תאריך פרסום30.11.2016 :

ביטוח לאומי
החודש בדף המידע

תיקון מס'  183לחוק הביטוח הלאומי,

ביטוח לאומי
 תיקון מס'  183לחוק הביטוח הלאומי,
התשע"ז – 2016-שינוי אופן חישוב

התשע"ז  – 2016 -שינוי אופן חישוב בסיס
לדמי לידה

בסיס לדמי לידה;
שכר והסכמים קיבוציים
 מענק יובל לדירוג אחים ואחיות;
 הסכם שכר קיבוצי מיום 14.9.2016
לעובדי מינהל ומשק בבתי החולים
הממשלתיים;
עדכוני שכר בשלטון המקומי
 הסכם שכר למצילים ברשויות
מקומיות.

לפי סעיף  54לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] ,תשנ"ה ,1995-הבסיס
לחישוב דמי הלידה ליום הינו הסכום המתקבל מחלוקת הכנסת היולדת,
ברבע השנה שקדם ליום הקובע (היום שבו הפסיקה המבוטחת לעבוד
בהיותה בהיריון) ,ב .90-כלומר ,ההכנסה המובאת בחשבון לצורך חישוב
דמי הלידה היא ההכנסה בשלושת החודשים הקלנדריים שקדמו ל1 -
בחודש שבו הפסיקה המבוטחת לעבוד בהיותה בהיריון.
לפי דברי ההסבר להצעת החוק ,נשים הרות רבות נאלצות להפחית את
שעות עבודתן בחודשי ההיריון האחרונים בשל קשיים פיזיים ובריאותיים,
ולכן שכרן פוחת בחודשים הללו לעומת שכרן הרגיל .הדבר בולט במיוחד
אצל נשים העובדות במקצועות שוחקים ,כגון ניקיון וסיעוד.
ביום  27.11.2016פורסם ברשומות חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' ,)183
התשע"ז 2016-לפיו הבסיס לחישוב דמי הלידה ליום הינו הגבוה מבין
השניים:


הסכום המתקבל מחלוקת הכנסת היולדת ,בשלושת החודשים שקדמו
ליום הקובע ,ב;90-

 הסכום המתקבל מחלוקת הכנסת היולדת ,בששת החודשים שקדמו
ליום הקובע ,ב.180-
התיקון הנ"ל ייכנס לתוקף החל ביום  1.3.2017והוא יחול על הלידות
שאירעו החל מיום  1.3.2017ואילך.
מטרת התיקון לחוק הינה להגדיל את התקופה לצורך חישוב דמי הלידה
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.

משלושה חודשים לשישה חודשים ,כדי להימנע ממצבים בהם משולמים
למבוטחת דמי לידה נמוכים ,אשר אינם תואמים לשכר הממוצע שהיא
מרוויחה בחודש רגיל.
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שכר והסכמים קיבוציים
תשלום מענק יובל לדרוג אחים ואחיות
עפ"י הסכמי השכר הקיבוציים ,במשכורת חודש נובמבר משולם מענק יובל לעובדים בדירוג אחים ואחיות.
הוותק הנדרש לקבלת מענק יובל הינו  25שנה.
סכום מענק יובל מחושב לפי  60%מהשכר ,המהווה בסיס לערך שעה ,ובהתאם לחלקיות המשרה וימי העבודה
בשנת הזכאות .מענק היובל אינו שכר קובע לכל דבר ועניין ,ולא מהווה בסיס להפרשות סוציאליות כגון :קופת גמל
וקרן השתלמות.

הסכם קיבוצי מיום  14.9.2016לעובדי מינהל ומשק בבתי
החולים הממשלתיים
ביום  14.9.2016נחתם הסכם קיבוצי (להלן" :ההסכם") בין מדינת ישראל ,עיריית ת"א ועיריית חיפה ,לבין
ההסתדרות הכללית החדשה ,הסתדרות עובדי המדינה וועד עובדי המינהל והמשק הארצי ,בדבר הענקת תמריץ
התמדה לחלק מעובדי כוחות העזר ובדבר התחשבות במשמרות ביניים ,לעניין חישוב מענק שנתי בגין עבודה
במשמרות בעת שהות בחופשה.
ביום  20.9.2016פרסם הממונה על השכר והסכמי העבודה חוזר עם הוראות ביצוע להסכם ולהלן עיקרי ההוראות:

אוכלוסייה זכאית
לתמריץ התמדה זכאים עובדי מינהל ומשק בבתי החולים ,אצל המעסיקים החתומים על ההסכם ,שמועסקים
במשרת "עובד כוח עזר" או "עובד כוח עזר מיומן" (להלן" :עובדי כוח עזר") ,אשר עונים לכל התנאים הבאים
במצטבר:


משכורתם מחושבת לפי הסכמים קיבוציים ומיוצגים ע"י ההסתדרות.



