תארי פרסו 26.6.2014 :

החודש בדף המידע

עדכון תעריף קצובת הבראה לשנת
2014

שכר והסכמי קיבוציי
• עדכו" תערי +קצובת הבראה לשנת
;2014
• תשלו מענק יובל לעובדי הוראה;
• השתתפות הרופאי בצעדי לייצוב
המצב הפיסקאלי במדינה
)באמצעות דמי הבראה(;
• היערכות לתחילת שנת לימודי
תשע"ה;
מס הכנסה וביטוח לאומי
• קביעת בסיס וחובת תשלו דמי
ביטוח – תשלומי אש"ל חו"ל;
• נקודות הזיכוי לפי סעי 40 +לפקודת
מס הכנסה  משמורת משותפת
מלאה של ההורי ;

תערי קצובת הבראה במגזר הציבורי
לפי חוזר הממונה על השכר והסכמי עבודה מיו  18.5.2014החל מ
 1.6.2014התשלו ליו הבראה במגזר הציבורי יעודכ" מסכו של 423
 $לסכו של .$ 427
תערי קצובת הבראה בקצבת גמלאי במגזר הציבורי שקצבת
הוקפאה והוצמדה למדד
בשנת  2014ער יו הבראה המשולמת לגמלאי המקבלי פנסיה
תקציבית ,אשר הוקפאה והוצמדה למדד ,יעודכ" מסכו של ,$ 421
לסכו של .$ 429
תערי קצובת הבראה לסטודנטי המועסקי בשירות הציבורי
לפי חוזר הממונה על השכר והסכמי עבודה מיו  ,22.6.2014החל מיו
 1.6.2014תשול לסטודנטי קצובת הבראה בס של  $ 1.37לכל שעת
עבודה לפי התנאי שבהסכ מיו .17.2.1999
תערי קצובת הבראה במגזר הפרטי – טר עודכ" .התערי +לשנת
 2013הינו  $ 374ליו הבראה.

דיני עבודה
• העסקה נכונה של בני נוער;

תשלום מענק יובל לעובדי הוראה
כמידי שנה ,עפ"י הסכמי השכר הקיבוציי  ,במשכורת חודש יוני
משול מענק יובל לעובדי בדירוגי ההוראה לרבות עובדי הוראה
המועסקי בתנאי רפורמות "אופק חדש" ו"עוז לתמורה".
בדירוגי ההוראה הוותק המינימאלי הנדרש לקבלת מענק יובל עומד על

חוזר זה נועד למידע כללי בלבד
וייתכ" כי נפלו בו טעויות ו/או
השמטות .לפיכ אי" בחוזר זה
כדי להוות תחלי +לחוות דעת
וכל
פרטנית
מקצועית
המסתמ על המידע בכל דר
שהיא ,עושה זאת על אחריותו
בלבד .האמור בחוזר זה כפו+
לאמור בחקיקה ,פסיקה,
הוראות ביצוע מנהליות,
והסכמי מחייבי אחרי .

 25שנה.
הוותק לצור תשלו מענק יובל אינו כולל שנות ותק מוא -כגו":
לימודי תואר שני שלישי ,לימודי תעודה וכד' .המענק מחושב לפי 60%
מהשכר המהווה בסיס לער שעה ובהתא לחלקיות המשרה וימי
העבודה בשנת הזכאות.
מענק היובל אינו מהווה שכר לשו עניי" ,ולא משמש בסיס להפרשות
סוציאליות כגו" :קופת גמל וקר" השתלמות.
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השתתפות הרופאים בצעדים לייצוב המצב הפיסקאלי במדינה
)באמצעות דמי הבראה(
כפי שפורס בד +המידע של מל שכר לחודש יולי  ,2013ביו  20.5.2013וביו  ,30.6.2013נחתמו שני הסכמי
קיבוציי בי" המדינה ומעסיקי נוספי בשירות הציבורי ,לבי" ההסתדרות הרפואית בישראל ,בדבר השתתפות
הרופאי בצעדי לייצוב המצב הפיסקאלי במדינה )באמצעות דמי הבראה( בשני  2013ו 2014לעובדי  ,אשר
משכורותיה מחושבות לפי הסכמי קיבוציי החלי לגבי דירוג הרופאי והמיוצגי עלידי ההסתדרות
הרפואית בישראל.
בהמש לכ ביו  15.7.2013פרס הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר ע הוראות ביצוע לעניי" הפחתת תערי+
יו הבראה לרופאי במגזר הציבורי בשיעור של  48.214%ולהל" עיקריו לעניי" תשלו דמי הבראה לשנת :2014
הפחתה של סכו דמי ההבראה בתשלו שנתי
לרופא ששולמו לו דמי הבראה בגי" שנת  2013בשיעור מופחת )לא מלא( ,מחיר יו הבראה לשנת  ,2014הופחת
בשיעור של  48.214%מס של  $ 427ליו הבראה לס של  $ 221ליו הבראה.
לרופא ששולמו לו דמי הבראה בגי" שנת  2013בשיעור מלא )לא מופחת( ,מחיר יו הבראה לשנת  ,2014הופחת
בשיעור של  96.428%מס של  $ 427ליו הבראה לס של  $ 15.25ליו הבראה.
הפחתה של סכו דמי ההבראה בתשלו חודשי
.1

