תאריך פרסום31.7.2014 :

החודש בדף המידע
הוראות מיוחדות בעקבות מבצע "צוק
איתן"
 ארכה נוספת לתשלום המסים
לבעלי עסקים בדרום עד ליום
;15.8.2014
 דחייה נוספת של תשלום דמי
הביטוח למעסיקים ועובדים
עצמאיים באזור הדרום;
 תשלום מקדמות למעסיקים
ועובדים בגין שירות מילואים
במבצע "צוק איתן";
 הנחיות נציב שירות המדינה לעניין
מבצע "צוק איתן";
 תשלום מקדמות על חשבון שכר
עבודה לעובדי מדינה אשר נעדרו
מעבודתם החל מיום ;8.7.2014
 תשלום פיצויים בגין נזקים עקיפים
לבעלי עסקים בדרום הארץ;
דיני עבודה בשעת חירום
 שאלות ותשובות בנושא יחסי עבודה
בשעת חירום;
 הבהרות משרד הכלכלה לעניין
היעדרות הורים מעבודה על רקע
המצב הביטחוני;
מס הכנסה וביטוח לאומי
 מילוי ושליחת תביעת דמי לידה
בטופס מקוון;
דיני עבודה
 תיקון התוספת לחוק חופשה שנתית
– הוספת יום האזכרה הפרטית של
חלל מערכות ישראל;
שכר והסכמים קיבוציים
 תשלום קצובת ביגוד לשנת ;2014
 עדכון תעריף הבראה לשנת 2014
במגזר הפרטי;
זכויותיהם של המשרתים במילואים
 סקירת זכויותיהם של המשרתים
במילואים;

הוראות מיוחדות בעקבות
מבצע "צוק איתן"
ארכה נוספת לתשלום המסים לבעלי
עסקים בדרום עד ליום 8.5150281
ביום  22.7.2014פרסמה רשות המסים הודעה בדבר ארכה נוספת
לתשלום המסים לבעלי עסקים בדרום עד ליום  ,15.8.2014לפיה
לאור המצב הביטחוני השורר בדרום ובמטרה להקל על בעלי
העסקים באזור ,הנחה שר האוצר את מנהל הרשות לתת ארכה
נוספת לבעלי עסקים בדרום לתשלום המסים התקופתיים שלהם.
בהמשך לכך ,הודיע מנהל הרשות כי מועדי הדיווח והתשלום של
הדוחות התקופתיים למע"מ ,מקדמות מס הכנסה וכן ניכויי מס
הכנסה בגין דוח יוני ( 2014חודשי ודו-חודשי) ,לבעלי עסקים באזור
של עד  40ק"מ מרצועת עזה (בהתאם לרשימת היישובים שפורסמה
ע"י פיקוד העורף) ,יהיו עד ליום .15.8.2014
כאמור ,מדובר בארכה נוספת וכיוצא בזה התשלומים שהיו אמורים
לשלם בעלי העסקים בדרום ב 15.7.2014 -נדחו ל ,15.8.2014 -ארכה
של חודש ימים.

דחייה נוספת של תשלום דמי הביטוח
למעסיקים ועובדים עצמאיים באזור הדרום
ביום  24.7.2014פרסם המוסד לביטוח לאומי הודעה לפיה :עקב
המצב הביטחוני ,נדחה פעם נוספת מועד הדיווח והתשלום של דמי
הביטוח עבור חודש יוני  2014ל 15-באוגוסט ( 2014במקום ב15-
ביולי) ,למעסיקים ולעובדים עצמאים באזור של עד  40ק"מ מרצועת
עזה (בהתאם לרשימת היישובים שמתפרסמת באתר פיקוד העורף).
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תשלום מקדמות למעסיקים ועובדים בגין שירות מילואים במבצע "צוק
איתן"
ביום  24.7.2014פרסם המוסד לביטוח לאומי הודעה בנושא תשלום מקדמות למעסיקים שעובדיהם משרתים
במילואים במבצע "צוק איתן" לפיה:


המוסד לביטוח לאומי ,בתיאום עם צה"ל ,ישלם מקדמות למעסיקים ,שעובדיהם נקראו לשירות מילואים בצו
 ,8על חשבון תגמולי המילואים המגיעים להם על פי החוק.



