תאריך פרסום28.5.2014 :

החודש בדף המידע
מס הכנסה וביטוח לאומי
• שינוי כללי פריסת תשלום נוסף,
החל ממשכורת חודש יוני ;2014
שכר והסכמים קיבוציים
• תשלום שכר מלא בחודש פטירה
לעובד שהיה מבוטח בפנסיה
צוברת;
• עדכון תעריף יום קצובת הבראה
במגזר הציבורי לשנת ;2014
עדכוני שכר בשלטון המקומי
• תשלום מענק חד פעמי ללבורנטים;
• עדכון סכום דמי חבר במועדון
רווחה לעובדי הרשויות המקומיות
בדירוג המנהלי ,המח"ר וחינוך
ונוער לשנת ;2014
• יישום השינוי בהרכב תוספת
השקלית של רופאי השלטון המקומי
ושלוש הערים הגדולות.

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.

שינוי כללי פריסת תשלום נוסף ,החל ממשכורת
חודש יוני 2014
ביום  20.5.2014פרסם אגף הגבייה ממעסיקים של המוסד לביטוח
לאומי חוזר בנושא שינוי באופן חלוקת התשלום הנוסף – יוני ,2014
המפרט תיקון לתקנה  5לתקנות הביטוח הלאומי )תשלום ופטור
מתשלום דמי ביטוח( התשע"ד  ,2014לפיו החל מיום  ,1.6.2014דהיינו
החל מתשלום משכורת חודש יוני  ,2014ישתנו כללי פריסת השכר,
כמפורט להלן:

הגדרות
 שכר חודשי רגיל  -שכר שנהוג לשלמו לעובד מידי חודש.
 תשלום נוסף  -שכר הניתן לעובד בנוסף לשכר החודשי הרגיל,
לרבות תשלומים שניתנו כבונוס או כמענק השתתפות ברווחי
המעביד ולמעט הפרשים.
להלן הטבלה המפרטת את שיעור התשלום הנוסף הניתן לפריסה
לפני ואחרי התיקון האמור:
כללי הפריסה לפני השינוי כללי הפריסה
)החל מ(1.6.2014-
)עד (31.5.2014
שיעור
התשלום
הנוסף
לפריסה

 25%או יותר מהשכר
החודשי הרגיל.
בשל כך תשלומים רבים
לא נפרסו ,וכתוצאה מכך
הבסיס לתשלום גמלאות
לא תמיד כלל את
התשלום הנוסף ,או
לחילופין כל התשלום
הנוסף התווסף לבסיס
הגמלה.

החדשים

 25%או יותר משכר
המינימום במשק )₪ 4,300
נכון להיום( ,כלומר כל
תשלום נוסף בסכום העולה
על (4,300 * 25%) ₪ 1,075
ייפרס.

הסכום המוחלט נכון לגבי כל סוגי העובדים במשק ,לרבות עובדים על
פי שכר חודשי ,יומי ושעתי.
יובהר כי תשלום נוסף ששולם מינואר  2014ועד חודש מאי  ,2014ייבדק
ביחס לשכר העבודה הרגיל של המבוטח.
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יתר ההוראות שניתנו בנושא חלוקת התשלום הנוסף הינן תקפות ללא שינוי )פרט לבדיקת סכום הפריסה כאמור(,
לרבות האמור בחוזר מנהל הגמלאות  270מ 18.9.2002 -וההבהרות שניתנו במהלך השנים.
לאור האמור לעיל ,החל מתשלום משכורת חודש יוני  2014ואילך יחולו על תשלום נוסף ,לעניין תשלום דמי ביטוח,
הוראות כדלקמן:
 אם שיעורו של התשלום הנוסף הינו  25%או יותר משכר המינימום ,סכום התשלום הנוסף יחולק ל,12-
והסכום המתקבל יצורף לשכר החודש שבו שולם ולשכר כל אחד מ 11-החודשים שקדמו לו; תשלום נוסף
כאמור ,ששולם לעובד שעבד אצל מעבידו פחות מ 11-החודשים שקדמו לחודש שבו שולם ,יחולק במספר
החודשים שבהם עבד העובד אצל אותו מעביד ,והסכום המתקבל מהחלוקה האמורה יצורף לשכר החודשי
הרגיל בעד כל אחד מחודשי העבודה הקודמים;


אם שיעורו של התשלום הנוסף הינו נמוך מ 25%-משכר המינימום ,יצורף התשלום הנוסף לשכר החודשי
הרגיל בחודש שבו שולם.