דמי ההבראה המשולמי לרופא בעד התקופה הראשונה של שנת  ,2014אשר אורכה שווה לאור תקופת
העסקתו אצל אותו מעסיק בתקופה שמיו  1.1.2013עד ליו ) 30.6.2013ככל שהועסק בתקופה זו או בחלק
ממנה( )להל" :התקופה הראשונה( יופחתו ב .96.428%

.2

בעד התקופה שלאחר התקופה הראשונה של שנת  2014כאמור ,ועד סו +שנת ) 2014כולל משכורת חודש
דצמבר  2014המשולמת בחודש ינואר  ,(2015יופחתו דמי ההבראה המשולמי לו ב.48.214%

.3

רופא אשר לא היה מועסק אצל המעסיק בשנת   2013יופחתו דמי ההבראה שיש לשל לו במהל שנת 2014
ב .48.214%

רופא שפרש או נפטר במהל שנת הבראה
.1

רופא שדמי ההבראה משולמי לו כתשלו שנתי ,אשר פרש מעבודתו או נפטר במהל שנת ההבראה ,ושהוא
או שאיריו ,זכאי לתשלו דמי הבראה מאוצר המדינה או מקופת המעסיק לשעבר ,ג בעד חלק משנת
ההבראה שלאחר מועד הפרישה מהעבודה או הפטירה ,לפי העניי" ,יחולו לגביו ההוראות בעניי" הפחתת מחיר
יו הבראה ,רק לעניי" החלק מדמי ההבראה המשול לו בעד התקופה באותה שנת הבראה שקדמה למועד
הפרישה מהעבודה או למועד הפטירה ,לפי העניי";

.2

חלה הפרישה מעבודה או הפטירה כאמור לאחר מועד התשלו של דמי ההבראה בעד שנת ההבראה שבה

חלה הפרישה או הפטירה ,ישל המעסיק לפורש או לשאיריו את החלק שהופחת )וככל שהופחת( מדמי
ההבראה בעד התקופה שלאחר הפרישה או הפטירה ,לפי העניי".
השפעת הפחתת דמי הבראה על רכיבי תשלו אחרי
הפחתת דמי ההבראה ,לא תובא בחשבו" לצור חישוב הענייני הבאי  ,ולעניי" זה יראו את דמי ההבראה כאילו
שולמו לעובד במלוא אלמלא ההפחתה:
א.

חישוב המשכורת הקובעת לפנסיה תקציבית;
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ב.

הסכו המשול בעד הרופא לקופת גמל לקצבה ,כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותי פיננסי )קופות
גמל( ,התשס"ה;2005

ג.

חישוב תשלו חדפעמי שמשל מעסיק לרופא עקב סיו עבודתו;

ד.

המשכורת הקובעת לצור חישוב דמי ניהול ) (2%בפנסיה תקציבית;

ה.

דמי ביטוח המשולמי על ידי המעסיק לפי חוזה ביטוח נכות )"ביטוח אובד" כושר עבודה"(.

