תארי פרסו 30.1.2012 :

החודש בדף המידע
מס הכנסה וביטוח לאומי
•
•

•
•
•
•

עדכוני ביטוח לאומי ומס הכנסה
לשנת ;2012
עדכוני בנוגע להנחה ממס בגי
מגורי ביישוב מזכה לפי סעי0
)11ב(;
חוק אזור סחר חופשי באילת )תיקו
מס'  ,(6התשע"ב(;2011
עדכו שווי שימוש ברכב;
נקודות זיכוי נוספות בגי ילדי ;
הארכת תיאומי מס;

ביטוח לאומי – תקרות ואחוזים לשנת 2012
החל משכר ינואר  2012יחושבו דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות כדלקמ:
•

מדרגה נמוכה – ) # 5,171במקו  # 4,984לחודש עד ל( ,(31.12.2011ע
עדכו השכר הממוצע במשק ל( ) # 8,619במקו  # 8,307לחודש עד ל(
.(31.12.2011
 # 73,422עד ל(

•

תקרת הכנסה חייבת –  # 41,850לחודש )במקו
.(31.12.2011

•

עבור פנסיונרי בפנסיה מוקדמת ,ההכנסה המזערית לתשלו דמי ביטוח
ודמי ביטוח בריאות הינה  # 431.00לחודש )במקו
.(31.12.2011

 # 415.35עד ל(

שכר והסכמי קיבוציי
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

עדכו תקרת שכר לעניי דמי
חבר/טיפול ארגוני;
המש יישו הסכ קיבוצי לביטוח
פנסיוני מקי 0במשק;
עדכו שיעור תוספת ;2011
הגדלת תוספות שכר רוחביות;
עדכו תוספת מעונות )זכויות
הוריות(;
עדכו שכר עובדי בכירי במגזר
הציבורי;
תוספת הצמדה למדד  2011לגמלאי
בפנסיה תקציבית שקצבת
הוקפאה;
השתתפות בדמי חבר באגודות
מקצועיות לשנת ;2012
עדכו תוספת נהיגה עצמית;
עדכו שכר לעובדי סוציאליי ;
שינוי שיעורי הפרשה לקופות גמל
לקצבה – הבהרה בנוגע לביטוח
מנהלי ;
תשלו מענק ח"פ  # 2,000לעובדי
ששהו בחופשה ללא תשלו ;

תיקוני חקיקה
•

חוק גיל פרישה )תיקו מס' ;(3

כמו כ עודכ ער יו מילואי – מינימו תגמול ליו הינו ) # 189.72במקו
 ,(# 184.91מקסימו תגמול ליו הינו ) # 1,395.00במקו .(# 1,359.67

עדכון מדרגות ואחוזי מס הכנסה 2012 -
•

במסגרת החוק לשינוי נטל המס )תיקוני חקיקה( ,התשע"ב( ,2011בשנת
 2012חל שינוי בשיעור המס של המדרגה השלישית – שיעור המס ירד מ(
) 23%נכו ל( (31.12.2011ל( .21%כמו וכ שיעור המס המירבי עלה מ( 45%
ל( .48%

•

סכומי המדרגות עודכנו בשיעור עליית המדד –  .2.55%סכו המדרגה
העליונה הותא לתקרת הכנסה חייבת בביטוח הלאומי נכו לשנת .2011

•

להל טבלת השוואה בי מדרגות המס לשני  2011ו( :2012
שנת המס 2011

שנת המס 2012

שיעורי מס

הכנסה חודשית

שיעורי מס

הכנסה חודשית

10%

עד 5,070

10%

עד 5,200

14%

עד 8,660

14%

עד 8,880

23%

עד 14,070

21%

עד 14,430

30%

עד 21,240

30%

עד 21,780

33%

עד 40,230

33%

עד 41,830

45%

מעל 40,230

48%

מעל 41,830
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מס הכנסה :עדכון סכומים ותקרות
להל פירוט עדכו סכומי ותקרות לשנת המס  2011לפי שיעור עליית המדד ( :2.55%

