תארי פרסו 28.7.2011 :

החודש בדף המידע
דיני עבודה
• עדכו שכר מינימו בתוק מ
;1.7.2011

שכר והסכמי קיבוציי

עדכון שכר המינימום בתוקף מ1.7.2011-
ביו  15.6.2011פורס ברשומות חוק שכר מינימו )העלאת סכומי שכר
מינימו – הוראת שעה( ,תשע"א ,2011לפיו בתוק מיו  1.7.2011עודכ
שכר מינימו כפי המפורט דלהל:
שכר מינימו למבוגר
לחודש

לשעה

• תשלו קצובת ביגוד לשנת ;2011
• חוק לביטול תשלו חלקי של דמי
הבראה בשירות הציבורי בשנת
;2010
• הסכ שכר לחברי סגל אקדמי
בכיר במכללות אקדמיות;

ביטוח לאומי
• הודעה למעסיקי על האפשרות
להגיש תביעה לדמי לידה בעבור
העובדות באופ אוטומטי.

 4,100.00

- 22.04

ליו
 6ימי בשבוע

 5ימי בשבוע

- 164.00

- 189.23

שכר מינימו לנוער
גיל

 %משכר המינימו

לחודש

לשעה

עד 16

70%

- 2,870.00

- 16.59

עד 17

75%

- 3,075.00

- 17.77

עד 18

83%

- 3,403.00

- 19.67

חני"

60%

- 2,460.00

- 14.22

שכר מינימו לבעלי יכולת עבודה מופחתת
שיעור יכולת עבודה ב  %אחוז משכר המינימו

חוזר זה נועד למידע כללי בלבד
וייתכ כי נפלו בו טעויות ו/או
השמטות .לפיכ אי בחוזר זה
כדי להוות תחלי לחוות דעת
מקצועית פרטנית וכל המסתמ
על המידע בכל דר שהיא ,עושה
זאת על אחריותו בלבד .האמור
בחוזר זה כפו לאמור בחקיקה,
פסיקה ,הוראות ביצוע מנהליות,
והסכמי מחייבי אחרי .

שכר חודשי

 19עד 30

30

- 1,230.00

 30עד 40

40

- 1,640.00

 40עד 50

50

- 2,050.00

 50עד 60

60

- 2,460.00

 60עד 70

70

- 2,870.00

 70עד 80

80

- 3,280.00

בנוס ,קובע החוק ,החל מיו

 1.4.2012ועד ליו

 ,30.9.2012יעמוד שכר

המינימו לחודש על ס של  - 4,100או  47.5%מהשכר הממוצע ,הגבוה
מבי השניי .
החל מיו  1.10.2012ועד לתו תוקפו של החוק יעמוד שכר המינימו
לחודש על ס של .- 4,300
כמו כ ,בעקבות עדכו שכר המינימו עדכ המוסד לביטוח לאומי בהתא
לכ את סכו דמי הביטוח המשולמי בעד עובד בחופשה ללא תשלו לס
של .(4,100 * 6.57%) - 269.37
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תשלום קצובת ביגוד – מגזר ציבורי
בהתא לחוזר הממונה על השכר והסכמי עבודה מיו  ,19.6.2011בחודש יולי  2011תשול קצובת ביגוד ל"מקבלי
קהל" לעובדי הזכאי לתקופה מחודש ינואר ועד חודש דצמבר  2011באופ יחסי לתקופת העבודה וחלקיות
המשרה.
בהתא לסעי  28.425בתקשי"ר ,רמות הביגוד ה:
רמה  3לעובדי בדרגות עד הדרגה ) 16כולל( בדירוג המנהלי ודרגות מקבילות בדירוגי המקצועיי ;
רמה  4לעובדי בדרגות מדרגה  17ומעלה בדירוג המנהלי ודרגות מקבילות בדירוגי המקצועיי .
רמת הביגוד לעובד הזכאי לקצובת ביגוד של מקבלי קהל תיקבע לפי דרגת השיא של המשרה בה הוא משוב ,3או
לפי דרגתו א הוענקה לו דרגה אישית הגבוהה משיא דרגתו בתק.
התעריפי של קצובת הביגוד עודכנו בכ 4%ונכו לשנת  2011עומדי על:
•  - 1,464לשנה לעובדי הזכאי לקצובת ביגוד ברמה ;3
•  - 2,042לשנה לעובדי הזכאי לקצובת ביגוד ברמה ;4
•  - 1,171לשנה למשפטני הזכאי לתוספת הופעה בבית משפט לפי רמה ;3
•  - 1,634לשנה למשפטני הזכאי לתוספת הופעה בבית משפט לפי רמה ;4
•  - 4,182לשנה למנכ"לי ולמקביליה לפי אחוז ההצמדה לשכר המנכ"ל;
•  - 252לשנה למורה לחינו גופני בשיעור משרה מ 30%ועד ;50%
•  - 501לשנה למורה לחינו גופני בשיעור משרה מ 50%ומעלה;
•  - 0.67לכל שעת עבודה לסטודנטי ;
תעריפי קצובת ביגוד לשנת  2011עבור גמלאי בפנסיה תקציבית שקצבת הוקפאה והוצמדה למדד ,אשר פרשו
לגמלאות לפני שנת  2011עומדי על:
•  - 1,438לשנה לגמלאי הזכאי לקצובת ביגוד ברמה ;3
•  - 2,005לשנה לגמלאי הזכאי לקצובת ביגוד ברמה .4

