תאריך פרסום31.7.2016 :

שכר והסכמים קיבוציים

החודש בדף המידע
שכר והסכמים קיבוציים

הסכם מסגרת  2016במגזר הציבורי

 הסכם המסגרת  2016במגזר הציבורי;
 הקדמת תשלום מענק חד פעמי
לעובדים שסיימו עבודתם במגזר
הציבורי;
 תשלום קצובת ביגוד לשנת ;2016
 עדכון תעריף קצובת הבראה לשנת
 2016במגזר הפרטי;

ביום  18.4.2016נחתם הסכם קיבוצי (מסגרת) בין מעסיקים במגזר הציבורי
ובין הסתדרות העובדים הכללית החדשה ,ובו הוסכם ,בין היתר ,על מתן
תוספות שכר והטבות נוספות בגין השנים  ,2013-2017לעובדים בשירות
המדינה ,אשר משכורתם מחושבת לפי הסכמים קיבוציים החלים לגבי
הדירוגים המיוצגים על ידי ההסתדרות.

 תשלום מקדמת החזר קצובת נסיעה
עבור חודש יולי ;2016

בהמשך לכך ,ביום  28.6.2016פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר
עם הוראות ביצוע לתשלום תוספת שקלית  2016ועדכון תוספות שכר
רוחביות שאינן מובאות בחשבון לחישוב ערך שעה ,כמפורט דלהלן:

 סטודנטים במגזר הציבורי – הסכם
קיבוצי מיום ;18.4.2016

תוספת שקלית 2016

 מתמחים במשפטים במגזר הציבורי –



החל מיום  1.7.2016תשולם בשכרם של עובדי המגזר הציבורי הזכאים,
כפי שיפורט בהמשך ,תוספת שקלית .2016



למען הסר ספק ,כל האמור להלן בנוגע לתוספת שקלית  ,2016אינו חל

הסכם קיבוצי מיום ;18.4.2016
 קיצור יום עבודה/מתן חופשה בסוף
חודש אוגוסט להורים עובדי המדינה
לפי הסכם קיבוצי מיום ;18.4.2016
דיני עבודה

על עובדים בדירוג סטודנטים ודירוגים הבאים ,אשר לגביהם נחתמו
הסכמים נפרדים ופורסמו הוראות ביצוע נפרדות ,כפי שפורסם בהרחבה
בדף המידע של מלם שכר לחודש יוני :2016

 תיקון מס'  15לחוק חופשה שנתית,



עובדים בדירוג פיזיותרפיסטים;

 צו העסקת עובדים על ידי קבלני
שירות בתחומי השמירה והניקיון
בגופים ציבוריים (תיקון מס' ,)2
התשע"ו;2016-
עדכוני שכר בשלטון המקומי



עובדים בדירוג מרפאים בעיסוק;



עובדים בדירוג פארא-רפואיים;



עובדים בדירוג רנטגנאים;



עובדים בדירוג עובדי מעבדות ,כימאים ומיקרוביולוגים;



עובדים בדירוג רוקחים;

 הסכם שכר מיום  14.7.2016לעובדים



עובדים סוציאליים המועסקים במשרד הבריאות או בשירותי
בריאות כללית או בהסתדרות מדיצינית הדסה או בבית חולים
ממשלתי-עירוני בעיריית תל-אביב יפו או בעיריית חיפה (איכילוב או
בני ציון);



פסיכולוגים  -עובדים בדירוג המח"ר או בדירוג הפסיכולוגים ,ואשר

התשע"ו;2016-

בדירוג מנהלי ומח"ר ברשויות
מקומיות.

חוזר זה נועד למידע כללי בלבד וייתכן כי נפלו
בו טעויות ו/או השמטות .לפיכך אין בחוזר זה
כדי להוות תחליף לחוות דעת מקצועית פרטנית
וכל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא ,עושה
זאת על אחריותו בלבד .האמור בחוזר זה כפוף
לאמור בחקיקה ,פסיקה ,הוראות ביצוע
מנהליות ,והסכמים מחייבים אחרים.

מתקיים בהם אחד מאלה:
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 מועסק כפסיכולוג באחד מהתחומים שבסעיף  2להסכם הקיבוצי מיום  25.3.2001בעניין
הפסיכולוגים ,או פסיכולוג כאמור המועסק באחד מהתחומים הבאים :פסיכולוג חינוכי או פסיכולוג
חברתי/תעסוקתי או פסיכולוג רפואי;
 מועסק כמתמחה כהגדרתו בסעיף  2.4להסכם הקיבוצי מיום  25.3.2001או מתמחה כאמור
שהתמחותו היא באחד התחומים שפורטו לעיל.


כמו כן ,כל האמור להלן בנוגע לתוספת שקלית  ,2016אינו יחול (אלא אחרי שהצדדים יגיעו להסכמות בנושא)
לגבי העובדים במרכז השלטון המקומי ,בשלוש הערים הגדולות ובחבר המועצות האזוריות ,המועסקים
בדירוג עובדי מינהל ושירותים (דירוג אחיד) ,בדירוג חינוך נוער חברה וקהילה ובדירוג המח"ר ,למעט
פסיכולוגים.



כמו כן ,כל האמור להלן בנוגע לתוספת שקלית  ,2016אינו יחול לגבי עובד המועסק על ידי אחד מהמעסיקים
המפורטים להלן ,אשר חתומים או יחתמו על הסכם המסגרת ואשר הוראות בדבר תשלום תוספת שקלית
 2016יפורסמו בנפרד על ידי כל מעסיק עבור עובדיו ,לאחר שיתקבל אישור מפורש ובכתב של הממונה על
השכר והסכמי העבודה בנוגע לחישוב סכום תוספת שקלית :2016





חבר המועצות הדתיות בישראל;



האוניברסיטאות :האוניברסיטה העברית בירושלים ,אוניברסיטת בר אילן ,אוניברסיטת בן גוריון שבנגב,
אוניברסיטת חיפה ,אוניברסיטת תל-אביב ,הטכניון -מכון טכנולוגי לישראל ,מכון ויצמן למדע;



הסתדרות מדיצינית הדסה;



שירותי בריאות כללית;



חברת דואר ישראל בע"מ.

