החודש בדף המידע
מס הכנסה וביטוח לאומי
עדכוני ביטוח לאומי ומס הכנסה לשנת
;2014
עדכון שווי שימוש ברכב;
הארכת תוקף תיאומי מס;
עדכונים בנוגע להנחה ממס בגין מגורים
ביישוב מזכה לפי סעיף ;11
תיקון מס'  199לפקודה  -חישוב נפרד לבני
זוג;
שכר והסכמים קיבוציים
עדכון תקרת שכר לעניין דמי חבר/טיפול
ארגוני;
המשך יישום הסכם קיבוצי לביטוח
פנסיוני מקיף במשק;
תוספת הצמדה למדד  2013לגמלאים
בפנסיה תקציבית שקצבתם הוקפאה;
תיקון  54לחוק שירות המדינה
)הגמלאות(;
השתתפות בדמי חבר באגודות מקצועיות
לשנת ;2014
עדכון התוספת השקלית לעובדי דירוג
עובדים סוציאליים;
עדכון שכר לסגל אקדמי בכיר וזוטר
ומורים מן החוץ במכללות;
עדכון תוספת מעונות )זכויות הוריות(;
עדכון שכר מנהלים כלליים ,נושאי
תפקידים מקבילים ועובדים בכירים
המועסקים בחוזים אישיים במגזר
הציבורי;
הפרשות לקרן השתלמות לסטודנטים
במגזר הציבורי;
עמותות רווחה לגמלאים המבוטחים
בפנסיה תקציבית;
עדכון שכר לעובדי המינהל והמשק בבתי
חולים ממשלתיים;
דיני עבודה
סכומים שלא ניתנים לעיקול בשנת ;2014
היעדרות עובדים במהלך סופת השלגים,
בימים  12עד  17לדצמבר ;2013
עדכוני שכר בשלטון המקומי
עדכון שכר בכירים ברשויות המקומיות;
תנאי שכרן ועבודתן של "סייעות תגבור
מוסדיות";
תוספת מעבר לרפורמה למנהלים בעוז
לתמורה – החלטת ועדת היגוי מיום

ביטוח לאומי – תקרות ואחוזים לשנת 2014
החל משכר ינואר  2014יחושבו דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות כדלקמן:
•

מדרגה נמוכה –  ₪ 5,453לחודש )במקום  ₪ 5,297עד ל,(31.12.2013-
עם עדכון השכר הממוצע במשק ל ₪ 9,089 -לחודש )במקום ₪ 8,828
עד ל.(31.12.2013-

•

תקרת הכנסה חייבת –  ₪ 43,240לחודש )במקום  ₪ 42,435עד ל-
.(31.12.2013

•

החל משנת  2014חלו שינויים בשיעור המלא של הפרשת המעסיק
לביטוח לאומי לכל סוגי האוכלוסיות .לגבי עובדים "תושבי ישראל"
שמלאו להם  18שנה וטרם הגיעו ל"גיל הפרישה" שיעור ההפרשה של
המעסיק עלה מ) 6.50%-נכון ל (31.12.2013-ל.6.75%-

•

עבור פנסיונרים בפנסיה מוקדמת ,ההכנסה המזערית לתשלום דמי

ביטוח ודמי ביטוח בריאות הינה  ₪ 454.45לחודש )במקום ₪ 441.40
עד ל.(31.12.2013-
כמו כן עודכן ערך יום מילואים – מינימום תגמול ליום הינו ₪ 196.02
)במקום  ,(₪ 192.37מקסימום תגמול ליום הינו ) ₪ 1,441.33במקום
.(₪ 1,414.50

עדכון מדרגות ואחוזי מס הכנסה 2014 -
ביום  5.8.2013פורסם ברשומות חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים )תיקוני
חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים  2013ו ,(2014-התשע"ג ,2013-במסגרתו
תוקנה ,בין היתר ,פקודת מס הכנסה )תיקון מס'  (197לפיו בתוקף מיום
 1.1.2014היו אמורים להשתנות שיעורי המס הקבועים בסעיף  121לפקודת
מס הכנסה.
ברם ,ביום  31.12.2013פורסם ברשומות חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים
)תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים  2013ו) (2014-תיקון( ,התשע"ג-
 ,2013במסגרתו תוקנה ,בין היתר ,פקודת מס הכנסה )תיקון מס' .(199
שמשמעות התיקון הינה ביטול השינוי המתוכנן בשיעורי המס לפי סעיף 121
לפקודת מס הכנסה ,כך שבשנת המס  2014שיעורי המס והתקרות לא שונו
לעומת השיעורים והתקרות שהיו בשנת המס  .2013שיעורי המס והתקרות
הינם כדלקמן:

.24.12.2013
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שיעורי מס

הכנסה חודשית

10%
14%
21%
31%
34%
48%

עד 5,280
עד 9,010
עד 14,000
עד 20,000
עד 41,830
מעל 41,830

מס נוסף על הכנסות גבוהות
על פי סעיף 121ב לפקודת מס הכנסה ,יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס תעלה על ₪ 67,630) ₪ 811,560
לחודש( ,יהיה חייב במס נוסף בשיעור של  ,2%על חלק הכנסתו החייבת העולה על הסכום הנ"ל.
U

מס הכנסה :עדכון סכומים ותקרות
להלן פירוט סכומים ותקרות מתואמים לשנת המס  2014לעומת שנת המס :2013

שנת 2014

שנת 2013

תקרה  /סעיף
סכום נקודת זיכוי

 ₪ 218לחודש

 ₪ 218לחודש

קצבה מזכה

 ₪ 8,470לחודש

 ₪ 8,310לחודש

פיצויים פטורים )לכל שנת עבודה(

₪ 12,360

₪ 12,120

הכנסה מזכה מהכנסת עבודה

 ₪ 8,700לחודש

 ₪ 8,600לחודש

הכנסה מזכה שאינה הכנסת עבודה

 ₪ 12,300לחודש

 ₪ 12,100לחודש

תקרת פטור לקצבה ) 4פעמים שכר ממוצע( )ברוטו לחודש(

₪ 36,356

₪ 35,312

תקרת פטור לקרן השתלמות

 15,712ש"ח

 15,712ש"ח

תקרת שווי שימוש ברט"ן )סלולארי(

 ₪ 105לחודש

 ₪ 105לחודש

הכנסה חודשית פטורה ממס לעיוור או נכה  100%מעל  184יום

 ₪ 6,140לחודש

 ₪ 6,020לחודש

 ₪ 51,200לחודש

 ₪ 50,200לחודש

ברוטו מרבי ליישוב מזכה )ק .שמונה ויישובי קו עימות דרומי(

 ₪ 20,110לחודש

 ₪ 19,730לחודש

ברוטו מרבי ליישוב מזכה )ישובים אחרים(

 ₪ 13,400לחודש

 ₪ 13,140לחודש

תקרת הכנסה לזיכוי משמרות

 ₪ 10,710לחודש

 ₪ 10,510לחודש

זיכוי משמרת מרבי )(15%

 ₪ 940לחודש

 ₪ 920לחודש

סכום הלוואה לעניין )3ט( שחל עליה רק שיעור עליית המדד

₪ 7,800

₪ 7,680

שיעור הריבית לעניין )3ט(

4.31%

5.47%

U

U

ברוטו מרבי לפטור לנכה  100%לחודש
U

U

השינויים הנ"ל ייושמו במערכות השכר של מלם שכר בשכר לחודש ינואר .2014
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זקיפת שווי שימוש ברכב
U

