2015בשיעור של  .0.2%העדכון המפורט בחוזר זה כולל את עדכון המדד בשיעור 0.2%
כאמור.
להלן עדכון התוספות השקלית והאחוזית לדירוגים הבאים:

.1

הגדלת סכום תוספת שקלית  2016והגדלת התוספת אחוזית  2016לעובדים
בדירוגים המפורטים לפי מעסיקים
החל מיום  1.6.2018יש להגדיל את "תוספת שקלית  "2016ואת "תוספת אחוזית "2016
כמפורט בחוזרנו שבסימוכין לסכומים ולשיעורים המפורטים בטבלה.
שם הדירוג

שם המעסיקים

סכום תוספת
שקלית 2016
החל מיום
1.6.2018
בש"ח (כולל
עדכון מדד
בשיעור
)0.2%

שירות המדינה (כולל משרד הביטחון 158.10
מינהלי/מינהל
ושרותים במגזר ולרבות המפעלים הביטחוניים בכל
הנוגע לעובדים המדורגים באותו
הציבורי
דירוג והמיוצגים על ידי ההסתדרות
(להלן בטבלה" :המדינה"));
המוסד לביטוח לאומי (להלן בטבלה:
"ביטוח לאומי");
שירות התעסוקה;
בית החולים בני ציון (להלן בטבלה:
"בני ציון");
המרכז הרפואי תל אביב סוראסקי
(להלן בטבלה" :איכילוב")
הסתדרות מדיצינית הדסה (להלן
בטבלה" :הדסה")

שיעור
התוספת
האחוזית
 2016החל
מיום
1.6.2018

2.125%
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שם הדירוג

שם המעסיקים

סכום תוספת שיעור
שקלית  2016התוספת
החל מיום האחוזית 2016
מיום
החל
1.6.2018
1.6.2018
בש"ח

עיתונאים ומח"ר המדינה;
(למעט פסיכולוגים) ביטוח לאומי;
שירות התעסוקה;
בני ציון;
איכילוב;
הדסה

194.15

2.125%

מהנדסים

המדינה;
ביטוח לאומי;
שירות התעסוקה;
בני ציון;
איכילוב
הדסה

233.67

2.125%

הנדסאים וטכנאים

המדינה; ביטוח לאומי;
שירות התעסוקה; בני ציון;
איכילוב; הדסה

261.53

2.125%

270.57

2.125%

השרות המשפטי המדינה; ביטוח לאומי;
(משפטנים)
שירות התעסוקה;
מרכז השלטון המקומי;
שלוש הערים הגדולות (כולל איכילוב
ובני ציון);
מרכז המועצות האזוריות
הדסה
שרותי בריאות כללית
האוניברסיטאות
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שם הדירוג

שם המעסיקים

סכום תוספת שיעור
שקלית  2016התוספת
החל מיום האחוזית 2016
החל מיום
1.6.2018
1.6.2018
בש"ח
160.23

2.125%

מקצ"ט

המדינה

225.00

2.125%

מתמחים למשפטים

המדינה;
ביטוח לאומי;
שירות התעסוקה;
מרכז השלטון המקומי;
שלוש הערים הגדולות (כולל איכילוב
ובני ציון);
מרכז המועצות האזוריות

139.24

2.125%

סטודנטים לרפואה

המדינה; ביטוח לאומי;
שירות התעסוקה;
מרכז השלטון המקומי;
שלוש הערים הגדולות (כולל איכילוב
ובני ציון); מרכז המועצות האזוריות

146.36

2.125%

שירות החוץ

המדינה

286.57

2.125%

פרקליטים

המדינה

302.12

2.125%

סנגורים ציבוריים

המדינה

304.70

2.125%

חניכים

המדינה; ביטוח לאומי;
שירות התעסוקה;
מרכז השלטון המקומי;
שלוש הערים הגדולות (כולל איכילוב
ובני ציון); מרכז המועצות האזוריות;

83.58

2.125%

חינוך נוער וקהילה מרכז השלטון המקומי;
בשלטון המקומי
שלוש הערים הגדולות (לא כולל
איכילוב ובני ציון);
מרכז המועצות האזוריות
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תוספת שקלית  2016ותוספת אחוזית 2016
הכללים המפורטים בחוזרינו שבסימוכין לגבי תוספת שקלית  2016ותוספת אחוזית
 2016ימשיכו לחול ללא שינוי.

 .4הבהרות לגבי עובדים של מעסיקים החתומים על הסכם המסגרת אך אינם מפורטים
בטבלה שבסעיף  2לעיל:
לגבי עובד המועסק על ידי אחד מהמעסיקים המפורטים להלן ,אשר חתומים או יחתמו על
הסכם המסגרת ואשר אינם מפורטים בטבלה שבסעיף  – 2על כל מעסיק לעדכן את התוספת
השקלית המשולמת לעובדיו בהתאם לאמור בהסכמי המסגרת  ,2016והוראות בדבר עדכון
תוספת שקלית  2016ותוספת אחוזית  2016יפורסמו בנפרד על ידי כל מעסיק עבור עובדיו,
לאחר שיתקבל אישור מפורש ובכתב של הממונה על השכר והסכמי העבודה בנוגע לחישוב:






חבר המועצות הדתיות בישראל
האוניברסיטאות :האוניברסיטה העברית בירושלים ,אוניברסיטת בר אילן,
אוניברסיטת בן גוריון שבנגב ,אוניברסיטת חיפה ,אוניברסיטת תל-אביב ,הטכניון-
מכון טכנולוגי לישראל ,מכון ויצמן למדע.
הסתדרות מדיצינית הדסה.
שירותי בריאות כללית.
חברת דואר ישראל בע"מ.
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ביצוע תשלום תוספת שקלית  2016ותוספת אחוזית  2016המעודכנות
התשלומים הנובעים מסעיף  1לחוזר זה ישולמו החל במשכורת חודש יוני  2018ולא
יאוחר ממשכורת חודש יולי .2018

בברכה,
שי באב"ד
מנכ"ל משרד האוצר
והממונה על השכר והסכמי עבודה (בפועל)

העתק :
מר אהוד פראוור – מ"מ נציב שירות המדינה
מר אבי ניסנקורן – יו"ר ההסתדרות העובדים הכללית החדשה
מר חיים ביבס  -יו"ר מרכז השלטון המקומי וראש עיריית מודיעין ,מכבים-רעות
מר שלמה דולברג  -מנכ"ל מרכז השלטון המקומי
גב' חגית מגן  -הממונה על הסכמי עבודה ושכר במרכז השלטון המקומי
מר אברהם פרץ  -סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל בעיריית תל אביב
מר ישראל נדיבי – מנכ"ל מרכז המועצות האזוריות
מר שלמה תנעמי – יו"ר חבר המועצות הדתיות
מר מאיר שפיגלר  -מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי
מר בועז הירש – מנכ"ל שירות התעסוקה
פרופ' זאב רוטשטיין – מנכ"ל הסתדרות מדיצינית הדסה
מר מיכאל אורן – סמנכ"ל וראש חטיבת משאבי אנוש ,שירותי בריאות כללית
גב' דבורה מרגוליס – ראש מינהל ועד ראשי האוניברסיטאות
()2018-67
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