תאריך פרסום26.8.2019 :

דף מידע – אוגוסט 2019
החודש בדף המידע
שכר והסכמים קיבוציים
 הסכם מסגרת לשנים – 2013-2017
עדכון תוספות השכר השקלית
והאחוזית החל מאוגוסט ;2019
 עדכון תוספות שכר רוחביות שאינן
מובאות בחשבון לעניין חישוב ערך
שעה;
 עדכון תוספת השכר השקלית
לסטודנטים לתואר שני המועסקים
במגזר הציבורי;
 תשלום תמריץ התמדה לעובדי מנהל
ומשק בבתי החולים במשרד
הבריאות;
 תיקון תעריף קצובת הבראה לשנת
 2019עבור הגמלאים בפנסיה
תקציבית.

הסכם מסגרת לשנים  - 2013-2017עדכון
תוספת השכר השקלית והאחוזית החל
מאוגוסט 2019
כפי שפורסם בעבר ,בהסכם הקיבוצי (מסגרת) מיום  18.4.2016וההסכמים
המתקנים שנחתמו ביום  8.8.2016וביום  ,9.1.2018הוסכם ,בין היתר ,על
תשלום תוספות השקלית  2016והאחוזית  ,2016לעובדים בשירות
המעסיקים ,אשר משכורתם מחושבת לפי הסכמים קיבוציים החלים לגבי
הדירוגים המיוצגים על-ידי ההסתדרות ,כמפורט בהסכם.
הממונה על השכר והסכמי העבודה פרסם לאחרוני חוזרים שלהלן ,בעניין
עדכון תוספות השקלית  2016והאחוזית :2016


הסכם המסגרת לשנים  - 2013-2017עדכון תוספות השכר השקלית
והאחוזית ,החל מחודש אוגוסט ( 2019חוזר מס'  8להסכם שבסימוכין);



עדכון תוספת השכר השקלית ותוספת השכר האחוזית לחלק
מהדירוגים הרפואיים ולפסיכולוגים ,החל מאוגוסט ;2019



עדכון תוספות השכר השקלית והאחוזית לדירוגים הפארה רפואיים,
החל מחודש אוגוסט ;2019



עדכון תוספת השכר לחודש אוגוסט  2019של ההסכם הקיבוצי מיום
 28.2.2017לדירוג המפקחים הימיים;



הסכם המסגרת לשנים  - 2013-2017עדכון תוספות השכר השקלית
והאחוזית החל מחודש אוגוסט  - 2019המרכז הרפואי תל אביב
סוראסקי (איכילוב);



עדכון תוספת השכר השקלית לדירוג האחים והאחיות ,החל מחודש
אוגוסט ;2019



עדכון תוספת השכר השקלית החל מאוגוסט  - 2019תיקון לגבי דירוג
הרוקחים;



הסכם המסגרת לשנים  - 2013-2017עדכון תוספות השכר השקלית
והאחוזית ,החל מחודש אוגוסט  ,2019לדירוגים ייחודיים בשירות

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.
ט.ל.ח.

המדינה.
בנוסף ,ביום  24.7.2019פרסם מינהל הסכמי עבודה ושכר של מרכז השלטון
המקומי חוזר בנושא הסכם המסגרת לשנים  – 2013-2017עדכון תוספות
השכר השקלית והאחוזית  2016לדירוגים :משפטנים ,מתמחים במשפטים,
סטודנטים לרפואה ,חניכים ,פסיכולוגים ,פיזיותרפיסטים ,מרפאים בעיסוק,
פארה-רפואיים ,אחים ואחיות.
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בנוסף ,לפי החלטת ועדת מעקב מיום  18.11.2018בעניין העובדים המועסקים בשלטון המקומי בדירוגים מהנדסים,
הנדסאים/טכנאים ולבורנטים ,בתוקף מיום  1.8.2019יעודכן שיעור תוספת אחוזית  2016לדירוגים הנ"ל ,ואילו
סכום תוספת שקלית  2016יישאר ללא שינוי.
לפי החוזרים והחלטת ועדת המעקב הנ"ל ,בתוקף מיום  1.8.2019עודכנו תוספות השקלית  2016והאחוזית 2016
כדלקמן:
שם דירוג

