תאריך פרסום31.8.2014 :

הוראות מיוחדות בעקבות

החודש בדף המידע
הוראות מיוחדות בעקבות מבצע "צוק
איתן"
• מבצע "צוק איתן" תשלום מקדמה
למשרתים במילואים או לבנות
זוגם;
• הנחיה בעקבות מבצע "צוק איתן"-
הקלות לחיילי מילואים;
• תקנות מס רכוש וקרן פיצויים
)תשלום פיצויים()נזק מלחמה ונזק
עקיף()הוראת שעה( ,התשע"ד-
;2014
• תכנית חירום ייחודית לעסקים
בדרום;
• הסכם קיבוצי מיום  3.8.2014בדבר
תשלום שכר לעובדים באזור הקובע
במהלך מבצע "צוק איתן";
• שי לעובדי המדינה המגויסים
למבצע "צוק איתן" ובני
משפחותיהם;
• ניצול ימי מחלה לצורך בני משפחה
שנפגעו במסגרת מבצע "צוק איתן";
שכר והסכמים קיבוציים
• הסכם קיבוצי לדרוג רופאים מיום
 – 25.8.2011יישום פעימה רביעית
מ;1.8.2014-
• תמריץ אחיות;
• הסכם קיבוצי מיום - 26.6.2014
עדכון הסכם קיבוצי עוז לתמורה;

מבצע " צוק איתן "
מבצע

"צוק

איתן"

מקדמה

תשלום

למשרתים במילואים או לבנות זוגם
כפי שפורסם בדף המידע של מלם שכר לחודש יולי  ,2014המוסד
לביטוח לאומי ,בתיאום עם צה"ל ,קיבל החלטה לשלם אוטומטית
מקדמה ע"ח תגמולי המילואים כדלקמן:


לאוכלוסיית המגויסים בצו  8שהם מבוטחים לא שכירים.



למעסיקים של המגויסים השכירים ,על חשבון התגמולים

שיועברו אליהם לאחר שיגישו תביעות בסיום המבצע.
ביום  22.7.2014פרסם המוסד לביטוח לאומי הודעה נוספת בנושא
תשלום מקדמה למשרתים במילואים במבצע "צוק איתן" ולבנות
זוגם ובה פירוט נוהל הטיפול בפניות של משפחות המשרתים
במילואים ,אשר יפנו באופן יזום למוסד לביטוח לאומי בבקשה
לקבל מקדמות ע"ח תגמולי המילואים.
לפי ההודעה ,היה ושולמה מקדמה ע"ח תגמולי המילואים לעובד
שכיר )הזכאי לתגמול באמצעות מעסיקו( – לו או לבני משפחתו -
יחויב אותו משרת מילואים שכיר להחזיר את הסכום ששולם לו ,עם
תשלום התגמול למעסיק.
גובה המקדמה על חשבון תגמולי המילואים יהיה לפי מעמדו של
המשרת במילואים ערב השירות ,כפי שנקבע בחוק ,כדלהלן:


לסטודנטים  -תשולם המקדמה בגובה התגמול המזערי.



למובטלים – תשולם המקדמה בגובה התגמול המזערי או
תגמול בגובה דמי-האבטלה ,או עפ"י שכר עבודה ל"מובטל
חדש" ,לפי הגבוה מביניהם.

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.



לעצמאים – תשולם המקדמה בגובה התגמול המלא המחושב
לפי בסיס ההכנסה ,על פי החישוב שנקבע בחוק.



לשכירים – תשולם המקדמה בגובה התגמול המזערי .אם
יומצאו תלושי שכר רלוונטיים לתקופת השרות ,ישולם תגמול
מלא ,באמצעות טופס תביעה אשר ימולא ע"י המשרת
במילואים.
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הנחיה בעקבות מבצע "צוק איתן" -הקלות לחיילי מילואים
ביום  10.8.2014העבירה רשות המסים למנהלי המשרדים האזוריים הנחיה בעקבות מבצע "צוק איתן" -הקלות
לחיילי מילואים ,לפיה לאור המצב הביטחוני עקב מבצע "צוק איתן" ומתוך מטרה להקל על ציבור הנישומים
והמייצגים המגויסים ,מתבקשים פקידי השומה לגלות התחשבות בציבור בכל הנוגע לעמידה במועדים הקבועים
בחוק ,לרבות:
U

U



התחשבות בעת קבלת החלטות בבקשות לביטולי ריבית וקנסות ,בגין אי עמידה במועדי תשלום ו/או דיווח.



התחשבות במתן ארכות להגשת השגות וערעורים.



התחשבות במתן ארכות להגשת מסמכים נוספים.

כמו כן ,מתבקשים פקידי השומה להשתדל לתת פתרונות במסגרת החוק ליתר הבעיות הנובעות מאי עמידה
במועדים ,אי המצאת מסמכים וכדומה.