היערכות לתחילת שנת לימודים תשע"ה
כפי שפורס בד +המידע של מל שכר לחודש יולי  ,2012ביו  1.7.2012פורס באתר משרד החינו חוזר בנושא
הערות כלליות ללוח החופשות בשנת הלימודי התשע"ג לפיו החל משנת הלימודי התשע"ג ,תחילת שנת
הלימודי בגני הילדי  ,בבתי הספר היסודיי  ,בבתי הספר העליסודיי  ,בכיתות י"גי"ד ובמוסדות להכשרת
עובדי הוראה ,הוקדמה מ 1בספטמבר ל  27באוגוסט.
כפי שפורס בעיתונות ,ביו  23.3.2014הודיע שר החינו ,הרב שי פירו ,על כי אימ -את מסקנות הוועדה
המקצועית וקיבל החלטה לשנות תארי פתיחת שנת הלימודי ולחזור לתארי פתיחת שנת הלימודי ביו 1
בספטמבר )במקו ביו  27באוגוסט( ,החל משנת הלימודי הקרובה )תשע"ה(.

פתיחת שנת הלימודי תשע"ה
בהמש לכ ,הלימודי בגני הילדי  ,בבתי הספר היסודיי  ,בבתיהספר העליסודיי  ,בכיתות י"גי"ד ובמוסדות
להכשרת עובדי הוראה יתחילו ביו שני ,ו' באלול התשע"ד 1 ,בספטמבר  .2014בתו כ ,לוח החופשות של השנה
הבאה ,תשע"ה ,לא יכלול רצ +ימי חופשה בי" כיפור לסוכות .כמו כ" ,התלמידי יקבלו  4ימי לימוד נוספי 
חופשת חנוכה תתקצר ביומיי וחופשת פסח א +היא תתקצר ביומיי .

פגרות קי#
בהתא להחלטה האמורה ,שונו מועדי פגרות קי -כדלקמ":

סיו תקופת הפגרה בגי שנת הלימודי תשע"ד
תקופת פגרה בגי" שנת הלימודי )תשע"ד( תסתיי ביו ראשו" ,ה' באלול התשע"ד 31 ,באוגוסט  ,2014ולא כפי
שפורס בעבר.

תחילת תקופת הפגרה בגי שנת הלימודי תשע"ה


בבתי הספר היסודיי ובגני הילדי תתחיל פגרת הקי -ביו רביעי ,י"ד בתמוז התשע"ה 1 ,ביולי .2015



בבתי הספר העליסודיי  ,במפת"ני  ,במוסדות להכשרת עובדי הוראה ובכיתות י"גי"ד תתחיל פגרת הקי-
ביו ראשו" ,ד' בתמוז התשע"ה 21 ,ביוני .2015

