תארי פרסו30.7.2012 :

שינוי בדיווח דוחות דמי ביטוח שליליים

החודש בדף המידע

למוסד לביטוח לאומי

מס הכנסה וביטוח לאומי
• שינוי בדיווח דוחות דמי ביטוח
שליליי למוסד לביטוח לאומי;

ביו  12.7.2012פרס המוסד לביטוח לאומי  אג הגבייה ממעסיקי ,הודעה
בדבר שינוי בדיווח דוחות שליליי ולהל עיקרי ההודעה:

• עדכו פרטי האישור למעביד למת
זיכוי לפי סעי  46לעובדיו,
באמצעות תלוש שכר;

 .1החל מהדיווח עבור חודש יוני  2012יש להגיש דוחות שליליי )קודי דיווח 07
 (47ובקשות להחזר דמי ביטוח )טופס  (659באופ ממוחשב באמצעות קוב(
זיכויי בלבד ולא באמצעות טופס ידני.

• איתור עבירות מס בפעילות
העסקית ובהעסקת עובדי זרי
בלתי חוקיי;

 .2קוב( הזיכויי חייב לכלול את פרטי העובדי שבגינ נדרש ההחזר ,מכיוו

שכר והסכמי קיבוציי
• תשלו קצובת ביגוד לשנת ;2012
• עדכו שכר והגדלת הפרשות עבור
חברי הסגל האקדמי הזוטר
המועסקי במכללות
המתוקצבות;
• דרוג עובדי מחקר אזרחי – הסכ
קיבוצי מיוחד מיו ;24.6.2012
• תוספת מעונות :הבהרה בנוגע
לזכויות הוריות;
• לוח החופשות בשנת הלימודי
התשע"ג;

שההחזר יאושר ויבוצע א ורק עבור העובדי שזוהו במערכת המוסד
לביטוח לאומי.
 .3אופ הדיווח  כדי להעביר את דיווח הזיכויי אל המוסד לביטוח לאומי ,על
המעסיק להתעדכ בהודעת בית התוכנה/לשכת השירות ,מולה עובד המעסיק
/המייצג .כמו כ בהודעה מפורטי כללי הדיווח עבור מייצג המקושר
למערכת "ייצוג לקוחות" באתר אינטרנט של המוסד לביטוח הלאומי.
 .4מעסיק שלא הספיק להעביר את הדיווח השלילי עבור חודש יוני  2012עד
לתארי  ,31/07/2012יוכל לצרפו לדיווח השלילי עבור חודש יולי 2012
)המועבר ב  .(15/08/2012
תהלי שידור קבצי הזיכויי ע"י מל שכר
עפ"י סיכו ע המוסד לביטוח לאומי תהלי השידור של קבצי הזיכויי
המבוצע ע"י חברת מל שכר עבור לקוחותיה יהיה כדלקמ:
•

תהלי שידור קבצי הזיכויי של דמי ביטוח יתבצע ע"י מל שכר באופ
שיאפשר ככל שנית לקבל את המשוב ולפעול בהתא אליו לפני מועד

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.

הדיווח החודשי עבור השכר שבו ניתנו הזיכויי )למשל  15/08בגי שכר
יולי(.
•

הנתוני עבור הזיכויי ייקבעו במסגרת עיבוד השכר לתשלו בתאריכי
הרגילי הנעי בי  1ל  9בחודש .סכו הזיכוי הכולל ייקבע בדומה
לתהלי הקוד – במסגרת דוח  102בקוד דיווח .7

•

שידור הקבצי יבוצע באופ ממוכ לכספת של המוסד לביטוח הלאומי
בסמו לתארי העיבוד עבור כל לקוח שאישר את תשלו השכר.
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•

המוסד לביטוח הלאומי יעביר משוב על קבלת הקוב( ותוצאות הקליטה ה למל שכר וה
למעסיקי בדואר וג באמצעות אתר האינטרנט של המוסד לביטוח הלאומי   B2Bעבור לקוחות
שרשומי/יירשמו לאתר.

