תארי פרסו 27.9.2011 :

החודש בדף המידע
מס הכנסה
• דחיית מועד דיווח ותשלו
מקדמות וניכויי למס הכנסה,
מע"מ וביטוח לאומי בשל חג
סוכות;

שכר והסכמי קיבוציי
• הסכ שכר לדרוג רופאי –
יישו פעימה ראשונה;
• תוספת מעונות )זכויות הוריות(,
עפ"י הסכ )מסגרת( מיו
;12.1.2011
• קצובת ביגוד לעובדי הוראה
בשירות המדינה;
• תשלו מענק יובל;
• תמרי' אחיות;

עדכוני בשלטו המקומי
• הסכ שכר "עוז לתמורה";
• הסכ שכר לדרוג וטרינרי ;

דחיית מועד דיווח ותשלום מקדמות
וניכויים למס הכנסה ,מע"מ וביטוח לאומי
בשל חג סוכות
בשל העובדה כי חג הסוכות הבא עלינו לטובה חל בתאריכי – 13.10.2011
 ,20.10.2011הוחלט על ידי הנהלת רשות המסי ואג* הגבייה ממעסיקי
של המוסד לביטוח לאומי לדחות ,לפני משורת הדי( ,את מועד הדיווח
והתשלו של ניכויי  ,מקדמות מס הכנסה ,מע"מ וביטוח לאומי לחודש
ספטמבר  2011מיו  15.10.2011ליו .26.10.2011

הסכם שכר לדירוג רופאים – יישום פעימה
ראשונה
ביו  25.8.2011נחת הסכ קיבוצי בי( המדינה ,שירותי בריאות כללית
וההסתדרות המדיצינית הדסה לבי( ההסתדרות הרפואית בישראל ,לפיו החל
ממשכורת חודש אוגוסט  ,2011חלו בשכר הרופאי השינויי הבאי :
 .1סכומי השכר המשולב שבטבלת השכר המשולב לדירוג הרופאי
בשיעור של .7.43%
 .2תוספת הפריפריה האחוזית עלתה בהתא לשיעורי כדלקמ(:
רופא

• הסכ שכר "אופק חדש"
לסייעות בגני ילדי ;
• עדכו( תוספת שכר לסייעות
לגננות המועסקות ביוח"א;

עלו

מתמחה/תחומי

התוספת שיעור התוספת החל
שיעור
ביו  1באוגוסט 2011
לפני הסכ
2.5%

10%

מומחה /מנהל )למעט מנהל
בית חולי וסגנו(

4%

8.33%

מנהל בית חולי וסגנו

4%

5%

בתי החולי המזכי בתוספת הפריפריה הינ :
העמק ,סורוקה ,נהריה ,חדרה ,פרדסיה ,מרכז בריאות קריית שמונה ,מרכז
בריאות בקה אל גרבייה ,ביה"ח לבריאות הנפש ב"ש ,מרכז גריאטרי פרדס
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 .

חנה ,צפת ,פוריה ,אשקלו( ,יוספטל ,שער מנשה ,מזרע.
 .3תעריפי התורנויות המלאות שיבצע רופא מומחה ,לפי בקשת מנהל ,יגדלו
ב.10% 1
 .4רופא מומחה שיבצע תורנות מקוצרת )עד השעה  ,(23:00לפי בקשת
המנהל ,יקבל תגמול של  105%מתורנות מלאה ערב ההסכ .
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 .5החל מיו  1.9.2011רופאי יהיו זכאי לתוספת מעונות לפי ההסדר החדש כפי המפורט בהמש הד*.
 .6בנוס* ,רופא שהחל התמחות החל מיו  1.1.2011באחד ממקצועות המצוקה המנויי בהסכ  ,או עבר לעבוד
בבית חולי בפריפריה ,יהיה זכאי להגיש בקשה לקבלת מענק חתימה )בכפו* להתחייבות( ,במידה והוא
עונה על הקריטריוני  ,ולקבלו בכפו* לתעדו* שייקבע על ידי ועדה מטע המעסיקי וההסתדרות הרפואית
בישראל ולמסגרת העלות המוקצבת למענקי אלו.

