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מענק משכורת

2016מאי
מרץ ואפריל

2016

ינואר ופברואר 

2016

-עד ה

31.12.2015

תאריך  

קליטה

שכר קליטה שכר קליטה שכר קליטה 2015דצמבר  בסיס שכר

11% 25% 83% 100% גובה המענק

-מכלל העובדים לא יקבלו את המענק ואותם עובדים יישארו עד ה2%

יקבלו את המענק בתוספת הפרשי הצמדה31.12.2021
חריגים



תוספות שכר

דיפרנציאלי
400Mברווח מעל 

2016÷2018
-בתחולה מ

1.2% 2017ינואר 

2.0% 2018ינואר 

2.1% 2019ינואר 

3.2% 2020ינואר 

2.6% 2021ינואר 

1.0% 2022ינואר 

12.1% כ"סה

דיפרנציאלי
520Mברווח מעל 

2018÷2022

2%

13.1%

תוספת סוציאלית

20162.15%מדצמבר 

השלמת קידום  

2022דיפרנציאלי בשנת 

יבוצע חישוב ולא יהיה  

עובד שיקבל פחות

מתוך 4.35%-מ

הדיפרנציאליהקידום

6.5%



2.15%תוספת רוחבית בשיעור 2015כל העובדים שנקלטו לחברה עד דצמבר ❖

2015זכאי מי שנקלט עד דצמבר -1.15%❖

2016זכאי מי שנקלט עד נובמבר -1%❖

תוספת רוחבית

2016בתחולה מדצמבר -2.15%



מענק תפקיד

2015כל בעלי התפקיד שקיבלו מינוי לפני אוגוסט 

10,000₪זכאים למענק חד פעמי בגובה ממוצע של 

רוחבי₪ 5000

דיפרנציאלי₪ 5000



תוספת תפקיד

שיעור התוספת 2015תפקיד מאוגוסט

2%או ₪ 300
הגבוה מבניהם

ראש מדור

4% ראש תחום

8% ראש מחלקה

פער בין הישן לחדש–שדרוג מינוי 

או למועד קבלת הזכאות המאוחר מבניהם2016בתחולה מדצמבר 



שכר מינימום

1997÷2001 2002÷2006 2007÷2011 2012÷2015
שנת  

קליטה

10000₪ 9500₪ 9000₪ 8500₪
אוכלוסיה  

זכאית

 ₪ 700  ₪ 600 ₪ 500
מינימום  

תוספת

1800₪ 1750₪ 1650₪ 1500 ₪
מקסימום  

תוספת

.מהתוספת50%עובדים אפס והשאר עד 5כאשר  , עובדים9עד –חריגים 

.בצמוד למדד המחירים לצרכןבתום ההסכם התוספת תינתן

2017בתחולה מפברואר -1פעימה 



שכר מינימום

8500₪-ועדיין נמוכים מ1כל העובדים שקיבלו פעימה 

8500₪יקבלו השלמה ל 

2017בתחולה ממרץ -₪ 8500-השלמה ל



תוספת ותק

1997÷2001 2002÷2006 2007÷2011 שנת קליטה

17500₪ 16500₪ 16000₪
אוכלוסיה

זכאית

₪ 600 ₪ 515 ₪ 425
תוספת שקלית  

רוחבית

"שכר מינימום"חל על עובדים שלא קיבלו תוספת 

2018בתחולה מינואר -2פעימה 



תוספת ותק

1997÷2001 2002÷2006 2007÷2011 2012÷2013 שנת קליטה

19000₪ 18000₪ 17000₪ 12000₪
אוכלוסיה

זכאית

900  ₪ 700  ₪ 600 ₪ 400  ₪
תוספת שקלית  

רוחבית

1210  ₪ 960  ₪ 790 ₪ 500  ₪
מקסימום  

1+2+3פעימה 

ובתום ההסכם יקבלו  2020עובדים לא יהיו זכאים לתוספת בשנת 12עד –חריגים 

בהצמדה למדד המחירים לצרכן

3פעימה 

2020חצי מהזכאים וחצי נוסף מינואר 2018בתחולה מיולי 



תוספת שחיקה

2019בתחולה מינואר  2018בתחולה מינואר 

178,300 ₪ 178,300 ₪

356,600₪כ "סה

.בשני מועדים550-עובדים מתוך פוטנציאל של400מינימום ❖

.2011זכאים עובדים שנקלטו לחברה עד דצמבר ❖

".שכר מינימום"–1חל על כל העובדים שלא קיבלו פעימה ❖

.יחולק דיפרנציאלית❖



הגדלת שיעור התגמול הרבעוני  

19%-מ

20%-ל

תגמול רבעוני

2018בתחולה מאוקטובר 



הגדלת זכאות ימי הבראה

תוספת של יום הבראה לעובדים 
שנים בחברה2-3בוותק של 

הגדלת ניצול ימי מחלה

ילדים 4-ו3ימי המחלה להורים עם 
ימי מחלה נוספים8עד 3מקבלים בין 



הגדלת הפרשות 

לפנסיה

על שעות נוספות

מעסיק אחריהפרשות לפנימעסיקהפרשות  -בתחולה מ

13.5% 12% 2019ינואר 

עובד אחריהפרשות לפניעובדהפרשות  -בתחולה מ

6% 5% 2019ינואר 

6.5% 2020ינואר 

7% 2021ינואר 



סיכום

מענק חתימה❖

תוספת רוחבית❖

תוספות דיפרנציאליות❖

שכר מינימום❖

תוספת ותק בשתי פעימות❖

תוספת שחיקה❖

מענק תפקיד לפני אוגוסט❖

תוספת תפקיד אחרי אוגוסט❖

הגדלת שיעור תגמול רבעוני❖

הגדלת הפרשות לפנסיה❖

הגדלת זכאות ימי מחלה❖

הגדלת זכאות ימי הבראה❖


