תאריך פרסום28.2.2011 :

החודש בדף המידע
מס הכנסה וביטוח לאומי
• הארכת תוקפו של חוק סיוע
לשדרות וליישובי הנגב המערבי
)הוראת שעה()תיקו מס' ,(2
התש"ע'2010

שכר והסכמי קיבוציי
• שינוי שיעורי ההפרשה לקופות גמל
לקצבה במסגרת ההסכ הקיבוצי
)מסגרת( מיו 12.1.2011
• הסכ קיבוצי מיו – 25.1.2011
יישו פעימה ראשונה בהסכ
הקיבוצי )מסגרת( לגבי עובדי
הוראה בשירות המדינה

הארכת תוקפו של חוק סיוע לשדרות
וליישובי הנגב המערבי )הוראת
שעה()תיקון מס'  ,(2התש"ע2010-
ביו  16.2.2011אישרה ועדת הכספי של הכנסת הארכת תוקפו של תיקו
מס'  2לחוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי .אשר על כ ,ג בשנת המס
 2011תושבי שדרות וישובי הנגב המערבי ,ימשיכו לקבל הנחה ממס בשיעור
של  20%עד לתקרה של  " 227,640על הכנסת מיגיעה אישית ,בהתא
לתנאי האמורי בסעי 11 #לפקודת מס הכנסה.
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,

• יישו פסק בוררות לעובדי
בדירוג מחקר אזרחי

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 ,#תקומה.

• פיצוי בעד חופשת מחלה שלא
נוצלה לעובדי המבוטחי בפנסיה
תקציבית וצוברת – הסכ מיו
12.1.2011

שינוי שיעורי ההפרשה לקופות גמל לקצבה
במסגרת ההסכם הקיבוצי )מסגרת( מיום

• עדכו תוספת נהיגה עצמית ונהיגה
עצמית ב'

12.1.11

עדכוני בשלטו המקומי

ביו  9.2.2011פרס הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר בנושא שינוי
שיעורי ההפרשה לקופות גמל לקצבה :ההסכ הקיבוצי )מסגרת( מיו

• עדכו תעריפי קצובת נסיעה

• תשלו מענק חד פעמי " 2,000
לעובדי בדירוג מבקרי
• תשלו מענק חד פעמי " 2,000
למנהלי מחלקות חינו
• תשלו מענק חד פעמי " 2,000
לסייעות ולגננות בחל"ת בחודשי
הקי/
• עדכו תוספת מצילי וותיקי
וחדשי

 12.1.11ותיקו להסכ המעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת מיו
 .12.1.2011לפי החוזר יוגדלו ב' 0.5%שיעורי הניכוי והפרשה לתגמולי
בקופות הגמל לקצבה .להל עיקר ההוראות:
•

תוק #השינוי הינו מיו .1.1.2011

•

ההסכ חל על כל העובדי בשירות המדינה ואצל המעסיקי האחרי
לרבות השלטו המקומי ,בדרוגי אשר לגביה חל ההסכ הקיבוצי
)מסגרת( מיו  12.1.11כפי שפורס בהרחבה בד #מידע לחודש ינואר
.2011

• עדכו שכר ראשי הערי
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•

בהמש להסכ קיבוצי שנחת ביו  ,3.3.1999בדבר המעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת ,הוראות חוזר
זה מתייחסות לקופות גמל לקצבה למעט קרנות פנסיה ותיקות ה ברובד הראשו )ברוטו פנסיוני( וה ברובד
השני )ברוטו בגי עבודה נוספת(.

•

שיעור הניכוי מהעובד ושיעור הפרשת המעסיק לתגמולי – כל אחד יוגדל בשתי פעימות באופ הבא:
 (1הגדלה של  0.5%בתוק #מ'.1.1.2011
 (2הגדלה נוספת של עוד  0.5%בתוק #מ' ,1.1.2013כלומר בתוק #מ' 1.1.2013תהיה הגדלה של  1%לעומת
המצב שנכו ליו .31.12.2010

•

לעניי קופות של ביטוח מנהלי ,אוכלוסיית המבוטחי תחולק לשניי:
 (1עובד חדש –
א.