תקנות מס רכוש וקרן פיצויים )תשלום פיצויים()נזק מלחמה ונזק
עקיף()הוראת שעה( ,התשע"ד2014-
ביום  7.8.2014פורסמו ברשומות תקנות מס רכוש וקרן פיצויים )תשלום פיצויים()נזק מלחמה ונזק עקיף()הוראת
שעה( ,התשע"ד .2014-מטרות התקנות הן:
U

U



להגדיר למי ,בהתמלא אילו תנאים ,יש זכאות להגיש תביעה בגין נזק עקיף לקרן הפיצויים של רשות המסים;



לפרט מסלולי פיצוי שונים שהניזוק יוכל לבחור.

בהמשך לכך ,ביום  10.8.2014פרסמה רשות המסים חוזר בנושא עם הוראות ביצוע ,ולהלן עיקרן:
U

U



תקנות הפיצוי חלות על עסקים הנמצאים בטווח של עד  40ק"מ מרצועת עזה ,על פי המפה שפורסמה על ידי
פיקוד העורף ובהתאם לקבוע בתקנות.



מנגנון הפיצוי מתחלק לשלושה מסלולים חלופיים על פי בחירת העוסק )"מסלולים ירוקים"(:

U

U

 מסלול שכר  -פיצוי בגין שכר ששולם לעובדים שלא הגיעו לעבודתם בהתאם להנחיות פיקוד העורף.
הפיצוי יהיה בגובה ) 132.5%מקדם שונה נקבע עבור חברת כח אדם ,מעסיק בפועל של עובדי חברת כח
אדם ,קיבוץ ,מלכ"ר זכאי( משכרו היומי הרגיל של כל עובד שנעדר מהעבודה ,ללא תשלומים חד פעמיים,
עבודה נוספת ,החזרי הוצאות וגילום מס ,ועד לתקרה של  ₪ 1,040ליום ,כפול מספר ימי ההיעדרות.
נוסחת החישוב מפורטת בהרחבה ,לרבות דוגמאות בחוזר רשות המסים.
הפיצוי במסלול זה יינתן בעבור עובדים כמפורט להלן:
•

עובד שבתקופת הפיצוי נעדר מעבודתו לפי הוראות פיקוד העורף ,או עקב הוראה על סגירת מוסד
החינוך שבו העובד מועסק ,ובלבד שבתקופת היעדרותו נמצא מקום עבודתו ביישוב באזור המיוחד.

•

עובד שנעדר ממקום עבודתו מפני שהשגיח על ילדיו הקטנים ,מתחת לגיל  ,14עקב סגירת מוסדות
חינוך בהתאם להנחיות פיקוד העורף או להנחיות ראש הרשות המקומית )הפיצוי ניתן רק לאחד מן
ההורים(.

•

עובד עם מוגבלות ,שנמנע ממנו להגיע למקום העבודה ולשהות בו ,משום שאינו יכול לעמוד בהנחיות
פיקוד העורף.

•

לכל עובד בטווח של  0עד  7ק"מ מהרצועה ,שנעדר מעבודתו בשל המצב הביטחוני.
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 מסלול מחזורים  -פיצוי בגין ירידה במחזור העסקי בשל המצב הביטחוני ,בהתאם לדיווח השוטף של
העוסק למע"מ )חד חודשי או דו-חודשי( .נוסחת הפיצוי מבוססת על השוואת המחזור העסקי בהתאם
לשיטת הדיווח כאמור ,לעומת תקופה מקבילה אשתקד .סך הפיצויים במסלול זה לא יעלה על  4מיליון .₪
 מסלול הוצאות  -פיצוי בגין הנזק התפעולי שנגרם לעסק בתקופה הרלוונטית ,בשל המצב הביטחוני
בדרום .סך הפיצויים במסלול זה לא יעלה על  4מיליון .₪


בעלי עסקים חדשים ,שהחלו את פעילותם עד  1.7.14יוכלו לבחור בהגשת תביעה בין מסלול שכר לבין מסלול
מחזורים המותאם להם.



התנאי להגשת תביעה בכל אחד מהמסלולים הוא תשלום משכורת לעובדים שנעדרו בשל המצב הביטחוני,
U

U

בתנאים שייקבעו בתקנות .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 .כמו כן ,הודיע מנהל רשות
המסים כי עסקים בטווח של עד  7ק"מ אשר יתבעו לפי התקנות העיקריות ) ,(1973לא יצטרכו לעמוד בתנאי
של השבתת פעילות של  24שעות בתעשייה ושל שבוע ימים בענפי המסחר והשירותים.


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  4מיליון .₪



מועדי הגשה :הגשת תביעות תתאפשר החל מיום  . 10.8.2014המועד האחרון להגשת תביעות ,הנו ביום
.10.12.2014



רשות המסים פועלת למתן מקדמות לפי הודעה על נזק ובקשה לקבלת מקדמה בגין "נזק עקיף" ,עוד בטרם
הגשת התביעה ,כחלק מסיוע בבעיית תזרים המזומנים שנוצרה לעסקים ,וזאת ,עד להגשת התביעה ואישורה.
כללי חישוב המקדמה מפורטים בהרחבה לרבות דוגמאות בחוזר רשות המסים.

