תארי פרסו 26.6.2013 :

החודש בדף המידע
מס הכנסה וביטוח לאומי
• עדכו מע"מ ומס שכר למוסדות
כספיי ל;18%%
• שינויי ברשימת היישובי

עדכון מע"מ ומס שכר למוסדות כספיים ל18%-
ביו  28.5.2013פורס ברשומות צו מס ער מוס )שיעור המס על עסקה ועל
יבוא טובי()תיקו( ,התשע"ג ,2013%לפיו בתוק מיו  2.6.2013יעלה שיעור
המס על עסקה בישראל ועל יבוא טובי מ 17%%ל 18%%ממחיר העסקה או
הטובי.
בהמש לכ ,ביו  2.6.2013פורס ברשומות צו מס ער מוס )שיעור המס על

המזכי בהטבת המס עפ"י סעי
 11לפקודה – הבהרה ותיקו;

מלכ"רי ומוסדות כספיי ()תיקו( ,התשע"ג ,2013%לפיו בתוק מיו 2.6.2013
יעלה שיעור מס שכר ורווח שישול על פעילות בישראל של מוסד כספי ,מ%
 17%ל 18%%מהשכר ששיל והרווח שהפיק.

;101

יודגש כי ,אי שינוי לגבי שיעור מס שכר על מלכ"רי העומד כיו על .7.5%

• הפקה אלקטרונית של טופס
• הגדרת "נכות" לעניי סעי 9א
לפקודה;

שינויים ברשימת הישובים המזכים בהטבות מס

שכר והסכמי קיבוציי
• עדכו תערי קצובת הבראה
לשנת ;2013
• הפחתת דמי הבראה לרופאי –
יישו חלקי ביוני ;2013
• תשלו מענק יובל לעובדי
הוראה;
• עמותות רווחה לגמלאי
המבוטחי בפנסיה תקציבית %
הוספת דירוגי זכאי ;
עדכוני שכר בשלטו המקומי
• רפורמת עוז לתמורה – החלטת
ועד היגוי מיו ;28.5.2013
• הפעלת משמרות תגבור לאחריות
טיפות חלב בשלטו המקומי;
דיני עבודה
•

עפ"י סעיף  11לפקודה – הבהרה ותיקון
כפי שפורס

בהרחבה בד המידע של מל

שכר לחודש מאי  ,2013ביו

 13.5.2013פרסמה סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת של רשות המסי בישראל
הודעה על שינויי ברשימת הישובי המזכי בהטבות מס עפ"י סעי 11
לפקודה ע רקע והוראות ביצוע לצירו  3ישובי חדשי )בית ג'א ,כיסרא%
סמיע ומזרעה( לצור מת זיכוי ממס עפ"י סעי  11לפקודה וגריעת  5ישובי
)מועצה אזורית אילות ,בית שא ,חצור הגלילית ,מועצה אזורית ערבה תיכונה,
ערד( מרשימת הישובי המזכי בהטבת המס האמורה.
בהמש פורסמה הודעה חדשה ע הבהרה ותיקו לעניי צירו  3היישובי
החדשי )בית ג'א ,כיסרא%סמיע ומזרעה( לסעי  11לפקודה .כדלקמ:

לגבי יחיד אשר היה תושב ישוב כאמור ,לפני יו :23.5.2013
א.

מניי  12החודשי יחל ביו החלטת בג"צ ,קרי  ,22.5.2012או ביו היותו
של אד לתושב היישוב – המאוחר מבי השניי .

ב.

המעבידי יהיו רשאי להעניק את ההטבה לעובדיה
 23.5.2013יסתיי מניי  12החודשי לגביה ;

ג.

יודגש כי הטבות המס יינתנו רק בגי התקופה שמיו

העסקה נכונה של בני נוער.

שהחל מיו

 ,23.5.2013מועד

כניסת היישובי לרשימה ,לפי החלטות בג"צ.
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לגבי יחיד אשר יהיה תושב ישוב כאמור ,ביו  23.5.2013ואיל!:
א .תקופת  12חודשי רצופי תימנה או מיו  23.5.2013או מיו שבו היה לתושב היישוב המזכה ,המאוחר מבי
השניי .
ב .יודגש כי ,היות ולא ימלאו לו  12חודשי כתושב אחד הישובי הנ"ל ,במהל שנת המס  ,2013המעבידי לא
יורשו להעניק הטבת מס לתושבי היישובי הנ"ל בגי שנת המס .2013
ג .תושב ישוב כאמור יהיה זכאי לזיכוי בשנת המס  ,2013רק באמצעות הגשת דוח לפקיד שומה.