עובד חדש ,שנקלט אצל המעסיק שההסכ חל עליו ,המבקש לבטח את שכרו בקופת ביטוח מנהלי
ואשר ערב כניסתו לשירות לא היה מבוטח פעיל בביטוח מנהלי.

ב.

עובד וותיק שמבקש להצטר #לביטוח מנהלי החל מ' 1.1.2011ואיל.

 (2עובד קיי –
א.

עובד חדש ,שנקלט אצל המעסיק שההסכ חל עליו ,המבקש לבטח את שכרו בקופת ביטוח מנהלי,
אשר בוצעו עבורו הפרשות לביטוח מנהלי בשלושת החודשי האחרוני שלפני כניסתו לשירות
המעסיק.

ב.

עובד וותיק ,אשר בוצעו עבורו הפרשות לביטוח מנהלי בשלושת החודשי האחרוני שלפני המועד
הקובע ' לפי הסכ המעבר לפנסיה צוברת.

להל הטבלות המפרטות את שיעורי הניכוי וההפרשה החדשי תו הצגת המצב החדש לעומת המצב הקיי הנכו
ליו :31.12.2010
טבלה א' – שינוי בשיעורי הניכוי וההפרשה בקרנות פנסיה
 %ניכוי  %הפרשה  %הפרשה
מהעובד לתגמולי לפיצויי
מצב קיי )עד (31.12.2010

5.5%

6.0%

6.0%

מצב חדש )מ 1.1.2011#ועד 6.0% – (31.12.2012
פעימה א'

6.5%

6.0%

6.5%

7.0%

6.0%

מצב חדש )מ 1.1.2013#ואיל – ($פעימה ב'

טבלה ב' – שינוי בשיעורי הניכוי וההפרשה בביטוח מנהלי לעובדי חדשי בלבד
 %ניכוי  %הפרשה  %הפרשה  %הפרשה לאובד
מהעובד לתגמולי לפיצויי כושר עבודה
מצב קיי )עד (31.12.2010

5.0%

5.0%

8.3%

עד 2.5%

מצב חדש )מ 1.1.2011#ועד 6.0% – (31.12.2012

6.5%

6.0%

0.0%

פעימה א'
מצב חדש )מ 1.1.2013#ואיל – ($פעימה ב'

6.5%

7.0%

6.0%

0.0%
עמוד  2מתו 9

כלומר ,במצב החדש לא יהיה הבדל ,מבחינת שיעורי הניכוי וההפרשה ,בי קרנות פנסיה לבי ביטוחי המנהלי
עבור עובדי חדשי.
ביטוח מנהלי – עובדי קיימי
ההבדל בי עובדי חדשי לוותיקי ,אשר מבוטחי בקופות ביטוח מנהלי הוא שלעומת מצטרפי חדשי,
לעובדי שכבר מבוטחי בביטוח מנהלי כ תישאר אפשרות הפרשת המעסיק לאובד כושר עבודה ובלבד שס
שיעור הפרשת המעסיק לתגמולי ולאובד כושר עבודה יחדיו לא יעלה על  7.5%ושיעור הניכוי ממשכורת העובד
לא יעלה על .7%
טבלה ג' – שינוי בשיעורי הניכוי וההפרשה לעובדי מבוטחי פעילי בביטוח מנהלי

מצב קיי )עד (31.12.2010

 %ניכוי
מהעובד

 %הפרשה לתגמולי

5.0%

5.0%

 %הפרשה  %הפרשה לאובד
לפיצויי כושר עבודה
8.3%

עד 2.5%

מצב חדש )מ 1.1.2011#ועד 5.5%
 – (31.12.2012פעימה א'

עד  ' 5.5%מותנה בתקרת  7.5%בגי 8.3%
הפרשת מעסיק לתגמולי וא.כ.ע.

עד 2.5%

מצב חדש )מ6.0% 1.1.2013#
ואיל – ($פעימה ב'

עד  ' 6.0%מותנה בתקרת  7.5%בגי 8.3%
הפרשת מעסיק לתגמולי וא.כ.ע.