תוספת מעונות )זכויות הוריות( ,על פי הסכם המסגרת מיום
12.1.2011
כפי שפורס בד* המידע של מל שכר לחודש אוגוסט  ,2011ובהמש לחוזר הממונה על השכר והסכמי עבודה,
החל מחודש ספטמבר  2011נכנס לתוק* הסדר חדש לתשלו תוספת מעונות בשירות הציבורי ,אשר מחלי* ומבטל
כל הסדר אחר בעניי( זה לגבי ילד שטר מלאו לו  5שני  ,בי( א עניינו החזר הוצאות ישיר או מת( הטבה אחרת,
במישרי( או בעקיפי( ,לרבות מימו( ,סבסוד או מת( הנחה בעלות החזקת ילד במעו( או בהשגחה אחרת .להל(
עיקרי ההסדר החדש:
תחולת תשלו תוספת מעונות
•

תשלו התוספת יחול על כל העובדות ,אשר מתקיימי לגביה( כל התנאי הבאי במצטבר:
 .1מועסקות בשירות אחד המעסיקי החתומי על ההסכ ;
 .2אמהות לילד או לילדי שטר מלאו לו או לה  5שני ;
 .3עובדות המועסקות במסגרת חוזה אישי או מדורגות באחד הדירוגי המיוצגי על ידי הסתדרות העובדי
הכללית החדשה ומשכורת( מחושבת לפי הסכמי קיבוציי  ,א למעט דירוגי הבאי :
א.

רשמי בבתי משפט,

ב.

שרי וחברי הכנסת,

ג.

עובדי מחקר,

ד.

שופטי  ,דייני וקאדי .

• די( אלמ( או גרוש שילד או ילדי בחזקתו כדי( עובדת.
תשלו תוספת מעונות
החל מיו  1.9.2011תשול תוספת מעונות כדלקמ(:
•

תוספת המעונות תשול בגי( השתתפות חלקית בהוצאות אחזקת ילד במעו( או בהשגחה אחרת ,בהתא
לתנאי הזכאות שלהל(.

•

סכו תוספת המעונות עבור עד שני ילדי עד גיל  5יהיה כדלקמ(:
 .1בעד ילד אחד  /ילד ראשו( –  2 300לחודש.
 .2בעד ילד שני –  2 200לחודש.

•

הסכו האמור לעיל הינו לעובדת המועסקת במשרה מלאה ,לגבי עובדת המועסקת במשרה חלקית הסכו
יחושב בהתא לחלקיות המשרה.

•

כאמור ,תוספת מעונות תשול בו זמנית בגי( עד שני ילדי  .למע( הסר ספק ,לא תשול כל תוספת בגי( ילדי
נוספי של אותה א  1שטר מלאו לה  5שני .
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•
•

תוספת מעונות תעודכ( אחת לשנה ,בחודש ינואר ,על פי המפורט בהסכ
המעודכני יפורסמו בחוזרי הממונה על השכר.
תוספת מעונות תשול

מיו

 12.1.2011והסכומי

רק בגי( תקופה בעדה העובדת זכאית למשכורת מהמעסיק ובמימונו .כ ,למשל,

תוספות מעונות לא תשול בעד תקופה אשר בגינה העובדת זכאית לדמי לידה לפי חוק הביטוח הלאומי ]נוסח
משולב[ ,תשנ"ה ,19951או לגבי תקופות בה( היא שוהה בחופשה ללא תשלו .
•

תוספת מעונות מהווה רכיב של החזר הוצאות ועל כ( היא אינה מהווה שכר לכל דבר ועניי( א יופרשו בעדה
הפרשות בהתא לנהוג אצל המעסיק לגבי רכיב החזר הוצאות.