הפקה אלקטרונית של טופס 101
כפי שפורס בהרחבה בד המידע של מל שכר לחודש אפריל  ,2012ביו  20.2.2012פרס סמנכ"ל בכיר שומה
וביקורת של רשות המסי חוזר בנושא ביטול כללי הפטור ממילוי טופס  101מידי שנה והחלת כללי חדשי
למילוי טופס  101אלקטרוני ,לפיו הוחלט ברשות המסי כי:
 .1בתו שנת המס  2012יפוג תוקפ של כל אישורי הפטור ממילוי טופס  ,101והחל מיו  1.1.2013יהיה על
המעבידי לדרוש מעובדיה מילוי טופסי  101עפ"י תקנה  2לתקנות מס הכנסה )ניכוי ממשכורת ושכר עבודה(,
התשנ"ג.1993%
 .2מכא ואיל לא יאושרו פטורי נוספי ממילוי טופס  101מידי שנה.
 .3ייקבעו כללי חדשי שיאפשרו למעבידי שיעמדו בתנאי שייקבעו ,להפיק בצורה אלקטרונית את טופסי 101
על נספחיה .
בהמש לכ ,כפי שפורס בהרחבה בד המידע של מל שכר לחודש יוני  ,2012ביו  20.5.2012פרס סמנכ"ל בכיר
שומה וביקורת של רשות המסי חוזר בנושא כללי והוראות להפקת טופס  101אלקטרוני והוראות מיוחדות
לעניי משלמי קצבה .2012 %
ביו  30.12.2012פרס המשנה למנהל רשות המסי )בפועל( חוזר לפיו לנוכח אי%היערכות של מעבידי רבי
מבחינת המיכו והטמעת המתכונת החדשה של מילוי טופס  ,101נוס על העדר קשר שוט בי משלמי הקצבה לבי
מקבליה ,הוחלט בהנהלת רשות המסי כדלקמ:
 .1תוק הפטורי ממילוי טופס  101שניתנו למעסיקי לפי הכללי הישני בשנת המס  ,2012יואר עד ליו
;31.12.2013
 .2הכללי החדשי שפורסמו ביו  20.5.2012יחולו החל משנת המס ) 2014במקו משנת המס ;(2013

לאור האמור לעיל ,אנו ממליצי לכל הלקוחות להיער! לקראת סיו תקופת הפטורי ממילוי
טופס  101ולהפקה של טופס  101לכלל העובדי והגמלאי החל משנת .2014
כפי שכבר פורס ,פותחה במל שכר מערכת להפקה אלקטרונית של טופס  ,101אשר אושרה
לשימוש ע"י רשות המסי בישראל.
לקוחות המעונייני להשתמש במערכת האלקטרונית של מל שכר לקראת שנת מס ,2014
מתבקשי לפנות למנהלי שירות במל שכר להסדרת העניי וג להגיש בקשה לרשות המסי
עד תארי! .31.10.2013
עמוד  2מתו 9