•

בהנחה שקוב( הזיכויי נקלט ללא שגויי  הלקוחות יקזזו את סכומי ההחזר מהתשלו השוט
שיבוצע עד ה  15לחודש.

•

במידה ונתגלו שגויי בקליטת קבצי ההחזרי בנוהל החדש ,תישלח הודעה על כ למעסיק ולמל
שכר כאמור לעיל .חברת מל שכר תפעל לתיקונ המיידי ביחד ע הלקוחות ע"י פניה יזומה
אליה ומת סיוע בתיקו ע"י מתאמי הלקוחות במטרה לשדר קוב( מתוק נוס ולקבל אישור
לקיזוז מלוא סכו הזיכוי עד ה  15לחודש.

•

א מסיבה כלשהי התלויה במעסיק ,במל שכר או במוסד לביטוח לאומי לא הסתיי התהלי עד
למועד הדיווח החודשי ,המוסד לביטוח הלאומי ייצור חיוב למעסיק בסכו הזיכוי שקוזז על ידו
מהתשלו השוט זאת עד לקבלת הקוב( המתק.

•

במידה ושידור הקוב( המקורי של הזיכויי או הקוב( המתק יבוצע לאחר מועד הדיווח החודשי,
המעסיק יורשה להפחית את סכו הזיכוי מסכו התשלו השוט בחודש עוקב.

חשוב להדגיש שמדובר בתהלי חדש אשר נמצא בבדיקות כעת ויופעל לראשונה בתחילת חודש אוגוסט
 2012במטרה לשדר את כל קבצי הזיכויי עבור חודשי שכר יוני ויולי  .2012במידת הצור נפעל
לשינוי/התאמה של התהלי בהמש השנה בשיתו ע המוסד לביטוח הלאומי ונודיע על כ בהתא.
אנו ממליצי לכל הלקוחות להירש לאתר התשלומי של המוסד לביטוח הלאומי באינטרנט )(B2B
במטרה לקבל באמצעותו משוב מיידי על קליטת קבצי הזיכוי באמצעות האתר.

אישור למעביד למתן זיכוי לפי סעיף  46לעובדיו,
באמצעות תלוש שכר
ביו  11.7.2012פרסמה רשות המסי הוראת ביצוע מס הכנסה מס'  7/2012המפרטת את התנאי
והדרישות אשר יחולו החל מיו פרסו הוראה זו לצור מת הרשאה למעבידי המעונייני להעביר
לעובדיה זיכוי לפי סעי  46לפקודה ,בגי תרומות שתרמו ,באמצעות תלוש השכר.
להל עיקרי ההוראה:
•

מטרת הוראת ביצוע זו היא לפרט מה ה התנאי והדרישות אשר יחולו החל מיו פרסו הוראה
זו לצור מת הרשאה למעבידי המעונייני להעביר לעובדיה זיכוי לפי סעי  46לפקודה ,בגי
תרומות שתרמו ,באמצעות תלוש השכר.

•

מובהר בזאת ,כי הכללי שפורסמו בעבר בטלי החל ממועד פרסו הוראה זו  ,וכלל ההרשאות
שניתנו למעבידי מכוח הכללי הנ"ל יחשבו לבטלות ביו  1בינואר  , 2013אלא א כ %בגו
האישור נקבע תארי תפוגה מוקד יותר.

•

ההסדר החדש כפי שנקבע במסגרת הוראת ביצוע זו ,מרחיב את אוכלוסיית המעבידי ומאפשר
לה להצטר להסדר באופ וולונטארי .ההצטרפות להסדר תיעשה ,באופ ממוחשב ,באמצעות
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התחברות מייצג המעביד למרשמי שע"מ ובלבד שהמעביד מוכר במערכת כנישו נורמטיבי
מההיבטי של הגשת דוחות ,תשלו חובות וקנסות וכיוצ"ב.
•

עובד ,שמעבידו בחר להצטר להסדר המוצע ,רשאי לבחור באיזה דר לקבל את החזר המס קרי,
באמצעות פניה לפקיד השומה באופ עצמאי באמצעות בקשה להחזר מס ,או באמצעות מעבידו.