תוספת אחוזית 2016

תוספת שקלית 2016

עד 31.7.2019

מ1.8.2019-

עד 31.7.2019

מ1.8.2019-

מינהלי בשירות המדינה
מח"ר ,עיתונאים וביקורת המדינה
מהנדסים בשירות המדינה

2.125
2.125
2.125

3.000
3.000
3.000

159.36
195.70
235.53

224.98
276.29
332.51

מהנדסים בשלטון המקומי

1.375

1.755

257.35

257.35

הנדסאי/טכנאי בשירות המדינה

2.125

3.000

263.61

372.16

הנדסאי/טכנאי בשלטון המקומי

1.375

2.575

121.86

121.86

לבורנטים בשלטון המקומי
פסיכולוגים
משפטנים
פרקליטים
שרות החוץ
סנגורים ציבוריים
מתמחים במשפטים
מקצועות טכניים
בכ"מ  -עמ"מ
טכנאי רנטגן
רוקחים
סטודנטים לרפואה
פארה-רפואיים ,קלינאי תקשורת ,מרפאים
בעיסוק ,פיזיותרפיסטים

4.025
5.875
2.125
2.125
2.125
2.125
2.125
2.125
5.875
5.875
5.875
2.125
3.375

4.775
6.750
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
6.750
6.750
6.750
3.000
4.250

288.16
535.62
272.73
304.53
288.85
307.13
140.35
226.79
559.65
431.85
412.22
147.53
262.60

288.16
615.45
385.03
429.92
407.79
433.59
198.14
320.17
642.74
496.13
474.10
208.28
329.47

חניכים ושוליה
אחים ואחיות ,לרבות בריאות הציבור

2.125

3.000

84.25
380.88

118.94
557.04

689.75
155.94

973.80
220.15

מפקחים ימיים
קלדניות שופטים ,רשות מקרקעי ישראל,
יהלום (נציבת מס הכנסה)

לא זכאי
לא זכאי
לא זכאי

יצוין כי ,לגבי דירוג מינהל ושירותים ודירוג המח"ר ,המועסקים במרכז הרפואי תל אביב סוראסקי (איכילוב) ,החל
מיום  1.8.2019התוספת האחוזית  - 2016תהיה בשיעור של  2.9%ולא בשיעור של  ,3%וזאת בהתאם לקבוע בהסכם
הקיבוצי המיוחד שנחתם בין עיריית תל אביב-יפו לבין ההסתדרות העובדים הכללית החדשה והסתדרות המעו"ף
ביום .3.1.2019

ט.ל.ח.
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בנוסף ,יצוין כי ,בהתאם להסכם הקיבוצי מיום  31.7.2019בעניין תנאי השכר של העובדים הסוציאליים המועסקים
בשירות הציבורי ,נקבע כי ,עדכון תוספות השכר השקלית והאחוזית לעובדי השירות הציבורי בדירוג עובדים
סוציאליים נדחה מ 1.8.2019-ל.1.11.2019-

עדכון תוספות שכר רוחביות שאינן מובאות בחשבון לעניין
חישוב ערך שעה
כפי שפורסם בדפי המידע של מלם שכר לחודש יולי  2016ואפריל  ,2017בהמשך להסכם קיבוצי (מסגרת) מיום
 18.4.2016והוראות ביצוע להסכם זה שפרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה ביום  ,28.6.2016בתוקף מיום
 1.7.2016מבוצע עדכון הדרגתי של תעריפי תוספות שכר רוחביות שאינן מובאות בחשבון לעניין חישוב ערך שעה.
מדובר בתוספות השכר שמתקיימים בהן התנאים שלהלן ,במצטבר:


אינן מובאות בחשבון לעניין חישוב ערך שעה;



אינן מושפעות מערך השעה ואינן מתעדכנות עקב עדכון המשכורת הקובעת לפנסיה;



משולמות על בסיס חודשי ,שבועי ,או יומי;



מתעדכנות על בסיס הסכמי תוספות היוקר ואין להן מנגנון עדכון אחר;



אינן השלמת שכר ,עד לשכר המינימום ,בהתאם לחוק שכר מינימום ,התשמ"ז.1987-



אינן מהוות רכיבי שכר המשולמים כהחזרי הוצאות מכל סוג שהוא.

בהמשך לחוזר הממונה על השכר והסכמי עבודה מיום  7.2.2018בנושא עדכון תוספות שכר רוחביות שאינן מובאות
בחשבון לעניין חישוב ערך שעה ,בתוקף מיום  1.8.2019,כל אחת מהתוספות המיוחדות כאמור לעיל עודכנו כדלקמן:
תוספת שכר
תוספת מעונות בגין ילד עד גיל 5
תוספת מעונות
תוספת רמת הגולן
תוספת ערבה
תוספת שטחים
תוספת ניהול
אחראי לביטחון במוסד שבו עד  15כיתות
אחראי לביטחון במוסד שבו עד  15או 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

עד 31.7.2019
97.71
43.42
112.47
112.47
224.90
39.55
48.89
58.83
29.39
48.89
39.42
39.89
0.89
75.87
13.15

מ1.8.2019-
99.35
44.14
114.36
114.36
228.68
40.21
49.71
59.82
29.89
49.71
40.09
40.56
0.91
77.15
13.37