חוק לביטול תשלום חלקי של דמי הבראה בשירות הציבורי
בשנת 2010
ביו  16.6.2009נחת הסכ קיבוצי בי המדינה ומעסיקי נוספי בשירות הציבורי לבי הסתדרות העובדי
הכללית החדשה ,בדבר תשלו חלקי של דמי ההבראה לעובדי בדירוגי המיוצגי ע"י ההסתדרות ,המועסקי
בשירות המעסיקי החתומי על ההסכ  .כמו כ ביו  16.6.2009אושר בכנסת חוק לתשלו חלקי של דמי
הבראה בשירות הציבורי בשני  2009ו) 2010הוראת שעה( ,התשס"ט.2009
ביו  8.6.2010פרס הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר ע הוראת ביצוע ליישו הסכ קיבוצי מיו
 7.6.2010בדבר דחיית הפחתת דמי הבראה משנת  2010לשנת .2011
בהמש להסכ הקיבוצי הזה ,ביו  29.6.2011פורס ברשומות חוק לביטול תשלו חלקי של דמי הבראה בשירות
הציבורי בשנת ) 2010הוראת שעה( ,תשע"א –  2011לפיו לא תבוצע כלל ההפחתה של דמי הבראה שהייתה אמורה
להתבצע בשנת  2010ואשר לא בוצעה ונדחתה לשנת .2011
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הסכם שכר לחברי סגל אקדמי בכיר במכללות אקדמיות
ביו  29.6.2011נחת הסכ קיבוצי מיוחד ע הסגל האקדמי הבכיר במכללות האקדמיות המסדיר את תנאי
ההעסקה של חברי הסגל האקדמי הבכיר ומאפשר תגמול של חברי סגל העוסקי בפעילות מחקרית .במסגרת
ההסכ יופחתו שעות הוראה ויוגדלו תוספות שכר בגי זכייה במענקי מחקר חיצוניי  ,חברי סגל אקדמי
המצטייני יתוגמלו ,נסיעות לכנסי ולהשתלמויות ימומנו ועוד.
לפי ההסכ  ,בכל סיו שנת לימודי ידורגו המרצי במכללות ו 60%מה יקבלו מענק הצטיינות של עד 20%
משכר השנתי .המענק יינת למרצי מהסגל האקדמי הבכיר על פי החלטת ועדה פנימית בכל מכללה ,בהתא
לקריטריוני שיבטאו הצטיינות בהוראה ובמחקר.
להל עיקרי ההסכ :
•

שכר וזכויות נלוות – חברי סגל אקדמי במינוי שהיק משרתו  50%ומעלה יהא זכאי לשכר לפי טבלת השכר
של הסגל האקדמי במכללות .ע קבלת דרגה אקדמית חדשה ,יעודכ שכרו של חבר סגל בהתא לדרגתו
החדשה מתחילת תהלי ההעלאה בדרגה ,ולא יותר מחצי שנה בדיעבד.

•

קר( פנסיה ופיצויי – כל חבר סגל אקדמי יהיה זכאי החל משנת העבודה הראשונה להפרשות לקר פנסיה או
לקופת גמל לא משלמת קצבה או לביטוח מנהלי לפי בחירתו על פי חוק .לגבי הפרשות המעסיק בגי פיצויי
פיטורי לקופות יחול סעי  14לפי חוק פיצויי פיטורי תשכ"ג – .1963

•

קר( השתלמות – כל חבר סגל במינוי יהא זכאי החל משנת עבודתו הראשונה להפרשות לזכותו לקר
השתלמות בהתא לבחירתו.