יצוי כי במערכות השכר של מל שכר בוצעו במרוכז עדכוני לגבי תאריכי סיו של דיווחי
זכאויות ושיבוצי לשנת לימודי תשע"ד.
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קביעת בסיס וחובת תשלום דמי ביטוח – תשלומי אש"ל חו"ל
תשלו שסווג כאש"ל חו"ל בהתא לפקודת מס הכנסה ,ובהתא לתעריפי שנקבעו בפקודה ובתקנות ,לא ייחשב
כהכנסה החייבת בדמי ביטוח .הבסיס לתשלו דמי הביטוח ולחישוב הגמלה יהיה לפי השכר שאינו כולל את
התשלו של אש"ל חו"ל.
אי לכ ,מעסיק שהוא תושב ישראל אשר שולח עובד לעבודה בחו"ל ,רשאי בהתא לפקודת מס הכנסה ותקנה (2)2
לתקנות מס הכנסה )ניכוי הוצאות מסוימות( ,התשל"ב ,1972לנכות את התשלומי ששולמו לעובד לצור הנסיעה
והוצאות האש"ל מההכנסה החייבת במס.
כמו כ" ,בהתאמה ,לפי חוק הביטוח הלאומי ,סכומי אלו שהותרו ע"י מס הכנסה אינ נחשבי הכנסה בידי
העובד אשר חייבת בדמי ביטוח ומכיוו" שכ תשלומי אלה אינ נכללי בבסיס לחישוב גמלאות.
קיימי מצבי בה מבוטח טוע" ,כי בסיס ההכנסה לחישוב הגמלה צרי לכלול ג את תשלו האש"ל )חלקו או
כולו( בטענה כי תשלומי האש"ל הפטור מהווי הכנסת עבודה ממשכורת וזאת בניגוד לדיווח המעסיק כי מדובר
באש"ל חו"ל פטור.
בהתא לפסיקת בית הדי" לעבודה )עב"ל  483500611המוסד לביטוח לאומי נגד נעמי דביר( ,במקרי אלה יש
לבחו" הא מדובר במסווה ל"שכר אמיתי" וא הוכח כי האש"ל היה מסווה ל"שכר אמיתי" ישונה סיווגו ל"שכר
עבודה" )סעי ((2)2 +לפקודת מס הכנסה והוא יחויב בתשלו דמי ביטוח.
בהמש לכ ,ביו  2.6.2014פרס המוסד לביטוח לאומי חוזר בנושא קביעת בסיס וחובת תשלו דמי ביטוח –
תשלומי אש"ל חו"ל במטרה לקבוע כללי להכללת תשלו אש"ל חו"ל בבסיס לתשלו דמי הביטוח ובבסיס
לתשלו גמלאות ולהל" יפורטו עיקריו.
על המבוטח הטוע" ,כי תשלומי האש"ל הפטור שקיבל ממעסיקו ,מהווי למעשה הכנסת עבודה ממשכורת וזאת
בניגוד לדיווח המעסיק כי מדובר באש"ל חו"ל פטור ,ולכ" בסיס ההכנסה לחישוב הגמלה צרי לכלול ג את
תשלו האש"ל )חלקו או כולו( ,להמציא לפקיד במוסד לביטוח לאומי מסמכי כדלקמ":


תצהיר בפני עו"ד בו יצוי" ,כי התשלומי

ששולמו לו כהחזר הוצאות אש"ל חו"ל ה

שכר עבודה ואינ

מהווי החזר הוצאות משו שלא הוציא בפועל.


על התצהיר ג לכלול התייחסות מפורשת ,כי ידוע לו שהפרשי השכר )קרי הוצאות אש"ל חו"ל( מהווי
הכנסה החייבת במס הכנסה לפי סעי (2)2 +לפקודה.



בנוס +לתצהיר ,על המבוטח לצר +אסמכתאות לאימות טענותיו בתצהירו כגו" הסכ עבודה ,תלושי שכר וכד'.

לאחר קבלת התצהירי על הפקיד לפעול כדלקמ":


העברת כל החומר לאג +ביקורת ניכויי  ,לביצוע ביקורת כללית אצל המעסיק לבדיקת אמיתות ההצהרה ,וכ"
לבדוק כיצד נהג המעסיק מול עובדי נוספי .



עובד אג +ביקורת ניכויי יעביר המידע לפקיד שומה במס הכנסה בו נמצא תיק הניכויי של המעסיק.



ממצאי הבדיקה יועברו לפקיד הביטוח והגביה ובהתא לממצאי יקבע הבסיס.



במידה שהבסיס יגדל ,יש להעביר דרישה לחיוב המעסיק לפי סעי 369 +לחוק בהתא לכללי  ,וכ" לחייב את
המעסיק בדמי ביטוח בגי" ההפרשי .



עד לקבלת החלטה סופית בנושא הבסיס לתשלו הגמלה ,הגמלאות ישולמו לפי הבסיס ממנו חושבו דמי
הביטוח ,היינו הבסיס הנמו יותר.

תחולה ההוראות הנ"ל מיו פרסו החוזר ,קרי מיו .2.6.2014
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נקודות הזיכוי לפי סעיף  40לפקודת מס הכנסה  -משמורת
משותפת מלאה של ההורים
ביו  20.5.2014פרסמה רשות המסי חוזר מס הכנסה מספר  2/2014ולהל" יפורטו עיקריו:

מבוא


תופעת הסדרי משמורת משותפת של הורי על ילדיה הינה תופעה ההולכת ורווחת בהסדרי משמורת ילדי .



סעי 40 +לפקודת מס הכנסה )להל"  הפקודה( ,הקובע את הענקת נקודות הקיצבה וזיכוי בעד ילדי חל על
הורי שאינ "בני זוג" .בכלל זאת ג מצב של הורות במשמורת משותפת.



