תאריך פרסום31.7.2018 :

שכר והסכמים קיבוציים
תשלום קצובת ביגוד לשנת 2018
החודש בדף המידע
שכר והסכמי עבודה

 קצובת ביגוד לשנת ;2018
 עדכון תוספת שקלית  2016לעובדי
הוראה בבעלויות;
 עדכון שכר יסוד לרופאים תחומיים
מ 1.7.2018-בהתאם להחלטת ועדת
מעקב בעקבות סעיף פיצוי מיצוי
בהסכם רופאים;
 סטודנטים במגזר הציבורי  -עדכון
שכר המינימום והסכום הבסיסי
החל מיום ;1.4.2018

כמידי שנה ,במשכורת חודש יולי  ,2018שולמה קצובת ביגוד לעובדים
הזכאים ,בגין התקופה שמחודש ינואר ועד חודש דצמבר  ,2018באופן יחסי
לתקופת העבודה וחלקיות המשרה ,כמפורט להלן:

כללי
בהתאם לסעיף  28.425בתקשי"ר ,רמות הביגוד הן:


מקבילות בדירוגים המקצועיים;




רמת הביגוד לעובד הזכאי לקצובת ביגוד של מקבלי קהל ,תיקבע לפי
דרגת השיא של המשרה בה הוא משובץ ,או לפי דרגתו ,אם הוענקה לו
דרגה אישית ,הגבוהה משיא דרגתו בתקן.



החל מהשנה ,קצובת הביגוד לעובדי המדינה המועסקים בדירוגים
רנטגנאים וטכנאי רנטגן ,שולמה לפי שיעור של  100%במקום לפי

קופות גמל

 חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים
(קופות גמל) (תיקון מס' ,) 21
התשע"ח .2018

רמה  - 4לעובדים בדרגות מדרגה  17ומעלה בדירוג המנהלי ודרגות
מקבילות בדירוגים המקצועיים ,וגם לעובדי הוראה ומנהלי מחלקות
חינוך.

ביטוח לאומי

 מיצוי זכויות – תשלום תגמול
מילואים לשכיר בתביעה אישית;

רמה  - 3לעובדים בדרגות עד הדרגה ( 16כולל) בדירוג המנהלי ודרגות

שיעור של  ,60%כפי ששולם עד כה.


החל מהשנה ,קצובת הביגוד לעובדים המועסקים בשלטון המקומי
בדירוג חינוך נוער וקהילה ,תשולם לפי התעריף של רמה  4החל משנת
הוותק ה 15-ולא  26כפי שהיה קודם.

תעריפי ביגוד לשנת 2018
תעריפי קצובת הביגוד עודכנו בכ 0.49%-ונכון לשנת  2018עומדים על:


 ₪ 1,517לשנה ,לעובדים הזכאים לקצובת ביגוד ברמה ;3



 ₪ 2,118לשנה ,לעובדים הזכאים לקצובת ביגוד ברמה ;4



 ₪ 4,335לשנה ,למנכ"לים ולמוקבלים להם וגם לראשי רשות מקומית
וסגניהם בשכר;

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.



 ₪ 1,809לשנה למשפטנים ,הזכאים לתוספת הופעה ,בעבור מדי
משפט;



 ₪ 676לשנה  -קצובת ביגוד נוספת למורה לחינוך גופני ,בשיעור משרה
מ 30%-ועד ;50%



 ₪ 1,349לשנה  -קצובת ביגוד נוספת למורה לחינוך גופני ,בשיעור
משרה מ 50%-ומעלה;
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עבור גמלאים בפנסיה תקציבית ,שקצבתם הוקפאה והוצמדה למדד ,אשר פרשו לגמלאות לפני שנת  ,2018אין
שינוי בתעריפים לעומת שנה קודמת והם ימשיכו לעמוד על:
 ₪ 1,520 לשנה ,לגמלאים הזכאים לקצובת ביגוד ברמה ;3
 ₪ 2,120 לשנה ,לגמלאים הזכאים לקצובת ביגוד ברמה .4

