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  שיעור המשכורת ו"תוספת קבועה" - סעיף 8 לחוק

שיעור המשכורת ו"תוספת קבועה" - לפי סעיף 8 לחוק שירות 
המדינה )גימלאות( ]נוסח משולב[, התש"ל - 1970

תוכן הענינים
עמ' נושא   עמ'  נושא 

מפתח אלפאביתי ל"תוספות הקבועות" המפורטות בפרק זה
עמ' שם התוספת או המקצוע  עמ'  שם התוספת או המקצוע 

א-יב מפתח אלפאביתי  
1 דברי הסבר ומבוא 
2 משקלה של הסכמה 
2 "משכורת קובעת", ו'תוספת פיקטיבית' 
"תוספת מותנית" ו"תוספת קבועה"  
5    שאינה מוכרת 
תשלום שלא כדין לחלק מהגימלאים  
8    וטענת אפליה 
8א ההחלטה להכיר ב"תוספת קבועה" 
תוספת המוכרת כ"קבועה" רק לגמלאים  
9 שקיבלוה בהיותם עובדים 
קיום זכות ל"תוספת קבועה", תנאי זכאות - 

10 אובדנה ותפקיד "קבוע" 

"תוספת קבועה" לגמלאים, לפי היקף העבודה 
11 של עובדים פעילים בעת ההכרה 
12 תביעות נפרדות בגין תוספות שונות 
ביטול "תוספת קבועה" וביטול  
12 ההכרה בתוספת שכזו 

עקיפת החוק - תשלום לגמלאים שלא 
12 במסגרת הפנסיה 
פסיקה לענין רכיבי שכר שונים )שעות נוספות 
ושעות עודפות; תוספת משמרות, תוספת 
כוננות, גילום מס, החזר הוצאות והחזר 
הוצאות רכב, הפרשות לקרן השתלמות, 

12א תוספת נוכחות, ותוספות אחרות( 
15 הודעות על הכרה בתוספות קבועות 

אורטופטיקה וחדרי ניתוח
תוספת בית חולים     -
22 ותוספת סכומים 
27 אחוזים מן הקצבה 

אחיד )מינהלי( - דירוג
35 גמול השתלמות    -
55 גמול מינהל   -
37 כוננות מינהלית    -
29,27 כוננות על    -
19 מיוחדת     -
35 קצובת ביגוד    -
20 תוספת לדרגות )טו-יט(    -
20,18 תוספת שהייה בדרגה     -
49 ,42 ,38 תוספת מחקר חקלאי   -
20 תוספת מיוחדת    -
41 תוספת שכר לפי הסכם 7.5.96   -

אחיד -משולב )טלוויזיה חינוכית(
51 תוספת דרגה אחת )סמל 0658(    -
51 תוספת אישית )סמל )0678(   -

אחים ואחיות
15 אחות אחראית למחלקת אישפוז    -
29 גמול השכלה    -
35 גמול השתלמות    -

28 גמול תפקיד    -
השתלמות מוכרת  21,16   -
השתלמות מצטברת והשכלה     -
אקדמאית בשטח הסיעוד  21,16
35 קצובת ביגוד    -

 17 תוספת שהייה בדרגה    -
40 תוספת בעד השתלמויות    -
21 והשכלה   
40 תוספת בעלות תפקיד ב'   -
45 תוספת הסכם אחיות 1999   -
35 תוספת כפר    -

אחיות בבריאות הציבור
29 גמול השכלה    -
35 גמול השתלמות    -
29 גמול פיקוח    -
35 קצובת ביגוד    -
49 ,42 ,38 תוספת מחקר חקלאי   -
34 תוספת 4%     -

אפוטרופוס כללי
44 תוספת 10% לסגני האפוטרופוס הכללי   -

אקדמאים במדעי החברה והרוח )מח"ר(
28 ביטול שעות קיץ    -
28 גמול אקדמי    -

א

ניתן לרכוש מנוי למהדורת האינטרנט של "משפט העבודה והסכמים קיבוציים":
http://www.glima.info/prices.html :למחירים לחץ על הקישור  
http://www.glima.info/benefits.html :להסבר לחץ על הקישור  
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28 גמול הנדסי    -
35 גמול השתלמות    -
35 קצובת ביגוד    -
20,18 תוספת שהייה בדרגה    -
41 תוספת שכר לפי הסכם 7.5.96   -
תוספת 3.6% מהשכר המשולב    -
44 בדרגות 35 - 37+ 

אק"מ )אגף, קהילה ומשמר   
56 אזרחי( - משטרה 

בוררות
לבעלי תפקידים מיוחדים     -
27 במוסד לביטוח לאומי 
62 עובדי מינהל ומשק בבי"ח ממשלתיים   -
26 עובדי מס-הכנסה ומכס    -
8% ברשות השידור לבעלי    -
52   דירוג הטכנאים והמהנדסים 

62 בט"פ - כבאות והצלה - רשות 

35 ביגוד - קצובה 

ביטול שעות קיץ
חוקרים, מח"ר, משפטנים, עיתונאים     -
29 פסיכולוגים ועובדי המדינה בתע"ש 

