תאריך פרסום30.7.2015 :

דף מידע – יולי 2015
תשלום קצובת ביגוד לשנת 2015
החודש בדף המידע
שכר והסכמים קיבוציים
 תשלום קצובת ביגוד לשנת
;2015

 עדכון תעריף קצובת הבראה
לשנת  2015במגזר הפרטי;
 שינוי שיעורי הפרשה לקופות
גמל לקצבה – הסכם קיבוצי
מיום ;8.5.2013

כמידי שנה ,בחודש יולי  ,2015משולמת קצובת ביגוד לעובדים הזכאים ,בגין
התקופה שמחודש ינואר ועד חודש דצמבר  ,2015באופן יחסי לתקופת העבודה
וחלקיות המשרה.

כללי
בהתאם לסעיף  28.425בתקשי"ר ,רמות הביגוד הן:


רמה  - 3לעובדים בדרגות עד דרגה ( 16כולל) בדירוג המנהלי ודרגות
מקבילות בדירוגים המקצועיים;



רמה  - 4לעובדים בדרגות מדרגה  17ומעלה בדירוג המנהלי ודרגות
מקבילות בדירוגים המקצועיים.



רמת הביגוד לעובד הזכאי לקצובת ביגוד של מקבלי קהל ,תיקבע לפי
דרגת השיא של המשרה בה הוא משובץ ,או לפי דרגתו ,אם הוענקה לו
דרגה אישית ,הגבוהה משיא דרגתו בתקן.



החל משנת  ,2012כל עובדי ההוראה זכאים לקצובת ביגוד לפי רמה .4

מס הכנסה
 הארכת הטבות מס המוענקות
לתושבי שדרות ויישובי הנגב
המערבי;

יצוין כי ,לעומת שנת הלימודים תשע"ד ,שבה שולמה קצובת ביגוד לפי
תעריף מופחת מכוח ההסכם הקיבוצי מיום  ,22.7.2013בגין שנת

 הטבת שווי השימוש ברכבים
היברידיים;
עדכוני השכר בשלטון המקומי

הלימודים תשע"ה ,תשולם קצובת ביגוד לעובדי הוראה בשירות הציבורי
לפי התעריף המלא של רמה .4


 תגמול למועסקים בבתי הספר
של החופש הגדול;
 זכאות לחופשה ולמענקים
למצילים דור ב'.

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.

החל משנת  2013,כל העובדים בדרוג מנהלי מחלקות חינוך זכאים
לקצובת ביגוד לפי רמה .4

תעריפי ביגוד לשנת 2015
תעריפי קצובת הביגוד עודכנו במדד ( ) -0.4%ונכון לשנת  2015עומדים על:


 ₪ 1,510לשנה ,לעובדים הזכאים לקצובת ביגוד ברמה ;3



 ₪ 2,108לשנה ,לעובדים הזכאים לקצובת ביגוד ברמה ;4



 ₪ 4,314לשנה ,למנכ"לים ולמקביליהם ,לפי אחוז ההצמדה לשכר
המנכ"ל;



 ₪ 4,314לראש רשות מקומית וסגניו בשכר;



 ₪ 673לשנה  -קצובת ביגוד נוספת למורה לחינוך גופני ,בשיעור משרה מ-
 30%ועד ;50%



 ₪ 1,342לשנה  -קצובת ביגוד נוספת למורה לחינוך גופני ,בשיעור משרה
מ 50%-ומעלה;



 ₪ 0.70לכל שעת עבודה לסטודנטים (ללא שינוי לעומת שנה קודמת);
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עקב המדד השלילי ,אין שינוי בתעריפי קצובת ביגוד לשנת  2015עבור גמלאים בפנסיה תקציבית שקצבתם
הוקפאה והוצמדה למדד ,אשר פרשו לגמלאות לפני שנת  2015והם ימשיכו לעמוד על:


