תאריך פרסום11..4.41.4 :

החודש בדף המידע
מס הכנסה וביטוח לאומי
 תקנות שר האוצר למתן פיצויים
לעסקים מאזור הדרום שנפגעו
בשל הלחימה באזור;
 הארכת הטבות המס לתושבי
שדרות וליישובי קו העימות
הדרומי בשנתיים נוספות;
 מתן הטבות מס של "עוטף עזה"
ליישוב "שלומית";
 דחיית מועד הדיווח והתשלום
התקופתיים אם חל ביום המנוחה
השבועי של החייב בדיווח ,לפי
דתו;

שכר והסכמים קיבוציים
 הסכם קיבוצי לדרוג רופאים מיום
 - 41....41.4הגדלת בסיס השכר
להפרשות לפנסיה;

עדכוני שכר בשלטון המקומי
 הסכם מועדון רווחה;
 קביעת אחוז משרה מינימאלי
למורה אם בהסכם "עוז לתמורה"
ביישום החלקי;

תקנות שר האוצר למתן פיצויים לעסקים
מאזור הדרום שנפגעו בשל הלחימה באזור
ביום  2..4.41.4פרסמה רשות המסים הודעה לפיה ועדת הכספים של הכנסת
אישרה פה אחד את תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (נזקי מלחמה ונזק עקיף)
שהגיש שר האוצר ,ד"ר יובל שטייניץ .מטרת התקנות היא פיצוי עסקים מאזור
הדרום שנפגעו בשל המצב הביטחוני ששרר שם החל מיום  .2....41.4ועד ליום
.41....41.4
לפי ההודעה ,רשות המסים ומשרד האוצר גיבשו יחד עם ההסתדרות ולשכת
התיאום של הארגונים הכלכליים מנגנון פיצוי לתושבי הדרום בעקבות מבצע
"עמוד ענן" וההסלמה בדרום .הפיצוי יחול על עסקים הנמצאים בטווח של עד 21
ק"מ מרצועת עזה ,על פי המפה שפורסמה על ידי פיקוד העורף ובהתאם לתקנות.
מנגנון הפיצוי מתחלק לשלושה מסלולים חלופיים על פי בחירת העוסק:
 ..מסלול שכר  -מעסיק יוכל להגיש בקשת תביעה לקבלת החזר בגין שכר
ששולם לעובדים שלא הגיעו לעבודתם בהתאם להנחיות פיקוד העורף .כמו
כן ,הפיצוי יינתן עבור עובד שנעדר ממקום עבודתו מפני שהשגיח על ילדיו
הקטנים ,מתחת לגיל  ,.2עקב סגירת מוסדות חינוך בהתאם להנחיות
פיקוד העורף (הפיצוי מתייחס רק לאחד מההורים) .הפיצוי יהיה בגובה
 .14.1%משכר הבסיס של העובד.
 .4מסלול מחזורים  -בעל העסק יוכל להגיש תביעה לקבלת החזר בגין ירידה
במחזור העסקי בשל המצב הביטחוני ,בהתאם לדיווח השוטף של העוסק
למע"מ (חד חודשי או דו-חודשי) .הנוסחה תכלול השוואת המחזור העסקי
בהתאם לשיטת הדיווח כאמור ,לעומת תקופה מקבילה אשתקד.
 .1מסלול הוצאות  -בעל העסק יוכל להגיש בקשת תביעה לקבלת פיצוי בגין

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.

הנזק התפעולי שנגרם לעסק בתקופה הרלבנטית ,בשל המצב הביטחוני.
עקב הצורך לתת מענה מהיר לעסקים שנפגעו והמצויים באזור גיאוגרפי נרחב,
נקבע במסלולים לעיל מנגנון פשוט וישים ("מסלולים ירוקים") .רשות המסים
פועלת להקמת מוקד מיוחד שיטפל בתביעות שיוגשו .כמו כן נקבע כי במידה ולא
תינתן החלטה על ידי רשות המסים בדבר הפיצוי בתוך  21יום מיום הגשת
התביעה ,תינתן מקדמה בשיעור של  11%ובתנאי שהומצאו כלל המסמכים
וההבהרות שנדרשו .בנוסף ,וככל שהחלטה בדבר הפיצוי לא תינתן תוך  .81יום
מיום הגשת התביעה ,תשולם מקדמה נוספת בשיעור של .21%
הנחיות הנוגעות להליך הגשת התביעה ומנגנון הפיצויים יפורסמו על ידי רשות
המסים במהלך חודש דצמבר.
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הארכת הטבות המס לתושבי שדרות וליישובי קו העימות
הדרומי בשנתיים נוספות
ביום  42....41.4פרסמה רשות המסים הודעה לפיה ביום  42....41.4אישרה ועדת הכספים של הכנסת
את תקנות שר האוצר ,ד"ר יובל שטייניץ ,אשר מאריכות לשנתיים נוספות (שנים  41.1ו )41.2-את
התקופה למתן הטבות במס לתושבי יישובי קו העימות הדרומי כהגדרתם בחוק סיוע לשדרות וליישובי
הנגב המערבי (הוראת שעה) ,התשס"ז 4112-וליישובים נוספים כפי שנקבעו בצו של שר האוצר ,וזאת על
פי הסמכות שהוענקה לשר בחוק להאריך את תקופת ההטבה בשל מצב בטחוני.
הטבות המס ניתנות באמצעות זיכוי ממס לתושבי היישובים הללו בשיעור של  41%מההכנסה החייבת
מיגיעה אישית ,עד לסכום של ( ₪ 411,211נכון לשנת .)41.4