37 ביטחון ייעודית 

ביוכימאים, מקרוביולוגים ועובדי  
מעבדות רפואיות

24 גמול השכלה אקדמאית    -
35 גמול השתלמות    -
35 קצובת ביגוד    -

תוספת פלוס, הניתנת לאחר שהייה    -
21 בדרגה או לאחר מספר שנות ותק 
21 תוספת לבעלי תואר דוקטור     -
23 תוספת השתלמות    -
23,18 תוספת השתלמות - ע.מ.מ   -
23,18 תוספת תואר שני ושלישי    -
23 תוספת מיוחדת   -
15 תוספת סיכון   -
27 תוספת מאמץ   -
49 ,42 ,38 תוספת מחקר חקלאי   -
34,18 תוספת בית חולים    -
30 תוספת שהייה בדרגה   -
תוספת 3.9% מהשכר המשולב    -
44   בדרגות ה-1ד 

ביטוח לאומי - ראה מוסד לביטוח לאומי 

בית-חולים 
21 אחיות   -
34,23,18 מיקרוביולוגים וביוכימאים   -
21 מרפאים בעיסוק   -
62 ,29 עובדי מינהל ומשק   -
29 עובדים סוציאליים   -
22 פסיכולוגים   -
20 רופאים   -
18 רוקחים   -

29,16,15 בית-סוהר 

40 בעלות תפקיד ב' - אחים ואחיות 

בריאות - ראה משרד הבריאות 

בתי משפט 
33 הנהלה   -
33 עובדים מינהליים   -

25 בת-חן - המשתלמת לעובדי רפא"ל 

גמול אקדמי
28 מח"ר    -
31 עובדי מחקר   -

66 ,39 גמול הדרכה - הוראה וחינוך 

54 גמול הכנה לבחינות - הוראה וחינוך 

28 גמול הנדסי-טכנולוגי  

גמול השכלה 
29 אחים ואחיות   -
24 ביוכימאים   -
22 הוראה, ותוספת מסלולי קידום   -
29 חוקרים   -
26 טכנאי רנטגן   -
19 מהנדסים ומח"ר   -
24 מיקרוביולוגים ורוקחים   -
29 מפקחים ימיים   -
25 משפטנים ועובדים סוציאליים   -
29 עיתונאים   -
29 קלינאי תקשורת   -
רופאים ורופאים וטרינרים  33,30,29  -

גמול השכלה אקדמאית
25 משפטנים   -
25 עובדים סוציאליים   -

ב
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גמול השתלמות

35 אחיד   -
ביוכימאים, מיקרוביולוגים    -
35 ועובדי מעבדות 
טכנאים והנדסאים  35,33   -
35 מהנדסים    -
35 מח"ר    -
35 מקצ"ט    -
35 מרפאים בעיסוק    -
35 משפטנים ופרקליטים    -
35 סוהרים    -
35,24 עובדי הוראה וחינוך   -
35 עובדים סוציאליים   -
35 עתונאים בשירות הציבורי   -
35 פרקליטים ומשפטנים   -
35 רוקחים   -
35 רנטגנאים   -
35 שוטרים   -

33 גמול חינוך כיתה - מקצוע והכשרות 

28 גמול טכנולוגי להנדסאים 
גמול ייעוץ

עובדי הוראה וחינוך*  -
28 עובדי מחקר במערכת הבטחון   -
46 על פי נספח להסכם 20.6.94   -

גמול למחנכי כיתה א' 
39 עובדי הוראה וחינוך   -

26 גמול - מוסד ושב"כ 

גמול מורה-מדריך**

66 גמול מחוננים - עובדי הוראה 

41 גמול מחנך כיתות ז' - ט' - הוראה וחינוך 

גמול מיוחד
16,15 אנשי משטרה ואנשי בתי סוהר    -
לגימלאים תקציביים שאינם זכאים     -
לגמול מחנך או לגמול מקצוע והכשרה***

33 עובדי הוראה    -

55 גמול מינהל 

28 גמול משפטי - משפטנים ופרקליטים 

גמול ניהול
66 חטיבה צעירה - עובדי הוראה   -
48 פסיכולוגים   -
48 18% לפרקליט ממונה בכיר   -

להלן מסקנות וועדה לענייני מורים גימלאים שהוקמה מתוקף הסכם שכר לשנים 88-1986:  *

 6  - 1 משרה בייעוץ, דהיינו לפחות ב   /2  - הוסכם כי גמול של מורה-יועץ שעסק לפחות ב   
5 שנים בסמוך לפרישתו, וגמול "מורה יועץ" זה לא   - שעות ייעוץ, במשך של לא פחות מ 
הובא בחשבון בעבר לצורך הגמלאות - גמול זה יוכלל כחלק בלתי נפרד מהשכר לצורך חישוב 
גימלה. התחולה מיום 1.10.87 )פורסם בחוזר מנכ"ל משרד החינוך והתרבות מס' מ"ט/ 4 
 84 כי מסקנות אלו, כמו המסקנות שפורסמו בסעיף  זו  צויין בהערה  - שם   1.12.88 מיום 
2, תופסות רק לגבי מורים גימלאים המקבלים את גימלתם מאגף הגימלאות  בחוזר מט/ 
באוצר. אין למסקנות אלה נגיעה למורים המקבלים את גימלתם מקרנות הפנסיה השונות(.