שיטת החישוב לפי קבוצות המחיר

שווי בגין רכבים ,ששנת רישומם לפני  ,2010מחושב לפי שיטת קבוצות מחיר.
להלן פירוט סכומי השווי לפי שיטת קבוצות המחיר בשנת  2014לעומת שנת :2013
קבוצת מחיר

שווי רכב 2014

שווי רכב 2013

1

₪ 2,730

₪ 2,680

2

₪ 2,960

₪ 2,910

3

₪ 3,810

₪ 3,740

4

₪ 4,570

₪ 4,490

5

₪ 6,330

₪ 6,210

6

₪ 8,200

₪ 8,050

7

₪ 10,550

₪ 10,350

U

שיטת החישוב לפי השיטה הליניארית

בשנת המס  2010מחושב שווי השימוש ברכב צמוד ,בנוגע לכלי רכב שנרשמו לראשונה מיום  ,1.1.2010כשיעור
מתוך מחיר המחירון של הרכב בהיותו חדש ,אשר החל משנת  2011עומד על .2.48%
תקרת מחיר המחירון לחישוב השווי בשנת המס  2014תעמוד על ) ₪ 506,580במקום  ₪ 497,090בשנת המס .(2013
ניתן לראות את שווי שימוש ברכב צמוד לפי השיטה הליניארית באתר שע"מ שכתובתו:
U

https://www.misim.gov.il/MM_UseCar10/UseCarScreen.aspx

U

U

רכב היברידי

החל משנת המס  2014תבוצע הפחתה בזקיפת שווי השימוש ,בסך של ) ₪ 560במקום  ₪ 550בשנת  (2013לחודש,
בעבור כלי הרכב ההיברידיים ללא קשר לשנת הייצור ,דהיינו הן לרכב היברידי שעלה לכביש לפני  2010והן לרכב
היברידי ששנת הרישום שלו הינה מ 2010 -ואילך.

הארכת תיאומי מס
ביום  1.1.2014פרסמה רשות המסים חוזר בנושא הארכת תוקף לאישורי תיאומי מס לשנת  .2014לפי החוזר,
ניתנה גם השנה אורכה לאישורים על תיאומי מס הכנסה ,שתוקפם פג בתום שנת המס  .2013הארכות תיאומי המס
בוצעו באופן מרוכז במערכות השכר במלם שכר.
יודגש כי ,בהתאם להנחיות רשות המסים ,הארכת תיאומי מס הינה עד לתאריך תשלום משכורת פברואר 2014
ולא יאוחר מיום .13.03.2014
U

U
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עדכונים בנוגע להנחה ממס בגין מגורים ביישוב מזכה לפי סעיף 11
לפקודת מס הכנסה
 .1חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי
ביום  1.1.2013פורסמו ברשומות תקנות סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי )הוראת שעה( )הארכת תחולת
סעיף )5ב( לחוק( ,התשע"ג ,2013-לפיהן הוארך תוקף ההטבות ליישובי קו העימות הדרומי לשנתיים נוספות,
קרי לשנים  2013ו.2014-

 .2גריעת ישובים ביום 23.2.2014
 כפי שפורסם בהרחבה בדף המידע של מלם שכר לחודש מאי  ,2013בתוקף מיום  23.2.2014מתוך רשימת
הישובים המזכים בהטבת מס לפי סעיף  11ייגרעו הישובים הבאים:
U

U

מועצה אזורית אילות ,בית שאן ,חצור הגלילית ,מועצה אזורית ערבה תיכונה ,ערד.
 יחיד שהיה תושב ישוב כאמור לפני יום  ,23.2.2014וביום  22.2.2014או קודם לכן ,מלאו לו  12חודשים
רצופים כתושב הישוב ,יהיה זכאי להטבת מס עפ"י סעיף  11לפקודה ,עד ליום  22.2.2014בלבד.
 יחיד אשר היה תושב ישוב כאמור ,לפני יום  ,23.2.2014אך ביום  22.2.2014טרם מלאו לו  12חודשים
רצופים כתושב הישוב ,לא יהיה זכאי להטבת מס עפ"י סעיף  11לפקודה.
 יחיד אשר יהיה תושב ישוב כאמור ,ביום  23.2.2014ואילך ,לא יהיה זכאי להטבת מס עפ"י סעיף 11
לפקודה.

 .3הוראת שעה – שינוי בשיעורי ההנחה
בהתאם להוראות חוק ההתייעלות הכלכלית לשנות המס  2009ו ,2010-הופחתו שיעורי ההנחה ליישובים
לשנות המס  2014ו 2015-כדלקמן:
 בגין המגורים ביישובי הצפון ,המפורטים בסעיף )11ב() (1תוספת ראשונה ,חלק א' ,שיעור ההנחה ממס
בשנת  2014יעמוד על ) 11%במקום  12%בשנים  2012ו (2013-מהכנסה שנתית חייבת במס עד התקרה של
.₪ 241,320
 בגין המגורים ביישוב קריית שמונה )סעיף )11ב() ((2שיעור ההנחה ממס בשנת  2014יעמוד על 22%
)במקום  24%בשנים  2012ו (2013-מהכנסה שנתית חייבת במס עד התקרה של .₪ 241,320
 בגין המגורים ביישובי אזור קו עימות דרומי ,המפורטים בסעיף )11ב() (3תוספת ראשונה ,חלק ב' ,שיעור
ההנחה ממס בשנת  ,2014כפי שצוין לעיל ,יישאר ללא שינוי ,קרי  20%מהכנסה שנתית חייבת במס עד
התקרה של .₪ 241,320
 בגין המגורים ביישוב מצפה רמון )סעיף )11ב() ((3שיעור ההנחה ממס בשנת  2014יעמוד על ) 22%במקום
 24%בשנים  2012ו (2013-מהכנסה שנתית חייבת במס עד התקרה של .₪ 160,800
 בגין המגורים ביישובים דימונה וירוחם )סעיף )11ב() ((3שיעור ההנחה ממס בשנת  2014יעמוד על 18%
)במקום  19%בשנים  2012ו (2013-מהכנסה שנתית חייבת במס עד התקרה של .₪ 160,800
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 בגין המגורים ביישובי הצפון המפורטים בסעיף )11ב() (3בפסקה משנה )ג( שיעור ההנחה ממס בשנת 2014
יעמוד על ) 14%במקום  15%בשנים  2012ו (2013-מהכנסה שנתית חייבת במס עד התקרה של 160,800
.₪
 בגין המגורים ביישובי הצפון המפורטים בסעיף )11ב() (3בפסקות משנה )ד( ו)-ה( שיעור ההנחה ממס
בשנת  2014יעמוד על ) 11%במקום  12%בשנים  2012ו (2013-מהכנסה שנתית חייבת במס עד התקרה של
.₪ 160,800