להלן סכום תוספת שקלית  2016לפי דירוג ולפי מעסיק בתוקף מיום :1.7.2016

שם הדירוג

שם המעסיקים

סכום תוספת
שקלית 2016

מינהלי/מינהל ושירותים
במגזר הציבורי

שירות המדינה (כולל משרד הביטחון ולרבות המפעלים
הביטחוניים בכל הנוגע לעובדים המדורגים באותו דירוג
והמיוצגים על ידי ההסתדרות (להלן" :המדינה"));
המוסד לביטוח לאומי (להלן" :ביטוח לאומי");
שירות התעסוקה;
בית החולים בני ציון (להלן" :בני ציון");
המרכז הרפואי תל אביב סוראסקי (להלן" :איכילוב")
הסתדרות מדיצינית הדסה (להלן" :הדסה")

₪ 66.88

עיתונאים ומח"ר (למעט
פסיכולוגים)

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

₪ 84.84

מהנדסים

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

₪ 108.27
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הדסה
מהנדסים

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

₪ 94.28

הנדסאים וטכנאים

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

₪ 122.56

הנדסאים וטכנאים

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

₪ 67.26

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

₪ 127.38

אחים ואחיות (כולל אחים
ואחיות בבריאות הציבור)

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

₪ 99.66

מקצ"ט

המדינה

₪ 109.93

מתמחים למשפטים

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

₪ 50.56

סטודנטים לרפואה

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

₪ 48.02

עובדים סוציאליים ,למעט
מי שמועסק במשרד
הבריאות או בבית חולים
ממשלתי-עירוני בעיריית
תל-אביב יפו או בעיריית
חיפה (איכילוב או בני ציון)

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

₪ 67.22
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שירות החוץ

המדינה

₪ 118.67

פרקליטים

המדינה

₪ 132.71

סנגורים ציבוריים

המדינה

₪ 131.33

מפקחים ימיים

המדינה

₪ 160.69

רשות הכבאות והדירוג
האחיד במדינה

המדינה

₪ 68.18

חניכים

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

₪ 25



הסכומים המפורטים לעיל הינם עבור משרה מלאה .עובד במשרה חלקית יהיה זכאי לתוספת שקלית 2016
בסכום שיחושב באופן יחסי לחלקיות משרתו בהשוואה לעובד במשרה מלאה.



החל מחודש ינואר  2017יעודכן ,אחת לשנה ,בחודש ינואר ,סכום תוספת שקלית  2016לפי שיעור עליית מדד
חודש דצמבר של השנה שקדמה לחודש העדכון לעומת מדד חודש דצמבר של השנה שקדמה לחודש העדכון
הקודם.



מובהר כי אם בשנה מסוימת שיעור השינוי במדד יהיה שלילי ,לא יבוצע בשל כך עדכון של סכום תוספת
שקלית  ,2016והעדכון יי דחה למועד בו ניתן יהיה לבצע עדכון חיובי תוך קיזוז מלוא השיעור השלילי ,על פי
חישוב לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הקודם האחרון ששימש לעדכון התוספת.



תוספת שקלית  2016לא תובא בחשבון לעניין חישוב השלמת השכר עד לשכר המינימום כמשמעותו בחוק שכר
מינימום ,התשמ"ז .1987-למען הסר ספק מובהר כי התוספת מהווה "תוספת מוחרגת" לעניין הוראות חוק
שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום – הוראת שעה) ,התשע"ה.2015-



תוספת שקלית  2016תהווה שכר לכל דבר ועניין ,ותובא בחשבון לעניין חישוב ערך שעה ,לצורך תשלום גמול
לעבודה נוספת ,לרבות כוננויות ,תורנויות ,משמרות ,קריאות פתע ושכר עידוד ,לעניין פיצויי פיטורים
כמשמעותם בחוק פיצויי פיטורים ,התשכ"ג ,1963-לעניין גמלאות ,הפרשות לקופת גמל לקצבה ,הפרשות לקרן
השתלמות וכל הפרשה אחרת הנוהגת לגבי השכר המשולב.



התוספת לא תהווה בסיס לתוספת שכר או לתוספות לשכר קיימות ,אך כן תובא בחשבון לעניין חישוב תוספות
שנתיות ומענקים שנתיים המחושבים על בסיס השכר המובא בחשבון לצורך חישוב ערך שעה לעבודה נוספת
או על בסיס המשכורת הקובעת בפנסיה תקציבית.



לאור הוראות סעיף  8לחוק שירות המדינה (גמלאות)[נוסח משולב] ,התש"ל ,1970-תוספת שקלית  2016תובא
בחישוב המשכורת הקובעת ,כהגדרה בסעיף האמור.
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תוספות שכר רוחביות שאינן מובאות בחשבון לעניין חישוב ערך שעה
בתוקף מיום  1.7.2016יעלו בהדרגה תעריפי תוספות שכר רוחביות שאינן מובאות בחשבון לעניין חישוב ערך שעה
כדלקמן:
מס"ד

תוספת שכר

עד
30.6.2016

מ-
1.7.2016

מ-
1.3.2017

מ-
1.1.2018

מ-
1.6.2018

מ-
1.12.2018

1
2
3
4
5
6
7

תוספת מעונות בגין ילד עד גיל 5
תוספת מעונות
תוספת רמת הגולן
תוספת ערבה
תוספת שטחים
תוספת ניהול
גמול אחראי בטחון
אחראי לביטחון במוסד שבו עד 15
כיתות:
אחראי לביטחון במוסד שבו עד 15
או יותר כיתות:
עוזר לאחראי לביטחון בפנימייה:
עוזר לאחראי ביטחון בפנימייה
שאינה בתחום רשות מקומית:
תוספת לחוקרים מבקרים
גמול מנב"ס
בריכות
גמול חיפוש
גמול השתתפות בוועדה ציבורית
משמרת רצופה
תוספת רכב כבד א
תוספת רכב כבד ב
תוספת משאות
מאמץ הוצל"פ
משמרת כפולה
אחראי משמרת רנטגנאי
שטחים יומית ג' לפי  6ימים בשבוע
תוספת כביש פתוח
שטחים יומית לפי  6ימים בשבוע
שטחים יומית ב' לפי  6ימים בשבוע
תוספת שתיה
תוספת מאמץ
קבלת קהל ברצף

