החודש ריכזנו עבורכם מענה למגוון נושאים חשובים
הנוגעים לענייני עבודה
שכר מינימום לעובדים בוגרים (ללא שינוי מ )2018
שכר חודשי (עד  43שעות שבועיות) ₪ 5,300 :
שכר שעתי (לפי היקף משרה של  182שעות בחודש)₪ 29.12 :
שכר יומי:
 6ימי עבודה בשבוע 212 :ש"ח
 5ימי עבודה בשבוע 244.62 :ש"ח
ובלבד שהשכר לא יפחת משכר המינימום אילו חושב על בסיס שכר לשעה.
שעות נוספות:
עובד במשרה מלאה זכאי לגמול עבור עבודה בשעות נוספות רק בעד שעות עבודה נוספות
שאושרו על ידי המעסיק;
תמורת שתי השעות הנוספות הראשונות באותו יום עבודה ,זכאי העובד ל  125% -לפחות
משכרו הרגיל; בעד כל שעה נוספת שלאחריהן ,זכאי העובד ל  150% -לפחות משכרו
הרגיל.
ככלל ,עובד המועסק במשרה חלקית ,אינו זכאי לגמול שעות נוספות ,בעד "שעות עודפות"
כלומר :הפער שבין שעות העבודה במשרה החלקית לבין שעות העבודה במשרה מלאה.
לפניות ותלונות בחשד להפרות חוקי עבודה  -ניתן לפנות למינהל הסדרה ואכיפת חוקי
עבודה במשרד העבודה:
report.achifa@labor.gov.il
פקס ;03-6828690 :טלפון *2570 :או03-7347839/49/50 :
*ניתן גם להגיש תלונה אנונימית

היעדרות עובד בשל תנאי מזג אוויר
לעיתים עובדים נעדרים מהעבודה בשל מזג אוויר סוער ,הצפות ,שלג וכו' .עולה השאלה –
האם חלה על המעסיק חובה לשלם לעובד שכר בגין ההיעדרות ?
ככלל ,מעסיק אינו מחויב לשלם לעובד שכר בגין היעדרותו מהעבודה כתוצאה ממזג
האוויר.
יוזכר כי עובד ,אשר נעדר מעבודתו ,אינה זכאי לשכר ,למעט באחד משני המקרים הבאים:

 היעדרות המעוגנת בחוק (חוק דמי מחלה ,חוק חופשה שנתית וכו') ,בהסכמים קיבוצייםוצווי הרחבה או בהסכם העסקה אישי;
 המעסיק עצמו מנע מן העובד לעבוד באופן חד צדדי ,כלומר – העובד היה מוכן ומזומןלעבוד אך המעסיק מיוזמתו או בשל נסיבות אחרות התלויות בו אינו מספק לעובד עבודה.
 בענף הבנייה החוקים קצת שונים – ניתן לקרוא בקישור כאן

תשלום עבור בידוד
תשלום עבור ימי בידוד ומחלה  -שאלות ותשובות בנושא הקורונה – ההסתדרות
בזמן ששיעורי התחלואה שוברים שיאים ,לא מעט הורים עובדים מצאו את עצמם חוזרים
לבידוד פעם אחרי פעם .ההנחיות שמשתנות כל פעם מחדש וגורמים לבלבול כללי .מנהלת
מוקד המידע והשירות בהסתדרות ,עונה לשאלות נפוצות כדי לעשות מעט סדר בנושא:
=> ניתן להקליק בקישור לשאלות ותשובות (מעודכן ל )26/1/2022

ביטוח לאומי
 קצבת אזרח ותיק
החל מינואר  2022עלה סכום קצבת אזרח ותיק עם השלמת הכנסה ,וכן עלה סכום
ההכנסות שתוכלו להרוויח ולהיות זכאים לתוספת השלמת הכנסה.
החל ב01.01.2022 -
עד גיל :70

מגיל  70עד : 80

מגיל  80ומעלה:

העלאת סכום ההכנסות שתוכלו להרוויח ולקבל תוספת  -למידע על סכום ההכנסות המעודכן
יש להקליק בקישור של ביטוח לאומי -לחצו כאן

 דיווח מעסיקים באופן מקוון בלבד
לידיעת המעסיקים ,החל מינואר  2022יתקבלו דיווחים באופן מקוון בלבד  -החל מחודש
ינואר  2022הביטוח הלאומי לא ינפיק פנקסים ,ולא יתאפשרו דיווחים באמצעות הדואר או
באמצעות שליחת דוח לפקיד ביטוח לאומי .דיווחים אלו לא ייקלטו כלל במערכות הביטוח
הלאומי.
=> פרטים נוספים באתר של ביטוח לאומי בקישור כאן

טיפ החודש בנושא "תביעות ביטוח לאומי דרך האתר"
פנייה ישירה לסניף באמצעות האתר

טיפ
חודשי

ניתן לפנות לסניף שלך לבירור בנושאים שונים באמצעות האתר בטופס מאובטח
 פנייה לסניף שלי .עם קבלת פנייתך ,תישלח אליך הודעה בדואר האלקטרוניהמאשרת את קבלת פנייתך ומספר פנייה .אפשר להגיש תביעות ,לשלוח
מסמכים ואישורים ,להודיע על שינויים ,וכן לבקש מידע והבהרות בנושאים שונים
בערוצים השונים:






אתר האינטרנט  -הגשת תביעות מקוונות ,שליחת מסמכים.
פקס  -יש לשלוח את הפנייה למספר הפקס של המחלקה המטפלת .לאיתור
מספר הפקס יש ללחוץ על שם היישוב ברשימת הסניפים או להקליד את שם
הסניף או את שם היישוב תחת "חיפוש סניף" בסרגל הכלים העליון בדף זה.
דואר
תיבת שירות -תיבת השירות נמצאת בכניסה לסניף .תוכל להניח בתיבה
מסמכים בכל שעה שנוחה לך.

 את המסמכים הבאים אי אפשר לשלוח בפקס או באתר ,אלא יש להגיש את
המסמך המקורי או העתק של המסמך כשהוא מאומת על-ידי עורך-דין (אימות
המסמך צריך להיות מקורי ולא העתק):
צו ירושה ,צוואה ,צו קיום צוואה ,ייפוי-כוח בלתי חוזר להעברת נכס ,צו מינוי
אפוטרופוס ,תביעה לדמי מזונות ,כולל פסק-דין מזונות
והסכם גירושין  ,חשבונית ,אישור חיים של מבוטח השוהה בחו"ל
=> לפרטים נוספים באתר של ביטוח לאומי בקישור כאן

תיאום
תור
מראש

להגעה לסניף יש צורך בתיאום תור מראש דרך המוקד טלפוני הארצי של ביטוח
לאומי – בטלפון * 6050או  04-8812345מכל מכשיר טלפון קווי או נייד.
שעות המוקד :בימים א'  -ה' בין השעות  8:00עד  17:00ב 4-שפות :עברית,
ערבית רוסית ואמהרית.
לקבלת שירות טלפוני יש צורך להצטייד במספר תעודת זהות ובקוד סודי
אם אין קוד סודי ניתן להנפיק אותו ישירות דרך אתר האינטרנט או באמצעות פנייה
למוקד הטלפוני ,והקוד יישלח לביתך.

הוכן ע"י בטינה נודלמן טל – מידענית שי"ל ואסתי סיני – מנהלת שי"ל ארצי
esterS@molsa.gov.il
betinaT@molsa.gov.il