מועסקים במסגרת העסקה של  39שעות שבועיות ,בהתאם להחלטת ועדת המעקב מיום ;6.6.1993



מועסקים מעל ל 50%-משרה;



התחייבו לעבוד במקום עבודתם ,שנת עבודה מלאה (להלן" :תקופת ההתחייבות") ,בהתאם לכתב
ההתחייבות ,והשלימו שנת עבודה מלאה ,לפי כתב ההתחייבות האמור שעליו חתמו;



אינם זכאים לשכר עידוד.

תקופת ההתחייבות


תקופת ההתחייבות לקבלת תמריץ התמדה מלא ,הינה שנת עבודה – תקופת עבודה ברצף ב 12-חודשי עבודה
מ 1-בספטמבר עד  31באוגוסט שנה עוקבת.



לעניין בדיקת רצף העסקה במהלך תקופת ההתחייבות ,לא יובאו בחשבון תקופות שבהן שהה עובד כוח עזר,
מכל סיבה שהיא ,בחופשה ללא תשלום או בחופשה שדינה כדין חופשה ללא תשלום (להלן" :חופשה ללא
תשלום") .למען הסר ספק ,תקופות שבהן שהה עובד כוח עזר במהלך תקופת ההתחייבות בשירות מילואים,
בחופשת לידה ,לפי חוק עבודת נשים ,התשי"ד ,1954-או בחופשה ללא משכורת בשל מחלה ,ייחשבו כאילו
העובד הגיע לעבודה.



בגין תקופות חופשה ללא תשלום ,לא יהיה העובד זכאי לתמריץ והחלק היחסי של תקופות אלו ,בהשוואה
לתקופת ההתחייבות יופחת מגובה התמריץ.
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במקרה של יציאה לחופשה ללא תשלום במהלך תקופת ההתחייבות ,כתנאי לזכאות לתמריץ ,יהיה על עובד
כוח עזר השב לעבודה ,לאחר חופשה ללא תשלום ,להתחייב לעבוד עם סיום תקופת התחייבותו ,תקופת עבודה
נוספת ,ברצף ,שמשכה כמשך החופשה ללא תשלום.



לא השלים עובד כוח עזר תקופת עבודה נוספת שמשכה כמשך החופשה ללא תשלום ,כאמור ,הוא לא יהיה
זכאי לתמריץ כלל ,והסכום ששולם לו ,יהיה חוב למעסיק ,כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע ,כפי
שיפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,ביום השבתו בפועל של סכום התמריץ ,והמעסיק יהיה
רשאי לקזזו מכל סכום שלו זכאי העובד.



עובד כוח עזר שיתחייב לעבוד לאחר ה 1-בספטמבר ,יחתום על כתב התחייבות לעבוד בתקופה שעד ה31-
באוגוסט שלאחר מועד התחייבותו (להלן" :תקופת התחייבות חלקית") .בנוסף ,וכתנאי לזכאות לתמריץ לפי
ההסכם ,יהיה על עובד כוח עזר כאמור להתחייב ,באותו מועד שבו התחייב לעבוד תקופת התחייבות חלקית,
לעבוד שנת עבודה מלאה נוספת ,בשנת העבודה העוקבת ,המתחילה באחד בספטמבר הסמוך למועד סיום
התחייבותו החלקית.



בעד עבודתו בתקופת התחייבות חלקית ,יהיה זכאי עובד כוח העזר האמור ,לתמריץ חלקי.



לא השלים עובד כוח עזר עבודה בשנת התחייבות מלאה העוקבת לתקופת ההתחייבות החלקית כאמור ,לא
יהיה עובד כוח העזר זכאי לתמריץ כלל ,אף לא בעד תקופת ההתחייבות החלקית ,והסכום ששולם לו ,יהיה
חוב למעסיק ,כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע ,כפי שיפורסם על ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה ,ביום השבתו בפועל של סכום התמריץ ,והמעסיק יהיה רשאי לקזזו מכל סכום שלו זכאי
העובד.

