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 רב,   שלום
 

  תוספת השכרעדכון  - 8201-2013 לשנים מסגרת הסכם  הנדון :
 2022החל מינואר  - 7/2020לחוזרנו  3בעקבות עליית מדד המחירים לצרכן סעיף  2016 השקלית

, חוזרינו 13.3.2017מיום  12/2017, חוזרינו 1.12.16מיום  29/2016, חוזרינו 27.7.16מיום  18/2016חוזרינו 
 26.1.2020מיום  7/2020 , חוזרינו22.1.2019מיום  5/2019, חוזרינו 24.1.2018מיום  8/2018

   
נחתם הסכם קיבוצי מיוחד בין ההסתדרות לבין האגף לאיגוד מקצועי הסתדרות    27.7.16בתאריך  

 . 18/2016המעו"ף וועד העובדים ארצי של עובדי ההסתדרות, ובעקבותיו פורסם חוזר  
 

ש ינואר, סכום  יעודכן אחת לשנה, בחוד  2017נקבע כי החל מחודש ינואר    18/2016לחוזר    3בסעיף  
במהלך   לצרכן  המחירים  מדד  עליית  שיעור  לפי  ההסתדרות,  לעובדי  שישולם  השקלית  התוספת 

 השנה. 
 

כי אם בשנה מסוימת שיעור השינוי במדד יהיה שלילי, לא יבוצע בשל כך עדכון של  בנוסף הובהר  
יהיה לבצע עדכון חיובי תוך קיזוז מלוא   ניתן  ידחה למועד בו  סכום התוספת השקלית, והעדכון 
השיעור השלילי, על פי חישוב לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הקודם האחרון ששימש  

 לעדכון התוספת. 
 

מביא לעליה    2020למדד חודש דצמבר    2021מבדיקתנו עולה כי שיעור השינוי בין מדד חודש דצמבר  
 . 2.1%חיובית בשיעור של  
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 .ימשיכו לחול ללא שינוי  2016הכללים המפורטים בחוזרנו שבסימוכין לגבי תוספת שקלית 
 

   המעודכנת 2016ביצוע תשלום תוספת שקלית  .3
ולא יאוחר    2022לחוזר זה ישולמו החל במשכורת חודש ינואר  2התשלומים הנובעים מסעיף  

 .2022ממשכורת חודש פברואר 
 בברכה,                                  

 
 ויצמן, עו"ד -אירית פוריין        

 סמנכ"לית משאבי אנוש         
 :העתקים

 יו"ר ההסתדרות -ארנון בר דוד
 מנכ"ל ורמ"ט יו"ר ההסתדרות -אופיר אלקלעי, עו"ד

 היועץ המשפטי להסתדרות  -יחיאל שמיר, עו"ד
 סמנכ"ל מדיניות וכלכלה  -אדם בלומנברג
 ראש חטיבת עובדי מוסדות ההסתדרות -הסתדרות המעוף -עדה קרמרסקי

 ראש חטיבת מוסדות ציבור והסתדרות -הסתדרות המעוף  -עידן אור
 רשות השיפוט הארצית  -אריאל מנור, עו"ד
 מבקר פנימי  -רמי בוהנא, רו"ח
 יו"ר ועד העובדים הארצי  -נורברט בוקובזה

 יו"ר ועד עובדים -יעקב כהן