•

גמישות ניהולית במטרה לשפר את יכולת הגיוס והשימור של הסגל האקדמי יוכלו המכללות לגייס סגל
אקדמי בכיר ולהעסיק בחוזי אישיי )עד 15%מהסגל( בתנאי מיטיבי .

•

גמול הצטיינות למצטייני  תשול תוספות שכר בגי הצטיינות בשיעור של בי  20%  7.5%מהשכר.

•

עומס הוראה  חובת הוראה של חבר סגל במינוי תהא  12שעות הוראה בשבוע למשרה מלאה בכל סמסטר.
חובת ההוראה של פרופסור תהא  10שעות הוראה בשבוע.

•

הפחתת שעות הוראה בגי( פעילות מחקרית של חברי הסגל  שעות הוראה של סגל אקדמי בכיר יופחתו מ12
שעות הוראה שבועיות ועד ל  8שעות הוראה שבועיות בגי פעילות מחקרית.

•

השתתפות בכנסי

מדעיי

– חבר הסגל יוכלו לבקש אישור ועדת השתלמויות מוסדית לנסוע לכנסי

והשתלמויות קצרות וארוכות.
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הודעה למעסיקים על האפשרות להגיש תביעה לדמי לידה
בעבור העובדות באופן אוטומטי
ביו  22.6.2011פרס המוסד לביטוח לאומי הודעה למעסיקי על האפשרות להגיש תביעה לדמי לידה בעבור
העובדות באופ אוטומטי .בהתא להודעה זו מעתה מעסיקי יכולי להגיש תביעות לתשלו דמי לידה באופ
אוטומטי עבור העובדות שלה  ,כולל תביעות לתשלו הפרשי .
בהלי זה אי צור בהגשה ידנית של טופס התביעה ,אלא המעסיק משגר את פרטי היולדת ונתוני השכר בתוכנה
המתאימה ,באמצעות לשכת השירות .המוסד לביטוח הלאומי יעביר את התשלו לחשבו הבנק של היולדת בתו
שבוע מקליטת התביעה.
חשוב להדגיש כי מזה כשנה ,נהני לקוחות רבי של מל שכר מהשירות האוטומטי להגשת תביעות לתשלו דמי
לידה מתו מערכת שכר.
מטרות ויעדי של המערכת
מענה אוטומטי ממוכ לניהול התביעה לדמי לידה
ניהול תשלו נכו ואמי של דמי לידה עפ"י החוק )שוט והפרשי (
מיצוי מלא ואוטומטי של זכויות היולדת )שוט והפרשי (
שירות אישי ואמי ליולדת
חיסכו בהתרוצצויות העובדת למשרדי המעביד והמוסד לביטוח לאומי
חיסכו בעבודת ניירת ומעקבי ידניי לחשבי השכר במשרדי
עפ"י הנחיית המוסד לביטוח לאומי השירות תק לגבי נשי בלבד ,דהיינו גברי שיבחרו לצאת לחופשת
לידה יצטרכו בכל מקרה להגיש עצמאית את התביעה לדמי לידה
תיאור המערכת
החל מהחודש הראשו לחופשת לידה ובהנחה שדווחה למערכת השכר הפסקת עבודה מתאימה – מנהלת
המערכת את נתוני היולדת הרלוונטיי לחישוב דמי הלידה ומעבירה באופ אוטומטי באמצעות ממשק
ממערכת השכר למערכת של המוסד לביטוח לאומי – תחו אמהות את כל נתוני ההעסקה וההכנסות של
היולדת במהל  10חודשי עבודה שקדמו לתחילת חופשת לידה.
נתוני ההעסקה וההכנסות המועברי הינ בהתא להגדרת המוסד לביטוח לאומי – ברוטו ביטוח לאומי,
כולל התייחסות לתקופות עבודה המוגדרות בחוק.
כל שינוי עתידי של הגדרות המוסד לביטוח לאומי ,יעודכ באופ אוטומטי במערכת.
במהל שנה ממועד הלידה – מתבצע תהלי לילי לניהול שוט של נתוני היולדת תו בחינה ואפיו שינויי
רטרואקטיביי שחלו בברוטו ביטוח לאומי של היולדת והעברה בהתא באמצעות ממשק אוטומטי
)הפרשי שליליי או חיוביי ( למוסד לביטוח לאומי ,לצור התחשבנות רטרואקטיבית של תשלו דמי
לידה.
לקוחות שמעונייני להצטר) לשירות מתבקשי לפנות למנהל השירות במל שכר.
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