תשלום "מענק יובל" בשירות הציבורי וכללי הזכאות
מענק יובל ,שולם במשכורת ספטמבר ,2015באותם מקומות עבודה בשירות הציבורי
אשר ההסכם הקיבוצי לעניין מענק יובל חל עליהם.
יש להדגיש שאין כל קשר לזכאות לצבירת ותק מקצועי ,לבין הזכאות למענק יובל.
משוחררי צבא קבע ,משטרת ישראל ,שירות בתי הסוהר ,שב"כ מוסד וגופים ממלכתיים
ייעודיים העוברים לעבוד בגופים הציבוריים עליהם חל ההסכם ,עליכם לבדוק באם
תקופת עבודתכם במוסדות הללו.
עובד המדורג בדירוג הנדסאים וטכנאים – יהיה זכאי למענק יובל בשיעור  60%מהשכר
המשולב ומהתוספות המהוות בסיס לחישוב ערך שעה לצורך שעות נוספות ,אם עד ה-
 30בספטמבר לאותה שנה צבר העובד ותק של  25שנה ומעלה בשירות המעסיקים
[ראה רשימת הגופים בשירות המעסיקים ,אשר העסקה אצלם מזכה בתקופת שירות
לעניין תשלום המענק,מצויינת להלן] ,כולל ותק שירות חובה בצה"ל.
מועד תשלום המענק
מענק יובל ישולם במשכורת חודש ספטמבר לשנת הזכאות שלו מענק היובל יתייחס
,לתקופה ,שבין  -1בינואר ועד - 31בדצמבר.
מענק יובל ישולם בכפוף לחלקיות משרתו של העובד ובכפוף לחודשי העסקה בשנת
התקציב.
לעובד שעובר מדירוג לדירוג במהלך השנה ישולם מענק היובל באופן יחסי למועד
המעבר.
לעובד שעובר מדירוג שאין בו זכאות למענק יובל לדירוג שבו קיימת זכאות למענק יובל,
ישולם המענק באופן יחסי.
עובדים בכירים
עובד המדורג בדירוג עובדים בכירים יהיה זכאי למענק יובל בשיעור  60%משכרו
הממוצע בחוזה ומשכרו על פי דירוג ודרגה מקבילים ,כמפורט בחוזה שנחתם עמו.
עובד המועסק בחוזה בכירים (בדירוגים  57ו )557-ושאינו זכאי לפנסיה תקציבית
ומבוטח בפנסיה צוברת – יהיה זכאי למענק יובל בשיעור  60%משכרו ,אם עד ה30-
בספטמבר צבר העובד ותק של  25שנה ומעלה בשירות המעסיקים [ראה נספח ב –
רשימת הגופים בשירות המעסיקים] ,כולל שירות חובה בצה"ל .הנחיה זו באה לשנות
את האמור בתקשי"ר ,בסעיף ( 25.529ג).
תשלום מענק היובל יתייחס לתקופה שבין  1בינואר ועד  31בדצמבר.

הסימולים בתלוש השכר ,למי שהתלוש מופק באמצעות מלם מערכות:
סמל דירוג שכר במלם מערכות בע"מ  -הנדסאים וטכנאים דירוג 13-
סוג ההוצאה -סמל במלם מערכות בע"מ:
דיווח בגין זכאות למענק יובל 4741-
תשלום מענק יובל באורח אוטומטי4425-
יש לבדוק כל אחד בהתאם למקום עבודתו:
את הזכאות באם מתקיימת לאור הכללים שצוינו .
את המועד לזכאות לקבלת המענק ,פשוט מאד ,מחשבים את צבירת תקופות הזכאות,
המועד בו קיימת צבירת  25שנות שירות המזכות למענק יובל ,הינו מועד הזכאות לתשלום
המענק.
חברות ממשלתיות אינן מקום עבודה מוכר לצרכי המענק ,אלא באם הזכות לכך קיימת בהסכם
הקיבוצי של מקום העבודה
רשימת הגופים בשירות המעסיקים החתומים על ההסכמים לעניין מענק יובל
לדירוג שכר הנדסאים וטכנאים הערה

.1

שירות המדינה.

.2

צה"ל.

.3

משטרת ישראל.

.4

שירות בתי הסוהר.
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שלטון מקומי :עיריות ,מועצות מקומיות ומועצות אזוריות.

.6

 3הערים הגדולות (ירושלים ,תל-אביב ,חיפה).

.7

הסוכנות היהודית לארץ ישראל.

.8

ההסתדרות הציונית העולמית.

.9

הקרן הקיימת לישראל.

.10

קרן היסוד.

.11

המוסדות להשכלה גבוהה.

.12

שירותי בריאות כללית.

.13

בנק ישראל.

.14

רשות השידור.

.15

רשות שדות התעופה.

.16

רשות הדואר.

.17

המוסד לביטוח לאומי.

.18

שרות התעסוקה.

.19

המוסד לביטוח לאומי.

.20

שירות התעסוקה.

עובדים בשירות הציבורי-בדקו נא את זכאותכם למענק ,לא מעט חברים שפנו
להסתדרות ההנדסאים ,נוכחו כי הינם זכאים למענק .חלקם לא לקחו בחשבון,
לרבות מעסיקים ,את תקופת שירות החובה בצה"ל ,שירות קבע ועבודה באחד הגופים
המצוינים לעיל.
סימוכין :חוזר החשב הכללי במשרד האוצר-מספר הוראה,13.3.3 :מהדורה,03 :
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