הגדרת "נכות" לעניין סעיף 9א לפקודה
סעי 9א לפקודה מעניק פטור ממס הכנסה בשיעור של עד ) 43.5%נכו לשנת  (2013בגי קצבה )פנסיה( המשתלמת
ע"י מעביד ,קופת גמל או על פי ביטוח מפני אבד כושר עבודה .הפטור האמור נית למי שהגיע לגיל הזכאות המוגדר
כגיל הפרישה הקבוע בחוק )גיל  67לגברי וגיל  62לנשי נכו להיו ( או הגיל שבו החל יחיד לקבל קצבה מזכה,
כולה או חלקה ,לפי המאוחר .בנוס ,קובע סעי 9א לפקודה כי ,יראו אד כאילו הגיע לגיל פרישה א הוא פרש
פרישה מוקדמת בשל נכות יציבה בדרגה של  75%או יותר ,שנקבעה על פי אחד החוקי המפורטי בסעי )(5)9א(,
או על פי תקנות שהותקנו מכוח סעי )(5)9ב(.
ביו  10.6.2013פרס סמנכ"ל בכיר לענייני מקצועיי של רשות המסי חוזר על אודות הגדרת "נכות" לעניי
סעי 9א לפקודה לפיו בשל אי הבהירות הקיימת במיוחד נוכח הדיני השוני על פיה נקבעת הנכות והסמכויות
מכוח אות חוקי ולנוכח תכלית ההטבה שבסעי 9א ,הוחלט לנקוט בפרשנות מקילה כמפורט להל:
הקלת המס לפי סעי 9א לפקודה תינת לא רק במקרה בו מקבל הקצבה הינו בעל נכות רפואית יציבה בדרגה של
 75%או יותר ,אלא ג במקרה שלמקבל הקצבה נקבעה נכות יציבה בדרגה של  75%או יותר ,על פי אחד החוקי
המפורטי בסעי )(5)9א( לפקודה ,ג א שיעור הנכות שנקבע ע"י הגור הרפואי המוסמ ,כולל נכות תפקודית,
וכ במקרה בו לנכה נקבעה דרגת אי כושר להשתכר יציבה ,לפי סעי  ,209בפרק ט לחוק הביטוח הלאומי ,בשיעור
של  75%או יותר ,הכול בכפו להנחת דעתו של פקיד השומה כי פרישתו של מקבל הקצבה מעבודתו קשורה בקשר
סיבתי ברור לנכות תפקודית זו.
יובהר כי ,אי באמור לעיל כדי לשנות מעמדת הרשות בנוגע ל"נכות" לעניי מת פטור לנכה  ,100%לפי הוראות
סעי  (5)9לפקודה ,שהיא נכות רפואית ולא נכות תפקודית.

עדכון תעריף קצובת הבראה לשנת 2013
תערי %קצובת הבראה במגזר הציבורי
לפי החוזר של הממונה על השכר והסכמי עבודה מיו  23.5.2013החל מ 1.6.2013 %התשלו ליו הבראה במגזר
הציבורי יעודכ מסכו של  1 420לסכו של .1 423
תערי %קצובת הבראה בקצבת גמלאי במגזר הציבורי שקצבת הוקפאה והוצמדה למדד
בשנת  2013ער יו הבראה המשולמת לגמלאי המקבלי פנסיה תקציבית ,אשר הוקפאה והוצמדה למדד ,יעודכ
מסכו של  ,1 414לסכו של .1 421
תערי %קצובת הבראה במגזר הפרטי
לפי הסכ קיבוצי כללי שנחת ביו  20.6.2013בי הסתדרות העובדי הכללית החדשה לבי לשכת התיאו של
הארגוני הכלכליי בעניי עדכו גובה דמי הבראה לשנת  ,2013החל מיו  1.7.2013יעודכ תערי יו הבראה
לעובדי במגזר הפרטי/עסקי מ 1 371%ל 1 374%לכל יו הבראה.
יצוי ,כי טר פורס צו הרחבה המחיל את התערי החדש על כלל המשק.
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הפחתת דמי הבראה לרופאים – יישום חלקי ביוני 2013
בהתא להנחיות שפורסמו ביו  16.6.2013ע"י המשנה לממונה על השכר והסכמי עבודה וההבהרות שנתקבלו
בנוגע ליישו החלקי של הסכ להפחתת דמי הבראה לרופאי בשכר יוני  ,2013לאור העיכוב שחל באישור החוק
בדבר הפחתת שכר במגזר הציבורי ,וכדי להימנע ממצב בו החוק יאושר רק לאחר שישול סכו מלא של דמי
הבראה לרופאי  ,בוצעה היערכות כלהל:
•

לרופאי במגזר הציבורי ,ישולמו דמי הבראה במשכורת חודש יוני  2013לפי תערי מופחת בס של 1 219
ליו במקו  1 423ליו )הפחתה בשיעור של  .(48.214%התערי המופחת לא יחול על העובדי שפרשו
מעבודת או נפטרו.