שנת 2011

שנת 2012

תקרה  /סעי"
סכו נקודת זיכוי

 # 209לחודש

 # 215לחודש

קצבה מזכה

 # 7,990לחודש

 # 8,190לחודש

פיצויי פטורי )לכל שנת עבודה(

# 11,650

# 11,950

הכנסה מזכה מהכנסת עבודה

 # 8,200לחודש

 # 8,500לחודש

הכנסה מזכה שאינה הכנסת עבודה

 # 11,600לחודש

 # 11,900לחודש

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

# 33,228

# 34,476

תקרת פטור לקר' השתלמות

 # 15,712לחודש

טר פורס

תקרת שווי שימוש ברט"' )סלולארי(

 # 100לחודש

 # 100לחודש

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

 # 5,790לחודש

 # 5,940לחודש

ברוטו מרבי לפטור לנכה  100%לחודש

 # 48,300לחודש

 # 49,500לחודש

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

 # 18,970לחודש

 # 19,450לחודש

ברוטו מרבי ליישוב מזכה )ישובי אחרי(

 # 12,640לחודש

 # 12,960לחודש

תקרת הכנסה לזיכוי משמרות * טר אושר

 # 10,100לחודש

 # 10,360לחודש

זיכוי משמרת מרבי ) * (15%טר אושר

 # 885לחודש

 # 910לחודש

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

# 7,320

# 7,560

שיעור הריבית לעניי' )3ט(

5.24%

6.24%

השינויי הנ"ל ייושמו במערכות השכר של מל שכר בשכר לחודש ינואר .2012

חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי )הוראת שעה()תיקון
מס'  ,(3התשע"א2011-
כפי שפורס בד 0המידע של מל שכר לחודש אוגוסט  ,2011ביו  11.8.2011פורס תיקו מס'  3לחוק סיוע
לשדרות וליישובי הנגב המערבי שלפיו תושבי שדרות וישובי הנגב המערבי ,זכאי להנחה ממס בשיעור של  20%עד
לתקרה של ) # 233,400תקרה מעודכנת לשנת  (2012על הכנסת מיגיעה אישית ,בהתא לתנאי האמורי בסעי0
 11לפקודת מס הכנסה.
ביו  19.1.2012פורסמו ברשומות תקנות סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי )הוראת שעה( )הארכת תחולת סעי0
)5ב( לחוק( ,התשע"א() 2011להל" :התקנות"(.
בהתא לתקנות ,הוראות סעי 11 0וחלק ב' לתוספת הראשונה לפקודת מס הכנסה ,כנוסח בסעי)5 0ב( לחוק סיוע
לשדרות וליישובי הנגב המערבי )הוראת שעה( ,התשס"ז( ,2007יחולו ג בשנת הכספי .2012
לפיכ ,מי שהיה במש כל שנת המס תושב אזור קו עימות דרומי ,זכאי באותה שנה לזיכוי ממס בשיעור של 20%
מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית עד לסכו של .# 233,400
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הארכת תיאומי מס
ביו  4.1.2012פרסמה רשות
המסי חוזר בנושא עריכת
תיאומי מס לשנת  .2012לפי
החוזר ,ניתנה ג השנה אורכה
לאישורי על תיאומי מס
הכנסה ,שתוקפ פג בתו שנת
המס  .2011הארכות תיאומי
המס בוצעה באופ מרוכז
במערכות השכר במל שכר.
יודגש כי ,בהתא להנחיות
רשות המסי  ,הארכת תיאומי
מס הינה עד לתשלו שכר בגי
חודש פברואר  2012או עד
 – 13.3.2012המאוחר מבי
השניי .

עדכון שיעורי הנחה ממס לשנת  2012בגין
מגורים בישובים מזכים לפי סעיף )11ב(
בהתא להוראות חוק ההתייעלות הכלכלית לשנות המס  2009ו( ,2010הופחתו
שיעורי ההנחה ליישובי כדלקמ:
 .1בגי המגורי ביישובי הצפו ,המפורטי בסעי)11 0ב() (1תוספת ראשונה,
חלק א' ,שיעור ההנחה ממס בשנת  2012יעמוד על ) 12%במקו  13%בשנת
 (2011מהכנסה שנתית חייבת במס עד התקרה של .# 233,400
 .2בגי המגורי ביישוב קריית שמונה )סעי)11 0ב() ((2שיעור ההנחה ממס
בשנת  2012יעמוד על ) 24%במקו  25%בשנת  (2011מהכנסה שנתית
חייבת במס עד התקרה של .# 233,400
 .3בגי המגורי ביישובי אזור קו עימות דרומי ,המפורטי בסעי)11 0ב()(3
תוספת ראשונה ,חלק ב' ,שיעור ההנחה ממס בשנת  ,2012כפי שצוי לעיל,
יישאר ללא שינוי ,קרי  20%מהכנסה שנתית חייבת במס עד התקרה של
.# 233,400
 .4בגי המגורי ביישוב מצפה רמו )סעי)11 0ב() ((3שיעור ההנחה ממס בשנת
 2012יעמוד על ) 24%במקו  25%בשנת  (2011מהכנסה שנתית חייבת במס
עד התקרה של .# 155,520