 ₪ 1,520לשנה ,לגמלאים הזכאים לקצובת ביגוד ברמה ;3



 ₪ 2,120לשנה ,לגמלאים הזכאים לקצובת ביגוד ברמה .4

עדכון תעריף הבראה לשנת  2015במגזר הפרטי
ביום  1.7.2015פרסם ראש אגף עבודה ומשאבי אנוש של התאחדות התעשיינים בישראל ,חוזר בנושא דמי הבראה
לשנת  ,2015לפיו ההסכם הקיבוצי הכללי ,בדבר גובה השתתפות המעסיק בהוצאות הבראה של עובדיו מיום
 ,13.7.1998הוארך עד ליום .30.6.2015
כמו כן ,ביום  29.6.2015נחתם הסכם קיבוצי עם ההסתדרות ,לפיו גובה דמי ההבראה (השתתפות המפעל בהוצאות
ההבראה והנופש של עובדיו) לשנת  2015יעמוד על סך של  - ₪ 378ללא שינוי לעומת שנה קודמת .מדד הבסיס
לצורך עדכון התעריף בשנת  2016יהיה מדד חודש מאי .2014

שינוי שיעורי הפרשה לקופות גמל לקצבה – הסכם קיבוצי
מיום 8.5.2013
כפי שפורסם בהרחבה בדף המידע של מלם שכר לחודש יולי  ,2013ביום  8.5.2013נחתם ההסכם הקיבוצי בדבר
השתתפות העובדים בנטל ,לתקופה זמנית ,לצורך ייצוב המצב הפיסקאלי במדינה ,בין המדינה ומעסיקים נוספים
במגזר הציבורי ,לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה .לפי ההסכם ,החל ממשכורת חודש יולי  ,2015יוגדלו
שיעורי הניכוי וההפרשה לקופות גמל לקצבה ב.0.5%-
בהמשך לכך ,ביום  1.6.2015פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר עם הוראות ביצוע לעניין ההסכם
הקיבוצי הנ"ל וביום  24.6.2015פורסם חוזר נוסף עם הוראות ביצוע עדכניות ,עם תיקוני נוסח בעניין המבוטחים
בביטוח מנהלים .כמו כן ,ביום  8.7.2015פרסמה נציבות שירות המדינה חוזר בנושא ,עם הוראות ביצוע לעניין
הסכם זה לגבי עובדי המדינה.
להלן עיקרי ההסכם:


תוקף השינוי הינו החל מיום .1.7.2015



ההסכם חל על כל קופות גמל לקצבה ,למעט קרנות פנסיה ותיקות ,הן ברובד הראשון (ברוטו פנסיוני) והן
ברובד השני (ברוטו בגין עבודה נוספת).



ההסכם אינו חל על קופות גמל שההפרשות אליהן נגזרות מברוטו החזר הוצאות .בקופות אלה ,שיעור הפרשת
המעסיק ימשיך להיות .5%



שיעור הניכוי מהעובד ושיעור הפרשת המעסיק לפנסיה יוגדלו ב 0.5%-כאמור ,לעומת המצב הנכון ל-
 ,30.6.2015אך לא יותר מהתקרה שהיא  7.0% -בתגמולי העובד ו 7.5%-בתגמולי המעסיק.
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להלן רשימת הדירוגים הזכאים להגדלה בשיעורי ההפרשה לפי הסכם זה:



אחים ואחיות

מפקחים ימיים

פארה-רפואיים

אחים ואחיות בריאות הציבור

מקצ'ט

פיזיותרפיסטים

בכ"מ ועמ"מ

מרפאים בעיסוק

פסיכולוגים

הנדסאים וטכנאים

סטודנטים

פרקליטים

השירות המשפטי

סנגורים ציבוריים

קלדניות שופטים

טכנאי רנטגן מעשי

עובדי מחקר

רופאים וטרינרים

מהנדסים

עובדי מנהל ושירותים

רוקחים

מח"ר

עובדי מעברי הגבול

רנטגנאים

מינהלי

עובדים סוציאליים

רשות הכבאות

מנהל מקרקעי ישראל

עיתונאים

שירות החוץ

בנוסף ,על פי החלטת נציב שירות המדינה ,לשינוי באחוזי הפרשה יהיו זכאים גם עובדים המועסקים בחוזה
אישי ,ובתנאי שיחתמו על נספח מיוחד לחוזה העסקתם ,המאשר שינוי בשיעורי ההפרשה לקופות גמל לקצבה
לפי הסכם זה.