עד 2.5%

יודגש כי ,בביטוח פנסיוני על רכיבי עבודה נוספת ,ללא קשר לסוג הקופה ולסוג העובד ,שיעור הפרשת המעסיק
לפיצויי לא יעלה על .6%
כמו כ לגבי עובדי שביקשו להגדיל את שיעור הניכוי מהעובד למרכיב תגמולי ל'  7%לא יחול שינוי נוס #באחוז
הניכוי במסגרת הסכ זה.
עובד מבוטח בפנסיה תקציבית אשר בחר בהסדר החליפי
החוזר של הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר מתייחס ג לקופות של ההסדר החליפי ,א נכו ליו
הפצת ד #המידע הזה ,הושהה היישו לגבי קופות אלה עד ההודעה החדשה.
יישו ההסכ במערכות השכר של מל שכר
במל שכר בוצעה היערכות להפעלת ההסכ בהתא להנחיות שלעיל .הלקוחות )למעט משרדי הממשלה(
שמעונייני להפעיל את ההסכ מתבקשי לתא את הפעלתו מול מנהלי הלקוחות במל שכר.

הסכם קיבוצי מיום  – 25.1.2011יישום פעימה ראשונה בהסכם
הקיבוצי )מסגרת( לגבי עובדי הוראה בשירות
ביו  25.1.2011פרס הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר בנושא הסכ קיבוצי מיו  ' 25.1.2011יישו
פעימה ראשונה בהסכ המסגרת לגבי עובדי הוראה בשירות המדינה .לפי החוזר תשול לעובדי המועסקי
בשירות המדינה )ההסכ לא חל על עובדי המועסקי בשלטו המקומי(  ,המדורגי בדירוג עובדי הוראה תוספת
 2011בשיעור של  ,2.25%כמפורט להל:
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לגבי עובדי ההוראה המועסקי בתנאי רפורמת "אופק חדש" ,ולגבי עובדי הוראה המועסקי בתפקידי פיקוח
ומטה בהתא להסכ הקיבוצי מיו  ,5.7.2010יעודכנו טבלאות השכר ,החל ביו  ,1.1.2011בשיעור של

•

.2.25%
בנוס ,#בהתא להוראות בעניי העסקת עובדי הוראה בתנאי הרפורמה ,ובהתא להוראות ההסכ הקיבוצי

•

מיו  ,5.7.2010יעודכנו תוספות השכר השקליות האישיות ,אשר שולמו לעובדי הוראה המועסקי בתנאי
הרפורמה ,או לעובדי הוראה המועסקי בתפקידי פיקוח ומטה בהתא להסכ הקיבוצי מיו ,5.7.2010
במשכורת חודש דצמבר  ,2010ואשר ממשיכות להשתל לעובד ההוראה )במשכורת חודש ינואר  2011לכל
הפחות( בשיעור של  ,2.25%החל ביו .1.1.2011
לגבי עובדי ההוראה המועסקי לפי ההסכמי הקיבוציי החלי בהעסקה שאינה לפי תנאי הרפורמה ,ואשר

•

אינ מועסקי בתפקידי פיקוח ומטה:
א.

החל ביו  ,1.1.2011יהיו עובדי ההוראה כאמור ,זכאי לתוספת שכר חדשה בשיעור של  ,2.25%אשר
תחושב על בסיס השכר המשולב ,תוספת  2001ותוספת .2008

ב.

יצוי כי ,לאוכלוסייה זו תוספת  2001תחושב על בסיס שכר ,אשר אינו כולל את תוספת  2008או את
תוספת  .2011תוספת  2001תחושב לפני החישוב של תוספת  2008ותוספת  ,2011והחישוב של תוספת
) 2008על בסיס שכר אשר אינו כולל את תוספת  (2011יבוצע לפני החישוב של תוספת .2011

ג.

תוספת  2011לא תובא בחשבו לעניי חישוב השלמת השכר עד לשכר המינימו.

ד.

תוספת  2011תהווה שכר לכל דבר ועניי והיא תובא בחשבו לעניי חישוב תוספות אחוזיות המחושבות
מהשכר המשולב למעט תוספת  2001ותוספת  ,2008לעניי חישוב ער שעה ,לעניי פיצויי פיטורי,
לעניי גמלאות ,לעניי הפרשות לפנסיה ,לקר השתלמות ,לקר דפנה ,וכל הפרשה או ניכוי אחר
הנהוגי לעניי שכר משולב.