הסדר משמורת משותפת

הנחיה זו מפרטת את הטיפול בהענקת נקודות זיכוי בגי" ילדי

להורי

שלה

מלאה ,עפ"י סעי)40 +ב( לפקודה.


לעניי" זה" ,משמורת משותפת מלאה" משמעה ,חלוקה שוויונית בהחזקת הילדי בי" שני ההורי כמפורט
להל".

נקודות זיכוי להורה שאינו "ב זוג" עפ"י סעי  40לפקודה


סעי 40 +לפקודה עוסק בזיכוי בעד ילדי להורה שאינו "ב" זוג" ,וכ" בזכאות לנקודות קצבה עפ"י חוק הביטוח
הלאומי.



סעי)40 +א( לפקודה קובע כי" :יחיד תושב ישראל זכאי לנקודות קצבה בשל כל אחד מילדיו כקבוע בסעי
 109לחוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב( ,התשכ"ח .1968+תשלו נקודות הקצבה ייעשה בידי המוסד
לביטוח לאומי לפי חוק הביטוח הלאומי".
חוק הביטוח הלאומי קובע ,ככלל ,כי קצבת הילדי תשול לא למעט במקרי בה הילד נמצא בחזקת האב
בלבד .במקרה האחרו" תשול הקצבה לאב.



סעי)40 +ב() (1לפקודה קובע" :בחישוב המס של יחיד תושב ישראל שהוא הורה במשפחה חד+הורית שהיו
לו ילדי שבשנת המס טר מלאו לה תשע+עשרה שנה ושכלכלת הייתה עליו ,א אינו זכאי לנקודת
זיכוי לפי סעי  ,37יובאו בחשבו ,בנוס לנקודות הקצבה לפי סעי קט )א( ,בשל ילדיו כאמור הנמצאי
אצלו 1/2 ,נקודת זיכוי בשל כל ילד בשנת לידתו ובשנת בגרותו."...



סעיפי קטני )א( ו)ב() (1בסעי 40 +לפקודה כרוכי

זה בזה ,באופ" שקבלת קצבת הילדי משליכה על

הזכאות לנקודות זיכוי בשל אות ילדי  .סעי)40 +ב() (1קובע מפורשות כי נקודות הזיכוי יינתנו "בנוס"
לנקודות הקצבה הקבועות בס"ק )א(.


במקביל לסעי)40 +ב() (1לפקודה ,נקבע בסעי)40 +ב()1א( לפקודה כי ההורה השני )אשר אינו זכאי לנקודות
זיכוי עפ"י סעי)40 +ב() (1לפקודה( יהיה זכאי לנקודות זיכוי בגי" פעוט.



בנוס +לאמור לעיל ,סעי)40 +ב() (2לפקודה קובע כי הורה במשפחה חד הורית החי בנפרד וזכאי לנקודות זיכוי
עפ"י סעי)40 +ב() (1לפקודה ,זכאי לנקודת זיכוי נוספת .כמו כ" ,נקבע כי הורה החי בנפרד אשר משתת+
בכלכלת ילדיו ואינו זכאי לנקודות זיכוי עפ"י סעי)40 +ב() (1לפקודה ,זכאי לנקודת זיכוי נוספת.

נקודות זיכוי במקרי של משמורת משותפת
משמעות קיומה של "משמורת משותפת מלאה" הינה ,כי הילדי נמצאי אצל כל אחד מההורי מחצית מהזמ"
וכי באותו הזמ" כלכלת המלאה של הילדי עליו .אי" הכוונה למצב בו הורה רק תומ כלכלית בילדיו ,הנמצאי
אצל ההורה השני.
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עמדת רשות המסי בנוגע למקרי אלו הינה כי מקו בו יש הסכמה של שני ההורי  ,נקודות הזיכוי הקבועות
בסעיפי )40ב() (1ו)40ב()1א( לפקודה והמגיעות להורה במשפחה חד הורית יחולקו שווה בשווה בי" שני ההורי
החולקי ביניה משמורת משותפת מלאה ,כשההורי מסכימי לחלוקה זו ,על פי החלוקה להל":


סעי)40 +ב() 1/2 :(1נקודת זיכוי בשל כל ילד בשנת לידתו ובשנת בגרותו ,שתי נקודות זיכוי בשל כל ילד החל
בשנת המס שלאחר לידתו ועד לשנת המס שבה מלאו לו חמש שני  ,ונקודת זיכוי אחת בשל כל ילד החל בשנת
המס שבה מלאו לו שש שני ועד לשנת המס שקדמה לשנת בגרותו  יחולקו שווה בשווה בי" שני ההורי .