סכום תמריץ התמדה


סכום תמריץ התמדה המלא לעובד כוח עזר במשרה מלאה הוא  .₪ 6,000סכום זה יעודכן ,אחת לשנה ,בחודש
ינואר ,החל מחודש ינואר  ,2017לפי שיעור השינוי במדד המחירים לצרכן.



הסכום המלא ישולם למי שיעבוד ברצף במשרה מלאה ,במהלך שנת עבודה ,מראשון בספטמבר עד שלושים
ואחד באוגוסט ,שנה עוקבת.



הסכום הנ"ל משוקלל לפי שיעור חלקיות משרתו של העובד ובחלקיות העסקתו בתקופת ההתחייבות.



חופשות ללא שכר במהלך תקופת ההתחייבות ,יקטינו את סכום התמריץ באופן יחסי.

מועדי תשלום תמריץ התמדה


מחצית אחת של התמריץ תשולם במשכורת חודש אוגוסט (המשולמת בחודש ספטמבר) ,שבו הסתיימה
תקופת ההתחייבות ,והמחצית השנייה תשולם במשכורת חודש פברואר (המשולמת בחודש מרץ) ,בשנה
העוקבת לשנה שבה הסתיימה תקופת ההתחייבות.



עובד כוח עזר שהעסקתו תסתיים טרם חודש פברואר בשנה העוקבת ,לשנה בה הסתיימה תקופת התחייבותו,
יהיה זכאי לקבל את המחצית השנייה של התמריץ במשכורתו האחרונה.

אופי תמריץ התמדה
תמריץ התמדה אינו מהווה שכר לכל דבר ועניין ,לא יובא בחשבון לעניין חישוב:


פיצויי פיטורים כמשמעותם בחוק פיצויי פיטורים ,התשכ"ג;1963-



ערך שעה לעבודה נוספת ,לרבות לגמול בעד שעות נוספות ,כוננויות ,קריאות פתע ,תורנויות או משמרות;



משכורת קובעת לעניין פנסיה תקציבית;



הפרשות לקרן השתלמות.
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בגין תמריץ התמדה כן יבוצעו הפרשות לקופת גמל לקצבה ,בהתאם להוראות ההסכם הקיבוצי בעניין המעבר
לפנסיה צוברת מיום  3.3.1999כפי שעודכן ויעודכן מעת לעת ,בשיעורים הנהוגים להפרשות כאמור בגין תגמול עבור
עבודה בשעות נוספות.

הוראות מיוחדות לעניין התמריץ המשולם בגין התקופה שמיום  1.9.2015ועד ליום 31.8.2016
לגבי תמריץ התמדה המשולם בגין התקופה שמיום  1.9.2015ועד ליום  ,31.8.2016יחול האמור להלן:


תמריץ התמדה ישולם  ,על פי הכללים שלעיל ,לעובדי כוח עזר אשר הועסקו בפועל אצל המעסיקים החתומים
על הסכם זה בתקופה שמיום  1.9.2015ועד ליום  ,31.8.2016או בחלק ממנה ,ולעניין זה ייחשב כאילו חתמו
העובדים האמורים על כתב התחייבות לגבי התקופה האמורה ,במועד הקובע או במועד תחילת עבודתם אצל
המעסיק ,לפי המאוחר.



עובד כוח עזר שהחל לעבוד אצל המעסיק לאחר יום  ,1.9.2015יחול לגביו התנאים של תקופת התחייבות
חלקית ,כאמור לעיל.



עובד כוח עזר שעבד בפועל ,ברצף ,מיום  1.9.2016ועד ליום  1.12.2016אצל מעסיק החתום על ההסכם ,יוכל
לחתום על כתב התחייבות ,לגבי התקופה שמיום  1.9.2016ועד יום  - 31.8.2017עד ליום  .1.12.2016ככל שעשה
כן ,החתימה על כתב ההתחייבות לא תיחשב כחתימה לאחר המועד הקובע.

עדכוני שכר בשלטון המקומי
הסכם שכר למצילים ברשויות מקומיות
ביום  6.9.2016נחתם בין מרכז השלטון המקומי בישראל ,עיריית תל אביב-יפו ועיריית חיפה ,מרכז המועצות
האזוריות לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה הסכם קיבוצי (להלן" :ההסכם") לעניין תנאי עבודתם ושכרם
של מצילי הים המועסקים בתפקידי הצלה בחופי הרחצה (להלן" :מצילים") במועצות המקומיות ובעיריות ולהלן
עיקריו:

הגדרות


מציל ותיק – מציל שהיה זכאי ביום  1.4.2016לקבל את תוספת מצילים ב' כדין;