ה.

תוספות השכר השקליות )תוספת הסכ  '87ותוספת הסכ  ('94יעודכנו ,החל ביו  ,1.1.2011בשיעור
של  ,2.25%כלהל:
 תוספת הסכ . " 167.75 ' '87
 תוספת הסכ ) '94תגבור הוראה( – ." 150.85

יישום פסק בוררות לעובדים בדירוג מחקר אזרחי
ביו  16.1.2011פרס הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר ע הוראת ביצוע ליישו פסק בוררות )בר"מ( 2/07
בדירוג המחקר האזרחי .לפי החוזר ובהתא לפסק בוררות )בר"מ(  2/07בי איגוד סגל המחקר האזרחי למדינת
ישראל ,שנית ביו  5.10.2010בעניי הגדלת שיעור תוספת ההשוואה הניתנת לעובדי המדורגי בדירוג המחקר,
יחולו השינויי בתוספת ההשוואה כדלקמ:
•

שיעור תוספת ההשוואה יגדל ב' 2.8%ויעמוד על .17.3%

•

אופ חישוב התוספת לא ישתנה.

•

תוק #השינוי מיו .1.4.2007
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עדכו תעריפי קצובת
נסיעה
בעקבות העלאת תעריפי
הנסיעה בתחבורה
הציבורית בשיעור של ,3%
החל מ' 1.1.2010עודכנו
תעריפי קצובת נסיעה
לעובדי בשירות המדינה.
כמו כ ביו 27.1.2011
נחת הסכ קיבוצי כללי
בי לשכות התיאו של
הארגוני הכלכליי לבי
הסתדרות הכללית החדשה
בדבר עדכו הסכו המרבי
להשתתפות המעסיק
בהוצאות נסיעה של עובדו
למקו העבודה וחזרה
ממנו ,לס של ." 24.40
תוק #העדכו הינו מ'
.1.1.2011
יצוי כי ,טר פורס צו
הרחבה בנושא.

פיצוי בעד חופשת מחלה שלא נוצלה לעובדים
המבוטחים בפנסיה תקציבית וצוברת – הסכם
מיום 12.1.2011
ביו  13.2.2011פרס הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר בנושא פיצוי בעד
חופשת מחלה שלא נוצלה לעובדי המבוטחי בפנסיה תקציבית ובפנסיה צוברת'
הסכ מיו .12.1.2011
עד היו מענק מחלה שול בעת פרישה לעובדי המבוטחי בפנסיה תקציבית
בלבד ובתנאי שביו הפרישה גיל הפורש היה לפחות  55שנה.
•

לפי החוזר ובתוק #מ' 1.1.2011ג פורשי לפנסיה צוברת יהיו זכאי
למענק מחלה ובהתא לשאר כללי הזכאות למענק זה.
בנוס ,#גיל המינימו לזכאות למענק מחלה ירד מ' 55שנה ל' 50שנה ,א
שיעור המענק ישתנה בהתא לגיל הפורש ביו הפרישה כפי המפורט בטבלה

•

הבאה:
גיל פרישה

שיעור המענק

50

30%

51

40%

52

50%

53

60%

54

70%

55

80%

56

90%

מ57#

100%

•

יצוי כי ,עובדי שיפרשו בגיל  55ומעלה ,א ביו  1.1.2011היו בגיל 45
לפחות יקבלו מענק מחלה בשיעור של .100%

•

לא השתנתה הנוסחה של  6ימי או  8ימי הנקבעי בהתא לשיעור הניצול
של ימי מחלה במהל תקופת העבודה.

