תאריך פרסום31.1.2011 :

החודש בדף המידע
מס הכנסה וביטוח לאומי
• שיעור מע"מ ומס שכר לשנת 2011
• עדכוני ביטוח לאומי לשנת 2011
• עדכו) מדרגות ואחוזי מ"ה ל2011 #
• מ"ה  #עדכו) סכומי ותקרות
• חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב
המערבי )הוראת שעה(
• עדכו) שווי שימוש ברכב
• הארכת תיאומי מס

שיעור מע"מ ומס שכר ורווח לשנת 2011
כפי שפורס בחודש קוד ,ביו  14.12.2010פרס שר האוצר צו )הוראת
שעה( שלפיו בתקופה שמיו  1.1.2011עד יו  31.12.2012יעמוד שיעור המע"מ
על  .16%כלומר ההפחתה המתוכננת בשיעור מע"מ ל 15.5% #החל משנת 2011
נדחתה בשלב זה .בהמש פורס כי שיעור מס שכר ורווח המוטל על מוסדות
כספיי לשני  2012 – 2011נקבע ל .16% #שיעור מס שכר ורווח המוטל על
מלכ"רי נשאר ללא שינוי .7.5%

ביטוח לאומי – תקרות ואחוזים לשנת 2011
החל משכר ינואר  2011יחושבו דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות כדלקמ):
מדרגה נמוכה – ) . 4,984במקו  . 4,809לחודש עד  ,(31.12.2010ע

• ביטול הכרה בהוצאות אש"ל באר/

•

• איגרת המוסד לביטוח לאומי
למעסיקי

•

תקרת הכנסה חייבת – ) . 73,422במקו  . 79,750לחודש(.

שכר והסכמי קיבוציי

•

עבור פנסיונרי בפנסיה מוקדמת ,ההכנסה המזערית לתשלו דמי ביטוח ודמי
ביטוח בריאות הינה  5%מהשכר הממוצע –  . 415.35לחודש.

•

עד אפריל  2011לא חל כל שינוי בשיעורי דמי הביטוח.

• עדכו) תקרת שכר לעניי) דמי
חבר/טיפול ארגוני
• תוספת הצמדה למדד 2010
לגמלאי בפנסיה תקציבית
שקצבת הוקפאה
• עדכו) שכר עובדי בכירי במגזר
הציבורי
• המש יישו הסכ קיבוצי
לביטוח פנסיוני מקי 1במשק
• תשלו תוספת  – 2011יישו

עדכו) השכר הממוצע במשק ל) . 8,307 #במקו  . 8,015לחודש(.

כמו כ) עודכ) ער יו מילואי – מינימו תגמול ליו הינו ) . 184.91במקו
 ,(. 180.77מקסימו תגמול ליו הינו ) . 1359.67במקו .(. 1329.17

עדכון מדרגות ואחוזי מס הכנסה
•

בשנת  2011לא חלו שינויי בשיעורי המס.

•

סכומי המדרגות עודכנו בשיעור עליית המדד .2.28% #

•

סכומי מדרגות  23%ו 30% #עודכנו במסגרת חוק התייעלות כלכלית לשנת
 ,2010סכו מדרגה  10%עודכ) במסגרת חוק התייעלות כלכלית לשנת .2011

•

להל) טבלת השוואה בי) מדרגות המס לשני  2010ו:2011 #

הסכ מסגרת מיו 12.1.2011
• יישו פעימה חמישית בעדכו) שכר
רופאי

שיעורי מס

שנת מס 2010

שנת מס 2011

• תשלו מענק ח"פ . 2,000
לעובדי בדירוג סטודנטי

10%

עד 4,770

עד 5,070

14%

עד 8,470

עד 8,660

• הסכ שכר בענ 1המלונאות

23%

עד 12,720

עד 14,070

• הסכ שטר בוררות לפרקליטי

30%

עד 18,250

עד 21,240

• השתתפות בדמי חבר באגודות

33%

עד 39,340

עד 40,230

45%

מעל 39,340

מעל 40,230

מקצועיות לשנת 2011
• תשלו מענק ח"פ לעובדי
בשלטו) המקומי
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מס הכנסה :עדכון סכומים ותקרות
להל) פירוט עדכו) סכומי ותקרות לשנת המס  2011לפי שיעור עליית המדד :2.28% #

