החודש בדף המידע
מס הכנסה וביטוח לאומי
• הטבת מס בגין מגורים ב יישובי
פיתוח לשנת המס ;2014
שכר והסכמים קיבוציים
• הסכם מיום  - 22.7.13שינוי
הוראות הזכאות לתשלום
לעובדי הוראה בשירות
המדינה;
• עדכון תעריפי נסיעה בתחבורה
ציבורית במגזר הציבורי;
• משכורת נושאי משרה שיפוטית
– עדכון משכורת היסוד;
• עדכון תעריפי משמרות תגבור
ומשמרות מיוחדות לאחיות;
דיני עבודה
• צו הרחבה להסכם שכר בענף
הניקיון במגזר הפרטי;
עדכוני שכר בשלטון המקומי
• עדכון שכר בכירים ונבחרים
ברשויות המקומיות;
• עדכון תוספת מצילים;
• עדכון תוספת מנקו;

הטבת מס בגין מגורים ביישובי פיתוח לשנת
המס 2014
כפי שפורסם בהרחבה בדף המידע של מלם שכר לחודש מאי ,2013
בתוקף מיום  ,23.2.2014מתוך רשימת הישובים המזכים בהטבת מס
לפי סעיף  ,11ייגרעו היישובים הבאים:
מועצה אזורית אילות ,בית שאן ,חצור הגלילית ,מועצה אזורית
ערבה תיכונה ,ערד.
כלומר ,החל מיום  23.2.2014תושבי הישובים הנ"ל לא יהיו זכאים
לזיכוי ממס לפי סעיף )11ב() (3לפקודת מס הכנסה ,ובגין שנת 2014
תינתן הטבה זו באופן יחסי ,כדלקמן:
 יחיד שהיה תושב ישוב כאמור לפני יום  ,23.2.2014וביום
 22.2.2014או קודם לכן ,מלאו לו  12חודשים רצופים כתושב
הישוב וממשיך להתגורר בישוב זה במהלך שנת  ,2014או שחדל
להיות תושב אחד היישובים הנ"ל במהלך חודש פברואר  2014או
אחריו ,יזוכה בחלק ה 12-מסכום הזיכוי השנתי כפול .2
 יחיד שהיה תושב ישוב כאמור לפני יום  ,23.2.2014ובמהלך חודש
ינואר  2014או קודם לכן ,מלאו לו  12חודשים רצופים כתושב
הישוב ,אך חדל להיות תושב אחד היישובים הנ"ל במהלך חודש
ינואר  ,2014יזוכה בחלק ה 12-מסכום הזיכוי השנתי.
 יחיד אשר היה תושב ישוב כאמור ,לפני יום  ,23.2.2014אך ביום
 22.2.2014טרם מלאו לו  12חודשים רצופים כתושב הישוב ,או
יחיד אשר היה לתושב ישוב כאמור ,החל ביום  23.2.2014ואילך,
לא יהיה זכאי להטבת מס עפ"י סעיף )11ב() (3לפקודה.

חוזר זה נועד למידע כללי בלבד
וייתכן כי נפלו בו טעויות ו/או
השמטות .לפיכך אין בחוזר זה
כדי להוות תחליף לחוות דעת
וכל
פרטנית
מקצועית
המסתמך על המידע בכל דרך
שהיא ,עושה זאת על אחריותו
בלבד .האמור בחוזר זה כפוף
לאמור בחקיקה ,פסיקה,
הוראות ביצוע מנהליות,
והסכמים מחייבים אחרים.

יצוין כי בימים אלו נקבעו ע"י הממשלה קריטריונים חדשים למתן
הטבות מס לתושבי יישובים בפריפריה אשר אמורים להיכנס לתוקף
בשנת  2015בכפוף להשלמת תהליך החקיקה בכנסת.
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הסכם מיום  - 22.7.13שינוי הוראות הזכאות לתשלום לעובדי הוראה בשירות
המדינה
בהמשך להסכם הקיבוצי שנחתם ביום  ,22.7.2013בין המדינה לבין הסתדרות המורים ,בדבר השתתפות העובדים
בנטל לתקופה זמנית ,לצורך ייצוב המצב הפיסקאלי במדינה ,ביום  3.12.2013פרסם הממונה על השכר חוזר עם
הוראות ביצוע להסכם זה ולהלן עיקרן:
תחולה
U

U

 הוראות הביצוע שלהלן חלות על כל העובדים המועסקים בשירות המדינה ,המדורגים בדירוג עובדי הוראה
והמועסקים בגני הילדים ,בבתי הספר היסודיים ,בחטיבות הביניים ,בתפקידי פיקוח ומטה ובמכללות
להכשרת עו"ה.
 התחולה לעדכונים שלהלן הינה מיום .1.7.2013