מציל דור ב' – כהגדרתו בסעיף  6בהסכם  ,2000בעיריית תל אביב-יפו בסעיף א .3.בהסכם  2007ובעיריית
חיפה בסעיף .2ד .בהסכם ;2001



מציל דור ב' קבוע – מציל דור ב' שהוא עובד קבוע אצל המעסיק;



מציל דור ב' זמני – מציל דור ב' שאינו עובד קבוע אצל המעסיק;



תוספת מצילים ב' – התוספת האחוזית כהגדרתה בסעיף .3ב .בהסכם  2000וכפי שפורטה בנספח ב' להסכם
 ,2000בעיריית תל אביב-יפו כהגדרתה בסעיף ד' בהסכם  2007ובעיריית חיפה כהגדרתה בסעיף (3ד) בהסכם
;2001



תוספת מצילים – התוספת השקלית כהגדרתה בסעיף .2א .בהסכם  ,2000בעיריית תל אביב-יפו כהגדרתה
בסעיף ח' בהסכם  2007ובעיריית חיפה כהגדרתה בסעיף (3ב) ו(3-ג) בהסכם ;2001



שכר קובע – המשכורת הקובעת לפנסיה תקציבית או לפיצויי פיטורים ,לפי העניין.

תחולת ההסכם


הוראות ההסכם הנוכחי יחולו על המצילים המועסקים אצל המעסיקים ,אשר שכרם משולם בהתאם
להוראות ההסכמים הקיבוציים החלים עליהם.
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תקופת ההסכם והוראותיו


תקופת ההסכם היא מיום  1.4.2014ועד ליום ( 31.3.2026להלן" :תקופת ההסכם").



מועד תחילת התשלומים מכוח ההסכם יהיה החל מיום  1.4.2014ואילך לפי העניין.

תוספת מצילים ב' מוגדלת למצילים ותיקים




החל מיום  1.4.2016יהיה מציל ותיק זכאי להגדלת תוספת מצילים ב' ,כפי ששולמה לו ערב ההגדלה כדלקמן:
שיעור ההגדלה

שנות עבודה בתפקידי
הצלה אצל המעסיק
20

3%

25

5%

אין שינוי ביתר ההוראות החלות על תוספת מצילים ב'.

מנגנון עדכון לתוספת מצילים למציל ותיק


מחודש ינואר  ,2017יעודכן ,אחת לשנה ,בחודש ינואר ,סכום תוספת הצלה קבועה לפי שיעור השינוי במדד
המחירים לצרכן.



אם בשנה מסוימת שיעור השינוי במדד יהיה שלילי ,לא יבוצע בשל כך עדכון של תוספת מצילים למציל ותיק
והעדכון יידחה למועד בו ניתן יהיה לבצע עדכון חיובי תוך קיזוז מלוא השיעור השלילי.



אין שינוי ביתר ההוראות החלות על תוספת מצילים.

הגדלת השכר הקובע של מציל ותיק בפרישה מהעבודה


החל מיום  1.4.2016יוגדל שכרו הקובע של מציל ותיק שיפרוש מהעבודה ב.5%-

עידוד פרישה למצילים וותיקים


מציל וותיק בפנסיה תקציבית שבתקופת ההסכם הגיע לגיל  60שנה וטרם מלאו לו  62שנה ,והודיע למעסיקו
שהוא פורש מעבודתו ,יהיה זכאי:


לדרגת פרישה כמפורט להלן:
דרגה במועד סיום העבודה

קידום בדרגת פרישה

עד ( 8כולל)

שתי דרגות פרישה

דרגה  +8ועד דרגה ( +11כולל)

דרגה ודרגת שהייה ()+

 12ומעלה

דרגת פרישה אחת בלבד



מענק פרישה לפי הסכום הגבוה מתוך שלושת הסכומים הבאים:
מס"ד חישוב סכום המענק
.1

שלוש משכורות קובעות לפנסיה תקציבית

.2

משכורת וחצי לפנסיה תקציבית עבור כל  1%גמלה שהיה יכול לצבור אם היה ממשיך לעבוד אצל
המעסיק עד גיל ( 67עד לתקרה של  70%פנסיה) ,ועד לתקרה של  10משכורות קובעות

.3

מענק לפי סעיף  22לחוק שירות המדינה (גמלאות)[נוסח משולב] ,התש"ל ,1970-ככל שתהיה
זכאות לכך
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מציל וותיק בפנסיה צוברת ששמו נכלל ברשימה המצורפת להסכם כנספח א' הודיע למעסיקו שהוא פורש
מעבודתו ,יהיה זכאי בהתאם לגיל במועד הפרישה ל:
גיל במועד הפרישה
 ≥ 60גיל < 62

מ 62-ומעלה


זכאויות


מענק פרישה ,מעבר לסכום שנצבר לזכותו לפיצויי פיטורין ,בסכום
השווה ל 50%-מפיצויי פיטורין.



