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  טבלה מעודכנת של מרכיבי שכר – בסל שיקום צו ההרחבה לעובדים הסוציאליים

 מרכיבי השכר

 בסיס לחישוב ערך רכיב

לחישוב 
השלמה 
לשכר 

 מינימום?

לפנסיה 
 1ופיצויים

לקופת 
גמל 

להחזרי 
 הוצאות

לקרן 
 השתלמות

לחישוב 
ערך 
 שעה

 שכר משולב

 כן כן לא כן כן בהתאם לדרגה 0שכר בוותק 

 כן כן לא כן לא בהתאם למפגש בטבלה בין דרגה וותק שכר משולב

 כן כן לא כן לא בהתאם לטבלה תוספת וותק

 תוספות קבועות

 1999הסכם 
3.3% 

זכאים רק עובדים 
 ט -בדרגות י"א 

 כן כן לא כן לא השכר המשולב

 3.6% 2001הסכם 

 השכר המשולב
 99הסכם 

כל התוספות לפי 
 מקום עבודה 
כל התוספות 
עבור השכלה 
 והתמקצעות

לעובדים 
בדרגות 

 -ח  -יא 
 לא

לעובדים 
בדרגה ז' 

 -ומעלה 
 כן

 כן כן לא כן

 4% 2009הסכם 

 השכר המשולב
, הסכם 99הסכם 

2001 
כל התוספות לפי 

 מקום עבודה 
כל התוספות 
עבור השכלה 
 והתמקצעות

 כן כן לא כן לא

 - 2011הסכם 
 אחוזית

7.25% 

 השכר המשולב
, הסכם 99הסכם 

, הסכם 2001
2009 

כל התוספות לפי 
 מקום עבודה 
כל התוספות 
עבור השכלה 
 והתמקצעות

 כן כן לא כן לא

                                                           
צו ההרחבה מגדיל את הפרשות המעסיק והעובד לפנסיה ולפיצויים, לעומת הפרשות המינימליות הקיימות בחוק.  1

; הפרשת המעסיק 7% –; הפרשת העובד לתגמולים 7.5% –על פי צו ההרחבה: הפרשת המעסיק לתגמולים 
  .6% –לפיצויים 
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 מרכיבי השכר

 בסיס לחישוב ערך רכיב

לחישוב 
השלמה 
לשכר 

 מינימום?

לפנסיה 
 1ופיצויים

לקופת 
גמל 

להחזרי 
 הוצאות

לקרן 
 השתלמות

לחישוב 
ערך 
 שעה

 - 2011הסכם 
 שקלית

1,024 ₪ 

תוספת שקלית 
קבועה, 

מתעדכנת על ידי 
משרד האוצר 

 כל שנה בינואר

 כן כן לא כן לא

 - 2016הסכם 
 אחוזית

%3.3752 

 השכר המשולב
, הסכם 99הסכם 

, הסכם 2001
, תוספת 2009
אחוזית,  2011

השלמה לשכר 
 המינימום

כל התוספות לפי 
 מקום עבודה 
כל התוספות 
עבור השכלה 
 והתמקצעות

 כן כן לא כן לא

 - 2016הסכם 
 שקלית

תוספת שקלית  ₪3 278.32
 קבועה

 כן כן לא כן לא

השלמה לשכר 
 מינימום

סכום הבסיס 
לחישוב ההשלמה 

פחות כל רכיבי 
השכר הנכללים 
בחישוב בהתאם 

 לטבלה זו

נכון  4,655.95
 2018לאפריל 

 
מתעדכן כל שנה 
באפריל על ידי 
משרד האוצר, 
בהתאם לשינוי 
 בשכר הממוצע

 כן כן לא כן לא

 תוספות לפי מקום עבודה

 5% תמריץ ענפי
המשולב,  השכר

 1999הסכם 
 כן כן לא כן כן

 7.5% תמריץ ענפי
השכר המשולב, 

 1999הסכם 
 כן כן לא כן כן

טיפול בחוקים 
 חדשים

7% 
השכר המשולב, 

 1999הסכם 
 כן כן לא כן כן

                                                           
)אחוזית ושקלית( מעודכנות על פי מועדי הפעימות בהסכם המסגרת.  2016תוספות לפי הסכם  2