תקרת השכר לעניי' 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( 01.01.2012
מסכו של  # 14,121.90לסכו
של  # 14,652.30לחודש.
לפיכ הניכוי המרבי לדמי חבר
לפי  0.95%מהשכר יעלה מ(
 # 134.16ל( .# 139.20
הניכוי המרבי בגי דמי טיפול
ארגוני לפי  0.8%מהשכר יעלה
מ(  # 112.98ל( .# 117.22

 .5בגי המגורי ביישובי דימונה וירוח )סעי)11 0ב() ((3שיעור ההנחה ממס
בשנת  2012יעמוד על ) 19%במקו  20%בשנת  (2011מהכנסה שנתית
חייבת במס עד התקרה של .# 155,520
 .6בגי המגורי ביישובי הצפו המפורטי בסעי)11 0ב() (3בפסקה משנה )ג(
שיעור ההנחה ממס בשנת  2012יעמוד על ) 15%במקו  16%בשנת (2011
מהכנסה שנתית חייבת במס עד התקרה של .# 155,520
 .7בגי המגורי ביישובי הצפו המפורטי בסעי)11 0ב() (3בפסקות משנה )ד(
ו()ה( שיעור ההנחה ממס בשנת  2012יעמוד על ) 12%במקו  13%בשנת
 (2011מהכנסה שנתית חייבת במס עד התקרה של .# 155,520
יצוי כי ,בהתא להנחיות רשות המסי  ,החל משנת  2012עובד ,המבקש הטבה
עפ"י סעי 11 0לפקודה )הנחות ממס בגי יישובי ( ,ימציא למעבידו כל שנה
טופס 1312א' חתו ע"י רשות מקומית וימלא טופס  ,101ללא טפסי אלו
המעסיק לא רשאי להעניק בחישוב השכר את ההטבה בגי מגורי בישוב מזכה.
יצוי כי ,בטופס ) 101סעי 3 0בפרק ח'( התווספה הצהרה על כ שנוס 0על
הנישו ג בני משפחתו מדרגה ראשונה מתגוררי ביישוב ושאי לנישו "מרכז
חיי " נוס.0
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חוק אזור סחר חופשי באילת )פטורים והנחות ממסים()תיקון
מס'  ,(6התשע"ב2011-
ביו  30.11.2011פורס ברשומות חוק אזור סחר חופשי באילת )פטורי והנחות ממס( )תיקו מס'  ,(6התשע"ב(
 ,2011לפיו בתוק 0מיו  1.1.2012יחיד ,שהיה במש כל שנת המס תושב אילת ,יהיה זכאי באותה שנה לזיכוי ממס
בשיעור  10%מהכנסתו החייבת )עד לסכו של  (# 233,400שנצמחה או הופקה באזור אילת או באזור חבל אילות
החל מיו  1.1.2012ואיל ,א לא יותר מהמס שהוא חייב בו בשל הכנסתו האמורה.
כמו כ ,יחיד שבמהל שנת המס היה לתושב אילת או לחלופי חדל להיות תושב אילת ,זכאי לזיכוי ממס כאמור
לתקופת תושבותו באילת ,ובלבד שהיה תושב אילת  12חודשי רצופי לפחות.

זקיפת שווי שימוש ברכב
שיטת החישוב לפי קבוצות המחיר
שווי בגי רכבי ששנת רישומ לפני  2010מחושב לפי שיטת קבוצות מחיר .סכומי השווי עודכנו במסגרת
הרפורמה בשווי שימוש ברכב החל מיו  .1.1.2007כמו כ בתוק 0מ( 1.1.2012עודכנו סכומי השווי לפי שיעור
עליית מדד – .2.55%
להל פירוט סכומי השווי לפי שיטת קבוצות המחיר בשנת  2012לעומת שנת :2011
קבוצת מחיר