להלן רשימת הדירוגים שאינם זכאים לשינויים בשיעורי הפרשה לפי הסכם זה:
מורה בכיר

מפקח כולל מחוז ופדגוגי בשדה

אופק חדש

מפקח כולל מחוז ופדגוגי בשדה חדש

אופק חדש -ב.א

מפקח פדגוגי במטה

אופק חדש -מ.א

מפקח פדגוגי במטה חדש

דיינים

מפקחים במינהל התרבות והספורט

חוזה אישי  -מנהלים כלליים ומקביליהם

מתמחים למשפטים בשירות המדינה

חט"ב-אקדמאי

סגן ראשון-אקדמאי

חניכים ושוליות

עובדי הוראה

מילגאים-בריאות

קאדים

מנהל תחום דעת במטה

רופאים

מנהל תחום דעת במטה חדש

רשמים

מנהלי מחוז ואגף פדגוגי

שופטי ביה"ד לעבודה

מנהלי מחוז ואגף פדגוגי חדש

שופטים
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לעניין פוליסות ביטוח מנהלים ,אוכלוסיית המבוטחים תחולק לשניים:
 )1עמית חדש –
א.

עובד חדש ,שנקלט אצל מעסיק שההסכם חל עליו ,המבקש לבטח את שכרו בקופת ביטוח מנהלים
ואשר ערב כניסתו לשירות לא היה מבוטח פעיל בביטוח מנהלים.

ב.

עובד וותיק שמבקש להצטרף לביטוח מנהלים החל מ 1.7.2015-ואילך.

 )2עמית ותיק –
א.

עובד חדש ,שנקלט אצל המעסיק שההסכם חל עליו ,המבקש לבטח את שכרו בקופת ביטוח מנהלים,
אשר בוצעו עבורו הפרשות לביטוח מנהלים ,בשלושת החודשים האחרונים שלפני כניסתו לשירות
המעסיק.

ב.

עובד וותיק ,אשר בוצעו עבורו הפרשות לביטוח מנהלים לפני .1.7.2015

להלן הטבלאות המפרטות את שיעורי הניכוי וההפרשה החדשים לעומת שיעורי הניכוי
וההפרשה ,אשר היו נהוגים בשירות המדינה ערב ההסכם החדש:
טבלה א' – שינוי בשיעורי הניכוי וההפרשה בקרנות פנסיה
תוקף

 %ניכוי מהעובד

 %הפרשה לתגמולים

 %הפרשה לפיצויים

עד 30.6.2015

7.0% - 6.5%

7.0%

6.0%

החל מ1.7.2015-

7.0%

7.5%

6.0%

טבלה ב' – שינוי בשיעורי הניכוי וההפרשה בביטוח מנהלים לעמיתים חדשים
תוקף

 %ניכוי מהעובד

 %הפרשה לתגמולים

הפרשה  %הפרשה לאובדן
%
כושר עבודה
לפיצויים

עד 30.6.2015

7.0% - 6.5%

7.0%

6.0%

0.0%

החל מ1.7.2015-

7.0%

7.5%

6.0%

0.0%

טבלה ג' – שינוי בשיעורי הניכוי וההפרשה בביטוחי מנהלים לעמיתים וותיקים
תוקף

 %ניכוי
מהעובד

 %הפרשה לתגמולים

 %הפרשה לפיצויים  %הפרשה לאובדן כושר
עבודה

עד 30.6.2015

7.0%- 6.0%

מ 5.0%-ועד  6.0%ובלבד
שסך שיעורי הפרשת
המעסיק בגין ההפרשה
לפנסיה וא.כ.ע .ביחד ,לא

 8.3%ברובד הראשון עד  2.5%ובלבד שסך
(פנסיוני) 6% ,ברובד שיעורי הפרשת המעסיק
השני (עבודה נוספת) בגין ההפרשה לפנסיה
וא.כ.ע .ביחד ,לא יעלה