תיקון מס'  199לפקודה  -חישוב נפרד לבני זוג
סעיף  65לפקודת מס הכנסה קובע את העיקרון הכללי לגבי מיסוי הכנסות בני זוג ,אשר לפיו יש למסות בני זוג
כיחידה אחת ,באופן מאוחד ,כך שיראו את הכנסות בני הזוג כהכנסה חייבת של אחד מהם והיא תחויב על שמו.
סעיף  66קובע את המקרים שבהם תהיה חריגה מן הכלל ויותר חישוב מס נפרד לכל אחד מבני הזוג .סעיף ) 66ד(
עוסק בבני זוג שמקור ההכנסה של האחד תלוי במקור ההכנסה של האחר )מקור הכנסתם משותף(.
ביום  25.12.2013פורסמה ברשומות חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב
U

לשנים  2013ו) (2014-תיקון( ,התשע"ג ,3201-במסגרתו תוקנה ,בין היתר ,פקודת מס הכנסה )תיקון מס'  ,(199לפיו
החל מיום  1.1.2014יתאפשר חישוב המס הנפרד לזוגות הנשואים שעובדים באותו עסק כדלקמן:
U

מס' סעיף

לפני התיקון

) 66ד(

הסעיף קובע חריג לאפשרות לבקש חישוב מס הסעיף קובע כי החישוב הנפרד יתאפשר לגבי בני זוג
נפרד ,ולפיו בן זוג לא יוכל לבקש חישוב נפרד שיש להם מקור הכנסה משותף )כאשר מקור
אלא אם כן "הכנסת בן הזוג האחד באה הכנסתו של אחד מבני זוג תלוי במקור הכנסתו של
ממקור הכנסה שהוא בלתי תלוי במקור בן זוג שני( ,ורק אם התקיימו התנאים הבאים:
ההכנסה של בן הזוג השני" .כלומר ,ניתן  יגיעתו האישית של כל אחד מבני הזוג נדרשת
לבקש חישוב נפרד לבני זוג רק במצבים
לייצור ההכנסה ממקור ההכנסה המשותף;
שבהם אין תלות בין מקורות ההכנסה של בני  כל אחד מבני הזוג מקבל הכנסה התואמת את
הזוג .בהמשך הסעיף מתוארים מצבים שבהם
תרומתו לייצור ההכנסה ממקור ההכנסה
יראו את הכנסות בני הזוג כתלויות זו בזו
המשותף ועומדת ביחס ישיר לתרומתו לייצור
באופן שלא מאפשר חישוב נפרד.

אחרי התיקון

ההכנסה כאמור;
 אם ההכנסה מופקת בבית המגורים של בני הזוג
– בית המגורים משמש ,דרך קבע ,את מקור
ההכנסה המשותף ומרבית פעילות ממקור
ההכנסה האמור נעשית בבית המגורים.

) 66ה(

קובע הוראה שלפיה ניתן לערוך חישוב מס
נפרד לבני זוג ,גם במצבים שבהם קיימת
תלות כאמור בין מקורות ההכנסה של בני
הזוג .החישוב הנפרד ייעשה רק על ההכנסה
שעד לסכום של  ₪ 48,960ובהתקיים
התנאים המנויים בסעיף ,שהנטל להוכחתם
מוטל על בני הזוג.

בוטל
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תקרת השכר לעניין דמי חבר/דמי טיפול ארגוני
ביום  15.1.2014פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר בנושא עדכון תקרת שכר לעניין דמי חבר/דמי טיפול
ארגוני ,לפיו ,עודכנה תקרת השכר לעניין דמי חבר/דמי טיפול ארגוני החל מ 01.01.2014 -מסכום של ₪ 15,007.60
לסכום של  ₪ 15,451.30לחודש .לפיכך:
הניכוי המרבי לדמי חבר לפי  0.95%מהשכר יעלה מ ₪ 142.57-ל.₪ 146.79-
הניכוי המרבי בגין דמי טיפול ארגוני לפי  0.8%מהשכר יעלה מ ₪ 120.06-ל.₪ 123.61-
U

U

כפי שפורסם בהרחבה בדף המידע של מלם שכר לחודש דצמבר  ,2013הניכוי לדמי חבר  /טיפול ארגוני מעניק ניכוי
ממס בגובה  90%מתשלום "דמי הטיפול הארגוני" ,ולגבי עובד ששילם "דמי חבר"  90% -מסכום דמי הטיפול
שהיה משלם אותו עובד אילו היה מחויב בדמי טיפול .לפיכך סכום הניכוי המרבי לחודש שיותר כהוצאה בשנת
 2014הינו  ₪ 111.25לחודש.
U

U

המשך יישום הסכם קיבוצי לביטוח פנסיוני מקיף במשק
בהתאם לצו הרחבה להסכם פנסיוני מקיף במשק אשר נכנס לתוקף החל מינואר  ,2008החל משנת  2014ואילך
משתנים שיעורי הניכוי וההפרשה כדלהלן:
שנת 2013
שנת 2014
סוג ניכוי/הפרשה
U

U

ניכוי מהעובד

5.5%

5.0%

הפרשת המעסיק לקצבה

6.0%

5.0%

הפרשת המעסיק לפיצויים 6.0%

5.0%

סה"כ הפרשות

17.5%

15.0%

יוזכר כי לגבי מי שהביטוח הפנסיוני שלו נגזר מהוראות חוק פנסיית חובה ועד לתחילת עבודתו אצל מעסיקו
הנוכחי לא היה מבוטח בביטוח פנסיוני כלשהו ,תקופת ההמתנה לתחילת ביצוע ההפקדות לפנסיה הינה  6חודשי
עבודה מיום קליטת עובד חדש אצל מעסיקו הנוכחי.
עפ"י הסכם קיבוצי חדש מיום  ,7.9.2010לגבי מי שעד לתחילת עבודתו אצל מעסיקו הנוכחי היה מבוטח בביטוח
פנסיוני כלשהו ,לא תהיה תקופות המתנה ,וההפרשות הפנסיוניות תחלנה ממועד תשלום השכר.
גיל מינימום לתחילת ההפקדות –  21בעבור גבר ו 20-בעבור אישה.