. על המעסיקים לעקוב אחר העדכונים, ולעדכן את 1.12.2019-וב 1.8.2019-העדכונים הבאים צפויים ב
 ימות לתוקף.התוספות במועד כניסת הפע

 4ראה הערה מס'  3
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 מרכיבי השכר

 בסיס לחישוב ערך רכיב

לחישוב 
השלמה 
לשכר 

 מינימום?

לפנסיה 
 1ופיצויים

לקופת 
גמל 

להחזרי 
 הוצאות

לקרן 
 השתלמות

לחישוב 
ערך 
 שעה

תוספת נוער 
 בסיכון

20% 
השכר המשולב, 

 1999הסכם 
 כן כן לא כן כן

תוספת 
 פנימיות

7% 
השכר המשולב, 

 1999הסכם 
 כן כן לא כן כן

 
 

 תוספות עבור השכלה והתמקצעות התמקצעות

 7% תואר שני
השכר המשולב, 

 1999הסכם 
 כן כן לא כן כן

 10% תואר שלישי
השכר המשולב, 

 1999הסכם 
 כן כן לא כן כן

 2.5% לימודי תעודה
השכר המשולב, 

 1999הסכם 
 כן כן לא כן כן

גמול 
 השתלמות

 10.8%עד  -אחוזי 
 ₪ 656עד  -שקלי 

השכר  -לאחוזי 
המשולב, הסכם 

1999 
 כן כן לא כן כן

 4% גמול מומחיות
השכר המשולב, 

 1999הסכם 
 כן כן לא כן לא

מסלול נמרץ ב' 
תוספת  -

 אחוזית

תופיע  - 4.5%
כהגדלה של 

תוספת תמריץ 
 9.5%-ענפי ל

השכר המשולב, 
 1999הסכם 

 כן כן לא כן כן

 עבודה נוספת

 כוננות
ערך שעה  2/3

עבור כל שעת 
 כוננות

 לא לא לא כן לא ערך השעה

 שעות נוספות
לפי חוק שעות 
 עבודה ומנוחה

 לא לא לא כן לא ערך השעה

 פיצול
תוספת אחוזית 
בהתאם למספר 
 הימים המפוצלים

סה"כ שכר בגין 
 משרה

 לא לא לא כן לא

 לא לא לא כן לא ערך השעה 20% משמרת שניה

 החזר הוצאות ותוספות אחרות

 תוספת מעונות
 313 -ילד ראשון 

 -ילד שני או יותר 
210 

בהתאם לתעריף 
שקלי המתעדכן 

 מעת לעת
 לא לא כן לא לא

 הבראה
ימי הבראה 

בהתאם לוותק לפי 
 תעריף ליום

בהתאם לתעריף 
שקלי המתעדכן 

 מעת לעת
 לא כן לא כן לא
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 מרכיבי השכר

 בסיס לחישוב ערך רכיב

לחישוב 
השלמה 
לשכר 

 מינימום?

לפנסיה 
 1ופיצויים

לקופת 
גמל 

להחזרי 
 הוצאות

לקרן 
 השתלמות

לחישוב 
ערך 
 שעה

 ביגוד
בהתאם לוותק, לפי 

 ד'-רמות ג' ו

בהתאם לתעריף 
שקלי המתעדכן 

 מעת לעת
 לא כן כן לא לא

נסיעות 
בתחבורה 

 ציבורית

לפי ערך חופשי 
חודשי או לפי 
תעריף נסיעה 

למקום העבודה 
הלוך ושוב בחישוב 

 יומי

 לא לא כן לא לא 

 -רכב 
 קילומטרים

לפי תעריף מוסכם 
 + גילום

 לא לא כן לא לא 

 לא לא כן לא לא  משתנה קבועות -רכב 

 


