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 סוהרים וגמלאים יקרים,
 

הסכם ( 04/2019עלה בתלושי השכר )החודש  ,כי לאחר מאמצים מרובים שמחים להודיעכםאנו 

  .העדר קביעות

 

 .חושבו בהצלחה תלושי השכר

 יתכנו שינוייםוישוב השכר טרם הסתיים לחלק מהסוהרים והגמלאים ח ,אילוצי הזמן והחגים בשל

  .05/2019בתלוש שכר 

 :(815)סמל  לתשלום תוספת "העדר קביעות" מספר דגשיםלהלן 

 לפיכך בתלוש השכר שולמו , 01.01.2019משולמת החל מתאריך  תוספת העדר קביעות .1

 חודשים ינואר עד מרץ. עבור הפרשים

 לחשבון הבנק, מקדמה זו ישירות  סוהרים וגמלאים אשר קיבלו מקדמה בגין ההסכם .2

 הנוכחי.שכר הנוכתה בתלוש 

כי עפ"י ההנחיות שהועברו ממשרד האוצר נקבע כי במקביל  נבקש להדגיש -(091וג מח"ר )דיר .3

של בשתי פעימות בוצע הפחתה חלקית ת לקצינים בלבד, לתשלום תוספת העדר קביעות

גמלאים בדרגות ממ"ן עד כלאי (, למעט 742סמל  -תוספת השר. בשב"סתוספת השירות )

 .01.01.2019 -)כולל( אשר פרשו לפני ה

 2020משנת החל  , וכמו כןההפחתה הינה בהתאם לדרגה ורמת פעילות הסוהרנדגיש כי 

 יעלה.( 742שיעור ההפחתה בתוספת השר. בשב"ס )סמל 

 ת,לקצינים בדרגת כלאי אשר התגייסו לשירות כנגדים והיו בדרגה מזכה לקבלת התוספ .4

בוצע חישוב של תוספת העדר קביעות בדרגת הנגד המזכה וכתוצאה מכך, יתכן ולחלק 

 מהסוהרים נוצרה הקפאה חדשה או התעדכנה ההקפאה הקיימת.

וגרם אחוז התוספת הופחת ההסכם  בהתאם להוראותובכירים אשר עלו בדרגה  קציניםל .5

  .(734)סמל  לירידה בשכר הפנסיוני, בוצעה שמירת שכר

, בשכר 01.01.2019החל מתאריך  ולמי שמסיים העסקתו בשב"ס לגמלאות סוהרים הפורשים .6

 מלא. ההאחרון טרם סיום העסקה משולמת התוספת בשיעור

 ההנחיה נעדכן. לביצוע תחשיב הרטרו', עם קבלת טרם התקבלה הנחייה .7

הכולל  החודש יצורף מכתב נלווה אישי לתלוש השכר בו יינתן הסבר מפורט לתשלום השכר .8

 את תוספת העדר קביעות, המכתב צפוי להגיע אליכם בימים הקרובים.

, הודעה (ולא כפי שנרשם בטעות)בימים הקרובים יפתח מוקד טלפוני לפניות בנוגע להסכם  .9

 מפורטת שתכלול את מספרי הטלפונים, תאריך ושעות פתיחת המוקד יפורסמו בהמשך.

 לקבלת מכתבי ההסבר, התלושים ופתיחת המוקד.נבקשכם להתאזר בסבלנות עד  .10

 
 בברכה,

 ענף שכר וגמלאות

 המומחיות שלנו –השכר שלך 