•

א החוק לא יאושר עד ליו  ,30.6.2013תשול לרופאי מקדמה על ס ההפרש שבי דמי הבראה שחושבו
לפי התערי המופחת ) (1 219לבי דמי הבראה המגיעי לרופאי לפי תערי מלא ).(1 423

•

המקדמה יבוצע בנטו בהתחשב באחוז מס שולי ואחוז ביטוח לאומי וביטוח בריאות ממלכתי

תשלו

החלי על העובד.

תשלום מענק יובל לעובדי הוראה
כמידי שנה ,עפ"י הסכמי השכר הקיבוציי  ,במשכורת חודש יוני משול מענק יובל לעובדי בדירוג עובדי ההוראה.
בדירוג עובדי הוראה הוותק המינימאלי הנדרש לקבלת מענק יובל עומד על  25שנה.
הוותק לצור תשלו מענק יובל אינו כולל שנות ותק מוא 3כגו :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.

עמותות רווחה לגמלאים המבוטחים בפנסיה תקציבית  -הוספת
דירוגים זכאים
 18.3.2013פרס

ביו

הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר ע

הוראות ביצוע להעברת הכספי

לעמותות

הרווחה הנ"ל ,אשר פורטו בהרחבה בד המידע של מל שכר לחודש אפריל .2013
ביו  29.5.2013פרס הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר בנושא הוספת דירוגי זכאי נוספי לעמותות
רווחה לגמלאי המבוטחי בפנסיה תקציבית ,לפיו נוס על הדירוגי שפורטו בחוזר הקוד ג עובדי המדורגי
באחד הדירוגי שלהל זכאי להשתתפות המעסיק בפעילויות של עמותות הרווחה הנ"ל:
א.

וטרינרי ;

ב.

מוקבלי לשופטי )עובדי בדירוג המשפטני או בדירוג הפרקליטי ששכר צמוד לשכר נושאי משרה
שיפוטית(;

ג.

עובדי מחקר אזרחי.

על המעסיקי הרלוונטיי להעביר סכומי לעמותות הרווחה ,ג עבור הגמלאי
מדורגי בדירוגי המפורטי לעיל ,על פי הכללי המפורטי בחוזר מיו .18.3.2013

בפנסיה תקציבית ,אשר היו
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עדכוני השכר בשלטון המקומי

רפורמת עוז לתמורה – החלטת ועדת היגוי מיו 28.5.2013
ביו  28.5.2013פורסמו החלטות ועדת ההיגוי שבתוק סמכותה לפי סעי  59להסכ הקיבוצי בעניי רפורמת "עוז
לתמורה" מיו  14.8.2011דנה בהצעות לביצוע שינויי בהסכ הרפורמה האמור .להל עיקרי ההחלטות הנוגעות
לשינויי בחישוב שכר עובדי ההוראה המועסקי במסגרת רפורמת "עוז לתמורה":

מכסה מינימאלית של שעות הוראה פרונטאליות לבעלי תפקיד )החלטה מס' :(8
שעות הוראה פרונטאליות )בפועל( השבועיות ,שיבצע בעל תפקיד ,לא יפחתו מהמפורט בטבלה שלהל:
תפקיד

מכסה
מינימאלית

מכסה מינימאלית במשרה שאינה מלאה ולעובד
הוראה הזכאי לשעות גיל

במשרה מלאה
 33%משעות הוראה פרונטאליות הקבועות בטבלאות

•

יוע;3

8

•

סג מנהל;

9

•

מחנ;

12

•

רכז שכבה;

 50%משעות הוראה פרונטאליות הקבועות בטבלאות
מבנה שבוע העבודה ובכל מקרה לא פחות מ 6%שעות

•

רכז מקצוע;

12

•

רכז חינו חברתי;

 50%משעות הוראה פרונטאליות הקבועות בטבלאות
מבנה שבוע העבודה ובכל מקרה לא פחות מ 8%שעות

•

רכז התאמות למידה והבחנות

מבנה שבוע העבודה ובכל מקרה לא פחות מ 4%שעות
 33%משעות הוראה פרונטאליות הקבועות בטבלאות
מבנה שבוע העבודה ובכל מקרה לא פחות מ 6%שעות

בבחינות הבגרות;
•

רכז הערכה ומדידה;

•

כל בעל תפקיד שהוא אינו
מהמנויי לעיל.