ט.ל.ח.
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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

6.28
1.82
3.45
1.82
2.80
9.53
4.39
28.49
11.77
9.00
28.90
2.24
4.48

6.39
1.85
3.51
1.85
2.84
9.69
4.47
28.97
11.97
9.15
29.39
2.27
4.56

עדכון תוספת השכר השקלית לסטודנטים לתואר שני
המועסקים במגזר הציבורי
כפי שפורסם בהרחבה בדף המידע של מלם שכר לחודש יולי  ,2016ביום  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 .בהמשך לכך ,ביום
 30.5.2016פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר עם הוראות ביצוע להסכם האמור.
לפי ההסכם החל מיום  1.7.2016משולמת לסטודנט לתואר שני תוספת שקלית לתואר שני.
ביום  17.7.2019פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר בנושא עדכון תוספת השכר השקלית לחודש אוגוסט
 2019לסטודנטים לתואר שני ,לפיו ,החל מיום  1.8.2019עודכנה תוספת השכר השקלית המשולמת לסטודנטים
לתואר שני ,המועסקים במגזר הציבורי ,מסך של  ₪ 1.23לשעת עבודה לסך של  ₪ 1.74לשעת עבודה.

תשלום תמריץ התמדה לעובדי מנהל ומשק בבתי החולים
במשרד הבריאות
כפי שפורסם בהרחבה בדף המידע של מלם שכר לחודש נובמבר  ,2016ביום  14.9.2016נחתם הסכם קיבוצי בדבר
הענקת תמריץ התמדה לחלק מעובדי כוחות העזר ובדבר התחשבות במשמרות ביניים לעניין חישוב מענק שנתי בגין
עבודה במשמרות בעת שהות בחופשה.
לפי ההסכם האמור ,תשלום תמריץ התמדה משולם בשתי פעימות ,כאשר פעימה ראשונה משולמת כל שנה בחודש
אוגוסט .להלן תזכורת לגבי הוראות ביצוע לעניין קביעת הזכאות ותשלום תמריץ התמדה לעובדי מנהל ומשק בבתי
החולים הממשלתיים:

ט.ל.ח.
עמוד  4מתוך 6

אוכלוסייה זכאית
לתמריץ התמדה זכאים עובדי מינהל ומשק בבתי החולים אצל המעסיקים החתומים על ההסכם שמועסקים במשרת
"עובד כוח עזר" או "עובד כוח עזר מיומן" (להלן" :עובדי כוח עזר") ,אשר עונים לכל תנאים הבאים במצטבר:


משכורתם מחושבת לפי הסכמים קיבוציים ומיוצגים ע"י ההסתדרות.



מועסקים במסגרת העסקה של  39שעות שבועיות בהתאם להחלטת ועדת המעקב מיום ;6.6.1993



מועסקים מעל ל 50%-משרה;



התחייבו לעבוד במקום עבודתם שנת עבודה מלאה (להלן" :תקופת ההתחייבות") ,בהתאם לכתב ההתחייבות,
והשלימו שנת עבודה מלאה לפי כתב ההתחייבות האמור שעליו חתמו;



אינם זכאים לשכר עידוד.

תקופת ההתחייבות


תקופת ההתחייבות לקבלת תמריץ התמדה מלא הינה שנת עבודה – תקופת עבודה ברצף ב 12-חודשי עבודה מ1-
בספטמבר עד  31באוגוסט שנה עוקבת.



לעניין בדיקת רצף העסקה במהלך תקופת ההתחייבות ,לא יובאו בחשבון תקופות שבהן שהה עובד כוח עזר,
מכל סיבה שהיא ,בחופשה ללא תשלום או בחופשה שדינה כדין חופשה ללא תשלום (להלן" :חופשה ללא
תשלום") .למען הסר ספק ,תקופות שבהן שהה עובד כוח עזר במהלך תקופת ההתחייבות בשירות מילואים,
בחופשת לידה ,לפי חוק עבודת נשים ,התשי"ד ,1954-או בחופשה ללא משכורת בשל מחלה ,ייחשבו כאילו העובד
הגיע לעבודה.



בגין תקופות חופשה ללא תשלום ,לא יהיה העובד זכאי לתמריץ והחלק היחסי של תקופות אלו ,בהשוואה
לתקופת ההתחייבות יופחת מגובה התמריץ.



במקרה של יציאה לחופשה ללא תשלום במהלך תקופת ההתחייבות ,כתנאי לזכאות לתמריץ ,יהיה על עובד כוח
עזר השב לעבודה לאחר חופשה ללא תשלום ,להתחייב לעבוד עם סיום תקופת התחייבותו ,תקופת עבודה
נוספת ,ברצף ,שמשכה כמשך החופשה ללא תשלום.



