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י"ג אב תשע"ט
חוזר מס' 01/2019

לכבוד
יו"ר איגודים מקצועיים/יו"ר מרחבים
מזכירי חטיבות
מזכירי איגודים מקצועיים
ראשי ועדים
מחזיקי התיקים ומנהלי המחלקות
שלום רב,
הנדון :הסכם המסגרת  – 2016עדכון תוספת שכר – פעימת אוגוסט 2019

 .1אבקש לעדכן כי ביום  01.08.2019חל עדכון נוסף של תוספות השכר מתוקף הסכם המסגרת  2016בין ההסתדרות
לבין המעסיקים במגזר הציבורי.
 .2הפעימה הנוכחית היא בשיעור  1.75%והיא תשולם במשכורת חודש אוגוסט (המשולמת בספטמבר) לעובדים
הזכאים ,חלקה כתוספת שקלית וחלקה כתוספת אחוזית.
 .3פעימה נוספת של  1.9%תחול ביום  01.12.2019ותביא לתוספת כוללת של .7.9%
 .4לפניכם פירוט המועדים והשיעורים העדכניים של פעימות ההסכם:
מועד תשלום התוספת
1.7.2016
1.3.2017
1.6.2018
1.8.2019
1.12.2019

שיעור התוספת
1%
1.75%
1.5%
1.75%
1.9%

מתוכה תוספת אחוזית
1.375%
0.75%
0.875%
0.875%

שיעור התוספת המצטבר
1%
2.75%
4.25%
6%
7.9%

 .5לפירוט לגבי סכומי התוספת השקלית ושיעור התוספת האחוזית עבור הדירוגים השונים ,ראו טבלה מרכזת
המצורפת כנספח לחוזר.
 .6יובהר כי ככל שנחתמו הסכמים להקצאה חלופית של מסגרת עלות ההסכם (כגון בשלטון המקומי) ,ההקצאה
שהוסכמה תחול במקום פעימות ברירת המחדל שלעיל.
בכבוד רב,
ארנון בר-דוד
יו"ר ההסתדרות

העתק:
– מנכ"ל ורמ"ט יו"ר ההסתדרות
עו"ד אופיר אלקלעי
– יו"ר אגף ארגון במרחבים
מר אבי יחזקאל
עו"ד אירית פוריין-וייצמן – סמנכ"ל משאבי אנוש
– סגן יו"ר האגף לאיגוד מקצועי
מר אלי בן גרא
– סגן יו"ר האגף לאיגוד מקצועי
עו"ד אמיר ירון
– סגן יו"ר האגף לאיגוד מקצועי ויו"ר הוועדה לתכנון וביצוע
מר רפי מסט
– סמנכ"ל כלכלה ומדיניות וסגן יו"ר האגף לאיגוד מקצועי
מר שי בירן
– סגן יו"ר האגף לאיגוד מקצועי ויו"ר אגף פנסיה
עו"ד מיה פרי-אלתרמן
– ראש הלשכה המשפטית לאג"מ
עו"ד חנה שניצר-רהב
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נספח – ריכוז התוספות עבור הדירוגים השונים במסגרת פעימת אוגוסט 2019
תוספת שקלית

דירוג/מקום עבודה רלוונטי

תוספת אחוזית

מינהלי/מינהל ושירותים במגזר ₪ 224.98
הציבורי

3%

עיתונאים
פסכולוגים)
מהנדסים

(למעט ₪ 276.29

3%

₪ 332.51

3%

הנדסאים וטכנאים

₪ 372.16

3%

השירות המשפטי (משפטנים)

₪ 385.03

3%

שירות החוץ

₪ 407.79

3%

פיזיותרפיסטים

₪ 329.47

4.25%

מרפאים בעיסוק

₪ 329.47

4.25%

פארה רפואיים (לרבות קלינאי ₪ 329.47
תקשורת וטכנולוגים רפואיים)

4.25%

ביוכימאים ₪ 642.74

6.75%

רוקחים

₪ 474.10

6.75%

רנטגנאים

₪ 496.13

6.75%

פסיכולוגים

₪ 615.45

6.75%

מפקחים ימיים

₪ 973.80

0%

האחים והאחיות

₪ 557.04

0%

ומח"ר

מעבדה
עובדי
ומיקרוביולוגים

פירוט נוסף בעניין התוספות המפורטות לעיל ניתן למצוא בחוזרי הממונה על השכר ,אשר ריכוז שלהם מופיע בעמוד
הבא לנספח זה.

רשימת הוראות הביצוע
שם החוזר

מס' חוזר

תאריך
פרסום

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

חוזר הע – כללי
הסכם
2019-1-31

17.07.2019

חוזר הע – כללי
הסכם 2019-1-29

17.07.2019

חוזר הע – כללי
הסכם 2019-1-30

17.07.2019

עובדי מעבדה ביוכימאים
ומיקרוביולוגים; רוקחים;
רנטגנאים; פסיכולוגים

חוזר הע – כללי
הסכם 2019-1-32

17.07.2019

מפקחים ימיים

חוזר הע – כללי
הסכם 2019-1-33

17.07.2019

סטודנטים לתואר שני

חוזר הע – כללי
הסכם 2019-1-35

28.07.2019

המרכז הרפואי תל אביב
סוראסקי (איכילוב)

חוזר הע – כללי
עדכון 2019-1-37

28.07.2019

רוקחים

חוזר הער – רפואי
עדכון 2019-2-11

17.07.2019

האחים והאחיות

עדכון תוספות השכר השקלית
והאחוזית לדירוגים הפארה
רפואיים החל מחודש אוגוסט
2019
עדכון תוספת השכר השקלית
ותוספת השכר האחוזית לחלק
מהדירוגים הרפואיים
ולפסיכולוגים החל מאוגוסט
2019
עדכון תוספת השכר לחודש
אוגוסט  2019של ההסכם
הקיבוצי מיום  28.2.2017לדירוג
המפקחים הימיים
עדכון תוספת השכר השקלית
לחודש אוגוסט 2019
לסטודנטים לתואר שני
הסכם המסגרת לשנים 2013-
 - 2017עדכון תוספות השכר
השקלית והאחוזית החל מחודש
אוגוסט  - 2019המרכז הרפואי
תל אביב סוראסקי (איכילוב)
עדכון תוספת השכר השקלית
החל מאוגוסט  - 2019תיקון
לגבי דירוג הרוקחים
עדכון תוספת השכר השקלית
לדירוג האחים והאחיות החל
מחודש אוגוסט 2019

דירוגים/מקומות עבודה
רלוונטיים
מינהלי/מינהל ושרותים במגזר
הציבורי; עיתונאים ומח"ר
(למעט פסיכולוגים);
מהנדסים; הנדסאים
וטכנאים; השרות המשפטי
(משפטנים); מקצ"ט;
מתמחים למשפטים;
סטודנטים לרפואה; שירות
החוץ; פרקליטים; סנגורים
ציבוריים; חניכים
פיזיותרפיסטים; מרפאים
בעיסוק; פארה רפואיים
(לרבות קלינאי תקשורת
וטכנולוגים רפואיים)