•

הוראת הביצוע מפרטת את התנאי המצטברי וכ אופ הגשת הבקשה וטפסי רלוונטיי
להצטרפות המעסיק להסדר החדש.

להל %פירוט חלק מהתנאי שנקבעו בהסדר החדש לעומת ההסדר שהיה בתוק לפני פרסו ההוראה:
 .1מצבת כוח האד של המעביד מונה  50עובדי לפחות בממוצע בשני עשר החודשי שקדמו להגשת
הבקשה.
 .2המעביד יקבל לידיו את הקבלות המקוריות ,בתוספת הצהרת העובד כי מדובר בתרומות ולא
בתשלו עבור שירות או נכס .לצורכי כללי אלו ,הקבלות וההצהרות יהוו חלק בלתי נפרד ממערכת
הספרי של המעביד ויישמרו בידיו למש התקופה הנקובה בתקנות בדבר ניהול ספרי.
 .3בעת מת הזיכוי ,תוטבע על הקבלה המקורית חותמת המעביד המבהירה כי נית זיכוי לצרכי מס
בגינה.
 .4המעביד אינו רשאי להחזיר לעובד קבלה מקורית .המעביד רשאי למסור לעובד העתק נאמ למקור
לצורכי הגשת דוח שנתי למס הכנסה .במקרה זה ,העתק הקבלה יישא את חותמת המעביד וכ
חותמת כאמור בסעי הקוד.
 .5המעביד לא יתיר זיכוי בגי תרומה לגו הקשור אליו ,במישרי או בעקיפי.
 .6סכו התרומה המרבי שבגינו המעביד רשאי להתיר זיכוי מוגבל ל –  2 25,000לתור ,ואילו הסכו
המזערי בהתא לקבוע במסגרת סעי  46לפקודה.
 .7על המעביד להגיש ,עד ליו ה– 31במר( ,דו"ח על כל התרומות והזיכויי שניתנו במהל שנת המס
הקודמת לפי הפירוט הבא:
א.

ש העובד התור )משפחה ופרטי(;

ב.

מספר תעודת זהות של העובד;

ג.

ש ומספר המוסד מקבל התרומה;

ד.

תארי התרומה;

ה.

סכו התרומה;

ו.

סכו הזיכוי;

ז.

מספר קבלה.

 .8על המעביד לדווח על הסכומי שתרמו העובדי למוסד ציבורי או לקר %לאומית )כמשמעות המונח
בסעי  46לפקודה( ועל הזיכויי שניתנו בגינ ,במסגרת רשומת הפרט " "20בדו"ח  126הממוכ וכ
על סכו התרומות כאמור בטופס .106
 .9פירוט תנאי נוספי נית לראות בנוסח המלא של הוראת ביצוע מס הכנסה מס' .7/2012
יודגש כי מערכות השכר של מל שכר ערוכות למת %זיכוי לפי סעי  46לפקודה ,בגי %תרומות ,באמצעות
תלוש השכר.
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איתור עבירות מס בפעילות העסקית ובהעסקת עובדים
זרים בלתי חוקיים
בהתא למדיניות שהותוותה על ידי שר האוצר ,ד"ר יובל שטייני( ,למיגור התופעה של העסקת עובדי
השוהי באר( באופ בלתי חוקי ,ביו  27.6.2012פורסמה הודעה בדבר הצעדי שננקטי ע"י רשות
המסי לצור איתור עבירות מס בפעילות העסקית ובהעסקת עובדי זרי בלתי חוקיי.
לפי ההודעה ,לש הגברת ההרתעה ,הונחו משרדי מע"מ ומס הכנסה ,לשלב במבצעי האכיפה שה
מנהלי ,פעילות במספר מישורי:
•

עריכת ביקורות בעסקי המעסיקי עובדי זרי בלתי חוקיי.

