החודש בדף המידע

החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים )תיקוני חקיקה

מס הכנסה וביטוח לאומי

להשגת יעדי תקציב לשנים  2013ו – ,(2014

• החוק לשינוי סדרי עדיפויות
לאומיים )תיקוני חקיקה להשגת
יעדי תקציב לשנים  2013ו-
 ,(2014התשע"ג –  - 2013שינויים
בשיעורי המס על יחידים;
שכר והסכמים קיבוציים
• הסכם קיבוצי לדרוג רופאים
מיום  – 25.8.2011יישום פעימה
שלישית מ;1.8.2013-
• פיצוי כוננויות בעת היעדרות
עקב השתלמות רופאים מנהלים;
• תמריץ אחיות;
עדכוני שכר בשלטון המקומי
• עדכון תוספת  ,2011תוספת
הסכם  87ותוספת הסכם 94
לעובדי הוראה המועסקים
בבעלויות בחטיבות העליונות;
• הסכם אופק חדש עבור עובדי
הוראה בחטיבות הביניים;

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.

התשע"ג – 2013
ביום  5.8.2013פורסם ברשומות החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים )תיקוני
חקיקה להשגת יעדי תקציב לשנים  2013ו ,(2014-התשע"ג –  ,2013לפיו ,בין
השאר ,בוצעו שינויי חקיקה מהותיים בתחום המיסוי )תיקון מס'  197לפקודת
מס הכנסה( וביניהם שינויים בשיעורי המס על יחידים ,כמפורט להלן:

העלאת שיעורי המס השולי על יחידים
החל משנת המס  2014יעלו כל מדרגות המס ,כך ששיעור המס על מדרגת המס
העליונה יהיה  ,50%כמפורט בטבלה שלהלן:
הכנסה חייבת חודשית
)( ₪

שיעור המס שולי
כיום

שיעורי המס שולי החל
מיום 1.1.2014

עד 5,280

10%

11%

מ 5,280-ועד 9,010

14%

15%

מ 9,010-ועד 14,000

21%

22%

מ 14,000-ועד 20,000

31%

32.4%

מ 20,000-ועד 41,830

34%

36%

מ 41,830-ומעלה

48%

50%

יובהר כי יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס  2013עלתה על  811,560ש"ח,
חייב במס נוסף על חלק מהכנסתו החייבת העולה על סכום זה ,בשיעור של 2%
נוספים על האמור לעיל.

הגבלת הזכאות לנקודות הזיכוי לבעלי תואר אקדמי
במסגרת חישוב המס לשנים  2014-2015תוגבל הזכאות לנקודת זיכוי אחת
למסיימי תואר ראשון וחצי נקודת זיכוי למסיימי תואר שני ,לתקופה של שנה
אחת בלבד ,זאת במקום הזכאות כמספר שנות הלימודים עד למשך שלוש
שנים לבעלי תואר ראשון או שנתיים לבעלי תואר שני כפי שהייתה לפני
השינוי .יחיד יכול לבחור לקבל את הזיכוי בשנת המס שלאחר שנת המס שבה
סיים את לימודיו לתואר האקדמי ,או בשנה העוקבת לה.
עמוד  1מתוך 5

הסכם קיבוצי לדרוג רופאים מיום  – 25.8.2011יישום פעימה שלישית
מ1.8.2013-
בהתאם לחוזר הממונה על השכר מ" 19.3.2012 -רופאים  -הוראות ביצוע להסכם הקיבוצי מיום 25.8.2011
ולהחלטת ועדה המעקב מיום  "11.3.2012ולהוראות שהתקבלו מהיחידה להסכמי שכר בנוגע ליישום פעימה
שלישית להסכם הקיבוצי ,בתוקף מ 1.8.2013-בוצעו השינויים הבאים בשכר העובדים בדרוג רופאים בבתי חולים:
עדכון שכר יסוד
סכומי שכר יסוד עלו בשיעור של  14.86%לעומת סכומי שכר יסוד שהיו בתוקף ערב ההסכם .המשמעות היא עליה
בשיעור של  3.35%לעומת סכומי שכר יסוד התקפים ליום .31.7.2013
U

U

U

U

U

תוספת שקלית 2012
סכומי תוספת שקלית  2012עודכנו כדלקמן:
U

דרגת הרופא

סכום התוספת
כיום

סכום התוספת בתוקף
מ1.8.2013 -

+3-2

₪ 150

₪ 300

+7-4

₪ 150

₪ 300

+9 - 8

₪ 100

₪ 200

התוספת השקלית  2000שמקורה בסעיף  3להסכם השכר מיום 13.7.2000
סכומי תוספת שקלית  2000עודכנו כדלקמן:
U