עובדי הוראה שאינם מעוסקים בחטיבה עליונה
עדכון תוספות שכר
 שיעור תוספת  2011יעודכן מ 5.75%-ל;6.35%-
 סכום תוספת  '94יעודכן מ ₪ 156.01-ל;₪ 156.88-
 סכום תוספת  '87יעודכן מ ₪ 173.49-ל.₪ 174.47-
הפחתת שכר זמנית
 שיעור הפחתת שכר זמנית יעודכן מ 0.9324%-ל;0.567%-
 אין שינוי ביתר כללי החישוב של הפחתת השכר.
ההפחתה בקצובת הביגוד
 קצובת הביגוד לשנת הלימודים תשע"ג תעמוד על סך של ;₪ 1,877
 קצובת הביגוד לשנת הלימודים תשע"ד תשולם בשיעור של :84%


מקצובת ביגוד ברמה  3המשולמת לכל עובדי ההוראה בעלי וותק עד  25שנים;



מקצובת ביגוד ברמה  4המשולמת לכל עובדי ההוראה בעלי וותק של  26שנים ומעלה.

עובדי הוראה המועסקים בחטיבה עליונה
עדכון תוספת 2011
 שיעור תוספת  2011מ 6.25%-ל.7.25%-
יודגש כי לפי הבהרת מרכז השלטון המקומי ,הוראות הביצוע המפורטות לעיל אינן חלות על העובדים המדורגים
בדירוג עובדי הוראה המועסקים ברשויות המקומיות.
U

U

עובדי הוראה המועסקים במסגרת רפורמת "אופק חדש"
בתוקף מיום  1.7.2013לכל העובדים המועסקים במסגרת רפורמת "אופק חדש" בשירות המדינה וגם ברשויות
המקומיות ,יעודכן גובה שכר יסוד בשיעור של .0.5674%
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עדכון תעריפי קצובת נסיעה
בעקבות העלאת תעריפי הנסיעה בתחבורה הציבורית בשיעור של כ ,4.7% -החל מ 1.1.2014-עודכן לוח תעריפי
נסיעה בתחבורה ציבורית לעובדים בשירות המדינה.
כמו כן ,ביום  19.1.2014פרסמה התאחדות התעשיינים בישראל חוזר בדבר עדכון הסכום המרבי להשתתפות
המעסיק בהוצאות נסיעה של עובדו למקום העבודה וחזרה ממנו במסגרת ההסכם הקיבוצי ,לסך של ₪ 26.40
בתוקף מ) 1.1.2014-במקום  ₪ 25.20בתוקף עד ליום .(31.12.2013
יצוין כי טרם פורסם צו הרחבה המחיל את ההסכם על כלל המשק.
U

U

עדכון משכורת היסוד לנושאי משרה שיפוטית
ביום  4.2.2014פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר בנושא עדכון משכורת היסוד לנושאי משרה שיפוטית,
לפיו בתוקף מיום  1.1.2014עודכנו סכומי משכורת היסוד ותוספת השהייה של נושאי משרה שיפוטית.
U

U

עדכון תעריפי משמרות תגבור ומשמרות מיוחדות לאחיות
ביום  9.2.2014פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר בנושא עדכון תעריפי משמרות תגבור ומשמרות
מיוחדות לאחיות ,לפיו בהתאם לאמור בסעיף  4להסכם הקיבוצי אשר נחתם ביום  22.3.2012בין הסתדרות
האחים והאחיות לבין המעסיקים בשירות הציבורי ,בתוקף מיום  1.1.2014עודכנו התעריפים המתוגברים לשעות
משמרות התגבור והמשמרות המיוחדות של דירוג האחים והאחיות על פי הגידול במדד המחירים לצרכן ,כדלקמן:
משמרת מיוחדת

עדכון התעריף לשעה

בוקר

מ ₪ 110-ל₪ 113.83-

ערב שש

מ ₪ 130.00-ל₪ 134.53-

ערב שמונה

מ ₪ 130.00-ל₪ 135.53-

לילה

מ ₪ 170.00-ל₪ 175.93-

צו הרחבה להסכם שכר בענף הניקיון במגזר הפרטי
במסגרת צו העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים התשע"ג,2013-
)שקיבל גם תוקף בחקיקה ביום  (1.9.2013אשר פורסם בהרחבה בדף המידע של מלם שכר לחודש ספטמבר ,2013
הוסדרו שיפורים בתנאי ההעסקה והשכר של עובדי הקבלן בתחומי השמירה והניקיון.
ביום  5.2.2014הוציא שר הכלכלה צו ההרחבה להסכם שנחתם ביולי  2013בין הסתדרות העובדים החדשה לבין
ארגון חברות הניקיון בישראל ,אשר משפר את תנאי השכר של העובדים בענף הניקיון במגזר הפרטי ומשווה אותם
לתנאיי העסקתם של העובדים בענף הזה בגופים הציבוריים ,כפי המפורט להלן:
U