93.73

94.66

96.30

97.71

99.35

100.76

41.65

42.06

42.79

43.42

44.14

44.77

107.88

108.96

110.85

112.47

114.36

115.97

107.88

108.96

110.85

112.47

114.36

115.97

215.73

217.89

221.67

224.90

228.68

231.91

37.93

38.31

38.98

39.55

40.21

40.78

46.90

47.37

48.19

48.89

49.71

50.42

56.43

57.00

57.99

58.83

59.82

60.67

28.20

28.48

28.97

29.39

29.89

30.31

46.90

47.37

48.19

48.89

49.71

50.42

37.82

38.19

38.86

39.42

40.09

40.65

38.27

38.65

39.32

39.89

40.56

41.14

0.86

0.87

0.88

0.89

0.91

0.92

72.78

73.51

74.78

75.87

77.15

78.24

12.61

12.74

12.96

13.15

13.37

13.56

6.03

6.09

6.19

6.28

6.39

6.48

1.75

1.77

1.80

1.82

1.85

1.88

3.31

3.35

3.41

3.45

3.51

3.56

1.75

1.77

1.80

1.82

1.85

1.88

2.68

2.71

2.75

2.80

2.84

2.88

9.14

9.23

9.39

9.53

9.69

9.82

4.21

4.26

4.33

4.39

4.47

4.53

27.33

27.60

28.08

28.49

28.97

29.38

11.29

11.41

11.60

11.77

11.97

12.14

8.63

8.72

8.87

9.00

9.15

9.28

27.72

28.00

28.49

28.90

29.39

29.80

2.15

2.17

2.20

2.24

2.27

2.31

4.30

4.34

4.42

4.48

4.56

4.62

71.96

72.68

73.94

75.02

76.28

77.36

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
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הקדמת תשלום מענק חד פעמי לעובדים שסיימו
עבודתם במגזר הציבורי
כפי שפורסם בהרחבה בדפי המידע של מלם שכר לחודשים ינואר -פברואר  ,2016בהמשך להבנות שגובשו ביום
 23.12.2015בין המדינה לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה ,באשר לעקרונות הסכם קיבוצי (מסגרת)
שנחתם ביום  ,18.4.2016ביום  14.1.2016פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר בנושא תשלום מענק חד
פעמי לעובדים במגזר הציבורי עם הוראות ביצוע לתשלום מענק חד פעמי בסך של .₪ 1,000
ביום  28.6.2016פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר בנושא תשלום החלק השני של המענק החד פעמי,
תיקון חוזר החלק הראשון של המענק והקדמת תשלום המענק לעובדים שסיימו עבודתם ולהלן עיקריו:

תשלום המענק החד פעמי בשני חלקים


בהסכם קיבוצי (מסגרת) מיום  18.4.2016נקבע כי ישולם לעובדים הזכאים לכך  -מענק חד פעמי ,בסכום כולל
של ( ₪ 2,000לעובד במשרה מלאה) – שישולם בשני חלקים בסך  ₪ 1,000בכל תשלום למשרה מלאה.



כפי שפורסם בהרחבה בדפי המידע של מלם שר לחודשים ינואר -פברואר  ,2016החלק הראשון של המענק
החד פעמי ,בסך של  ₪ 1,000למשרה מלאה (ובאופן יחסי לחלקיות המשרה של עובד במשרה חלקית) ,שולם
בתחילת השנה.



החלק השני של המענק ישולם במשכורת חודש ינואר ( 2017המשולמת בחודש פברואר  )2017ולא יאוחר
ממשכורת חודש פברואר ( 2017המשולמת בחודש מרץ .)2017



החלק השני של המענק כאמור ישולם רק לעובדים אשר היו זכאים לחלק הראשון של המענק  -לפי הכללים
המפורטים שפורסמו בחוזרים הרלוונטיים של הממונה על השכר במשרד האוצר.



מובהר כי סכום החלק השני של המענק שישולם לכל עובד זכאי ,כאמור ,יהיה בסכום השווה לחלק הראשון
של המענק ששולם לו.

תשלום החלק השני של המענק לעובד שסיים את עבודתו/פרש


עובד אשר זכאי לחלק השני של המענק ,כאמור לעיל ,אך יחסי העבודה עמו יסתיימו טרם מועד תשלום החלק
השני של המענק כאמור לעיל ,יוקדם מועד תשלום החלק השני של המענק וישולם במשכורת חודש העבודה
האחרון ערב סיום יחסי עובד  -מעסיק.



בהמשך להנחיה הנ"ל ,במשכורת חודש יולי  ,2016שולם החלק השני של המענק ,כאמור לעיל ,לכל מי
שהסתיימו לגביו יחסי עובד  -מעסיק מיום  2.1.2016ועד ליום .1.8.2016



לגבי כל מי שיחסי העבודה עמו יסתיימו החל מיום  2.8.2016ועד ליום  ,1.1.2017תשלום החלק השני של
המענק כאמור לעיל ,יבוצע במשכורת חודש העבודה האחרון ערב סיום יחסי עובד  -מעסיק.
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תשלום קצובת ביגוד לשנת 2016
כמידי שנה ,במשכורת חודש יולי  ,2016שולמה קצובת ביגוד לעובדים הזכאים ,בגין התקופה שמחודש ינואר ועד
חודש דצמבר  ,2016באופן יחסי לתקופת העבודה וחלקיות המשרה ,כמפורט להלן:

כללי
בהתאם לסעיף  28.425בתקשי"ר ,רמות הביגוד הן:


רמה  - 3לעובדים בדרגות עד הדרגה ( 16כולל) בדירוג המנהלי ודרגות מקבילות בדירוגים המקצועיים;



רמה  - 4לעובדים בדרגות מדרגה  17ומעלה בדירוג המנהלי ודרגות מקבילות בדירוגים המקצועיים ,וגם
לעובדי הוראה ומנהלי מחלקות חינוך.



רמת הביגוד לעובד הזכאי לקצובת ביגוד של מקבלי קהל תיקבע לפי דרגת השיא של המשרה בה הוא
משובץ ,או לפי דרגתו ,אם הוענקה לו דרגה אישית הגבוהה משיא דרגתו בתקן.