 באתר רשות המסים פורסם כל המידע הרלוונטי לעניין הגשת התביעות לקבלת פיצוי ,לרבות דף שאלות
ותשובות בנושא "נזק עקיף" במבצע "צוק איתן" ופתחה מוקדי הדרכה על מנת לסייע בהגשת התביעות.
כפי שצוין לעיל ,אחד התנאים לקבלת פיצויים הוא תשלום משכורות לעובדים ,ובשל קושי אמיתי של בעלי
העסקים לשלם את המשכורות לעובדים ,ללא סיוע מיידי .בנוסף ,ביום  14.8.2014פרסמה רשות המסים הודעה
לפיה יתאפשר להגיש שתי תביעות נפרדות במסלול שכר עבור נזקי מבצע "צוק איתן"  -אחת בגין חודש יולי
U

U

U

U

U

U

U

U

והשנייה בגין חודש אוגוסט ,וזאת במקום הגשת תביעה אחת.
יובהר כי ניזוק אשר הגיש תביעה במסלול שכר עבור חודש יולי לא יוכל לבחור גם בהגשת תביעה במסלול
מחזורים או הוצאות שוטפות ,אלא אם כן זכאי להגיש תביעה במסלול האדום.

תכנית חירום ייחודית לעסקים בדרום
ביום  23.07.2014פרסם משרד הכלכלה קריאה לבעלי עסקים קטנים ובינוניים בדרום הארץ הנמצאים באזור
העימות לגביהם הוכרז מצב מיוחד בעורף ,לפנות למומחי מערך "מעוף" המופעל על ידי הסוכנות לעסקים קטנים
ובינוניים ,לקבלת מידע ,יעוץ וסיוע .בין כלי הסיוע בתכנית :ליווי לקבלת פיצוי ממס רכוש ,כולל סיוע במילוי
טפסים לרשויות המס ,ייעוץ עסקי בהיקף של עד  20שעות ,הדרכות לבעלי עסקים בחירום וייעוץ לקבלת מימון
מקרנות .העסקים ייהנו מפטור מאגרת פתיחה וזמן טיפול מהיר ) 9ימים במקום טיפול שנעשה במשך חודש
בשגרה(.
U

U

U

U
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בנוסף לכך הודיעה הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה ,בשיתוף עם משרד החשב הכללי באוצר,
על הפעלת מסלול מיוחד לתושבי הדרום במסגרת "קרן לעסקים בערבות מדינה" .מסלול זה יאפשר לסוכנות
לעסקים קטנים להעניק ערבות לבנקים ,באופן שיאפשר להם לתת הלוואות מגובות בערבות מדינה לעסקים.
הערבות ,בהיקף של  85%במקום  70%מכל הלוואה .בנוסף ,יועמדו לרשות בעלי העסקים נציגי הגופים המתאמים
את ההלוואות בערבות מדינה ,שיגיעו לסניפי המעוף באשדוד ,אשקלון ,באר שבע ושדרות ויפגשו עם העסקים.

הסכם קיבוצי בדבר תשלום שכר לעובדים באזור הקובע במהלך מבצע
"צוק איתן"
ביום  3.8.2014נחתם בין מדינת ישראל ונשיאות הארגונים העסקיים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה
הסכם קיבוצי שעניינו תשלום שכר לעובדים באזור הקובע ,אשר נעדרו מעבודתם בשל המצב הביטחוני )להלן:
ההסכם( ,לפיו כל מעסיק ,שההסכם האמור חל עליו ,ישלם לכל עובדיו את מלוא השכר כמפורט להלן ,לרבות
תנאים סוציאליים ,בשל היעדרות העובד בכל יום ויום או בחלק מהימים בתקופה הקובעת ועל פי האזור הקובע
כמפורט להלן.
בהמשך לכך ביום  11.8.2014פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר עם הוראות ביצוע בנוגע לתשלום שכר
לעובדים בשירות המעסיקים ,שנעדרו מעבודתם בהתאם להוראות פיקוד העורף או עקב הוראת רשות מקומית ,עקב
סגירת מוסדות חינוך בשל המצב הביטחוני או בשל המצב הביטחוני ,כמוגדר בהסכם.
להלן עיקרי ההסכם:
תחולת ההסכם
הוראות ההסכם יחולו על:
U

U

U

U

U

U



כל העובדים המועסקים בשירות המדינה ,אשר משכורותיהם מחושבות לפי הסכמים קיבוציים החלים לגבי
אחד הדירוגים המיוצגים ע"י הסתדרות העובדים החדשה.



כל העובדים המועסקים אצל מעסיקים החברים בארגוני המעסיקים ,החברים ב"נשיאות הארגונים
העסקיים".