U

שכר
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שכר המינימום יעמוד מעתה מעל לשכר המינימום במשק ויתעדכן מעת לעת כלפי מעלה בצמוד להסכמי המסגרת
במגזר הציבורי .עובד ניקיון במגזר הפרטי שמועסק במשרה מלאה יהיה זכאי לשכר של ) ₪ 4,646.25תעריף שעתי
בגובה  ,(₪ 24.98כאשר שכר המינימום של אחראי משמרת בתחום הניקיון לא יפחת מ) ₪ 4,852.75 -תעריף שעתי
–  .(₪ 26.09כמו כן ,החל מהשנה השנייה ואילך כל עובד יהיה זכאי לתוספת ותק שעתית בשיעור של .1%

קרן השתלמות
החל מיום  1.10.2014או תחילת עבודתו של העובד ,לפי המאוחר ,המעסיק יהיה מחויב להפריש עבור העובד
תשלומים חודשיים לקרן ההשתלמות בשיעור של  ,7.5%בנוסף על הפרשות העובד בשיעור של .2.5%

הפרשות לקופות גמל
סך כל ההפרשות לפנסיה ,הכוללות את חלקו של העובד וחלקו של המעביד ,יעמוד על  ,21.83%וגם שיעור זה צפוי
לעלות באחוז נוסף החל מיולי  .2015בנוסף ,יפריש המעסיק הפרשה לקופת גמל בגין רכיבי החזרי הוצאות –
בהתאם לכללים הנהוגים לגבי עובדי המדינה.

תשלום דמי הבראה על פי תעריף המגזר הציבורי
מעתה ישולמו דמי הבראה על פי תעריף המגזר הציבורי ,כלומר  423שקלים ליום הבראה .מספר ימי ההבראה
ייקבע על פי הוותק של העובדים כאשר המינימום בקרב עובדים חדשים יעמוד על  7ימים.

תנאים נלווים במקום העבודה
שי לחג  -פעמיים בשנה ישולם שי לחג ,כאשר עלות כל שי תעמוד לפחות על .₪ 212.5
סבסוד ארוחות – במקומות עבודה אשר בין כתליהם קיים מזנון המסובסד על ידי מזמין השירות ,יהיה עובד,
המבצע את עבודתו בפועל באותו מקום עבודה ,זכאי לרכוש ,בסבסוד המעסיק ,ארוחה באותו מזנון תמורת הסכום
שאותו משלמים בעד אותה ארוחה ,עובדי מזמין השירות המועסקים באותו מקום העבודה.
בגדי עבודה וציוד – המעסיקים חייבים לספק על חשבונם ,לפחות  2סטים של מדי עבודה ,מדי שנה כאשר מובהר
בהסכם כי מעתה המעסיק לא יוכל לדרוש מעובדיו תשלום פיקדון כלשהו בגין בגדי העובדה או הציוד ולא ינכה על
כך שום סכום ממשכורתו של העובד.

עדכוני שכר בשלטון המקומי
עדכון שכר בכירים ונבחרים ברשויות המקומיות
ביום  3.2.2014פרסם המנהל הכללי של משרד הפנים חוזר בנושא עדכון שכר הנבחרים והבכירים  2014לפיו בתוקף
מיום  1.1.2014עודכן שכר יסוד של הנבחרים כדלקמן:
טבלת שכר יסוד חודשי לראשי רשויות וסגניהם בשכר:
U

אוכלוסיית הרשות

ראש רשות

סגן ראש רשות

מ 250,001-ומעלה

₪ 39,236

₪ 31,389

מ 100,001-ועד 250,000

₪ 38,059

₪ 30,447

מ 50,001-ועד 100,000

₪ 36,097

₪ 28,878

מ 30,001-ועד 50,000

₪ 35,312

₪ 28,250

מ 20,001-ועד 30,000

₪ 34,528

₪ 27,622

מ 10,001-ועד 20,000

₪ 33,743

₪ 26,994

מ 5,001-ועד 10,000

₪ 32,958

אין זכאות לשכר

עד 5,000

₪ 31,390

אין זכאות לשכר

U
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טבלת שכר יסוד חודשי לראשי רשויות מקומיות וסגניהם לשעבר לצורך חישוב קצבת הפרישה:
רמת הרשות

סוג הרשות המקומית

ראש רשות

סגן ראש רשות

א1

ירושלים ,תל אביב ,חיפה ובאר שבע

₪ 39,236

₪ 38,059

א

עיריות שלהן מעל  100,000תושבים

₪ 38,059

₪ 36,097

ב

עיריות שלהן פחות מ 100,000-תושבים ₪ 36,097

₪ 34,135

ג

₪ 34,135

₪ 32,174

מועצות מקומיות ואזוריות

תוספת יוקר – סכום תוספת היוקר המרבי מחודש ינואר  2008נשאר ללא שינוי על סך .₪ 3,408.29
טבלת אחוזי הפרשות בקופות גמל לנבחרים בשכר במסלול פנסיה צוברת והפרשות לקרן השתלמות לכל
הנבחרים בשכר )תקציבית וצוברת יחד(:
שיעור הפרשת המעסיק

