תארי פרסו 30.1.2013 :

החודש בדף המידע

ביטוח לאומי – תקרות ואחוזים לשנת 2013

מס הכנסה וביטוח לאומי
• עדכוני ביטוח לאומי ומס הכנסה
לשנת ;2013
• עדכו שווי שימוש ברכב;
• תשלומי לעובדי המועסקי
בתקופת הבחירות – היבטי מיסוי;
• הארכת תוק 0תיאומי מס;
• דיווח העסקת עובדי תושבי חו;1
• פיצוי מס רכוש בגי נזק עקי 0שנגר
בשל הלחימה בדרו ;
שכר והסכמי קיבוציי
• עדכו תקרת שכר לעניי דמי
חבר/טיפול ארגוני;
• המש יישו הסכ קיבוצי לביטוח
פנסיוני מקי 0במשק;
• הגדלת שיעור תוספת ;2011
• הגדלת תוספות שכר רוחביות;
• תוספת הצמדה למדד  2012לגמלאי
בפנסיה תקציבית שקצבת
הוקפאה;
• השתתפות בדמי חבר באגודות
מקצועיות לשנת ;2013
• עדכו שכר לעובדי סוציאליי ;
• הגדלת שיעורי הפרשה לקופות גמל
לקצבה – יישו פעימה ב';
• תשלו שכר לעובדי אשר נעדרו
בתקופת מבצע "עמוד ענ";
• עדכו שכר לסגל אקדמי בכיר וזוטר
ומורי מ החו 1במכללות;
דיני עבודה
• סכומי שלא ניתני לעיקול
בתוק 0מ&;1.1.2013
עדכוני שכר בשלטו המקומי

החל משכר ינואר  2013יחושבו דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות כדלקמ:
•

מדרגה נמוכה –  $ 5,297לחודש )במקו  $ 5,171עד ל& ,(31.12.2012ע
עדכו השכר הממוצע במשק ל&  $ 8,828לחודש )במקו  $ 8,619עד ל&
.(31.12.2012

•

תקרת הכנסה חייבת –  $ 42,435לחודש )במקו
.(31.12.2012

 $ 41,850עד ל&

•

יודגש כי החל משנת  2013חלו שינויי בשיעור המלא של הפרשת המעסיק
לביטוח לאומי .לגבי עובדי "תושבי ישראל" שמלאו לה  18שנה וטר
הגיעו ל"גיל הפרישה" שיעור ההפרשה של המעסיק עלה מ&) 5.90%נכו ל&
 (31.12.2012ל&.6.50%

•

כמו כ עודכ ער יו מילואי – מינימו תגמול ליו הינו ) $ 192.37במקו
 ,($ 189.72מקסימו תגמול ליו הינו ) $ 1,414.50במקו .($ 1,395.00

עדכון מדרגות ואחוזי מס הכנסה 2013 -
במסגרת תיקו סעיפי  121ו&120א לפקודת מס הכנסה ,נקבעו תקרות הכנסה
ומנגנו הצמדה חדשי לשנת  2013כדלהל:
•

תקרות הכנסה במדרגות של  10%ו& 14%עודכנו בשיעור עליית המדד –
;1.44%

•

שיעור מדרגות שלישית ורביעית יעלה ב& 1%מ& 30%ל& 31%ומ& 33%ל&

•

הסכ קיבוצי כללי לדירוג חינו,
נוער ,חברה וקהילה;

•

עדכו תוספת  2011לעובדי הוראה

•

המועסקי בבעלויות בחטיבות
העליונות;

•

•

עדכו שכר בכירי ונבחרי
ברשויות המקומיות;

עבור פנסיונרי בפנסיה מוקדמת ,ההכנסה המזערית לתשלו דמי ביטוח
ודמי ביטוח בריאות הינה  $ 441.40לחודש )במקו  $ 431.00עד ל&
.(31.12.2012

 34%בהתאמה;
תקרות ההכנסה במדרגות של  31% ,21%ו& 34%לא יתואמו בשנת המס
.2013
בשנת  2014יתואמו כל מדרגות המס כפי שהיו ב&  1.1.2013על בסיס שיעור
עליית המדד בשנת .2013
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להל טבלת השוואה בי מדרגות המס לשני  2012ו& :2013
שנת המס 2012

שנת המס 2013

שיעורי מס

הכנסה חודשית

שיעורי מס

הכנסה חודשית

10%

עד 5,200

10%

עד 5,280

14%

עד 8,880

14%

עד 9,010

21%

עד 14,430

21%

עד 14,000

30%

עד 21,780

31%

עד 20,000

33%

עד 41,830

34%

עד 41,830

48%

מעל 41,830

48%

מעל 41,830

בנוס ,0יוטל מס נוס 0בשיעור של  2%על חלק ההכנסה החייבת העולה על  $ 67,630לחודש ) $ 811,560לשנה(.

מס הכנסה :עדכון סכומים ותקרות
להל פירוט סכומי ותקרות מתואמי לשנת המס  2013לעומת שנת המס :2012

שנת 2012

שנת 2013

תקרה  /סעי$
סכו נקודת זיכוי

 $ 215לחודש

 $ 218לחודש

קצבה מזכה

 $ 8,190לחודש

 $ 8,310לחודש

פיצויי פטורי )לכל שנת עבודה(

$ 11,950

$ 12,120

הכנסה מזכה מהכנסת עבודה

 $ 8,500לחודש

 $ 8,600לחודש

הכנסה מזכה שאינה הכנסת עבודה

 $ 11,900לחודש

 $ 12,100לחודש

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

$ 34,476

$ 35,312

תקרת פטור לקר השתלמות

 $ 15,712לחודש

טר פורס

תקרת שווי שימוש ברט" )סלולארי(

 $ 100לחודש

 $ 105לחודש

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

 $ 5,940לחודש

 $ 6,020לחודש

ברוטו מרבי לפטור לנכה  100%לחודש

 $ 49,500לחודש

 $ 50,200לחודש

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

 $ 19,450לחודש

 $ 19,730לחודש

ברוטו מרבי ליישוב מזכה )ישובי אחרי(

 $ 12,960לחודש

 $ 13,140לחודש

תקרת הכנסה לזיכוי משמרות – )בינתיי בתוק $עד (5.5.2013

 $ 10,360לחודש

 $ 10,510לחודש

זיכוי משמרת מרבי )) , (15%בינתיי בתוק $עד (5.5.2013

 $ 910לחודש

 $ 920לחודש

סכו הלוואה לעניי )3ט( שחל עליה רק שיעור עליית המדד

$ 7,560

$ 7,680

שיעור הריבית לעניי )3ט(

6.24%

5.47%

השינויי הנ"ל ייושמו במערכות השכר של מל שכר בשכר לחודש ינואר .2013
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הארכת תיאומי מס
ביו  2.1.2013פרסמה רשות
המסי חוזר בנושא הארכת
תוק 0לאישורי תיאומי מס לשנת
 .2013לפי החוזר ,ניתנה ג
על
השנה אורכה לאישורי
תיאומי מס הכנסה ,שתוקפ פג
בתו שנת המס  .2012הארכות
תיאומי המס בוצעו באופ מרוכז
במערכות השכר במל שכר.
יודגש כי ,בהתא להנחיות
רשות המסי  ,הארכת תיאומי
מס הינה עד לתארי תשלו
משכורת פברואר  2013ולא
יאוחר מיו .13.03.2013

