תאריך פרסום30.6.2015 :

דף מידע – יוני 2015
החודש בדף המידע
שכר והסכמים קיבוציים
 עדכון תעריף קצובת הבראה
לשנת ;2015
 תשלום מענק יובל לעובדי
הוראה;
 הסכם שכר לעובדי הוראה
במכללות האקדמיות לחינוך;
דיני עבודה
 העסקה נכונה של בני נוער.

עדכון תעריף קצובת הבראה לשנת 2015
תעריף קצובת הבראה במגזר הציבורי
לפי חוזר הממונה על השכר והסכמי עבודה מיום  17.5.2015החל מ1.6.2015 -
התשלום ליום הבראה במגזר הציבורי יעודכן מסכום של  ₪ 427לסכום של
.₪ 425
תעריף קצובת הבראה בקצבת גמלאים במגזר הציבורי שקצבתם הוקפאה
והוצמדה למדד
בשנת  2015ערך יום הבראה המשולמת לגמלאים המקבלים פנסיה תקציבית,
אשר הוקפאה והוצמדה למדד ,נשאר ללא שינוי בסך .₪ 429
תעריף קצובת הבראה לסטודנטים המועסקים בשירות הציבורי
לפי חוזר הממונה על השכר והסכמי עבודה מיום  ,17.6.2015החל מיום
 1.6.2015תשולם לסטודנטים קצובת הבראה בסך של  ₪ 1.37לכל שעת עבודה
לפי התנאים שבהסכם מיום .17.2.1999
תעריף קצובת הבראה במגזר הפרטי – טרם עודכן .התעריף לשנת  2014הינו
 ₪ 378ליום הבראה.

תשלום מענק יובל לעובדי הוראה

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.

כמידי שנה ,עפ"י הסכמי השכר הקיבוציים ,במשכורת חודש יוני משולם מענק
יובל לעובדים בדירוגי ההוראה לרבות עובדי הוראה המועסקים בתנאי
רפורמות "אופק חדש" ו"עוז לתמורה".
בדירוגי ההוראה הוותק המינימאלי הנדרש לקבלת מענק יובל עומד על 25
שנה.
הוותק לצורך תשלום מענק יובל אינו כולל שנות ותק מואץ כגון :לימודי תואר
שני ,שלישי ,לימודי תעודה וכד' .המענק מחושב לפי  60%מהשכר המהווה
בסיס לערך שעה ובהתאם לחלקיות המשרה וימי העבודה בשנת הזכאות.
מענק היובל אינו מהווה שכר לשום עניין ,ולא משמש בסיס להפרשות
סוציאליות כגון :קופת גמל וקרן השתלמות.
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הסכם שכר לעובדי הוראה במכללות האקדמיות לחינוך
ביום  14.6.2015פורסם חוזר משרד החינוך לפיו ביום  7.5.2015נחתם הסכם בין ממשלת ישראל לבין הסתדרות
המורים בישראל ,באשר לביצוע רפורמה במכללות האקדמיות לחינוך ,במסגרתה יתבצעו שינויים מבניים
וארגוניים במכללות תוך ולשם התאמת המבנה הארגוני של סגל ההוראה במכללות ,למבנה הארגוני של סגל
ההוראה המכהן במוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות ,ובמכללות האקדמיות המוכרות על ידי המועצה
להשכלה גבוהה ,ותוך שמירה על אופיין הייחודי של המכללות.
במסגרת הסכם זה הוחלט על תשלום מענק ותוספת שכר (תוספת רפורמה) לעובדי הוראה המועסקים בסמינרים
ובמכללות להכשרת עובדי הוראה ,כמפורט להלן:
תחולת ההסכם
הסכם זה יחול על עובדי ההוראה המועסקים במכללות האקדמיות לחינוך ,המתוקצבות על ידי משרד החינוך,
אשר מדורגים בדירוג עובדי הוראה ומשכורתם מחושבת לפי ההסכמים הקיבוציים החלים לגבי עובדי הוראה.
תחילה
תחילתו של הסכם זה ביום .1.9.2013
תשלום מענק


במשכורת החודש שלאחר חתימת הסכם זה ,אשר תשולם בראשון לחודש שלאחריו ,ישולם לעובדי ההוראה
אשר הועסקו במכללות מיום  1.9.2013ועד ( 31.8.2014להלן" :התקופה") מענק חד פעמי בסך של ₪ 10,000
וזאת בגין התקופה כאמור.