עדכון תוספת שקלית  2016לעובדי הוראה בבעלויות
ביום  3.7.2018פרסם משרד החינוך חוזר לבעלויות תשע"ח 5/וחוזר לבעלויות תשע"ח ,6/לפיהם ,בתוקף מיום
 ,1.1.2018יש לעדכן תוספת שקלית  2016לעובדי ההוראה המועסקים על ידי הבעלויות כדלקמן:

עובדי הוראה בחטיבות עליונות ובכיתות יג' יד'
מיום  1.1.2018סכום תוספת שקלית  2016לעובדי הוראה במשרה מלאה ,המועסקים בחטיבות עליונות ובכיתות
יג' יד' ,יהיה כדלקמן:
מ 1.1.2018-ועד 31.5.2018

מ 1.6.2018-ואילך

מורים ברפורמת עוז לתמורה

₪ 834.29

₪ 965.04

מורים שלא ברפורמת עוז לתמורה ומנהלים

₪ 620.43

₪ 751.18

עובדי הוראה המועסקים בגני ילדים ,בבתי ספר יסודיים ,בחטיבות ביניים ובמכללות להכשרת
עובדי הוראה
מיום  1.1.2018ואילך ,סכום תוספת שקלית  2016,לגבי עובד הוראה בתנאי רפורמת אופק חדש ,יהיה כדלקמן:
דרגה בטבלאות
השכר
1

סכום תוספת שקלית
2016
₪ 340.85

1.5

₪ 320.42

2

₪ 299.99

2.5

₪ 247.01

לכל יתר עובדי ההוראה ,המועסקים על פי תנאי אופק חדש ושאינם מועסקים על פי תנאי אופק חדש ,סכום
התוספת יעודכן ל– .₪ 194.03
במערכות השכר של מלם שכר בוצע עדכון בהתאם לאמור לעיל.

הסכם שכר רופאים מיום  – 25.8.2011יישום פעימה נוספת
בהמשך להסכם קיבוצי בין המדינה ,שירותי בריאות כללית וההסתדרות המדיצינית הדסה ,לבין ההסתדרות
הרפואית בישראל ,שנחתם ביום  ,25.8.2011והחלטת ועדת מעקב מיום  ,17.8.2015פרסם הממונה על השכר
והסכמי עבודה ביום  30.8.2015חוזר בנושא החלטת ועדת מעקב בעקבות סעיף "מיצוי פיצוי" ,לפיו ,בתוקף מיום
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 ,1.7.2018בוצע בשכרם של הרופאים התחומיים המועסקים אצל המעסיקים בשירות הציבורי ,שמשכורתם נקבעת
בהסכמים קיבוציים החלים על דירוג הרופאים ,יישום פעימה נוספת להסכם האמור  -העלאת סכומי שכר יסוד
בשיעור של  ,13.3376%לעומת סכומי שכר יסוד שהיו בתוקף מיום .1.8.2014

סטודנטים במגזר הציבורי  -עדכון שכר המינימום והסכום
הבסיסי החל מיום 1.4.2018
ביום  25.6.2018פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר בנושא סטודנטים במגזר הציבורי  -עדכון שכר
המינימום והסכום הבסיסי החל מיום  ,1.4.2018לפיו:


בהמשך ליישום צו ההרחבה לקיצור שבוע עבודה במשק ,לפיו תקן שעות העבודה בחודש הופחת ל 182-שעות
לחודש ,בתוקף מיום  1.4.2018עודכן שכר המינימום לשעה מ ₪ 28.49-ל .₪ 29.12-בהמשך לכך ,בתוקף מיום
 1.4.2018יש לעדכן שכר יסוד לשעה לסטודנטים לתואר ראשון ,המועסקים במגזר הציבורי ,בהתאם (מ28.49-
 ₪ל.)₪ 29.12-