שווי רכב 2011

שווי רכב 2012

1

# 2,580

# 2,640

2

# 2,790

# 2,870

3

# 3,590

# 3,690

4

# 4,310

# 4,420

5

# 5,970

# 6,120

6

# 7,730

# 7,930

7

# 9,950

# 10,200

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  2012תעמוד על .# 490,020
רכב היברידי
החל משנת המס  2012תבוצע הפחתה בזקיפת שווי השימוש ,בס של ) # 540במקו  # 530בשנת  (2011לחודש,
בעבור כלי הרכב ההיברידיי ללא קשר לשנת הייצור ,דהיינו ה לרכב היברידי שעלה לכביש לפני  2010וה לרכב
היברידי חדש ששנת הרישו שלו מתחיל מינואר  2010ואיל.
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נקודות זיכוי נוספות בגין ילדים
בהתא לחקיקה החדשה( חוק לתיקו פקודת מס הכנסה )מס'  170והוראת שעה( ,התשס"ט( ,2009והחוק לשינוי
נטל המס )תיקוני חקיקה( ,התשע"ב( ,2011החל משנת המס  2012יינתנו נקודות זיכוי בגי ילדי וזאת בנוס 0על
נקודות הזיכוי שניתנו עד כה כפי שיפורט להל:
 .1נקודות זיכוי בגי' ילד עד גיל 5
החל משנת המס  2012תוענק נקודת זיכוי נוספת ,בנוס 0על נקודות הזיכוי שניתנו עד כה ,בעד כל ילד ,משנת המס
שלאחר שנת לידתו ועד לשנת המס שבה מלאו לו חמש שני  ,בדומה לנקודות הזיכוי הניתנות כיו לילד עד גיל ,18
לאוכלוסיות הבאות:
א.

אישה נשואה;

ב.

הורה )גבר/אישה( במשפחה חד הורית שילדיו בחזקתו;

ג.

הורה יחיד )גבר/אישה( ל"ילד להורה אחד" המוגדר כילד שבשנת המס טר מלאו לו  19שני ואחד
מהוריו נפטר או שרשו במרש האוכלוסי בלא פרטי אחד ההורי .

 .2נקודות זיכוי בגי' "פעוט"
נוספה הגדרה חדשה ל("פעוט"( ילד/ילדה שטר מלאו לו/לה ) 4ארבע( שני בשנת המס.
בגי פעוט/ות יינתנו נקודות זיכוי ,בנוס 0על נקודות הזיכוי שניתנו בגי ילדי עד כה ,כלהל:
א .נקודת זיכוי אחת בשנת לידתו של הפעוט ובשנת המס שבה מלאו לו שלוש שני ;
ב .שתי נקודות זיכוי בשנת המס שלאחר שנת לידתו של הפעוט ובשנת המס שלאחריה.
לנקודות הזיכוי בגי פעוט/ות ,כפי שהוסבר לעיל ,זכאי :
א.

גבר נשוי;

ב.

הורה )גבר/אישה( החי בנפרד שילדיו אינ בחזקתו;

ג.

הורה יחיד )גבר/אישה( ל"ילד להורה אחד" המוגדר כילד שבשנת המס טר

מלאו לו  19שני

ואחד

מהוריו נפטר או שרשו במרש האוכלוסי בלא פרטי אחד ההורי  .יצוי שבמשפחה בה ישנו "ילד להורה
אחד" שטר מלאו לו  4שני  ,יקבל ההורה כנגד הכנסתו מיגיעה אישית נקודות זיכוי בשל "פעוט" הנמצא
בחזקתו וזאת בנוס 0לנקודות זיכוי ילדי ונקודות זיכוי בגי ילד עד גיל .5
לסיכו לעניי' משפחה חד הורית
•

הורה )גבר/אישה( במשפחה חד הורית שילדיו בחזקתו זכאי לנקודת זיכוי נוספת בגי ילדי  ,א אינו זכאי
לנקודות זיכוי נוספות בגי פעוט.

•

הורה )גבר/אישה( החי בנפרד שילדיו אינ בחזקתו איננו זכאי לנקודת זיכוי נוספת בגי ילדי  ,א כ זכאי
לנקודות זיכוי נוספות בגי פעוט.

•

הורה יחיד )גבר/אישה( ל"ילד להורה אחד" ,המוגדר כילד שבשנת המס טר מלאו לו  19שני ואחד מהוריו
נפטר או שרשו במרש האוכלוסי בלא פרטי אחד ההורי  ,זכאי ה לנקודת זיכוי נוספת בגי ילדי  ,וה
לנקודות זיכוי נוספות בגי פעוט.
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להל הטבלה המרכזת דוגמאות למת נקודות הזיכוי בגי ילדי לפי מעמדות שוני של הורה ,כפי שהוסבר לעיל:
אישה

גבר

הורה במשפחה

הורה

"הורה יחיד"

גיל הילד

נשואה
ע ילד
אחד

נשוי ע ילד אחד

חד הורית
)גבר  /אישה(
שילד בחזקתו

)גבר  /אישה(
החי בנפרד ומשל מזונות ויש
לו "פעוט" שאינו בחזקתו

שבחזקתו
"ילד להורה
אחד"