מתן הטבות מס של "עוטף עזה" ליישוב "שלומית"
ביום  .1..4.41.4פרסם משנה למנכ"ל רשות המסים חוזר לפיו ביום  44.1.41.4התקבלה ע"י הממשלה
ההחלטה להוסיף את היישוב "שלומית" לרשימת היישובים הזכאים להטבות המס בהתאם לחוק סיוע
לשדרות וליישובי הנגב המערבי.
בהתאם להחלטה זו ,בתוקף מיום ( ..0.41..יום הקמת היישוב "שלומית") ובכפוף להוראות סעיף ..
לפקודת מס הכנסה ,תושבי היישוב שהיו במשך התקופה של  .4חודשים רצופים לפחות תושבי אזור קו
דרומי ,יקבלו זיכוי ממס בשיעור של  41%מהכנסתם החייבת מיגיעה אישית עד לתקרה של ₪ 411,211
(נכון לשנת המס .)41.4

דחיית מועד הדיווח והתשלומים התקופתיים אם חל ביום
המנוחה השבועי של החייב בדיווח ,לפי דתו
ביום  .1..4.41.4פרסמה רשות המסים הודעה לפיה:


בהתאם להוראות חוק מס ערך מוסף ופקודת מס הכנסה ,על הדוחות והתשלומים התקופתיים
להיות משולמים בחמישה עשר לחודש .כל דוח ותשלום ,לפי הדין החל עליו.



על פי החוקים האמורים לא נקבע כי אם היום ה .1-בחודש הוא יום המנוחה השבועי של החייב
בדיווח ובתשלום ,מועד התשלום יידחה ליום שלמחרת.



יחד עם זאת ,על מנת להקל על כל בני הדתות בארץ ,החליטה הנהלת רשות המסים כי אם היום ה-
 .1בחודש חל ביום המנוחה השבועי של החייב בדיווח ובתשלום ,לפי דתו ,אזי הדיווח והתשלום
יידחה ליום העסקים שבא לאחר יום המנוחה השבועי האמור.
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הסכם קיבוצי לדרוג רופאים מיום  - 11.22.1221הגדלת
בסיס השכר להפרשות לפנסיה
ביום  41....41.4נחתם הסכם בין ההסתדרות הרפואית בישראל לבין ממשלת ישראל ,שירותי בריאות
כללית וההסתדרות המדיצינית הדסה המיישם את האמור בסעיף  4..1להסכם הרופאים מיום
 ,41.8.41..שבו נקבעה הגדלת הבסיס להפרשות לקופת גמל לקצבה.
לפני ההסכם ,בסיס השכר הפנסיוני של הרופאים הקיימים והחדשים היה שווה למשכורת הקובעת
לפנסיה תקציבית לגבי רופא ,לרבות תשלום בגין מענק יובל והבראה ,תוספת מקצועות במצוקה אקוטית
כקבוע בסעיף  1להסכם  ,4110ובתוספת ההשלמה בין המשכורת האמורה ל 21%-משכרו ברוטו של
הרופא עד רמת עבודה נוספת (כולל).
ביום  4..4.41.4פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר עם הוראות ביצוע לפיו יוגדל שיעור השכר
ברוטו עד רמת עבודה נוספת (כולל) ,לעניין חישוב בסיס השכר הפנסיוני ,משיעור של  21%לשיעור של
 81%מהשכר ברוטו עד רמת עבודה נוספת (כולל).
לגבי רופאי מינהל אשר עליהם חלה החלטת ועדת המעקב מיום  ,.1.2.4111בדבר השלמת הפרשה לקרן
פנסיה צוברת עד ל 81%-מהשכר עד רמת עבודה נוספת (כולל) ,יוגדל שיעור השלמת ההפרשה כאמור
משיעור של  81%לשיעור של  01%מהשכר עד רמת עבודה נוספת (כולל).
למען הסר ספק ,הגדלת השכר הפנסיוני לפי ההסכם לא תהווה רכיב לחישוב פיצויי פיצויים ,ערך יום,
תשלום עבור עבודה נוספת ,לא תהווה בסיס לחישוב תוספות אחוזיות ,תשלום עבור ימי היעדרות בשכר,
ולא תבוצע בגינה הפרשה לקרן השתלמות.
מלבד האמור לעיל במפורש ,לא יחול כל שינוי בהסדרים וההסכמים הקיבוציים הקיימים בנושא ,ובגין
ההפרש שבין ( 81%או  01%לגבי רופאי המינהל במדינה) משכרו ברוטו של הרופא עד רמת עבודה נוספת
(כולל) לבין  .11%משכרו ברוטו של הרופא עד רמת עבודה נוספת (כולל) לרבות מענק יובל וקצובת
הבראה ,תימשך ההפרשה על פי ההסכמים הקיבוציים החלים אצל המעסיק בעניין זה לגבי חלק השכר
האמור (בשירות המדינה ההסכם הקיבוצי מיום  .1לנובמבר .)4111
יודגש כי בהתאם להבהרות שנתקבלו ממשרד האוצר ,השינוי האמור בקביעת שיעור השכר הפנסיוני
ייושם בתחולה מ ...4.41.4 -בלבד.
השינוי יושם במערכות השכר של מלם שכר במשכורת לחודש דצמבר .41.4
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עדכוני השכר בשלטון המקומי