תעריפי ביגוד לשנת 2016
תעריפי קצובת הביגוד עודכנו במדד  -0.8%ונכון לשנת  2016עומדים על:


 ₪ 1,498לשנה לעובדים הזכאים לקצובת ביגוד ברמה ;3



 ₪ 2,091לשנה לעובדים הזכאים לקצובת ביגוד ברמה ;4



 ₪ 4,279לשנה למנכ"לים ולמקביליהם לפי אחוז ההצמדה לשכר המנכ"ל;



 ₪ 4,279לראש רשות מקומית וסגניו בשכר;



 ₪ 1,786לשנה למשפטנים ,הזכאים לתוספת הופעה ,בעבור מדי משפט;



 ₪ 667לשנה  -קצובת ביגוד נוספת למורה לחינוך גופני בשיעור משרה מ 30%-ועד ;50%



 ₪ 1,331לשנה  -קצובת ביגוד נוספת למורה לחינוך גופני בשיעור משרה מ 50%-ומעלה;



 ₪ 0.70לכל שעת עבודה לסטודנטים (ללא שינוי לעומת שנה קודמת).

עקב המדד השלילי אין שינוי בתעריפי קצובת ביגוד לשנת  2016עבור גמלאים בפנסיה תקציבית שקצבתם הוקפאה
והוצמדה למדד ,אשר פרשו לגמלאות לפני שנת  2016והם ימשיכו לעמוד על:


 ₪ 1,520לשנה לגמלאים הזכאים לקצובת ביגוד ברמה ;3



 ₪ 2,120לשנה לגמלאים הזכאים לקצובת ביגוד ברמה .4

עדכון תעריף הבראה לשנת  2016במגזר הפרטי
כפי שפרסם ביום  11.7.2016ראש אגף עבודה ומשאבי אנוש של התאחדות התעשיינים בישראל בחוזר בנושא דמי
הבראה לשנת  ,2016ביום  10.7.2016נחתם הסכם קיבוצי עם ההסתדרות הכללית החדשה לפיו גובה דמי ההבראה
(השתתפות המעסיק בהוצאות ההבראה והנופש של עובדיו) יעמוד על סך של  ₪ 378לכל יום הבראה (ללא שינוי
לעומת שנת .)2015


קצובת ההבראה תינתן לעובדים במשרה מלאה ובעבור עבודה בפועל (אלא אם נקבעה בהסכם קיבוצי החל על
העובד הוראה עדיפה) בשיעורים הבאים:


עבור השנה הראשונה לעבודה במפעל –  5ימי הבראה;



עבור השנה השנייה ועד השנה השלישית –  6ימי הבראה;
עמוד  7מתוך 16





עבור השנה הרביעית ועד השנה העשירית –  7ימי הבראה;



עבור השנה האחת עשרה ועד השנה החמש עשרה –  8ימי הבראה;



עבור השנה השש עשרה ועד השנה התשע עשרה –  9ימי הבראה;



עבור השנה העשרים ואילך –  10ימי הבראה.

עובד יהיה זכאי לדמי הבראה רק לאחר שהשלים את שנת העבודה הראשונה במקום עבודתו .לאחר שנת
העבודה הראשונה יהיה זכאי העובד גם לחלק היחסי עבור חלק מהשנה.



בקביעת תקופת הזכאות לא תובא בחישוב היעדרות בשל חופשה ללא תשלום וכל היעדרות אחרת בה לא
מתקיימים יחסי עובד מעסיק ,אך מובאת בחשבון תקופת חופשת הלידה.



דמי ההבראה הם בסכום אחיד ואין חובה על העובד להציג קבלה המעידה על תשלום בגין הבראה.



קצובת ההבראה תשולם באחד מחודשי הקיץ (יוני – ספטמבר) ,אלא אם הוסכם או נהוג מועד אחר במקום
העבודה.



לעובדים במשרה חלקית תשולם קצובת ההבראה באופן יחסי לחלקיות המשרה.

תשלום מקדמות החזר קצובת נסיעה עבור חודש יולי
2016
כפי שפורסם בהרחבה בדף המידע של מלם שכר לחודש אפריל  ,2016בהתאם להחלטת שר האוצר לבחון את
תשלום החזר קצובת נסיעה לעובדים בשירות המדינה לאור השלכות הרפורמה במחירי התחבורה הציבורית ,ביום
 ,19.4.2016הוציא מנכ"ל משרד האוצר הוראה לשלם מקדמות החזר קצובת נסיעה בגין חודשי שכר אפריל ומאי
.2016
ביום  17.7.2016הוציא מנכ"ל משרד האוצר הוראה נוספת לפיה יש לשלם מקדמות החזר קצובת נסיעה גם בגין
חודש יולי  2016לפי אותם הכללים ,כפי שפורסמו בהוראה הנ"ל מיום .19.4.2016
בנוסף ,ביום  18.7.2016פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר למעסיקים במגזר הציבורי בנושא תשלום
מקדמות החזר קצובת נסיעה  -עבור חודש יולי  ,2016לפיו כל המעסיקים במגזר הציבורי רשאים לשלם מקדמות
החזר קצובת נסיעה לפי הכללים המפורטים במכתב מנכ"ל משרד האוצר מיום .19.4.2016

סטודנטים במגזר הציבורי – הסכם קיבוצי מיום
18.4.2016
ביום  18.4.2016נחתם הסכם קיבוצי לדירוג הסטודנטים (המועסקים על בסיס של שעה) בין המעסיקים בשירות
הציבורי לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה ,בו הוסכם ,בין השאר ,על שינוי מבנה השכר לסטודנטים
המועסקים במגזר הציבורי כפי שיפורט בהמשך ,ועל שינוי הנהוג בעניין חופשת מנוחה של הסטודנטים החל מיום
 ,1.7.2016באופן שיאפשר לסטודנטים לצאת לחופשה בעין  -במקום לקבל תשלום של "תמורת חופשה" אשר שולם
להם עד למועד האמור .בנוסף הוסכם על מתן יום היעדרות בתשלום לטובת השתתפות בבחינות של הסטודנטים.
בהמשך לכך ,ביום  30.5.2016פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר עם הוראות ביצוע להסכם הזה ולהלן
עיקריו:

סטודנט לומד
סטודנט לומד – כל אחד מאלה:
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אדם הלומד במוסד מוכר להשכלה גבוהה ,אשר לומד לתואר ראשון המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה;



אדם הלומד במוסד להכשרת הנדסאים וטכנאים שבפיקוח משרד הכלכלה.