קצובת ביגוד לעובדי הוראה בשירות המדינה
ביו  19.7.2011נחת הסכ קיבוצי בי( המדינה לבי( הסתדרות המורי בישראל ,לפיו החל מתשלו שכר לחודש
יולי  2011תשול קצובת ביגוד לעובדי הוראה בשירות המדינה לפי רמה  4ללא קשר לוותק המקצועי שלה .
ביו  17.8.2011פרס הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר ע הוראות ביצוע להסכ הזה.
יצוי( כי ,העלאת רמת הביגוד הינה חלק מההסכ המתגבש המשלי להסכ מיו  ,25.12.2008בר א עד ליו
 30.6.2012לא ייחת הסכ משלי  ,יחזרו כללי הזכאות כפי שהיו נהוגי ערב חתימת ההסכ הזה ויקוזז סכו
קצובת הביגוד אשר שול בשכר בגי( שנת  2011לפי רמה  4למי שאיננו זכאי לרמה זו לפי הכללי הקודמי .

תשלום מענק יובל
עובדי פעילי
•

עפ"י הסכמי השכר הקיבוציי  ,במשכורת חודש ספטמבר משול

מענק יובל למרבית הדירוגי

במגזר

הציבורי ולמעט העובדי בדרוג חוזה אישי .העובדי המדורגי בדירוג אחיות זכאי לתשלו מענק יובל
במשכורת נובמבר ואילו לעובדי ההוראה שול המענק בשכר יוני.
•

בדירוגי רופאי  ,משפטני ועובדי הוראה הוותק הנדרש לקבלת מענק יובל נותר  30שנה ,כאשר בשאר
הדירוגי הוותק המינימאלי הוא  25שנה .הוותק לצור תשלו מענק יובל אינו כולל שנות ותק מוא' כגו(:
לימודי תואר שני שלישי ,לימודי תעודה וכדומה.

• סכו מענק יובל מחושב לפי  60%מהשכר המהווה בסיס לער שעה ובהתא לחלקיות המשרה וימי העבודה
בשנת הזכאות .מענק היובל אינו שכר לשו דבר ועניי( ,ולא מהווה בסיס להפרשות סוציאליות כגו( :קופת
גמל ולקר( השתלמות.
גמלאי שקצבת הוקפאה והוצמדה למדד
•

סכו מענק יובל המשול לגמלאי  ,אשר היו זכאי לו ערב הפרישה ,ישול בסכו קבוע שקלי .בדומה
לתשלו

הקצבה שמוקפאת וצמודה למדד מחירי לצרכ( ,סכו מענק היובל יעודכ( במדד בחודש ינואר כל

שנה.
•

בשנת הפרישה זכאי גמלאי לתשלו מענק יובל בתור עובד פעיל זאת עבור כל השנה .בשנה העוקבת את שנת
הפרישה תבוצע ההצמדה לפי עליית המדד מחודש הפרישה ועד חודש דצמבר של שנת הפרישה.

•

מהשנה השנייה אחרי שנת הפרישה ואיל יוצמד סכו מענק יובל למדד חודש דצמבר לעומת חודש ינואר.

•

בתו כ ,בקצבת חודש ספטמבר  2011משול מענק יובל לגמלאי בפנסיה תקציבית שפרשו עד סו* שנת
 2010כולל סכו מענק יובל מחושב כסכו מענק יובל ששול בשנה שעברה ) (2010בתוספת הפרשי הצמדה
למדד חודש ינואר  2011זאת ע"י הכללת תוספת לקצבה בשל הצמדה למדד בתו בסיס לתשלו המענק.
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תמריץ אחיות
• בשכר אוגוסט  2011שולמה "השלמת התמרי'" בדרוג אחיות לפי נתוני העסקה בשנה שחלפה מ 1.9.2010 1ועד
 31.8.2011בניכוי המקדמה ששולמה בשנת .2010
• בשכר חודש ספטמבר תשול מקדמת התמרי' לשנה מ 1.9.2011 1ועד  31.8.2012בהתא לאחוז המשרה והשכר
המשולב בחודש ספטמבר .2011