 2 84 לחוזר המנכ"ל מט/  וראה מסקנות נוספות של הועדה לעניני מורים גימלאים בסעיף   
מיום 4.10.88.

כי  פורסם   ,1.2.89 מיום   ,6 מט/  מס'  והתרבות  החינוך  משרד  מנכ"ל  לחוזר   246 בסעיף   **
החינוך  משרדי  של  גימלאים  מורים  לענייני  העליונה  הפריטטית  הוועדה  דיוני  במסגרת 
והתרבות והאוצר וארגוני המורים הוחלט כי: גמול מורה-מדריך של עובד הוראה בכל רובדי 
החינוך, שהועסק לפחות ב - 3/ 1 משרה בתפקידי הדרכה, במשך לא פחות מ - 4 שנים בסמוך 
למועד פרישתו - גמול זה ייכלל במשכורת הקובעת לצורך חישוב הגימלה של עובד ההוראה. 

התחולה מיום 1.10.87.

הערה: החלטה זו תופסת רק לגבי מורים גימלאים המקבלים את גימלתם מאגף הגימלאות   
באוצר, ולא לגבי מורים המקבלים את גימלתם מקרנות הפנסיה השונות. 

6.13)ג(  בסעיף  נקבע   1% של  בשיעור  הנ"ל,  לגמול  זכאים  שאינם  הוראה  לעובדי  הגמול   ***
להסכם הקיבוצי הכללי של עובדי ההוראה והחינוך שנחתם ב - 15.5.89 )מספרו 89/ 7044(. 
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66 גמול סגנות )שנייה( - עובדי הוראה 

29 גמול עיתונאים 

גמול פיקוח
29 אחיות ואחים בתפקידי פיקוח   -
מפקחי חינוך, מדריכים הוראה,    -
15 ומורים מדריכים 

46 גמול פרקליט מחוז 

29 גמול ריכוז - גננת עצמאית 

גמול תואר שני ושלישי 
39 עובדי הוראה וחינוך   -

גמול תפקיד
28 אחים ואחיות   -
30 נגנים ברשות השידור   -
28 עובדים סוציאליים   -

26 גמל - המוסד ושב"כ 

גשרים
50 תוספת לעובדי מכס ומע"מ   -

דירוג אחיד )מינהלי( - ראה אחיד )מינהלי( - דירוג 

16 דרגה - משטרה ובתי סוהר 

דריכות מבצעית
לעובד המוסד והשב"כ     -
16 בדרגה טו ומעלה 
18 שוטר בדרגת פקד ומעלה    -
18 סוהר בדרגת כלאי ומעלה    -
עובד המוסד למודיעין     -
19,16 ולתפקידים מיוחדים ושב"כ 
28,17 עובד משרד הביטחון   -
49 המינהל האזרחי   -

26,18 הופעה - משפטנים ופרקליטים 

הוראה וחינוך
66 ,39 גמול הדרכה   -
54 גמול הכנה לבחינות   -
33 גמול הכשרות*   -
22 גמול השכלה   -
35,24 גמול השתלמות   -
33 גמול חינוך כיתה*   -
15 גמול חינוך מיוחד   -

גמול ייעוץ*  -
39 גמול למחנכי כיתה א'   -
41 גמול למחנכי כיתות ז' - ט'   -
5 גמול מורה-מדריך*   -
66 גמול מחוננים   -
33 גמול מקצוע   -
66 גמול ניהול חטיבה צעירה   -
15 גמול ניהול למנהלי בתי-ספר   -
66 גמול סגנות )שנייה(   -
גמול פקוח למפקחי חינוך, למדריכי    -
15 הוראה ולמורים מדריכים 
29 גמול ריכוז - גננת עצמאית   -
39 גמול תואר שני ושלישי   -
התוספת לפי סעיף 28 להסכם    -
הקיבוצי מיום 27.2.79, כפי שהתגבש  
30  בהסכם הקיבוצי מיום 18.3.80 
35 קצובת ביגוד   -
46 תגמול רמות קידום   -
53 תוספת 2008   -
66 תוספת אישית   -
22 תוספת מסלולי קידום   -
33 תוספת סמינרים   -
33 תוספת שהייה   -
תוספת תגבור הוראה או תוספת    -
39 הסכם הוראה 
66 תוספת תואר שלישי   -

המרכז למחקר גרעיני ראה )ה(מרכז למחקר גרעיני

הנדסאים וטכנאים
28 גמול הנדסי-טכנוגלוגי   -
35 גמול השתלמות   -
27 כוננות-על   -
35 קצובת ביגוד   -
רשות השידור - תוספת בוררות    -
52 8% - טכנאים ומהנדסים 
20,18 תוספת שהייה בדרגה   -
20 תוספת מיוחדת - לשרטט   -
49 ,42 ,38 תוספת מחקר חקלאי   -
41 תוספת שכר לפי הסכם 7.5.96   -
תוספת 3.6% מהשכר המשולב    -
44    בדרגות 35 - 37+ 
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33 הכשרות - גמול לעובדי הוראה 