בתום מבצע "צוק איתן" ישולמו למעסיקים תגמולי המילואים המגיעים להם על פי החוק ,וינוכו מהם
המקדמות ששולמו.



המקדמות ישולמו בתחילת חודש אוגוסט ,עבור שירות המילואים שבוצע במהלך חודש יולי .2014



מקדמות אלה נועדו לסייע בידי המעסיקים לשלם למשרתים במילואים את משכורת חודש יולי  2014במועד.

בהמשך לכך פרסם המוסד לביטוח לאומי הודעה בנושא תשלום מקדמות למשרתים במילואים במבצע "צוק איתן"
עובדים עצמאיים ומי שאינם עובדים לפיה המוסד לביטוח לאומי ,בתיאום עם צה"ל ,ישלם בתחילת חודש אוגוסט
מקדמה למשרתים במילואים שהם עובדים עצמאיים ,מקבלי דמי אבטלה ,סטודנטים ומי שאינם עובדים,
כדלקמן:


עובדים עצמאיים ומקבלי דמי אבטלה יקבלו מקדמה בגובה התגמול המלא המגיע להם על פי החישוב שנקבע
בחוק.



סטודנטים יקבלו מקדמה בגובה התגמול המינימאלי.



עובדים שכירים המשרתים במילואים זכאים לקבל מהמעסיקים שלהם את משכורת חודש יולי במועד
התשלום הרגיל.

הנחיות נציב שירות המדינה לעניין מבצע "צוק איתן"
ביום  08.07.2014וביום  09.07.2014ניתנה הנחיה של פיקוד העורף בדבר אי קיומן של חלק מהקייטנות באזורים
מסוימים בדרום הארץ .עקב כך הנחתה נציבות שירות המדינה את המנכ"לים של משרדי הממשלה ומנהלי יחידות
הסמך ,לנהוג ברגישות ולאפשר להורים ,ככל הניתן ,לשהות עם ילדיהם.
לעניין היעדרות עובדים ממקום עבודתם קבעה נציבות שירות המדינה כי יום עבודה יחושב כיום עבודה מלא לגבי
עובד שנעדר מהעבודה לצורך השגחה על ילדו הנמצא עימו ,עקב הוראה של פיקוד העורף על סגירת מוסד החינוך
או הקייטנה בהם שוהה הילד ,ובהתקיים שני התנאים המצטברים כדלקמן:
.1

במועד היעדרותו של העובד ,נמצא מוסד החינוך או הקייטנה במרחבים אשר הוגדרו על ידי פיקוד העורף
בימים  8.7.2014ו 9.7.2014 -כמרחבים שאינם בשגרה מבחינת התגוננת;

.2

מתקיימים לגבי העובד אחד התנאים הבאים ,והוא הצהיר על כך בכתב:
א.

הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית של העובד או שהעובד הוא הורה יחיד של הילד;

ב.