שנת לידה

0.5

1

1.5

2

2.5

1

2

2

3

3

5

2

2

2

3

3

5

3

2

1

3

2

4

4

2

0

3

1

3

5

2

0

3

1

3
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1

0

2

1

2

18

0.5

0

1.5

1

1.5

המשך יישום הסכם קיבוצי לביטוח פנסיוני מקיף במשק
בהתא לצו הרחבה להסכ פנסיוני מקי 0במשק אשר נכנס לתוק 0החל מינואר  ,2008החל משנת  2012משתני
שיעורי הניכוי וההפרשה כדלהל:
סוג ניכוי/הפרשה

שנת מס  2011שנת מס 2012

ניכוי מהעובד

3.33%

4.16%

הפרשת המעסיק לקצבה

3.33%

4.16%

הפרשת המעסיק לפיצויי 3.34%

4.18%

סה"כ הפרשות

10.00%

12.50%

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 מונה  6חודשי
עבודה מיו קליטת עובד חדש אצל מעסיקו הנוכחי.
עפ"י הסכ קיבוצי חדש מיו  ,7.9.2010לגבי מי שעד לתחילת עבודתו אצל מעסיקו הנוכחי היה מבוטח בביטוח
פנסיוני כלשהו ,לא תהיה תקופות המתנה ,וההפרשות הפנסיוניות תחלנה מתשלו השכר.
גיל מינימו לתחילת ההפקדות –  21בעבור גבר ו( 20בעבור אישה.
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עדכו' שכר עובדי בכירי
במגזר הציבורי
בהתא להוראות שפורסמו
ע"י הממונה על השכר
במשרד האוצר ,בוצע עדכו
שכר עובדי בכירי במגזר
הציבורי ובשלטו המקומי
החל מ( .01.01.2012
סכומי שכר היסוד עודכנו
בהתא לשיעור עליית המדד
) (2.55%ושיעור עליית השכר
הממוצע במשק )(3.62%
בשנת  2012לגבי דרוגי
שצמודי למדד המחירי

תשלום תוספת  – 2011הסכם קיבוצי
)מסגרת( מיום 12.1.2011
ביו  8.1.2012פרס הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר בנושא הגדלת
שיעור תוספת  2011לפיו בתוק 0מיו  1.1.2012יעודכ שיעור תוספת  2011מ(
 2.25%ל( ,4.00%לכל העובדי בשירות הציבורי המדורגי באחד הדירוגי
שבהסכ  ,למעט דירוגי פיזיותרפיסטי  ,פארה רפואיי ומרפאי בעיסוק,
שלגביה שיעור תוספת  2011יעלה מ( 4.05%ל(.7.40%
לפי הוראת שעה שפורסמה מטע מרכז השלטו המקומי ושלושת הערי
הגדולות ,שיעור תוספת  2011לעובדי השלטו המקומי המדורגי בדירוגי
מנהלי ו(מח"ר בתוק 0מיו  1.1.2012יעמוד על .3.75%
כמו כ ,בעבור עובדי הוראה המועסקי במסגרת רפורמת "עוז לתמורה" יעלה
שיעור התוספת  2011מ( 2.25%ל( ,4.00%בעבור יתר עובדי הוראה שיעור
התוספת נותר על כנו ,קרי .2.25%

ולשכר הממוצע במשק
בהתאמה.

הגדלת תוספות שכר רוחביות שאינן
תוספת מעונות )זכויות
הוריות( – עדכו' התוספת
בהתא להוראה שפורסמה
על ידי הממונה על השכר
במשרד האוצר ביו
 ,17.1.2012עפ"י הקבוע
בסעי 11 0להסכ המסגרת
מיו  ,12.1.2011סכו
תוספת מעונות )זכויות
הוריות( עד גיל  5יעודכ
כדלקמ:
•

•

מובאות בחשבון לעניין חישוב ערך שעה
לפי חוזר הממונה על השכר והסכמי עבודה מיו  8.1.2012ובהמש להסכ
קיבוצי מיו  12.1.2011עודכנו בתוק 0מ( 1.1.2012סכומי תוספות השכר
הרוחביות כפי 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:

בעד ילד אחד  /ילד

תוספות שאינ משולמות על בסיס חודשי ,שבועי ,יומי;

ראשו – # 306.5
לחודש;

תוספות שאינ מתעדכנות על בסיס הסכמי תוספות היוקר ושיש לה
מנגנו עדכו אחר;

בעד ילד שני – # 204.3

השלמת שכר הנובעת מחוק שכר מינימו  ,התשמ"ז(.1987

לחודש.
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להל רשימת התוספות הרוחביות בשירות המדינה*:
ש התוספת

