תארי פרסו 24.3.2013 :

סיום הארכת תאומי מס

החודש בדף המידע
מס הכנסה וביטוח לאומי
• סיו הארכת תאומי מס;
עדכוני שכר בשלטו המקומי
• ניצול ימי מחלה ופדיו"
לעובדי הוראה בעקבות

כפי שפורס בד מידע של מל שכר לחודש ינואר  ,2013על סמ החוזר של
רשות המסי מיו  2.1.2013ניתנה אורכה לאישורי על תיאומי מס הכנסה
שתוקפ פג בתו שנת המס  .2012בהתא לכ בוצעו במערכות השכר של מל
שכר הארכות תיאומי המס באופ" מרוכז .יוזכר כי תקופת האורכה הייתה עד
לתשלו שכר בגי" חודש פברואר  2013או עד  – 13.3.2013המאוחר מבי"
השניי  .ע סיו תקופת האורכה בוטלו במערכות השכר של מל שכר כל
התיאומי לשנת המס  ,2013אשר הוארכו באופ" מרוכז בתחילת השנה וטר
חודשו.

מעבר לרפורמת "עוז
לתמורה";
• עדכו" תוספות שכר
למצילי ;

עדכוני שכר בשלטון המקומי
ניצול ימי מחלה ופדיו לעובדי הוראה בעקבות מעבר לרפורמת "עוז
לתמורה"
ההסכ הקיבוצי "עוז לתמורה" שנחת בי" ארגו" המורי מול מרכז השלטו"

שכר והסכמי קיבוציי
הסכ שכר עבור הרשות
הארצית לכבאות והצלה;

המקומי ושלוש הערי הגדולות ,שינה את תנאי העסקת עובדי ההוראה ,ובי"
היתר ג את בסיסי המשרה של עובדי ההוראה .בהתא לכ ,ביו 24.2.2013
פרס משרד החינו חוזר לבעלויות תשע"ג 5/בנושא ניצול ימי מחלה ופדיו"
בעקבות מעבר לרפורמת "עוז לתמורה" הקובע נוהל בנוגע לימי מחלה של עובדי
הוראה בחטיבות העליונות בהתא להסכ הקיבוצי "עוז לתמורה" לעניי" ניצול
בפועל של ימי מחלה ,לעניי" גרירת ימי מחלה ולעניי" פדיו" ימי מחלה בלתי
מנוצלי בהתא לתקנו" תנאי השירות של עובדי הוראה ,סעי .1.25.3.1
להל" עיקרי החוזר:
 .1צבירת ימי מחלה

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

א.

עובד הוראה זכאי ל( 30ימי מחלה בשנה.

ב.

להל" הפירוט של היקפי המשרה המרביי
מחלה:

עבור

נית" לצבור ימי

 (1ביישו מלא של הרפורמה:
סוג מורה

היק משרה מרבי

היק משרה באישור חריג

ללא זכאות לתוספת א 100%

125%

107%

125%

ע זכאות לתוספת א
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 (2ביישו חלקי של הרפורמה:
) (1מורה ללא זכאות לתוספת א :
שנת הלימודי

היק משרה מרבי

היק משרה מרבי באישור חריג

תשע"ב

130%

(((

תשע"ג

131%

(((

תשע"ד

114%

128%

) (2מורה הזכאית לתוספת א :
שנת הלימודי

היק משרה מרבי

היק משרה מרבי באישור חריג

תשע"ב

138.6%

(((

תשע"ג

139.3%

(((

תשע"ד

121.6%

128%

) (3מנהל( ) 100%באישור מיוחד עבור מקרי חריגי – ;(117%
ג.

יצוי" כי עובד הוראה זכאי לצבור ימי מחלה שלא נוצלו ג

ד.

גרירת ימי המחלה תתבצע בהתא להסכמי הקיבוציי .

ממעסיקי אחרי בה עבד בהוראה.

 .2ניצול ימי מחלה בפועל וגרירת ימי מחלה
א.

חישוב שעות המחלה לה זכאי עובד ההוראה מבוצע באמצעות המרת החישוב של ימי מחלה לשעות,
עפ"י הכפלת בסיס משרתו ב( ,4.33ובכפו להיק משרתו .חישוב זה חל על כלל עובדי ההוראה בחטיבות
העליונות ,ג א ה טר הצטרפו לרפורמת "עוז לתמורה".
יצוי" כי כל החישובי שנעשו עד שנת הלימודי תשע"ב על פי מכפלה ב( 4לא ישונו וה ייגררו לשני
הבאות כימי .

ב.

נקבעו מכסות חדשות לשעות עבודה במשרה מלאה בהתא

לרפורמת "עוז לתמורה" שמפורטות

בטבלאות בחוזר .יודגש כי מכסת הימי נותרה ללא שינוי.
ג.