12

 50%משעות הוראה פרונטאליות הקבועות בטבלאות
מבנה שבוע העבודה ובכל מקרה לא פחות מ 10%שעות

חישוב גמול חינו! מיוחד )החלטה מס' (9
היק המשרה ,אשר לגביו יהיה עובד הוראה זכאי לגמול חינו מיוחד יחושב על ידי חלוקת מספר שעות ההוראה
הפרונטאליות ,בה מועסק בפועל בכיתות חינו מיוחד ,בס שעות ההוראה הפרונטאליות הכלולות במשרה מלאה
לגבי עובד ההוראה האמור בהתא לטבלאות שבהסכ .
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תוספת מעבר לרפורמה )החלטה מס' (11
•

בסיס השכר לחישוב "תוספת מעבר לרפורמה" ,המשולמת למנהל קיי  ,יורחב ויכלול נוס על השכר
המשולב ,תוספת  ,'94תוספת  2001ותוספת  ,2008ג את תוספת  2011ותוספת שחיקה ;2011

•

"תוספת מעבר לרפורמה" תיכלל בברוטו המהווה בסיס להפרשות לקר השתלמות;

•

מנהל קיי יהיה זכאי ,בנוס לתוספת  ,'87לתוספת חדשה ,אשר תיקרא "תוספת  - '87מעבר לרפורמה",
ותשול בשיעור של  50%מתו סכו תוספת  .'87על התוספת החדשה יחולו הכללי שחלי על תוספת .'87

עובד הוראה בשנת התמחות )סטאג'( )החלטה מס' (15
לעובדי הוראה בעלי תואר אקדמי שנמצאי בשנת התמחות )סטאג'( ישולמו התוספות הבאות בשיעור של 90%
מערכ המלא לפי הוראות ההסכ ובכפו לחלקיות המשרה:
•

תוספת עוז לתמורה;

•

תוספת ;'87

•

תוספת '94

הפעלת משמרות תגבור לאחיות טיפות חלב בשלטו המקומי
ביו

 22.3.2012נחת

הסכ

קיבוצי בי המעסיקי

במגזר הרפואי הציבורי לבי הסתדרות העובדי

הכללית

החדשה והסתדרות האחי והאחיות ,אשר קובע מנגנו זמני שמטרתו לעודד עובדי בדירוג האחי והאחיות,
שמועסקי על ידי המעסיקי  ,לעבוד במשמרות נוספות ,מעבר לנדרש לפי היק משרת  ,בתמורה לתגמול בתערי
מוסכ וכל זאת מבלי לגרוע מההסכמי החלי על הצדדי  .כמו כ ,מגדיר המנגנו את אופ קביעת מכסות
שנתיות לביצוע משמרות מיוחדות  /תגבור לפי מחלקות שונות של בתי חולי .
ביו  2.6.2013פרס אג השכר והסכמי עובדה חוזר בעניי הפעלת משמרות תגבור לאחיות טיפות חלב בשלטו
המקומי ולהל עיקריו:
תקופת ההסכ
ההסכ יופעל החל ממחצית השנייה של שנת  2013עד ליו  31.12.2013בלבד.
תשלו בגי משמרת תגבור
אחות טיפת חלב המועסקת במשרה מלאה ,ובלבד שהשלימה  40שעות עבודה בשבוע ,תקבל תשלו בתערי של
 1 110בגי כל שעת משמרת תגבור המבוצעת לאחר שעות העבודה הרגילות כלהל:
•

משמרת בת  5שעות רצופות לפחות המבוצעת בימי שישי וערבי חג.

•

משמרת בת  4שעות לפחות ברצ המונהגת בימי חול.

התשלו יבוצע בכפו לתנאי הבאי במצטבר:
א.

יש ברשות מקומית משרה פנויה בתק לאחיות בטיפות חלב;

ב.

