
 מדינת ישראל
 האוצר  משרד

 

 

 

 שכר והסכמי עבודה
 

 02-5695372, פקס : 02-5317189, ירושלים. טל : 3100, ת.ד.1רח' קפלן 

 

 פ"התש בטבת ב"כ ירושלים,
 2020 בינואר 19

 הסכם כללי - הע חוזר
2020-1-7 

 
 
 
 

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

 מדד עליית בעקבות השקלית השכר תוספת דכוןע - 2017-2013 לשנים המסגרת הסכמי הנדון :
  לצרכן המחירים

 
ותיקון  8.8.2016המסגרת מיום  מיתיקון להסכ ,18.4.2016מסגרת מיום  מיהסכסימוכין:             

 9.1.2018להסכמי המסגרת מיום 
 
 
 

בין ובמגזר הציבורי בין מעסיקים  (מסגרתקיבוצי )ם מיהסכ מונחת 18.4.2016בתאריך 
  הכללית החדשה.העובדים דרות הסת

 
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 
פארה רפואיים, סעיף דומה נקבע גם בהסכמים לדירוגים ה .מחירים לצרכן במהלך השנהה

, לאחים ולאחיות ולדירוגים נוספים המפורטים לחלק מהדירוגים הרפואיים ולפסיכולוגים
  .בחוזר זה

 
 הינו 2018 דצמברלמדד חודש  2019מבדיקתנו עולה כי שיעור השינוי בין מדד חודש דצמבר 

 . 0.6%בשיעור של 
 
 

 :להלן עדכון התוספת השקלית לדירוגים הבאים, בשיעור האמור
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 :מעסיקיםלפי מפורט , 1.1.2020החל מיום  ,לכל דירוג 2016שקלית  תוספתסכום להלן  .1
 

תוספת סכום  שם המעסיקים שם הדירוג
 2016 שקלית

החל מיום 
1.12.2019 

 בש"ח

סכום התוספת 
 2016השקלית 

החל מיום 
 בש"ח 1.1.2020

מינהלי/מינהל 
ושרותים 

במגזר 
 הציבורי

רבות )כולל משרד הביטחון ול מדינהשירות ה
המפעלים הביטחוניים בכל הנוגע לעובדים 
המדורגים באותו דירוג והמיוצגים על ידי 

 (; "(המדינה)להלן בטבלה: " ההסתדרות

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

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

כז הרפואי תל אביב סוראסקי )להלן בטבלה: המר
 "(איכילוב"

 "(הדסההסתדרות מדיצינית הדסה )להלן בטבלה: "

301.85 303.66 

עיתונאים 
ומח"ר )למעט 

 פסיכולוגים(

 המדינה; ביטוח לאומי; שירות התעסוקה; בני ציון; 

 הדסה איכילוב;

370.65 372.87 

 וקה; בני ציון; המדינה; ביטוח לאומי; שירות התעס מהנדסים

 הדסה; איכילוב

446.12 448.80 

הנדסאים 
 וטכנאים

 המדינה; ביטוח לאומי; שירות התעסוקה; בני ציון; 

 הדסה איכילוב;

499.31 502.30 

השרות 
המשפטי 

 )משפטנים(

 המדינה; ביטוח לאומי; שירות התעסוקה; 

מרכז השלטון המקומי; שלוש הערים הגדולות 
 יון(; מרכז המועצות האזוריות)כולל איכילוב ובני צ

 ; שרותי בריאות כללית; הדסה

516.58 519.68 

 1,289.85 1,282.16 המדינה מפקחים ימיים
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 המשך הטבלה מהעמוד הקודם:
 

סכום תוספת  שם המעסיקים שם הדירוג
 2016שקלית 

החל מיום 
1.12.2019 

 בש"ח

סכום התוספת 
 2016השקלית 

החל מיום 
 בש"ח 1.1.2020

 432.14 429.56 המדינה מקצ"ט

 המדינה; ביטוח לאומי; שירות התעסוקה;  מתמחים למשפטים

מרכז השלטון המקומי; שלוש הערים 
הגדולות )כולל איכילוב ובני ציון(; מרכז 

 המועצות האזוריות

265.84 267.44 

 המדינה; ביטוח לאומי; שירות התעסוקה;  סטודנטים לרפואה

המקומי; שלוש הערים מרכז השלטון 
הגדולות )כולל איכילוב ובני ציון(; מרכז 

 המועצות האזוריות

279.44 281.12 

 550.40 547.12 המדינה שירות החוץ

 580.27 576.81 המדינה פרקליטים

 585.22 581.73 המדינה סנגורים ציבוריים

 המדינה; ביטוח לאומי; שירות התעסוקה;  חניכים

שלוש הערים  מרכז השלטון המקומי;
הגדולות )כולל איכילוב ובני ציון(; מרכז 

 המועצות האזוריות;