שנת 2010

שנת 2011

תקרה  /סעי"
סכו נקודת זיכוי

 . 205לחודש

 . 209לחודש

קצבה מזכה

 . 7,810לחודש

 . 7,990לחודש

פיצויי פטורי )לכל שנת עבודה(

. 11,390

. 11,650

הכנסה מזכה מהכנסת עבודה

 . 8,100לחודש

 . 8,200לחודש

הכנסה מזכה שאינה הכנסת עבודה

 . 11,400לחודש

 . 11,600לחודש

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

. 32,060

. 33,228

תקרת פטור לקר' השתלמות

 . 15,712לחודש

 . 15,712לחודש

תקרת שווי שימוש ברט"' )סלולארי(

 . 95לחודש

 . 100לחודש

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

 . 5,660לחודש

 . 5,790לחודש

ברוטו מרבי לפטור לנכה  100%לחודש

 . 47,200לחודש

 . 48,300לחודש

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

 . 18,540לחודש

 . 18,970לחודש

ברוטו מרבי ליישוב מזכה )ישובי אחרי(

 . 12,350לחודש

 . 12,640לחודש

תקרת הכנסה לזיכוי משמרות * טר אושר

 . 9,880לחודש

 . 9,880לחודש

זיכוי משמרת מרבי ) * (15%טר אושר

 . 865לחודש

 . 865לחודש

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

. 7,200

. 7,320

חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי )הוראת שעה()תיקון
מס'  ,(2התש"ע2010-
ביו  23.3.2010פורס תיקו) מס'  2לחוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי שלפיו בשנת המס  2010תושבי
שדרות וישובי הנגב המערבי ,יקבלו הנחה ממס בשיעור של  20%עד לתקרה של ) . 227,640תקרה מעודכנת לשנת
 (2011על הכנסת מיגיעה אישית ,בהתא לתנאי האמורי בסעי 11 1לפקודת מס הכנסה.
במסגרת החוק תוקנו בהתא סעי) 11 1ב( לפקודת מס הכנסה וסעיפי  5ו 7#לחוק.
עוד נקבע ,כי שר האוצר ,באישור ועדת הכספי של הכנסת ,יהיה רשאי להארי את תחולת) של הוראות אלה
לשנה נוספת ,דהיינו לשנת המס .2011
יודגש כי ,טר אושרה הארכה לחוק לשנת המס  2011ולכ) בשלב זה לא יינת) זיכוי ממס לפי חוק סיוע לשדרות
וליישובי הנגב המערבי במערכות השכר של מל שכר.
להל) פירוט היישובי המזכי:
אבשלו ,אוהד ,אור הנר ,איבי ,ארז ,בארי ,ברור#חייל ,גבי ,גברע ,דורות ,דקל ,זיקי ,חוות
השיקמי ,זמרת ,חולית ,יבול ,יד מרדכי ,יכיני ,ישע ,יתד ,כיסופי ,כפר מימו) ,כפר עזה,
כרמיה ,כר שלו ,מבטחי ,מבקיעי ,מג) ,מפלסי ,נחל עוז ,ניר יצחק ,ניר עוז ,ניר ע ,נירי,
נתיב העשרה ,סופה ,סעד ,עי) הבשור ,עי) השלושה ,עלומי ,עמיעוז ,פרי ג) ,צוחר ,רעי ,שדה
אברה ,שדה ניצ) ,שדרות ,שובה ,שוקדה ,תושיה ,תלמי אליהו ,תלמי יוס ,1תקומה.
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הארכת תיאומי מס
כמידי שנה ,ניתנה ג
הפע אורכה עד ליו
 31.3.2011לאישורי על
תיאומי מס הכנסה,
שתוקפ פג בתו שנת
המס  .2010הארכות
תיאומי המס בוצעה
באופ) מרוכז במערכות
השכר במל שכר.