דרגת הרופא
)למעט רופא תחומי(

סכום התוספת
כיום

סכום התוספת בתוקף
מ1.8.2013 -

1

₪ 920.69

₪ 920.69

+3-2

₪ 3,401.24

₪ 3,251.24

+6-4

₪ 1,822.91

₪ 1,672.91

+7-7

₪ 1,165.27

₪ 1,015.27

9-8+

₪ 1,215.27

₪ 1,115.27

 10ומעלה

₪ 1,315.28

₪ 1,315.28

רופא תחומי

₪ 1,822.91

₪ 1,672.91

תוספת הפריפריה
שיעורי תוספת הפריפריה עודכנו כדלקמן:
רופא
U

שיעור התוספת
כיום

שיעור התוספת בתוקף
מיום 1.8.2013

מתמחה/תחומי

17.5%

25%

מומחה /מנהל )למעט מנהל בית חולים וסגנו(

12.67%

17%

7%

8%

מנהל בית חולים וסגנו
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שינוי תוספת מקצועות במצוקה אקוטית שמקורה בהסכם הקיבוצי מיום  28ביוני 2009
סכומי תוספת "מקצועות אקוטיים" עודכנו כדלקמן:
U

מומחה לרבות מנהל
מתמחה/תחומי

סכום התוספת
כיום

סכום התוספת בתוקף
מ1.8.2013 -

₪ 1,583.87

₪ 791.93

₪ 791.93

₪ 395.97

תוספת שקלית לרופאים במקצועות במצוקה אקוטית "תוספת אקוטית "2012
סכומי "תוספת אקוטית  "2012עודכנו כדלקמן:
U

סכום התוספת
כיום

סכום התוספת בתוקף
מ1.8.2013 -

מומחה לרבות מנהל

₪ 791.93

₪ 1,583.87

מתמחה/תחומי

₪ 395.97

₪ 791.93

תוספת מקצועות במצוקה
סכומי תוספת "מקצועות במצוקה" עודכנו כדלקמן:
U

סכום התוספת
כיום

סכום התוספת בתוקף
מ1.8.2013 -

מומחה לרבות מנהל

₪ 395.97

₪ 791.93

מתמחה/תחומי

₪ 197.98

₪ 395.97

"תוספת מקצועות מיוחדים"
סכומי "תוספת מקצועות מיוחדים" עודכנו כדלקמן:
U

סכום התוספת
כיום

סכום התוספת בתוקף
מ1.8.2013 -

מומחה לרבות מנהל

₪ 513.05

₪ 1,026.09

מתמחה/תחומי

₪ 293.05

₪ 586.09

יודגש כי לא חל שינוי בכללי הזכאות והתשלום של התוספות השונות שעודכנו.
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פיצוי כוננויות בעת היעדרות עקב השתלמות רופאים מנהלים
בהמשך להסכם הקיבוצי מיום  25.8.2011והוראות ביצוע שהתקבלו מאגף השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר,
בתוקף מיום  ,1.2.2013לרופאים מנהלים תשולם תוספת פיצוי על אי תשלום כוננויות במהלך שהותם בהשתלמות
כדלקמן:
•

למנהלי מחלקה ,בגין כל יום השתלמות ,ישולם פיצוי על כוננויות בשיעור של  83%מערך יום;

•

למנהלי בתי חולים וסגניהם ,בגין כל יום השתלמות ,ישולם פיצוי על כוננויות בשיעור של  100%מערך יום
מוכפל במקדם הנקבע עפ"י גודל בית החולים כמפורט בטבלה כדלקמן;
גודל בית חולים

עד  99מיטות

מ 100 -מיטות מ 300 -מיטות
עד  299מיטות ומעלה

תפקיד המנהל
מנהל בית חולים

1.2

1.87

2.2

סגן מנהל בית חולים

0.87

1.33

1.53

תמריץ אחיות
•

בשכר אוגוסט  2013שולמה "השלמת התמריץ" לעובדים בדרוג אחים ואחיות לפי נתוני העסקה בשנה שחלפה
מ 1.9.2012 -ועד ל ,31.8.2013-בניכוי המקדמה ששולמה בשנת .2012

•

במקביל ,בהתאם להסכם קיבוצי עם ההסתדרות הכללית החדשה מיום  ,8.5.2013כפי שפורסם בהרחבה בדף
המידע של מלם שכר לחודש יולי  ,2013בוצעה הפחתת שכר ,בסכום השווה להפרש בין סכום תמריץ האחיות
ששולם לעובד ,לבין סכום תמריץ האחיות המחושב ,כשבבסיס החישוב נלקחות בחשבון הפחתת שכר זמנית
על רובד פנסיוני ראשון והפחתת שכר זמנית על רובד פנסיוני שני )עבודה נוספת( ,המבוצעות בהתאם להסכם
הקיבוצי האמור .הפחתה בגין תמריץ אחיות לא מהווה בסיס לשום עניין.