דוגמאות לפריסת תשלום נוסף לפני ואחרי התיקון
כאמור ,התקנה החדשה נכנסת לתוקף החל מיום  01.06.2014וחלה על משכורות חודש יוני  2014ואילך .להלן
הדוגמאות המשוות את כללי הפריסה החדשים למול כללי הפריסה לפני התיקון:
חודש משכורת

שכר חודשי רגיל

תשלום נוסף

פריסת התשלום הנוסף

דוגמא א

יוני 2014

₪ 10,000

₪ 1,900

התשלום הנוסף המשולם בגין חודש יוני
 ,2014ייפרס מכיוון שהוא עולה על 25%
משכר המינימום )(4,300 * 25% = 1,075

דוגמא ב

מאי 2014

₪ 10,000

₪ 2,000

התשלום הנוסף המשולם בגין חודש
מאי  2014לא ייפרס מכיוון שהוא לא
עולה על  25%מהשכר החודשי הרגיל
של אותו חודש )(10,000 * 25% = 2,500

U

U

U

U

יצוין כי החוזר שפורסם ע"י המוסד לביטוח הלאומי ב 20.5.2014 -מתקן את החוזר הקודם שפורסם ב-
 .4.5.2014בתיקון נקבע כי כללי פריסת השכר ייכנסו לתוקף החל ממשכורת חודש יוני  ,2014ולא משכורת חודש
מאי  ,2014כפי שפורסם בחוזר הקודם.
במערכות השכר של מלם שכר בוצע התיקון הנדרש בחישוב פריסת תשלומים נוספים ,בהתאם למוסבר לעיל.

תשלום שכר מלא בחודש פטירה לעובד שהיה מבוטח בפנסיה צוברת
ביום  24.3.2014פרסם מנהל האגף הבכיר לפרישה וגמלאות של נציבות שירות המדינה חוזר בנושא אישור של
נציבות שירות המדינה להעניק זכויות לשאירים של עובד שנפטר ואשר היה מבוטח בפנסיה צוברת .בחוזר נקבע בין
היתר כי החל מיום  1.1.2014ואילך ,בחודש הראשון לפטירה יש לשלם חודש שכר מלא על פי הוראות תקשי"ר.
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עדכון תעריף יום קצובת הבראה במגזר הציבורי לשנת 2014
על פי חוזר הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר מיום  ,18.5.2014החל מיום  1.6.2014תעריף יום
ההבראה יעודכן לסכום של  ₪ 427ליום )במקום  ₪ 423בשנת .(2013
U

U

עדכוני שכר בשלטון המקומי
תשלום מענק חד פעמי והגדלת מכסת חופשה פנימית ללבורנטים
בהתאם לסיכום דיון בנושא הלבורנטים ,שנערך ביום  23.4.2014וביום  ,24.4.2014בהשתתפות הנציגים של
היחידה להסכמי שכר ועבודה של משרד האוצר ,היחידה להסכמי עבודה ושכר של מרכז השלטון המקומי ,שלוש
הערים הגדולות ,אגף התקציבים של משרד האוצר ,הסתדרות ההנדסאים והסתדרות העובדים הכללית החדשה,
במשכורת חודש מאי  ,2014ולא יאוחר ממשכורת חודש יוני  ,2014ישולם מענק חד פעמי בסך  ₪ 1,000ללבורנטים
בכל הדירוגים ,המועסקים אצל המעסיקים ביום ) 24.4.2014לרבות לבורנטים השוהים בחופשת לידה במועד זה(,
ואשר הוותק הרצוף שלהם נכון ליום  23.4.2014עומד על  6חודשים לפחות .לעובדים המועסקים בחלקיות משרה,
ישולם המענק באופן יחסי ,בהתאם לחלקיות משרתו של העובד ועד למקסימום  100%משרה.
המענק האמור לא יהווה שכר לשום דבר ועניין ולא יובא בחשבון לחישוב בסיס:
 כל תוספות השכר )אחוזיות או שקליות(;
 פיצויי פיטורין;
 ערך שעה לעבודה נוספת ,לרבות כוננויות וקריאות פתע ,שכר עידוד ,תורנויות ומשמרות;
 הפרשות כלשהן לקופת גמל כלשהי )לרבות קרו פנסיה ,ביטוח מנהלים ,קרן השתלמות וכדומה(.
בנוסף ,ממועד סיכום הדיון ועד ליום  31.12.2014בלבד ,יהיו הלבורנטים זכאים להגדלת מכסת החופשה הפנימית,
באופן שלמכסת ימי החופשה הפנימית יתווספו  2ימים )סה"כ  12ימי חופשה פנימית(.
לבורנטים יוכלו לנצל  4ימים מתוך מכסת  12ימי החופשה הפנימית ,עד ליום  ,31.12.2014בפגרת מערכת החינוך.
יתר ימי החופשה הפנימית ינוצלו במועדים הנקובים בסעיף .8ב להסכם הקיבוצי מ.1.8.1986 -