סעי)40 +ב()1א( :נקודת זיכוי אחת בשנת לידתו של הפעוט ובשנת המס שבה מלאו לו שלוש שני  ,ושתי
נקודות זיכוי בשנת המס שלאחר שנת לידתו של הפעוט ובשנת המס שלאחריה  יחולקו שווה בשווה בי" שני
ההורי .



סעי)40 +ב()  (2הורה החי בנפרד וחל עליו סעי)40 +ב() (1היינו ,הוא הורה במשפחה חד הורית אשר ילדיו
נמצאי אצלו וכלכלת עליו כתוצאה מהסדר של משמורת משותפת מלאה  נקודת זיכוי אחת תינת" לכל
אחד מההורי אשר מחזיקי במשמורת משותפת כאמור.



לחלוקת נקודות הזיכוי המנויות

הורי

המחזיקי

במשמורת משותפת מלאה על ילדיה

ואשר זכאי

בסעיפי )40ב() (1ו)40ב()1א( כפי שפורט לעיל ,לא יהיו זכאי
הילדי " עפ"י סעי)40 +ב() (2סיפא.


לנקודת הזיכוי בגי" "השתתפות בכלכלת

יובהר ,כי בנסיבות בה" לא מתקיימת משמורת משותפת מלאה בי" ההורי  ,ההורה שמקבל את קצבת הילדי
מביטוח לאומי הוא אשר יקבל ג את נקודות הזיכוי מכוח סעי)40 +ב() .(1ההורה השני יקבל את נקודות
הזיכוי מכוח סעי)40 +ב()1א(.

דוגמה לחלוקת נקודות זיכוי בגי ילדי:
הורי המחזיקי במשמורת משותפת מלאה על שלושת ילדיה שמלאו לה בשנת המס  שנתיי  ,חמש ועשר.


לפי סעי)40 +ב() (1עבור הילד שמלאו לו שנתיי זכאות ל 2נקודות זיכוי ,עבור הילד שמלאו לו חמש זכאות
ל 2נקודות זיכוי ועבור הילד שמלאו לו עשר הזכאות לנקודת זיכוי אחת ,סה"כ  5נקודות זיכוי.



לפי סעי)40 +ב()1א( עבור הילד שמלאו שנתיי זכאות ל 2נקודות זיכוי ועבור הילדי שמלאו לה חמש
ועשר אי" זכאות לנקודות זיכוי .סה"כ זכאות ל 2נקודות זיכוי.



סה"כ זכאי ההורי ל 7נקודות זיכוי בשל ילדיה אשר יחולקו שווה בשווה בי" שני ההורי  ,קרי 3.5
נקודות זיכוי לכל הורה.

הנחיות לפעולה
על פקיד השומה להשתכנע כי מתקיימת משמורת משותפת מלאה בי" הורי המצדיקה את חלוקת נקודות הזיכוי
בי" ההורי כדלקמ":


על ההורה המבקש להציג בפני פקיד השומה פסק די" המאשר כי ההורה מחזיק במשמורת משותפת מלאה
על ילדיו.



שני ההורי יגישו דוח על הכנסותיה לפקיד השומה ויצרפו לדוח הסכמת לחלוקת נקודות הזיכוי בגי"
הילדי כאמור בהנחיה זו.
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העסקה נכונה של בני נוער
לקראת חופשת הקי -הקרבה ,להל" סקירה מקיפה של עיקרי הכללי לעניי" העסקה נכונה של בני נוער.