תערי" מעודכ'

ש התוספת

תערי" מעודכ'

תוס .מענות עד גיל ) 5לדירוג אחיות(
תוס .מעונות
תוספת רמת הגול
תוספת ניהול
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:
חוקר .מבקרי
גמול מנב"ס
בריכות
גמול חיפוש
גמול השתתפות בוועדה ציבורית
משמרת רצופה
ת .רכב כבד א
ת .רכב כבד ב
* לפי  6ימי בשבוע

90.89
40.38
104.61
36.78

תוס .משאות
מאמ 4הוצל"פ
משמרת כפולה
אחר.משמ.רנט
שט'יומית ב'*

1.70
2.60
8.86
4.09
26.88

45.48
54.72
27.34
45.48
36.67
37.11
0.83
70.57
12.23
5.84
1.70
3.21

שט .יומית ג'*
ת.כביש פתוח
שטחי יומית*
תוספת שתיה
תוספת מאמ4
קבלת קהל ברצ0
תוספת ערבה
תוספת שטחי

26.50
10.95
8.37
2.08
4.10
68.61
104.61
209.20

תוספת לקצבה בשל הצמדה למדד 2011
החל מקצבת ינואר  2012ואיל תשול תוספת הצמדה למדד  2011לגמלאי בפנסיה תקציבית ,אשר קצבת
הוקפאה מכוח השינויי שחלו בחוק שירות המדינה )גמלאות( ]נוסח משולב[ ,התש"ל() 1970פורס בהרחבה בד0
המידע 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  2011תשול בשיעור של  2.17%למי שפרש לפני ינואר .2011
להל שיעורי התוספת למי שפרש מינואר  2011ואיל לפי חודש הפרישה:
חודש הפרישה בשנת 2011

שיעור תוספת הצמדה למדד 2011

ינואר 2011
פברואר 2011
מר2011 .

1.96%
1.66%
1.46%

אפריל 2011
מאי 2011

0.87%
0.38%

יוני 2011
יולי 2011
מאוגוסט ועד דצמבר 2011

0.00%
0.29%
0.00%

הבסיס לתוספת הצמדה למדד  2011הינו כל רכיבי הקצבה לרבות התוספות החדשות כגו :תוספת שחיקה ,תוספת
הסכ שכר ,תוספת הצמדה למדד  ,2008תוספת הצמדה למדד  2009ותוספת הצמדה למדד .2010
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השתתפות בדמי חבר באגודות מקצועיות לשנת 2011
ביו  16.1.2011פרס הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר בנושא השתתפות בדמי חבר באגודות מקצועיות
לשנת  2012ולהל עיקריו:
החזר דמי חבר באגודות מקצועיות לשנת 2012
•

הסכו בגי חברות באגודת בית ההנדסאי והטכנאי ובעמותה לקידו ההנדסאי והטכנאי יעודכ לס של 390
 #לשנה עבור כל אחת מהאגודות.

•

הסכו בגי חברות באגודות מקצועיות אחרות יעודכ לס של  # 379לשנה 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  2011תשלו

)מגול ( בגי דמי חבר זכאי

להשתתפות בדמי החבר בלשכת רואי חשבו.
•

סכו ההשתתפות המרבי החל מ(  1.1.2012יהיה בס של  # 780לשנה.

שמאי מקרקעי' * אגרה שנתית למועצת השמאי
•

שמאי מקרקעי ,אשר לא קבלו במשכורת חודש אוקטובר  2011תשלו )מגול ( בגי דמי חבר זכאי
להשתתפות בדמי חבר באגודת השמאי בנוס 0לאגרה השנתית המשולמת למועצת השמאי על פי סעי8 0
לחוק שמאי המקרקעי התשכ"ב ( .1962

•

סכו ההשתתפות המרבי בדמי החבר החל מ(  1.1.2012יהיה בס של  # 780לשנה.

