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 הסכם כללי - הע חוזר

2016-1-20 
 
 

 , משרד האוצרתהכללי ת, סגן בכיר לחשבמרדכי אלישעמר  אל:
 
 

 ולפסיכולוגים הרפואיים מהדירוגים לחלק הקיבוצי ההסכם של 2016 לשנת השכר תוספות יישום הנדון :
  

 
נחתם הסכם המסגרת במגזר הציבורי בין המעסיקים וההסתדרות הכללית  18.4.2016בתאריך 

 .2013-2017החדשה ובו הוסכם על מתן תוספות שכר והטבות נוספות בגין השנים 
 

סוכם על תשלום תוספות  במקביל, נחתם הסכם קיבוצי החל על הדירוגים המפורטים להלן ובו
 שכר לדרוגים אלה )מצ"ב ההסכם(. 

הסכם זה חל במקום הסכם המסגרת בכל הנוגע להקצאת תוספות השכר לתקופה, כמפורט שם. 
 כמפורט שם. 2016-2018ההסכם הקיבוצי קבע כי תוספות השכר יפרסו על פני השנים 

 
 2016ם הקיבוצי עבור שנת להלן הוראות ביצוע עבור תשלום תוספות השכר שנקבעו בהסכ

לדירוגים המפורטים להלן )בהמשך יפורסמו חוזרי ביצוע בדבר תשלום תוספות השכר לשנים 
2017-2018  :) 

 
 

 התחול .1
 

זה יחול על כל עובד בשירות המעסיקים החתומים על הסכם זה, אשר משכורתו  חוזר
ים להלן, המיוצגים מחושבת לפי הסכמים קיבוציים החלים לגבי אחד מהדירוגים המפורט

 על ידי ההסתדרות:
 
 ;דירוג עובדי מעבדה ביוכימאים ומיקרוביולוגים .1
 ;דירוג רוקחים .2
 ;דירוג רנטגנאים .3

עובד המדורג בדירוג המח"ר או בדירוג הפסיכולוגים, ואשר מתקיים בו אחד מאלה:  .4
 25.3.2001להסכם הקיבוצי מיום  2באחד מהתחומים שבסעיף  פסיכולוג)א( מועסק כ

עניין הפסיכולוגים, או פסיכולוג כאמור המועסק באחד מהתחומים הבאים: ב
פסיכולוג חינוכי או פסיכולוג חברתי/תעסוקתי או פסיכולוג רפואי; )ב( מועסק 

להסכם הקיבוצי האמור או מתמחה כאמור שהתמחותו  2.4כמתמחה כהגדרתו בסעיף 
 "(.פסיכולוגהיא באחד התחומים שפורטו לעיל )להלן: "
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 1.1.2016ת השכר החל מיום ותוספ .2
 

חודשית אחוזית תוספת שכר כן וחודשית תשולם תוספת שכר שקלית  1.1.2016החל מיום 
  .הלןלדירוגים המפורטים ל

 להלן גובה התוספת, לפי דירוגים:
 

 2016 תוספת אחוזית 2016 תוספת שקלית שם הדירוג

עובדי מעבדה ביוכימאים 
 ומיקרוביולוגים

177.11 1.875% 

 1.875% 130.01 רוקחים

 1.875% 136.86 רנטגנאים

 1.875% 169.31 יםפסיכולוג

 

 2016בסיס השכר לתשלום תוספת אחוזית  .3

הינו: שכר משולב, תוספת ותק, כל תוספות  2016בסיס השכר לחישוב תוספת אחוזית  .א
והמובאות  31.12.2015שכר ותוספות לשכר )אחוזיות ושקליות( שהיו קיימות ביום 

 בחשבון לעניין חישוב ערך שעה, ולמעט:

 תוספות שאינן משולמות על בסיס חודשי, שבועי או יומי; (1

 פי הסכמי תוספת יוקר ויש להן מנגנון עדכון אחר;-תוספות שאינן מתעדכנות על (2

 ;1987-השלמת שכר עד לשכר מינימום בהתאם לחוק שכר מינימום, התשמ"ז (3

 . 2016תוספת שקלית  (4

האמורה לא תהווה בסיס לתוספת שכר ותוספות לשכר שהיו קיימות ביום  התוספת .ב
 )שכן הן בבסיסה(. 31.12.2015

לא תובא בחשבון לעניין חישוב השלמת השכר עד לשכר  2016תוספת אחוזית  .ג
. למען הסר ספק מובהר כי 1987-המינימום כמשמעותו בחוק שכר מינימום, התשמ"ז

עניין הוראות חוק שכר מינימום )העלאת סכומי התוספת מהווה "תוספת מוחרגת" ל
 .2015-הוראת שעה(, התשע"ה –שכר מינימום 

תהווה שכר לכל דבר ועניין ותובא בחשבון לעניין חישוב ערך  2016תוספת אחוזית  .ד
שעה,  לצורך תשלום גמול לעבודה נוספת, לרבות כוננויות, תורנויות, משמרות, 

יצויי פיטורים כמשמעותם בחוק פיצויי פיטורים, קריאות פתע ושכר עידוד, לעניין פ
, לעניין גמלאות, הפרשות לקופת גמל לקצבה, הפרשות לקרן השתלמות 1963-התשכ"ג

 וכל הפרשה אחרת הנוהגת לגבי השכר המשולב.
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תובא בחשבון לעניין חישוב תוספות שנתיות ומענקים שנתיים  2016תוספת אחוזית  .ה
המובא בחשבון לצורך חישוב ערך שעה לעבודה נוספת או  המחושבים על בסיס השכר

 על בסיס המשכורת הקובעת בפנסיה תקציבית.

