תאריך פרסום30.4.2019 :

החודש בדף המידע
ביטוח לאומי
 אישור חדש של המוסד לביטוח
לאומי לגבי זכאות לקצבת נכות;
שכר והסכמים קיבוציים

 שכר מינימום – עדכון הסכום
הבסיסי מ;1.4.2019-
 עדכון תקרות אגרות רישוי לבעלי
רכב שירות במגזר הציבורי לשנת
;2019
 עדכון תוספת שקלית  2016לעובדי
הוראה בחטיבה העליונה ובכיתות
יג'-יד' ועדכון תוספת  – '87מעבר
לרפורמה למנהלים בחטיבה
העליונה בעוז לתמורה;
 עדכון תוספת שקלית  2016לעובדי
הוראה בחינוך יסודי וחטיבות
ביניים;
 עדכון תוספת שקלית  2016לדירוגים
השונים במועצות הדתיות;
עדכוני שכר בשלטון המקומי

ביטוח לאומי
אישור חדש של המוסד לביטוח לאומי
לגבי זכאות לקצבת נכות
עובד שכיר ,המקבל קצבת נכות כללית בשיעור של  75%ומעלה לצמיתות או
באופן זמני ,לתקופה רצופה של שנה לפחות ,פטור מתשלום דמי ביטוח
לאומי בתקופה שבה הוא מקבל את הקצבה .יצוין שאין פטור מתשלום דמי
ביטוח בריאות .כמו כן ,מעסיקו של עובד כזה חייב לשלם עבורו דמי ביטוח
לאומי לענפים נפגעי עבודה ,אימהות ופשיטת רגל.
מקבל פנסיה מוקדמת ,המקבל קצבת נכות כללית בשיעור של  75%ומעלה
לצמיתות ,או באופן זמני ,לתקופה רצופה של שנה לפחות ,פטור הן מתשלום
דמי ביטוח לאומי והן מתשלום דמי ביטוח בריאות בתקופה שבה הוא מקבל
את הקצבה.
החל מהשנה ,עובד  /מקבל פנסיה מוקדמת ,המקבל קצבת נכות כללית,
כאמור לעיל ,יקבל מהמוסד לביטוח לאומי מכתב עם הודעה על פטור
מתשלום דמי ביטוח לאומי מהכנסת העבודה או פטור מדמי ביטוח לאומי
ודמי ביטוח בריאות מפנסיה מוקדמת ,וזאת בנוסף לאישור הזכאות בנכות.
על סמך המכתב הנ"ל יש לעדכן במערכת השכר את "סטטוס" העובד /
מקבל פנסיה מוקדמת ,כמקבל קצבת נכות ,לצורך חישוב פטור בהתאם.
להלן דוגמת המכתב:

 קידום בדרגה עבור יועצות לקידום
מעמד האישה בדירוג עו"ס ובדירוג
חינוך נוער חברה וקהילה;
 הסכם קיבוצי בשלטון המקומי
שנחתם ביום ;10.4.2019
 עדכון שכר יסוד לסגני מנהלי
מחלקות חינוך.

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.
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שכר והסכמים קיבוציים
שכר מינימום – עדכון הסכום הבסיסי מ1.4.2019-
ביום  10.3.2019פרסם שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים הודעה בדבר שכר מינימום מעודכן ,לפיה ,מיום
 1.4.2019הסכום הבסיסי כהגדרתו בסעיף (3ב)( )5לחוק שכר מינימום ,התשמ"ז( 1987-סכום שכר המינימום אשר
העובד היה זכאי לו לפי חוק שכר מינימום ,אלמלא הוראת השעה) ,יעודכן מסך של  ₪ 4,655.95לחודש ,לסך של
 ₪ 4,816.02לחודש .יודגש ששכר המינימום לחודש נשאר בסך  - ₪ 5,300ללא שינוי.
בהמשך לכך ,ביום  8.4.2019פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר בנושא שכר מינימום – עדכון הסכום
הבסיסי ,ובו פירוט גובה "הסכום הבסיסי" ,אשר בתוקף מיום  ,1.4.2019כדלקמן:
רמת שכר
לחודש
לשעה

גובה הסכום הבסיסי
₪ 4,816.02
₪ 26.46

ליום (לגבי עובד המועסק שבוע עבודה בן ששה ימים)
ליום (לגבי עובד המועסק שבוע עבודה בן חמישה ימים)