עדכוני שכר בשלטון המקומי
הסכ שכר "עוז לתמורה"
ביו  14.8.2011נחת הסכ קיבוצי כללי בי( מרכז השלטו( המקומי ושלוש הערי הגדולות ,לבי( ארגו( המורי
העל1יסודיי  ,אשר קיבל את אישור הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר.
ההסכ כולל הוראות בנושא יישו הדרגתי של רפורמת "עוז לתמורה" בחטיבות העליונות החל משנת הלימודי
תשע"ב ועד תשע"ה .בשכר חודש ספטמבר ייושמו ,בתאו ע המעסיקי  ,הוראות הנוגעות לכלל עובדי ההוראה
המועסקי אצל אחד המעסיקי החתומי על ההסכ לרבות:
• מענק ;2 2,000
• תוספת מעונות;
• תוספת שחיקה  (2.1%) 2011למורי בחטיבות עליונות;
• תוספת ;(2.25%) 2011
• הגדלת סכומי של תוספות הסכ מסגרת  87ו;94 1
• קיצור וותק למענק יובל;
• קצובת ביגוד לפי רמה ;4
• העלאת תערי* קצובת הביגוד למורי לחינו גופני;
• הגדלת שיעורי הפרשות פנסיוניות;
• שינוי מכנה חלוקה לחישוב ער השעה;

מענק " 2,000
עובד הוראה אשר היה מועסק ברצ* על1ידי הבעלויות על החינו העל יסודי המפוקחות על1ידי משרד החינו ב1
"תקופה הקובעת" החל מיו  1.9.2010ועד ליו  ,1.1.2011יהיה זכאי למענק חד פעמי בסכו של  2 2,000בהתא
לתנאי המפורטי להל(:
סכו המענק
•

סכו של  2,000ש"ח ישול לעובד הוראה המועסק במשרה מלאה ) (100%אצל המעסיק.

•

עובד הוראה המועסק בחלקיות משרה העולה על  100%אצל המעסיק יהיה זכאי לאותו סכו לו זכאי עובד
הוראה המועסק בהיק* משרה של . 100%

•

לגבי עובד הוראה המועסק בהיק* משרה הנמו מ– 100%יחושב סכו המענק באופ( יחסי לחלקיות משרתו
אצל המעסיק )ממוצע חודשי מייצג( ביחס למשרה מלאה בתקופה שמיו  1.9.2010עד יו .31.8.2011
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•

לגבי עובד הוראה המועסק בהיק* משרה הנמו מ– 100%אצל המעסיק ,אשר היה מועסק רק בחלק
מהתקופה הנ"ל ,א עבד ברציפות בתקופה שמיו  1.9.2010עד יו  ,1.1.2011יבוצע תחשיב חלקיות המשרה
הממוצעת לפי התקופה בה הועסק בפועל במהל התקופה שמיו  1.9.2010עד יו .31.8.2011

אופי המענק
•

המענק אינו מהווה שכר לכל דבר ועניי( ,לא יובא בחשבו( לעניי( פיצויי פיטורי או חישוב ער שעה ,ולא
יבוצעו בגינו הפרשות כלשה( לקופת גמל לרבות לקר( השתלמות ולקופת גמל לקצבה.

•

למע( הסר ספק ,המענק לא יובא בחשבו( לצור חישוב השלמת השכר עד לשכר המינימו כמשמעותו בחוק
שכר מינימו  ,תשמ"ז.19871

רצ* התקופה הקובעת
•

עובד הוראה ,אשר שהה בשנת שבתו( במש חלק מהתקופה הקובעת ,וביתרת התקופה הקובעת הועסק ברצ*
אצל המעסיק ,יהיה זכאי למענק החד1פעמי.