 

 ועדכונה שקליתהתוספת הבהרות לגבי ה .4

 

  .לחלקיות משרתו תיחסי 2016עובד במשרה חלקית יהיה זכאי לתוספת שקלית  (1)

  2016סכום תוספת שקלית יעודכן, אחת לשנה, בחודש ינואר,  2017החל מחודש ינואר  (2)
 לפי שיעור עליית מדד החדש לעומת המדד הקודם. 

 לעניין סעיף זה:

 מדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. -"מדד" 

 מדד חודש דצמבר של השנה שקדמה לחודש העדכון. -"המדד החדש" 

העדכון הקודם,  מדד חודש דצמבר של השנה שקדמה לחודש -"המדד הקודם" 
)שהמתפרסם בחודש ינואר  2015מדד חודש דצמבר  -ולעניין העדכון הראשון 

2016.) 

מובהר כי אם בשנה מסוימת שיעור השינוי במדד יהיה שלילי, לא יבוצע בשל כך 
, והעדכון ידחה למועד בו ניתן יהיה לבצע 2016עדכון של סכום תוספת שקלית 
יעור השלילי, על פי חישוב לפי שיעור עליית המדד עדכון חיובי תוך קיזוז מלוא הש

 החדש לעומת המדד הקודם האחרון ששימש לעדכון התוספת.
 

לא תובא בחשבון לעניין חישוב השלמת השכר עד לשכר  2016תוספת שקלית ה (3)
. למען הסר ספק מובהר כי 1987-המינימום כמשמעותו בחוק שכר מינימום, התשמ"ז

רגת" לעניין הוראות חוק שכר מינימום )העלאת סכומי התוספת מהווה "תוספת מוח
 .2015-הוראת שעה(, התשע"ה –שכר מינימום 

תהווה שכר לכל דבר ועניין, ותובא בחשבון לעניין חישוב ערך  2016תוספת שקלית  (4)
שעה, לצורך תשלום גמול לעבודה נוספת, לרבות כוננויות, תורנויות, משמרות, קריאות 

-יין פיצויי פיטורים כמשמעותם בחוק פיצויי פיטורים, התשכ"גפתע ושכר עידוד, לענ
, לעניין גמלאות, הפרשות לקופת גמל לקצבה, הפרשות לקרן השתלמות וכל 1963

 הפרשה אחרת הנוהגת לגבי השכר המשולב.

תובא בחשבון לעניין חישוב תוספות שנתיות ומענקים שנתיים  2016ת שקליתוספת  (5)
ובא בחשבון לצורך חישוב ערך שעה לעבודה נוספת או המחושבים על בסיס השכר המ

 על בסיס המשכורת הקובעת בפנסיה תקציבית.

 .התוספת לא תהווה בסיס לתוספת שכר ותוספות לשכר קיימות (6)

 

 



 

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

4 

 שכר והסכמי עבודה
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 20167.1.וספות השכר החל מיום ת .5

הן ו 2016תוספת אחוזית את ו 2016תוספת שקלית  ש להגדיל אתי 20167.1.החל מיום 
 :המפורטים לעיל דירוגיםה, לפי על הסכומים והשיעורים הבאים יעמדו

 

 2016תוספת אחוזית  2016תוספת שקלית  שם הדירוג

עובדי מעבדה ביוכימאים 
 ומיקרוביולוגים

223.86 2.375% 

 2.375% 164.73 רוקחים

 2.375% 173.44 רנטגנאים

 2.375% 214.52 יםפסיכולוג

 י התוספות יישארו בעינם. שאר הכללים המפורטים לעיל לגב

 גמלאים .6
לחוק שירות המדינה )גמלאות(]נוסח משולב[,  8הממשלה מבהירה כי לאור הוראות סעיף 

תובא בחישוב המשכורת הקובעת, כהגדרה בסעיף  2016, תוספת שקלית 1970-התש"ל
 האמור. 

 ביצוע תשלום התוספות .7
ולא  2016חודש מאי רת ישולמו החל במשכולחוזר זה  2התשלומים הנובעים מסעיף 

עד  1.1.2016ההפרשים בעד התקופה שמיום  כולל ,2016חודש יוני יאוחר ממשכורת 
 לחודש התשלום.

 
 בברכה,  

 
 קובי אמסלם  
 הממונה על השכר והסכמי עבודה  

 
 העתק :

 נציב שירות המדינה, מר משה דיין
 רעות-ן, מכביםודיעימ עיריית וראש המקומי השלטון מרכז ר"יו, חיים ביבס מר

 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
 הדסההסתדרות מדיצינית מנכ"ל  ,פרופ' זאב רוטשטיין

 הדסהות מדיצינית , הסתדרמר יובל אדר, סמנכ"ל כספים
 שירותי בריאות כללית ,ומידע אנוש משאבי חטיבת וראש ל"סמנכמר גדי כהן, 

(2016-64) 