₪ 192.64
₪ 222.28

יוזכר כי ,הסכום הבסיסי משמש לביצוע השלב הראשון בחישוב השלמת שכר ,לעניין שכר מינימום ,בהתאם
להוראת השעה מיום .21.1.2015
עדכון הסכום הבסיסי של שכר המינימום ,כאמור לעיל ,בוצע במערכות השכר של מלם שכר ,בתשלום שכר חודש
אפריל .2019
כאמור לעיל ,לא חל שינוי בגובה שכר המינימום ,אשר בתוקף מיום  ,1.12.2017הינו כמפורט בטבלה שלהלן:
לחודש

לשעה

₪ 5,300

₪ 29.12

ליום
 6ימים בשבוע

 5ימים בשבוע

₪ 212.00

₪ 244.62

עדכון תקרות אגרות רישוי לבעלי רכב שירות במגזר הציבורי
לשנת 2019


בתוקף מיום  ,1.4.2019עודכנו תקרות אגרת רישוי לרכב ,עקב השינויים שחלו בשיעורי אגרות רישוי הרכב.



לפי העדכון ,בעלי רכב שירות שמועד הרישוי של רכבם הינו מיום  1.4.2019ואילך ,יהיו זכאים להשתתפות
בסכום אגרת הרישוי נטו ,אך לא יותר מהסכומים המרביים (קבוצת מחיר  )3כדלהלן:



סוג הרכב

סכום מרבי לתשלום בעד אגרת רישוי

מכונית

 ₪ 1,645נטו (במקום )₪ 1,632

אופנוע

 ₪ 303נטו (במקום )₪ 301

השתתפות המעביד באגרת הרישוי לבעל רכב שירות תהיה על-פי סוג הרכב ,למעט התוספת עבור אגרת הרדיו.
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יודגש כי הסכום לתשלום המופיע באגרת רישוי ,כולל סך של  ₪ 164בעד אגרת הרדיו ,ולפיכך לצורך חישוב
ההשתתפות ינכה המעביד מאגרת הרישוי ששולמה בידי העובד ,סכום של  .₪ 164בכל מקרה ,הסכום המרבי
בעד אגרת הרישוי ,ללא אגרת הרדיו ,הינו .₪ 1,645

עדכון תוספת שקלית  2016לעובדי הוראה בחטיבה העליונה
ובכיתות יג'-יד' ועדכון תוספת  – '87מעבר לרפורמה למנהלים
בחטיבה העליונה בעוז לתמורה
בהתאם להסכמי השכר עם ארגון המורים מיום  14.3.2018ומיום  ,23.3.2017עובדי הוראה עליהם חל ההסכם יהיו
זכאים לתוספת שקלית  2016שתשולם במספר פעימות.
ביום  8.4.2019פרסם משרד החינוך חוזר לבעלויות תשע"ט 3/בנושא עדכון תוספת שקלית  2016לעובדי הוראה
בחטיבה העליונה ובכיתות יג'-יד' ועדכון תוספת  – 87מעבר לרפורמה למנהלים בחטיבה העליונה בעוז לתמורה.
הוראות ה חוזר יחולו על כל עובד המדורג בדירוג עובדי הוראה ,המועסק על-ידי הבעלויות על מוסדות החינוך
המפוקחים על ידי משרד החינוך (להלן" :עובד הוראה") ואשר מועסק בחטיבות העליונות ובכיתות יג'-יד'.
למען הסר ספק ,ההוראות יחולו הן לגבי עובדי הוראה המועסקים לפי תנאי רפורמת עוז לתמורה והן לגבי עובדי
הוראה המועסקים שלא עפ"י תנאי הרפורמה.
בהתאם למנגנון ההצמדה שנקבע בהסכם בתוקף מיום  ,1.12.2018תעודכן תוספת שקלית  2016לעובדי הוראה,
לפי הפעימות של  1.1.2019 ,1.12.2018ו ,1.9.2019-כדלקמן:
תוקף

מורים ברפורמה

מורים שאינם ברפורמה ומנהלים

1.12.2018

₪ 1,024.44

₪ 810.59

1.1.2019

₪ 1,133.64

₪ 918.07

1.9.2019

₪ 1,153.84

₪ 938.27

עדכון תוספת  – '87מעבר לרפורמה למנהלים
בהתאם להסכם ,בתוקף מיום  ,1.1.2019תעודכן תוספת  -'87מעבר לרפורמה למנהלים ,המועסקים לפי תנאי
רפורמת עוז לתמורה ,כדלקמן:
מועד העדכון
מ 1.1.2019-עד 31.8.2019
מ 1.9.2019-ואילך