•

תקופת חופשת לידה ,כמשמעותה בסעי*  6לחוק עבודת נשי  ,התשי"ד  ,19541במהל התקופה הקובעת ,לא
תקטע את רצ* ההעסקה של עובדת הוראה אשר יצאה לחופשת לידה כאמור .עובדת הוראה כאמור תהיה
זכאית לתשלו המענק החד1פעמי ,בכפו* לכל יתר התנאי החלי לגבי הזכאות למענק החד1פעמי כמפורט
בסעי* זה.

•

יצוי( כי אורכה של חופשת הלידה לפי חוק עבודת נשי עומד ,ככלל ,על עשרי ושישה שבועות אלא א כ(
היא הוארכה בנסיבות המפורטות בסעי*  6לחוק.

•

לגבי עובד הוראה אשר שהה ,במהל התקופה הקובעת ,כולה או חלקה ,בחופשה ללא תשלו  ,או נעדר מ(
העבודה ,במהל התקופה הקובעת ,היעדרות שדינה כדי( חופשה ללא תשלו  ,יחול האמור להל(:
א בתקופה שמיו  1.9.2010עד יו  31.8.2011היה זכאי למשכורת מהמעסיק בגי(  4חודשי עבודה
מלאי ויו אחד נוס* לפחות ,ברצ* ,בי( א הועסק במשרה מלאה ובי( א הועסק במשרה חלקית ,יהיה

זכאי למענק החד פעמי ,ולצור חישוב חלקיות משרתו )ממוצע חודשי מייצג( לצור חישוב המענק,
תילקח בחשבו( התקופה שמיו  1.9.2010עד יו  ,31.8.2011בה הועסק בפועל.
מועד התשלו
המענק החד1פעמי ישול במשכורת חודש ספטמבר .2011

תוספת מעונות
תוספת מעונות תשול לכל המורי ללא יוצא מ( הכלל החל מ.1.9.20111
אופ( התשלו וכללי הזכאות הינ כפי שפורטו לעיל לגבי יתר העובדי במגזר הציבורי.

תוספת שחיקה  (2.1%) 2011בחטיבות עליונות
 .1תוספת שחיקה תשול בתוק* מ 1.9.2011 1א %ורק למורי המועסקי בחטיבות העליונות.
 .2תוספת שחיקה בשיעור של  2.1%תחושב על בסיס השכר המשולב ,תוספת  ,'87תוספת  ,'94תוספת 2001
ותוספת .2008
 .3תוספת שחיקה  2011תהווה שכר לכל דבר ועניי( והיא תובא בחשבו( לעניי( חישוב ער שעה ,עבודה נוספת,
לעניי( פיצויי פיטורי כמשמעות בחוק פיצויי פיטורי  ,תשכ"ג –  ,1963לעניי( גמלאות ,הפרשות לפנסיה,
הפרשות לקר( השתלמות וקופות גמל "כלנית" ו"הילה" ,חישוב תוספות שנתיות ומענקי שנתיי המחושבי
על בסיס השכר המובא בחשבו( לצור חישוב ער שעה או על בסיס משכורת קובעת בפנסיה תקציבית.
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 .4תוספת שחיקה  2011תבוא לחשבו( לעניי( חישוב תוספות אחוזיות המחושבות מהשכר המשולב א לא תהווה
בסיס ולא תובא בחשבו( לעניי(:
•

תוספת ,2001

•

תוספת ,2008

•

תוספת ,(2.25%) 2011

•

תוספת עוז לתמורה,

•

חישוב השלמת השכר עד לשכר המינימו כמשמעו בחוק שכר מינימו  ,התשמ"ז – .1987

תוספת (2.25%) 2011
 .1תוספת  2011בשיעור של  2.25%תשול לכל המורי ללא יוצא מ( הכלל החל מ.1.1.20111
 .2שיעור התוספת יגדל בהדרגה ,כפי המפורט בטבלה שלהל(:
תוק'