ניכוי שעות ( כשעובד הוראה נעדר מעבודתו היעדרות מוצדקת ,וזאת ,עפ"י מסמכי רפואיי המאשרי
את ההיעדרות כמוצדקת ,מנכי לו את שעות המחלה עפ"י מערכת השעות שלו לאותו יו או לאות
ימי  .למע" הסר ספק שעות תומכות הוראה ושעות פרטניות אות מחסיר המורה בגי" מחלה כאמור
ינוכו ממכסת שעות המחלה.

ד.

עובד הוראה רשאי לגרור ימי מחלה בי" מעסיקי בהתא למספר הימי שנצברו אצל המעסיקי
הקודמי  .לצור חישוב כמות הניצול בפועל הימי יתורגמו לשעות ,כ שניכוי ימי המחלה המנוצלי
ממכסת ימי המחלה הכוללי יתבצע לפי שעות ולא לפי ימי .

 .3פדיו ימי מחלה בלתי מנוצלי
א.

עובד הוראה הזכאי לפדיו" מהבעלות בה הועסק ,עפ"י הכללי הקיימי  ,ימשי להיות זכאי לפדיו" ימי
מחלה בלתי מנוצלי  ,עפ"י התנאי שהיו נהוגי עד כה.

עמוד  2מתו 5

עדכו תוספות שכר למצילי
בהתא להודעת מרכז השלטו" המקומי אשר פורסמה בחוזר מנכ"ל מס'  509לחודש ינואר  ,2013בתוק מיו
 1.1.2013עודכנו תוספות שכר למצילי כדלקמ":

תוספת מצילי ותיקי
זכאי

לתוספת זו הינ

מצילי ברשויות המקומיות ,אשר התקבלו לעבודה עד ליו  ,10.4.2000וכ" מצילי

שלגביה התקבלה החלטת ועדה פריטטית בעניי" מעמד .
בתוק מ( 1.1.2013סכו תוספת מצילי וותיקי עודכ" מ(  2 3,454.60ל( .2 3,509.87

תוספת מצילי חדשי
זכאי לתוספת זו הינ מצילי שהתקבלו לעבודה מיו  11.4.2000ואיל ,ואשר לא התקבלה לגביה החלטת
ועדה פריטטית בעניי" מעמד .
בתוק מ( 1.1.2013סכו תוספת מצילי חדשי עודכ" מ(  2 8.42ל(  2 8.55לכול שעת עבודה.

הסכם שכר עבור הרשות הארצית לכבאות והצלה
ביו  8.8.2012פורס ברשומות חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה ,התשע"ב( ,2012לפיו ביו  8.2.2013הוקמה
במשרד לביטחו" פני הרשות הארצית לכבאות והצלה אליה הועברו כבאי מאיגודי הערי לכבאות והמחלקות
העירוניות לשירותי הכבאות לרשות הארצית לכבאות והצלה בכל האר .3לכ קד הסכ קיבוצי שנחת ביו
 15.7.2012בי" המדינה לבי" הסתדרות העובדי החדשה בעניינ של העובדי העוברי מאיגודי הערי לכבאות
והמחלקות העירוניות לשירותי הכבאות לרשות הארצית לכבאות והצלה ובעניינ של הכבאי החדשי אשר
נקלטו וייקלטו ישירות לשירות המדינה .ביו  10.2.2013פרס הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר ע הוראות
ביצוע להסכ הנ"ל ולהל" עיקרי ההסכ בהקשר לשכר הכבאי :
 .1מענק חד פעמי בס  4,700ש"ח
א .במשכורת חודש אפריל  2013ישול לכל העובדי העוברי מאיגודי הערי לכבאות והמחלקות העירוניות
לשירותי הכבאות לרשות הארצית לכבאות והצלה מענק חד פעמי בס ;2 4,700
ב.

סכו

המענק יהיה כפו לחלקיות המשוקללת על בסיס שישה חודשי עבודה שקדמו לחודש תשלו

המענק;
ג.

המענק לא יהווה שכר לשו עניי" ,לא יובא בחישוב פיצויי פיטורי" או ער שעה לעבודה נוספת ולא יבוצעו
בגינו הפרשות כלשה" לקופות גמל וקרנות השתלמות.

 .2תוספת בט"פ
א .בתוק מיו  1.2.2013תשול במשכורת של העובדי המדורגי בדירוג כבאי חדש תוספת בט"פ
בשיעור של  5%מהשכר המשולב זאת במקו תוספת "כבאי חדש" ששולמה מתארי  1.1.2012ועד
;31.1.2013

עמוד  3מתו 5

ב.

לעובדי אלה )כבאי חדשי ( החל ממשכורת חודש פברואר  2013יעלה שיעור התוספת בשתי פעימות
כדלקמ":

ג.