תוספת לקצבה בשל הצמדה למדד 2013
החל מקצבת ינואר  2014ואילך ,תשולם תוספת הצמדה למדד  2013לגמלאים בפנסיה תקציבית ,אשר קצבתם
הוקפאה מכוח השינויים שחלו בחוק שירות המדינה )גמלאות( ]נוסח משולב[ ,התש"ל) 1970-פורסם בהרחבה בדף
המידע של מלם שכר לחודש ספטמבר  ,(2009שעיקרם  -שינוי שיטת העדכון של הקצבה המשולמת במסגרת
ההסדר של הפנסיה התקציבית וקביעת תוספות נוספות לתשלום בקצבה התקציבית.
להלן שיעורי התוספת למי שפרש מינואר  2013ואילך לפי חודש הפרישה:
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חודש הפרישה בשנת 2013

שיעור תוספת הצמדה למדד 2013

ינואר 2013

1.99%

פברואר 2013

1.99%

מרץ 2013

1.79%

אפריל 2013

1.39%

מאי 2013

1.29%

יוני 2013

0.49%

יולי 2013

0.195%

אוגוסט 2013

0.00%

ספטמבר 2013

0.00%

אוקטובר 2013

0.00%

נובמבר 2013

0.098%

דצמבר 2013

0.00%

יודגש כי לגבי גמלאים שפרשו בין החודשים אוגוסט  – 2012אוקטובר  ,2012אשר בקצבת חודש ינואר  2013תוספת
הצמדה למדד חושבה לפי  0%עקב המדד השלילי שהיה ממועד פרישתם ועד סוף שנת  ,2012תוספת הצמדה למדד
 2013תחושב באופן חלקי ,כדלקמן:
חודש הפרישה בשנת 2012

שיעור תוספת הצמדה למדד 2013
1.34%
1.34%
1.53%

אוגוסט 2012
ספטמבר 2012
אוקטובר 2012

הבסיס לתוספת הצמדה למדד  2013הינו כל רכיבי הקצבה ולרבות התוספות כגון :תוספת שחיקה ,תוספת הסכם
שכר ,תוספות הצמדה למדד בגין השנים .2012 - 2008

תיקון  54לחוק שירות המדינה )הגמלאות(
בהמשך לסעיף  14להסכם קיבוצי )מסגרת( שנחתם ביום  ,12.1.2011ביום  29.12.2013פורסם ברשומות חוק שירות
המדינה )גמלאות( )תיקון מס'  ,(54התשע"ד ,2013-לפיו תוקן חוק שירות המדינה )גמלאות( ]נוסח משולב[,
התש"ל .1970-להלן עיקרי התיקון:
U

U

U

U

 .1התיקון מתייחס לגמלאים בפנסיה תקציבית ,אשר פרשו בתקופה שמיום  1.1.2009ועד ליום 30.6.2013
וקצבתם הוקפאה מכוח השינויים שחלו בחוק שירות המדינה )גמלאות( ]נוסח משולב[ ,התש"ל) 1970-פורסם
בהרחבה בדף המידע של מלם שכר לחודש ספטמבר  ,(2009שעיקרם  -שינוי שיטת העדכון של הקצבה
המשולמת במסגרת ההסדר של הפנסיה התקציבית וקביעת תוספות נוספות לתשלום בקצבה התקציבית;
 .2בהתאם לתיקון ,תוגדל המשכורת הקובעת לתשלום קצבה לפורש זכאי או לשאירו ,לפי העניין ,בשיעור שנקבע
בטבלה המצורפת כנספח לתיקון החוק ,בהתאם לחודש פרישתו מהשירות של הפורש הזכאי ובהתאם למועדי
תשלום הקצבה המפורטים להלן;
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 .3הגדלת המשכורת הקובעת ,כאמור לעיל ,תבוצע באמצעות תשלום תוספת חדשה – השלמה לתוספת הסכם
 ,2011אשר דומה במאפייניה לתוספת הסכם .2011
 .4תוספת השלמה לתוספת הסכם  2011תיכלל בבסיס חישוב:
 .4.1מקדמת יוקר;
 .4.2מענק יובל;
 .4.3תוספות הצמדה למדד ועדכון מדדים ,המשולמות בקצבת גמלאים שקצבתם הוקפאה והוצמדה למדד;
 .4.4ניכוי היוון;
 .5למען הסר ספק ,השלמה לתוספת הסכם  2011לא תיכלל בבסיס לחישוב תוספת הסכם .2011
U

U

 .6להלן הטבלה המפרטת את הדירוגים ,מועדי פרישה ומועדי תשלום ועדכון של השלמה לתוספת הסכם :2011
דירוג

מועדי פרישה

מינהלי ,מח"ר ,לרבות פסיכולוגים ,בין  1.1.2009לבין 31.12.2010
מהנדסים ,טכנאים והנדסאים,
עיתונאים ,משפטנים ,רוקחים ,בין  1.4.2010לבין 31.12.2011
האחים והאחיות ,ביו-כימאים
ומיקרוביולוגים ,טכנאי רנטגן ,בין  1.4.2011לבין  31.12.2012לדירוגים
מקצ"ט ,מפקחים ימיים ,שירות הפרא-רפואיים ובין  1.3.2011לבין
החוץ ,מעברי הגבול ,קלדניות  31.12.2012ליתר הדירוגים
עובדי
שופטים,
הוראה ,בין  1.7.2012לבין 30.6.2013
פיזיותרפיסטים ,פארא רפואיים,
מרפאים בעיסוק ,חינוך ,חברה,
נוער וקהילה )החינוך המשלים(
בשלטון המקומי.
שופטים ומוקבלי שופטים

פרקליטים וסנגורים ציבוריים

רופאים

ינואר 2011
ינואר 2012
אפריל  2013לעובדי הוראה
בלבד ,וינואר  2013ליתר
הדירוגים
יולי 2013

בין  1.1.2009לבין 31.12.2009

ינואר 2010

בין  1.1.2010לבין 31.12.2010

ינואר 2011

בין  1.1.2011לבין 31.12.2011

ינואר 2012

בין  1.1.2012לבין 31.12.2012

ינואר 2013

בין  1.1.2009לבין 31.12.2010

ינואר 2011

בין  1.9.2010לבין 31.3.2011

אפריל 2011

בין  1.12.2010לבין 31.12.2011

ינואר 2012

בין  1.10.2011לבין 31.12.2012

ינואר 2013

בין  1.9.2012לבין 30.6.2013

יולי 2013

עובדי המינהל והמשק )דירוג אחיד בין  1.9.2009לבין 31.7.2010
ומח"ר( בבתי חולים ממשלתיים
בין  1.8.2010לבין 31.7.2011
שירות חוץ

מועדי העדכון

אוגוסט 2010
אוגוסט 2011

בין  1.1.2009לבין 31.12.2010

ינואר 2011

בין  1.1.2011לבין 31.12.2011

ינואר 2012

בין  1.1.2012לבין 31.12.2012

ינואר 2013

בין  14.7.2010לבין 14.7.2011

אוגוסט 2011
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 .7בנוסף על העדכון הנ"ל ,לגמלאים בדירוג עובדים סוציאליים ,עודכנה תוספת שקלית ותוספת אחוזית בהתאם
למועדי הפרישה וחודש העדכון כמפורט להלן:
שם תוספת

מועדי פרישה

מועדי העדכון

תוספת שקלית

בין  1.1.2009לבין 31.12.2010

ינואר 2011

בין  1.8.2010לבין 31.12.2011

ינואר 2012

בין  1.10.2011לבין 31.12.2012

ינואר 2013

בין  1.5.2012לבין 30.6.2013

יולי 2013

בין  1.1.2009לבין 31.12.2010

ינואר 2011

בין  1.1.2011לבין 31.12.2011

ינואר 2012

תוספת אחוזית

 .8מובהר כי לגבי מי שזכאי לעדכון המשכורת הקובעת בשני מועדים )לפי תאריך הפרישה( כמפורט בטבלה
שלעיל ,הגדלת המשכורת הקובעת במועד מאוחר יותר תיעשה על בסיס הכולל את ההגדלה במועד מוקדם
יותר ,כלומר אחוז ההשלמה לתוספת  2011ייקבע לפי שיטת ריבית דריבית.
במערכות השכר של מלם שכר הושלמה היערכות ליישום עדכון המשכורת הקובעת לגמלאים ,כמפורט לעיל,
בתשלום קצבת חודש ינואר  .2014לקוחות המעוניינים ביישום זה מתבקשים לפנות למנהל השירות במלם שכר.