•

איתור פעילות עסקית בלתי מדווחת המשותפת לישראלי ושוהי בלתי חוקיי.

אי דיווח על השכרת נכסי עסקיי לשוהי בלתי חוקיי.
•
המבצע הינו חלק מסדרת המבצעי המחוזיי שעורכת הרשות מתחילת השנה במתכונת חדשה הכוללת
בי היתר דגש על אזורי וענפי בה קיימת רמת ציות נמוכה לחוקי המס .המבצע נער במספר
מישורי ובה איתור בעלי חנויות באזור התחנה המרכזית הישנה ,המושכרות לעסקי המנוהלי על
ידי שוהי בלתי חוקיי ואשר אינ מדווחי לרשויות על הכנסת משכר הדירה ,זיהוי ישראלי שהינ
שותפי עסקיי או עומדי מאחורי פעילות עסקית של שוהי בלתי חוקיי ואינ מדווחי על
ההכנסות מעסקי אלה וכ ספקי של סחורה לאות עסקי שאינ מדווחי על הכנסת מהמכירות.

תשלום קצובת ביגוד לשנת 2012
בהתא לחוזר הממונה על השכר והסכמי עבודה מיו  ,17.6.2012בחודש יולי  2011תשול קצובת
ביגוד ל"מקבלי קהל" לעובדי הזכאי ,לתקופה מחודש ינואר ועד חודש דצמבר  2012באופ יחסי
לתקופת העבודה וחלקיות המשרה.
בהתא לסעי  28.425בתקשי"ר ,רמות הביגוד ה:
•

רמה 3לעובדי בדרגות עד הדרגה ) 16כולל( בדירוג המנהלי ודרגות מקבילות בדירוגי
המקצועיי;

•

רמה 4לעובדי בדרגות מדרגה  17ומעלה בדירוג המנהלי ודרגות מקבילות בדירוגי המקצועיי.

•

רמת הביגוד לעובד הזכאי לקצובת ביגוד של מקבלי קהל תיקבע לפי דרגת השיא של המשרה בה
הוא משוב( ,או לפי דרגתו א הוענקה לו דרגה אישית הגבוהה משיא דרגתו בתק.

•

יצוי כי ,החל מהשנה כל עובדי ההוראה זכאי לקצובת ביגוד לפי רמה .4

תעריפי קצובת הביגוד עודכנו בכ 1.6%ונכו לשנת  2012עומדי על:
•  2 1,488לשנה לעובדי הזכאי לקצובת ביגוד ברמה ;3
•  2 2,076לשנה לעובדי הזכאי לקצובת ביגוד ברמה ;4
•  2 4,251לשנה למנכ"לי ולמקביליה לפי אחוז ההצמדה לשכר המנכ"ל;
•  2 663לשנה  קצובת ביגוד נוספת למורה לחינו גופני בשיעור משרה מ 30%ועד ;50%
•  2 1,322לשנה  קצובת ביגוד נוספת למורה לחינו גופני בשיעור משרה מ 50%ומעלה;
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•  2 0.68לכל שעת עבודה לסטודנטי;
תעריפי קצובת ביגוד לשנת  2012עבור גמלאי בפנסיה תקציבית שקצבת הוקפאה והוצמדה למדד,
אשר פרשו לגמלאות לפני שנת  2012עומדי על:
•  2 1,469לשנה לגמלאי הזכאי לקצובת ביגוד ברמה ;3
•  2 2,049לשנה לגמלאי הזכאי לקצובת ביגוד ברמה .4