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 01.01.2011 #מסכו של
 . 13,625.50לסכו של
 . 14,121.90לחודש.
לפיכ הניכוי המרבי לדמי
חבר לפי  0.95%מהשכר
יעלה מ . 129.44 #ל#
.. 134.16
הניכוי המרבי בגי) דמי
טיפול ארגוני לפי 0.8%
מהשכר יעלה מ. 109.00 #
ל.. 112.98 #

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 1מ 1.1.2011#עודכנו סכומי השווי לפי שיעור עליית מדד – .2.28%
להל) פירוט סכומי השווי לפי שיטת קבוצות המחיר בשנת  2011לעומת שנת :2010
קבוצת מחיר

שווי רכב 2010

שווי רכב 2011

1

. 2,140

. 2,580

2

. 2,330

. 2,790

3

. 3,120

. 3,590

4

. 3,770

. 4,310

5

. 5,220

. 5,970

6

. 6,750

. 7,730

7

. 8,650

. 9,950

שיטת החישוב לפי השיטה הליניארית
בשנת  2011ואיל שיעור שווי השימוש ברכב לפי השיטה הליניארית )רכבי ששנת
רישומ מ 2010#ואיל( יעמוד על  2.48%ממחיר הרכב לצרכ) במקו השיעורי שהיו
נהוגי בשנת  2.04% :2010לרכב שמחירו עד  . 130,000ו 2.48%#לרכב שמחירו מעל
סכו זה .תקרת מחיר המחירו) לחישוב השווי בשנת המס  2011תעמוד על .. 477,830
רכב היברידי
החל משנת המס  2011תבוצע הפחתה בזקיפת שווי השימוש ,בס של  ) . 530במקו
 (. 520לחודש ,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.

ביטול הכרה בהוצאות אש"ל כהוצאה מוכרת
כפי שפורס בחודש קוד ,ביו  20.12.2010פורס ברשומות תיקו) לתקנה  2לתקנות
מס הכנסה )ניכוי הוצאות מסוימות( לפיו בתוק 1מ 1.1.2011#תימחק פסקה  .3בתקנה
 (3) 2לתקנות מס הכנסה )ניכוי הוצאות מסוימות( נקבע מה) הוצאות האש"ל באר,/
אשר מוכרות כהוצאה מותרת בניכוי .משמעות מחיקת פסקה  3לתקנה  2כאמור לעיל,
הינה שהחל משנת המס  2011ואיל ,לא תינת) הכרה בהוצאות אש"ל באר /כהוצאה
מותרת בניכוי .ההשלכה הנוספת של התיקו) הנ"ל הינה שלא נית) יהיה יותר לשל
לשכירי הוצאות אש"ל באר /בתשלו שהוא פטור ממס.
מטה השכר בחשכ"ל במשרד האוצר העביר לאחרונה למל שכר הנחיה לבטל פטור
חלקי שנית) עד כה בתשלו אש"ל באר) /ארוחות( בשכר העובדי של משרדי
הממשלה .ההנחיה תיוש במערכת השכר החל מתשלו משכורת לחודש פברואר 2011
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בדיעבד מ .1.1.2011 #לגבי יתר המעסיקי שאצל היה נהוג לשל החזר הוצאות אש"ל באר /פטור ממס ,הפטור
יבוטל בשכר ינואר או פברואר  2011בתאו ע הלקוחות.

איגרת המוסד לביטוח הלאומי למעסיקים
ביו  3.1.2011פרס המוסד לביטוח הלאומי חוזר שלפיו החל ממר ,2011 /יוכלו העובדי השכירי וכ) מקבלי
פנסיה מוקדמת לבצע תיאו והחזר דמי ביטוח באמצעות אתר האינטרנט בלבד .תיאו ייעשה במקוו) עפ"י טופס
 126המוגש ע"י המעבידי מידי שנה עבור השנה שקדמה לה ,והכולל את נתוני השכר וחודשי העבודה של המבקש.
עפ"י נתוני אלה יתבצע החישוב וסכו ההחזר )א אכ) קיי( יועבר ישירות לחשבו) הבנק של המבקש.
יודגש כי ביצוע תיאו דמי ביטוח מראש ימנע ניכוי יתר של דמי ביטוח.
על העובד או מקבל פנסיה מוקדמת המקבל שכר או קצבה ממספר מקורות ,שהכנסתו העיקרית נמוכה מ4,984 #
 ,.להפיק אישור עתידי לתיאו דמי ביטוח ,שאותו יגיש למעסיק המשני או למשל הפנסיה .על פי אישור זה
ינכה המעסיק המשני או משל הפנסיה דמי ביטוח מופחתי בהתא.
לצור ביצוע התאו על העובד או מקבל פנסיה מוקדמת למלא הצהרה על הכנסתו אצל המעסיק העיקרי או
משל הקצבה ,באמצעות טופס  644ולהגישו למעסיק המשני או למשל הקצבה לצור ניכוי דמי ביטוח מופחתי
עפ"י ההצהרה הזאת.