33 הנהלת בתי-המשפט 

39 הסכם הוראה - הוראה וחינוך 

הענקה מקצועית לאנשי משטרה  
15 ואנשי בתי הסוהר 

16 הענקת שפות - אנשי משטרה 

16 הצטיינות - משטרה 

השכלה
48 תוספת השכלה לרנטגנאים   -

תוספת השכלה ישימה ותוספת השכלה   -
64 ישימה למהנדס - שוטרים וסוהרים 

35 השתלמות 

16 השתלמות - אחיות 

השתלמות וגמול השכלה
26 טכנאי רנטגן   -
33 טכנאים והנדסאים   -
24 עובדי הוראה   -
30 עובדי מינהל ומשק   -
18 עובדי מעבדה - בכ"מ   -
18 עוזרי רוקחים   -

השתלמות מוכרת
השתלמות מצטברת והשכלה אקדמאית    -
21 בשטח הסיעוד - אחיות 
23 ביוכימאים ומיקרוביולוגים   -
29 חוקרים   -

השתלמות מוכרת והשכלה אקדמאית
22 - פיזיוטרפיסטים 
23 - רוקחים 

וטרינרית - ראה רופא וטרינרי

15 ותק 

25 ותק אקדמאי - משפטנים ופרקליטים 

34,32 ותק - פעילות א' ו-ב' 

34,32 ותק פעילות - שוטרים וסוהרים 

24 ותק שדה - משטרה ושב"ס 

25 ותק שיפוטי - משפטנים 

29 ותק שקד - משטרה ושב"ס  

חדרי ניתוח
24 - תוספת בי"ח ותוספת סכומים 

חודשית
15 - בוגרי בתי-ספר לקצינים בכירים 
28 - ביטול שעות קיץ 
22 - עובדים סוציאליים 
22 - עיתונאים 
22 - פסיכולוגים 
22 - שהייה בדרגה - משפטנים 

חודשית כוללת - אחים אחיות, טכנאי א.א.ג, 
אורטופטיקה, וחדרי ניתוח, מרפאים 

31,25 בעיסוק פיזיוטרפיסטים 

32,31 חוקרים - גמול השכלה 

חוץ -ראה משרד החוץ 

33 חינוך כיתה - גמול לעובדי הוראה  

15 חינוך מיוחד 

34,27 חמישה אחוז מן הקיצבה  

חקלאי - מחקר - ראה גם מחקר וגם דירוגים אחרים

חתימה
עובדי השב"כ והמוסד    -
17 למודיעין ותפקידים מיוחדים 
שוטרים וסוהרים המתחייבים    -
15 לתקופת שירות של 5 שנים 

טיסה פעילה
30 צוותי אוויר   -
בעלי תפקידים במינהל התעופה    -
40 האזרחית 

טכנאים והנדסאים - ראה הנדסאים

טכנאי א.א.ג
22 - תוספת שהייה בדרגה 

טכנאים פארה רפואיים
35 - גמול השתלמות 

טכנאי רנטגן
26 - השכלה והשתלמות 
35 - קצובת ביגוד 
30 - שהייה בדרגה 
21 - תוספת סיכון 
22,21 - תוספת רנטגן 

טלוויזה חינוכית
- תוספת דרגה אחת )סמל 0658(  
51 תוספת אישית )סמל 0678( 
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13 יוקר 

30 יחיד במוסד - פיזיוטרפיסטים 

22 ייחודית - משרד התקשורת 

ירושה 
- תוספת 10% מהשכר המשולב לרשמים   

לעניני ירושה ולמשנה לממונה  
44    הארצי לעניני ירושה 

62 כבאות והצלה - רשות - בט"פ 

כוננות
21 - מיוחדת - רופאים וטרינרים 
30 - מינהלית - רופאים וטרינרים 

כוננות על
- דירוג אחיד, מהנדסים, הנדסאים,  
29,27  טכנאים ומח"ר 
27 - מפקחים ימיים, עיתונאים ומשפטנים 
31,29 - עובדי מחקר 

35 כפר - תוספת לאחיות 

ליווי אחמי"ם - ראה משרד החוץ

32,31 לימודי תעודה - עובדים סוציאליים 

לשכה מרכזית לסטטיסטיקה 
- תוספת 6%  

מאמץ
27 - ביוכימאים, מקרוביולוגים וחוקרים 

מבצעית מיוחדת
- לבעלי תפקידים בשב"כ ובמוסד  
31      למודיעין ולתפקידים מיוחדים 

27 מדע - תוספת תפקיד לעובד 

43 מה"ן החדשה 

מהנדסים
28 - גמול הנדסי 
35 - גמול השתלמות 
27 - כוננות-על 
28 - מחקר מתקדם 
35 - קצובת ביגוד 
52 - רשות השידור - תוספת בוררות 8% 
20,18 - תוספת שהייה בדרגה 
49 ,42 ,38 - תוספת מחקר חקלאי 

41 תוספת שכר לפי הסכם 7.5.96   -
תוספת 3.6% מהשכר המשולב    -
44   בדרגות 35 - +37 