סכום התוספת לחודש
₪ 554.01
₪ 1,018.62

עדכון תוספת שקלית  2016לעובדי הוראה בחינוך יסודי
וחטיבות ביניים
בהתאם להסכמי השכר עם הסתדרות המורים ,מיום  30.9.2016ומיום  ,19.3.2017עובדי הוראה עליהם חל
ההסכם יהיו זכאים לתוספת שקלית  2016שתשולם במספר פעימות.
ההסכם מתייחס לעובדי הוראה ,המועסקים על ידי הבעלויות על מוסדות החינוך המפוקחים על ידי משרד החינוך,
בין אם מועסקים לפי תנאי רפורמת אופק חדש ובין אם לאו ,ואשר מועסקים בשלבי החינוך הבאים (להלן :עובדי
הוראה):
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גני ילדים;



בתי ספר יסודיים;



חטיבות ביניים;



מכללות להכשרת עובדי הוראה.

עדכון תוספת שקלית  2016לעובדי הוראה
לגבי תוספת שקלית  2016נקבע בהסכם מנגנון ההצמדה ,לפיו אחת לשנה ,בחודש ינואר ,סכום התוספת השקלית
 2016יעודכן לפי שיעור עליית מדד החדש ,לעומת המדד הקודם.
בהמשך לכך ,ביום  8.4.2019פרסם משרד החינוך חוזר לבעלויות תשע"ט 4/בנושא עדכון תוספת שקלית 2016
לעובדי הוראה ,לפיו ,החל מיום  1.1.2019תעודכן תוספת שקלית  2016כדלקמן:
מ1.1.2019-
עד 31.5.2019

מ1.6.2019-
עד 31.8.2019

מ1.9.2019-
ואילך

דרגת מורה אקדמאי המועסק בתנאי
רפורמת "אופק חדש"
דרגה 1

₪ 343.58

₪ 654.98

₪ 738.15

דרגה 1.5

₪ 322.98

₪ 634.38

₪ 710.78

דרגה 2

₪ 302.39

₪ 613.79

₪ 683.42

דרגה 2.5

₪ 248.99

₪ 560.39

₪ 650.30

דרגה 3

₪ 195.58

₪ 506.99

₪ 617.19

דרגה 3.5

₪ 195.58

₪ 506.99

₪ 599.45

דרגה 4

₪ 195.58

₪ 506.99

₪ 581.73

דרגה 4.5

₪ 195.58

₪ 506.99

₪ 544.36

יתר הדרגות ברפורמת "אופק חדש"

₪ 195.58

₪ 506.99

₪ 506.99

עובדי הוראה שאינם מועסקים לפי
תנאי הרפורמה "אופק חדש"

₪ 195.58

₪ 506.99

₪ 506.99

עדכון תוספת שקלית  2016לדירוגים השונים במועצות הדתיות
ביום  27.1.2019שלח אגף השכר והסכמי עבודה שבמשרד האוצר ליו"ר חבר המועצות הדתיות ,חוזר בנושא הסכם
המסגרת – עדכון תוספת שקלית לדירוגים השונים במועצות הדתיות ,בהמשך לעליית המדד מחודש ינואר .2019
לפי החוזר  ,בתוקף מיום  1.1.2019תעודכן תוספת שקלית  2016לעובדים בדירוגים השונים ,המועסקים במועצות
המקומיות ואשר ההסכם הקיבוצי (מסגרת) מיום  18.4.2016חל עליהם ,כדלקמן:
שם הדירוג

סכום התוספת לחודש

עובדי מינהל ושירותים

₪ 129.71

מח"ר ורבני שכונות והתיישבות

₪ 182.56

כמו כן ,לפי המכתב ,יש להמשיך לשלם תוספת אחוזית  2016בשיעור של .2.125%
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עדכוני שכר בשלטון המקומי
קידום בדרגה עבור יועצות לקידום מעמד האישה בדירוג עו"ס
ובדירוג חינוך נוער חברה וקהילה
בסעיף (2ב )2לחוק הרשויות המקומיות (יועצת לקידום מעמד האישה) ,תש"ס 2000-נקבע כי:


הדרגות הצמודות למשרת היועצת לקידום מעמד האישה יהיו מקבילות ,לכל הפחות ,לדרגות הצמודות כדין,
למשרת מנהל מחלקה באותה רשות המקומית;



מונתה עובדת מקרב עובדות הרשות המקומית למלא את תפקיד היועצת לקידום מעמד האישה נוסף על
תפקיד אחר שהיא ממלאת באותה רשות ,תהיה דרגתה כאמור לעיל או הדרגה שהייתה צמודה כדין לתפקידה
ערב המינוי ,בתוספת דרגה אחת ,לפי הגבוה;