זקיפת שווי שימוש ברכב
שיטת החישוב לפי קבוצות המחיר
שווי בגי רכבי ששנת רישומ לפני  2010מחושב לפי שיטת קבוצות מחיר.
להל פירוט סכומי השווי לפי שיטת קבוצות המחיר בשנת  2013לעומת שנת
:2012
קבוצת מחיר

שווי רכב 2012

שווי רכב 2013

1

$ 2,640

$ 2,680

2

$ 2,870

$ 2,910

3

$ 3,690

$ 3,740

4

$ 4,420

$ 4,490

5

$ 6,120

$ 6,210

6

$ 7,930

$ 8,050

7

$ 10,200

$ 10,350

שיטת החישוב לפי השיטה הליניארית
החל משנת המס  2010מחושב שווי השימוש ברכב צמוד ,בנוגע לכלי רכב
שנרשמו לראשונה מיו  ,1.1.2010כשיעור מתו מחיר המחירו של הרכב
בהיותו חדש ,אשר החל משנת  2011עומד על .2.48%
תקרת מחיר המחירו לחישוב השווי בשנת המס  2013תעמוד על .$ 497,090
נית לראות את שווי שימוש ברכב צמוד לפי השיטה הליניארית באתר שע"מ
שכתובתו/https://www.misim.gov.il/mm-usecar :

דיווח העסקה של עובדי
תושבי חו.

רכב היברידי
החל משנת המס  2013תבוצע הפחתה בזקיפת שווי השימוש ,בס של $ 550

להודעת אג 0גבייה

)במקו  $ 540בשנת  (2012לחודש ,בעבור כלי הרכב ההיברידיי ללא קשר
לשנת הייצור ,דהיינו ה לרכב היברידי שעלה לכביש לפני  2010וה לרכב
היברידי חדש ששנת הרישו שלו הינה מ&  2010ואיל.

בהתא
ממעסיקי
הלאומי,

של המוסד לביטוח
למנוע
במטרה

טעויות בקליטת
ממעסיקי
תושבי חו 1כתושבי
עובדי
ישראל ,אי לאפשר קליטה של
כתושבי
המוגדרי
עובדי
ישראל ללא ציו מספר תעודת
זהות תקי.
בנוס ,0החל מעתה לא יבוצעו
החזרי של דמי ביטוח בגי
תושבי חו 1שדווחו
עובדי
כתושבי ישראל.

תשלומים לעובדים המועסקים בתקופת
הבחירות – היבטי מיסוי וביטוח לאומי
ביו  22.1.2013התקיימו בישראל בחירות לכנסת ה& .19בחוק מיסוי תשלומי
בתקופת הבחירות ,התשנ"ו ,1966,ובתקנות מיסוי תשלומי ביו הבחירות,
התשנ"ו 1996,שהוצאו מכוחו ,נקבעו הוראות מיוחדות למיסוי תשלומי
בתקופת הבחירות )להל – הוראת הדי המיוחד( .ב& 20.11.2012פרס משנה
למנהל רשות המסי )בפועל( חוזר בנושא "הבחירות לכנסת ה 19,שיתקיימו
בינואר  ."2013כמו כ ,ב& 1.1.2013הוציא אג 0הגבייה ממעסיקי של המוסד
לביטוח לאומי הודעה בנושא "דיווח ותשלו דמי ביטוח עבור עובדי במערכת
הבחירות לכנסת ה."19,
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שני הפרסומי הללו עוסקי ברענו ההנחיות לגבי תשלומי
תשלומי אחרי המשולמי בגי בחירות.

שחלות עליה

הוראות הדי המיוחד לרבות

הגדרת תקופת הבחירות
תקופת הבחירות לעניי הדי המיוחד הינה תקופה בת  30ימי –  27ימי לפני יו הבחירות )כולל יו הבחירות(
ועוד  3ימי לאחר יו הבחירות .כ בבחירות האחרונות שהתקיימו ביו " 22.1.2013תקופת הבחירות" הייתה
מיו  27.12.2012ועד ליו .25.1.2013

הגדרת התשלומי
הוראות הדי המיוחד חלות א /ורק על תשלומי שנתקיימו לגביה התנאי הבאי :
 .1התשלו הוא בעד עבודה או שירות בשל הבחירות ,שנעשו ב"תקופת הבחירות" ,בעד הסעת נוסעי  ,הובלה ,או
החזר הוצאות בשל הבחירות ,א /לא בעד דמי השכירות.
 .2המשל הוא אחד מאלה:
א .מפלגה;
ב .מועמד לבחירות מוקדמות ,כמשמעותו בסעי 16 0לחוק המפלגות;
ג .רשות הממונה על פי די על ביצוע הבחירות.
 .3העבודה או השירות בוצעו א /ורק ב"תקופת הבחירות".
 .4מקבל התשלו מועסק על ידי המשל או נות לו שירות ב"תקופת הבחירות" בלבד ,דהיינו אינו נמנה על
עובדיו או ספקיו הקבועי של המשל  .לעניי זה ,מזכיר ועדת הקלפי המועסק על ידי הרשות הממונה על
ביצוע הבחירות על פי די ,ג א הוא מועסק לא רק בתקופת הבחירות.
 .5התשלו הכולל למקבל אינו עולה על .$ 8,700
 .6להל הדוגמאות לסוגי התשלומי הנפוצי במערכת הבחירות ,א /הוראת הדי המיוחד אינ חלות עליה  ,ג
א סכומ המצטבר נמו מ&:$ 8,700
א .תשלו לבתי דפוס;
ב .רכישת ציוד או שכירתו לרבות טלפוני  ,מחשבי  ,ציוד משרדי;
ג .שכירת מבני ;
ד .רכישת מוצרי מזו וכיבוד עבור הפעילי הבוחרי .
 .7יודגש כי הוראות הדי המיוחד אינ חלות על תשלומי שנעשי במהל עסקו ,משלח ידו או עבודתו של מקבל
התשלו .