תוספת לקצבה בשל הצמדה למדד 2010
החל מקצבת ינואר  2011ואיל תשול תוספת הצמדה למדד לגמלאי בפנסיה תקציבית ,אשר קצבת הוקפאה
מכוח השינויי שחלו בחוק שירות המדינה )גמלאות(]נוסח משולב[ ,התש"ל) 1970#פורס בהרחבה בד 1המידע 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  2010תשול בשיעור של  2.66%למי שפרש לפני ינואר .2010
להל) שיעורי התוספת למי שפרש מינואר  2010ואיל לפי חודש הפרישה:
חודש הפרישה בשנת 2010

שיעור תוספת הצמדה למדד 2010

ינואר 2010

3.35%

פברואר 2010
מר2010 ,
אפריל 2010

3.65%
3.55%
2.66%

מאי 2010
יוני 2010
יולי 2010
אוגוסט 2010

2.27%
1.98%
1.50%
1.03%

ספטמבר 2010
אוקטובר 2010
נובמבר 2010
דצמבר 2010

0.75%
0.46%
0.37%
0.00%
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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.01.01.2011 #
סכומי שכר היסוד עודכנו
בהתא לשיעור עליית המדד
) (2.66%ושיעור עליית השכר
הממוצע במשק )(3.64%
בשנת  2011לגבי דרוגי
שצמודי למדד המחירי
ולשכר הממוצע במשק
בהתאמה.

הבסיס לתוספת הצמדה למדד  2010הינו כל רכיבי הקצבה לרבות התוספות
החדשות כגו) :תוספת שחיקה ,תוספת הסכ שכר ,תוספת הצמדה למדד 2008
ותוספת הצמדה למדד .2009

המשך יישום הסכם קיבוצי לביטוח פנסיוני
מקיף במשק
בהתא לצו הרחבה להסכ פנסיוני מקי 1במשק אשר נכנס לתוק 1החל מינואר
 ,2008החל משנת  2011משתני שיעורי הניכוי וההפרשה כדלהל):
סוג ניכוי/הפרשה

שנת מס  2010שנת מס 2011

ניכוי מהעובד

2.50%

3.33%

הפרשת המעסיק לקצבה

2.50%

3.33%

הפרשת המעסיק לפיצויי 2.50%

3.34%

סה"כ הפרשות

10.00%

7.50%

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 .לגבי מי שעד לתחילת עבודתו אצל
מעסיקו הנוכחי היה מבוטח בביטוח פנסיוני כלשהו ,תקופת ההמתנה לתחילת
ביצוע ההפקדות לפנסיה מונה  3חודשי עבודה מיו קליטת עובד חדש אצל
מעסיקו הנוכחי ,וההפרשות יכללו ג את שלושת חודשי ההמתנה ,כלומר בדיעבד

המש -יישו פסק בוררות
רופאי – פעימה חמישית
בהמש לפסק בוררות
לרופאי מיו ,26.11.2008
שפורס בהרחבה בד 1מידע
של מל שכר לחודש דצמבר
 ,2008במשכורת ינואר 2011
הופעלה פעימה חמישית של
ההסכ הכוללת עדכו) שכר
יסוד ותעריפי תוספות השכר
השקליות בשיעור של 4.375%
)השלמה ל.(23.50% #

מיו תחילת העבודה.
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 הראשו) )טר פורס צו הרחבה
להסכ זה(.
גיל מינימו לתחילת ההפקדות –  21בעבור גבר ו 20#בעבור אישה.

