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 הסכם כללי - הע חוזר
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 , סגן בכיר לחשב הכללי, משרד האוצרמוטי אלישעמר  אל:
 
 

 7.3.12 מיום יבוציהק להסכם ביצוע הוראות - וטכנאים הנדסאים הנדון :
 2.2.2010 מיום 2010-1-7 הע חוזרנו

 
נחתם הסכם קיבוצי בין המדינה ומעסיקים נוספים במגזר הציבורי לבין הסתדרות  7.3.2012ביום 

בישראל. זאת, בעקבות החתימה על הסכם קיבוצי הנדסאים העובדים הכללית החדשה והסתדרות ה
 .14.1.10ום להסכם מיובהמשך  17.4.2008)מסגרת( מיום 

 
העלות, בשיעור של  יתרתעל הקצאת , 14.1.2010להסכם מיום  4, בהמשך לאמור בסעיף בהסכם סוכם

 .1.12.2009(, החל מיום 11)דרוג  הנדסאים והטכנאים, לכלל העובדים בדירוג ה0.3%
 
 

 :להלן הוראות לביצוע ההסכם
 
 (2009תוספת שכר )תוספת הגדלת  .1

 להסכם( 3)סעיף 

 

)דירוג והטכנאים ם הנדסאילעובדים בדירוג ה 2009תוספת  שיעוריוגדל  1.12.2009החל מיום 
  .(4.7%)במקום שיעור של  5%של שיעור ל(, 11
 

 שאר הכללים וההוראות החלים על התוספת יישארו ללא שינוי.
 

 הפרשיםתשלום  .2

 להסכם( 6)סעיף 

 

התקופה מיום בעד , (5% -ל 4.7% -)מ 0.3%-ב 2009ההפרשים בעד הגדלת שיעור תוספת 
 ולשעבר( שהי יםעובדל)לרבות  יםועד לתחילת ביצוע התשלומים ישולמו רק לעובד 1.12.2009

בשיעור  2009ועד לתחילת תשלום תוספת  1.12.2009, בעד התקופה שמיום 2009לתוספת  םזכאי
 , כולה או חלקה.5%

 
)עבור  מור לעילכאתקופה , עבור כל חודש וחודש ב2009ההפרשים בעד הגדלת שיעור תוספת 

, ישולמו לפי מכפלת הערך הנומינלי של סכום ההפרשים השכר הפנסיוני והעבודה הנוספת(
 זה. חוזרבטור ב' של הנספח ל המופיע במקדם המתאים לאותו חודש
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 ההפרשים ןההפרשות לקופות גמל בגי .3
על השכר  שיםההפר בגיןנות, הפרשות לקופות הגמל השויש לבצע  2009בעקבות הגדלת תוספת 

ישויכו אלו הפרשות . הפנסיוני וההפרשים בגין העבודה הנוספת, בהתאם לכללי הזכאות הקיימים
 .2012 –לשנת המס הנוכחית 

 
 מועד ביצוע התשלומים .4

 2012התשלומים השוטפים וההפרשים הנובעים מהסכם זה ישולמו החל ממשכורת חודש מרץ 
 .2012ולא יאוחר ממשכורת חודש אפריל 

 
 
 

 
 

 בברכה           

 
 ן לויןליא  
 הממונה על השכר והסכמי עבודה  

 
 

 העתק :
 נציב שירות המדינה  - משה דייןמר 
 , הסתדרות העובדים הכללית החדשהועייו"ר האגף לאיגוד מקצ – אבי ניסנקורןמר 
 ים בישראלאסהנדיו"ר הסתדרות ה – יצחק שטיינרמר 

 יו"ר מרכז השלטון המקומי וראש עיריית מעלות תרשיחה -מר שלמה בוחבוט 

 מנכ"ל מרכז השלטון המקומי - שלמה דולברגמר 
  הממונה על הסכמי עבודה ושכר במרכז השלטון המקומי     -עו"ד דן בן חיים 

 אביב-נציג שלוש הערים הגדולות, סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל בעיריית תל -מר אשר בן שושן 
 סמנכ"ל וראש חטיבת משאבי אנוש, שירותי בריאות כללית  - שמואל לואנימר 

 יו"ר ועדת השכר של ור"ה. –פרופ' אפרים צדקה 
(2012-30) 
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 נספח המקדמים:

 

 
 מקדם חודש  

09-דצמבר  1.049 

10-ינואר  1.056 

10-פברואר  1.059 

10-מרץ  1.058 

10-אפריל  1.049 

10-מאי  1.045 

10-יוני  1.042 

10-יולי  1.037 

10-אוגוסט  1.032 

10-ספטמבר  1.029 

10-אוקטובר  1.026 

10-נובמבר  1.025 

10-דצמבר  1.022 

11-ינואר  1.020 

11-פברואר  1.017 

11-מרץ  1.015 

11-אפריל  1.009 

11-מאי  1.004 

11-יוני  1.000 

11-יולי  1.003 

11-אוגוסט  1.000 

11-ספטמבר  1.000 

11-אוקטובר  1.000 

11-נובמבר  1.000 

11-דצמבר  1.000 

12-ינואר  1.000 

12-פברואר  1.000 

 

 