( 11אחד עשר) חודשי הסתגלות.



שני חודשי הסתגלות

מציל ותיק שבתקופת ההסכם הגיע לגיל  60וטרם מלאו לו  62שנה אשר יודיע עד חודשיים לפני תחילת עונת
הרחצה או במהלך עונת הרחצה על רצונו לפרוש מהעבודה ,יהיה מחויב ,אם ידרוש זאת המעסיק ,לעבוד עד
לתום עונת הרחצה.
במקרה של דחיית הפרישה כאמור ,מועד ההודעה בדבר הפרישה ייחשב כמועד הקובע לצורך חישוב גיל
המציל הוותיק ואילו הזכאויות השונות שפורטו לעיל (דרגת פרישה ,מענקים וחודשי הסתגלות) יחושבו
בהתאם למועד סיום העבודה בפועל.

מתח דרגות למצילי דור ב'


ההסכם קובע מתח דרגות חדש למצילי דור ב' בתחולה מיום  ,1.4.2016כאשר המעבר מדרגה לדרגה ובכלל זה
הזכות לדרגת שהייה (דרגת  ,)+יבוצע על פי הקבוע בסעיף (6ה) בהסכם  2000וכפי שהוחל בעיריית תל אביב-
יפו בהסכם  2007ובעיריית חיפה בהסכם .2001

שבוע העבודה והתגמול בגין העסקה ביום שישי ,ערב חג ובימי המנוחה השבועית ,מועדים וחג
למצילי דור ב'


ההסכם קובע כללים למתן תגמול בגין העסקה בימי שישי ,ערבי חג ובימי המנוחה השבועית ,מועדים וחגים.

העסקה בתפקידי הצלה של מציל דור ב' קבוע


בתחולה מיום  1.1.2017ישונו כללי העסקה בתפקידי הצלה של מציל דור ב' קבוע ,כמפורט בהסכם.

תוספת הצלה שעתית למציל דור ב' זמני


מציל דור ב' זמני יהיה זכאי לתוספת הצלה שעתית לפי התעריף הנקבע בהתאם לשנות העבודה כמפורט להלן:
מס' שנות עבודה

סכום התוספת לשעה

2–1

₪ 8.60

3

₪ 9.70

מ 4-ומעלה

₪ 10.86



תוספת הצלה שעתית תעודכן לפי הוראות העדכון של תוספת מצילים למציל ותיק כמפורט לעיל.



תוספת הצלה שעתית כאמור בסעיף זה לא תהווה חלק מהשכר הקובע ולא תהווה רכיב לצורך חישוב ערך
שעה ,למעט לעניין חישוב גמול עבור עבודה בשעות נוספות והגמול בגין העסקה בימי שישי וערבי החג ,שבתות
וחגים.
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יצוין כי ,מציל דור ב' קבוע לא זכאי לתוספת הצלה שעתית.

תוספת הצלה קבועה למציל דור ב' קבוע


החל מיום  ,1.4.2016מציל דור ב' קבוע יקבל תוספת שכר שקלית חודשית קבועה בסך של  ,₪ 2,000שתעודכן
לפי הוראות העדכון של תוספת מצילים למציל ותיק כמפורט לעיל.



תוספת ההצלה הקבועה למציל דור ב' קבוע:


לא תהווה תוספת קבועה כהגדרתה בסעיף  2.3בהסכם הקיבוצי שנחתם בין המעסיקים בשלטון המקומי
לבין ההסתדרות ביום ( 4.8.03הסכם הבלתי ייחודיים);



לא תובא בחשבון לעניין חישוב השלמה לשכר מינימום ,לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז;1987-



תהיה "תוספת מוחרגת" לעניין הוראות חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום – הוראת שעה),
התשע"ה;2015-



תובא בחשבון לחישוב ערך השעה לצורך תשלום גמול עבור עבודה נוספת ,לרבות שעות נוספות ,כוננויות,
משמרות ,קריאות פתע ,לצורך תשלום מענק יובל ,דמי חופשה ,פדיון חופשה ,דמי מחלה ,פיצוי בגין ימי
מחלה לא מנוצלים ופיצויי פיטורין;