סכום המענק המפורט לעיל ,הינו לעובד הוראה שהועסק במכללות במהלך התקופה במשרה מלאה .ככל
שהועסק עובד במשרה חלקית ,ישולם המענק על-פי חלקיות משרתו המשוקללת של העובד במהלך התקופה
(עד מקסימום  100%משרה).



עובד הוראה אשר הועסק רק בחלק מהתקופה ,יהיה זכאי לחלק היחסי של הסכום האמור ,בהתאם לחלק
היחסי בו הועסק מתוך התקופה.



המענק לא יהווה שכר לכל דבר ועניין ,ולא יובא בחשבון לעניין פיצויי פיטורים כמשמעותם בחוק פיצויי
פיטורים ,התשכ"ג ,1963-ולעניין חישוב ערך שעה בגין המענק לא יבוצעו הפרשות כלשהן לקופת גמל (לרבות
קרן השתלמות ,קרן פנסיה וקופת גמל שאינה משלמת לקצבה).



המענק ישולם גם בגין היעדרות במהלך התקופה אשר בגינה משולם שכר מכספי המעסיק ובמימונו (כגון
השתלמות בשכר ,חופשת אבל ,ימי מילואים) או דמי חופשה ,דמי מחלה וכיו"ב ,אך לא בגין היעדרות שלא
שולמה בגינה שכר.



המענק לא יובא בחשבון לעניין חישוב השלמה לשכר מינימום ,לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז.1987-



אין בתשלום המענק כדי לשנות את בסיס השכר הקיים לעובד הוראה ערב החתימה על הסכם זה ,והוא לא
ייכלל בבסיס לחישוב כל תוספת שכר וכל תוספת לשכר (אחוזית ושקלית).

תוספת רפורמה
החל מיום  , 1.9.2014עובדי ההוראה עליהם חל ההסכם יהיו זכאים לתוספת שכר בשיעור  10%החל מהמועד
האמור.
תוספת הרפורמה תחושב על בסיס השכר המשולב ,תוספת  ,2001תוספת  2008ותוספת .2011
תוספת הרפורמה תשולם כרכיב שכר נפרד ,ותובא בחשבון לעניין חישוב ערך שעה ,לעניין פיצויי פיטורים
כמשמעותם בחוק פיצויי פיטורים ,התשכ"ג –  , 1963לעניין הפרשות לקופת גמל לקצבה (עבור עובד הוראה
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המבוטח בפנסיה צוברת) ,לעניין הפרשות לקרן השתלמות ,ולעניין חישוב תוספות אחוזיות המחושבות מהשכר
המשולב למעט תוספת  ,2001תוספת  2008ותוספת .2011
תוספת הסכם  '87ותוספת תגבור הוראה '94
תוספת  '87ותוספת  '94המשולמות לעובדי ההוראה עליהם חל הסכם זה ,יוגדלו בשיעור של ( 10%עשרה אחוזים),
ביחס לערכן השקלי ערב חתימת הסכם זה ,כדלקמן:


הסכם תגבור הוראה ;₪ 172.59 :'94



תוספת הסכם .₪ 191.92 :'87

העסקה נכונה של בני נוער
לקראת חופשת הקיץ הקרבה ,להלן סקירה מקיפה של עיקרי הכללים לעניין העסקה נכונה של בני נוער.