יודגש כי ,על המעסיק שההסכם חל עליו ,לשלם לעובדיו שכר כמפורט להלן ,בין אם הגיש אותו המעסיק

תביעה לפי התקנות ,כפי שפורסמו לעיל ,ובין אם לאו.
הוראות ההסכם לא יחולו על אלה:
U

U



U

U

מי שנקרא לשירות עבודה לפי חוק שירות עבודה בשעת חירום התשכ"ז) .1967-למען הסר ספק מובהר כי
בהתאם לכך ,מי שנקרא לשירות עבודה כאמור ולא התייצב כנדרש ממנו ,לא יהיה זכאי לשכר על-פי ההסכם,
למעט עובד אשר שוחרר כדין לפי החוק האמור ,ולגבי התקופה שלגביה שוחרר כאמור(.



מי שחל לגביו הסכם קיבוצי אחר ,שהסתדרות העובדים הכללית החדשה אינה צד לו ,ואשר מסדיר ,בין היתר,

תשלום שכר בעד תקופת היעדרות באזור הקובע ,כולה או חלקה ,לא יהיה זכאי לשכר על פי ההסכם.
האזור הקובע
"האזור הקובע" לעניין ההסכם – אזור מוכרז ,שנקבע לצורך תקנות מס רכוש וקרן פיצויים )תשלום פיצויים()נזק
מלחמה ונזק עקיף()הוראת שעה( ,התשע"ד.2014-
התקופה הקובעת
התקופה הקובעת לעניין ההסכם הינה התקופה החל מיום  8.7.2014ועד יום  31.8.2014או עד לביטול ההכרזה על
מצב מיוחד בעורף לפי חוק ההתגוננות האזרחית ,התשי"א ,1951-על רקע מבצע "צוק איתן" ,המוקדם מביניהם.
U

U
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האוכלוסייה הזכאית
עובד זכאי לתשלום לפי הוראות ההסכם אם מתקיימים לגביו אחד התנאים המפורטים להלן:


העובד מועסק במוסד חינוך אשר באזור הקובע והוא נעדר מעבודתו באחד או יותר מהימים בתקופת ההסכם,
עקב החלטה בדבר סגירת מוסדות חינוך.



העובד נעדר מעבודתו לצורך השגחה על ילדו ,הנמצא עמו ,באחד או יותר מהימים בתקופת ההסכם ,עקב
החלטה בדבר סגירת מוסדות חינוך שבו לומד או שוהה הילד ,או עקב החלטה בדבר סגירת מוסדות חינוך
ביישוב מגוריו ,אף אם הילד לא היה רשום למוסד החינוך ,בהתקיים תנאים נוספים במצטבר:
 במועד היעדרותו של העובד ממקום עבודתו נמצא מוסד החינוך שנסגר באזור הקובע.
 בתקופה שבה מוסד החינוך היה סגור כאמור לעיל ,ובמקום עבודתו של העובד או של בן זוגו לא הייתה
מסגרת נאותה להשגחה על הילד.
 מתקיים לגבי העובד אחד מהתנאים הבאים ,והוא הצהיר על כך בכתב:
•

הילד נמצא בחזקתו הבלעדית של העובד ,או שהעובד הוא הורה יחיד של הילד ,או שהעובד הינו
"אומן" – הורה במשפחת אומנה;

•

בן זוגו 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 להשגיח על הילד;



העובד מתגורר ביישוב ,באזור שבטווח שבין  0ל 7-קילומטר מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה ,והוא
נעדר מעבודתו בשל המצב הביטחוני.



אדם עם מוגבלות אשר מתקיימים לגביו שני תנאים אלה ,במצטבר:
 מוגבלותו ידועה למעסיק או שהמציא למעסיק אישור/תיעוד רפואי המעיד על מוגבלותו.
 מוגבלותו מונעת ממנו להגיע למקום העבודה או לשהות בו ,משום שאינו יכול לעמוד בהנחיות פיקוד
העורף בתקופת ההסכם.



הורה של אדם עם מוגבלות אשר מתקיימים לגביו שלוש התנאים המצטברים האלה:
 המוגבלות של בנו או בתו של העובד ידועה למעסיק ,או שהעובד המציא למעסיק אישור/תיעוד רפואי על
המוגבלות של בנו או בתו.
 ההורה נעדר מעבודתו לצורך השגחה על בנו או בתו ,כיוון שהמוגבלות אינה מאפשרת לו או לה לפי העניין,
לעמוד בהוראות פיקוד העורף בתקופת ההסכם.
 מתקיים לגבי ההורה אחד מהתנאים הבאים ,והוא הצהיר על כך בכתב:
•

האדם עם המוגבלות )בנו או בתו( נמצא בהחזקתו הבלעדית של העובד ,או שהעובד הוא הורה יחיד
של האדם עם המוגבלות;

•

בן זוגו של העובד הוא עובד או עובד עצמאי ,ולא נעדר מעבודתו ,מעסקו או מעיסוקו במשלח ידו,
לצורך השגחה על בנו או בתו שהם אדם עם מוגבלות,

•

ואם בן הזוג אינו עובד ,או עובד עצמאי – נבצר ממנו להשגיח על בנו או בתו שהם אדם עם מוגבלות.