מיסוי תשלומי בתקופת הבחירות
• על התשלומי שהוגדרו לעיל ועד לסכו המצטבר של  $ 8,700חל מס מיוחד שאיננו מס הכנסה כמשמעותו
בפקודת מס הכנסה .שיעור המס המיוחד הינו  25%והוא מוטל על מלוא התשלו  ,בלא זכות לניכוי ,קיזוז ,פטור
או הפחתה כלשה וזאת ג א מקבל התשלו פטור ממס הכנסה או נמצא בשיעור מס שולי נמו .תשלומי
אלה אינ נחשבי "הכנסה" או "שכר" כהגדרת בפקודת מס הכנסה ,חוק מע"מ ,חוק ביטוח בריאות ממלכתי
וחוק הביטוח הלאומי ,למעט לעניי ביטוח נפגעי עבודה.
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• א סכומ המצטבר של התשלומי הללו עולה על  ,$ 8,700אזי כל התשלומי הללו נחשבי כהכנסה לצור
פקודת מס הכנסה לכל דבר ועניי ,ולכ יצורפו ליתר ההכנסות עליה חלי כללי המיסוי לפי הדי הרגיל.
• על תשלומי אשר משולמי בגי פעילות בחירות ,א הוראת הדי המיוחד אינ חלות עליה  ,יחולו הוראת
פקודת מס הכנסה בהתא לכללי המיסוי לפי הדי הרגיל.

דמי ביטוח בגי התשלומי בתקופת הבחירות
כאמור ,עבור עובדי המועסקי בתקופת הבחירות ואשר עוני להגדרות של הוראות הדי המיוחד ,ישולמו דמי
ביטוח לענ 0נפגעי עבודה בלבד ובשיעורי הבאי :
• בשיעור מופחת של  0.37%על ברוטו שעד  60%מהשכר הממוצע –  $ 5,297נכו לשנת המס ;2013
• בשיעור מלא של  1.3%על ההפרש שבי הברוטו עליו חל השיעור המופחת לבי הברוטו הכולל עד התקרה של
.$ 8,700
עבור עובדי המועסקי לרגל הבחירות ,א בתקופה שאינה נכללת בהגדרת "תקופת הבחירות" ישל המעסיק
דמי הביטוח כמקובל לגבי יתר העובדי השכירי  ,דהיינו עפ"י הבסיס לתשלו דמי הביטוח ובשיעורי דמי
הביטוח החלי על כלל העובדי השכירי .

מיסוי תשלומי לנערי
על א 0האמור לעיל ,על תשלומי המשולמי לבני הנוער המועסקי בתקופת הבחירות ,יחולו ההוראות הבאות:
תשלומי העוני להגדרות הדי המיוחד נחשבי כהכנסת עבודה למשמעותה לפי סעי (2)2 0לפקודה ,ויחולו
עליה חובות הניכוי לפי סעי 164 0לפקודה.
על תשלומי אלה לא תחול החבות במס בשיעור של  ,25%ללא זכות לניכוי ,לקיזוז ,לפטור או להפחתה כלשהי.
תשלומי אלה אינ נחשבי כ"הכנסה" לעניי חוק ביטוח בריאות ממלכתי ,חוק מס מקביל וחוק הביטוח
הלאומי ,למעט לעניי ביטוח נפגעי עבודה .כמו כ ,תשלומי אלה אינ נחשבי כ"שכר" לעניי חוק מע"מ )לצור
מס שכר(.

אופ הדיווח לרשויות המס
• המשל יגיש על גבי טופס  102מיוחד שיכלול את התשלומי בגי "תקופת הבחירות בלבד" .את דמי הביטוח יש
לשל על גבי שובר ) 102רזרבי( ולציי בקוד דיווח קוד  ,12ובמשבצת תשלו בפועל יש לרשו את סה"כ סכו
דמי הביטוח עבור כל העובדי .
• את התשלו בעד עבודה ב"תקופת הבחירות" אי לכלול בדוח השנתי  856 ,126ובטופסי  106ו&.806
• המשל ידווח על התשלומי וניכויי המס בטופס  136מיוחד .הדוח יוגש עד ליו  30.04.2013לפקיד השומה בו
מתנהל תיק הניכויי של המשל באופ ידני או על גבי דיסקט.
• משל המעוניי להגיש דוח ממוחשב ,יוכל להגישו בפורמט  EXCELאו  WORDבהתא למבנה טופס .136
• על "תשלומי אחרי " ב"תקופת הבחירות" ועל תשלומי בגי פעילות בחירות שלא ב"תקופת הבחירות" יחולו
כל כללי הדיווח החודשי והשנתי הרגילי  .המשל ידווח עליה בטופסי  – 806 ,856 ,126 ,106 ,102לפי העניי.
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פיצוי מס רכוש בגין נזק עקיף שנגרם בשל הלחימה בדרום
ביו  1.1.2013פרסמה רשות המסי חוזר בנושא פיצויי בשל נזק עקי 0לניזוק שעסקו באזור המוכרז בדרו
לתקופה שמיו  14.11.2012ועד ליו ) 23.11.2012מבצע "עמוד ענ"( בענפי המסחר ,התעשייה ,השירותי ,
החקלאות והתיירות.
מטרת החוזר הינה לפרט את אופ הפיצוי בגי נזק עקי 0שנגר בתקופת הלחימה בדרו בשל המצב הביטחוני
באזור שהוכרז "מצב מיוחד בעור."0
לפי החוזר ,ניזוק שעסקו מצוי )ממוק ורשו ( באזור המוכרז ,זכאי להגיש תביעה בגי נזק עקי 0שנגר לו.
ניתנה הגדרה לנזק עקי – $שהוא נזק שנגר בשל המצב הביטחוני בתקופת מבצע "עמוד ענ" ,בהתא למסלולי
השוני המפורטי בחוזר ,לאחר שהוכח קיומו וגרימתו של הנזק להנחת דעתו של המנהל ,ובכל מקרה לא יותר
מחישוב הפיצוי על פי אחד המסלולי הבאי שנבחר על ידי הניזוק:
•

מסלול השכר;

•

מסלול המחזורי ;

•

מסלול חקלאות;

• מסלול הוצאות שוטפות.
את התביעה לקבלת פיצוי יש להגיש החל מיו  1.1.2013ועד  30.4.2013על גבי טופס מס'  7116עמוד ענ אותו נית
לקבל במוקדי מס רכוש בשדרות ובאשקלו ,ובמשרד פקיד שומה גוש ד ובת"א :בבני קריית הממשלה & דלפק
המודיעי בקומת הכניסה וכ בכל אחד ממשרדי מס הכנסה באזור הדרו או להורידו מאתר האינטרנט:
http://www.taxes.gov.il
תשלו מקדמות & במידה ונמצאה התביעה תקינה ובתנאי שלא נדרשו מסמכי נוספי או השלמת דיווחי
מהניזוק ,ובמידה ולא הודיע המנהל על החלטתו בתו  45יו מיו הגשת התביעה במלואה ,יעביר המנהל מקדמה
של  50%מסכו הפיצוי שיחושב לניזוק .א חלפו  180יו מיו הגשת התביעה במלואה והמנהל לא הודיע על
החלטתו לניזוק ,תועבר מקדמה נוספת בשיעור של  40%מסכו הפיצוי שחושב כאמור.