עדכון שכר והגדלת הפרשות עבור חברי הסגל האקדמי
הזוטר המועסקים במכללות המתוקצבות
ביו  17.3.2012נחת הסכ קיבוצי ,בי חלק מאוניברסיטאות המחקר לבי ארגוני הסגל הזוטר
באוניברסיטאות אלו ,אשר קיבל אישורו של הממונה על השכר .ההסכ חל ג על חברי הסגל הזוטר
במכללות המתוקצבות אשר אינ מיוצגי ע"י ארגו עובדי יציג.
להל עיקרי ההסכ:
 .1בתוק מיו  1.10.2011יעודכנו טבלאות שכר היסוד בשיעור של  2.9%ובתוק מיו  1.1.2012יבוצע
עדכו בשיעור של .5.8%
 .2בתוק מיו  1.1.2011יוגדלו שיעורי דמי הגמולי כדלקמ:
א .בקופת גמל לקצבה ,שהינה קר פנסיה צוברת חדשה:
 (1שיעור הפרשת המעסיק לתגמולי יגדל ב 0.5%עד התקרה של ;6.5%
 (2שיעור הניכוי מהעובד לתגמולי יגדל ב 0.5%עד התקרה של .6.0%
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%
למע %הסר ספק ,במכללות בה חברי הסגל הזוטר מיוצגי ע"י ארגו עובדי יציג ,לא נית להנהיג
הטבות כלשה ללא חתימה על הסכ קיבוצי ,שיאושר ע"י הממונה על השכר.
במכללות בה חברי הסגל הזוטר אינ מיוצגי ע"י ארגו העובדי ,לא נית להנהיג הטבות כלשה מעבר
לאלו המפורטות לעיל ,ללא אישור בכתב מהממונה על השכר והסכמי עבודה.
יודגש כי לקוחות המעונייני לייש את ההסכ מתבקשי לתא זאת מול מנהל הלקוח במל שכר.
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דרוג עובדי מחקר אזרחי – הסכם קיבוצי מיוחד מיום
24.6.2012
בהמש להסכ קיבוצי מיוחד שנחת ביו  24.6.2012בי מדינת ישראל לבי ההסתדרות הכללית
החדשה ואיגוד סגל המחקר שעניינו הגדלת שיעור תוספת ההשוואה בגי ניהול מו"פ ,ביו 9.7.2012
פרס הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר ע הוראות ביצוע להסכ האמור ולהל עיקריו:
תחולה
הסכ השכר האמור חל על עובדי המדינה הממלאי אחר התנאי הבאי במצטבר:
•

מועסקי או הועסקו בשירות המדינה שלא במערכת הביטחו החל מיו ;1.8.2010

•

מדורגי בדרוג עובדי מחקר;

•

משכורת נקבעת בהסכמי קיבוציי.

הגדלת שיעור תוספת השוואה
•

החל מיו  1.8.2010ואיל יעלה שיעור תוספת ההשוואה משיעורה כעת העומד על  17.3%לשיעור
של ;18.65%

•

החל מיו  1.4.2012ואיל יעלה שיעור תוספת השוואה משיעור של  18.65%לשיעור של ;19.26%

•

למע הסר ספק ,החל ממשכורת חודש אפריל  2012ואיל תשול התוספת בשיעור  19.26%מידי
חודש בחודשו.

•

למע הסר ספק ,גמלאי שהיה עובד פעיל ביו  1.8.2010ופרש טר מועד חתימת הסכ זה
) ,(24.6.2012יהיה זכאי להפרשי שכר בעד התקופה שמיו  1.8.2010ועד ליו פרישתו ,ולעדכו
המשכורת הקובעת לקצבה בהתא.