החל
מ1.7.2015-

7.0%- 6.5%

יעלה על 7.5%
מ 5.0%-ועד  6.5%ובלבד
שסך שיעורי הפרשת
המעסיק בגין ההפרשה
לפנסיה וא.כ.ע .ביחד ,לא
יעלה על 7.5%

על 7.5%
 8.3%ברובד הראשון עד  2.5%ובלבד שסך
(פנסיוני) 6% ,ברובד שיעורי הפרשת המעסיק
השני (עבודה נוספת) בגין ההפרשה לפנסיה
וא.כ.ע .ביחד ,לא יעלה
על 7.5%
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טבלה ד' – שינוי בשיעורי הניכוי וההפרשה לעובדים בפנסיה תקציבית אשר בחרו בזמנו לבטח
רכיבי עבודה נוספת במסגרת ההסדר החליפי
 %ניכוי מהעובד
בקופ"ג

תוקף

 %הפרשה
לתגמולים בקופ"ג

 %הפרשה לקופה
אישית לפיצויים

עד 30.6.2015

6.0%

7.0%

6.0%

החל מ1.7.2015-

6.5%

7.5%

6.0%

הוראות ביצוע נוספות
ההסכם החדש אינו מהווה המשך (מעין פעימה שלישית) להסכם קופות קודם מ .2011-לכן עובדים בחוזה אישי וכן
עובדי מדינה אחרים עם פוליסות ביטוח מנהלים ,אשר הסדירו את עניין ההפרשות בשיעורים המוגדלים לפי הסכם
קופות מ ,2011-ואשר מבקשים הגדלה נוספת לפי ההסכם החדש ,מתבקשים לפעול שוב באותו אופן שבו פעלו
במסגרת ההסכם הקודם כמפורט להלן .לפיכך:


ההגדלה האוטומטית באמצעות מערכת השכר תבוצע אך ורק:
 לגבי עובדים המדורגים באחד הדירוגים המיוצגים על ידי הסתדרות העובדים החדשה בישראל ,כלומר לא
תבוצע הגדלה אוטומטית לגבי עובדים בחוזה אישי.
 לגבי קרנות פנסיה וקופות גמל ,כלומר לא תבוצע הגדלה אוטומטית בפוליסות ביטוח מנהלים לאף אחד,
ללא קשר לדירוגו של העובד.



כאמור ,לגבי עובדי המדינה המועסקים במסגרת חוזה אישי ,לא תבוצע הגדלה אוטומטית ,ללא קשר לסוג
החיסכון הפנסיוני .לשם ביצוע שינוי בשיעורי ההפרשה ,על העובד לחתום על נספח רלוונטי לחוזה העסקה,
המאשר שינוי באחוזי ההפרשה ,כאמור לעיל.



לגבי עובדי המדינה בכל הדירוגים המבוטחים בפוליסות ביטוח מנהלים:
 בשל דרישת חברות הביטוח לאשר את ביצוע ההגדלות ,על העובד לעדכן את חברת הביטוח בדבר ביצוע
ההגדלות ,לקבל את הסכמתה לביצוע ההגדלות ,ולהצהיר על כך בנספח הרלוונטי ליחידת השכר.
 עובד שלא בוצעו לגביו הגדלת תגמולי מעביד ,וזאת מאחר ששיעור תגמולי המעביד ורכיב אבדן כושר עבודה
היה ביום  30.6.2015בשיעור של  , 7.5%לא יהא מחויב להגדיל את שיעורי התגמולים המופרשים על ידו,
בהתאם לעיל.



עבור עובדי המדינה ,המדורגים באחד הדירוגים המיוצגים על ידי הסתדרות העובדים החדשה בישראל (כלומר
לא כולל עובדים בחוזה אישי) ,המבוטחים בפוליסות ביטוח מנהלים ,אשר יסדירו את הגדלת ההפרשות עד
לתאריך  ,15.10.2015תבוצע עבורם ההגדלה רטרואקטיבית מתאריך  .1.7.2015עבור עובדים שיסדירו את
הגדלת ההפרשות לאחר תאריך  ,15.10.2015העדכון יבוצע מהחודש השוטף בלבד.