למען הסר ספק ,לא ישולם שכר לפי הוראות ההסכם בשל היעדרו של עובד בגין מחלה ,תאונה ,חופשה או
מילואים.
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השכר לתשלום לפי הוראות ההסכם מיום 3.8.2014


השכר שישולם לעובד בגין התקופה בה נעדר מעבודתו ,בהתאם למפורט לעיל ,יהיה "שכר עבודה יומי" ,שהוא
שכר רגיל ברוטו ללא תוספות ,כגון :תשלומים חד פעמיים ,מתנות לחגים ,פרמיות לא קבועות ,תשלומים
שנתיים ,שעות נוספות בפועל ,תוספות משמרות ,כוננויות ,החזרי הוצאות וגילום מס בגינם וכיו"ב .גובה "שכר
העבודה היומי" לעניין תשלום זה לא יעלה על התקרה של .₪ 1,050
U



U

בנוסף ,יבוצעו הפרשות סוציאליות בגין השכר שישולם ,ובהתאם לזכאות העובד.

 לעובד ,אשר לא עבד בחלק מיום העבודה ,ישולם החלק היחסי של השכר ,ובלבד שמספר השעות בהן לא עבד
העובד גבוה משעה אחת .במקרה שבו מספר השעות בהן לא עבד העובד הוא לכל היותר שעה אחת ביום
העבודה ,העובד לא יהיה זכאי מכוח ההסכם לכל תשלום בגין אותו יום עבודה.
הוראות מיוחדות לגבי תשלום השכר לעובדים המועסקים בשירות המדינה
U



בהתאם לחוזר הממונה על השכר והסכמי עבודה ,השכר ,אשר ישולם לעובד בשירות המדינה בשל התקופה בה
U

U

U

U

לא עבד ,בהתאם לאמור לעיל ,יהיה "שכר העבודה היומי" ,אשר יחושב לפי הממוצע ,בשלושת החודשים
אפריל ,מאי ,יוני  2014של השכר ליום עבודה ,כשהוא מחושב לפי הרכיבים המובאים בחשבון לחישוב ערך
שעה )או ערך יום ,לפי העניין(.


גובה "שכר העבודה היומי" לעניין תשלום זה לא יעלה על התקרה של .₪ 1,050



התשלום עבור ימי ההיעדרות יחושב כמכפלה של השכר היומי ,שחושב כאמור ,במספר הימים בתקופה
הקובעת בהם העובד לא עבד ,בהתאם לאמור לעיל.



לגבי עובד אשר שכרו מחושב על בסיס יומי ,כשכר שעה או לפי תפוקות:
 מספר הימים לחישוב השכר היומי הממוצע בשלושת החודשים אפריל ,מאי ,יוני  2014לעובדים במקומות
עבודה בהם עובדים חמישה ימים בשבוע  -הינו  66ימים.
 מספר הימים לחישוב השכר היומי הממוצע בשלושת החודשים הנ"ל לעובדים במקומות עבודה בהם
עובדים שישה ימים בשבוע – הינו  79ימים.



עובד אשר לא עבד באחד או יותר משלושת החודשים אפריל ,מאי יוני  2014אך עבד בחודש יולי  ,2014יבוצע
לגביו החישוב כדלקמן:
 אם עבד לפחות שלושה חודשים לפני חודש יולי  – 2014על-פי הממוצע של שלושת החודשים האחרונים
המלאים בהם עבד )גם אם לא היו ברצף(.
 אם עבד בסה"כ פחות משלושה חודשים לפני חודש יולי  – 2014עפ"י הממוצע של חודשי העבודה המלאים
בהם עבד בתקופה שקדמה לחודש יולי .2014
 אם לא עבד חודש עבודה מלא לפני חודש יולי  – 2014על-פי השכר החודשי/שעתי/יומי שלפיו חושב שכרו,
בגין הימים בהם עבד בחודש יולי .2014



לעובד אשר לא עבד בחלק מיום עבודה ,ישולם שכר על פי ההסכם באופן יחסי ,ובלבד שמספר השעות בהן לא
עבד העובד גבוה משעה אחת .במקרה שבו מספר השעות בהן לא עבד העובד הוא לכל היותר שעה אחת ביום
העבודה ,העובד לא יהיה זכאי מכוח ההסכם לכל תשלום בגין אותו יום עבודה.



