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 , סגן בכיר לחשב הכללי, משרד האוצריוסי איצקוביץ'מר  אל:
 
 

 מדד עליית בעקבות השקלית השכר תוספת ןעדכו - 2017-2013 לשנים המסגרת הסכם הנדון :
 (שבסימוכין להסכם 6' מס חוזר) לצרכן המחירים

 8.8.2016ותיקון להסכם המסגרת מיום  18.4.2016הסכם מסגרת מיום סימוכין:             
 28.6.2016מיום  2016-1-31חוזרנו הע  
 5.3.2017מיום  2017-1-16חוזרנו הע  

 
 

הסתדרות בין ובמגזר הציבורי בין מעסיקים  (מסגרתקיבוצי )הסכם נחתם  18.4.2016בתאריך 
  הכללית החדשה.העובדים 

 
יעודכן, אחת  2017החל מחודש ינואר , נקבע כי 10.5, בסעיף 18.4.2016בהסכם הקיבוצי מיום 

לפי שיעור עליית מדד שישולם לדירוגים השונים, לשנה, בחודש ינואר, סכום התוספת השקלית 
 . לצרכן במהלך השנהמחירים ה
 

אם בשנה מסוימת שיעור השינוי במדד יהיה שלילי, לא יבוצע בשל כך עדכון בנוסף, הובהר כי 
ה לבצע עדכון חיובי תוך קיזוז יוהעדכון ידחה למועד בו ניתן יהשל סכום התוספת השקלית, 

ודם , על פי חישוב לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הקמלוא השיעור השלילי
 האחרון ששימש לעדכון התוספת.

 
היה שלילי, לא  2015לעומת מדד דצמבר  2016לאור העובדה שהשינוי במדד חודש דצמבר 
 . 2017בוצע עדכון של התוספות השקליות בינואר 

מביא  2015 דצמברלמדד חודש  2017מבדיקתנו עולה כי שיעור השינוי בין מדד חודש דצמבר 
 . 0.2%לעליה חיובית בשיעור של 

 
 להלן עדכון התוספת השקלית לדירוגים הבאים, בשיעור האמור:

 
 

לעובדים בדירוגים  2016ותשלום תוספת אחוזית  2016סכום תוספת שקלית הגדלת  .1
 המפורטים לפי מעסיקים

 

כמפורט בחוזרנו שבסימוכין   "2016תוספת שקלית "יש להגדיל את  1.1.2018החל מיום 
 .סכומים המפורטים בטבלהל

 



 

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

2 

 שכר והסכמי עבודה
 

 02-7658360, פקס : 02-5317189, ירושלים. טל : 3100, ת.ד.1רח' קפלן 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 :מעסיקיםלפי מפורט , 1.1.2018החל מיום  ,לכל דירוג 2016שקלית  תוספתסכום להלן  .2

 

תוספת סכום  שם המעסיקים שם הדירוג
 2016 שקלית

החל מיום 
1.3.2017 

 בש"ח

סכום התוספת 
השקלית 

החל  2016
מיום 

1.1.2018 
 בש"ח

מינהלי/מינהל 
ושרותים במגזר 

 הציבורי

משרד הביטחון )כולל  שירות המדינה
רבות המפעלים הביטחוניים בכל ול

הנוגע לעובדים המדורגים באותו 
 דירוג והמיוצגים על ידי ההסתדרות

 (; "(המדינה)להלן בטבלה: "

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

 שירות התעסוקה; 

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

ל אביב סוראסקי המרכז הרפואי ת
 "(איכילוב)להלן בטבלה: "

הסתדרות מדיצינית הדסה )להלן 
 "(הדסהבטבלה: "

102.72 102.93 

עיתונאים ומח"ר 
)למעט 

 פסיכולוגים(

 המדינה; 

 ביטוח לאומי; 

 שירות התעסוקה; 

 בני ציון; 

 איכילוב;

 הדסה

125.37 125.62 

 המדינה;  מהנדסים

 ביטוח לאומי; 

 שירות התעסוקה; 

 בני ציון; 

 איכילוב

 הדסה

150.94 151.24 
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 המשך הטבלה מהעמוד הקודם:

סכום תוספת  שם המעסיקים שם הדירוג
 2016שקלית 

החל מיום 
1.3.2017 

 בש"ח

סכום התוספת 
 2016השקלית 

החל מיום 
1.1.2018 

 בש"ח

 מרכז השלטון המקומי;  מהנדסים

שלוש הערים הגדולות )לא כולל 
 ציון(;  איכילוב ובני

 מרכז המועצות האזוריות

131.04 131.30 

הנדסאים 
 וטכנאים

 המדינה; ביטוח לאומי; 

 שירות התעסוקה; בני ציון; 

 הדסה איכילוב;

170.13 170.47 

הנדסאים 
 וטכנאים

 מרכז השלטון המקומי; 

שלוש הערים הגדולות )לא כולל 
 איכילוב ובני ציון(; 

 מרכז המועצות האזוריות

96.94 13.97 

השרות המשפטי 
 )משפטנים(

 המדינה; 

