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 "א בשבט התשפ"בכ ירושלים,
 2022בינואר  23

 כללי הסכם  -הע  חוזר
2022-1-4 

 

 סגן החשב הכללי, משרד האוצר  -  אלי ביתןמר  אל:

 

בעקבות עליית מדד    עדכון תוספת השכר השקלית  -   2017-2013הסכמי המסגרת לשנים   הנדון :

 המחירים לצרכן  

 18.4.2016הסכמי המסגרת מיום 
 8.8.2016תיקון להסכמי מסגרת מיום 
  9.1.2018תיקון להסכם המסגרת מיום 

 

נחתמו הסכמים קיבוצי )מסגרת( בין מעסיקים במגזר הציבורי ובין הסתדרות   18.4.2016בתאריך  

   העובדים הכללית החדשה.

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 

כן נקבע כי אם בשנה מסוימת שיעור השינוי במדד יהיה שלילי,  .מחירים לצרכן במהלך השנהה

ה לבצע עדכון חיובי תוך קיזוז מלוא העדכון השלילי, על פי  ידחה העדכון למועד בו ניתן יהי

 לעדכון התוספת. חישוב לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הקודם האחרון ששימש

הרפואיים  מהדירוגים  לחלק  רפואיים,  הפארה  לדירוגים  בהסכמים  גם  נקבע  דומה  סעיף 

   טים בחוזר זה.ולפסיכולוגים, לאחים ולאחיות ולדירוגים נוספים המפור

 

הינו    2021למדד חודש דצמבר    2019מבדיקתנו עולה כי שיעור השינוי בין מדד חודש דצמבר  

 . היה שלילי( 2020)יובהר כי שיעור השינוי בשנת + 2.1%בשיעור של  

 

 

 להלן עדכון התוספת השקלית לדירוגים הבאים, בשיעור האמור:
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 , מפורט לפי מעסיקים: 1.1.2022דירוג, החל מיום לכל  2016להלן סכום תוספת שקלית  .1

 

תוספת  סכום   שם המעסיקים  שם הדירוג 
  2016  שקלית

מיום   החל 
1.12.2020  

 בש"ח 

התוספת   סכום 
  2016השקלית  

מיום   החל 
 בש"ח   1.1.2022

מינהלי/מינהל 
ושרותים 

 במגזר הציבורי

המדינה ול  שירות  הביטחון  משרד  רבות  )כולל 
לעובדים  המפעלים   הנוגע  בכל  הביטחוניים 

ידי   על  והמיוצגים  דירוג  באותו  המדורגים 
 (;  "(המדינה)להלן בטבלה: " ההסתדרות

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

 "(;  בני ציוןבית החולים בני ציון )להלן בטבלה: "
בטבלה:  )להלן  סוראסקי  אביב  תל  הרפואי  המרכז 

 "( איכילוב"
 "( הדסההסתדרות מדיצינית הדסה )להלן בטבלה: "

303.66 310.04 

עיתונאים 
)למעט  ומח"ר 

 פסיכולוגים(

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

372.87 380.70 

 המדינה; ביטוח לאומי; שירות התעסוקה; בני ציון;   מהנדסים
 הדסהאיכילוב; 

448.80 458.22 

הנדסאים 
 וטכנאים

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

502.30 512.85 

השרות 
המשפטי 

 )משפטנים(

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

 הדסה; שרותי בריאות כללית; 

519.68 530.59 

 

 1,316.94 1,289.85 המדינה מפקחים ימיים
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 המשך הטבלה מהעמוד הקודם:

 

תוספת   שם המעסיקים  הדירוג שם   סכום 
  2016שקלית  

מיום   החל 
1.12.2020  

 בש"ח 

התוספת   סכום 
  2016השקלית  

מיום   החל 
 בש"ח   1.1.2022

 441.21 432.14 המדינה מקצ"ט

שירות  מתמחים למשפטים לאומי;  ביטוח  המדינה; 
 התעסוקה; 

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

 המועצות האזוריות

267.44 273.06 

 

שירות  סטודנטים לרפואה לאומי;  ביטוח  המדינה; 
 התעסוקה; 

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

 המועצות האזוריות

281.12 287.02 

 

 561.96 550.40 המדינה שירות החוץ

 592.46 580.27 המדינה פרקליטים

 597.51 585.22 המדינה סנגורים ציבוריים

שירות  חניכים לאומי;  ביטוח  המדינה; 
 התעסוקה; 

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

 המועצות האזוריות;

160.54 163.91 

 

פיזיטרפיסטים, 
בעיסוק,  מרפאים 
רפואיים  פארה 

קלינאי )לרבות  
טכנולוגים  תקשורת 

 רפואיים(

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

 ציון(; הדסה; שרותי בריאות כללית; 