תחולה

שיעור תוספת בט"פ לכבאי חדש

לפני ההסכ

5%

מ 1.2.2013%ועד 31.01.2014

10%

מ 1.2.2014%ואיל

13%

בנוס ,מיו כינו" הרשות הארצית לכבאות והצלה תשול תוספת בט"פ ג לעובדי המדורגי
בדירוגי שהסכמי קיבוציי חלי עליה  ,העוברי מאיגודי הערי לכבאות והמחלקות העירוניות
לשירותי הכבאות לרשות הארצית לכבאות והצלה ,אשר הועסקו ע"י איגודי הערי לכבאות והמחלקות
העירוניות לשירותי הכבאות לפני ;15.7.2010

ד.

ה.

התוספת תשול על בסיס השכר המשולב לפי אחוזי כדלקמ":
תחולה

שיעור תוספת בט"פ

מ 1.2.2013%ועד 31.1.2014

5%

מ 1.2.2014%ועד 31.1.2015

10%

מ 1.2.2015%ואיל

15%

תוספת בט"פ לא תהווה בסיס לכל תוספת אחרת; לא תהווה תוספת קבועה כהגדרתה בסעי 2.3
ל"הסכ בלתי ייחודיי " מיו  ;4.8.2003לא תובא בחשבו" בחישוב ההשלמה לשכר מינימו ולא תובא
בחשבו" בחישוב "שכר גבוה" כהגדרתו בסעי  14להסכ )כפי המוסבר בסעי  5שלהל"(.

ו.

תוספת בט"פ תהווה שכר לכל דבר ועניי" ,לרבות חישוב פיצויי פיטורי" ,ער שעה לעבודה נוספת ,ויבוצעו
בגינה הפרשות לקופות גמל לפנסיה וקרנות השתלמות.

 .3תוספת גמול )ער (  25שעות עבודה )רגילות( לכבאי דור ביניי
התוספת תשול לעובדי העוברי מאיגודי הערי לכבאות והמחלקות העירוניות לשירותי הכבאות לרשות
הארצית לכבאות והצלה בתוק מ(  1.2.2013כלהל":
א.

התוספת תשול לעובדי העוברי שהחלו העסקה מ(  4.4.1999ועד  31.12.2009במחלקות העירוניות
לשירותי הכבאות או שהחלו העסקה מ(  1.1.2002ועד  31.12.2009באיגודי הערי לכבאות;

ב.

התוספת מותנית בביצוע משמרות בפועל ותשול לפי דיווח חודשי;

ג.

תוספת גמול ער תשול במקו תוספת  ,13.59%לפי  25שעות רגילות בשיעור  100%מער השעה;

ד.

הבסיס לחישוב התוספת יכלול את כל הרכיבי שנכללי בבסיס לער השעה.

ה.

תוספת גמול ער לא מהווה תוספת קבועה כהגדרתה בסעי  2.3ל"הסכ

בלתי ייחודיי " מיו

;4.8.2003
ו.

תוספת גמול ער לא תובא בחשבו" בחישוב השלמה לשכר מינימו ;

ז.

תוספת גמול ער תהווה שכר לכל דבר ועניי" ותילקח בחשבו" לחישוב ער שעה ,יבוצעו בגינה הפרשות
לקופות גמל לקצבה לפי הוראות הסכ

מעבר לפנסיה צוברת )הפרשות ברובד השני – רובד עבודה

נוספת( ,א לא יבוצעו בגינה הפרשות לקר" השתלמות.
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 .4תוספת  13.59%לכבאי בט"פ וכבאי חדש
התוספת תשול בתוק מ(  1.2.2013לעובדי המדורגי בדירוג "כבאי חדש" אשר מועסקי במשרד לביטחו"
פני ולעובדי החדשי שייקלטו לרשות כלהל":
א.

הבסיס לחישוב התוספת  13.59%יכלול :שכר משולב ,תוספת כבאות ,תוספת חומ"ס ,תוספת הסכ שכר
.1999

ב.

התוספת תהווה בסיס לחישוב תוספת הסכ  (3.6%) 2001ותוספת .2011

ג.

התוספת מהווה תוספת קבועה כהגדרתה בסעי  2.3ל"הסכ בלתי ייחודיי " מיו  ,4.8.2003תובא
בחשבו" בחישוב השלמה לשכר מינימו  ,תהווה שכר לכל דבר ועניי" ,לרבות חישוב פיצויי פיטורי" ,ער
שעה לעבודה נוספת ,ויבוצעו בגינה הפרשות לקופות גמל לפנסיה וקרנות השתלמות.

 .5תקרה לשכר גבוה
א.

מיו כינו" הרשות ,לעובדי העוברי מאיגודי הערי לכבאות והמחלקות העירוניות לשירותי הכבאות
לרשות הארצית לכבאות והצלה ,תיקבע תקרת לתשלו השכר לפי שיעור  87.5%משכר בגובה של
.2 41,088

ב.

הסכו האמור ) (2 41,088יעודכ" החל מחודש ינואר  2013ובכל שנה שלאחר מכ" בחודש ינואר בהתא
לשיעור השינוי בי" מדד חודש דצמבר שלפניו המתפרס ב(  15בינואר ,לבי" מדד חודש דצמבר .2011
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