מומחה
- עובדים סוציאליים - תוספת גמול   
65 מומחיות 
30 - רופאים וטרינריים 

מוסד לביטוח לאומי
- תוספת הבוררות המשתלמת  
27 לבעלי תפקידים מסויימים  

מוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים
68 - המסלול המקצועי 
31 - מבצעית מיוחדת 
68 - שימור שכר אישית 
16 - תוספת דריכות מבצעית 
32,26 - תוספת שדה 
26 - תוספת גמול 

31,15 מוסדית - בפנימיות 

מוסמכי חברה ורוח - ראה אקדמאים

מחקר
31 - גמול אקדמי 
28 - גמול ייעוץ 
29 - גמול השכלה 
31 - כוננות-על 
56 - משטרה 
31 - תוספת מיוחדת 
32,28 - תוספת תפקיד במערכת הבטחון 

- תוספת לעובד מחקר במערכת הבטחון  
28 שאינם זכאים לקבל גמול ייעוץ 
59 ,37 - תוספת השוואה 
43 - מה"ן החדשה 
- תוספת התפקיד החדשה לעובדי   
43 המחקר ברפא"ל 

מחקר חקלאי  
57 ,49 ,42 ,38 - תוספת מחקר חקלאי 

מחקר מתקדם )תמ"מ( 

33,22 - מח"ר ואחיד במערכת הבטחון 
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28 - מהנדסים במערכת הבטחון 

מח"ר - ראה אקדמאים

מיוחדת
20 דירוג אחיד    -
25 הנדסאים וטכנאים   -
25 משפטנים    -

משפטנים אשר שכרם מקביל לשכר    -
25 שופטים 
נהג מכונית משא, אמבולנס,    -
16 אוטובוס או נהג מכונאי 
31,25 עובדי מחקר   -
23 רוקחים   -
24 רשמים   -
24 רשמים ומפקחים רישום מקרקעין   -

21 מיכון - תוספת שהייה 

מינהל התעופה האזרחית
40 תוספת טיסה פעילה   -
40 תוספת מפקחי תעופה   -

מינהל ומשק בתי חולים
62 בוררות   -
62 ,29 בית חולים )ובי"ח מאוחדת(   -
30 השתלמות   -
37 תוספת דריכות בית החולים   -
59 תוספת מנמ"ש )מינהל ומשק( 2010   -

מינהלי-דירוג - ראה אחיד )מינהלי( - דירוג
מיקרוביולגים - ראה ביוכימאים

16 מכונאות - לנהג מכונאי 
מכס ומע"מ ראה מס 

ממ"ג ראה מרכז למחקר גרעיני
מס: מס-הכנסה, מיסוי מקרקעין, מכס, 

מע"מ, בלו ומס רכוש
26 העובדים באגף    -
63 שע"מ - רשות המיסים   -
26 תוספת בשיעור 12% ו- 30%    -
50 תוספות גשרים    -
39 תוספת מקצועית מסים   -
17 תוספת ספציפית    -

58 תוספת פשיעה חמורה   -
63 ,58 ,50 תוספת רפורמה   -
63 תוספת שכר מבקר חשבונות   -
63 תוספת שכר מיסים   -

22 מסלולי קידום וגמול השכלה - הוראה 

49 ,42 ,38 מעבדות - תוספת מחקר חקלאי 

28 מערכת הבטחון - גמול ייעוץ 

32 מערך ניסויים - רפא"ל  

26 מפעלי תע"ש 

40 מפקחי תעופה - תוספת מפקחי תעופה 

מפקחים ימיים
ביגוד*  -

29 גמול השכלה   -
35 גמול השתלמות   -
28 כוננות על   -

33 מקצוע - גמול לעובדי הוראה  

מקצועות במצוקה )רגילה ואקוטית( - 
63 רופאים 

מקצועות טכניים
49 ,42 ,38 תוספת מחקר חקלאי   -
41 תוספת שכר לפי הסכם 7.5.96   -

63 ,30 מקצועות מיוחדים - רופאים 

68 מקצועי - המסלול המקצועי - מוסד 

מקצועית - פו"מ-
השתלמות לעובד המוסד  למודיעין   

17 ולתפקידים מיוחדים ושב"כ 

מרכז למחקר גרעיני
40 תשלום זמן נסיעה   -
61 תוספת כוננות הסכמית   -
37 תוספת ממ"ג )הוחלפה - ראה תוספת ממ"ל(   -
61 תוספת ממ"ל   -
21 תוספת קמ"ג   -

מרפאים בעיסוק
35 גמול השתלמות   -

27.11.91, נקבע כי בקצבתם של גימלאים בדירוג המפקחים  בהחלטת ועדת המעקב מיום   *
הביגוד,  תוספת  תיכלל   - )גמלאות(  שירות המדינה  חוק  עפ"י  קיצבתם  הימיים המקבלים 
כפי שנקבע בסעיף 7 להסכם המסגרת בשירות הציבור מיום 18.11.90, ראה ההסכם בפרק 

991.4.3 בקובץ ההסכמים הקיבוציים. 

http://www.glima.info
http://www.glima.info/991-4-3.pdf
http://www.glima.info/991-4-3.pdf
http://www.glima.info/991-4-3.pdf
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35 קצובת ביגוד   -
21 תוספת אקדמית   -