תשלום

תוספת

2011

–

הסכם

קיבוצי

)מסגרת( מיום 12.1.2011
ביו  12בינואר  2011נחת הסכ הקיבוצי )מסגרת( ,בי) המדינה ומעסיקי
נוספי מהשירות הציבורי לרבות שלושת הערי הגדולות ורשויות מקומיות
בשלטו) המקומי ,לבי) הסתדרות העובדי הכללית החדשה.
בנוס ,1נחת ביו  12בינואר  2011הסכ קיבוצי בנוגע לדירוגי
פיזיותרפיסטי ,פארה רפואיי ומרפאי בעיסוק.
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בהתא להסכ זה תשול ,בתוק 1מ ,1.1.2011#תוספת  2011בשיעור של  4.05%לעובדי המדורגי בדירוגי
פיזיותרפיסטי ,פארה רפואיי ומרפאי בעיסוק ובשיעור של  2.25%לעובדי המדורגי בדירוגי הבאי:
 . 1מינהלי;
 . 2עובדי המינהל והשרותי )הדירוג האחיד( במגזר הציבורי;
 . 3טכנאי רנטג);
 . 4מח"ר ,לרבות פסיכולוגי;
 . 5מהנדסי;
 . 6טכנאי והנדסאי;
 . 7משפטני )מובהר כי האמור לא יחול לגבי מי ששכרו צמוד לשכר נושא משרה שיפוטית(;
 . 8סנגורי ציבוריי )מובהר כי האמור לא יחול לגבי מי ששכרו צמוד לשכר נושא משרה שיפוטית(;
 . 9עיתונאי;
 . 10עובדי מעבדה ,ביו#כימאי ומיקרוביולוגי;
 . 11רוקחי;
 . 12סטודנטי לרפואה ולסיעוד;
 . 13אחי ואחיות )לרבות אחי ואחיות בריאות הציבור(;
 . 14מפקחי ימיי;
 . 15מקצ"ט;
 . 16סטודנטי;
 . 17מתמחי במשפטי;
 . 18נערי עובדי וחניכי;
 . 19חינו ,חברה נוער וקהילה )החינו המשלי( בשלטו) המקומי;
 . 20פרקליטי;
 . 21קלדניות*;
 . 22מעברי הגבול*;
* בדירוגי קלדניות ומעברי הגבול תוספת השכר לא תשול כתוספת שכר חדשה ,אלא יוגדל שכר היסוד בשיעור .2.25%

שיעור התוספת  2011יעודכ) ל 4.25%#החל משנת  2012ול 6.25%#החל משנת  ,2013לכל הדירוגי הזכאי ,למעט
פיזיותרפיסטי ,פארה רפואיי ומרפאי בעיסוק שלגביה עדכו) שיעור התוספת יפורס בהמש.
בסיס השכר לחישוב תוספת  2011הינו :שכר משולב ,תוספת וותק וכל רכיבי השכר )שקליי ואחוזיי( המובאי
בחשבו) לעניי) חישוב ער שעה לרבות תוספת  2001בשיעור של  3.6%וג תוספת  ,2009למעט תוספות הבאות:
•

תוספות שאינ) משולמות על בסיס חודשי ,שבועי או יומי;

•

תוספות שאינ) מתעדכנות על פי הסכמי תוספת יוקר ויש לה) מנגנו) עדכו) אחר;

• השלמת שכר עד לשכר המינימו בהתא לחוק שכר מינימו ,התשמ"ז – .1987
תוספת  2011תהווה שכר לכל דבר ועניי) והיא תבוא בחשבו) לעניי) חישוב ער שעה ,לעבודה נוספת לרבות
כוננויות ,תורנויות ,משמרות ,קריאות פתע ושכר עידוד ,לעניי) פיצויי פיטורי כמשמעות בחוק פיצויי פיטורי,
תשכ"ג –  ,1963לעניי) גמלאות ,הפרשות לפנסיה ,הפרשות לקר) השתלמות וכל הפרשה אחרת הנהוגה לגבי השכר
המשולב ,חישוב תוספות שנתיות ומענקי שנתיי המחושבי על בסיס השכר המובא בחשבו) לצור חישוב ער
שעה או על בסיס משכורת קובעת בפנסיה תקציבית.
תוספת  2011לא תהווה ולא תובא בחשבו) לעניי):
•