הוצע לאחות במשרה חלקית להעלות את היק משרתה על מנת למלא את המשרה הפנויה בתק כאמור לעיל
במסגרת סידור העבודה הרגיל;

ג .לא אוישה המשרה המלאה כאמור בסעי ב לעיל.
מספר משמרות התגבור שיופעלו בכל רשות במחצית השנייה של שנת  2013לא יעלה על המספר המצוי בנספח א'
לחוזר.
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הוראות כלליות לעניי תגמול בגי משמרת מיוחדת ומשמרת תגבור
התגמול עבור משמרת מיוחדת ומשמרת התגבור:
•

לא ישמש בסיס לצור חישוב השכר ,פיצויי פיטורי  ,פיצוי בגי אי ניצול ימי מחלה ,לפדיו חופשה ,בעת סיו
יחסי עבודה;

•

לא יהווה בסיס לחישוב כל הטבה או תוספת המשולמת לאחיות ,לרבות תמרי 3מיוחד כמשמעו בהסכ
הקיבוצי המיוחד מיו ;31.10.1986

•

לא יהווה בסיס להפרשות לקר השתלמות;

•

לא יבוא בחשבו לעניי חישוב השלמת השכר עד לשכר המינימו לפי חוק שכר מינימו  ,התשמ"ז;1987%

•

כ יהווה בסיס להפרשות פנסיוניות לפי הקבוע בהסכ המעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת מיו
 3.3.1999בעניי עבודה נוספת )כנוסחו המעודכ ,לרבות השינוי מיו .(12.1.2012

העסקה נכונה של בני נוער
לקראת חופשת הקי 3הקרבה ,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 40%מעלות .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
החוק מטיל על המעסיק לדרוש מבני הנוער להוציא פנקס עבודה ,כתנאי להעסקת  .את הפנקס ,צריכי בני הנוער
להוציא בלשכות שירות התעסוקה הקרובה למקו מגוריה  .עליה להצטייד בתעודת זהות שלה או של אחד
ההורי שבה ה רשומי )כולל הספח( ,אישור מרופא המשפחה על מצב בריאות תקי ובשתי תמונות .הוצאת
הפנקס אינה כרוכה בתשלו  .פנקס העבודה חייב להימצא במקו בו עובד הנער .אישור רפואי מרופא כללי מהווה
תנאי להעסקתו של נער.
חוק הודעה לעובד
מטרת חוק הודעה לעובד ,להבהיר את מסגרת העבודה ואת הזכויות והחובות שלו .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 ,פרטי 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.
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שעות עבודה
מותר להעסיק בני נוער לכל היותר  8שעות ביו  ,ולא יותר מ  40 %שעות 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 ( .העבודה
בשעות נוספות אסורה .אי להעסיק בני נוער במנוחה השבועית ,ואי אפשרות לקבל היתר לכ!.
הפסקות – לכל נער שעובד לפחות  6שעות ,חובה לתת 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 מחלוקת.
עבודת לילה  -החוק קובע כי בי השעות  20.00בערב ל 08.00 %בבוקר אי להעסיק בני נוער שגיל מתחת ל.16 %
בי השעות  22.00בערב ל 06.00 %בבוקר ,אי להעסיק בני נוער שגיל הוא  16עד  ,18אלא לפי היתר ממשרד
התמ"ת בהתקיי נסיבות מיוחדות ,וג זאת לא יאוחר מהשעה .23.00
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 18 %ימי חופשה בשנה )קלנדאריי ( .שאר
הוראות חוק חופשה שנתית חלות כרגיל.
שכר המינימו לבני נוער עובדי נכו לשנת 2013
המחוקק קבע את הסכו המינימאלי אותו חובה על המעסיק לשל לב נוער שעובד משרה מלאה )עד  40שעות
שבועיות ,ולא יותר מ 173 %שעות 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%

1 2,580.00

1 14.91

עד גיל 16

70%

1 3,010.00

1 17.39

עד גיל 17

75%

1 3,225.00

1 18.64

עד גיל 18

83%

1 3,569.00

1 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  0 25.20ליו 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.
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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 3.25 %נקודות זיכוי ,ונערה
עובדת זכאית ל 3.75 %נקודות 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  2013חלק המעביד עומד על  0.38%עד  ,1 5,297ו 1.34%%מסכו זה
ועד המקסימו ).(1 42,435
טלפוני חיוניי של המשרד לתעשייה המסחר והתעסוקה לעניי העסקת בני נוער:
סוג פניה

טלפו

בקשות לקבלת היתרי לעבודות לילה

03%7347440

שאלות וברורי בנוגע להעסקת בני נוער

03%7347164

פקס
03%6828677

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 .
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