411.96 420.61 
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 המשך הטבלה מהעמוד הקודם:

תוספת   שם המעסיקים  שם הדירוג  סכום 
החל    2016שקלית  
  1.12.2020מיום  

 בש"ח 

התוספת   סכום 
  2016השקלית  

מיום   החל 
1.1.2022  

 בש"ח 

מעבדה   עובדי 
ביוכימאים  

 ומיקרוביולוגים 

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

 ציון(; הדסה; שרותי בריאות כללית; 

745.38 761.03 

 

המדינה; מרכז השלטון המקומי; שלוש  רוקחים 

ובני   איכילוב  )כולל  הגדולות  הערים 

 ציון(; הדסה; שרותי בריאות כללית; 

548.93 560.46 

 

המדינה; מרכז השלטון המקומי; שלוש  רנטגנאים 

ובני   איכילוב  )כולל  הגדולות  הערים 

 ציון(; הדסה; שרותי בריאות כללית; 

574.74 586.81 

 

המדינה; מרכז השלטון המקומי; שלוש  פסיכולוגים 

ובני   איכילוב  )כולל  הגדולות  הערים 

 ציון(; הדסה; שרותי בריאות כללית; 

713.16 728.14 

 

האחים  
 והאחיות 

לאומי;   המדינה;   מרכז השלטון ביטוח 

)כולל  הגדולות  הערים  שלוש  המקומי; 

ציון(;   ובני  המועצות  איכילוב  מרכז 

בריאות  האזוריות;   שרותי  הדסה; 

 כללית;

753.88 769.71 

 

סטודנטים  
 לתואר שני 

שירות   לאומי;  ביטוח  המדינה; 
 התעסוקה; 

הערים   שלוש  המקומי;  השלטון  מרכז 
הגדולות )כולל איכילוב ובני ציון(; מרכז  
שרותי   הדסה;  האזוריות;  המועצות 

 בריאות כללית; 

 לשעה 2.35 לשעה 2.30
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מפורטים   .2 אינם  אך  המסגרת  על הסכם  עובדים של מעסיקים החתומים  לגבי  הבהרות 
 לעיל:   1בטבלה שבסעיף  

על הסכם או יחתמו    להלן, אשר חתומים המעסיקים המפורטים  עובד המועסק על ידי אחד מלגבי  

 על כל מעסיק לעדכן את התוספת השקלית –  1בלה שבסעיף המסגרת ואשר אינם מפורטים בט

 2016תוספת שקלית  עדכון  הוראות בדבר  ( ו2.1%המשולמת לעובדיו בשיעור כאמור בחוזר זה )

עובדיו,   עבור  מעסיק  כל  ידי  על  בנפרד  ובכתביפורסמו  מפורש  אישור  שיתקבל  של   לאחר 

 :חישובהממונה על השכר והסכמי העבודה בנוגע ל

 חבר המועצות הדתיות בישראל •
 האוניברסיטאות •

 ת הדסה.הסתדרות מדיציני •
 שירותי בריאות כללית. •
 חברת דואר ישראל בע"מ.  •

 

 המעודכנת   2016שקלית    ביצוע תשלום תוספת  .3

הנובעים מסעיף   זה    1התשלומים  ינואר  ישולמו החל במשכורת  לחוזר  ולא   2022חודש 

 .2022חודש פברואר יאוחר ממשכורת 

 

 בברכה,  

 קובי בר נתן   

 הממונה על השכר והסכמי עבודה  

 
 העתק :

 שר האוצר -מר אביגדור ליברמן 
 מנכ"ל משרד האוצר -מר רם בלינקוב 

 נציב שירות המדינה -פרופ' דניאל הרשקוביץ 
 מנכ"ל המרכז לשלטון מקומי -מר שלמה דולברג 

 סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל, עירית ת''א, נציג שלוש הערים הגדולות   -מר אבי פרץ 
 הכללי, משרד האוצר סגן בכיר לחשב  – מר אלי ביתן 

 יו"ר מרכז המועצות האזוריות, ארגון המועצות האזוריות -מר איציק אשכנזי 
 מנכ''ל המוסד לביטוח הלאומי -מר מאיר שפיגלר 

 מנכ"ל שירות תעסוקה -מר רמי גראור 
 סמנכ"ל וראש חטיבת משאבי אנוש, שירותי בריאות כללית - גב' אורנית בר טל 
 ר פורום המנכ"לים של ור"ה, נציג המוסדות להשכלה גבוההיו" -פרופ' בועז גולני 

 מנכ"ל ועד ראשי המכללות –ד"ר רפי אבירם 
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