החזר דמי חבר * כללי
•

לעובדי

בדירוגי

שאינ

נזכרי

לעיל ואשר לא חל בה

שינוי בכללי השתתפות המעסיק בדמי החבר

באגודות מקצועיות ,תעודכ בתוק 0מ( 1.1.2012תקרת השתתפות המעסיק בדמי החבר לס של # 379
לשנה )לאגודה אחת(.
•

השתתפות המעסיק בדמי החבר לעניי סעי 0זה תהיה עבור שתי אגודות לכל היותר.
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עדכון תוספת נהיגה עצמית ונהיגה עצמית ב'
ביו  12.1.2011פרס הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר בנוגע לעדכו תוספת נהיגה עצמית ונהיגה עצמית ב'
ולהל עיקריו:
 .1סכומי תוספת נהיגה עצמית ב' ,המשולמת לעובדי אשר הוצמד לה באופ קבוע רכב מסחרי הנדרש לצורכי
העבודה ולש ביצועה ,וה מחויבי בגינו בזקיפת הטבה לרכב מסחרי צמוד ,ימשיכו להיות בשנת  ,2012כפי
שהיו בשנת  ,2011כמפורט להל:
קבוצת מחיר

סכו התוספת

קבוצת מחיר 1

# 1,989.25

קבוצת מחיר 2

# 2,134.41

קבוצת מחיר 3

# 2,522.78

קבוצת מחיר 4

# 2,898.10

קבוצת מחיר 5

# 3,994.30

קבוצת מחיר 6

# 5,010.19

קבוצת מחיר 7

# 6,315.09

 .2סכו תוספת נהיגה עצמית ב' המושלמת לעובדי המשלמי מס בגי שווי שימוש ברכב אשר עלה לכביש החל
מיו  1.1.2010יהיה כלהל:
א.

עבור עובדי שהחלו לשל שווי הטבה עבור רכב מסחרי צמוד * לפני יו  31.12.2010תוספת נהיגה
עצמית ב' תחושב בהתא לשווי זקיפת ההטבה אשר משל העובד עבור הרכב הצמוד מוכפל ב(.0.67

ב.

עבור עובדי שהחלו לשל שווי הטבה עבור רכב מסחרי צמוד * מיו  1.1.2011תוספת נהיגה עצמית ב'
תחושב בהתא לשווי זקיפת ההטבה אשר משל העובד עבור הרכב הצמוד מוכפל ב(.0.49

עדכון שכר לעובדי דירוג עובדים סוציאליים
ביו  1.1.2012פרס הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר בנושא עדכו שכר לעובדי דירוג עובדי סוציאליי ע
הוראות ביצוע כמופרט להל:
 .1בתוק 0מיו  1.1.2012תעודכ תוספת  2011משיעור של  2.25%לשיעור של .4%
 .2בתוק 0מיו

 1.1.2012יוגדלו בשיעור  1.71%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
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 .3החל מיו  1.1.2012יגדל סכו התוספת השקלית ,מס של  # 400לס של  # 700לחודש.
 .4החל מיו  1.1.2012יגדל שיעור התוספת האחוזית המשולמת מכוח סעי 0ג 2.להחלטת ועדת המעקב מיו
 ,2.6.1993עבור העובדי
מהשכר המשולב.

הסוציאליי

המועסקי

במערכת הבריאות ,משיעור של  5.5%לשיעור של 7%

שינוי שיעורי ההפרשה לקופות גמל לקצבה במסגרת ההסכם
הקיבוצי )מסגרת( מיום 12.1.11
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  ,12.1.2011הוגדלו ב( 0.5%שיעורי הניכוי
והפרשה לתגמולי בקופות הגמל לקצבה אצל העובדי המועסקי ע"י המעסיקי שחתמו על ההסכ  ,אשר
מדורגי בדירוגי הנקובי בהסכ זה.
בהתא להבהרה שהתקבלה ממטה השכר של החשב הכללי ,בתוק 0מיו  1.1.2012הוחזר שיעור הניכוי לתגמולי
)חלק העובד( בקופות ביטוח מנהלי מרמה של  5.5%לרמה של  ,5.0%לאוכלוסייה שמתקיימי בה כל אחד
מאלה:
 .1העובדי בדירוג )לא חוזה אישי(;
 .2עמיתי וותיקי בקופות ביטוח מנהלי )כפי שהוסבר בד 0המידע של מל שכר לחודש פברואר ;(2011
 .3שיעור הפרשת המעסיק לתגמולי ולאבד כושר עבודה יחדיו שווה ל(.7.5%