הסכם מועדון רווחה
בהמשך להסכם שנחתם ב .1....41.. -בדבר יישום היתרה של  1..%מתוך תוספת של  1%לעובדי המגזר
הציבורי שסוכמה בהסכם שכר קיבוצי (מסגרת) מיום  ,.2.2.4118בתאריך  .2..1.41.4נחתמה הודעה
שמסדירה בין היתר את זכאות העובדים ברשויות בשלטון המקומי לחברות בקרן לפעילות הרווחה.
להלן עיקרי ההסכם לפי ההודעה שפורסמה בחוזר מנכ"ל מרכז השלטון המקומי מס' :11.


החל מיום  ....41.1העובדים המדורגים בדירוג האחיד ומח"ר (למעט פסיכולוגים) בלבד,
המועסקים ע"י המעסיקים של השלטון המקומי מעל  1חודשים ובשיעור משרה מעל  41%בחודש
מאי של אותה שנה יהיו זכאים להשתתפות בדמי חבר בקרן פעילות רווחה של עובדי הרשויות
המקומיות.



גובה ההשתתפות של המעסיק בדמי החבר ,כאמור לעיל ,יעמוד על  ₪ 81לשנה קלנדרית .הסכום
יהיה צמוד לשיעור עליית מדד המחירים לצרכן מחודש דצמבר  41.1ועד לחודש דצמבר שלפני השנה
שבגינה ישולמו דמי חבר .סכום השתתפות המעסיק לעובד לשנת  41.1ואילך יפורסם בתחילת כל
שנה קלנדרית.



התשלום בגין השנים  41.4 – 41.1ישולם במשכורת לחודש אוקטובר  41.4ולא יאוחר ממשכורת
חודש נובמבר  .41.4השתתפות המעסיק לקרן לפעילות הרווחה בסך  ₪ 421תבוצע לעובדים פעילים
בלבד בחודש התשלום.



מאחר והשתתפות המעסיק בדמי חבר לקרן הרווחה מהווה הכנסה בידי העובד ,יש לבצע זקיפת
שווי בשכר העובדים בגינם בוצע התשלום לפי הסכום ששולם.



את ההשתתפות בדמי החבר לשנת  41.1ואילך יש להעביר לקרן עד סוף חודש יוני של אותה השנה.
התשלום יבוצע בהמחאה לפקודת קרן לרווחת עובדי הרשויות המקומיות בישראל בע"מ (חל"צ)
מס' חברה  1.222.11.מרח' ריב"ל  .8ת"א ,ת.ד ,.2. .מיקוד  .2228או באמצעות זיכוי חשבון הבנק
של הקרן בבנק הפועלים סניף  .18ח.נ.20.142 .



על הרשויות המקומיות להעביר לקרן לכתובת המפורטת לעיל את רשימת העובדים אשר בגינם
מועברים דמי חבר לרבות שם עובד ,כתובתו העדכנית ,מספר ת.ז ,.תאריך לידה ותאריך תחילת
העבודה ברשות המקומית.
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קביעת אחוז משרה מינימאלי למורה אם בהסכם "עוז לתמורה"
ביישום החלקי
להלן ההבהרות שהתקבלו ממשרד החינוך בנוגע להיקף המשרה המינימאלי המזכה בתוספת מורה אם
במסגרת רפורמת "עוז לתמורה" ביישומה החלקי:
שנת
לימודים
תשע"ב
תשע"ג
תשע"ד

שעות
שעות
פרונטאליות פרטניות
..1
.0
4.1
.0
1.1
.0

שעות
תומכות
1
1.1
1.1

תוספת
סה"כ בסיס שיעור משרה
למורה אם
משרה מינימאלי
8..%
28.11%
11
41.1
8.1%
28..4%
14
41
2..%
22.22%
1.
48

יודגש כי אם אושרה למורה העסקה מעבר למשרה מלאה היא תהיה זכאית בנוסף לכך גם לתוספת
למורה האם.
כמו כן הובהר שמנהלת אם אינה יכולה לעבוד מעבר למשרה מלאה הן ביישום מלא והן ביישום חלקי.
יחד עם זאת ,היא זכאית להוריד  4.2ש"ש משעות הניהול של מנהלת אם ,הן ביישום מלא והן בחלקי
(ולא מהשעות הפרונטאליות) ,כך שתעבוד פחות שעות ותקבל שכר לפי משרה מלאה בלבד.
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