השתתפות בדמי חבר באגודות מקצועיות לשנת 2014
ביום  19.1.2014פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר בנושא השתתפות בדמי חבר באגודות מקצועיות
לשנת  2014ולהלן עיקריו:
U

U

החזר דמי חבר באגודות מקצועיות לשנת 2014
 סכום ההשתתפות בגין חברות באגודת בית ההנדסאי והטכנאי ובעמותה לקידום ההנדסאי והטכנאי יעודכן
לסך של  ₪ 403לשנה עבור כל אחת מהאגודות.
 סכום ההשתתפות בגין חברות באגודות מקצועיות אחרות יעודכן לסך של  ₪ 392לשנה עבור אגודה אחת.
 יצוין כי השתתפות המעסיק בדמי החבר תהיה עבור שתי אגודות לכל היותר.

החזר דמי חבר בלשכת רואי החשבון
 רואי חשבון אשר לא קיבלו במשכורת חודש אוקטובר  2013תשלום )מגולם( בגין דמי חבר ,זכאים
להשתתפות בדמי החבר בלשכת רואי חשבון.
 סכום ההשתתפות המרבי בדמי החבר החל מ 1.1.2014 -יהיה בסך של  ₪ 806לשנה.

שמאי מקרקעין  -אגרה שנתית למועצת השמאים
 שמאי מקרקעין ,אשר לא קיבלו במשכורת חודש אוקטובר  2013תשלום )מגולם( בגין דמי חבר ,זכאים
להשתתפות בדמי חבר באגודת השמאים בנוסף לאגרה השנתית המשולמת למועצת השמאים על פי סעיף 8
לחוק שמאי המקרקעין התשכ"ב .1962 -
 סכום ההשתתפות המרבי בדמי החבר החל מ ,1.1.2014 -יהיה בסך של  ₪ 806לשנה.
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החזר דמי חבר  -כללי
לעובדים בדירוגים שאינם נזכרים לעיל ואשר לא חל בהם שינוי בכללי השתתפות המעסיק בדמי החבר באגודות
מקצועיות ,תעודכן תקרת השתתפות המעסיק בדמי החבר לסך של  ₪ 392לשנה )לאגודה אחת( בתוקף מ-
.1.1.2014
השתתפות המעסיק בדמי החבר לעניין סעיף זה תהיה עבור שתי אגודות לכל היותר.

לשכת עורכי הדין
ביום  30.12.2012פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר בנושא עדכון השתתפות בדמי חבר בלשכת עורכי
הדין ,לפיו:
U

U

 בהתאם לכללי העדכון של תקרת השתתפות המעסיק בדמי חברות באגודות מקצועיות ,ובלשכת עורכי הדין,
החל מיום  ,1.1.2014תהיה תקרת ההחזר בגין דמי חברות בלשכת עורכי הדין ,בסכום של  ₪ 1,130לשנה;
 דמי החבר לעורכי דין החברים בלשכת עורכי הדין פחות מ 5 -שנים ,יהיו בהתאם למועד ההסמכה כדלקמן:
מועד ההסמכה

סכום ההשתתפות

מ 1.1.2009-ועד 31.12.2010

₪ 820

מ 1.1.2011-ועד 31.12.2011

₪ 770

מ 1.1.2012-ועד 31.12.2013

₪ 640

דמי חבר לעורכי דין ,החברים בלשכת עורכי הדין ,בגיל מעל  ,67הינם בסך ;₪ 250
יצוין כי השתתפות המעסיק אינה כוללת את התוספת עבור ביטוח מקצועי .עובד אשר ישלם עבור הביטוח לא
יקבל החזר מהמעסיק.
יודגש כי אין שינוי בתעריפים משנת .2013

עדכון התוספת השקלית לעובדי דירוג עובדים סוציאליים
ביום  19.1.2014פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר בנושא עדכון התוספת השקלית לעובדי דירוג עובדים
סוציאליים לפיו :בהמשך לסעיף  6להסכם שנחתם ביום  30.5.2011בין ההסתדרות הכללית החדשה ואיגוד
העובדים הסוציאליים לבין המעסיקים בשירות הציבורי ,בדבר תוספות שכר לדירוג זה ,החל מיום  1.1.2014הוגדל
סכום התוספת השקלית מסך של  ₪ 1,016לחודש לסך של  ₪ 1,034לחודש.
U

U

עדכון שכר לסגל אקדמי בכיר וזוטר ומורים מן החוץ במכללות
בהתאם להודעת המועצה להשכלה גבוהה מיום  8.1.2014לפי הסכם קיבוצי מיום  29.6.2011בתוקף מיום 1.1.2014
עודכנו טבלאות השכר של הסגל האקדמי הבכיר במכללות.
בהתאם להסכם קיבוצי מיוחד שנחתם ביום  17.3.2012בין המוסדות להשכלה גבוהה בישראל לבין הפורום
המתאם של ארגוני הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטאות וארגוני הסגל האקדמי הזוטר במוסדות להשכלה
גבוהה בישראל )פורסם בהרחבה בדף המידע של מלם שכר לחודש יולי  ,(2012בתוקף מיום  1.1.2014יעלה סכום
שכר היסוד לחברי הסגל האקדמי הזוטר והמורים מן החוץ בשיעור של ) 2.9%מ - 8.7%-נכון ליום  31.12.2013ל-
.(11.6%
U

U
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תוספת מעונות )זכויות הוריות( – עדכון התוספת
ביום  19.1.2014פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר בנושא עדכון תוספת מעונות )זכויות הוריות( לפיו:
עפ"י הקבוע בסעיף  11להסכם המסגרת מיום  ,12.1.2011בתוקף מיום  1.1.2014יעודכן סכום תוספת מעונות
)זכויות הוריות( עד גיל  5כדלקמן:
בעד ילד אחד  /ילד ראשון –  ₪ 317לחודש )במקום  ₪ 311לחודש(;
בעד ילד שני –  ₪ 212לחודש )במקום  ₪ 208לחודש(.
U

U

עדכון שכר מנהלים כלליים ,נושאי תפקידים מקבילים ועובדים בכירים
המועסקים בחוזים אישיים במגזר הציבורי
בהתאם להוראות שפורסמו ע"י הממונה על השכר במשרד האוצר ,בתוקף מיום  ,1.1.2014בוצע עדכון שכר עובדים
בכירים במגזר הציבורי המועסקים בחוזים אישיים ,מנהלים כלליים ונושאי תפקידים מקבילים כדלקמן:
U