חישוב בסיס של תוספת ,3.6% 2001

•

תוספת ,2009

•

חישוב השלמת השכר עד לשכר המינימו כמשמעו בחוק שכר מינימו ,התשמ"ז – ,1987

•

חישוב תוספת הסכ לעובדי בלתי ייחודיי בשיעור  22%בשלטו) המקומי.
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הגדלת תוספות שכר רוחביות שאינן מובאות בחשבון לעניין
חישוב ערך שעה
בהמש להסכ קיבוצי מיו)  12.1.2011עודכנו בתוק 1מ 1.1.2011#סכומי תוספות השכר הרוחביות כפי שיפורט
בהמש .מדובר בתוספות כדלקמ):
 .1תוספות רוחביות )להבדיל מתוספות דירוגיות( המשולמות לעובדי המועסקי על ידי מעסיק החתו על
הסכ המסגרת ,בדירוגי המיוצגי על ידי ההסתדרות.
 .2אינ) מובאות בחשבו) לעניי) חישוב ער שעה.
 .3אינ) מושפעות מער השעה ואינ) מתעדכנות עקב עדכו) המשכורת הקובעת לפנסיה.
 .4אינ) מהוות רכיב החזר הוצאות מכל סוג שהוא.
 .5אינ) שייכות לקבוצות הבאות:
תוספות שאינ) משולמות על בסיס חודשי ,שבועי ,יומי;
תוספות שאינ) מתעדכנות על בסיס הסכמי תוספות היוקר ושיש לה) מנגנו) עדכו) אחר;
השלמת שכר הנובעת מחוק שכר מינימו ,התשמ"ז.1987#
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

89.36
39.70
102.85
36.17

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

1.67
2.56
8.71
4.02
26.43

44.71
53.80
26.88
44.71
36.05
36.48
0.82
69.39
12.02
5.75
1.67
3.16

שט .יומית ג'**
ת.כביש פתוח
שטחי יומית**
תוספת שתיה
תוספת מאמ/
קבלת קהל ברצ1
תוספת ערבה
תוספת שטחי

26.05
10.77
8.23
2.05
4.10
68.61
102.85
205.68

* במידה וימצאו תוספות נוספות שלא עודכנו בחוזר זה ,ה יפורסמו בהמש.
** לפי  6ימי בשבוע
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מענק ח"פ לעובדים בשירות הציבורי -הסכם קיבוצי )מסגרת(
 – 2010דירוג סטודנטים
בהמש לטיוטת עקרונות הסכ המסגרת במגזר הציבורי  2010מיו  ,2.11.2010במשכורת לחודש נובמבר 2010
שול לעובדי המדינה מענק ח"פ בסכו של  ,. 2,000בכפו 1לעבודה רצופה בתקופה שבי)  1.7.2010לבי)
) 1.11.2010כולל( ובהתא לחלקיות של ההעסקה בתקופה הקובעת .במשכורת לחודש ינואר  2011שול המענק
הנ"ל לעובדי המדורגי בדירוג סטודנטי ,שלה לא שול המענק הזה יחד ע יתר הדירוגי במשכורת לחודש
נובמבר .2010
סכו המענק כפו 1לחלקיות המשוקללת המחושבת על בסיס תקופת העבודה מ 1.11.2009#או מתחילת העבודה
)המאוחר מבי) השניי( ועד  .31.10.2010שקלול חלקיות המשרה מבוצע על בסיס תקופות העבודה בלבד ,כ שא
העובד היה בהפסקה או שהתחיל לעבוד במהל התקופה ,שקלול החלקיות יבוצע על פני התקופה בה היה פעיל.
המענק אינו מהווה שכר לכל דבר ועניי) ,ולא יובא בחשבו) לעניי) פיצויי פיטורי או חישוב ער שעה ,לעבודה
נוספת ,לרבות גמול בעד שעות נוספות ,כוננויות ,קריאות פתע ,תורנויות ,משמרות ,או שכר עידוד ,ולא יבוצעו בגינו
הפרשות כלשה) לקופת גמל לרבות ,קר) השתלמות ,קר) פנסיה ,או ביטוח מנהלי.
כללי הזכאות והתשלו פורסמו בהרחבה בד 1המידע של מל שכר לחודש נובמבר .2010

הסכם קיבוצי חדש בענף המלונאות בישראל
ביו  23.12.2010נחת הסכ קיבוצי חדש לשני  2010ועד  30.6.2013שלפיו ישולמו מענקי ויעודכנו תוספות
שכר כפי שיפורט בהמש.
מענק הסכ
•

במשכורת לחודש דצמבר  2010שול לעובדי שהחלו לעבוד עד ליו  31.12.2008מענק בשיעור של  2%משכר
היסוד החודשי המוכפל במספר חודשי העבודה כפי המופרט להל):

תחילת העסקה

תקופה שבגינה ישול המענק

לפני 31.7.2008

31.12.2010 – 1.8.2010

מ* 1.8.2008ועד 31.12.2008

בגי) החודשי ה 20#ועד ה 24#לעבודה במלו)

•

תקרת שכר היסוד לחישוב המענק הינה .. 9,000

•

המענק לא יהיה חלק מהשכר לעניי) ער שעה )בסיס לתשלו שעות נוספות( ,לא יהווה בסיס להפרשות
סוציאליות ולא יובא בחשבו) בחישוב המשכורת הקובעת לפיצויי פיטורי).