לא תובא בחשבון בחישוב המשכורת הקובעת לעניין פנסיה תקציבית ,כמשמעה בסעיף  8לחוק שירות
המדינה (גימלאות) [נוסח משולב] התש"ל;1970-



בגין תוספת ההצלה הקבועה למציל דור ב' קבוע תבוצע הפרשה לקרן השתלמות על פי השיעורים (חלק מעסיק
וחלק עובד) החלים על המעסיקים לעניין הפרשה לקרן השתלמות בגין השכר המשולב ,כפי שיהיו מעת לעת.



על תוספת ההצלה הקבועה למציל דור ב' קבוע יבוצעו הפרשות לקופת גמל לקצבה כדלקמן:


ההפרשות כאמור יבוצעו בהתאם לכללים ולשיעורים המתחייבים מההסכם הקיבוצי שנחתם בין
הממשלה ומעסיקים נוספים במגזר הציבורי לבין ההסתדרות ביום  3.3.1999בעניין מעבר לפנסיה צוברת,
כפי שתוקן בהסכם קיבוצי (מסגרת) שנחתם בין הצדדים האמורים ביום  ,12.1.2011ובהסכם קיבוצי
שנחתם ביום  ,8.5.2013וכפי שאלה יעודכנו בהסכמה מעת לעת.



על אף האמור לעיל ,שיעור הפרשות המעסיק לרכיב פיצויים בגין תוספת הצלה קבועה למציל דור ב' קבוע
יעמוד על .8.33%



על ההפרשות המעסיק לפיצויים יחול סעיף  14לחוק פיצויי פיטורים ,והן יבואו במקום מלוא 100%
מפיצויי הפיטורים בגין רכיב זה ,וזאת בגין כל תקופת עבודתו של העובד.

תוספת הצלה חודשית משתנה


החל מיום  ,1.4.2016במטרה לעודד את מצילי דור ב' הקבועים לבצע את מלוא ימי העבודה ושעות העבודה
הנדרשות על ידם ,ומתוך כוונה להעניק תגמול מיוחד על ביצוע שעות נוספות מרובות ,וכן לצמצם את פערי
ההשתכרות בין עונת הרחצה לשאר השנה ,תשולם למצילי דור ב' הקבועים תוספת הצלה חודשית משתנה בכל
חודשי השנה ,לפי הקריטריונים הבאים:


כמות ימי עבודה בהצלה בשנה קלנדרית קודמת;



כמות ימי עבודה בחודשי קיץ;



כמות שעות עבודה בכל חודשי קיץ,



כמות שעות עבודה בכל חודש בנפרד מחודשי הקיץ,
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שנות עבודה בקביעות.

סכומי התוספת מפורטים בהרחבה בהסכם.

הפרשים


התשלומים השוטפים הנובעים מההסכם ישולמו החל ממשכורת ספטמבר  2016המשולמת באוקטובר 2016
ולכל המאוחר ממשכורת אוקטובר  2016המשולמת בנובמבר .2016



התשלומים וההפרשות לתנאים סוציאליים בגינם הנובעים מההסכם בגין התקופה שעד למועד תחילת
התשלום השוטף כמפורט לעיל ,ישולמו במשכורת ספטמבר  2016המשולמת באוקטובר  2016ולא יאוחר
ממשכורת אוקטובר  2016המשולמת בנובמבר .2016



מ ציל וותיק ומציל דור ב' קבוע במועד חתימת הסכם זה ,יהיו זכאים בגין התקופה שמיום  1.4.2014ועד ליום
 31.3.2016באופן חד פעמי ל 184 -שעות חופשה נוספות לניצול שלא בעונת הרחצה.

הסכמי מסגרת והסכם 2%


כל התשלומים המפורטים לעיל הם בנוסף לתשלומים להם זכאים העובדים מכוח הסכם קיבוצי (מסגרת)
שנחתם בין המעסיקים לבין ההסתדרות ,בו הוסכם ,בין היתר ,על הקצאת מסגרת עלות תוספת השכר

וההטבות הכספיות בגין התקופה מיום  1.1.2013ועד יום  31.12.2017בשיעור של ( 7.5%שבעה וחצי אחוזים)
והכל כמפורט ב"הסכם המסגרת".
לקוחות שמעוניינים ליישם את הוראות ההסכם מתבקשים לפנות למתאם הלקוח במלם שכר.
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