אין באמור לעיל כדי להקנות זכאות לדרגות כאמור לעיל ,במשרה אחרת ,זולת אם היועצת לקידום מעמד

האישה מילאה תפקיד זה במשך חמש שנים או יותר.
במהלך השנים מונו לתפקיד יועצות לקידום מעמד האישה ,נשים בדירוג העובדים הסוציאליים ובדירוג חינוך
ונוער ,דירוגים שבשל אופיים לא ניתן ליישם את האמור לעיל.
בהמשך לכך ,מינהל הסכמי עבודה ושכר שבמרכז השלטון המקומי בישראל הוציא ביום  21.3.2019הודעה ולהלן
עיקריה:


יועצות לקידום מעמד האישה המדורגות בדירוג העובדים הסוציאליים ,תקודמנה ברמה אחת מעל מתח רמות
התפקיד הצמוד למשרתן .אין שינוי בשאר הכללים למתן דרגה ליועצת לקידום מעמד האישה.



יועצות לקידום מעמד האישה המדורגות בדירוג חינוך ,נוער וקהילה יהיו זכאיות לתוספת שקלית בסך של 700
 ₪למשרה מלאה (הפער שבין שכר משולב בדרגה  41ל 42-בוותק  10שנים בדירוג מח"ר) ,שתיקרא תוספת
יועצת למעמד האישה.



על תוספת יועצת למעמד האישה יחולו הכללים החלים על תוספת שקלית  2016בדירוג חינוך נוער חברה
וקהילה ,למעט מנגנון העדכון.



תוספת יועצת למעמד האישה תתעדכן במועד תשלום תוספת היוקר ובשיעור תשלום תוספת היוקר.



עובדת שתחדל מלמלא את תפקיד יועצת לקידום מעמד האישה ,תהיה זכאית להמשיך ולקבל את תוספת

יועצת למעמד האישה ,אם קיבלה אותה במשך  5שנים לפחות.
תחולה


תוקף ההוראות הנ"ל הינו מיום .1.4.2019

הסכם קיבוצי בשלטון המקומי שנחתם ביום 10.4.2019
ביום  10.4.2019נחתם הסכם קיבוצי בין מרכז השלטון המקומי בישראל ,שלוש הערים הגדולות ,מרכז המועצות
האזוריות לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה ולהלן עיקריו:

עדכון השתתפות המעסיק ב"מועדון שלך"


מועדון שלך – קרן לרווחת עובדי הרשויות המקומיות בישראל.
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עובד זכאי להשתתפות המעסיק בדמי חבר ל"מועדון שלך" ,אם היקף משרתו למעלה מ ,25%-אשר בחודש
מאי של השנה הקלנדרית הרלוונטית שבגינה משולם סכום ההשתתפות ,כאמור ,מועסק אצל המעסיק מעל 3
חודשים.



בתוקף מיום  ,1.1.2019גובה השתתפות המעסיק בדמי חבר ל"מועדון שלך" לעובדי הרשויות המקומיות
הזכאים ,יעמוד על סך של  ₪ 390לשנה קלנדרית.



סכום ההשתתפות יעודכן אחת לשנה ,בחודש ינואר ,החל מחודש ינואר  ,2020לפי שיעור עליית המדד החדש,
לעומת המדד הקודם.



אין שינוי בשאר ההנחיות וההוראות לתשלום דמי החבר.

תיקון הסכם מעו"ף 2018


בדף המידע של מלם שכר לחודש פברואר  2018מפורט הסכם מעו"ף  2018שנחתם ביום .1.2.2018



בהסכם מעו"ף  2018נקבעו ,בין השאר ,מועדי עדכון תוספת שקלית  2016ותוספת אחוזית .2016



על אף האמור בהסכם מעו"ף  ,2018בתוקף מיום  ,1.3.2020יעודכן שיעור תוספת אחוזית  2016כדלקמן:
שם הדירוג

שיעור התוספת

המנהלי והמח"ר

( 3.26%במקום )3.3%

חינוך נוער חברה וקהילה

( 3.46%במקום )3.5%

תשלום מענק חד פעמי לתפקידים המפורטים בסעיף  4להסכם מפעילי האוטובוסים


ביום  1.9.2013נחתם הסכם קיבוצי על תנאי העבודה של מפעילי האוטובוסים במועצות האזוריות (להלן:
הסכם מפעילי האוטובוסים) ,המתייחס לבעלי תפקידים הבאים (סעיף  4בהסכם האמור):





מנהל מחלקת תחבורה – מנהל מחלקת התחבורה במועצה האזורית.