•

בשכר חודש ספטמבר  2013תשולם מקדמת התמריץ לשנה ,מ 1.9.2013 -ועד  ,31.8.2014בהתאם לאחוז
המשרה והשכר המשולב בחודש ספטמבר .2013

U

U

עדכוני השכר בשלטון המקומי
עדכון תוספת  ,2011תוספת הסכם  87ותוספת הסכם  94לעובדי הוראה המועסקים
בבעלויות בחטיבות העליונות
בהתאם לחוזר משרד החינוך מיום  ,20.8.2013ע"פ הסכם הקיבוצי ליישום רפורמת "עוז לתמורה" מיום 14.8.2011
בתוקף מ 1.7.2013 -יבוצע יישום פעימה אחרונה של תוספת השכר  2011לגבי עובדי ההוראה המועסקים על-ידי
הבעלויות על החינוך המפוקחות על ידי משרד החינוך ,בחטיבות העליונות בלבד ,וכל זה בהתאם לחלקיות העסקתם
בחטיבות העליונות בלבד כדלקמן:
U

U

U

U

U

U

 .1עדכון שיעור תוספת 2011
החל מיום  1.7.2013יגדל השיעור של תוספת  2011מ 6.25% -ל.7.25% -
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 .2תוספת הסכם תגבור הוראה  '94ותוספת הסכם '87
החל מיום  1.7.2013יגדלו הסכומים של תוספת הסכם תגבור הוראה  '94ושל תוספת הסכם  '87כדלקמן:

תוספת הסכם תגבור '94

תוספת הסכם '87

סוג עובדי הוראה
עובדי הוראה שאינם מועסקים על-פי תנאי רפורמה וכן
לגבי מנהלים המועסקים על פי תנאי רפורמת "עוז
לתמורה"

₪ 158.23

₪ 175.95

עובדי הוראה שאינם מנהלים ,אשר מועסקים ביישום
חלקי של רפורמת "עוז לתמורה"

₪ 189.21

₪ 210.41

עובדי הוראה שאינם מנהלים ,המועסקים ביישום מלא של
רפורמת 'עוז לתמורה''

₪ 220.19

₪ 244.86

במקביל ,כפי שפורסם בהרחבה בדף המידע של מלם שכר לחודש יולי  ,2013בהתאם לחוק להשתתפותם של
העובדים ,נושאי המשרה ובעלי תפקיד אחרים בשירות הציבורי ,בצעדים לייצוב המצב הפיסקאלי במדינה במהלך
השנים  2013ו ,2014 -בוצעה הפחתת שכר זמנית בשיעור  0.9324%מהבסיס הקובע.

הסכם אופק חדש עבור עובדי הוראה בחטיבות ביניים
במטרה להוביל שינוי באופן העסקתם ובשכרם של המורים ,ביום  25.12.2008נחתם ההסכם הקיבוצי בעניין
רפורמת "אופק חדש" ,אשר קבע ,בין היתר ,תנאי העסקה ושכר של עובדי הוראה בחטיבות הביניים הרשמיות אשר
מועסקים הן על ידי המדינה והן על ידי הבעלויות.
בהתאם לחוזר משרד החינוך ,החל משנה"ל תשע"ד מיושמת הרפורמה בקרב עובדי הוראה בחטיבות ביניים
רשמיות במוסדות שש שנתיים )כיתות ז'  -י"ב(.
יישום הרפורמה אצל עובדי הוראה בחטיבות הביניים הרשמיות ,המועסקים ע"י הבעלויות ,דורש העברה ממוכנת
של נתוני שכר מהבעלויות ,ביצוע המרת דרגות ושליחת הדרגות למשרד החינוך לצורך אישור .כפי שפורסם בדף
המידע של מלם שכר לחודש יולי  ,2013חברת מלם שכר פיתחה תוכנית מיוחדת להפקת ממשק ממוכן לחברת יוניק
לפי דרישותיה ,במטרה להקל על יישום ההסכם ברשויות המקומיות.
U

U

U

U
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