בן  /בת הזוג של העובד הוא עובד או עובד עצמאי ,ולא נעדר מעבודתו ,מעסקו או מעיסוקו במשלח ידו,
לצורך השגחה על הילד ,ואם בן הזוג אינו עובד או עובד עצמאי – נבצר ממנו מלהשגיח על הילד.
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תשלום מקדמות על חשבון שכר עבודה לעובדי מדינה אשר נעדרו
מעבודתם החל מיום 15050281
ביום  21.7.2014פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר בנושא תשלום מקדמות על חשבון שכר עבודה
לעובדים אשר נעדרו מעבודתם החל מיום ( 8.7.2014כתוצאה מירי הטילים מרצועת עזה ומבצע "צוק איתן") ,לפיו
בשל המצב המיוחד בעורף ,הוחלט על תשלום מקדמות בחודש יולי  2014לעובדים אשר מתגוררים או עובדים בטווח
 0-40ק"מ מרצועת עזה ,אשר נעדרו מעבודתם החל מיום  ,8.7.2014ולכן במשכורת זו לא תחול הפחתה בשכר.
יצוין כי גובה המקדמות יהיה בגובה שכר העבודה שהיה משתלם לעובדים ,אלמלא נעדרו מעבודתם ,בעד שעות
העבודה הרגילות בתקופה בה נעדרו כאמור (לרבות ביצוע הפרשות סוציאליות לפי זכאות העובד).
בהמשך תצאנה הוראות מפורטות לגבי ניכוי המקדמות ותשלום השכר בעד התקופה האמורה.

תשלום פיצויים בגין נזקים עקיפים לבעלי עסקים בדרום הארץ
ביום  23.7.2014פרסם משרד האוצר הודעה משותפת לאוצר להסתדרות ולמעסיקים לפיה שר האוצר ,יו"ר
ההסתדרות ויו"ר נשיאות הארגונים העסקיים ,הסכימו על מתווה לתשלום פיצויים בשל נזקים עקיפים לתושבי
הדרום ,בין הטווחים  0-40ק"מ מגבול רצועת עזה ,בעקבות מבצע "צוק איתן" .כחלק מההסכמה חתמו הממונה
על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר ויו"ר ההסתדרות על הסכם שכר קיבוצי שמתייחס לתקופה שבין
 8.7.2014עד  ,31.8.2014או עד למועד סיום מבצע "צוק איתן" ,לפי המוקדם ביניהם ובכפוף להוראות פיקוד העורף
בדבר סגירת מוסדות חינוך.
בהמשך לכך ,ביום  28.7.2014פרסמה רשות המסים הודעה בדבר תקנות המאפשרות תשלום פיצויים בגין נזקים
עקיפים לבעלי עסקים בדרום הארץ ,לפיה שר האוצר חתם על תקנות המאפשרות תשלום פיצויים בגין נזקים
עקיפים לבעלי עסקים בדרום הארץ ,בין הטווחים  0-40ק"מ מגבול רצועת עזה ,בעקבות מבצע "צוק איתן".
התקנות יובאו לדיון בוועדת הכספים של הכנסת.
לאחר אישור התקנות בכנסת ,יהיה רשאי כל ניזוק שבתוך הטווח המוכרז להגיש תביעה בגין נזק עקיף לקרן
הפיצויים ברשות המסים באחד מתוך שלושה מסלולים (ירוקים) :מסלול שכר עבודה ,מסלול מחזורים ומסלול
הוצאות שוטפות .המסלולים הירוקים נועדו לתת מענה מהיר ,פשוט וישים לעסקים שנפגעו.
תנאי להגשת תביעה בכל אחד מהמסלולים הוא תשלום משכורת לעובדים שנעדרו בשל המצב הביטחוני ,בתנאים
שייקבעו בתקנות ובכפוף להוראות פיקוד העורף בדבר סגירת מוסדות חינוך .בעלי עסקים בתחום יישובי ספר ו/או
בעלי עסקים שבטווח של  0-7ק"מ מגבול רצועת עזה ,יוכלו לבחור בין המסלולים האמורים לבין המסלול האדום,
במסגרתו יהיו רשאים לתבוע פיצויים בגין הנזקים העקיפים אותם יוכיחו לגבי אובדן הרווח ובהתאם לאופי
העסק.