גיל העסקה
אסור להעסיק בני נוער מתחת לגיל  .14נער שמלאו לו  14וטרם מלאו לו  15ניתן להעסיק רק בחופשות רשמיות
מלימודים ורק בעבודות קלות שאין בהן כדי להזיק לבריאותו ולהתפתחותו .במהלך שנת הלימודים מותר להעסיק
בני נוער מגיל  15ומעלה ,ובלבד שלא חל עליהם חוק לימוד חובה ,התש"ט –  .1949אין להעסיק נערים (גם אם
מלאו להם  15שנה ולא חל עליהם חוק לימוד חובה) בעבודות מסוכנות מסוימות ,כגון :עבודה עם מכונות גזירה
וחיתוך כבדות ,ייצור ועיבוד חומרים מתלקחים במהירות ,עבודה במקומות שהטמפרטורה אינה בין  4ל40-
מעלות .לגבי העסקת נוער בהופעה ובפרסומת ,ישנם כללים מיוחדים ,ובעניין זה דורשת העסקת נער מתחת לגיל 15
קבלת היתר מיוחד ממשרד העבודה והרווחה ,וחלים כללים מיוחדים לעניין תנאי העסקה ושעות ההעסקה.

אישורים נדרשים להעסקת בני נוער
כיום אין צורך בפנקס עבודה כתנאי להעסקת בני נוער .המעסיק כן נדרש להחזיק במקום העבודה של הנער/ה
צילום תעודת זהות שלו/ה או של הוריו/ה בצירוף אישור רפואי להעסקתו .בעבודות מסוימות ,יש לקבל אישור
מיוחד של רופא תעסוקתי כתנאי להעסקתו של הנער.

חוק הודעה לעובד
חובה למסור לכל נער ונערה תוך  7ימים מיום תחילת העבודה ,טופס ,בנוסח הקבוע בתקנות ,שבו מפורטים בין
היתר :זהות המעביד והעובד ,תאריך תחילת העבודה ומשך התקופה בה יועסק ,עיקרי התפקיד של העובד ,שמו
ותפקידו של הממונה הישיר של העובד ,גובה השכר לשעה של העובד ,אורכו של יום העבודה ושל שבוע העבודה וכן
פרטים נוספים שיוכלו לסייע לעובד לדעת טוב יותר מה מצופה ממנו במהלך תקופת עבודתו.

שעות עבודה
שעות עבודה ביום  /בשבוע  -נער יועסק לכל היותר  8שעות ביום חול ו 7 -שעות ביום שישי או ערב חג ולא יותר מ-
 40שעות שבועיות .ניתן להעסיק בני  16ומעלה במקום עבודה שמותר לעבוד בו יותר מ 8-שעות ביום ,לפי חוק
שעות עבודה ומנוחה ,התשי"א –  ,1951עד  9שעות ביום ולא יותר מ 40-שעות שבועיות.
הפסקות  -לאחר  6שעות עבודה חובה לתת הפסקה של  45דקות ,מתוכן לפחות חצי שעה רצופה .ביום שישי או
ערב חג יש לתת הפסקה של חצי שעה לפחות .על המעסיק לאפשר לנער העובד הפסקות לשם שימוש בחדר
השירותים בהתאם לצרכיו וזאת כחלק שעות עבודתו.
עבודת לילה  -בין השעות  20.00בערב ל 08.00 -בבוקר ,אין להעסיק בני נוער שגילם מתחת ל ,16 -נערים מעל גיל
 16לא יועסקו בין השעות  .06:00 – 22:00בהתאם למדיניות האכיפה במשרד ותיקון החקיקה שהמשרד מקדם ,בני
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נוער שגילם הוא  16עד  ,18ניתן להעסיק בחופשות רשמיות מלימודים עד השעה  ,24:00וזאת בתנאי שהמעסיק
ידאג להסעת העובד לביתו.
יום המנוחה השבועי  -אין להעסיק בני נוער ביום המנוחה השבועי (ליהודי יום המנוחה השבועי הינו יום שבת .בן
דת אחרת יכול לבחור בין הימים שישי שבת וראשון).
שעות נוספות  -העסקה בשעות נוספות אסורה.
רישום שעות העבודה
חובה על מעביד לערוך רישום מדויק של שעות העבודה של בני הנוער ,ואם רישום זה נעשה באמצעי שאינו מכני או
אלקטרוני (שעון נוכחות) יש לאשר את רישום שעות העבודה בסיומו של כל יום עבודה בחתימה של הנער והמעביד.