יש לבצע הפרשות וניכויים לקופות גמל )קרן פנסיה ,ביטוח מנהלים ,קרן השתלמות וקופות גמל לתגמולים(
לגבי השכר המשולם עפ"י סעיף זה ,בגין הרכיבים הרלוונטיים לכל סוג של הפרשה.
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לעניין חישוב היקף ההעסקה השנתי של עובדים המועסקים על בסיס יומי או שעתי ,לצורך חישוב תשלומים

שנתיים המגיעים להם ,יראו את ימי ההיעדרות עקב המצב הביטחוני ,כאמור לעיל ,כאילו היו ימי היעדרות
בשכר.
מקדמות ששולמו על חשבון שכר העבודה בגין ההיעדרות ,עקב המצב הביטחוני בחודש יולי 2014


לגבי עובד ,אשר זכאי לתשלום שכר לפי ההסכם וקיבל מקדמה במשכורת חודש יולי  2014על חשבון שכר
עבודה ,בגין תקופת ההסכם ,תהווה המקדמה שכר עבודה תמורת הימים בהם נעדר העובד ממקום עבודתו
בתקופת ההסכם כאמור.



מובהר כי לפי הוראות הממונה על השכר מיום  ,11.8.2014לגבי העובדים בשירות המדינה ,כנגד תשלום השכר
כאמור לעיל ,ינוכו המקדמות ,אשר שולמו להם לפי הוראות חוזר הממונה על השכר מיום .21.7.2014



למען הסר ספק אין לזכות את העובד בתשלום שכר כפול בעבור אותה תקופה.

U

U

U

U

החזר ימי חופשה שנוכו בגין ההיעדרות עקב המצב הביטחוני בחודש יולי 2014


לגבי עובד ,אשר נוכו ימי חופשה ממכסת ימי החופשה לה זכאי ,בגין הימים הכלולים בתקופת ההסכם,
ושולמו דמי חופשה בעד ימים אלה ,או חלק מהם לפי העניין ,יהוו דמי החופשה את תמורת הימים בהם נעדר
העובד ממקום עבודתו בתקופת ההסכם ,והימים אשר נוכו ממכסת ימי החופשה ,ייכללו במכסת ימי החופשה
העומדת לזכותו.



מובהר כי לפי הוראות הממונה על השכר מיום  ,11.8.2014העובדים בשירות המדינה יזוכו בימי החופשה

שנוכו מהם עבור ימי ההיעדרות כאמור.
צו הרחבה
טרם פורסם צו הרחבה להסכם .הסתדרות העובדים החדשה ונשיאות הארגונים העסקיים יפנו לשר הכלכלה
בבקשה שיוציא צו הרחבה להסכם האמור.

שי לעובדי המדינה המגויסים למבצע "צוק איתן" ובני משפחותיהם
ביום  22.7.2014פרסם נציב שירות המדינה חוזר בנושא שי לעובדי המדינה המגויסים למבצע "צוק איתן" ובני
משפחותיהם ,לפיו הוחלט בנציבות שירות המדינה להעניק שי צנוע לעובדי המדינה המגויסים למבצע "צוק איתן"
ולבני משפחותיהם ,ולהלן עיקרי החוזר:
האוכלוסייה הזכאית לשי
U

U



כל עובד/ת מדינה במעמד ארעי וקבוע ,אשר זומן למילואים וגויס )או יגויס( החל מיום  1.7.2014ועד תום
מבצע "צוק איתן" ושבוע לאחריו.



פרק הזמן לשירות המילואים המזכה ,הינו שלושה ימי שירות מילואים פעיל לכל הפחות.

השיטה להענקת השי


השי יינתן בהתאמה למספר הנפשות במשפחה של המגויס/ת למילואים ,דהיינו המגויס/ת ,בן/בת הזוג של
המגויס/ת ומספר ילדים כחוק בתעודת זהות ,שטרם מלאו להם  21שנים.



השי יינתן באמצעות שוברים של "מועדון טוב".



השוברים יסופקו בשתי חלופות:
 הזמנה ישירה דרך אתר האינטרנט של "מועדון טוב";
U

U

 הזמנה מרוכזת שתתבצע ע"י משרד המגויס/ת.
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ניצול ימי מחלה לצורך בני משפחה שנפגעו במסגרת מבצע "צוק איתן"
ביום  4.8.2014פרסמה נציבות שירות המדינה חוזר בנושא ניצול ימי מחלה לצורך בני משפחה שנפגעו במסגרת
מבצע "צוק איתן" ,לפיו בהמשך למדיניות התמיכה בעובדי המדינה במהלך מבצע "צוק איתן" ,החליט נציב שירות
המדינה באופן חריג ,כי עובדי המדינה אשר בני משפחותיהם ,בין אם הינם חיילים ובין אם אזרחים ,אשר נפגעו
במהלך ועקב המבצע "צוק איתן" ,יוכלו לנצל ימי מחלה ממכסתם השנתית והצבורה לצורך ליווי וטיפול בני
המשפחה שנפגעו בכפוף לצירוף תצהיר על ידם ,כדלקמן:
U

U



עובד המדינה שמי מילדיו נפגע ,יורשה לנצל את ימי המחלה ממכסת מחלת ילד הצבורה לזכותו ,כאמור
בפסקה  33.254בתקשי"ר ,באופן חריג לא תחול הגבלה על גיל הילד.