להלן המסלולים הירוקים:


מסלול שכר  -מעסיק יוכל להגיש תביעה לקבלת החזר בגין שכר ששילם לעובדים עבור ימי היעדרותם שנבעו
כתוצאה מהמצב הביטחוני בהתאם להנחיית פיקוד העורף .כמו כן הפיצויים יינתנו עבור עובדים שנעדרו
ממקום עבודתם לצורך השגחה על ילדיהם הקטנים מתחת לגיל  14ולראשונה גם בעבור אדם עם מוגבלות,
שנמנע ממנו להגיע למקום העבודה ולשהות בו משום שאינו יכול לעמוד בהנחיות פיקוד העורף.



מסלול מחזורים  -בעל העסק יוכל להגיש תביעה לקבלת פיצויים בגין ירידה במחזור העסקי בשל המצב
הביטחוני ,בהתאם לדיווח השוטף של העוסק למע"מ (חד חודשי או דו -חודשי) .הנוסחה תכלול השוואת
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המחזור העסקי בהתאם לשיטת הדיווח כאמור ,לעומת תקופה מקבילה אשתקד .סך הפיצויים במסלול זה
לא יעלה על  3מיליון .₪


מסלול הוצאות  -בעל העסק יוכל להגיש תביעה לקבלת פיצויים בגין הנזק התפעולי שנגרם לעסק בתקופה
הרלבנטית .מסלול זה נקבע במטרה לפצות על הוצאות עודפות של העסק שנוצרו כדי לשמור על המחזור
הרגיל שלו בזמן המבצע .סך הפיצויים במסלול זה לא יעלה על  3מיליון .₪

מסלולים לענפים ייחודיים:
לגבי ענפים ייחודיים כגון מפעילי אולמות אירועים ,בתי מלון וחקלאים יופעלו מסלולים ייחודיים כדי לתת מענה
לאופי הענף (ביטול הזמנות בבתי מלון ואולמות אירועים) והתייחסות לענפים השונים בחקלאות .גם הפיצויים
במסלולים לענפים הייחודיים לא יעלו על  3מיליון .₪
בעלי עסקים חדשים ,שהחלו את פעילותם עד  1.6.2014יוכלו לבחור בהגשת תביעה בין מסלול שכר לבין מסלול
מחזורים המותאם להם.

שאלות ותשובות בנושא יחסי עבודה בשעת חירום
ביום  08.07.2014פרסם הממונה הראשי על יחסי עבודה במשרד הכלכלה ,רשימת שאלות ותשובות בנושא יחסי
עבודה ,במטרה ליתן קו מנחה בהתבסס על קביעות עבר בתקופות חירום .להלן עיקרי הדברים:


אין לפטר עובד שנעדר מעבודתו עקב הוראות פיקוד העורף .באם מקום העבודה נמצא מחוץ לטווח הסכנה,
אך העובד לא הגיע לעבודה כיוון שחשש לעשות כן ,לא יהיה זכאי לשכר.



עובדים במפעלים ושירותים ,אשר נקבעו ע"י פיקוד העורף כחיוניים כגון בתי-חולים ,בתי-מרקחת ,תחבורה
ציבורית ,מפעלים בענף המזון וכדומה (הרשימה המלאה מפורסמת על ידי משרד הכלכלה) ,מחויבים להתייצב
לעבודתם גם בעתות חירום ,אף אם המתקן איננו ממוגן .עובד אשר לא יגיע לעבודתו במפעל או בשירות
החיוני ,לא יהיה זכאי לשכרו.



עובד אשר לא הגיע לעבודתו כיוון שחשש להגיע לעבודה בגלל המצב הביטחוני (ולא על-פי הוראות פיקוד
העורף) ,אינו זכאי כעיקרון עפ"י חוק לשכרו .יחד עם זאת ,במלחמת המפרץ ,במלחמת לבנון ,בתקופת
הלחימה במבצע "עופרת יצוקה" ו"עמוד ענן" ,גובשו תקנות ,הסדרים והסכמים לפיהם מעסיקים ביישובים
מסוימים שילמו את שכרם של העובדים ולאחר מכן קיבלו פיצוי על התשלום מהמדינה (משרד האוצר ,מס
רכוש).