 21 תוספת בית-חולים   -
17 תוספת השתלמות מוכרת   -
37 תוספת מקצועית   -
17 תוספת שהייה   -
תוספת 3.45% מהשכר המשולב    -
45   ברמה 1 )מעשי( 

משולב-דירוג אחיד )טלוויזה חינוכית(
51 תוספת דרגה אחת )סמל 0658(   -
51 תוספת אישית )סמל 0678(   -

משטרה ובתי סוהר - ראה שוטרים או סוהרים 

56 משמר אזרחי - משטרה 

24 משמר הגבול - תוספת שדה 

15 משפחה 

משפטנים ופרקליטים
48 10% למנהל מחלקה מחוזי   -
25 גמול השכלה   -
35 גמול השתלמות   -
28 גמול משפטי   -
48 גמול ניהול 18% לממונה בכיר   -
27 ותק שיפוטי   -
27 כוננות-על   -
25 מיוחדת   -
35 קצובת ביגוד   -
22 תוספת חודשית - שהייה בדרגה   -
26,16 תוספת הופעה    -
39 תוספת משפטנים   -
34 תמריץ   -

מקצועית 
64 נגדים במשטרה ובשירות בתי הסוהר   -
40 פסיכולוגים    -

משרד הבטחון
תוספת פמ"מ המשולמת     -
להנדסאים וטכנאים  34,25
49 תוספת ענ"א   -

משרד הבריאות
תוספת שכר מיוחדת בשיעור של      -
7.5% מהשכר המשולב, המשתלמת  

35 לרכזי הכוונה כרוניים ושיקום 
46 תוספת בריאות הציבור 15%   -

משרד החוץ
תוספת 12% לעובדים שאינם עובדי   -

37 שירות החוץ  
51 תוספת 13% למשנה למנכ"ל   -
60 תוספת ליווי אחמי"ם   -
60 תוספת שירות החוץ   -

משרד החקלאות
תוספת המשולמת לעובדי משרד    -
46    החקלאות ופיתוח הכפר 

משרד העבודה והרווחה - ראה עבודה ורווחה 

משרד ראש הממשלה
46 תוספת משרד ראש הממשלה   -

משרדי ממשלה
48 עובדים בלתי יחודיים   -

מתמחה
49 תוספת מתמחה לרופאים מתמחים   -

30 נגנים ברשות השידור - גמול תפקיד 

23 נהג שר או מנכ"ל 
37 תוספת אבטחה מיוחדת   -

15 ניהול - מנהלי בתי-ספר 

נסיעה - תשלום זמן נסיעה
40 עובדי הקריה למחקר גרעיני   -

ראה גם מרכז למחקר גרעיני  

סוהר
16 אישית   -
15 בוגרי בתי-ספר לקצינים בכירים   -
29,16,15 בית-סוהר או בית-מעצר   -
16,15 גמול מיוחד   -
35 גמול השתלמות   -
15 הענקה מקצועית   -
34,32 ותק פעילות   -
16 תוספת דרגה   -

תוספת השכלה ישימה ותוספת השכלה   -
64 ישימה למהנדס 
24 תוספת ותק שדה   -
29 תוספת ותק שק"ד   -
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15 תוספת חתימה   -
64 תוספת מקצועית לנגדים   -
64 תוספת צבירת שיעור תמריץ לנגדים   -
18 תוספת תנאי שירות   -
13 תעודת בגרות   -

15 סיכון 

31 סמינרים - עובדי הוראה 

58 ,53 סנגור ציבורי 

סעד - תוספת ריכוז לרכזים  
15 במוסדות משרד הסעד 

ספציפית 
18 עובדי המוסד לביטוח לאומי   -
עובדי מס הכנסה ומס רכוש,    -
15  ועובדי אגף המכס והבלו 

27 ספרות מקצועית - 12/ 1 מן התוספת 

עבודה ורווחה
תוספת שכר מיוחדת בשעור 7.5%      -
מהשכר המשולב, המשולמת לעובדי  
משרד העבודה והרווחה העוסקים  
35 בטיפול וביישום חוקים 

עובדי הוראה - ראה הוראה וחינוך 

עובדי מיכון - ראה מיכון 

עובדי מחקר - ראה מחקר 

עובדי מינהל ומשק בבי"ח - ראה מינהל ומשק

עובדי מסים - ראה מכס, מס הכנסה ועוד

עובדים מינהליים בבתי-משפט
33 בתי-דין רבניים, ובתי-דין למיעוטים    -

עובדי מעבדות רפואיות - ראה ביוכימאים 

עובדים סוציאליים
35 - גמול השתלמות 
65 - גמול מומחיות 
28 - גמול תפקיד 
35 - קצובת ביגוד 
59 - תוספת אחוזית במערכת הבריאות 
29 - תוספת בית-חולים 
37 - תוספת בשיעור 4%  
25 - תוספת השכלה 

31,30 - תוספת לימודי תעודה 
- תוספת לפי סעיף 35 להסכם הקיבוצי  
מיום 22.1.79 - כפי שהתגבשו  