המשך יישום הסכם קיבוצי לביטוח פנסיוני מקיף במשק
בהתא לצו הרחבה להסכ פנסיוני מקי 0במשק אשר נכנס לתוק 0החל מינואר  ,2008החל משנת  2013משתני
שיעורי הניכוי וההפרשה כדלהל:
סוג ניכוי/הפרשה

שנת מס  2012שנת מס 2013

ניכוי מהעובד

4.16%

5.0%

הפרשת המעסיק לקצבה

4.16%

5.0%

הפרשת המעסיק לפיצויי 4.18%

5.0%

סה"כ הפרשות

12.50%

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 מיו קליטת עובד חדש אצל מעסיקו הנוכחי.
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עפ"י הסכ קיבוצי חדש מיו  ,7.9.2010לגבי מי שעד לתחילת עבודתו אצל

תקרת השכר לעניין דמי
חבר/דמי טיפול ארגוני
בהתא להוראה שפורסמה על
ידי הממונה על השכר במשרד
האוצר ,עודכנה תקרת השכר
לעניי דמי חבר/דמי טיפול ארגוני
חל מ& 01.01.2013מסכו של
של
 $ 14,652.30לסכו
לחודש.
$
15,007.60
לפיכ הניכוי המרבי לדמי חבר
לפי  0.95%מהשכר יעלה מ&
 $ 139.20ל& .$ 142.57
הניכוי המרבי בגי דמי טיפול
ארגוני לפי  0.8%מהשכר יעלה מ&
 $ 117.22ל& .$ 120.06
בהרחבה בד0
כפי שפורס
המידע של מל שכר לחודש
פברואר  ,2012הניכוי לדמי חבר /
טיפול ארגוני מעניק ניכוי ממס
"דמי
בגובה  50%מתשלו
הטיפול הארגוני" ,ולגבי עובד
"דמי חבר" & 50%
ששיל
מסכו דמי הטיפול שהיה משל
אותו עובד אילו היה מחויב בדמי
טיפול.
סכו מרבי לניכוי ממס בשנת
 $ 60.03 – 2013לחודש.

מעסיקו הנוכחי היה מבוטח בביטוח פנסיוני כלשהו ,לא תהיה תקופות
המתנה ,וההפרשות הפנסיוניות תחלנה ממועד תשלו השכר.
גיל מינימו לתחילת ההפקדות –  21בעבור גבר ו& 20בעבור אישה.

תוספת לקצבה בשל הצמדה למדד 2012
החל מקצבת ינואר  2013ואיל תשול תוספת הצמדה למדד  2012לגמלאי
בפנסיה תקציבית ,אשר קצבת הוקפאה מכוח השינויי שחלו בחוק שירות
המדינה )גמלאות( ]נוסח משולב[ ,התש"ל&) 1970פורס בהרחבה בד 0המידע
של מל שכר לחודש ספטמבר  ,(2009שעיקר & שינוי שיטת העדכו של
הקצבה המשולמת במסגרת ההסדר של הפנסיה התקציבית וקביעת תוספות
נוספות לתשלו בקצבה התקציבית.
תוספת הצמדה למדד עבור שנת  2012תשול בשיעור של  1.63%למי שפרש
לפני ינואר .2012
להל שיעורי התוספת למי שפרש מינואר  2012ואיל לפי חודש הפרישה:
חודש הפרישה בשנת  2012שיעור תוספת הצמדה למדד 2012
ינואר 2012

1.63%

פברואר 2012

1.63%

מר2012 .

1.25%

אפריל 2012

0.38%

מאי 2012

0.38%

יוני 2012

0.67%

יולי 2012

0.57%

אוגוסט 2012

0.00%

ספטמבר 2012

0.00%

אוקטובר 2012

0.00%

נובמבר 2012

0.19%

דצמבר 2012

0.00%

הבסיס לתוספת הצמדה למדד  2012הינו כל רכיבי הקצבה לרבות התוספות
החדשות כגו :תוספת שחיקה ,תוספת הסכ שכר ,תוספות הצמדה למדד
בגי השני .2011 & 2008
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הגדלת שיעור תוספת 2011
ביו  2.1.2013פרס הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר בנושא הגדלת שיעור תוספת  2011המשולמת לפי
הסכ קיבוצי )מסגרת( מיו  ,12.1.2011לפיו בתוק 0מיו  1.1.2013יעודכ שיעור תוספת  2011מ& 4.00%ל&,6.25%
לכל העובדי בשירות הציבורי המדורגי באחד הדירוגי שבהסכ  ,למעט דירוגי פיזיותרפיסטי  ,פארה
רפואיי ומרפאי בעיסוק ,שלגביה שיעור תוספת  2011יעלה מ& 7.40%ל&.11.25%
הוראות החוזר לא חלות על עובדי במגזר הציבורי שמשכורת מחושבת לפי הסכמי קיבוציי החלי על כל
אחד מאלה:
•

דירוג עובדי המינהל והשירותי )הדירוג האחיד( במגזר הציבורי או דירוג האקדמאי במח"ר ,המועסקי
ברשויות המקומיות )לרבות בשלוש הערי הגדולות ובמועצות האזוריות( .לפי הנחיות מטע מרכז השלטו
המקומי ושלושת הערי הגדולות ,שיעור תוספת  2011לעובדי אלה יעודכ בתוק 0מיו  1.1.2013מ& 3.75%
ל&.5.25%

•

דירוג המחקר האזרחי.

•

דירוג הרופאי הווטרינרי .

•

דירוג אחי ואחיות )לאור ההסכמות שגובשו ע ההסתדרות הכללית ביו .(20.12.12

•

חינו ,חברה נוער וקהילה )החינו המשלי ( בשלטו המקומי.

•

עובדי הוראה ,למעט עובדי הוראה בחטיבות העליונות בבעלויות כפי שיפורט בהמש ד 0מידע זה.

הגדלת תוספות שכר רוחביות שאינן מובאות בחשבון לעניין
חישוב ערך שעה
לפי חוזר הממונה על השכר והסכמי עבודה מיו  2.1.2013ובהמש להסכ קיבוצי מיו  12.1.2011עודכנו סכומי
תוספות השכר הרוחביות בתוק 0מ& ,1.1.2013כפי שיפורט בהמש .תוספות רוחביות )להבדיל מתוספות דירוגיות(
המשולמות לעובדי המועסקי על ידי מעסיק החתו על הסכ המסגרת ,בדירוגי המיוצגי על ידי ההסתדרות,
הינ תוספות שמתקיימי בה כל אלה:
 .1אינ מובאות בחשבו לעניי חישוב ער שעה;
 .2אינ מושפעות מער השעה ואינ מתעדכנות עקב עדכו המשכורת הקובעת לפנסיה;
 .3אינ מהוות רכיב החזר הוצאות מכל סוג שהוא;
 .4אינ שייכות לקבוצות הבאות:
תוספות שאינ משולמות על בסיס חודשי ,שבועי ,יומי;
תוספות שאינ מתעדכנות על בסיס הסכמי תוספות היוקר ושיש לה מנגנו עדכו אחר;
השלמת שכר הנובעת מחוק שכר מינימו  ,התשמ"ז&.1987