לא השלים עובד כוח עזר תקופת עבודה נוספת שמשכה כמשך החופשה ללא תשלום ,כאמור ,הוא לא יהיה זכאי
לתמריץ כלל ,והסכום ששולם לו יהיה חוב למעסיק ,כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע כפי שיפורסם
על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ביום השבתו בפועל של סכום התמריץ ,והמעסיק יהיה רשאי לקזזו מכל
סכום שלו זכאי העובד.



עובד כוח עזר שיתחייב לעבוד לאחר ה 1-בספטמבר ,יחתום על כתב התחייבות לעבוד בתקופה שעד ה31-
באוגוסט שלאחר מועד התחייבותו (להלן" :תקופת התחייבות חלקית") .בנוסף ,וכתנאי לזכאות לתמריץ לפי
ההסכם ,יהיה על עובד כוח עזר כאמור להתחייב ,באותו מועד שבו התחייב לעבוד תקופת התחייבות חלקית,
לעבוד שנת עבודה מלאה נוספת ,בשנת העבודה העוקבת המתחילה באחד בספטמבר הסמוך למועד סיום
התחייבותו החלקית.



בעד עבודתו בתקופת התחייבות חלקית ,יהיה זכאי עובד כוח העזר האמור ,לתמריץ חלקי.



לא השלים עובד כוח עזר עבודה בשנת התחייבות מלאה העוקבת לתקופת ההתחייבות החלקית כאמור ,לא
יהיה עובד כוח העזר זכאי לתמריץ כלל ,אף לא בעד תקופת ההתחייבות החלקית ,והסכום ששולם לו יהיה חוב
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למעסיק ,כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע כפי שיפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ביום
השבתו בפועל של סכום התמריץ ,והמעסיק יהיה רשאי לקזזו מכל סכום שלו זכאי העובד.
סכום תמריץ התמדה


סכום תמריץ התמדה המלא לעובד כוח עזר במשרה מלאה הוא .₪ 6,000



הסכום המלא ישולם למי שיעבוד ברצף במשרה מלאה במהלך שנת עבודה מראשון בספטמבר עד שלושים ואחד
באוגוסט שנה עוקבת.



הסכום הנ"ל משוקלל לפי שיעור חלקיות משרתו של העובד ובחלקיות העסקתו בתקופת ההתחייבות.

 חופשות ללא שכר במהלך תקופת ההתחייבות יקטינו את סכום התמריץ באופן יחסי.
מועדי תשלום תמריץ התמדה


מחצית אחת של התמריץ תשולם במשכורת חודש אוגוסט (המשולמת בחודש ספטמבר) שבו הסתיימה תקופת
ההתחייבות ,והמחצית השנייה תשולם במשכורת חודש פברואר (המשולמת בחודש מרץ) בשנה העוקבת לשנה
שבה הסתיימה תקופת ההתחייבות.



עובד כוח עזר שהעסקתו תסתיים טרם חודש פברואר בשנה העוקבת לשנה בה הסתיימה תקופת התחייבותו,

יהיה זכאי לקבל את המחצית השנייה של התמריץ במשכורתו האחרונה.
אופי תמריץ התמדה
תמריץ התמדה אינו מהווה שכר לכל דבר ועניין ,לא יובא בחשבון לעניין חישוב:


פיצויי פיטורים כמשמעותם בחוק פיצויי פיטורים ,התשכ"ג;1963-



ערך שעה לעבודה נוספת ,לרבות לגמול בעד שעות נוספות ,כוננויות ,קריאות פתע ,תורנויות או משמרות;



משכורת קובעת לעניין פנסיה תקציבית;



הפרשות קרן השתלמות.

בגין תמריץ התמדה כן יבוצעו הפרשות לקופת גמל לקצבה ,בהתאם להוראות ההסכם הקיבוצי בעניין המעבר
לפנסיה צוברת מיום  3.3.1999כפי שעודכן ויעודכן מעת לעת ,בשיעורים הנהוגים להפרשות כאמור בגין תגמול עבור
עבודה בשעות נוספות.

תיקון תעריף קצובת הבראה לשנת  2019עבור הגמלאים
בפנסיה תקציבית
בהתאם להנחיה החדשה שהתקבלה החודש ממשרד האוצר ,ערך יום הבראה לשנת  ,2019המשולמת לגמלאים
המקבלים פנסיה תקציבית ,אשר הוקפאה והוצמדה למדד ,יעמוד על סך של  ,₪ 429כלומר יישאר ללא שינוי לעומת
שנה קודמת ולא כפי שפורסם בדף המידע של מלם שכר לחודש יוני .2019
במערכות השכר של מלם שכר בוצע עדכון התעריף בהתאם לאמור לעיל.
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