החל מיום  1.7.2016כל רכיבי השכר לערך שעה הקיימים עד למועד זה לסטודנט לומד יבוטלו (למעט תוספת ותק
כמפורט להלן) ובמקומם ישולם לסטודנט לומד שכר שעתי אשר יורכב מחיבור הרכיבים הבאים בלבד:


שכר המינימום לשעה ,כהגדרתו לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז ,1987-כפי שהוא מפורסם מעת לעת.



תוספת וותק כמספר שנות שירות חובה בצה"ל ,או בשירות לאומי בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 24.421
לתקשי"ר כנוסחו מעת לעת ,בסכום של  20אגורות לכל שנת שירות חובה או שנת שירות לאומי ,ולא יותר מ3-
שנים בסך הכול לסטודנט לומד ,כלומר לא יותר מ 60-אגורות.



תוספת סטודנט לומד  -תוספת שכר שקלית בסך של שקל חדש אחד ( ,)₪ 1אשר:


תעודכן בשיעורים של תוספות היוקר ,במועדי התשלום של תוספות אלו.



תהווה שכר לכל דבר ועניין ,ותובא בחשבון לעניין חישוב ערך שעה ,לצורך תשלום גמול לעבודה נוספת,
לרבות משמרות ושכר עידוד ,לעניין פיצויי פיטורים כמשמעותם בחוק פיצויי פיטורים ,התשכ"ג,1963-
לעניין הפרשות לקופת גמל לקצבה ,הפרשות לקרן השתלמות וכל הפרשה אחרת הנוהגת לגבי השכר
המשולב.





לא תובא בחשבון לעניין חישוב השלמת השכר עד לשכר המינימום כמשמעותו בחוק שכר מינימום,
התשמ"ז 1987-ותהווה "תוספת מוחרגת" לעניין הוראות חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום
– הוראת שעה) ,התשע"ה.2015-

מובהר כי סטודנטים לומדים ימשיכו לקבל בשכרם את רכיבי קצובת הבראה וקצובת ביגוד בסכומן המעודכן
לכל שעת עבודה ,לפי חוזרי הממונה על השכר בעניין זה ,כפי שמתפרסמים מעת לעת.

סטודנט לתואר שני
סטודנט לתואר שני אדם הלומד לתואר שני במוסד מוכר להשכלה גבוהה ,וכל עוד הוא לומד לתואר שני ולא סיים
את חובותיו לקבלת התואר.
לעומת סטודנט לומד ,אין שינוי במבנה השכר המשולם לסטודנט לתואר שני ,כלומר כל תוספות השכר הקיימות
היום המשולמות בשכר לסטודנטים לתואר שני יישארו ללא שינוי ,למעט תוספת תמורת חופשה ,אשר תבוטל החל
מיום .1.7.2016
בנוסף ,החל מיום  1.7.2016תשולם לסטודנט לתואר שני תוספת שקלית לתואר שני אשר:


תתווסף לערך השעה של הסטודנט;



תהווה שכר לכל דבר ועניין ,ותובא בחשבון לעניין חישוב ערך שעה ,לצורך תשלום גמול לעבודה נוספת ,לרבות
משמרות ושכר עידוד ,לעניין פיצויי פיטורים כמשמעותם בחוק פיצויי פיטורים ,התשכ"ג ,1963-לעניין
הפרשות לקופת גמל לקצבה ,הפרשות לקרן השתלמות וכל הפרשה אחרת הנוהגת לגבי השכר המשולב.



לא תהווה בסיס ולא תיכלל בבסיס לחישוב כל תוספת שכר וכל תוספת לשכר קיימת.



לא תובא בחשבון לעניין חישוב השלמת השכר עד לשכר המינימום כמשמעותו בחוק שכר מינימום ,התשמ"ז-
 1987ותהווה "תוספת מוחרגת" לעניין הוראות חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום – הוראת
שעה) ,התשע"ה.2015-
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סכום התוספת השקלית לתואר שני יגדל בהדרגה לפי הסכומים ובתאריכי התוקף המפורטים להלן:

תאריכי התוקף

סכום תוספת שקלית לתואר שני

מ 1.7.2016-עד 28.2.2017

₪ 0.29

מ 1.3.2017-עד 31.12.2017

₪ 0.79

מ 1.1.2018-עד 31.5.2018

₪ 1.22

מ 1.6.2018-עד 30.11.2018

₪ 1.72

מ 1.12.2018-ואילך

₪ 2.15

החל מחודש ינואר  2017יעודכן ,אחת לשנה ,בחודש ינואר ,סכום התוספת השקלית לתואר שני ,לפי שיעור עליית
מדד החדש לעומת המדד הקודם .לעניין העדכון הראשון  -מדד חודש דצמבר  ,2015שהמתפרסם בחודש ינואר
 ,2016לעומת מדד חודש דצמבר  ,2016שיתפרסם בחודש ינואר .2017
מובהר כי אם בשנה מסוימת שיעור השינוי במדד יהיה שלילי ,לא יבוצע בשל כך עדכון של סכום התוספת השקלית
לתואר שני ,ואולם השיעור השלילי האמור יקוזז במלואו במועד הראשון שלאחר מכן אשר בו יש לעדכן את סכום
התוספת ,על פי חישוב לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הקודם האחרון ששימש לעדכון התוספת.

ימי חופשה בעין לפי חוק חופשה שנתית ,התשי"א1951-
החל מיום  1.7.2016הסטודנטים ,הן סטודנט לומד והן סטודנט לתואר שני ,יהיו זכאים לחופשה בעין ,במקום
תוספת "תמורת החופשה" ששולמה עד כה בשיעור  4%משכר השעה ההסכמי ,כמפורט להלן:


החל מיום  1.7.2016הסטודנטים המועסקים במשרד שבו נהוג שבוע עבודה של חמישה ימים יזכו ל 11-ימי
חופשה בעין "נטו" (עבור הימים א'-ה') עבור כל שנת עבודה מלאה בארבעת שנות העסקתם הראשונות ול12-
ימי חופשה (עבור הימים א'-ה') בשנת העסקתם החמישית.



סטודנט המועסק במשרד שבו נהוג שבוע עבודה של שישה ימים יזכה ל 13-ימי חופשה בעין "נטו" (עבור
הימים א'-ו') עבור כל שנת עבודה מלאה בארבעת שנות העסקתו הראשונות ול 14-ימי חופשה (עבור הימים א'-
ו') בשנת העסקתו החמישית.