עבור עובדים המועסקים במסגרת של חוזה אישי ,המבוטחים בפוליסות ביטוח מנהלים ,קרן פנסיה או קופת
גמל ,אשר יסדירו את הגדלת ההפרשות עד לתאריך  ,15.10.2015תבוצע עבורם ההגדלה רטרואקטיבית
מתאריך  .1.7.2015עבור עובדים שיסדירו את הגדלת ההפרשות לאחר תאריך  ,15.10.2015העדכון יבוצע
מהחודש השוטף בלבד.
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הארכת הטבות מס המוענקות לתושבי שדרות ויישובי הנגב המערבי
ביום  1.7.2015פורסמו ברשומות תקנות סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה) (הארכת תחולת סעיף
(5ב) לחוק) ,התשע"ה ,2015-לפיהן הוארך עד ליום  ,31.12.2016תוקפו של החוק לסיוע לשדרות וליישובי הנגב
המערבי משנת  , 2007המקנה הטבות במס לתושבי יישובי קו העימות הדרומי וליישובים נוספים כפי שנקבעו
בהוראות סעיף  11חלק ב׳ לתוספת הראשונה לפקודת מס הכנסה ,כנוסחן בסעיף (5ב) לחוק סיוע לשדרות וליישובי
הנגב המערבי (הוראת שעה) ,התשס"ז.2007-
לנוכח הארכת התקנות כאמור לעיל ,תושבי היישובים הבאים יקבלו הנחה של  20%על הכנסה מיגיעה אישית עד
לתקרה של ( ₪ 241,080נכון לשנת המס  ,)2015עד ליום  :31.12.2016אבשלום ,אוהד ,אור הנר ,איבים ,ארז ,בארי,

ברור חייל ,גבים,גברעם ,דורות ,דקל ,זיקים ,זמרת ,חוות השיקמים ,חולית ,יבול ,יד מרדכי ,יכיני,ישע ,יתד,
כיסופים ,כפר מימון ,כפר עזה ,כרמיה ,כרם שלום ,מבטחים ,מבקיעים ,מגן,מפלסים ,נחל עוז ,ניר יצחק ,ניר
עוז ,ניר עם ,נירים ,נתיב העשרה ,סופה ,סעד ,עין הבשור ,עין השלושה ,עלומים ,עמיעוז ,פרי גן ,צוחר ,רעים,
שדה אברהם ,שדה ניצן ,שדרות ,שובה ,שוקדה ,שלומית ,תושיה ,תלמי אליהו ,תלמי יוסף ,תקומה.

הטבת שווי השימוש ברכבים היברידיים
ביום  14.7.2015פרסמה רשות המסים חוזר בנושא הארכה והתאמה של הטבת שווי השימוש לרכבים היברידיים –
לראשונה גם רכבים חשמליים ייהנו מההטבה לפיו לאור השינויים שחלו בתחום כלי הרכב בעלי הנעה חשמלית או
משולבת (היברידית) ,ועדת הכספים של הכנסת אישרה ביום  14.7.2015תקנות המעדכנות את זקיפת שווי השימוש
בכלי רכב בעלי טכנולוגית הנעה מתקדמת  -היברידיים וחשמליים ,כך שרמת המיסוי עליהם תהיה שווה לאלו של
כלי רכב בעלי מאפיינים דומים ובעלי מנוע בעירה פנימית .גובה ההפחתות המחודש נקבע לאור התייקרות במחירי
הרכבים החשמליים ,לצד הוזלה במחירי הרכבים ההיברידיים.
להלן פירוט השינויים שחלו בגובה סכום ההפחתה עבור רכבים בעלי טכנולוגית הנעה מתקדמת:
סוג רכב