גיל העסקה
במהל חופשת לימודי רשמית אסור להעסיק נוער מתחת לגיל  .14נער שמלאו לו  14א לא מלאו לו  15שני נית"
להעסיק רק בעבודות קלות שאי" בה" כדי להזיק לבריאותו ולהתפתחותו .במהל שנת הלימודי מותר להעסיק
בני נוער מגיל  15ומעלה ,ובלבד שלא חל עליה חוק לימוד חובה .אי" להעסיק נערי )ג א מלאו לה  15שנה
ולא חל עליה חוק לימוד חובה( בעבודות מסוכנות מסוימות ,כגו" :עבודה ע מכונות גזירה וחיתו כבדות ,ייצור
ועיבוד חומרי מתלקחי במהירות ,עבודה במקומות שהטמפרטורה אינה בי"  4ל 40מעלות .לגבי העסקת נוער
בהופעה ובפרסומת ,ישנ כללי מיוחדי  ,ובעניי" זה דורשת העסקת נער מתחת לגיל  15קבלת היתר מיוחד
ממשרד העבודה והרווחה ,וחלי כללי מיוחדי לעניי" תנאי העסקה ושעות ההעסקה.

פנקס עבודה ואישור רפואי
כפי שפורס בד +המידע של מל שכר לחודש מר ,2014 -ביו  12.02.2014פרס משרד הכלכלה הודעה לבני
הנוער ולמעסיקיה  ,לפיה הוא פועל לביטול חובת בני הנוער להוציא פנקס עבודה כתנאי להעסקת  .לפיכ ,אי"
יותר צור להגיע ללשכות שירות התעסוקה בכדי לקבל פנקס עבודה ,וכעת נית" להסתפק כחלופה ,באישור רפואי
וצילו תעודת זהות של הנער/נערה העובדי )או של הוריה ( .במשרד הכלכלה מצייני כי לאחרונה הופצה
טיוטת תיקו" לחוק והתיקו" יובא בקרוב לאישור הממשלה ,א ג טר התיקו" ,לא תיאכ +עוד ההוראה האמורה.

חוק הודעה לעובד
מטרת חוק הודעה לעובד הינה להגדיר את מסגרת העבודה ואת זכויותיו וחובותיו של העובד .חובה למסור לכל נער
ונערה תו  7ימי מיו תחילת העבודה ,טופס ,בנוסח הקבוע בתקנות ,שבו מפורטי בי" היתר :זהות המעביד
והעובד ,תארי תחילת העבודה ומש התקופה בה יועסק ,עיקרי התפקיד של העובד ,שמו ותפקידו של הממונה
הישיר של העובד ,גובה השכר לשעה של העובד ,אורכו של יו העבודה ושל שבוע העבודה וכ" פרטי נוספי
שיוכלו לסייע לעובד לדעת טוב יותר מה מצופה ממנו במהל תקופת עבודתו.

שעות עבודה
מותר להעסיק בני נוער לכל היותר  8שעות ביו  ,ולא יותר מ   40שעות בשבוע בסה"כ .צעירי בני  16ומעלה,
מותר להעסיק עד  9שעות ביו ובלבד ששבוע העבודה לא יעלה על  40שעות שבועיות .כלל זה לא יחול על
צעירי עובדי  ,אשר לגביה נקבעו הוראות ע תנאי עדיפי  ,בהסכמי קיבוציי  ,וכ" על עובדי בעלי
מגבלות פיזיות ,נפשיות או שכליות ,המועסקי במפעלי מוגני )מפעלי אשר אוצר המדינה משתת+
באחזקת ( .העסקת בני נוער בשעות נוספות אסורה בהחלט .כמו כ ,אי להעסיק בני נוער במנוחה השבועית,
ואי אפשרות לקבל היתר לכ.
הפסקות – לכל נער שעובד לפחות  6שעות ביו  ,חובה לתת לו הפסקה של  45דקות למנוחה ולסעודה ,מתוכ"
לפחות חצי שעה רצופה .מותר כי ההפסקה תהיה על חשבו" הנער במידה והוא רשאי לצאת ממקו העבודה
במהל ההפסקה ,ואינו נדרש להמשי ולהשגיח על תהליכי עבודה במהל הפסקתו .חשוב לסכ מראש את עניי"
ההפסקה כדי למנוע מחלוקות עתידיות.
עבודת לילה  +החוק קובע כי בי" השעות  20.00בערב ל  08.00בבוקר אי" להעסיק בני נוער שגיל מתחת ל .16
בי" השעות  22.00בערב ל  06.00בבוקר ,אי" להעסיק בני נוער שגיל הוא  16עד  ,18אלא לפי היתר ממשרד
התמ"ת בהתקיי נסיבות מיוחדות ,וג זאת לא יאוחר מהשעה .23.00
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רישו שעות העבודה  +חובה על מעביד לערו רישו מדויק של שעות העבודה של בני הנוער ,וא רישו זה
נעשה באמצעי שאינו מכני או אלקטרוני )שעו" נוכחות( יש לאשר את רישו שעות העבודה בסיומו של כל יו
עבודה בחתימה של הנער והמעביד.
חופשה שנתית  +בעד ארבע השני הראשונות לעבודה ,זכאי הנער ל  18ימי חופשה בשנה )קלנדאריי ( .שאר
הוראות חוק חופשה שנתית חלות כרגיל.