U

עדכון שכר לעובדים בכירים המועסקים על פי חוזים אישיים
לעובדים המועסקים בחוזים אישיים צמודי סגן שר ,עודכן השכר ב;1.656%-
לעובדים המועסקים בחוזים אישיים צמודי שכר ממוצע ,עודכן השכר ב;2.647%-
לעובדים המועסקים בחוזים אישיים צמודי מדד ,עודכן השכר ב;1.816%-
עובדים המועסקים בחוזים אישיים צמודי שכר ממוצע ,עודכן השכר ב;2.647%-
עובדים המועסקים בחוזים אישיים צמודי תוספת יוקר ,עודכן השכר ב;1.816%-
ליועצים משפטיים שהתמנו לתפקיד לפני  ,1.6.1996עודכן השכר ב;1.656% -
ליועצים משפטיים שהתמנו לתפקיד החל מיום  ,1.6.1996ושכרם צמוד שכר ממוצע ,עודכן השכר ב;2.647%-
ליועצים משפטיים שהתמנו לתפקיד החל מיום ,1.2.2001ושכרם צמוד מדד ,עודכן השכר ב.1.816% -

עדכון שכר מנהלים כלליים ונושאי תפקידים מקבילים
בהתאם להחלטת ועדת השרים לענייני שכר ,למנכ"ל ותיק )מי שהתמנה לפני  (1.6.1996עודכן השכר בשיעור של
;1.656%
שכר מנכ"ל חדש )מי שהתמנה החל מיום  (1.6.1996עודכן השכר בשיעור של  2.647%ושכר מנכ"ל חדש )מי
שהתמנה החל מיום (1.2.2001עודכן השכר בשיעור של .1.816%

הפרשות לקרן השתלמות לסטודנטים במגזר הציבורי
ביום  8.5.2013נחתם הסכם קיבוצי ,בין המעסיקים בשירות הציבורי לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה.
במסגרת ההסכם הוסכם בסעיף  6על ביצוע הפרשות לקרן השתלמות לסטודנטים במגזר הציבורי ,המועסקים על
פי ההסכמים הקיבוציים הנחתמים עם ההסתדרות הכללית החדשה .ביום  18.11.2013פרסם הממונה על השכר
והסכמי עבודה חוזר בנושא הפרשות לקרן השתלמות לסטודנטים ,לפיו החל מיום  1.1.2014יבוצעו הפרשות לקרן
השתלמות ,על פי בחירת הסטודנט ,על פי הכללים שלהלן:
בסיס השכר לעניין ההפרשות יהיה כל רכיבי המשכורת הפנסיונית ,למעט רכיבי עבודה נוספת ,החזר הוצאות,
ביגוד ,גילום מס וזקיפת הטבה למס וכן רכיבי שכר נוספים הנגזרים מערך השעה;
המעסיק יפריש לקרן השתלמות מידי חודש בחודשו  7.5%מבסיס השכר;
המעסיק ינכה מידי חודש בחודשו משכרו של הסטודנט  2.5%מבסיס השכר ,ויעבירם לקרן ההשתלמות.
U

U

U

U
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מובהר כי הצטרפות לקרן ההשתלמות היא רשות וכי כל סטודנט זכאי להצטרף לקרן השתלמות.
מובהר כי שאר תנאי העסקה של הסטודנטים נותרו ללא שינוי.

עמותות רווחה לגמלאים המבוטחים בפנסיה תקציבית
כפי שפורסם בהרחבה בדף המידע של מלם שכר לחודש אפריל  ,2013ההסתדרות הקימה שתי עמותות רווחה אשר
יפעלו למטרת רווחתם של הגמלאים בפנסיה תקציבית ,כגון :בתחומי התרבות ,הבריאות ,הנופש והפנאי.
החל משנת  ,2013כל מעסיק החתום על ההסכם ,אשר משלם גמלה לגמלאיו המבוטחים בפנסיה תקציבית )פנסיית
זיקנה או נכות( ,יעביר אחת לשנה ,בחודש ינואר של השנה העוקבת ולכל המאוחר בחודש פברואר של השנה
העוקבת ,לאחר ניכוי מס במקור בשיעור של  15%או כל מס אחר ,או תשלום חובה אחר החל לגביו לפי כל דין ,כפי
שיהיה מעת לעת ,לטובת אחת מעמותות הרווחה ,אשר נותנת שירות לגמלאיו.
הסכום להעברה לאחת מעמותות הרווחה כאמור לעיל בגין כל גמלאי זכאי הינו סכום קבוע ) ₪ 452נכון לשנת
 (2013כשהוא מעודכן בהתאם לשיעור שינוי בין מדד המחירים לצרכן של חודש דצמבר האחרון שלפני העדכון
)שהתפרסם ב 15-לינואר( לבין מדד המחירים לצרכן של חודש דצמבר בשנה שקדמה לו )שהתפרסם ב 15-לחודש
ינואר בשנה הקודמת(.
לפי ההסכם ,בחודש ינואר  2014נדרש להעביר את התשלום השלישי לקרן רווחה לגמלאים בפנסיה תקציבית בעד
שנת  2009ובעד שנת .2013
לקוחות שמעוניינים לקבל סיוע בהפקת דוחות מידע עבור הגמלאים הזכאים שבגינם נדרש לבצע את התשלום –
מוזמנים לפנות למתאם הלקוח במלם שכר.

עדכון שכר לעובדי המינהל והמשק בבתי חולים ממשלתיים
בהמשך להסכם שנחתם ביום  6.8.2013בין ממשלת ישראל ובין ההסתדרות העובדים הכללית החדשה בעניין עובדי
המנהל והמשק בבתי החולים הממשלתיים ,ביום  30.12.2013פרסם הממונה על השכר והסכמי עובדה חוזר בנושא
עובדי המינהל והמשק בבתי החולים הממשלתיים  -הוראות ביצוע להסכם מיום  6.8.2013לפיו בתוקף מיום
 1.1.2014יעודכן ,כדלקמן ,שכר עובדי מינהל ומשק בבתי החולים הממשלתיים ,אשר משכורותיהם מחושבות לפי
ההסכמים הקיבוציים החלים לגבי אחד הדירוגים הבאים :הדירוג המינהלי ,דירוג המח"ר ,דירוג המהנדסים
ודירוג הטכנאים והנדסאים ואשר מיוצגים על ידי ההסתדרות.
U

U

U

U

תוספת בית חולים מאוחדת
החל מיום  1.1.2014תשולם לעובדי המינהל והמשק תוספת בשיעור של  18.23%מן השכר המשולב הקבוע לגבי
דרגה  17בותק  ,0בטבלת השכר של הדירוג המנהלי ,כפי שיהיה מעת לעת.
תוספת בית חולים מאוחדת תהווה שכר לכל דבר ועניין ותובא בחשבון לעניין חישוב ערך שעה ,לצורך תשלום עבור
עבודה נוספת לרבות כוננויות ,תורנויות ,משמרות ,קריאות פתע ושכר עידוד ,לעניין פיצויי פיטורים כמשמעותם
בחוק פיצויי פיטורים ,תשכ"ג –  ,1963לעניין הפרשות לקופת גמל לקצבה )לגבי עובד אשר מבוטח בפנסיה צוברת
בגין משכורתו הקובעת( והפרשות לקרן השתלמות וכל הפרשה אחרת הנוהגת לגבי השכר המשולב.
מובהר ,כי תוספת בית חולים מאוחדת תובא בחשבון לצורך חישוב התוספות הבאות :תוספת  ,2009תוספת
מנמ"ש  ,2010תוספת .2011