סטודנט יוכל לנצל את ימי החופשה האמורים החל מחודש העסקה הראשון בשירות המדינה בהתאם למפורט
להלן:


עבור כל חודש העסקה תיצבר לסטודנט הזכאי ל 11-ימי חופשה כאמור ,זכאות ל 0.9166-ימי חופשה (11
ימים חלקי 12חודשים) .לסטודנט הזכאי ל 12-ימי חופשה ייצבר יום חופשה אחד לכל חודש העסקה (12
ימים חלקי  12חודשים) וכו'.



החל מיום  1.1.2017יעלו מס' ימי החופשה למועסקים במשרד שבו נהוג שבוע עבודה של חמישה ימים ל-
 12ימים "נטו" לכל שנת עבודה ולמועסקים במשרד שבו נהוג שבוע עבודה של שישה ימים ל 14 -ימים
"נטו" לכל שנת עבודה.



היות וסטודנטים מועסקים בחלקיות משרה  -סטודנט יוכל לנצל את ימי החופשה שעומדים לרשותו
במהלך חודש קלנדרי מסוים כל עוד לא השלים באותו החודש את מכסת שעות העבודה החודשיות שנקבעו
לו ,כך שלא יחרוג ממכסת שעות העבודה החודשיות אשר משקפות את היקף משרתו כפי שנקבעה על ידי
המשרד.



סטודנט המועסק ,בהסכמתו ,עד  120שעות בחודש ,יוכל לנצל את ימי החופשה כאמור במהלך החודש כל
עוד לא השלים את מכסת  120שעות העבודה בחודש.
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סטודנט לא יוכל לדווח ולנצל ימי חופשה בחודש קלנדרי מסוים אם הוא השלים מכסת שעות העבודה
החודשיות ,לרבות ימי מחלה ,יום היעדרות לרגל בחינה והיעדרות מאושרת אחרת.

חישוב דמי חופשה
בסיס השכר לעניין ערך יום חופשה יכלול:


סך כל רכיבי המשכורת הפנסיונית בחודש קלנדרי ,למעט :רכיבי עבודה נוספת ,החזר הוצאות ,ביגוד ,גילום
מס וזקיפת הטבה למס וכן רכיבי שכר נוספים הנגזרים מערך השעה.



תשלומים בגין ימי מחלה ,ימי מילואים ,ימי חג וכל תשלום בגין היעדרות מאושרת אחרת.

הנוסחה לחישוב ערך יום חופשה עבור סטודנט:
נוסחה

שבוע עבודה
 5ימים

סכום בסיסי השכר בשלושת החודשים האחרונים (רבע שנה) שקדמו לחופשה
ערך יום חופשה = -----------------------------------------------------------------
20.83 * 3

 6ימים

סכום בסיסי השכר בשלושת החודשים האחרונים (רבע שנה) שקדמו לחופשה
ערך יום חופשה = -----------------------------------------------------------------
25 * 3

יצוין כי מספר שעות החופשה עבור כל יום חופשה ייגזר בהתאמה ממספר השעות עבורן קיבל הסטודנט תשלום
ברבע השנה שקדמה לחופשה.
אם היו ברבע השנה כאמור חדשי עבודה לא-מלאה ,יחושב השכר היומי הממוצע לפי רבע השנה של העבודה
המלאה ביותר שבשנים-עשר החדשים שקדמו לחופשה.

יום היעדרות לרגל בחינה
החל מיום  1.7.2016יהיו זכאים הסטודנטים ,אשר השלימו תקופת העסקה של  12חודשים ,להיעדר יום אחד
מהעבודה ,בכל שנה ,כאמור ,לצורך השתתפות בבחינה במסגרת לימודיהם (להלן" :יום היעדרות לרגל בחינה")
כדלקמן:


סטודנט שהועסק בתקופת העסקה הפחותה מ 12-חודשים אך לא פחותה משלושה חודשים ,יהיה זכאי
להיעדר בחלק היחסי של יום היעדרות לרגל בחינה ,בהתאם לחלקיות העסקתו בתקופה האמורה ,לעומת 12
חודשים.



בגין יום היעדרות לרגל בחינה ,ישולם לסטודנט סכום השווה לדמי החופשה אשר היו משתלמים לו אילו עשה
שימוש ביום חופשה או חלק ממנו ,בהתאמה ,באותו היום .חישוב הסכום יבוצע כמו בחישוב דמי חופשה כפי
שפורט לעיל.



מובהר כי שימוש ביום היעדרות לרגל בחינה ,או חלק ממנו ,בא במקום ביצוע העבודה בפועל ,ולפיכך סטודנט
יוכל לעשות שימוש ביום היעדרות לרגל בחינה או חלק ממנו ,במהלך חודש קלנדרי מסוים ,כל עוד לא השלים
באותו החודש את מכסת שעות העבודה החודשיות שנקבעו לו (בין  96ל 120-לפי העניין) ,כך שלא יחרוג
ממכסת שעות העבודה החודשיות אשר משקפות את היקף משרתו כפי שנקבע על ידי המשרד.



למען הסר ספק ,מובהר כי לא ניתן יהיה לדווח ולעשות שימוש ביום היעדרות לרגל בחינה או חלק ממנו,
בחודש קלנדרי מסוים אם הושלמה באותו החודש מכסת שעות העבודה של הסטודנט ,לרבות אם הושלמה
בשל שימוש בימי חופשה ,ימי מחלה או בשל היעדרות מאושרת אחרת.
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היעדרות בשל יום היעדרות לרגל בחינה תתואם מראש עם האחראי על עבודת הסטודנט במשרד ,לפחות
שבועיים לפני מועד ההיעדרות כאמור.



מוסכם כי יום היעדרות לרגל בחינה  ,או חלק ממנו ,שלא נעשה בו שימוש בשנה מסוימת ניתן יהיה לעשות בו
שימוש גם לאחר שנה זו ,כל עוד העובד מועסק כסטודנט .ואולם ,מוסכם כי יום היעדרות לרגל בחינה אינו
ניתן לפדיון אף אם לא נוצל מכל סיבה שהיא.

ימי בחירה
סטודנטים יהיו זכאים לאותו מספר ימי בחירה כמו שאר הדירוגים בשירות המעסיקים.