שיעור התוספת

החל מיו 1.1.2011
החל מיו 1.1.2012

2.25%
4.00%

החל מיו 1.1.2013

6.25%

החל מיו 1.1.2014

7.25%

 .3בסיס השכר לחישוב תוספת  2011הינו :השכר המשולב ,תוספת  2001וג תוספת .2008
 .4תוספת  2011תהווה שכר לכל דבר ועניי( והיא תובא בחשבו( לעניי( חישוב ער שעה ,עבודה נוספת ,לעניי(
פיצויי פיטורי כמשמעות בחוק פיצויי פיטורי  ,תשכ"ג –  ,1963לעניי( גמלאות ,הפרשות לפנסיה ,הפרשות
לקר( השתלמות וקופות גמל "כלנית" ו"הילה" ,חישוב תוספות שנתיות ומענקי שנתיי המחושבי על בסיס
השכר המובא בחשבו( לצור חישוב ער שעה או על בסיס משכורת קובעת בפנסיה תקציבית.
 .5תוספת  2011תבוא לחשבו( לעניי( חישוב תוספות אחוזיות המחושבות מהשכר המשולב א לא תהווה בסיס
ולא תובא בחשבו( לעניי(:
•

תוספת ,2001

•

תוספת ,2008

•

תוספת שחיקה ,(2.1%) 2011

•

תוספת עוז לתמורה,

•

תוספת דרגת קידו ,

•

חישוב השלמת השכר עד לשכר המינימו כמשמעו בחוק שכר מינימו  ,התשמ"ז – .1987

הגדלת סכומי של תוספות הסכ מסגרת  87ו94 ,
בתוק* מיו  1.1.2011יעודכנו בשיעור של  2.25%התוספות הבאות:
•

תוספת  '87תעודכ( ל;2 167.76 1

•

תוספת  '94תעודכ( ל;2 150.85 1

הגדלת תוספת  87ותוספת  – 94ב 2.25% 1תבוצע לכל המורי ללא יוצא מ( הכלל בתוק* מ.1.1.20111
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קיצור וותק למענק יובל
החל מחודש יוני  2012הוותק המצטבר בהוראה ,הנדרש לצור זכאות לתשלו מענק יובל ,יהיה  25שני במקו 30
שני כיו .
אי( שינוי ביתר כללי הזכאות למענק יובל.

קצובת ביגוד לפי רמה 4
החל מתשלו שכר לחודש יולי  2012תשול קצובת ביגוד לכלל עובדי הוראה לפי רמה  4ללא קשר לוותק המקצועי
שלה .
אי( שינוי ביתר כללי הזכאות לקצובת ביגוד.

העלאת תערי' קצובת הביגוד למורי לחינו %גופני
החל משנת הלימודי תשע"א ) (2011 12010יוגדל התערי* של קצובת הביגוד למורי לחנו גופני ב.2 800 1
אי( שינוי ביתר כללי הזכאות לקצובת ביגוד למורי לחינו גופני.

הגדלת שיעורי הפרשות פנסיוניות
שיעור הניכוי מהעובד ושיעור הפרשת המעסיק לתגמולי בקופות גמל לקצבה ,אשר אינ קרנות פנסיה וותיקות –
כל אחד יוגדל בשתי פעימות באופ( הבא:
 (1הגדלה של  0.5%בתוק* מ.1.1.20111
 (2הגדלה נוספת של עוד  0.5%בתוק* מ ,1.1.20131כלומר בתוק* מ 1.1.20131תהיה הגדלה של  1%לעומת
המצב שנכו( ליו .31.12.2010
להל( הטבלה המפרטת את שיעורי הניכוי וההפרשה החדשי תו הצגת המצב החדש לעומת המצב הקיי הנכו(
ליו :31.12.2010
 %ניכוי  %הפרשה
מהעובד

לתגמולי

5.0%

6.0%

מצב חדש )מ 1.1.2011,ועד 5.5% – (31.12.2012

6.5%

מצב קיי )עד (31.12.2010
פעימה א'
מצב חדש )מ 1.1.2013,ואיל – (%פעימה ב'

6.0%

7.0%

החל משנת הלימודי תשע"ב עבור עובד הוראה המבוטח בקופת גמל לקצבה אשר איננה קר( פנסיה וותיקה ,שיעור
הפרשת המעסיק לפיצויי יעמוד על ) 8.33%במקו  (6%ועל פי סעי*  14לחוק פיצויי פיטורי( ,תשכ"ג – ,1963
במקרה של ניתוק יחסי עובד – מעביד תבוא במקו מלוא  100%פיצויי .