ביטול תוספות שכר
עמוד  12מתוך 16

יודגש כי תוספת בית חולים מאוחדת תשולם במקום התוספות שהיו קיימות עד היום .לכן החל מיום 1.1.2014
תבוטלנה ולא תשולמנה עוד לעובדים התוספות הבאות:
תוספת בית חולים;
תוספת מינהל ומשק;
תוספת בוררות;

הכרה בתוספות כתוספות קבועות לעניין חוק שירות המדינה )גמלאות(
מדינת ישראל התחייבה לפעול להכרה בתוספת בוררות כתוספת קבועה לעניין חוק שירות המדינה )גמלאות( ]נוסח
משולב[ ,התש"ל –  1970לגבי התקופה שמיום  1.1.2005ועד מועד ביטולה כאמור בסעיף  5להסכם.
מדינת ישראל התחייבה לפעול להכרה בתוספת בית חולים מאוחדת כתוספת קבועה לעניין חוק שירות המדינה
)גמלאות( ]נוסח משולב[ ,התש"ל – .1970
לאחר שיושלם תהליך ההכרה כאמור יפורסם חוזר נוסף בנושא.

היעדרות עובדים במהלך סופת השלגים
במהלך התקופה שבין  12.12.2013ועד ליום  17.12.2013התחוללה סופת שלגים באזורים מסוימים במדינה.
בתקופה זו התקיימו שיבושים באזורים המושלגים שבעטיים נבצר מעובדים מסוימים מלהגיע למקום עבודתם.
בהמשך לכך ,ביום  9.1.2014פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר ,המתייחס לעובדים במגזר הציבורי
בלבד ,בנוגע להיעדרות עובדים במהלך סופת השלגים ,בימים  12עד  17לדצמבר  ,2013עם הוראות ביצוע כיצד
לנהוג לגבי עובדים אשר נעדרו מעבודתם עקב סופת השלגים ולהלן עיקרן:
U

U

רישום נוכחות בימי סופת השלגים
יום חמישי ה:12.12.2013-
עובד שנעדר מהעבודה בשל סופת השלגים יחויב בחצי יום ממכסת ימי החופשה וחצי יום ידווח כהיעדרות חריגה
באישור.
עובד שהתייצב במשרד וחתם בשעון הנוכחות ,ובעקבות סופת השלגים נאלץ לצאת מוקדם ממקום עבודתו – יום
עבודה זה יחושב כיום עבודה מלא וידווח כהיעדרות חריגה באישור.
יום ראשון ה:15.12.2013-
עובד שלא התייצב לעבודה בשל סופת השלגים יחויב בשלוש וחצי שעות חופשה על חשבון מכסת ימי החופשה
וחמש שעות עבודה ביום זה ידווחו כהיעדרות חריגה באישור.
יום שישי ה ,13.12.2013-יום שבת ה 14.12.2013-ויום שני ה:16.12.2013-
עובד שלא התייצב לעבודה בשל סופת השלגים יחויב בחצי יום חופשה על חשבון מכסת ימי החופשה וחצי יום
ידווח כהיעדרות חריגה באישור.
ההנחיה לגבי יום שישי ויום שבת ,חלה רק על עובדים שימים אלה הינם ימי עבודה רגילים עבורם כגון :עובדים
שאינם נמנים על האוכלוסייה היהודית ,ששבוע העבודה שלהם מוגדר מיום ב' ועד יום ו'.
יום שלישי ה:17.12.2013-
U

U

U

U

עובד שלא התייצב במשרד – ינוכה לו יום חופשה מלא ממכסת ימי החופשה הצבורה.
עובד שהתייצב במשרד עד השעה  10:00ועבד עד השעה  -15:30יום העבודה יחושב כיום עבודה מלא.
עובד שהגיע אחרי השעה  10:00והשלים  5.5שעות עבודה בפועל – יום העבודה יחושב כיום עבודה מלא ושעות
החוסר ידווחו כהיעדרות חריגה באישור.
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עובד שהגיע אחרי השעה  10:00ולא השלים  5.5שעות עבודה בפועל – לעובד יאושרו  3שעות עבודה מעבר לשעות
שעבד בפועל .שעות אלה ידווחו כהיעדרות חריגה באישור .שעות החוסר עד להשלמת יום עבודה מלא ינוכו ממכסת
ימי החופשה הצבורה.
עובד שעבד בפועל יותר מ  5.5 -שעות – שעות העבודה בפועל מעבר ל –  5.5שעות יחושבו כשעות עודפות ב.100% -
שעות עבודה בפועל מעבר ל 8.5-שעות יחשבו כשעות נוספות.

הוראות כלליות
עובד שאין לרשותו מכסת ימי חופשה צבורה  -יאושר לו חיוב ימי חופשה ,על חשבון מכסת החופשה משנת .2014
למען הסר ספק ,אישור זה חל אך ורק על ימי סופת השלגים כאמור לעיל.
ההסדרים שבנוגע לקיצור שעות להורה עובד יחולו בנוסף להסדר האמור ,ובלבד שהעובד עבד מינימום  5שעות
עבודה בפועל.
הנחיות אלה אינן חלות על עובדים שעתיים )ובכלל זה גם על סטודנטים( .עם זאת ,עובד שעתי שלא השלים את
מכסת שעותיו בחודש דצמבר  ,2013עקב סופת השלגים יהא רשאי להשלימה בחודש ינואר  ,2014גם אם יש בכך
כדי לחרוג ממכסת השעות המאושרת לו בחודש זה .כל זאת על מנת למנוע פגיעה בשכרו של העובד השעתי.
הסדר זה יחול על עובדים בחלקיות משרה בהתאם לחלקיות משרתם.

סכומים שלא ניתנים לעיקול בשנת 2014
במסגרת סעיף  8של חוק הגנת השכר התשי"ח  1958 -ובהתאם לתוספת של סעיף ) 5א( לחוק הבטחת הכנסה
התשמ"א  1981נקבעו סכומים שלא ניתנים לעיקול בהתאם להרכב המשפחתי.
U

U

U

U

U

U

U

U

להלן טבלה המפרטת סכומים שלא ניתנים לעיקול לפי ההרכב המשפחתי נכון לשנת  2014לעומת שנת :2013
מס"ד