תוספת שכר
•

החל ממשכורת לחודש ינואר  2011ואיל תשול תוספת בשיעור של  4%משכר היסוד ,לעובדי שהחלו לעבוד
לפני .31.7.2008

•

בנוס ,1החל ממשכורת לחודש ינואר  2012ואיל תשול תוספת שכר נוספת בשיעור של  2%משכר היסוד,
לעובדי שהחלו לעבוד לפני .31.12.2008

•

תקרת שכר היסוד לחישוב התוספות הנ"ל הינה .. 9,000
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תוספת המשפחה
לזכאי לתוספת המשפחה ,החל משכר לחודש ינואר  2011ואיל יוגדל שכר היסוד בסכו של תוספת המשפחה,
ואילו התוספת עצמה לא תשול יותר כרכיב נפרד בתלוש.
עדכו' הוותק
החל מ 1.1.2011#ישונו כללי חישוב הוותק כדלקמ):
•

לגבי עובדי שהחלו לעבוד עד ליו  31.12.2009תעריפי הוותק יעודכנו ב.7.7%#

•

עובדי שהחלו לעבוד מיו  1.1.2010יקבלו תערי 1קבוע של .. 33

•

התקרה תעודכ) ל  31שנה.

ניכוי ארוחות
תעריפי ניכוי ארוחות עודכנו ל . 1.61#לארוחה קלה ול . 3.23#לארוחה חמה.
ביטוח פנסיוני
עובדי מתחת לגיל  30יבוטחו בביטוח הפנסיוני החל מהחודש השביעי ועד התשיעי לפי שיעורי הניכוי וההפרשה
עפ"י השיעורי הנגזרי מחוק פנסיית חובה )השיעורי הנמוכי( ,ומהחודש העשירי ואיל יבוצעו הניכוי
וההפרשות לפי השיעורי הרגילי.
עדכו' תוספות הסיווג המקצועי
בתוק 1מ 1.1.2011#יעודכנו תעריפי תוספות הסיווג המקצועי כפי המפורט להל):
סוג התוספת

תערי" התוספת

סוג 1
סוג 2
סוג 3
סוג 4
סוג 5

. 18.77
. 29.78
. 44.88
. 55.61
. 55.62

המרכז לקידו מקצועי
אקדמאי – תיירי ומלונאות
מנהל מלונאי

. 17.62
. 100.00
. 75.00

הסכם שטר בוררות לעובדים בדירוג הפרקליטים
בהמש לפס"ד בג" /שנית) ביו  ,30.12.2010אשר כלל הסכ שטר בוררות שנחת בי) מדינת ישראל לבי)
הסתדרות העובדי הכללית החדשה ,פרס ביו  17.1.2011הממונה על השכר והסכמי עבודה הוראות ביצוע
להסכ זה כפי המפורט להל):

עמוד  9מתו 11

מענק חד פעמי 0 2,000
במשכורת לחודש ינואר  2011שול מענק ח"פ בסכו של  . 2,000ובכפו 1לעבודה רצופה בתוקפה שבי) 1.7.2010
ועד ) 1.11.2010כולל( ובהתא לחלקיות המשוקללת בתקופה שמ 1.11.2009#או מתחילת העבודה )המאוחר מבי)
השניי( ועד  ,31.10.2010כללי הזכאות והתשלו פורסמו הרחבה בד 1המידע לחודש נובמבר .2010
תוספת 2011
החל ממשורת לחודש ינואר  2011ואיל ,תשול לעובדי המדורגי בדירוג פרקליטי תוספת שכר חדשה בשיעור
של  , 2.25%בהתא לאופ) החישוב כפי שפורס בד 1המידע הזה לעיל בכתבה בנושא תשלו תוספת – 2011
הסכ קיבוצי )מסגרת( מיו .12.1.2011
תוספת פרקליטי ב'
החל ממשורת לחודש ינואר  2011ואיל ,תשול לעובדי המדורגי בדירוג פרקליטי ובדירוג סנגורי ציבוריי
תוספת שכר חדשה בשיעור של  4%מהבסיס שלפיו מחושבת תוספת  .2011יודגש כי ,תוספת  2011לא תהווה בסיס
לחישוב תוספת פרקליטי ב'.