הבהרות משרד הכלכלה לעניין היעדרות הורים מעבודה על רקע המצב
הביטחוני
ביום  09.07.2014פרסם משרד הכלכלה הבהרות לשאלות אשר הופנו אל מוקד פניות הציבור בחירום אשר נפתח
ע"י המשרד ,כדלקמן:


באזור בו ניתנו הוראות "מצב מיוחד בעורף" ,רשאי הורה אחד להיעדר מעבודתו על מנת לשמור על ילדו שהינו
מתחת לגיל .14



מעסיק אינו רשאי לחייב עובדת להגיע לעבודה בניגוד להוראות פיקוד העורף.



מעסיק שיפטר עובד הנעדר מעבודתו בהתאם להוראות פיקוד העורף ,פועל ,לכאורה ,בניגוד לחוק וביה"ד
לעבודה יהיה מוסמך לבטל פיטורין אלה.
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מילוי ושליחת תביעת דמי לידה בטופס מקוון
ביום  29.5.2014פרסם המוסד לביטוח הלאומי הודעה בנושא מילוי ושליחת טופס תביעה לדמי לידה "און ליין"
(במקוון) ,לפיה במקרים הבאים המוסד משלם את דמי הלידה באופן אוטומטי ,ללא צורך בהגשת תביעה:


כאשר אישה מועסקת כשכירה ע"י מעסיק שנמצא בהסדר תשלום דמי לידה באופן אוטומטי;



כאשר אישה הינה עובדת עצמאית הרשומה בביטוח הלאומי;



כאשר אישה מקבלת גמלה לשמירת היריון עד ליום הלידה;



כאשר אישה מקבלת דמי אבטלה עד ליום הלידה.

נזכיר כי ביום  22.6.2011פרסם המוסד לביטוח לאומי הודעה למעסיקים על האפשרות להגיש תביעה לדמי לידה
בעבור העובדות באופן אוטומטי .בהתאם להודעה זו המעסיקי ם יכולים להגיש תביעות לתשלום דמי לידה באופן
אוטומטי עבור העובדות שלהם ,כולל תביעות לתשלום הפרשים.
בהליך זה אין צורך בהגשה ידנית של טופס התביעה ,אלא המעסיק משגר את פרטי היולדת ונתוני השכר בתוכנה
המתאימה ,באמצעות לשכת השירות .המוסד לביטוח הלאומי יעביר את התשלום לחשבון הבנק של היולדת בתוך
שבוע מקליטת התביעה.
בהקשר זה חשוב להדגיש כי ,לקוחות רבים של מלם שכר נהנים מהשירות האוטומטי להגשת תביעות לתשלום דמי
לידה באמצעות מערכת השכר.
מטרות ויעדים של המערכת


מענה אוטומטי ממוכן לניהול התביעה לדמי לידה.



ניהול תשלום נכון ואמין של דמי לידה עפ"י החוק (שוטף והפרשים).



מיצוי מלא ואוטומטי של זכויות היולדת (שוטף והפרשים).



שירות אישי ואמין ליולדת.



חיסכון בהתרוצצויות העובדת למשרדי המעביד והמוסד לביטוח לאומי.



חיסכון בעבודת ניירת ומעקבים ידניים לחשבי השכר במשרדים.



עפ"י הנחיית המוסד לביטוח לאומי השירות תקף לגבי נשים בלבד ,דהיינו גברים שיבחרו לצאת לחופשת לידה

יצטרכו בכל מקרה להגיש עצמאית את התביעה לדמי לידה.
תיאור המערכת


החל מהחודש הראשון לחופשת הלידה ובהנחה שדווחה למערכת השכר הפסקת עבודה מתאימה ,מנהלת
המערכת את נתוני היולדת הרלוונטיים לחישוב דמי הלידה ומעבירה באופן אוטומטי ,באמצעות ממשק,
ממערכת השכר למערכת של המוסד לביטוח לאומי – תחום אמהות את כל נתוני ההעסקה וההכנסות של
היולדת במהלך  10חודשי עבודה שקדמו לתחילת חופשת הלידה.



