 9יולי2018 ,

חוזר לעובדים
אל:
מאת:

ציבור העובדים המדורגים בדירוגים הבאים :מנהלי ,מח"ר ,מהנדסים ,הנדסאים וטכנאים וע"ט
רמ"ד פרט ופיתוח עובדים

שלום רב,

הנדון :מענק יובל

כמדי שנה אנו שבים ומזכירים לכם את הכללים לתשלום מענק יובל בדירוגים המפורטים לעיל.
העובדים המדורגים בדרוג מהנדסים ,הנדסאים וטכנאים ,מח"ר וע"ט זכאים למענק יובל אם צברו  25שנות
עבודה ומעלה בשירות המעסיקים החתומים על ההסכם.
הזכאות למענק יובל בדרוגים הנ"ל נקבעת ב 30 -בספטמבר של כל שנה ,לפי מספר שנות העבודה שצבר העובד
בשירות המעסיקים החתומים על ההסכם ולא לפי שנות הותק המקצועי שהוכרו לצורך תשלום שכר.
המעסיקים המוכרים לצורך חישוב זכאות למענק יובל הם:
שירות המדינה )כולל צה"ל ,משטרה ושב"ס( ,מרכז השלטון המקומי )כולל עיריות ,מועצות מקומיות
ואזוריות( ,הסוכנות היהודית ,ההסתדרות הציונית העולמית ,הקרן הקיימת לישראל ,קרן היסוד ,המוסדות
להשכלה גבוהה ,שירותי בריאות כללית ,בנק ישראל ,רשות השידור ,רשות שדות התעופה ,רשות הדואר,
המוסד לביטוח לאומי ,שירות התעסוקה ,ההסתדרות ומוסדותיה הארגוניים.
ההכרה בותק למענק יובל ,אשר נצבר ברשימת המוסדות המופיעה לעיל ,תעשה רק במידה והיקף המשרה
במוסדות אלו היה למעלה מ 50%-משרה.
עובדים אשר ב 30.09.2018-יצברו  25שנות עבודה במוסדות הנ"ל) ,כולל תקופת העבודה בטכניון( ,מתבקשים
לפנות בדוא"ל לגלית בגנו ) ,(bgalit@technion.ac.ilבמדור פרט ופיתוח עובדים ולפרט את כל תקופות
העבודה במוסדות הנ"ל בצירוף אישורים מתאימים.
עובדים אשר עד לתאריך 30.09.2018 :יצברו  25שנות עבודה ומעלה בטכניון אינם צריכים לפנות אלינו.
התשלום יבוצע אוטומטית ע"י מחלקת שכר.
לאחר שנקבעה הזכאות ,משולם המענק מדי שנה במשכורת חודש ספטמבר.
שעור המענק  60% :מהשכר המשולב והתוספות המהוות בסיס לחישוב ערך שעה לצורך שעות נוספות.
עובדים בדירוג המינהלי  :חישוב זכאותם למענק יובל של העובדים בדרוג המינהלי מבוצע אוטומטית ע"י
מחלקת השכר ואגף משאבי אנוש ולכן עובדים בדרוג זה אינם צריכים לפנות אלינו.
הכללים לתשלום מענק יובל בדרוג המינהלי הם :ותק מקצועי של  25שנים כאשר התאריך הקובע את הזכאות
למענק הוא הותק המקצועי של העובד ביום  31למרץ של כל שנה.

בברכה,
גלית בגנו

העתק:
ארגוני העובדים