מענק ח"פ לעובדים בשירות הציבורי -הסכם קיבוצי )מסגרת(
 – 2010עובדים ששהו בחופשה ללא תשלום
בהמש לטיוטת עקרונות הסכ המסגרת במגזר הציבורי  2010מיו  ,2.11.2010במשכורת לחודש נובמבר 2010
שול לעובדי המדינה מענק ח"פ בסכו של  ,# 2,000בכפו 0לעבודה רצופה בתקופה שבי  1.7.2010לבי 1.11.2010
)כולל( ובהתא לחלקיות של ההעסקה בתקופה הקובעת.
בהתא לחוזר הממונה על השכר במשרד האוצר מ(  ,19/10/2010במשכורת לחודש ינואר  2012ולא יאוחר
ממשכורת לחודש פברואר  2012נדרש לשל המענק החד פעמי בס  # 2,000לעובדי בשירות המדינה שמשכורתו
מחושבת לפי ההסכמי הקיבוציי המיוצגי על ידי ההסתדרות ,אשר שהו בחופשה ללא תשלו בתקופה הקובעת
)כולה או חלקה( מיו  1.7.2010ועד  1.11.2010ועקב כ לא קיבלו את המענק .לפי החוזר א עובד כזה בתקופה
מיו  1.7.2010ועד ליו  31.12.2011היה זכאי למשכורת בגי  4חודשי עבודה מלאי ויו אחד נוס 0לפחות ,ברצ,0
בי א הועסק במשרה מלאה או חלקית יהיה זכאי למענק החד פעמי בכפו 0לחלקיות משרתו המשוקללת בתקופה
שמיו  1.11.2009ועד  31.10.2010בה הועסק בפועל.
ככל שהעובד לא היה זכאי כלל למשכורת בתקופה האמורה ,תילקח בחשבו לצור חישוב החלקיות ,תקופה שמיו
 1.11.2010ועד ליו  31.12.2011בה היה זכאי למשכורת ממעסיק.

עמוד  11מתו 12

חוק גיל פרישה )תיקון מס'  ,(3התשע"ב2011-
חוק גיל פרישה ,התשס"ד( 2004קובע כללי לעניי גיל פרישה מעבודה ,תו העלאה הדרגתית של גיל הפרישה ה
לנשי וה לגברי החל מחודש אפריל  .2004עפ"י כללי אלו החל מינואר  2009עלה גיל הפרישה לגבר ל( ,67ואילו
לגבי נשי  ,החל משנת  2009ועד ליו  ( 31.12.2011מש תקופה של שלוש שני  ,עמד גיל הפרישה על גיל  62ובתו
שלוש השני  ,כלומר החל משנת  2012ואיל ,אמור היה גיל הפרישה לנשי להמשי ולהעלות בהדרגה עד לגיל .64
ביו  29.12.2011פורס ברשומות חוק גיל פרישה )תיקו מס'  ,(3התשע"ב( ,2011לפיו תידחה תחילת ההעלאה
המדורגת של גיל הפרישה לאישה מגיל  62לגיל  ,64ב( 5שני  ,כ שתחל בשנת  2017במקו בשנת .2012
עפ"י תיקו מס'  3לחוק ,בתוק 0מיו  1.1.2012גיל הפרישה לנשי ימשי לעמוד על גיל  62עבור נשי שנולדו עד
דצמבר  .1954עוד נקבע ,כי לגבי נשי שנולדו בשנת  1955ואיל ,תוק ועדה ציבורית לבחינת גיל הפרישה שלה,
שתגיש את המלצותיה לשר עד יוני  2016ועל ועדת הכספי של הכנסת לתת את החלטתה בעניי המלצות השר עד
ליו .31.12.2016
משמעות קביעת גיל הפרישה כאמור היא ,שנשי תוכלנה לפרוש מעבודת ע זכאות לגמלת פנסיה ולקצבת זקנה
מ הביטוח הלאומי )בכפו 0למבח הכנסות( לפי העניי ,בהגיע לגיל הפרישה בהתא לטבלה שלהל.
גיל הפרישה לנשי ,על פי התיקו' לחוק ,לעניי' זכאות לפנסיה ולקצבת זקנה מהמוסד לביטוח לאומי
גיל הזכאות
לפרישה )בשני(

חודש הלידה של אישה
אחרי התיקו'

60

עד 31.3.1944

 60ו* 4חודשי
 60ו* 8חודשי
61
 61ו* 4חודשי

מ* 1.4.1944ועד 31.8.1944
מ* 1.9.1944ועד 30.4.1945
מ* 1.5.1945ועד 31.12.1945
מ* 1.1.1946ועד 31.8.1946

 61ו* 8חודשי
62
 62ו* 4חודשי
 62ו* 8חודשי
63
 63ו* 4חודשי
 63ו* 8חודשי

מ* 1.9.1946ועד 30.4.1947
מ* 1.5.1947ועד 31.12.1954
מ* 1.1.1955ועד 31.8.1955
מ* 1.9.1955ועד 30.4.1956
מ* 1.5.1956ועד 31.12.1956
מ* 1.1.1957ועד 31.8.1957
מ* 1.9.1957ועד 30.4.1958

64

מ* 1.5.1958ואיל/

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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