 30 בהסכם הקיבוצי מיום 5.6.80 
- תוספת 3% מהשכר המשולב  
45 בדרגות יא-ט 

עיתונאים בשירות הציבורי
29 - גמול  
35 - גמול השתלמות 
35 - קצובת ביגוד 
51 - תוספת 12% ברשות השידור 
22,21 - תוספת שהייה בדרגה 
29 - תוספת השכלה 
41 תוספת שכר לפי הסכם 7.5.96   -

ענ"א
49 עובדי ענ"א במשרדי הממשלה   -
52 תוספת 8%   -

32 ערבה 

פארה רפואיים
37 תוספת מקצועית   -
תוספת 3.45% מהשכר המשולב    -
45    ברמה 1 )מעשי( 

פיזיוטרפיסטים
35 - גמול השתלמות 
35 - קצובת ביגוד 
37 - תוספת מקצועית 
- תוספת סכומית בעד  
השתלמות מוכרת והשכלה  
22  אקדמאית ותוספת מיוחדת 
22 - תוספת שהייה בדרגה 

תוספת 3.45% מהשכר המשולב  -
45     ברמה 1 )מעשי( 

פמ"מ )תוספת פיתוח מחקר מתקדם(  
המשולמת להנדסאים וטכנאים  
32,23 ביחידות הסמך של משרד הבטחון 

15 פיקוח - על מוסדות-חינוך 

31 פנימיות - תוספת מוסדית 

פסיכולוגים
22 בית-חולים    -
48 גמול ניהול   -
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22 חודשית   -
40 מקצועית   -
תוספת שהיה בדרגה    -
20   ותוספת בית חולים 
41 תוספת שכר לפי הסכם 7.5.96   -
24% לפסיכולוגים קליניים,    -

  התפתחותיים ושיקומיים ומתמחים            
48 מלגאים בדירוג המח"ר 
50 חינוכיים )תוספת 35%(   -

פריפריה - תוספת - ראה רופאים

פרקליטים - ראה גם משפטנים
37 תוספת פרקליטות   -
46 גמול פרקליט מחוז   -

56 קהילה - משטרה 

קלינאי תקשורת
29 - גמול השכלה 
30 - שהייה בדרגה 
18 - תוספת בית חולים 

קמ"ג - ראה מרכז למחקר גרעיני

קצובת הבראה 
27 - החלק ה - 12 מו התוספת 

35 קצובת ביגוד 

קצרניות
40 תוספת קצרנות   -

54 קרימינולוג קליני - תוספת )מח"ר( 

רווחה ועבודה - ראה עבודה ורווחה 

21 ,20 רופא וטרינרי 
49 ,42 ,38 מחקר חקלאי - תוספת   -

שהייה בדרגה - תוספת - רופא וטרינרי,   -
רופא וטרינרי קליני ורופא וטרינרי קליני 
20 מקצועי 

שהייה בדרגה - תוספת - רופא וטרינרי   -
21 ,30 קליני אזורי  

שהייה בדרגה - תוספת - רופא לשכה   -
20 וטרינרית בדרגה א 

רופאים
20 בית-חולים - תוספת   -

בריאות הציבור - רופא - תוספת שהייה   -
20 בדרגה 

39 בריאות הציבור - תוספת   -
47 בריאות הציבור 15% - תוספת   -
27 השכלה - תוספת   -
46 יעוץ - תוספת גמול   -
21 כוננות מיוחדת - תוספת   -
30 כוננות מינהלית - תוספת   -
30 מומחה - תוספת   -
63 מקצועות במצוקה )רגילה ואקוטית(   -
63 ,30 מקצועות מיוחדים - תוספת   -
49 מתמחה - תוספת   -
47 פריפריה 2000 לרופאים מומחים   -
62 פריפריה 2011   -
36 פריפריה א'   -

פריפריה - לרופאים בלשכות בריאות   -
65 הציבור 
20 קליני - רופא    -

שהייה בדרגה - תוספת - למומחה   -
18 ,20 ותוספת דרגה 

שהייה בדרגה  - תוספת - רופא אזורי   -
20 במרפאה 

שהייה בדרגה או בתפקיד - תוספת - רופא   -
21 אשר בדרגת שיא א + 
שהייה בדרגה - תוספת - רופא יועץ בבית-  -
19 חולים בדרגות א' ו-ב' 

שהייה בדרגה - תוספת - רופא מקצועי   -
20 במרפאה 

שהייה בדרגה - תוספת - רופא מרפאה   -
19 בדרגות ג' ו-ב'  

שהייה בדרגה - תוספת - רופא עוזר א'   -
20 ,19 בדרגה ד'  
62 שקלית - תוספת - 2000, 2012   -
תוספת כמוגדר בסעיף 14 להסכם    -
30 הקיבוצי לשנים 80 - 78 
47 תוספת רופאים 42%   -
46 תפוקה - תוספת   -

רוקחים
24,20 גמול השכלה אקדמאית    -
35 גמול השתלמות   -
23 מיוחדת   -
35 קצובת ביגוד   -
30 תוספת שהייה בדרגה   -

תוספת תואר שני,  -

ק

ר
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23,21   ושלישי תוספת מיוחדת 
תוספת השתלמות   23,18  -
תוספת בית חולים   24,18  -