 לגבי סטודנט לתואר שני ,יש לחשב השלמה לשכר המינימום ,על פי הסכום הבסיסי לשעה ,כך שהחל מיום
 1.4.2018הסכום הבסיסי המעודכן לשעה לא יפחת מ.)₪ 4,656.56 / 182( ₪ 25.58-
בנוסף ,על פי ההבהרה שהתקבלה ממשרד האוצר ,עבור כל אוכלוסיית הסטודנטים המועסקים במגזר הציבורי,
בתוקף מיום  1.4.2018יש לעדכן תקן שעות העבודה לחישוב ערך שעה מ 184.16-שעות ל 182-שעות.
כפועל יוצא מכך – כל רכיבי השכר הכפופים לשיעור המשרה ,שלא נקבע לגביהם הסדר אחר ,כגון תוספת מעונות,
יחושבו לפי שיעור משרה הנגזר מ 182-שעות בחודש.

ביטוח לאומי
מיצוי זכויות – תשלום תגמול מילואים לשכיר בתביעה אישית
במטרה לחדד ולהבהיר את אופן הטיפול במקרים חריגים ,כאשר משרת מילואים שהינו עובד שכיר ,מבקש להגיש
תביעה אישית לתגמולי מילואים בהתאם לתקנה  6לתקנות הביטוח הלאומי (תגמולים למשרתים במילואים),
תשל"ח –  ,1977פרסם המוסד לביטוח לאומי ביום  17.6.2018חוזר בנושא מיצוי זכויות – תשלום תגמול מילואים
לשכיר בתביעה אישית.
לפי החוזר ,תגמול מילואים למשרתים שהינם שכירים ,משולם למעביד שמהווה "צינור" להעברת הכספים בהתאם
לסעיף  276ולסעיף  280לחוק .במקרים בהם שכיר מועסק בשני מקומות עבודה תוגש תביעת מעסיק לתגמולי
מילואים מהמעסיק העיקרי ולאחר מכן על המשרת השכיר להגיש תביעה אישית לתגמולי מילואים ,בגין המעסיק
השני.
בנוסף לאלה ,ישנם מצבים ,בנסיבות מיוחדות ,בהם לא ניתן לקבל תביעה לתגמולי מילואים מהמעסיק וניתן
לאפשר למשרת שכיר ,להגיש תביעה אישית.
תגמול מילואים ישולם לעובד במישרין על ידי המוסד במקרים אלה:


המעביד הוא פסול דין ,פושט רגל או שניתן נגדו צו קבלת נכסים.



המעביד נפטר.



כאשר המעביד הוא תאגיד  -אם התחילו לגביו הליכי פירוק או אם חדל להתקיים.



המפעל שבו עבד המשרת הפסיק לפעול.
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המשרת הפסיק לעבוד אצל המעסיק – במקרה זה ,משרת המילואים יצהיר שלא יגיש תביעה נוספת דרך
המעסיק ושאם תוגש תביעת מעסיק בגין אותה תקופת שירות ייווצר למשרת חוב שיהיה עליו להחזיר.



בכל מקרה אחר – כשקיימות נסיבות מצדיקות ,להנחת דעת הרפרנט במשרד הראשי ,כי התגמול ישולם
במישרין על ידיו.

משרת שכיר ,שעומד בתנאים הקבועים בתקנה יגיש תביעה אישית בצרוף טופס  3010ו/או מכתב מיצוי זכויות
שקיבל מביטוח לאומי וכן אישורים על סטטוס המעסיק בהתאם לקבוע בתקנה.

קופות גמל
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(תיקון מס' ,)21
התשע"ח 2018
מעסיק שהפריש את כספי הפיצויים של עובדיו לקופת גמל לפיצויים ,או לרכיב פיצויים בביטוח הפנסיוני ומעוניין
לקבל את הכספים בחזרה ,יכול לקבל את הכספים בחזרה בכל אחד מהמקרים הבאים:


אם אותו עובד חדל לעבוד בנסיבות שאינן מזכות אותו בפיצויי פיטורין (למשל ,פוטר לפני שהשלים שנת
עבודה ,או התפטר בנסיבות שלא מזכות בפיצויים) ,ובתנאי שהסכומים שהופקדו בקופה אינם מיועדים גם
לביטוח קצבה ,כלומר הכספים מיועדים למשיכה של הסכום בבת אחת.