הוראות ההסכ הנ"ל ייושמו במערכות השכר של מל שכר לקראת תשלו משכורות לחודש אוגוסט
.2012

תוספת מעונות :הבהרה בנוגע לזכויות הוריות
כפי שפורס בהרחבה בד המידע של מל שכר לחודש אוגוסט  ,2011ביו  7.8.2011פרס הממונה על
השכר והסכמי עבודה חוזר בנושא תוספת מעונות )זכויות הוריות( ,על פי הסכ המסגרת מיו 12.1.2011
ע הוראות ביצוע בדבר תשלו תוספת מעונות )זכויות הוריות( לעובדי בשירות המדינה ואצל
המעסיקי האחרי ,אשר חתומי על ההסכ הקיבוצי )מסגרת( בי המדינה ומעסיקי נוספי בשירות
הציבורי ,לבי הסתדרות העובדי הכללית החדשה מיו .12.1.2011
ביו  17.6.2012פרס הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר ע הבהרות ,כפי שיפורטו להל ,בנוגע
לתנאי המיוחדי בהתא לחוק שוויו הזדמנויות בעבודה ,תשמ"ח –  ,1988בה עובד יהיה זכאי לקבל
את תוספת המעונות במקו בת זוגו.
 .1עובד יהיה זכאי לתשלו תוספת מעונות ,א בת זוגו עובדת שכירה או עצמאית ,במשרה מלאה או
חלקית ,בי א במקו עבודתה נהוג לשל תוספת מעונות )השתתפות חלקית בהוצאות החזקת ילד
במעו או בהשגחה אחרת( ובי א לאו ,בכפו לאמור להל:
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א.

עובד יידרש להמציא אישור ממקו עבודתה של בת הזוג או מסמכי אחרי כמפורט להל:
 (1במידה ובת הזוג היא שכירה ובמקו עבודתה משולמת תוספת מעונות :אישור על כ שבת
הזוג מועסקת במקו עבודה בו משולמת תוספת מעונות )השתתפות חלקית בהוצאות
החזקת ילד במעו או בהשגחה אחרת( ועל כ שאינה משתמשת בזכותה לקבלת התוספת
החל מתארי שייקבע.
 (2במידה ובת הזוג היא שכירה ובמקו עבודתה לא משולמת תוספת מעונות :אישור על כ
שבת הזוג מועסקת במקו עבודה בו לא משולמת תוספת מעונות )השתתפות חלקית
בהוצאות החזקת ילד במעו או בהשגחה אחרת(.
 (3במידה ובת הזוג עצמאית :הצהרה שבת הזוג עצמאית ומס' עוסק במע"מ.

ב.

במקרה שקיי ספק א בת הזוג נחשבת ל"עובדת" ,יש להמציא אישור מהמוסד לביטוח
הלאומי ,לפיו בת הזוג נחשבת ל"עובדת" בהתא להגדרות חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[
– התשכ"ח .1968

 .2למע הסר ספק – תשלו תוספת מעונות אינו מחייב או מזכה את העובד הזכאי לו בשאר הזכויות
בקשר להורות כגו  היעדרות מעבודה בשל מחלת הילד ,יו עבודה מקוצר וכדומה .הוראות
מפורטות בקשר לזכויות הוריות מפורטות בפרק  35.1לתקשי"ר.
 .3תשלו התוספת יהיה בהתא לחלקיות המשרה בה מועסק העובד .במידה ועובד מועסק לפי שעות
 יחושב שעור המשרה יחסית למס' השעות המוגדרות למשרה מלאה.
 .4למע הסר ספק מובהר:
א.

במקרה של משמורת משותפת הזכות לתוספת מעונות תהיה של האישה.

ב.

במקרה בו עובד שהינו "ידוע בציבור" מבקש לקבל את התוספת ,עליו להיות מוכר בהתא
לקבוע בסעי  33.512לתקשי"ר ולהגדרות החוק המופנות ש.