נתוני ההעסקה וההכנסות המועברים ,הינם בהתאם להגדרת המוסד לביטוח לאומי – ברוטו ביטוח לאומי,
כולל התייחסות לתקופות עבודה המוגדרות בחוק.



כל שינוי עתידי של הגדרות המוסד לביטוח לאומי ,יעודכן באופן אוטומטי במערכת.

 במהלך השנה ממועד הלידה – מתבצע תהליך לילי לניהול שוטף של נתוני היולדת תוך בחינה ואפיון שינויים
רטרואקטיביים שחלו בברוטו ביטוח לאומי של היולדת והעברה בהתאם באמצעות ממשק אוטומטי (הפרשים
שליליים או חיוביים) למוסד לביטוח לאומי ,לצורך התחשבנות רטרואקטיבית של תשלום דמי הלידה.
לקוחות המעוניינים להצטרף לשירות ,מתבקשים לפנות למנהל השירות במלם שכר.
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תיקון התוספת לחוק חופשה שנתית – הוספת יום האזכרה
הפרטית של חלל מערכות ישראל
ביום  18.6.2014פורסם ברשומות חוק חופשה שנתית (תיקון מס'  ,)13התשע"ד ,2014-לפיו בחוק חופשה שנתית,
התשי"א ,1951-בתוספת לסעיף  6לחוק ,המגדירה מועדים נוספים בהם רשאי עובד להיעדר ממקום עבודתו על
חשבון מכסת חופשתו השנתית ,התווסף סעיף  8אשר מתייחס ליום האזכרה הפרטית של חלל מערכות ישראל או של
מי שנפטר כתוצאה מפגיעת איבה – לגבי קרוב משפחתו של מי מהם.
בהתאם לשינוי ,קרוב משפחתו של חלל מערכות ישראל ופעולות האיבה ,כאמור ,יהיה רשאי להיעדר מעבודתו ביום
האזכרה הפרטית של נפטר במערכות ישראל ,על חשבון ימי חופשתו השנתית ,זאת בנוסף להיעדרות ביום הזיכרון
הממלכתי לחללי מערכות ישראל ולחללי פעולות איבה וטרור ,החל כל שנה ערב יום העצמאות.
יצוין כי "קרוב משפחה" לעניין הסעיף החדש הינו מי שעונה להגדרות סעיף 4א לחוק יום הזיכרון לחללי מערכות
ישראל ,התשכ"ג ,1963-או סעיף 7ה לחוק התגמולים לנפגעי פעולות האיבה ,התש"ל ,1970-לפי העניין.

תשלום קצובת ביגוד לשנת 0281
כמידי שנה ,בחודש יולי  2014שולמה קצובת ביגוד לעובדים הזכאים ,בגין התקופה שמחודש ינואר ועד חודש
דצמבר  ,2014באופן יחסי לתקופת העבודה וחלקיות המשרה.
בהתאם לסעיף  28.425בתקשי"ר ,רמות הביגוד הן:


רמה 3-לעובדים בדרגות עד הדרגה ( 16כולל) בדירוג המנהלי ודרגות מקבילות בדירוגים המקצועיים;



רמה 4-לעובדים בדרגות מדרגה  17ומעלה בדירוג המנהלי ודרגות מקבילות בדירוגים המקצועיים.



רמת הביגוד לעובד הזכאי לקצובת ביגוד של מקבלי קהל תיקבע לפי דרגת השיא של המשרה בה הוא משובץ,
או לפי דרגתו ,אם הוענקה לו דרגה אישית הגבוהה משיא דרגתו בתקן.