ריכוז 
29 גננת עצמאית    -
15 רכזים במוסדות משרד הסעד    -

רכזי הכוונת כרוניים ושיקום   -
35 במשרד הבריאות - תוספת 7.5%   

רישום מקרקעין
37 תוספת השכר המיוחדת   -

27 רכישת ספרות מקצועית 

רנטגן - טכנאי
35 גמול השתלמות   -
35 קצובת ביגוד   -
22,21 תוספת רנטגן   -
48 תוספת רנטגן ב' לרנטגנאים   -

רפא"ל
25 תוספת בת-חן    -
32 תוספת מערך ניסויים    -

תוספת לפי ההסכם הקיבוצי מיום    -
36  7.11.91

רפורמה - רשות המיסים - ראה מס

רשות המעברים היבשתיים )רמי"ם(
66 תוספת מעבר לביומטרי    -

רשות השידור
26 תוספת שהייה בדרגה   -
51 תוספת 12% לעתונאים   

תוספת בוררות 8% לעובדים  -
52    בדירוג הטכנאים והמהנדסים 
53  )2009(ׁ תוספת הסכם מיוחד   -

רשמים בבית משפט ובביה"ד לעבודה -
רשמים לעניני ירושה

44 תוספת 10% מהשכר המשולב   -
ראה משפטנים ופרקליטים   

24 - תוספת מיוחדת 

שדה וגמל
26 - המוסד ושב"כ 
24 - שוטרים 

שהייה
30 - ביוכימאים, מיקרביולוגים 
31 - גימלאים 
30 - טכנאי רנטגן 
33 - עובדי הוראה 
30 - קלינאי תקשורת 
30 - רוקחים 

- רופאים - ראה רופאים
- רופאים וטרינרים  - ראה רופא וטרינרי

26 - רשות השידור 

שוטרים
16 - אישית 
15 - בוגרי בתי-ספר לקצינים בכירים 
23,16,15 - גמול מיוחד 
18 - דריכות מבצעית 
15 - הענקה מקצועית 
16 - הענקת שפות 
16 - תוספת דרגה 
18 - תוספת דריכות מבצעית 

תוספת השכלה ישימה ותוספת השכלה 
64 ישימה למהנדס 
15 - תוספת חתימה 
64 - תוספת מקצועית לנגדים 
64 - תוספת צבירת שיעור תמריץ לנגדים 
15 - תעודת בגרות 
16 - הצטיינות 
35,16 - השתלמות 
34,32 - ותק פעילות 
15 - חתימה 
24 - שדה 
24 - תנאי-שירות 
15 - תעודת בגרות 
29 - שיטור 
- תוספת אק"מ )אגף, קהילה ומשמר   
56 אזרחי( 
56 - תוספת רמת מחקר 
56 - תוספת רמת מחקר מיוחדת 
56 - תוספת הקפאה לדירוג מחקר ופיתוח 

שומת מקרקעין
שמאים באגף שומת מקרקעין    -

ש
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44    במשרד המשפטים 

35,31 שטחים 

68 שימור שכר אישית - מוסד ושב"כ 

שיעור 12% ו- 30%
26 - עובדים באגפי מס-הכנסה ומכס 
27 - במוסד לביטוח לאומי 

שירות
18,16 - משטרה בדרגת פקד ומעלה 
- )צבא הקבע( במוסד למודיעין  
18 ולתפקידים מיוחדים ושב"כ 

שירות בטחון כללי
35 - גמול השתלמות 
68 - תוספת אופק 
26 - תוספת גמל 
16 - תוספת דריכות מבצעית 
26 - תוספת שדה 
68 - תוספת שימור שכר אישית-קידום במדרג 

שירות החוץ - ראה משרד החוץ

שירות התעסוקה
- תוספת שכר מיוחדת בשיעור של 7.5%  

מהשכר המשולב המשתלמת לעובדים  
35 המעוסקים בטיפול וביישום חוקים 

47 שכר - תוספת שכר 3.6% 

27 שלושה אחוז מן הקיצבה 

שמאים
44 - תוספת שומת מקרקעין 

שע"מ - רשות המיסים - ראה מס

שפות
16 - משטרה 

שקלית - ראה רופאים

20 שרטט - תוספת שהייה 

תגבור הוראה
39 - הוראה וחינוך 

46 תגמול רמות קידום 

תואר שני ושלישי
18 - רוקחים 
45 - רנטגנאים 
66 - עובדי הוראה )תואר שלישי( 

תמ"מ )תוספת מחקר מתקדם(
- חלה על עובדים בדירוג  
28 מח"ר ובדירוג האחיד 

34 תמריץ - משפטנים ופרקליטים 

תנאי שירות
16 - שוטרים וסוהרים 

תעודת בגרות
15 - שוטרים וסוהרים 

תע"ש
- פיצוי על עבודת 47 שעות  
23 בשבוע במקום 45 שעות 
26 - מפעלי תע"ש 

תפוקה
46 תוספת תפוקה עפ"י הסכם 20.6.94   -

תפקיד
29,15 - לעובדי מדע 
32,28 - עובדי מחקר במערכת בטחון 
43 - עובדי המחקר ברפא"ל 

תקשורת
 22 - תוספת ייחודית לעובדי המשרד 

ת
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