נהג – עובד המפעיל אוטובוס ,בעל רישיון נהיגה באוטובוס ,המשובץ לעבודתו כנהג.



סדרן – אחראי על סידור עבודה לנהגים ,בעל רישיון נהיגה באוטובוס.



קצין בטיחות – כהגדרתו בסעיף  579לתקנות התחבורה ,תשכ"א - 1961-אדם שהרשות הסמיכה אותו
לקצין בטיחות בכתב הסמכה  -תעודה הניתנת לקצין בטיחות שהוסמך על ידי הרשות.

עובד ,המועסק ברציפות במועצה האזורית באחד מהתפקידים המפורטים לעיל ,במלוא התקופה שמיום
 1.1.2018ועד ליום ( 31.5.2018להלן :התקופה המזכה) ,יהיה זכאי למענק חד פעמי בסך ( ₪ 2,000להלן:
המענק).



סכום המענק ישולם יחסית לשיעור משרתו המשוקלל ותקופות העסקה בפועל של בעל התפקיד הזכאי,
במהלך התקופה המזכה.



בחישוב תקופת העסקה ,במהלך התקופה המזכה ,לא יילקחו בחשבון תקופות שבהן שהה העובד ,מכל סיבה
שהיא ,בחופשה ללא תשלום ,או בחופשה שדינה חופשה ללא תשלום ,לרבות חופשה ללא תשלום שהיא לאחר
תום תקופת הלידה וההורות ,כמשמעותה בחוק עבודת הנשים ,התשי"ד( 1954-כלומר מעבר ל 26-שבועות).



בחישוב התקופה המזכה ,כן יילקחו בחשבון תקופת לידה והורות ,שירות מילואים וחופשה ללא משכורת לרגל
מחלה .שיעור המשרה בגין הפסקות עבודה אלה יחושב לפי ממוצע חלקיות המשרה שבה הועסק העובד בששת
החודשים שקדמו לתקופה המזכה ,לפי העניין.
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המענק אינו מהווה שכר לשום דבר ועניין ,ובכלל זה ,לא יובא בחשבון לחישוב ערך שעה ,לעניין חישוב
התמורה עבור ביצוע עבודה נוספת ,לעניין חישוב פיצויי פיטורין ,לעניין גמלאות ,לא ייכלל בשום בסיס שכר
ולא יבוצעו בגינו הפרשות כלשהן לקופות גמל.



כמו כן ,המענק לא יובא בחשבון לצורך חישוב השלמת השכר עד לשכר המינימום ,כמשמעותו בחוק שכר
מינימום ,התשמ"ז.1987-



אין בתשלום המענק כדי לשנות את בסיס השכר על פי טבלאות השכר המשולב.

תוספת ענפית  2017לנהגי האוטובוסים הצהובים במועצות האזוריות


כפי שפורסם בדף המידע של מלם שכר לחודש ינואר  ,2017בהמשך להסכם קיבוצי מיום  ,14.7.2016החל מיום
 ,1.1.2017משולמת תוספת ענפית  2017בשיעור של  10%מהשכר המשולב ,לעובדים המועסקים אצל
המעסיקים ברשויות המקומיות בתפקידים המזכים ,כמפורט בהסכם.



בתוקף מיום  1.1.2019יתווסף לרשימת התפקידים המזכים בתוספת ענפית  ,2017התפקידים המפורטים
בסעיף  4להסכם מפעילי האוטובוסים ,כמפורט לעיל.

עדכון שכר יסוד לסגני מנהלי מחלקות חינוך
כפי שפורסם בהרחבה בדף המידע של מלם שכר לחודש פברואר  ,2019ביום  29.1.2019נחתם הסכם קיבוצי בין
מרכז השלטון המקומי בישראל ,שלוש הערים הגדולות ,מרכז המועצות האזוריות ,לבין הסתדרות המורים
בישראל ,בדבר תנאי העסקה של מנהלי מחלקות חינוך ,לפיו יש לעדכן בהדרגה ב 3-פעימות את טבלאות השכר של
מנהלי מחלקות חינוך ,כדלקמן:


פעימה ראשונה מ– ;1.1.2018



פעימה שנייה מ– ;1.9.2019



פעימה שלישית מ– ;1.12.2020

בהתאם להנחית מרכז השלטון המקומי ,במשכורת חודש אפריל בוצע עדכון שכר יסוד לפי הפעימה הראשונה
מיום  ,1.1.2018בדיעבד ,לסגני מנהלי מחלקות חינוך בלבד.
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