עמוד  8מתו 16

להל רשימת התוספות הרוחביות בשירות המדינה*:
ש התוספת
תוס .מענות עד גיל ) 5לדירוג אחיות(
תוס .מעונות
תוספת רמת הגול
תוספת ניהול
חוקר .מבקרי
גמול מנב"ס
בריכות
גמול חיפוש
גמול השתתפות בוועדה ציבורית
משמרת רצופה
ת .רכב כבד א
ת .רכב כבד ב
תוס .משאות
גמ.אחראי ביטחו ב:
אחראי לביטחו במוסד שבו עד  15כיתות:
אחראי לביטחו במוסד שבו  15כיתות או יותר:
עוזר לאחראי לביטחו בפנימייה:
עוזר לאחראי לביטחו בפנימייה שאינה בתחו
רשות מקומית:

תערי $מעודכ
92.85
41.26
106.88
37.58
37.46
37.91
0.85
72.10
12.50
5.97
1.73
3.28
1.73
46.46
55.91
27.93

ש התוספת
מאמ 1הוצל"פ
משמרת כפולה
אחר.משמ.רנט
ת.כביש פתוח
שט .יומית ג'
שט .יומית ב'
שטחי יומית
תוספת שתיה
תוספת מאמ1
קבלת קהל ברצ0
תוספת ערבה
תוספת שטחי
תוספת מעונות
)זכויות הוריות(:

תערי $מעודכ
2.66
9.05
4.18
11.19
27.07
27.47
8.55
2.13
4.26
71.29
106.88
213.72

בעד ילד ראשו:

311

בעד ילד שני:

208

46.46

השתתפות בדמי חבר באגודות מקצועיות לשנת 2013
ביו  20.1.2013פרס הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר בנושא השתתפות בדמי חבר באגודות מקצועיות
לשנת  2013ולהל עיקריו:
החזר דמי חבר באגודות מקצועיות לשנת 2013
•

הסכו בגי חברות באגודת בית ההנדסאי והטכנאי ובעמותה לקידו ההנדסאי והטכנאי יעודכ לס של 396
 $לשנה עבור כל אחת מהאגודות.

•

הסכו בגי חברות באגודות מקצועיות אחרות יעודכ לס של  $ 385לשנה עבור אגודה אחת.

•

יצוי כי ,השתתפות המעסיק בדמי החבר תהיה עבור שתי אגודות לכל היותר.

החזר דמי חבר בלשכת רואי חשבו
•

רואי חשבו אשר לא קבלו במשכורת חודש אוקטובר  2012תשלו
להשתתפות בדמי החבר בלשכת רואי חשבו.

•

סכו ההשתתפות המרבי החל מ&  1.1.2013יהיה בס של  $ 792לשנה.

)מגול ( בגי דמי חבר זכאי

שמאי מקרקעי  ,אגרה שנתית למועצת השמאי
•

שמאי מקרקעי ,אשר לא קבלו במשכורת חודש אוקטובר  2012תשלו
להשתתפות בדמי חבר באגודת השמאי
לחוק שמאי המקרקעי התשכ"ב & .1962

•

)מגול ( בגי דמי חבר זכאי

בנוס 0לאגרה השנתית המשולמת למועצת השמאי על פי סעי8 0

סכו ההשתתפות המרבי בדמי החבר החל מ&  1.1.2013יהיה בס של  $ 792לשנה.
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החזר דמי חבר  ,כללי
•

לעובדי

בדירוגי

שאינ

נזכרי

לעיל ואשר לא חל בה

שינוי בכללי השתתפות המעסיק בדמי החבר

באגודות מקצועיות ,תעודכ בתוק 0מ& 1.1.2013תקרת השתתפות המעסיק בדמי החבר לס של $ 385
לשנה )לאגודה אחת(.
•

השתתפות המעסיק בדמי החבר לעניי סעי 0זה תהיה עבור שתי אגודות לכל היותר.

עדכון שכר לעובדי דירוג עובדים סוציאליים
ביו  20.1.2013פרס הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר בנושא עדכו שכר לעובדי דירוג עובדי סוציאליי
ע הוראות ביצוע כמופרט להל:
 .1בתוק 0מיו  1.1.2013תעודכ תוספת  2011משיעור של  4.00%לשיעור של .6.25%
 .2בתוק 0מיו  1.1.2013יוגדלו בשיעור  2.163%תוספות השכר המשולמות א ורק לעובדי דירוג העובדי
הסוציאליי  ,שאינ בעלות תחולה כללית&רוחבית ושמתקיימי בה כל אלה:
א .אינ מובאות בחשבו לעניי חישוב ער שעה;
ב .אינ מושפעות מער השעה ואינ מתעדכנות עקב עדכו המשכורת הקובעת לפנסיה;
ג .אינ מהוות רכיב החזר הוצאות מכל סוג שהוא;
ד .אינ שייכות לקבוצות הבאות:
 (1תוספות שאינ משולמות על בסיס חודשי ,שבועי ,יומי;
 (2תוספות שאינ מתעדכנות על בסיס הסכמי תוספות היוקר ושיש לה מנגנו עדכו אחר;
 (3השלמת שכר הנובעת מחוק שכר מינימו  ,התשמ"ז&.1987
 .3החל מיו  1.1.2013יגדל סכו התוספת השקלית ,מס של  $ 700לס של  $ 863.89בחודש.

הגדלת שיעורי ההפרשה לקופות גמל לקצבה במסגרת ההסכם
הקיבוצי )מסגרת( מיום  – 12.1.11פעימה ב'
כפי שפורס בהרחבה בד 0המידע של מל שכר לחודש פברואר  ,2011ובהמש לחוזר מיו  9.2.2011של הממונה
על השכר והסכמי עבודה בנושא שינוי שיעורי ההפרשה לקופות גמל לקצבה :ההסכ הקיבוצי )מסגרת( מיו
 12.1.11ותיקו להסכ המעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת מיו  ,12.1.2011החל מיו  1.1.2011הוגדלו ב&
 0.5%שיעורי הניכוי והפרשה לתגמולי בקופות הגמל לקצבה אצל העובדי המועסקי ע"י מעסיקי שחתמו על
ההסכ  ,אשר מדורגי בדירוגי הנקובי בהסכ זה.
ביו  7.1.2013פרס הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר בנושא פעימה שנייה להגדלת שיעורי ההפרשה לקופות
גמל לקצבה :תיקו להסכ המעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת מיו  ,12.1.2011לפיו החל מיו 1.1.2013
ואיל מופעלת הפעימה השנייה של ההסכ לפיה יעלו שיעורי הניכוי וההפרשה ב& ,0.5%כפי שיפורט להל.
להל הטבלות המפרטות את שיעורי הניכוי וההפרשה החדשי תו הצגת המצב החדש לעומת המצב הקיי הנכו
ליו :31.12.2012
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טבלה א' – שינוי בשיעורי הניכוי וההפרשה בקרנות פנסיה
 %ניכוי  %הפרשה  %הפרשה
מהעובד