 יצוין כי ,החל משנת  2012כל עובדי ההוראה זכאים לקצובת ביגוד לפי רמה  .4כמו כן ,החל משנת  2013כל
העובדים בדרוג מנהלי מחלקות חינוך זכאים גם לקצובת ביגוד לפי רמה .4
תעריפי קצובת הביגוד עודכנו בכ 1.0%-ונכון לשנת  2014עומדים על:


 ₪ 1,516לשנה לעובדים הזכאים לקצובת ביגוד ברמה ;3



 ₪ 2,116לשנה לעובדים הזכאים לקצובת ביגוד ברמה ;4



 ₪ 4,331לשנה למנכ"לים ולמקביליהם לפי אחוז ההצמדה לשכר המנכ"ל;



 ₪ 4,331לראש רשות מקומית וסגניו בשכר;



 ₪ 676לשנה  -קצובת ביגוד נוספת למורה לחינוך גופני בשיעור משרה מ 30%-ועד ;50%



 ₪ 1,347לשנה  -קצובת ביגוד נוספת למורה לחינוך גופני בשיעור משרה מ 50%-ומעלה;

 ₪ 0.70 לכל שעת עבודה לסטודנטים;
תעריפי קצובת ביגוד לשנת  2014עבור גמלאים בפנסיה תקציבית שקצבתם הוקפאה והוצמדה למדד ,אשר פרשו
לגמלאות לפני שנת  2014עומדים על:


 ₪ 1,520לשנה לגמלאים הזכאים לקצובת ביגוד ברמה ;3



 ₪ 2,120לשנה לגמלאים הזכאים לקצובת ביגוד ברמה .4
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קצובת ביגוד לשנת הלימודים תשע"ד לעובדי הוראה המועסקים בשירות המדינה
כללי
כפי שפורסם בהרחבה בדף המידע של מלם שכר לחודש פברואר  ,2014בהמשך להסכם הקיבוצי שנחתם ביום
 ,22.7.2013בין המדינה לבין הסתדרות המורים ,בדבר השתתפות העובדים בנטל לתקופה זמנית ,לצורך ייצוב
המצב הפיסקאלי במדינה ,ביום  3.12.2013פרסם הממונה על השכר חוזר עם הוראות ביצוע להסכם זה המפרט,
בין היתר ,הנחיות בדבר תשלום קצובת ביגוד בתעריף מופחת לעובדי הוראה בשירות המדינה כדלקמן:
תחולה
הוראות הביצוע לתשלום קצובת ביגוד בתעריף מופחת חלות על כל העובדים המועסקים בשירות המדינה,
המדורגים בדירוג עובדי הוראה והמועסקים בגני הילדים ,בבתי הספר היסודיים ,בחטיבות הביניים ,בתפקידי
פיקוח ומטה ובמכללות להכשרת עו"ה.
תעריפי קצובת ביגוד מופחתים לשנת הלימודים תשע"ד
לעובדי הוראה ,כאמור לעיל ,במשכורת חודש יולי  ,2014תשולם קצובת ביגוד בתעריף מופחת כלהלן:
 .1לעובדי ההוראה שויתקם מגיע עד  25שנים (ועד בכלל) ,תשולם קצובת ביגוד בשיעור  ,84%מהסכום
הקבוע לגבי רמה  ,3כמשמעותה בהוראות החשב הכללי במשרד האוצר.
 .2לעובדי ההוראה שויתקם עולה על  25שנים ,תשולם קצובת ביגוד בשיעור  ,84%מהסכום הקבוע לגבי רמה
 ,4כמשמעותה בהוראות החשב הכללי במשרד האוצר.
להלן פירוט תעריפי קצובת ביגוד המופחתים:
וותק

רמת ביגוד

התעריף המופחת

 25 – 1שנים

3

₪ 1,273

מ 26-שנים ומעלה

4

₪ 1,777

יודגש כי לפי הבהרת מרכז השלטון המקומי ,הוראות הביצוע המפורטות לעיל ,אינן חלות על העובדים המדורגים
בדירוג עובדי הוראה המועסקים ברשויות המקומיות.