אם אותו עובד חדל לעבוד בנסיבות שאינן מזכות אותו בפיצויי פיטורין (למשל ,פוטר לפני שהשלים שנת
עבודה ,או התפטר בנסיבות שלא מזכות בפיצויים) ,והסכומים שהופקדו בקופה מיועדים גם לביטוח קצבה,
אך נקבע בהסכם קיבוצי או בהסכם אחר שהם ניתנים להחזרה.



אם בית הדין לעבודה הורה לקופה להחזיר את הכספים למעסיק.

עובד שכיר שכספי פיצויי הפיטורין (כולם או חלקם) הופקדו מדי חודש באופן שוטף לביטוח הפנסיוני שלו או
לקופת גמל אחרת ,זכאי לקבלם במזומן ישירות מהקופה (אם הזכות לא נשללה ממנו) ,בהתאם לתנאים ולמועדים
הקבועים בחוק או בצווי ההרחבה הרלוונטיים ,אם הוא עונה על שלושת התנאים הבאים:


כספי פיצויי הפיטורין (כולם או חלקם) הופקדו עבורו מדי חודש באופן שוטף לקופת גמל ,לקרן פיצויים או
לביטוח הפנסיוני;



העובד פוטר או התפטר או הפסיק לעבוד אצל אותו מעסיק;



המעסיק נתן את הסכמתו למשיכת הכספים ע"י העובד – אישור שחרור כספים .היות ובמקרים לא מעטים

מדובר במעסיקים קודמים או במעסיקים שנסגרו ובהעדר האישורים המתאימים לא ניתן למשוך את כספי
הפיצויים.
ביום  8.7.2018פורסם ברשומות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס'  ,)21התשע"ח ,2018
(להלן :החוק) המאפשר לפרט למשוך כספי הפיצויים ,ללא אישור לכך ממעסיקו ,בתום ארבעה חודשים מיום
העזיבה ,אם המעסיק לא העביר התנגדות מנומקת בכתב לעניין משיכה זו.
לפי עיקרי החוק:


עובד שכיר שיעזוב את מעסיקו מהיום ואילך ,יוכל למשוך את הכספים שנצברו ברכיב הפיצויים ,ברגע שיחלפו
ארבעה חודשים מיום העזיבה ,ובתנאי שמעסיקו לא העביר/יעביר לחברה מנהלת התנגדות מנומקת.

עמוד  4מתוך 5



עובד שכיר שעזב את מעסיקו לפני פרסום החוק ,יוכל למשוך את הכספים שנצברו ברכיב הפיצויים ,ברגע
שיחלפו ארבעה חודשים מיום פרסום החוק ,ובתנאי שמעסיקו לא העביר/יעביר לחברה מנהלת התנגדות
מנומקת.



יצוין כי כל עוד העובד העוזב לא תבע שחרור כספי הפיצויים מהחברה המנהלת ,מעסיקו יכול להתנגד לשחרור
כספי הפיצויים לעובד זה גם אחרי תום ארבעה חודשים מיום העזיבה.



במידה והמעסיק יטען כי לעובד אין זכות לקבל את הכספים ,חובת ההוכחה תהיה עליו ולא להפך וזה תוך
מקסימום ארבעה חודשים מרגע הפיטורים .לשם כך יידרש המעסיק לצרף מסמכים שמעידים כי אכן לאותו
עובד לא מגיע לקבל את כספי הפיצויים ,כמו למשל שהעובד פוטר בנסיבות השוללות ממנו את הזכות
לפיצויים או שנחתם עם העובד טרום העסקתו הסכם ,לפיו במידה ויפוטר כספי הפיצויים לא יהיו שייכים לו,
וכיוצא באלה .היה והמעסיק לא יצליח להוכיח את האמור לעיל ,כספי הפיצויים ישוחררו אוטומטית ,כאמור,
תוך ארבעה חודשים.
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