שנת 2014

הרכב המשפחה

שנת 2013

.1

יחיד

2,162

2,122

.2

רווק/גרוש/אלמן/ה  +ילד

3,535

3,432

.3

רווק/גרוש/אלמן/ה  +ילדים

4,400

4,281

.4

נשוי חי בנפרד

2,162

2,122

.5

נשוי חי בנפרד  +ילד

3,103

3,043

.6

נשוי חי בנפרד  +ילדים

3,622

3,552

.7

זוג

3,243

3,183

.8

זוג  +ילד

3,762

3,692

.9

זוג  2 +ילדים ויותר )אישה לא עובדת(

4,281

4,201

.10

זוג  2 +ילדים ויותר )אישה עובדת(

4,281

4,201

.11

שלושה בני זוג

4,324

4,244

.12

שלושה בני זוג  +ילד

4,843

4,753
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.13

שלושה בני זוג  2 +ילדים ויותר )אישה לא עובדת(

5,362

5,262

.14

שלושה בני זוג  2 +ילדים ויותר )אישה עובדת(

5,362

5,262

.15

אישה נוספת במשפחה מורחבת

1,081

1,061

אם הסכום הקבוע בטבלה שלעיל עולה על  80%משכר העבודה החודשי של העובד ,יקטן הסכום שאינו ניתן
לעיקול ,להעברה או לשעבוד ,לכדי  80%משכר העבודה החודשי .
אם שכר העבודה משתלם על בסיס של יום ,יהיה הסכום שאינו ניתן לעיקול ,להעברה או לשעבוד משכר העבודה
היומי  -החלק העשרים וחמישה מהסכומים הנ"ל.
יצוין כי במקרה של עיקול ,העברה או שעבוד לשם תשלום מזונות ,אין הגבלה לעקל מלוא השכר.

עדכוני שכר בשלטון המקומי
עדכון שכר בכירים ברשויות המקומיות
בהתאם להוראות שפורסמו ע"י המנהל הכללי של משרד הפנים והממונה על השכר במשרד האוצר ,בוצע החל מיום
 ,1.1.2014עדכון שכר עובדים בכירים ברשויות המקומיות בשלטון המקומי ,כדלקמן:
 לעובדים ששכרם צמוד לשכר הממוצע במשק המועסקים לפי חוזה בכירים עד ליום  ,30.4.2001עודכן השכר
בשיעור של ;2.647%
 לעובדים ששכרם צמוד למדד המחירים ומועסקים לפי חוזה בכירים החל מיום  ,1.5.2001עודכן השכר בשיעור
של .1.816%

תנאי שכרן ועבודתן של "סייעות תגבור מוסדיות" במסגרת החינוך המיוחד
ובמסגרת החינוך הרגיל הממומנות מתקציב בתי ספר בניהול עצמי
בהמשך להחלטת הממשלה מס'  2981מיום  13.3.2001על מעבר בתי הספר לניהול עצמי ,ביום  31.12.2013נחתם
הסכם בין מרכז השלטון המקומי לבין הסתדרות מעו"ף אשר נועד להסדיר תנאי שכר ועבודה להעסקת "סייעות
תגבור מוסדיות" במסגרות החינוך הרגיל והחינוך המיוחד ,אשר העסקתן ממומנת מתקציב בתי הספר בניהול
עצמי.
לפי חוזר המרכז לשלטון המקומי מיום  ,31.12.2013תנאי שכרן והעסקתן של סייעות תגבור מוסדיות במסגרות
החינוך הרגיל ובמסגרות החינוך המיוחד ,אשר העסקתן ממומנת מתקציב בתי הספר בניהול עצמי ,תהיה בהתאם
למפורט בהסכם הקיבוצי מיום  17.12.1995שעניינו תנאי שכרן והעסקתן של הסייעות הפדגוגיות ברשויות
המקומיות ,לרבות תוספת סייעות  10%המשולמת מכוח ההסכם הקיבוצי מיום  ,17.5.2012ולמעט המפורט להלן:
סייעת תגבור מוסדית במסגרת החינוך הרגיל לא תהיה זכאית לתוספת מאמץ ,כמפורט בסעיף  9להסכם הסייעות
הפדגוגיות;
במקום האמור בסעיף  10להסכם הסייעות הפדגוגיות יהיה" :סייעת תגבור מוסדית בחינוך הרגיל ,תהיה זכאית ל-
 22ימי חופשה ,כמקובל לעובדים המנהליים ברשות המקומית ,אשר ינוצלו בפגרות הלימודים בלבד".
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U

כללי העסקה נוספים:
U

 הנהלת ביה"ס רשאית להעסיק את הסייעות בימי פגרות הלימודים בתפקידים המתאימים הקשורים לבית
הספר .סייעת שלא תועסק בימי הפגרות תמשיך לקבל שכרה כרגיל.
 הסייעת תחויב להשתתף בפעילויות ביה"ס ובהשתלמויות בתאום עם הנהלת ביה"ס ,בשעות לאחר יום
העבודה .בגין שעות אלו תזוכה הסייעת בתשלום שעות עודפות/נוספות ע"פ חוק.
 העסקת סייעות תגבור מוסדיות חדשות תהיה עד לשנת לימודים אחת או חלקה והינה ללא קביעות.
 סייעת פדגוגית או סייעת תגבור מוסדית ותיקה ,שיתווספו לה שעות תגבור במימון בית הספר בניהול עצמי לא
תהיה זכאית לקביעות על שעות אלו .יובהר כי שעות תגבור אלו יגדילו את היקף משרתה של הסייעת באותה
שנת הלימודים ,אולם על שעות תגבור אלו לא תחול קביעות.

תוספת מעבר לרפורמה למנהלים בעוז לתמורה – החלטת ועדת היגוי מיום
24.12.2013
בהמשך לסעיף  11להחלטת ועדת ההיגוי מיום  28.5.2013בנוגע לתשלום תוספת מעבר לרפורמה למנהלים )פורסם
בהרחבה בדף המידע של מלם שכר לחודש יוני  ,(2013ביום  24.12.2013קיבלה ועדת ההיגוי החלטה לפיה מועד
תחילתו של סעיף  11להחלטת הועדה מיום  ,28.5.2013המתקן את סעיף  24להסכם הרפורמה ,יהא החל מיום
תחילתו של הסכם הרפורמה ,קרי מיום  1.9.2011בדיעבד.
להלן עיקרי סעיף  11להחלטת ועדת ההיגוי מיום :28.5.2013
בסיס השכר לחישוב "תוספת מעבר לרפורמה" ,המשולמת למנהל קיים ,יורחב ויכלול נוסף על השכר המשולב,
תוספת  ,'94תוספת  2001ותוספת  ,2008גם את תוספת  2011ותוספת שחיקה ;2011
"תוספת מעבר לרפורמה" תיכלל בברוטו המהווה בסיס להפרשות לקרן השתלמות;
מנהל קיים יהיה זכאי ,בנוסף לתוספת  ,'87לתוספת חדשה ,אשר תיקרא "תוספת  - '87מעבר לרפורמה" ,ותשולם
בשיעור של  50%מתוך סכום תוספת  .'87על התוספת החדשה יחולו הכללים שחלים על תוספת .'87
יצוין כי מנהל קיים או מנהל חדש יהיה זכאי לתוספת מעבר לרפורמה ,כאמור לעיל ,בתקופת העסקתו בתנאי
הרפורמה ,בתפקיד מנהל בלבד.
יודגש כי השינוי האמור כבר מופעל במערכות השכר של מלם שכר בתוקף מיום  .1.9.2013רשויות המעוניינות
ליישם את ההחלטה בדיעבד מתבקשות לפנות למנהל השירות במלם שכר.
U

U

U

U

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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