נסיעות לעבודה
בנוסף למשכורת ,ישולמו הוצאות הנסיעה מהמגורים אל מקום העבודה ובחזרה (בסכום של עד  ₪ 26.40ליום
עבודה .לפי הסכם קיבוצי מעסיק מחויב לשלם רק את הסכום המינימלי הדרוש לבני הנוער בכדי להגיע לעבודה.
על המעסיק להקפיד ולוודא כי לבני הנוער יש אמצעים לחזור לביתם.

תשלום שכר בגין "תקופת התלמדות"" ,תקופת ניסיון".
כל תקופת העסקתו של הנער ,מחייבת תשלום שכר בעד העבודה ,לרבות תקופת "התלמדות" או ",תקופת "ניסיון".
יש לשלם שכר עבור כל שעת עבודה החל מן השעה הראשונה.
על כל שעה של "יום הכנה" או "השתלמות" או "ישיבת עבודה" צריך לשלם ,לרבות השתלמויות לקראת קייטנות.

קנסות ועונשים
אין להטיל על בני הנוער העובדים קנסות או עונשים ,כל ניכוי מהשכר ,בגין "קנסות" "נזקים" וכיוצא באלה אסור,
כל עוד לא הותר על פי החוק.

שכר המינימום לבני נוער עובדים
המחוקק קבע את הסכום המינימאלי אותו חובה על המעסיק לשלם לבן נוער שעובד משרה מלאה (עד  40שעות
שבועיות ,ולא יותר מ 173 -שעות בחודש) ,אף אם בני הנוער מוכנים לעבוד תמורת שכר נמוך יותר .שכר המינימום
לעובד במשרה חלקית יחושב יחסית לחלקיות המשרה.
להלן פירוט תעריפי שכר מינימום לבני נוער לפי גילאים לשנת :2015
הסכום לחודש

תעריף שעה

גיל

 %משכר מינימום

חניך

60%

₪ 2,790.00

₪ 16.13

עד 16

70%

₪ 3,255.00

₪ 18.82

עד 17

75%

₪ 3,487.50

₪ 20.16

עד 18

83%

₪ 3,859.50

₪ 22.31

מס הכנסה וביטוח לאומי
הכנסתו של הנער העובד חייבת במס הכנסה לפי מדרגות המס הרגילות ,כאשר נער עובד ,בגילאים  16עד  ,18זכאי
לנקודת זיכוי ,נוסף על נקודות הזיכוי הרגילות .כלומר ,נער עובד בגילאים לעיל ,זכאי ל 3.25 -נקודות זיכוי ,ונערה
עובדת זכאית ל 3.75 -נקודות זיכוי.
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נער עובד פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות .המעסיק חייב בתשלום דמי ביטוח בשיעור מופחת משכרו
של הנער העובד ("חלק המעביד") .בשנת המס  2015חלק המעביד עומד על  0.38%עד  ,₪ 5,556ו 1.51%-מסכום זה
ועד המקסימום (.)₪ 43,240

סנקציות כנגד מעסיקים מפרי החוק
מפקחי אגף האכיפה במשרד הכלכלה יקיימו במהלך חופשת הקיץ מבצעי אכיפה מוגברים בפריסה ארצית בתחום
עבודת הנוער .יצוין כי עיצום כספי על הפרת הוראות חוק יכול לנוע בין  ,₪ 35,740 - 5,110לכל הפרה לכל עובד ,כך
שהעיצום הכספי בגין הפרות של חוקי העבודה עלול להגיע לעשרות ואף מאות אלפי שקלים .בגין עבירות חמורות
אף מוגש כתב אישום פלילי.
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