מתמחים במשפטים במגזר הציבורי – הסכם קיבוצי מיום
18.4.2016
ביום  18.4.2016נחתם הסכם קיבוצי בין ממשלת ישראל לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה ,בנוגע
למתמחים במשפטים המועסקים בשירות המדינה ,בדבר הגדלת הפרשות לקופת גמל לקצבה למתמחים במשפטים
כהגדרתם בהסכם.
בהמשך לכך ,ביום  2.5.2016פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר עם הוראות ביצוע להסכם הזה ולהלן
עיקריו:
החל מיום  1.7.2016יבוצעו הפרשות לקופת גמל לקצבה ,על פי בחירת המתמחה ,על פי הכללים שלהלן:


השכר המבוטח יהיה :כל רכיבי המשכורת ,למעט :רכיבי החזר הוצאות ,ביגוד ,גילום מס וזקיפת הטבה למס.



שיעורי הפקדות העובד והמעסיק מהשכר המבוטח ,יהיו כדלהלן:



ניכוי מהעובד

מעסיק לתגמולים

מעסיק לפיצויים

7.0%

7.5%

6.0%

למען הסר ספק מובהר כי אין בביצוע הפרשה לפיצויים כדי לגרוע מהוראות סעיף 41א' לחוק לשכת עורכי
הדין ,התשכ"א –  , 1961והתוספת הראשונה לחוק האמור ,לפיהם דינו של מתמחה אינו כדין עובד לעניין חוק
פיצויי פיטורים ,תשכ"ג – .1963

קיצור יום עבודה/מתן חופשה בסוף חודש אוגוסט
להורים עובדי המדינה
ביום  18.4.2016נחתם הסכם קיבוצי (המסגרת) במגזר הציבורי בין המדינה והמעסיקים במגזר הציבורי לבין
ההסתדרות הכללית החדשה .בסעיף  18להסכם המסגרת ,הוסכם על קיצור יום עבודה/מתן חופשה להורים
לילדים .בהמשך לכך ,ביום  28.6.2016פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר עם הוראות ביצוע להסכם
הזה לפיו :הורה עובד ,כהגדרתו בחוזר האמור ,יהיה זכאי:
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לקיצור יום העבודה בשעה אחת ,בכל אחד מעשרת ימי העבודה האחרונים שחלים בימים א' עד ה' של חודש
אוגוסט בכל שנה קלנדרית ,וסך הכל  10שעות במצטבר.



בהסכמת המעסיק ובתיאום מראש ,לנצל את שעות החופשה המיוחדות להורים ,לפי בחירתו ,שלא לפי סעיף
(2א) לעיל ,אלא ביום אחד או על פני מספר ימים ,במהלך התקופה שמיום  1באוגוסט עד יום  30בספטמבר,
באותה שנה.



במקום שעות החופשה המיוחדות להורים ,ליום חופשה אחד ( )1על חשבון המעסיק בכפוף לכללים המפורטים

בחוזר האמור.
הורה עובד המועסק במשמרות במשרה מלאה יהיה זכאי ליום חופשה להורים בהתאם לאורך יום העבודה הרגיל
שלו ,אך לא יותר מ 8-שעות .אם יום העבודה שלו ארוך מ 8-שעות ,יצרף ל 8-השעות כאמור שעות חופשה מתוך
מכסת החופשה השנתית הצבורה שלו עד להשלמה של יום חופשה באורך יום העבודה שלו על מנת לנצל את
ההטבה האמורה.
עובד הורה המועסק במשרה חלקית ,העונה להגדרות המפורטות בחוזר האמור ,יהיה זכאי במקום שעות החופשה
המיוחדות להורים ,לאחד משני אלה לפי העניין:


ליום חופשה אחד ,אם הוא מועסק בפועל (לפי תקן משרתו) חמישה ימי עבודה בשבוע במשרד שבו נהוג שבוע
ע בודה של חמישה ימים או אם הוא מועסק בפועל (לפי תקן משרתו) שישה ימי עבודה בשבוע במשרד שבו נהוג
שבוע עבודה של שישה ימים.



לחלק מיום חופשה אחד ,אם הוא מועסק בפועל (לפי תקן משרתו) פחות מחמישה ימי עבודה בשבוע במשרד

שבו נהוג שבוע עבודה של חמישה ימים או אם הוא מועסק בפועל (לפי תקן משרתו) פחות משישה ימי עבודה
בשבוע במשרד שבו נהוג שבוע עבודה של שישה ימים.
הוראות כלליות


חופשה כאמור לעיל תנוצל במהלך התקופה שמיום  1באוגוסט עד יום  30בספטמבר בלבד ,באותה שנה ,לפי
בחירת העובד ,בתיאום מראש עם המעסיק.



כמו כן ,חופשה כאמור אינה ניתנת לצבירה או לפדיון ,אף אם לא נוצלה מכל סיבה שהיא.



קיצור יום עבודה לפי סעיף זה אינו שולל קיצור יום עבודה לפי פסקה  31.153לתקשי"ר.

דיני עבודה
תיקון מס'  15לחוק חופשה שנתית ,התשע"ו2016-
כפי שפורסם כבר בדף המידע של מלם שכר לחודש פברואר  ,2016ביום  16.2.2016פורסם ברשומות חוק חופשה
שנתית (תיקון מס'  15והוראת שעה) ,התשע"ו ,2016-לפיו תעודכן הזכאות לצבירת חופשה באופן הדרגתי כדלקמן:


החל מיום  1.7.2016עובדים בעלי וותק של  1-4שנים יקבלו  15ימי חופשה ברוטו במקום .14
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החל מיום  1.1.2017עובדים בעלי וותק של  1-5שנים יהיו זכאים ל 16 -ימים ברוטו.