השתתפות בדמי חבר באגודות מקצועיות לשנת 2011
ביו  12.1.2011פרס הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר בנושא השתתפות בדמי חבר באגודות מקצועיות
לשנת  2011ולהל) עיקריו:
החזר דמי חבר באגודות מקצועיות לשנת 2011
•

הסכו בגי) חברות באגודת בית ההנדסאי והטכנאי ובעמותה לקידו ההנדסאי והטכנאי יעודכ) לס של 382
 .לשנה עבור כל אחת מהאגודות.

•

הסכו בגי) חברות באגודות מקצועיות אחרות יעודכ) לס של  . 371לשנה 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  2010תשלו )מגול( בגי) דמי חבר זכאי
להשתתפות בדמי החבר בלשכת רואי חשבו).

•

סכו ההשתתפות המרבי החל מ 1.1.2011 #יהיה בס של  . 764לשנה.

שמאי מקרקעי' * אגרה שנתית למועצת השמאי
•

שמאי מקרקעי) ,אשר לא קבלו במשכורת חודש אוקטובר  2010תשלו )מגול( בגי) דמי חבר זכאי
להשתתפות בדמי חבר באגודת השמאי בנוס 1לאגרה השנתית המשולמת למועצת השמאי על פי סעי8 1
לחוק שמאי המקרקעי) התשכ"ב .1962 #
סכו ההשתתפות המרבי בדמי החבר החל מ 1.1.2011 #יהיה בס של  . 764לשנה.

•
החזר דמי חבר * כללי
•

לעובדי בדירוגי שאינ נזכרי לעיל ואשר לא חל בה שינוי בכללי השתתפות המעסיק בדמי החבר
באגודות מקצועיות ,תעודכ) בתוק 1מ 1.1.2011#תקרת השתתפות המעסיק בדמי החבר לס של . 371
לשנה )לאגודה אחת(.

•

השתתפות המעסיק בדמי החבר לעניי) סעי 1זה תהיה עבור שתי אגודות לכל היותר.
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תשלום מענק ח"פ לעובדים בשלטון המקומי
בהמש לאישור מרכז השלטו) המקומי בשכר חודש ינואר  2011משול לעובדי בשלטו) המקומי מענק ח"פ
בסכו של  ,. 2,000בכפו 1לעבודה רצופה בתקופה שבי)  1.7.2010לבי) ) 1.11.2010כולל( ובהתא לחלקיות של
ההעסקה בתקופה הקובעת מ 1.11.2009#או מתחילת העבודה )המאוחר מבי) השניי( ועד  .31.10.2010שקלול
חלקיות המשרה מבוצע על בסיס תקופות העבודה בלבד ,כ שא העובד היה בהפסקה או שהתחיל לעבוד במהל
התקופה ,שקלול החלקיות יבוצע על פני התקופה בה היה פעיל.
המענק אינו מהווה שכר לכל דבר ועניי) ,ולא יובא בחשבו) לעניי) פיצויי פיטורי או חישוב ער שעה ,לעבודה
נוספת ,לרבות גמול בעד שעות נוספות ,כוננויות ,קריאות פתע ,תורנויות ,משמרות ,או שכר עידוד ,ולא יבוצעו בגינו
הפרשות כלשה) לקופת גמל לרבות ,קר) השתלמות ,קר) פנסיה ,או ביטוח מנהלי.
כללי הזכאות והתשלו פורסמו בהרחבה בד 1המידע של מל שכר לחודש נובמבר .2010

האמור בחוזר זה מובא כמידע ושרות ללקוחותינו .בכל מקרה של אי התאמה בי) האמור בחוזר זה לבי)
הוראות העבודה ו/או תקנות המיסוי ,יחולו הוראות העבודה ו/או תקנות המיסוי כחוק.
ט.ל.ח
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