שינוי מכנה חלוקה לחישוב ער %השעה
החל משנת הלימודי תשע"ב אופ( החישוב של ער שעה עבור עובדי הוראה ,אשר אינ מועסקי בתנאי הרפורמה
יהיה כדלקמ(:

ער %שעה

=

בסיס השכר לחישוב ער שעה למשרה מלאה )(100%
) 4.33שבועות( ) 24 Xשעות(

יצוי( כי הפחתת שעות גיל תבוא לידי ביטוי בחישוב מכנה החלוקה של ער שעה א* ,היא לפי מקד  4.33במקו
המקד  4שהיה נהוג עד כה.
שינוי מכנה חלוקה לחישוב ער השעה יחול על עובדי ההוראה החל ממשכורת לחודש ספטמבר .2011
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פרטי והוראות נוספות בדבר שינויי
רפורמת "עוז לתמורה" יפורסמו בהמש.

בשכר ובתנאי ההעסקה של עובדי ההוראה בחטיבות העליונות בתנאי

הסכ שכר לדירוג וטרינרי
ביו  10.8.2011נחת הסכ קיבוצי בי( מרכז השלטו( המקומי ,שלוש הערי הגדולות ומעסיקי נוספי לבי(
ארגו( הרופאי הוטרינריי  ,אשר במסגרתו ישולמו לעובדי המדורגי בדירוג וטרינרי תשלומי כפי המפורט
להל(:

תוספת 2010
•

החל ממשכורת אוגוסט  2011ובדיעבד מיולי  2011תשול תוספת  2010בשיעור של  18%מהבסיס ,אשר
יכלול :השכר המשולב ,תוספת בריאות הציבור ,תוספת רופא וטרינר ,תוספת  ,2002וכ( התוספת החדשה 1
"תוספת רבע  /חצי".

•

התוספת תהווה שכר לכל דבר ועניי( לרבות חישוב ער שעה ,כוננות ,תוספת ניהול ,מענק יובל ,חופשה מחלה
ולצור הפרשות לפנסיה ,פיצויי פיטורי ולקר( השתלמות.

•

התוספת לא תובא לעניי( חישוב השלמת השכר עד לשכר המינימו כמשמעו בחוק שכר מינימו .

תוספת רבע/חצי
•

החל ממשכורת אוגוסט  2011ובדיעבד מיולי  2011תשול תוספת "חצי/רבע".

•

תוספת "חצי" תשול לעובדי בדרגה  4והיא תחושב כמחצית ההפרש בי( השכר המשולב הטבלאי לו זכאי
העובד לבי( השכר המשולב לו היה זכאי א היה מדורג בדרגה .5

•

תוספת "רבע" תשול לעובדי בדרגה  5והיא תחושב כמחצית ההפרש בי( השכר המשולב הטבלאי לו זכאי
העובד לבי( השכר המשולב לו היה זכאי א היה מדורג בדרגה .6

•

התוספת כפופה לחלקיות המשרה וימי עבודה בחודש ותשלו באופ( יחסי לעובדי אשר קודמו לדרגה  5 ,4או
 6במהל החודש.

•

התוספת תהווה שכר לכל דבר ועניי( לרבות חישוב ער שעה ,כוננות ,מענק יובל ,חופשה מחלה ולצור
הפרשות לפנסיה ,פיצויי פיטורי
צוברת( ולפיצויי פיטורי .