 .5עובד המבקש לעשות שימוש בזכות הורית זו כאמור לעיל ,ימלא הצהרה והתחייבות אשר נוסח
מצור לחוזר ,בה יתחייב כי במידה ויחול שינוי במצבה התעסוקתי של בת זוגו שיש בו כדי לשלול
את זכאותו לתשלו תוספת מעונות ,הוא יודיע על כ למעסיקו ע היכנסו לתוק של השינוי.
 .6במקרה בו לא יודיע עובד בזמ על שינוי במצבה התעסוקתי של בת זוגו – על המעסיק לקזז משכרו
של העובד את הסכומי ששולמו לו בעבור אותה תקופה בגי תוספת המעונות בהתא לאמור
בסעי )25א() (6לחוק הגנת השכר ,תשי"ח – .1958
 .7תחולת תשלו תוספת מעונות כאמור בחוזר זה הינה בהתא למועד המקורי שנקבע בחוזר מיו
 7.8.2011כלומר מ  ,1.9.2011ובלבד שנתקיימו בדיעבד תנאי הזכאות ,כאמור בחוזר זה.
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לוח החופשות בשנת הלימודים התשע"ג
ביו  1.7.2012פורס באתר משרד החינו חוזר בנושא הערות כלליות ללוח החופשות בשנת הלימודי
התשע"ג ולהל עיקריו:
 .1שנת הלימודי התשע"ג תיפתח בגני הילדי ,בבתי הספר היסודיי ,בבתי הספר העליסודיי,
בכיתות י"גי"ד ובמוסדות להכשרת עובדי הוראה ביו .27.8.2012
 .2שנת הלימודי התשע"ג תסתיי כדלקמ:
א.

בבתי הספר העל)יסודיי :ביו ;20.6.2013

ב.

בבתי הספר היסודיי ובגני הילדי :ביו .30.6.2013

 .3שנת הלימודי התשע"ד תיפתח ביו .27.8.2013
 .4במהל שנת הלימודי התשע"ג יתווספו ארבעה ימי חופשה בתמורה לקיצור חופשת הקי( ,כפי
המפורט להל:
א.

שני ימי בי %יו הכיפורי לחג הסוכות :י"אי"ב בתשרי התשע"ג .2728.9.2012 ,לפיכ תחל
חופשת יו הכיפורי וסוכות ביו שלישי ,ט' בתשרי התשע"ג ,25.9.2012 ,ותסתיי ביו
שלישי ,כ"ג בתשרי התשע"ג .9.10.2012 ,הלימודי יתחדשו ביו רביעי ,כ"ד בתשרי התשע"ג,
.10.10.2012

ב.

יו נוס בתחילת חופשת החנוכה :כ"ה בכסלו התשע"ג .9.12.2012 ,לפיכ תחל חופשת
חנוכה ביו ראשו ,כ"ה בכסלו התשע"ג ,9.12.2012 ,ותסתיי ביו ראשו ,ג' בטבת התשע"ג,
 .16.12.2012הלימודי יתחדשו ביו שני ,ד' בטבת התשע"ג.17.12.2012 ,

ג.

יו נוס בהמש לחופשת ל"ג בעומר :י"ט באייר התשע"ג .29.4.2013 ,לפיכ תחל חופשת ל"ג
בעומר ביו ראשו ,י"ח באייר התשע"ג ,28.4.2013 ,ותסתיי ביו שני ,י"ט באייר התשע"ג,
 .29.4.2013הלימודי יתחדשו ביו שלישי ,כ' באייר התשע"ג.30.4.2013 ,

בהתא לכ ,אנו במל שכר נערכי לדיווח שעות הוראה לעובדי הוראה לשנת לימודי תשע"ג בתוק
מ 27באוגוסט  2012ולתשלו שכר לחודש אוגוסט כ שיכלול:
 .1תשלו עבור פגרת קי( מיו  1באוגוסט עד ל 26באוגוסט;
 .2תשלו שכר לפי מערכת שעות לשנת הלימודי החדשה מ 27לאוגוסט ועד  31לאוגוסט.
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