עדכון תעריף הבראה לשנת  0281במגזר הפרטי
ביום  22.6.2014פרסם ראש אגף עבודה ומשאבי אנוש של התאחדות התעשיינים בישראל ,חוזר בנושא דמי הבראה
לשנת  ,2014לפיו ההסכם הקיבוצי הכללי בדבר גובה השתתפות המעסיק בהוצאות הבראה של עובדיו מיום
 ,13.7.1998הוארך עד ליום .30.6.2015
ביום  19.6.2014נחתם הסכם קיבוצי עם ההסתדרות לפיו גובה דמי ההבראה (השתתפות המפעל בהוצאות
ההבראה והנופש של עובדיו) לשנת  2014יעודכן ב( 1%-בהתאם לשיעור עליית המדד מחודש מאי  2013עד חודש
מאי  ,)2014מסך של  ₪ 374לסך של .₪ 378
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זכויותיהם של המשרתים במילואים
עובד הנקרא למילואים ,ישולם לו תגמול יומי אשר יחושב לפי שכרו או הכנסתו החייבים בביטוח לאומי בשלושת
החודשים אשר קדמו ל 1-בחודש שבו החל שירות המילואים ,מחולק ב .90-אם העובד משרת שירות רצוף של 7
ימים ,תגמול המילואים ישולם לו בעבור כל ימי השירות .עובד המשרת שירות הקצר מכך ,בשירות שאורכו בין 1-5
ימים ישולם התגמול היומי עבור כל יום ,בתוספת של  40%לכל אחד מימי השירות .בשירות שאורכו  6ימים,
ישולם התגמול היומי בתוספת יום אחד.
במידה והעובד הועסק אצל המעסיק במשך יותר מ 75-ימים ,על המעסיק לשלם לו במועד תשלום השכר את גובה
השכר אשר היה משולם לו אילו היה ממשיך לעבוד באופן רגיל .לאחר העברת התגמול למעסיק מהביטוח הלאומי,
יבוצע קיזוז באופן מתאים.
התעריף היומי המינימאלי עבור כל יום מילואים עומד על  ,₪ 196.02ו ₪ 5,881-לחודש .התעריף המקסימאלי ליום
מילואים עומד על  ₪ 1,441.33ו ₪ 43,240-לחודש.
במידה שעובד גויס למילואים לאחר שעות העבודה (אחה"צ או בלילה) ,יש לשלם לו את שכרו עבור השעות בהן
עבד ,וזאת ללא קשר לתגמול המילואים אשר יקבל ,שאין לנכותו ממנו.
תקופת שירות המילואים תובא בחשבון לעניין קביעת תקופת הזכאות לתשלום דמי הבראה ומחלה ,אך לא לעניין
ימי חופשה.
חל איסור על מעסיק לפטר עובד בשל שירותו במילואים .ואם נעשו פיטורים -הרי שהם בטלים .במידה ושירות
המילואים עולה על יומיים רצופים ,חל על המעסיק איסור לפטר עובד (וגם לא ליתן הודעה מוקדמת לפיטורים) גם
במהלך תקופה מוגנת של  30ימים לאחר תום שירות המילואים (אלא אם כן הפיטורין אינם קשורים למילואים
והמעסיק יקבל היתר מועדת התעסוקה).

חוזר זה נועד למידע כללי בלבד וייתכן כי נפלו בו טעויות ו/או השמטות .לפיכך
אין בחוזר זה כדי להוות תחליף לחוות דעת מקצועית פרטנית וכל המסתמך על
המידע בכל דרך שהיא ,עושה זאת על אחריותו בלבד .האמור בחוזר זה כפוף
לאמור בחקיקה ,פסיקה ,הוראות ביצוע מנהליות ,והסכמים מחייבים אחרים.
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