עדכון סכום דמי חבר במועדון רווחה לעובדי הרשויות המקומיות בדירוג
המנהלי ,המח"ר וחינוך ונוער לשנת 2014
כפי שפורסם בדפי מידע של מלם שכר לחודשים דצמבר  2012ומאי  ,2013בנושא זכאות העובדים ברשויות
המקומיות לחברות בקרן לפעילות הרווחה שלגביה סוכם בהסכם שנחתם ביום  ,15.11.2011החל מיום 1.1.2013
העובדים המדורגים בדירוג האחיד ומח"ר )למעט פסיכולוגים( ,המועסקים ע"י המעסיקים של השלטון המקומי
מעל  3חודשים ובשיעור משרה מעל  25%בחודש מאי של אותה שנה ,יהיו זכאים להשתתפות בדמי חבר בקרן
פעילות רווחה של עובדי הרשויות המקומיות.
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כמו כן ,בהתאם להסכם הקיבוצי מיום  ,10.1.2013החל משנת  2013ואילך ,גם עובדים המועסקים ברשויות
המקומיות בדירוג חינוך ,נוער חברה וקהילה )החינוך המשלים( וגם המדריכים השעתיים אשר מיוצגים על ידי
ההסתדרות ,זכאים להשתתפות המעסיק בדמי חבר במועדון הרווחה.
סכום ההשתתפות הינו צמוד לשיעור עליית מדד המחירים לצרכן מחודש דצמבר  ,2010ועד לחודש דצמבר שלפני
השנה שבגינה ישולמו דמי החבר .גובה ההשתתפות של המעסיק בדמי החבר ,לשנת  ,2014יעמוד על ₪ 85
)במקום  ₪ 83בשנת .(2013
מאחר והשתתפות המעסיק בדמי חבר לקרן הרווחה מהווה הכנסה בידי העובד ,יש לבצע זקיפת שווי בשכר
העובדים בגינם בוצע התשלום לפי הסכום ששולם.

יישום השינוי בהרכב התוספת השקלית של רופאי השלטון המקומי ושלוש
הערים הגדולות
בהתאם להסכם קיבוצי בין המדינה ,שירותי בריאות כללית וההסתדרות המדיצינית הדסה לבין ההסתדרות
הרפואית בישראל ,שנחתם ביום ) 25.8.2011פורסם בהרחבה בדפי המידע של מלם שכר לחודשים ספטמבר 2011
ופברואר  ,(2012בתוקף מיום  ,1.2.2012לגבי רופאים בטווח דרגות מדרגה  2ועד דרגה  ,+9חלק מתוספת שקלית
הומר מרכיב שאינו נכלל בבסיס לחישוב ערך יום ,לרכיב שנכלל בבסיס לחישוב ערך יום .משמעות השינוי – הגדלת
תשלומים בגין עבודה נוספת לרבות תורנויות וכוננויות של רופאים;
U

U

 לשם כך הוגדרה תוספת חדשה " -תוספת שקלית  ,"2012כדלקמן:
א.

בתוקף מיום  1.2.2012שולמה התוספת בסך של  ₪ 150לרופאים בדרות מ 2 -ועד  +7ובסך של ₪ 100
בדרגות מ 8 -ועד ;+9

ב.

התוספת הינה כפופה לחלקיות המשרה של העובד ,מהווה בסיס להפרשות פנסיוניות ולקרן השתלמות
ונכללת בבסיס לחישוב ערך שעה ,אך לא נכללת בבסיס לחישוב תוספות אחוזיות.

 כנגד ,הופחת סכום של "תוספת שקלית ) "2000שמקורה בסעיף  3להסכם השכר מיום  (13.7.2000בסכומים של
"תוספת שקלית  "2012החדשה ,בתוקף מיום .1.2.2012
פיצול של תוספת שקלית לרופאים כמוסבר לעיל ,לא יושם בשכרם של רופאים המועסקים ע"י השלטון המקומי.
לפי ההנחיה שהתקבלה החודש ממרכז השלטון המקומי ,נדרש לבצע בדיעבד את הפיצול האמור בתחולה מ-
.1.2.2012
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