לתגמולי

לפיצויי

מ 1.1.2011,ועד  – 31.12.2012פעימה א'

6.0%

6.5%

6.0%

מ 1.1.2013,ואיל – /פעימה ב'

6.5%

7.0%

6.0%

טבלה ב' – שינוי בשיעורי הניכוי וההפרשה בביטוחי מנהלי חדשי בלבד
 %ניכוי  %הפרשה  %הפרשה  %הפרשה לאובד
מהעובד לתגמולי לפיצויי כושר עבודה
מ 1.1.2011,ועד  – 31.12.2012פעימה א'

6.0%

6.5%

6.0%

0.0%

מ 1.1.2013,ואיל – /פעימה ב'

6.5%

7.0%

6.0%

0.0%

טבלה ג' – שינוי בשיעורי הניכוי וההפרשה לעובדי מבוטחי בביטוחי מנהלי קיימי
 %ניכוי
מהעובד

 %הפרשה  %הפרשה לאובד
לפיצויי כושר עבודה

 %הפרשה לתגמולי

מ 1.1.2011,ועד 5.5% 31.12.2012

עד  & 5.5%מותנה בתקרת  7.5%בגי 8.3%

– פעימה א'

הפרשת מעסיק לתגמולי וא.כ.ע.

מ 1.1.2013,ואיל – /פעימה 6.0%
ב'

עד  & 6.0%מותנה בתקרת  7.5%בגי 8.3%
הפרשת מעסיק לתגמולי וא.כ.ע.

עד 2.5%
עד 2.5%

יודגש כי ,בביטוח פנסיוני על רכיבי עבודה נוספת ,ללא קשר לסוג הקופה ולסוג העובד ,שיעור הפרשת המעסיק
לפיצויי לא יעלה על .6%
כמו כ לגבי עובדי שביקשו להגדיל את שיעור הניכוי מהעובד למרכיב תגמולי ל&  7%לא יחול שינוי נוס 0באחוז
הניכוי במסגרת הסכ זה.
טבלה ד' – שינוי בשיעורי הניכוי וההפרשה לעובדי בפנסיה תקציבית אשר בחרו בזמנו לבטח רכיבי עבודה
נוספת במסגרת ההסדר החליפי
 %ניכוי מהעובד
בקופ"ג

 %הפרשה
לתגמולי בקופ"ג

 %הפרשה לקופה
אישית לפיצויי

מ 1.1.2011,ועד  – 31.12.2012פעימה א'

5.5%

6.5%

6.0%

מ 1.1.2013,ואיל – /פעימה ב'

6.0%

7.0%

6.0%

תשלום שכר לעובדים שנעדרו בתקופת המבצע "עמוד ענן"
ביו  18.12.2012פרס הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר בנושא הסכ קיבוצי מיו  6.12.12בדבר תשלו
שכר לעובדי באזור הקובע אשר נקבע בתקופת מתקפת הטילי בימי  10.3.12עד  15.3.12ובמבצע "עמוד ענ"
בתקופה  14.11.12עד  23.11.12ולהל עיקריו:
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אזור קובע
מי שמתגורר בישובי אשר שטח נמצאי בטווח של עד  7ק"מ מרצועת עזה ובטווח של בי  7ל& 40ק"מ מרצועת
עזה ,כפי שנקבע לצור תקנות מכוח מס רכוש וקר פיצויי התשכ"א –  .1961רשימת הישובי המלאה מפורטת
בנספח א' לחוזה האמור.
התקופה הקובעת
התקופה הקובעת לעניי התשלו הינה התקופה שמיו  10.3.2012ועד יו  15.3.2012וכ מיו  14.11.2012ועד
ליו .23.11.2012
תשלו שכר לעובדי בתקופת ההסכ
לכל עובד ישול מלוא השכר ,לרבות תנאי סוציאליי  ,בשל היעדרותו בכל יו ויו בתקופה הקובעת ועל פי
האזור הקובע ,ובלבד שמתקיימי לגביו אחד התנאי המפורטי בחוזר האמור.
נית לחלק את אוכלוסיית הזכאי לשניי :
•

עובדי המועסקי במוסד חינוכי הנמצא באזור הקובע ,אשר נסגר לפי הוראת פיקוד העור 0במהל התקופה
הקובעת או בחלק ממנה;

•

עובדי אשר נעדרו מעבודת לצור ההשגחה על ילדיה הנמצאי עמ עקב סגירת המוסדות החינוכיי לפי

הוראת פיקוד העור 0במהל התקופה הקובעת או בחלק ממנה.
למי שנעדר במהל חודש מר 2012 1התשלו יבוצע בגי היעדרות עד  5ימי עבודה לכל היותר ה לגבי העובדי
המועסקי בשבוע של  5ימי עבודה וה לגבי העובדי המועסקי בשבוע של  6ימי עבודה.
למי שנעדר במהל חודש נובמבר  2012התשלו יבוצע בגי היעדרות עד  7ימי עבודה לכל היותר לגבי העובדי
המועסקי בשבוע של  5ימי עבודה ועד  9ימי עבודה לגבי העובדי המועסקי בשבוע של  6ימי עבודה.
הגדרת בסיס השכר לתשלו
 .1השכר אשר ישול בגי ההיעדרות עקב המצב הביטחוני ,יהיה "שכר העבודה היומי" ,כהגדרתו בתקנות מס
רכוש וקר פיצויי )תשלו פיצויי ()נזקי מלחמה ונזק עקי ,(0התשל"ג &.1973
 .2השכר האמור יחושב לפי הממוצע ,בשלושת החודשי אוגוסט ,ספטמבר ,אוקטובר  ,2012של השכר ליו
עבודה ,כשהוא מחושב לפי הרכיבי המובאי בחשבו לחישוב ער שעה )או ער יו  ,לפי העניי( .שכר זה לא
יעלה על ה"השכר המרבי" בס של ) $ 1,020בנתוני חודש ספטמבר .(2012
 .3התשלו עבור ימי ההיעדרות יחושב כמכפלה של השכר היומי שחושב כאמור במספר הימי בתקופה הקובעת
בה העובד לא עבד והוא יהווה בסיס להפרשות וניכויי לקופות גמל )קר פנסיה ,קר השתלמות וקופות גמל
לתגמולי (.
 .4עובד אשר לא עבד באחד או יותר משלושת החודשי אוגוסט ,ספטמבר ,אוקטובר  ,2012א עבד בחודש
נובמבר  ,2012יבוצע לגביו החישוב כדלקמ:
א.

א עבד לפחות שלושה חודשי לפני חודש נובמבר  – 2012על פי הממוצע של שלושת החודשי
האחרוני המלאי בה עבד )ג א לא היו ברצ.(0

ב.