עד 30.6.2015

מ1.7.2015-

רכב היברידי שאיננו נטען מרשת החשמל

 560ש"ח

 500ש"ח

רכב היברידי שנטען מרשת החשמל ()plug-in

 560ש"ח

 1,000ש"ח

רכב חשמלי

 0ש"ח

 1,000ש"ח

כלומר ,החל מיום  1.7.2015יקטן סכום ההפחתה מסך השווי לרכב היברידי שאיננו נטען מרשת החשמל מ560-
ש"ח ל 500-ש"ח .לעומת זאת ,סכום ההפחתה מסך השווי לרכב היברידי שכן נטען מרשת החשמל ( )plug-inיגדל
מ 560-ש"ח ל 1,000-ש"ח .עד כה לא הייתה כלל הפחתת שווי לרכבים חשמליים שלא היברידיים ,ואילו החל
מ 1.7.2015-לגבי כל הרכבים החשמליים סכום השווי יופחת ב 1,000-ש"ח לעומת שווי אותו דגם שהוא לא חשמלי.
תחולתו של הצו היא החל מה 1-ביולי  2015ועד ל 31-בדצמבר  ,2017והוא ייכנס לתוקפו עם פרסומו ברשומות.
ברשות המסים ומשרד האוצר ימשיכו לעקוב אחר התפתחות המחירים ועלויות השימוש בכלים אלה ,על מנת
לבחון האם ובאיזה היקף להמשיך את ההפחתה ,בשנים שלאחר סיום הוראת השעה.
לפי ההודעה שהתקבלה מאגף המידע ,מודיעין חקירות ואכיפה של שע"ם (רשות המסים) ,נתוני שווי רכב מעודכנים
עם סכומי ההפחתה החדשים ,כמפורט לעיל ,יתפרסמו בתחילת חודש אוגוסט  .2015הנתונים המעודכנים יבואו
לידי ביטוי במערכות השכר של מלם שכר מייד עם פרסומם ע"י שע"ם.
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עדכוני השכר בשלטון המקומי
תגמול למועסקים בבתי הספר של החופש הגדול
ביום  7.6.2015פרסם מרכז השלטון המקומי הודעה בנושא תגמול למועסקים ב"בתי הספר של החופש הגדול",
לפיה עובד שהועסק במשך  10ימי עבודה במהלך התקופה שבין  1.7.2015לבין  21.7.2015בבית הספר שבו מופעל
פרויקט "בתי הספר של החופש הגדול" ,יהיה זכאי לתוספת שקלית בסך  ₪ 75( ₪ 750ליום) ,או חלק יחסי עפ"י
ימי העבודה בפועל.
הגדרת "עובד" לצורך התגמול – מזכירת בית ספר אחת ואב בית אחד ,שיועסקו בפרויקט .לא יותרו לתשלום
התגמול ,יותר מאשר  2בעלי תפקיד בכל בית ספר בו מופעל הפרויקט.
התוספת כאמור לעיל ,תשולם לזכאים ,בשכר חודש יולי .2015
מעמדה של התוספת החדשה הינה "עבודה נוספת" ,לרבות הפרשות לפנסיה צוברת.
ההודעה כאמור תהיה תקפה לשנת  2015,ותיבחן מחדש בשנת עבודה .2016

זכאות לחופשה ולמענקים למצילים דור ב'
ביום  21.9.2014פרסם מרכז השלטון המקומי הודעה בנושא עדכון תנאי העסקת המצילים דור ב' ,לפיה:

תמורה נוספת בגין עבודה ביום מנוחה שבועית או בחג


החל מיום  1.5.2014ועד ליום  12.11.2015יזוכה כל מציל דור ב' ,בשעת חופשה אחת ,בגין כל שעת עבודה ביום
מנוחה או חג ,וזאת בנוסף לתשלום הנהוג ערב העדכון הזה.



שעות החופשה ייזקפו לזכות העובד ,ויצטרפו למניין ימי  /שעות החופשה הצבורים לזכותו ,והוא יהיה זכאי
לנצל אותם בתקופת עבודתו ,שלא במסגרת עונת הרחצה.

מענקים


ברשויות מקומיות שלא מפעילות תחנות הצלה לאחר ו/או לפני עונת הרחצה ,יהיה זכאי מציל דור ב' לשני
מענקים ,כל אחד בסך של  ,₪ 1,564אשר שולמו במשכורת חודש נובמבר  2014ובמשכורת חודש אפריל .2015



יודגש כי מציל דור ב' ,אשר זכאי לתוספת הצלה ,בגין עבודתו לאחר ו/או לפני עונת הרחצה ,לא יהיה זכאי
למענקים הנ"ל.

עמוד  7מתוך 7