 ביטוח לאומי; 

 שירות התעסוקה; 

 מרכז השלטון המקומי; 

שלוש הערים הגדולות )כולל 
 איכילוב ובני ציון(; 

 מרכז המועצות האזוריות

 הדסה

 שרותי בריאות כללית

 האוניברסיטאות 

176.66 177.01 

חינוך נוער 
וקהילה בשלטון 

 המקומי

 מרכז השלטון המקומי; 

שלוש הערים הגדולות )לא כולל 
 איכילוב ובני ציון(; 

 מרכז המועצות האזוריות

109.19 109.41 
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 המשך הטבלה מהעמוד הקודם:

סכום תוספת  שם המעסיקים שם הדירוג
 2016שקלית 

החל מיום 
1.3.2017 

 בש"ח

סכום התוספת 
 2016השקלית 

החל מיום 
 בש"ח 1.1.2018

 145.30 145.01 המדינה מקצ"ט

מתמחים 
 למשפטים

 המדינה; 

 ביטוח לאומי; 

 שירות התעסוקה; 

 מרכז השלטון המקומי; 

שלוש הערים הגדולות )כולל 
 איכילוב ובני ציון(; 

 מרכז המועצות האזוריות

89.54 89.72 

סטודנטים 
 לרפואה

 המדינה; ביטוח לאומי; 

 שירות התעסוקה; 

 מי; מרכז השלטון המקו

שלוש הערים הגדולות )כולל 
 איכילוב ובני ציון(; 

 מרכז המועצות האזוריות

96.56 96.75 

 185.09 184.72 המדינה שירות החוץ

 195.49 195.10 המדינה פרקליטים

 197.16 196.77 המדינה סנגורים ציבוריים

 המדינה;  חניכים

 ביטוח לאומי; 

 שירות התעסוקה; 

 מרכז השלטון המקומי; 

שלוש הערים הגדולות )כולל 
איכילוב ובני ציון(; מרכז 

 המועצות האזוריות;

53.98 54.09 
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 2016תוספת שקלית  .3

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

 
 

 הבהרות לגבי עובדים של מעסיקים החתומים על הסכם המסגרת אך אינם מפורטים .4
 :לעיל 2בטבלה שבסעיף 

 
 

על  או יחתמולהלן, אשר חתומים המעסיקים המפורטים מעובד המועסק על ידי אחד לגבי 
על כל מעסיק לעדכן את התוספת  – 2בלה שבסעיף הסכם המסגרת ואשר אינם מפורטים בט

תוספת עדכון הוראות בדבר ו( 0.2%)אמור בחוזר זה כהשקלית המשולמת לעובדיו בשיעור 
לאחר שיתקבל אישור מפורש יפורסמו בנפרד על ידי כל מעסיק עבור עובדיו,  2016ת שקלי

 :חישובשל הממונה על השכר והסכמי העבודה בנוגע ל ובכתב
 

 חבר המועצות הדתיות בישראל 
 ושלים, אוניברסיטת בר אילן, רהאוניברסיטאות: האוניברסיטה העברית בי

 -הטכניוןאביב, -חיפה, אוניברסיטת תלאוניברסיטת בן גוריון שבנגב, אוניברסיטת 
 מכון ויצמן למדע.מכון טכנולוגי לישראל, 

 הסתדרות מדיצינית הדסה. 
 .שירותי בריאות כללית 
 חברת דואר ישראל בע"מ. 
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 המעודכנת 2016שקלית  ביצוע תשלום תוספת .4

ולא  2018ינואר חודש משכורת ישולמו החל בלחוזר זה  2התשלומים הנובעים מסעיף 
 .2018 פברוארחודש יאוחר ממשכורת 

 

 
 
 

 בברכה,  
 
 

 ערן יעקב  
 והסכמי עבודה הממונה על השכר  

 
 העתק :

 נציב שירות המדינהמ"מ  – אהוד פראוורמר 
 הכללית החדשההעובדים יו"ר ההסתדרות  –סנקורן מר אבי ני

 רעות-ודיעין, מכביםמ עיריית אשור המקומי השלטון מרכז ר"יו - חיים ביבס מר
 מנכ"ל מרכז השלטון המקומי  - מר שלמה דולברג

 הממונה על הסכמי עבודה ושכר במרכז השלטון המקומי     - גב' חגית מגן
 סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל בעיריית תל אביב - מר אברהם פרץ

 מנכ"ל מרכז המועצות האזוריות –מר ישראל נדיבי 
 יו"ר חבר המועצות הדתיות –מר שלמה תנעמי 
 מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי -מר מאיר שפיגלר 

 מנכ"ל שירות התעסוקה –מר בועז הירש 
 מנכ"ל הסתדרות מדיצינית הדסה –פרופ' זאב רוטשטיין 

 סמנכ"ל וראש חטיבת משאבי אנוש, שירותי בריאות כללית – מיכאל אורןמר 
 אוניברסיטאותועד ראשי ה ראש מינהל –גב' דבורה מרגוליס 

(2018-19) 