א עבד בסה"כ פחות משלושה חודשי לפני חודש נובמבר  – 2012על פי הממוצע של חודשי העבודה
המלאי בה עבד בתקופה שקדמה לחודש נובמבר .2012

ג.

א לא עבד חודש עבודה מלא לפני חודש נובמבר  – 2012על פי השכר החודשי שלפיו חושב שכרו בגי
הימי בה עבד בחודש נובמבר .2012

 .5לגבי עובד אשר שכרו מחושב על בסיס יומי ,כשכר שעה או לפי תפוקות:
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א.

מספר הימי

לחישוב השכר היומי הממוצע בשלושת החודשי

לעובדי במקומות עבודה בה עובדי חמישה ימי
ב.

אוגוסט ,ספטמבר ,אוקטובר 2012

בשבוע & הינו  66ימי .

מספר הימי לחישוב השכר היומי הממוצע בשלושת החודשי הנ"ל לעובדי במקומות עבודה בה
עובדי שישה ימי בשבוע – הינו  79ימי .

ג.
ד.

שכר זה לא יעלה על ה"השכר המרבי" בס של ) $ 1,020בנתוני חודש ספטמבר .(2012
עובד אשר לא עבד באחד או יותר משלושת החודשי
בחודש נובמבר  ,2012יבוצע לגביו החישוב כדלקמ:

אוגוסט ,ספטמבר ,אוקטובר  ,2012א עבד

 (1א עבד לפחות שלושה חודשי לפני חודש נובמבר  – 2012על&פי הממוצע של שלושת החודשי
האחרוני המלאי בה עבד )ג א לא היו ברצ.(0
 (2א עבד בסה"כ פחות משלושה חודשי לפני חודש נובמבר  – 2012על פי הממוצע של ימי העבודה
בחודשי העבודה המלאי בה עבד בתקופה שקדמה לחודש נובמבר .2012
 (3א לא עבד חודש עבודה מלא לפני חודש נובמבר  – 2012על פי השכר שלפיו חושב שכרו בגי
הימי בה עבד בחודש נובמבר .2012
 .6לעובד אשר לא עבד במש חלק מיו עבודה ,ישול שכר באופ יחסי ,ובלבד שמספר השעות בה לא עבד
העובד גבוה משעה אחת.
 .7יש לבצע הפרשות וניכויי לקופות גמל )קר פנסיה ,ביטוח מנהלי  ,קר השתלמות וקופות גמל לתגמולי (
לגבי השכר המשול על&פי סעי 0זה ,בגי הרכיבי הרלוונטיי לכל סוג של הפרשה.
 .8לעניי חישוב היק 0ההעסקה השנתי של עובדי המועסקי על בסיס יומי או שעתי ,לצור חישוב תשלומי
שנתיי המגיעי לה  ,יראו את ימי ההיעדרות כאילו היו ימי היעדרות בשכר.
תחולה
הוראות חוזר זה לא יחולו על אלה:
•

מי שנקרא לשירות עבודה לפי חוק שירות עבודה בשעת חירו התשכ"ז&.1967

• מי שחל לגביו הסכ קיבוצי אחר ,שהסתדרות העובדי הכללית החדשה אינה צד לו ,ואשר מסדיר ,בי
היתר ,תשלו שכר בעד תקופת היעדרות באזור הקובע ,בתקופה הקובעת ,כולה או חלקה.
יודגש כי ההסכ מיוש במשרדי הממשלה ,לקוחות נוספי שמעונייני ליישמו – מתבקשי לפנות לתאו
למנהל הלקוח במל שכר.

עדכון שכר לסגל אקדמי בכיר וזוטר ומורים מן החוץ במכללות
קיבוצי מיו

 12.6.2011בתוק 0מיו

בהתא להודעת המועצה להשכלה גבוהה מיו  23.12.2012לפי הסכ
 1.1.2013עודכנו טבלאות השכר של הסגל האקדמי הבכיר במכללות.
בהתא להסכ קיבוצי מיוחד שנחת ביו  17.3.2012בי המוסדות להשכלה גבוהה בישראל לבי הפורו
המתא של ארגוני הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטאות וארגוני הסגל האקדמי הזוטר במוסדות להשכלה
גבוהה בישראל )פורס בהרחבה בד 0המידע של מל שכר לחודש יולי  ,(2012בתוק 0מיו  1.1.2013יעלה סכו
שכר היסוד לחברי הסגל האקדמי הזוטר והמורי מ החו 1בשיעור ) 2.9%מ& & 5.8%נכו ליו  31.12.2012ל&
.(8.7%
כמו כ ,תבוצע הגדלה נוספת של  0.5%בהפרשות הפנסיוניות כדלקמ:
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א.

בקופת גמל לקצבה ,שהינה קר פנסיה צוברת חדשה:
 (1שיעור הפרשת המעסיק לתגמולי יגדל ב& 0.5%עד התקרה של ;7.0%
 (2שיעור הניכוי מהעובד לתגמולי יגדל ב& 0.5%עד התקרה של .6.5%

ב.

בקופת גמל לקצבה שהינה ביטוח מנהלי או קופת גמל לא משלמת לקצבה א ערב ההסכ שיעור הפרשת
המעסיק לתגמולי ולביטוח אבד כושר עבודה הינו נמו מ& 7.5%ושיעור הניכוי מהעובד לתגמולי הינו נמו
מ& ,7.0%אלא א כ ביקש העובד להגדילו עד כדי :7.0%
 (1שיעור הפרשת המעסיק לתגמולי יגדל ב& 0.5%עד התקרה של  7.5%בשיעור הכולל לתגמולי ואבדו כושר
עבודה;
 (2שיעור הניכוי מהעובד לתגמולי יגדל ב& 0.5%עד התקרה של .7.0%

סכומים שלא ניתנים לעיקול בשנת 2013
במסגרת סעי 8 0של חוק הגנת השכר התשי"ח &  1958ובהתא לתוספת של סעי) 5 0א( לחוק הבטחת הכנסה
התשמ"א  1981נקבעו סכומי שלא ניתני לעיקול בהתא להרכב המשפחתי.
להל טבלה המפרטת סכומי שלא ניתני לעיקול לפי ההרכב המשפחתי נכו לשנת  2013לעומת שנת :2012
מס"ד

הרכב המשפחה

שנת 2012

שנת 2013

.1

יחיד

2,093

2,122

.2

רווק/גרוש/אלמ/ה  +ילד

3,384

3,432

.3

רווק/גרוש/אלמ/ה  +ילדי

4,221

4,281

.4

זוג

3,139

3,183

.5

זוג  +ילד

3,641

3,692

.6

זוג  2 +ילדי ויותר )אישה לא עובדת(

4,143

4,201

.7

זוג  2 +ילדי ויותר )אישה עובדת(

4,143

4,201

.8

שלושה בני זוג

4,185

4,244

.9

שלושה בני זוג  +ילד

4,687

4,753

.10

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

5,189

5,262

.11

שלושה בני זוג  2 +ילדי ויותר )אישה עובדת(

5,189

5,262

.12

אישה נוספת במשפחה מורחבת

1,046

1,061

א

הסכו

הקבוע בטבלה שלעיל עולה על  80%משכר העבודה החודשי של העובד ,יקט הסכו

שאינו נית

לעיקול ,להעברה או לשעבוד ,לכדי  80%משכר העבודה החודשי .
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א שכר העבודה משתל על בסיס של יו יהיה הסכו שאינו נית לעיקול ,להעברה או לשעבוד משכר העבודה
היומי & החלק העשרי וחמישה מהסכומי הנ"ל.
יצוי כי במקרה של עיקול ,העברה או שעבוד לש תשלו מזונות אי הגבלה לעקל מלוא השכר.