עובד המדינה ,אשר בן/בת הזוג נפגע/ה ,יורשה לנצל ימי מחלה בשל מחלת בן/בת הזוג ,על חשבון ימי המחלה
הצבורים לזכותו ,כאמור בפסקה )33.256א( בתקשי"ר.



עובד המדינה ,אשר הוריו או הורי בן/בת הזוג נפגעו ,יורשה לנצל ימי מחלת הורה ,כאמור בפסקה 33.255
בתקשי"ר.

הסכם קיבוצי לדרוג רופאים מיום  – 25.8.2011יישום פעימה
רביעית מ1.8.2014 -
בהמשך להסכם קיבוצי בין המדינה ,שירותי בריאות כללית וההסתדרות המדיצינית הדסה לבין ההסתדרות
הרפואית בישראל שנחתם ביום  ,25.8.2011במשכורת חודש אוגוסט  2014בוצעה פעימה רביעית להסכם האמור,
כדלקמן:
הוראות ביצוע
הוראות ביצוע של הממונה על השכר לעניין יישום הפעימה רביעית להסכם הרופאים מיום  25.8.2014אפשר למצוא
בחוזרים כדלקמן:
U

U

U



חוזר מיום  19.3.2012בנושא רופאים  -הוראות ביצוע להסכם הקיבוצי מיום  25.8.2011ולהחלטת ועדת
U

המעקב מיום ) 11.3.2012חוזר מס'  1בנושא(;
U



חוזר מיום  30.9.2013בנושא החלטת ועדת מעקב  -תוספת אקוטית  2012ותוספת מקצועות במצוקה 2012
U

)חוזר מס'  16לנושא שבסימוכין(.
בהתאם לחוזרים הנ"ל ,בתוקף מ 1.8.2014-בשכר העובדים בדרוג רופאים בבתי חולים ,בוצעו השינויים כדלקמן:
עדכון שכר יסוד
סכומי שכר יסוד עלו בשיעור של  18.57%לעומת סכומי שכר יסוד שהיו בתוקף ערב ההסכם .המשמעות היא עליה
בשיעור של  3.23%לעומת סכומי שכר יסוד התקפים ליום .31.7.2014
תוספת שקלית 2012
סכומי תוספת שקלית  2012עודכנו כדלקמן:
U

U

U

U

U

דרגת הרופא

סכום התוספת
עד 31.7.2014

סכום התוספת בתוקף
מ1.8.2014 -

+3-2

₪ 300

₪ 400

+7-4

₪ 300

₪ 400

+9 - 8

₪ 200

₪ 267
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התוספת השקלית  2000שמקורה בסעיף  3להסכם השכר מיום 13.7.2000
סכומי תוספת שקלית  2000עודכנו כדלקמן:
U

דרגת הרופא
)למעט רופא תחומי(

סכום התוספת
עד 31.7.2014

סכום התוספת בתוקף
מ1.8.2014 -

1

₪ 920.69

) ₪ 920.69אין שינוי(

+3-2

₪ 3,251.24

₪ 3,151.24

+6-4

₪ 1,672.91

₪ 1,572.91

+7-7

₪ 1,015.27

₪ 915.27

9-8+

₪ 1,115.27

₪ 1,048.61

 10ומעלה

₪ 1,315.28

) ₪ 1,315.28אין שינוי(

רופא תחומי

₪ 1,672.91

₪ 1,572.91

תוספת שקלית לרופאים במקצועות במצוקה אקוטית "תוספת אקוטית "2012
החל מ 1.8.2014-גם רופא מומחה ,לרבות מנהל ,במשרה מלאה ביחידה של טיפול נמרץ כוויות ,יהיה זכאי
ל"תוספת אקוטית ."2012
סכומי "תוספת אקוטית  "2012עודכנו כדלקמן:
U

מומחה לרבות מנהל
מתמחה/תחומי

סכום התוספת
עד 31.7.2014

סכום התוספת
בתוקף מ1.8.2014 -

₪ 1,583.87

₪ 2,375.80

₪ 791.93

₪ 1,187.90

---

842.98

רופא מומחה לרבות מנהל ,במשרה
מלאה ביחידה של טיפול נמרץ כוויות

הפסקת תשלום תוספת מקצועות במצוקה אקוטית שמקורה בהסכם הקיבוצי מיום  28ביוני 2009
החל מ 1.8.2014-יופסק לגמרי תשלום תוספת "מקצועות אקוטיים".
U

U

U

תוספת מקצועות במצוקה 2012
החל מ 1.8.2014-לתוספת "מקצועות במצוקה  "2012יהיו זכאים גם רופאים כדלקמן:
U



רופא מומחה ,לרבות מנהל במחלקה כירורגית;



רופא מתמחה  /תחומי במחלקה כירורגית.