159.58 160.54 

פיזיטרפיסטים, 
מרפאים בעיסוק, 
פארה רפואיים 
)לרבות קלינאי 
תקשורת טכנולוגים 

 רפואיים(

שלוש המדינה; מרכז השלטון המקומי; 
הערים הגדולות )כולל איכילוב ובני ציון(; 

 הדסה; שרותי בריאות כללית; 

409.50 411.96 
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 המשך הטבלה מהעמוד הקודם:

סכום תוספת  שם המעסיקים שם הדירוג
החל  2016שקלית 
 1.12.2019מיום 

 בש"ח

סכום התוספת 
 2016השקלית 

החל מיום 
 בש"ח 1.1.2020

עובדי מעבדה 
ים ביוכימא

 ומיקרוביולוגים

המדינה; מרכז השלטון המקומי; שלוש 
הערים הגדולות )כולל איכילוב ובני 

 ציון(; הדסה; שרותי בריאות כללית; 

740.93 745.38 

המדינה; מרכז השלטון המקומי; שלוש  רוקחים
הערים הגדולות )כולל איכילוב ובני 

 ציון(; הדסה; שרותי בריאות כללית; 

545.66 548.93 

המדינה; מרכז השלטון המקומי; שלוש  נטגנאיםר
הערים הגדולות )כולל איכילוב ובני 

 ציון(; הדסה; שרותי בריאות כללית; 

571.31 574.74 

המדינה; מרכז השלטון המקומי; שלוש  פסיכולוגים
הערים הגדולות )כולל איכילוב ובני 

 ציון(; הדסה; שרותי בריאות כללית; 

708.91 713.16 

האחים 
 האחיותו

מרכז השלטון ביטוח לאומי;  המדינה; 
המקומי; שלוש הערים הגדולות )כולל 

מרכז המועצות איכילוב ובני ציון(; 
 הדסה; שרותי בריאות כללית;האזוריות; 

749.38 753.88 

סטודנטים 
 לתואר שני

 המדינה; ביטוח לאומי; שירות התעסוקה; 

מרכז השלטון המקומי; שלוש הערים 
לל איכילוב ובני ציון(; מרכז הגדולות )כו

המועצות האזוריות; הדסה; שרותי 
 בריאות כללית; 

 לשעה 2.30 לשעה 2.29

 
הבהרות לגבי עובדים של מעסיקים החתומים על הסכם המסגרת אך אינם מפורטים  .2

 :לעיל 1בטבלה שבסעיף 

על ו או יחתמ להלן, אשר חתומיםהמעסיקים המפורטים מעובד המועסק על ידי אחד לגבי 
על כל מעסיק לעדכן את התוספת  – 1בלה שבסעיף הסכם המסגרת ואשר אינם מפורטים בט

תוספת עדכון הוראות בדבר ו( 0.6%)אמור בחוזר זה כהשקלית המשולמת לעובדיו בשיעור 
לאחר שיתקבל אישור מפורש יפורסמו בנפרד על ידי כל מעסיק עבור עובדיו,  2016שקלית 
 :חישובכר והסכמי העבודה בנוגע לשל הממונה על הש ובכתב
 חבר המועצות הדתיות בישראל 
 האוניברסיטאות 

 הסתדרות מדיצינית הדסה. 
 .שירותי בריאות כללית 
 חברת דואר ישראל בע"מ. 
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 המעודכנת 2016שקלית  ביצוע תשלום תוספת .3

 ולא 2020ינואר חודש ישולמו החל במשכורת לחוזר זה  1התשלומים הנובעים מסעיף 
 .2020 פברוארחודש יאוחר ממשכורת 

 

 

 

 בברכה,  
 

 קובי בר נתן  
 והסכמי עבודה הממונה על השכר  

 
 

 העתק :
 נציב שירות המדינה -ל הרשקוביץ פרופ' דניא

 הכללית החדשההעובדים יו"ר ההסתדרות  – ארנון בר דודמר 
 רעות-יםודיעין, מכבמ עיריית וראש המקומי השלטון מרכז ר"יו - חיים ביבס מר

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

 מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי -מר מאיר שפיגלר 
 מנכ"ל שירות התעסוקה – רמי גראורמר 

 מנכ"ל הסתדרות מדיצינית הדסה –פרופ' זאב רוטשטיין 
 סמנכ"ל וראש חטיבת משאבי אנוש, שירותי בריאות כללית – מיכאל אורןמר 

  ועד ראשי האוניברסיטאות ראש מינהל –גב' דבורה מרגוליס 
(2020-7) 