עדכוני שכר בשלטון המקומי
הסכ קיבוצי כללי מיו  10.1.2013לדירוג חינו ,/נוער ,חברה וקהילה
ביו  10.1.2013נחת הסכ קיבוצי להמש יישו ההסכ בדבר תוספת  7.25%שחל על עובדי המועסקי
ברשויות המקומיות בדירוג חינו ,נוער חברה וקהילה )החינו המשלי ( וכ על המדריכי השעתיי אשר מיוצגי
על ידי ההסתדרות.
עובדי החינו /המשלי יהיו זכאי למפורט להל:
 .1עדכו תוספת 2011
החל מיו  1.7.2013תגדל שיעורה של תוספת  2011מ&  4%ל&  5.4%וזאת ללא שינוי ביתר הכללי החלי לגבי
תוספת זו .כמו כ ,במועד האמור יעלה שיעור ההגדלה של תוספות השכר הקבועות בסעי 9.8 0להסכ
המסגרת משיעור של  4%לשיעור של .5.4%
 .2עדכו הוותק המזכה במענק יובל
החל מה&  1.1.2013יעמוד הוותק המזכה במענק יובל על  25שני .
מובהר כי ביתר הכללי המזכי במענק יובל לא יחול כל שינוי.
 .3תוספת תואר שני
החל מיו  1.1.2013עובדי בעלי תואר אקדמי שני ) (M.A.או בעלי תואר שלישי ) (P.H.D.יהיו זכאי לגמול
תוספת תואר שני בשיעור .5%
תוספת תואר שני תחושב על בסיס השכר המשולב ,וכ על בסיס תוספת  ,94תוספת  (3%) 2001תוספת 2009
ותוספת .2011
תוספת תואר שני תהווה שכר לכל דבר ועניי ותובא בחשבו לעניי חישוב ער שעה ,לעניי חישוב פיצויי
פיטורי כמשמעות בחוק פיצויי פיטורי  ,התשכ"ג –  ,1963לעניי גמלאות ,לעניי הפרשות לקר פנסיה,
הפרשות לקר השתלמות ולעניי כל הפרשה אחרת הנהוגה לעניי השכר המשולב.
 .4דמי החבר לקר לפעילות רווחה של עובדי הרשויות המקומיות
החל מיו  ,1.1.2013עובדי החינו המשלי יהיו זכאי להשתתפות המעסיק בדמי החבר בקר לפעילות
רווחה של עובדי הרשויות המקומיות ,על פי הכללי המפורטי בהסכ הקיבוצי מיו  ,15.11.2011כפי
שמפורט בהרחבה בד 0מידע של מל שכר לחודש דצמבר .2012
מובהר ,כי לא תהייה השתתפות של המעסיק בדמי החבר בקר בגי התקופה שקדמה ליו .1.1.2013
 .5עדכו גמול "כפל תואר"
החל מיו  1.1.2013יעודכ שיעור גמול "כפל תואר" ל&.6%
אי שינוי בכללי הזכאות לגמול כפל תואר כמפורט בהסכ חינו ונוער  2010המתוק.
המדריכי השעתיי ,יהיו זכאי למפורט להל:
 .1לתוספת  2011כמפורט לעיל.
 .2להשתתפות בדמי החבר בקר כמפורט לעיל.
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עדכו תוספת  2011לעובדי הוראה המועסקי בבעלויות בחטיבות העליונות
בהתא לחוזר משרד החינו ,על כל העובדי המדורגי בדירוג עובדי הוראה ,המועסקי על&ידי הבעלויות על
החינו המפוקחות על ידי משרד החינו ,בחטיבות העליונות בלבד ,החל ממשכורת חודש ינואר  2013יבוצע יישו
פעימה שלישית של תוספת השכר במגזר הציבורי בהתא להסכמי הקיבוציי שנחתמו לגבי עובדי ההוראה ,וכל
זה בהתא לחלקיות העסקת בחטיבות העליונות בלבד ובכפו 0להוראות תחולה מיוחדות כפי שיפורט להל:
 .1עדכו שיעור תוספת 2011
החל ביו  1.1.2013ועד ל& 30.6.2013יגדל השיעור של תוספת  2011מ&  4%לשיעור של .6.25%
 .2תוספת הסכ תגבור הוראה  '94ותוספת הסכ '87
החל מיו  1.1.2013ועד ליו  30.6.2013יגדלו הסכומי של תוספת הסכ תגבור הוראה  '94ושל תוספת
הסכ  '87בהתא לאמור להל:
תוספת הסכ תגבור '94

תוספת הסכ '87

סוג עובדי הוראה
עובדי הוראה שאינ מועסקי על,פי תנאי רפורמה וכ
לגבי מנהלי המועסקי על פי תנאי רפורמת "עוז
לתמורה"

$ 156.75

$ 174.31

עובדי הוראה שאינ מנהלי ,אשר מועסקי ביישו
חלקי של רפורמת "עוז לתמורה"

$ 187.74

$ 208.77

עובדי הוראה שאינ מנהלי ,המועסקי ביישו מלא של
רפורמת 'עוז לתמורה''

$ 218.72

$ 243.22

יודגש כי לאור הדרישה לעדכו תוספות שכר לעובדי הוראה בחטיבות העליונות בלבד ,הרשויות המקומיות
מתבקשות לפנות למנהל לקוח במל שכר לצור הגדרת זיהוי עובדי ההוראה בחטיבות העליונות.

עדכו שכר בכירי ונבחרי ברשויות המקומיות
בהתא להוראות שפורסמו ע"י המנהל הכללי של משרד הפני והממונה על השכר במשרד האוצר ,בוצע החל מיו
 ,1.1.2013עדכו שכר עובדי בכירי ונבחרי ברשויות המקומיות בשלטו המקומי.

חוזר זה נועד למידע כללי בלבד וייתכ כי נפלו בו טעויות ו/או השמטות .לפיכ אי בחוזר זה כדי להוות תחלי0
לחוות דעת מקצועית פרטנית וכל המסתמ על המידע בכל דר שהיא ,עושה זאת על אחריותו בלבד .האמור בחוזר
זה כפו 0לאמור בחקיקה ,פסיקה ,הוראות ביצוע מנהליות ,והסכמי מחייבי אחרי .
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