סכומי תוספת "מקצועות במצוקה  "2012עודכנו כדלקמן:
סכום התוספת
עד 31.7.2014

סכום התוספת
בתוקף מ1.8.2014 -

מומחה לרבות מנהל

₪ 791.93

₪ 1,187.90

מתמחה/תחומי

₪ 395.97

₪ 593.95

מומחה ,לרבות מנהל במחלקה כירורגית

---

₪ 421.49

מתמחה  /תחומי במחלקה כירורגית

---

₪ 210.75
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"תוספת מקצועות מיוחדים"
סכומי "תוספת מקצועות מיוחדים" עודכנו כדלקמן:
U

מומחה לרבות מנהל
מתמחה/תחומי

סכום התוספת
עד 31.7.2014

סכום התוספת בתוקף
מ1.8.2014 -

₪ 1,026.09

₪ 1,539.14

₪ 586.09

₪ 879.60

יודגש כי לא חל שינוי בכללי הזכאות והתשלום של התוספות השונות שעודכנו.
עדכוני שכר הנ"ל יושמו במערכת השכר של מלם שכר בתשלום משכורת חודש אוגוסט .2014

תמריץ אחיות


בשכר אוגוסט  2014שולמה "השלמת התמריץ" לעובדים בדרוג אחים ואחיות לפי נתוני העסקה בשנה שחלפה
מ 1.9.2013 -ועד ל ,31.8.2014-בניכוי המקדמה ששולמה בשנת .2013



במקביל ,בהתאם להסכם קיבוצי עם ההסתדרות הכללית החדשה מיום  ,8.5.2013כפי שפורסם בהרחבה בדף
המידע של מלם שכר לחודש יולי  ,2013בוצעה הפחתת שכר ,בסכום השווה להפרש בין סכום תמריץ האחיות
ששולם לעובד ,לבין סכום תמריץ האחיות המחושב ,כשבבסיס החישוב נלקחות בחשבון הפחתת שכר זמנית
על רובד פנסיוני ראשון והפחתת שכר זמנית על רובד פנסיוני שני )עבודה נוספת( ,המבוצעות בהתאם להסכם
הקיבוצי האמור .הפחתה בגין תמריץ אחיות לא מהווה בסיס לשום עניין.



בשכר חודש ספטמבר  2014תשולם מקדמת התמריץ לשנה ,מ 1.9.2014 -ועד  ,31.8.2015בהתאם לאחוז

U

U

המשרה והשכר המשולב בחודש ספטמבר .2014

עדכון הסכם קיבוצי ליישום רפורמת עוז לתמורה
כפי שפורסם בהרחבה בדף המידע של מלם שכר לחודשים ספטמבר ואוקטובר  ,2011ביום  14.8.2011נחתם ,בין
מרכז השלטון המקומי בישראל ושלוש הערים הגדולות לבין ארגון המורים בבתי הספר העל-יסודיים ובמכללות,
הסכם קיבוצי ליישום רפורמת "עוז לתמורה" בחטיבות העליונות.
בהמשך להסכם האמור ,ביום  26.6.2014נחתם הסכם קיבוצי בדבר עדכון הסכם קיבוצי עוז לתמורה ולהלן
עיקריו:
תשלום מענק ח"פ בגין שנה"ל תשע"ג
במשכורת חודש אוגוסט  ,2014לעובדי הוראה )לא כולל מנהלים( ,שעברו להעסקה בתנאי רפורמת "עוז לתמורה",
במהלך שנה"ל תשע"ג ,ישולם מענק חד פעמי בסך  ₪ 666כדלקמן:
U

U

U

U



המענק ישולם בכפוף לשיעור משרתו של המורה ולימי עבודתו בתנאי הרפורמה בשנה"ל תשע"ג )מיום
 27.8.2012ועד ליום ;(20.6.2013



המענק לא ישולם למי שבמהלך שנה"ל תשע"ג שהה בהפסקת עבודה )למעט בהפסקות עבודה בגין שמירת
U

U

היריון וחופשת לידה( יותר מ 6-חודשים;


המענק לא ייכלל בבסיס לחישוב ערך שעה ,פיצויי פיטורים ,או תוספות אחוזיות ולא יבוצעו בגינו הפרשות
לקרן השתלמות;
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בגין המענק יבוצעו הפרשות לקופת גמל לתגמולים עם  5%הפרשת המעסיק ו 5% -ניכוי מהעובד.

שינויים בשכר מנהלי בית ספר בתחולה משנה"ל תשע"ד
בתוקף מיום  1.9.2013בדיעבד ,בשכר מנהלי בית ספר ,המועסקים בתנאי רפורמת "עוז לתמורה" יחלו שינויים
כדלקמן:


תוספת "מעבר לרפורמת "עוז לתמורה" תיכלל בבסיס לחישוב גמול ניהול;



תתבטל תוספת שכר "עוז לתמורה למנהלים" ששולמה בשיעור של  30%מהשכר המשולב למנהלים שהועסקו
בתנאי יישום מלא של רפורמת "עוז לתמורה".

U

U

U

U

U

U
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