שכר המינימו לבני נוער עובדי נכו לשנת 2014
המחוקק קבע את הסכו המינימאלי אותו חובה על המעסיק לשל לב" נוער שעובד משרה מלאה )עד  40שעות
שבועיות ,ולא יותר מ  173שעות בחודש( ,א +א בני הנוער מוכני לעבוד תמורת שכר נמו יותר .שכר המינימו
לעובד במשרה חלקית יחושב יחסית לחלקיות המשרה.
להל" פירוט תעריפי שכר מינימו לבני נוער לפי גילאי :
גיל

 %משכר מינימו

שכר חודשי )עד  40שעות שבועיות(

שכר לשעה

חני )כהגדרתו בחוק החניכות(

60%

$ 2,580.00

$ 14.91

עד גיל 16

70%

$ 3,010.00

$ 17.39

עד גיל 17

75%

$ 3,225.00

$ 18.64

עד גיל 18

83%

$ 3,569.00

$ 20.63

כל תקופת העסקתו של הנער ,לרבות "תקופת התלמדות"" ,תקופת ניסיו""" ,ישיבת עבודה" ,יו

הכנה" או

"השתלמות" ,לרבות השתלמות לקראת קייטנות ,מחייבת תשלו שכר בעד העבודה ,החל מ" השעה הראשונה.
נסיעות לעבודה  +בנוס +לשכר העבודה ,בני הנוער זכאי להחזר הוצאות הנסיעה ממקו מגוריה אל מקו
העבודה ובחזרה ,ואול סכו ההוצאות שיוחזרו לא יעלה על  2 26.40ליו עבודה .מעסיק מחויב להחזיר רק את
הסכו המינימאלי הדרוש לבני הנוער כדי להגיע לעבודה .על המעסיק להקפיד ולוודא כי לבני הנוער יש אמצעי
לחזור בשלו לבית .
קנסות ועונשי  +אי" להטיל על בני הנוער העובדי קנסות או עונשי  ,כל ניכוי מהשכר ,בגי" "קנסות"" ,נזקי "
וכיוצא באלה אסור ,כל עוד לא הותר עפ"י החוק.

מס הכנסה וביטוח לאומי
הכנסתו של הנער העובד חייבת במס הכנסה לפי מדרגות המס הרגילות ,כאשר נער עובד ,בגילאי  16עד  ,18זכאי
לנקודת זיכוי ,נוס +על נקודות הזיכוי הרגילות .כלומר ,נער עובד בגילאי לעיל ,זכאי ל  3.25נקודות זיכוי ,ונערה
עובדת זכאית ל  3.75נקודות זיכוי.
נער עובד פטור מתשלו דמי ביטוח לאומי ומס בריאות .המעסיק חייב בתשלו דמי ביטוח בשיעור מופחת משכרו
של הנער העובד )"חלק המעביד"( .בשנת המס  2014חלק המעביד עומד על  0.38%עד  ,$ 5,453ו 1.51%מסכו זה
ועד המקסימו ).($ 43,240
טלפוני חיוניי של המשרד לתעשייה המסחר והתעסוקה לעניי העסקת בני נוער:
סוג פניה

טלפו

בקשות לקבלת היתרי לעבודות לילה

037347440

שאלות וברורי בנוגע להעסקת בני נוער

037347164

פקס
036828677
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