•

ולקר( השתלמות ותהיה חלק ממשכורת הקובעת לפנסיה )תקציבית או

התוספת לא תובא לעניי( חישוב השלמת השכר עד לשכר המינימו כמשמעו בחוק שכר מינימו .

מענק חד פעמי 230%
•

רופא וטרינרי ,אשר הועסק מיו  1.9.2009ועד ליו  30.6.2011אצל אותו המעסיק יהיה זכאי לתשלו מענק
חד פעמי בשיעור של  230%ממשכורתו ברוטו לחודש יוני  2011למעט עבודה נוספת ,תשלומי חד פעמיי ,
החזרי הוצאות ותשלומי שנתיי אחרי .

•

עובד שהועסק בחלק מהתקופה הנ"ל יהיה זכאי לתשלו מענק חד פעמי יחסי לפי היחס שבי( מספר החודשי
בה עבד אצל אותו המעסיק לבי(  22חודשי .

•

המענק ישול ב 5 1תשלומי בחודשי  :אוגוסט ,אוקטובר ,דצמבר בשנת  ,2011ובחודשי  :פברואר ואפריל
בשנת .2012

•

המענק לא יהווה שכר לכל דבר ועניי( ולא יבוצעו עבורו הפרשות או תנאי סוציאליי כלשה .
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שינוי אופ חישוב וותק למענק יובל
החל מחודש יולי  2011יובאו בחשבו( לחישוב וותק מזכה למענק יובל תקופות שירות חובה בצה"ל ,ותקופה
העסקה בתור רופא וטרינרי בשירות קבע ,משטרה ,בשירות המדינה ,ברשויות מקומיות.

עדכו טבלת הבראה
החל משנת  2011תחושב קצובת הבראה לרופאי וטרינריי לפי טבלת הזכאות הבאה:
ימי זכאות
וותק
עד 11

9

מ 121ועד 16

10

מ 171ועד 20

11

מ 211ועד 24

12

מ 251ואיל

13

הסכ שכר – "אופק חדש" לסייעות בגני ילדי
ביו  21.10.2010נחת הסכ קיבוצי בי( מרכז השלטו( המקומי לבי( ,שלוש הערי הגדולות לבי( הסתדרות
הכללית החדשה לפיו תשול בתוק* מ 1.9.20091תוספת "אופק חדש" בשיעור של עד  5%מתו השכר
המשולב ותוספת  (3.6%) 2001זאת במסגרת הארכת שבוע הלימודי ב 200 1דקות שבועיות )הארכה של 40

•

דקות ביו  5 ,ימי בשבוע( בערכ למשרה מלאה.
שיעור התוספת נקבע לפי מספר ימי עבודה במסגרת שחל עליה ההסכ –  1%בגי( כל יו עבודה עד לתקרה

•

של .5%
התוספת תהווה שכר לכל דבר ועניי( והיא תובא בחשבו( לעניי( חישוב ער שעה ,לעניי( פיצויי פיטורי

•

כמשמעות בחוק פיצויי פיטורי  ,תשכ"ג –  ,1963לעניי( גמלאות ,הפרשות לפנסיה ,הפרשות לקר(
השתלמות ,ולעניי( כל הפרשה אחרת הנהוגה מהשכר המשולב.
התוספת לא תהווה תוספת קבועה כהגדרתה בהסכ הבלתי ייחודיי ולא תובא לעניי( חישוב השלמת השכר

•

עד לשכר המינימו כמשמעו בחוק שכר מינימו .
התוספת לא תובא בחשבו( לצור חישוב התוספות האחוזיות לרבות תוספת .(3.6%) 2001

•

עדכו תוספת שכר לסייעות לגננות המועסקות ביוח"א
החל ממשכורת לחודש יולי  2011בוצע עדכו( התערי* של תוספת שכר לסייעות לגננות המועסקות ביוח"א לפי
הפירוט הבא:
•

 1יו בשבוע = ;2 154

•

 2ימי בשבוע = ;2 308

•

 3ימי בשבוע = ;2 462

•

 4ימי בשבוע = .2 616
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