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    : תאריך                לכבוד
    

           ארגון

  כאן

  

  .,נ.א.ג

  

  לחברי סגל מסוימים מינימום לשכר השלמה  :הנדון

  

י סכומ העלאת(מינימום  חוק שכר ובמיוחד 1987 - ז"תשמ, מינימום שכר חוק הוראות בשל .1
ר שכ סכומית העלא(מינימום  וק שכרוח 2015 -ה "התשע שעה) הוראת -ם מינימו שכר

מחושב שכרם ש ,לק מחברי הסגל הזוטרח 2017 -התשע"ח  (תיקון)) שעה הוראת - מינימום
- , עוזרי הוראה עלש"ש 22 של מלאה משרה פי-עלהוראה  עוזרילפי טבלאות השכר החלות על 

זכאים נעשו  ,"הדרגות הזכאיות") –(להלן  1ועמיתי הוראה ש"ש  32פי משרה מלאה של 
 ."העובדים") -(להלן  החוקים האמוריםלהשלמת שכר לפי 

 
עם זאת,  .'א כנספחטבלה המצ"ב הינה בהתאם ללעובדים לשכר המינימום  ההשלמהגובה  .2

תוספות השכר המגיעות לעובדים לפי  ,לעיל 1בהתאם להוראות החוקים הנזכרים בסעיף 
מהוות חלק מהשכר המובא בחשבון לעניין  17.3.12להסכם הקיבוצי מיום  6.2או /ו 6.1סעיף 
תוספות לגבי העובדים הזכאים לתוספות אלה או למי מהן, לחוק שכר מינימום ולכן  2סעיף 
 ההשלמה לשכר מינימום הנ"ל.מקטינות את אלה 
  

טבלאות השכר של הדרגות הזכאיות יעודכנו, נוסף על הסכומים המפורטים בהתאם לכך,  .3
סך בתוספת המחושבת כדלהלן: ם הקיבוצי מיום __________ בטבלאות השכר של ההסכ

, 31.08.2018-ל 1.1.2018לתקופה שבין  2ההשלמה לשכר מינימום בהתאם לאמור בסעיף 
בתוספת והכל חודשים,  8חלקי מספר המשרות הממוצע בדרגות הזכאיות לתקופה זו, חלקי 

 מכפלת השיעורים המפורטים להלן, במועדים הרשומים בצידם.
  

 .1.5% - הפעימה הראשונההחל מ

 .2.5% –השלמה ל  -הפעימה השנייה החל מ

 .4% -השלמה ל  - 1.1.2020החל מיום 

 .6% -השלמה ל  - 1.1.2021החל מיום 

 .7% -השלמה ל  - 1.9.2021החל מיום 

 .8.5% -השלמה ל  - 1.1.2022החל מיום 

 .9.5% –השלמה ל  - 1.9.2022החל מיום 

 .10% -השלמה ל  - 1.1.2023החל מיום 

  .10.5% -השלמה ל  - 1.9.2023החל מיום 
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a.  בטבלאות. הוספתוארגוני הסגל הזוטר טרם  לבחינתהתחשיב יועבר 
b . .התוספת לטבלה תחושב לכל דרגה בנפרד 
c.  תעדכן את כלל טבלאות השכר של ההסכם הקיבוצי מיום התוספת

 שהחלה הפעימה הראשונה.בתחולה מיום __________ 
  
  
  

  דוגמא:  .4

זכאית דרגה  

A B 1.105*A/B/8 
סה"כ השלמה 
לשכר מינימום 

לתקופה בהתאם 
 2לחישוב בסעיף 

מספר משרות 
  תוספת לטבלה  ממוצע לתקופה

₪   שש 32עוזרי הוראה  250,000 800   ₪ 43.1641 
₪   שש 22עוזרי הוראה  550,000 1,000    ₪ 75.9688 

₪   1עמית הוראה  20,000 50  ₪ 55.2500 
  
  

                  
  
  
  
  

  בכבוד רב,
  

                        
  
  
  
  
  
  
  

  אישור
  

  אנו מסכימים לאמור לעיל.
  

      תאריך:          ארגון 
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  סכום השלמת שכר מינימום חודשי למשרה מלאה  – 'א נספח
  

 1עמית הוראה  שש 22עוזרי הוראה  שש 32עוזרי הוראה  שנות ותק
0  ₪18.65  ₪128.69  ₪128.69 
1  ₪14.04  ₪124.17  ₪124.17 
2  ₪9.43  ₪119.66  ₪119.66 
3  ₪4.82  ₪115.14  ₪115.14 
4  ₪0.21  ₪110.63  ₪110.63 
5  ₪0.00  ₪106.12  ₪106.12 
6  ₪0.00  ₪101.60  ₪101.60 
7  ₪0.00  ₪97.09  ₪97.09 
8  ₪0.00  ₪92.58  ₪92.58 
9  ₪0.00  ₪88.06  ₪88.06 
10  ₪0.00  ₪83.55  ₪83.55 
11  ₪0.00  ₪79.04  ₪79.04 
12  ₪0.00  ₪74.52  ₪74.52 
13  ₪0.00  ₪70.01  ₪70.01 
14  ₪0.00  ₪65.49  ₪65.49 
15  ₪0.00  ₪60.98  ₪60.98 

 