להלן טבלת זכאות לימי חופשה לפני ואחרי כניסת החוק האמור הן ברמת ברוטו (כולל ימי מנוחה שבועית) והן
ברמת נטו (ימי עבודה בפועל):
זכאות ברוטו

זכאות נטו בשבוע
של  6ימים

זכאות נטו בשבוע
של  5ימים

שנות וותק

עד 30.6.2016

14

12

10

מ 1.7.2016-עד 31.12.2016

15

13

11

החל מיום  1.1.2017ואילך

16

14

12

 5שנים

16

14

12

 6שנים

18

16

14

 7שנים

21

18

15

 8שנים

22

19

16

 9שנים

23

20

17

 10שנים

24

21

18

 11שנים

25

22

19

 12שנים

26

23

20

 13שנים

27

24

20

 14שנים ואילך

28

24

20

משנה 1
עד  4שנים

תוקף

צו העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחום השמירה
והניקיון בגופים ציבוריים (תיקון מס'  ,)2התשע"ו2016-
ביום  6.7.2016פורסם ברשומות צו העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחום השמירה והניקיון בגופים
ציבוריים (תיקון מס'  ,)2התשע"ו 2016-ולהלן עיקריו:

העלאה הדרגתית בשכר עובדי קבלן שירות בגוף ציבורי בתחום הניקיון והשמירה
שכר עובדי קבלן שירות בגוף ציבורי בתחום הניקיון והשמירה יעלה בהדרגה בחמש פעימות ,כדלקמן:
שכר אחראי ניקיון במשרה מלאה

פעימה

תאריכי תוקף

שכר עובד ניקיון במשרה מלאה

.1

מ 1.7.2016-עד 28.2.2017

 ₪ 4,825בהתאם לעדכון שכר המינימום במשק ₪ 4,901.27

.2

מ 1.3.2017-עד 31.12.2017

 ₪ 4,825בהתאם לעדכון שכר המינימום במשק ₪ 4,986.20

.3

מ 1.1.2018-עד 31.5.2018

₪ 4,843.71

₪ 5,058.99

.4

מ 1.6.2018-עד 30.11.2018

₪ 4,925.02

₪ 5,143.91

.5

מ 1.12.2018-ואילך

₪ 4,994.71

₪ 5,216.70
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עדכון כללי הזכאות למענק החד פעמי


כפי שפורסם בדף המידע של מלם שכר לחודש יוני  ,2016ביום  5.6.2016פרסם משרד האוצר הודעה לפיה
נחתם ההסכם שיאפשר תשלום מענק חד פעמי בסך של ( ₪ 2,000בשני תשלומים) לעובדי קבלן בתחום
השמירה והניקיון ,לפי כללי הזכאות החלים על עובדי המדינה לפי הסכם (מסגרת) מיום  .18.4.2016המענק
החד פעמי שישולם ,יעמוד על סכום של ( ₪ 2,000למשרה מלאה) ,אשר ישולם גם בשתי פעימות .פעימה
ראשונה בסך  ₪ 1,000תשולם בתקופה הקרובה ,ואילו פעימה שנייה בסך  ₪ 1,000נוספים ,תשולם בשנת
.2017



לפי הצו ,על אף הכללים וההוראות בהסכם המסגרת ,שלפיהם המענק החד פעמי משולם לעובדי המדינה ,אשר
הועסקו ברצף בתקופה שנקבעה לעניין זה ותחילתה בחודש אוגוסט ,לא תיפגע הזכאות למענק החד פעמי
לעובד ניקיון או אחראי ניקיון אם הוא:


מועסק בחצרים של מוסד לימוד ,אשר העסקתו מופסקת בתום שנת לימודים ומתחדשת בתחילת שנת
הלימודים שאחריה ,רק בשל כך שלא הועסק בחודש אוגוסט ,ובלבד שהועסק במשך חודש לפחות בתקופה
שמיום  1במאי עד ליום  31ביולי;



הוצב על ידי קבלן ניקיון במקום עבודה אחר ,בעת שמתקיימת חופשה מרוכזת במוסד לימוד שבחצריו
הוא מוצב בדרך כלל.

עדכוני שכר בשלטון המקומי
הסכם שכר מיום  14.7.2016לעובדים בדירוג מנהלי
ומח"ר ברשויות מקומיות
ביום  14.7.2016נחתם הסכם קיבוצי כללי בין מרכז השלטון המקומי ,שלוש הערים הגדולות ומרכז המועצות
האזוריות לבין הסתדרות העובדים החדשה ,בעניין אופן יישום תוספות השכר בגובה של ( 7.5%הסכם המסגרת
הכללי לשנים  )2017 – 2013ו( 2% -הסכם מסגרת לעלות נוספת בשלטון המקומי) לעובדים בדירוג המנהלי והמח"ר
והעסקת עובדים בחוזים אישיים ברשויות המקומיות.

כללי
לפי ההסכם ,לאוכלוסייה הזכאית:


החל מיום  1.7.2016תעודכן תוספת המעו"ף  /תוספת מח"ר בשתי פעימות כפי שיפורט בהמשך;



החל מיום  1.1.2017תשולם תוספת שכר חדשה שתיקרא תוספת ענפית .2017



החל מיום  1.3.2017העובדים בדירוג המינהלי יהיו זכאים לתוספת שקלית  2016ולתוספת אחוזית .2016



החל מיום  1.2.2017יחולו שינויים בשיעורי תוספת ניהול לעובד זכאי (סעיף (7ב) בהסכם .2012



החל מיום  1.1.2017יעודכן גובה השתתפות המעסיק בדמי החבר למועדון שלך (קרן לרווחת עובדי הרשויות
המקומיות בישראל).



החל מיום  1.1.2018תוספת הבלתי-ייחודיים תהווה בסיס לחישוב תוספת .3.6%

תוספת מעו"ף  /תוספת מח"ר
החל מיום  1.7.2016תעודכן תוספת המעו"ף  /תוספת מח"ר בשתי פעימות ותשולם כמפורט להלן:
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סכום התוספת מיום 1.7.2016

דרגה

סכום התוספת מיום 1.2.2017

 4עד  34 / +6עד +36

₪ 850

₪ 1,000

 7עד  37 / +7עד +37

₪ 850

₪ 950

 8עד  38 / +8עד +38

₪ 700

₪ 750

 9עד  39 / +9עד +39

₪ 500

₪ 600

 10עד  40 / +10עד +40

₪ 300

₪ 400

 11עד  41 / +11עד +41

₪ 150

₪ 200

יובהר כי עדכון תוספת מעו"ף  /תוספת מח"ר יחול על עובדים המועסקים בדירוג המנהלי והמח"ר ,למעט:


פסיכולוגים;



עובדים המועסקים בבתי החולים;



עובדים המועסקים בתפקידי לבורנטים בביה"ס.

זכאויות ועדכונים נוספים לפי ההסכם האמור ,יפורטו ,בעת הפעלתם ,בדפי מידע הבאים של מלם שכר.
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