שיעור הפרשת הנבחר

סוג קופה  /קרן
קרן פנסיה צוברת

14.33%

7% - 5.5%

ביטוח מנהלים

13.33%

7% - 5%

קופת גמל

13.33%

7% - 5%

7.5%

2.5%

קרן השתלמות

תעריף רכב
לאור השינוי במחירוני הרכב לשנת  ,2014עודכנו מחירי הרכב שרשאים לרכוש הנבחרים בשכר וזאת בהתאם
למפורט להלן:
מחיר הרכב
סוג הנבחר
יו"ר מרכז השלטון המקומי

עד ₪ 240,000

ראש העיר של אחת משלוש הערים הגדולות

עד ₪ 240,000

שאר ראשי הרשויות

עד ₪ 190,000

סגן ראש הרשות המקומית

עד ₪ 172,000

נבחר בשכר שלו  6ילדים או יותר מתחת לגיל  21רכב משפחתי בעל  8מקומות ,שמחירו עד ₪ 220,000
יודגש כי שווי המס ישולם על ידי הנבחר עצמו ולא יגולם על ידי הרשות המקומית.
טבלת תעריפי השתתפות בהוצאות לרכישת ביגוד ותשלום אש"ל גלובאלי לנבחר בשכר:
רכיב

תעריף

השתתפות בהוצאות רכישת
ביגוד

4,289

תשלום אש"ל גלובאלי

₪ 1,330

עמוד  5מתוך 7

טבלת תעריף השתתפות בהחזרי שיחות טלפון לנבחרים מכהנים בשכר:
סוג רשות מקומית

ראש רשות

סגן בשכר

מעל  250,000תושבים

₪ 800

₪ 550

מעל  100,000תושבים

₪ 650

₪ 450

עד  100,000תושבים

₪ 550

₪ 350

תעריף השתתפות בהחזרי שיחות טלפון לנבחרים לשעבר )שאינם מכהנים בפועל(:
 ראש רשות לשעבר – ;₪ 300
 סגן ראש רשות בשכר לשעבר – .₪ 200
רכיבים שנבחרים בשכר אינם זכאים להם:
יצוין כי נבחרים בשכר אינם זכאים ל:
 דמי הבראה;
 מענק יובל;
 פדיון ימי מחלה.

עדכון תוספת מצילים
בהתאם להודעה בענייני עובדים מספר  ,7/2014אשר פורסמה ביום  28.1.2014ע"י מרכז השלטון המקומי ,בתוקף
מיום  1.1.2014עודכנו תוספות שכר למצילים כדלקמן:

תוספת מצילים ותיקים
זכאים לתוספת זו הינם מצילים ברשויות המקומיות ,אשר התקבלו לעבודה עד ליום  ,10.4.2000וכן מצילים
שלגביהם התקבלה החלטת ועדה פריטטית בעניין מעמדם.
בתוקף מ 1.1.2014 -סכום תוספת מצילים וותיקים עודכן מ ₪ 3,509.87 -ל.₪ 3,573.00 -

תוספת מצילים חדשים
זכאים לתוספת זו הינם מצילים שהתקבלו לעבודה מיום  11.4.2000ואילך ,ואשר לא התקבלה לגביהם החלטת
ועדה פריטטית בעניין מעמדם.
בתוקף מ 1.1.2014 -סכום תוספת מצילים חדשים עודכן מ ₪ 8.55 -ל ₪ 8.70 -לכל שעת עבודה.
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עדכון תוספת מנקו
 החל מיום  1.2.2014עודכנו סכומי "תוספת מנקו" המשולמת בשכר עובדי גבייה כדלקמן:
סכום הגבייה השנתי

גובה תוספת מנקו לחודש

מ ₪ 21,900-עד ₪ 41,100

₪ 50.20

מ ₪ 41,101-עד ₪ 82,250

₪ 71.70

מ ₪ 82,251-עד ₪ 164,250

₪ 115.00

מ ₪ 164,251-ומעלה

₪ 183.70

" תוספת מנקו" נכללת בבסיס להפרשות לקופות גמל מפעליות עם הפרשת המעסיק בשיעור של  ,5%הפועלות
על ברוטו החזרי הוצאות.
" תוספת מנקו" איננה נכללת בבסיס לחישוב:


השלמה לשכר מינימום;



תוספת קבועה ,כהגדרתה בסעיף  2.3בהסכם ה"בלתי ייחודיים" ) (22%מיום .4.8.2003
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