עדכון תוספת נהיגה עצמית ונהיגה עצמית ב'
ביו  6.2.2011פרס הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר בנוגע לעדכו תוספת
נהיגה עצמית ונהיגה עצמית ב' .לפי החוזר תעודכ תוספת נהיגה עצמית כדלקמ:

תוספת נהיגה עצמית
סכו תוספת נהיגה עצמית המשולמת לעובדי שאינ משלמי מס בגי שווי
שימוש ברכב מסחרי צמוד יהיה כלהל:
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הסכו ליו עבודה לפי תאריכי תוק)

ימי עבודה בשבוע

מ1.1.2010#

מ1.1.2011#

 6ימי

" 20.90

" 20.90

 5ימי

" 25.20

" 25.20

תוספת נהיגה עצמית ב'
 .1סכו תוספת נהיגה עצמית ב' המשולמת לעובדי המשלמי מס בגי שווי שימוש ברכב אשר עלה לכביש עד
ליו  31.12.2009יהיה כלהל:
קבוצת מחיר

ימי עבודה בשבוע

סכו ליו עבודה מ1.1.2010#

סכו ליו עבודה מיו 1.1.2011

קבוצת מחיר 1

 6ימי

" 66.00

" 79.60

 5ימי

" 79.20

" 95.50

 6ימי

" 71.30

" 85.40

 5ימי

" 85.50

" 102.50

 6ימי

" 87.70

" 100.90

 5ימי

" 105.20

" 121.10

 6ימי

" 101.40

" 115.90

 5ימי

" 121.70

" 139.10

 6ימי

" 139.70

" 159.80

 5ימי

" 167.60

" 191.70

 6ימי

" 175.00

" 200.40

 5ימי

" 210.00

" 240.50

 6ימי

" 219.60

" 252.60

 5ימי

" 263.60

" 303.10

קבוצת מחיר 2
קבוצת מחיר 3
קבוצת מחיר 4
קבוצת מחיר 5
קבוצת מחיר 6
קבוצת מחיר 7

 .2בתוק #מ' 1.1.2011סכו 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 יהיה
כלהל:
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
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 .3סכו 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 ,על פי הפירוט
הבא:
 (1לרכבי מקבוצה  – 1,2שווי זקיפת ההטבה מוכפל ב' .0.77
 (2לרכבי מקבוצה  3ומעלה – שווי ההטבה 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 ,על פי הפירוט הבא:
 (1לרכבי מקבוצה  – 1,2שווי זקיפת ההטבה מוכפל ב' .0.57
 (2לרכבי מקבוצה  – 3שווי זקיפת הטבה מוכפל ב' 0.53
 (3לרכבי מקבוצה  4ומעלה – שווי ההטבה מוכפל ב' 0.47
ג.

לחישוב שווי נהיגה עצמית ב' לכל יו עבודה בפועל )לעובדי שאינ זכאי לתשלו חודשי( :
 (1לעובדי אשר מועסקי  6ימי בשבוע ,יש לחלק את התוצאה של המכפלה המפורטת בסעי)3 #א( או
)3ב( ב' .25
 (2לעובדי אשר מועסקי  5ימי בשבוע ,יש לחלק את התוצאה של המכפלה המפורטת בסעי)3 #א( או

)3ב( ב' .20.83
לעניי תשלו תוספות נהיגה עצמית ונהיגה עצמית ב' ,זכאי א ורק עובדי בעלי רכב מסחרי צמוד שנתמלאו
לגביה כל התנאי המפורטי בסעי 27.412 #בתקשי"ר במצטבר.
עובדי בעלי רכב מסחרי צמוד שאינ ממלאי ולו אחד מהתנאי המפורטי בתקשי"ר ,או עובדי בעלי רכב
פרטי צמוד ,או עובדי המקבלי החזר הוצאות רכב כלשהו אינ זכאי לתוספות נהיגה עצמית ונהיגה עצמית
ב'.
בנוס ,#לא תשול תוספת נהיגה עצמית או נהיגה עצמית ב' לעובד בתפקיד ניהולי ,המועסק בחוזה אישי או
בדירוג'דרגה במתח דרגות  42'44ומעלה ,אלא באישור הממונה על השכר והחשב הכללי.

עדכוני השכר בשלטון המקומי
תשלו מענק חד פעמי ) (+ 2,000לעובדי בדירוג מבקרי
בהמש להבהרה שהתקבלה ,בשכר חודש פברואר  2011משול לעובדי בשלטו המקומי המדורגי בדירוג
ביקורת מענק ח"פ בסכו של  ," 2,000בכפו #לעבודה רצופה בתקופה שבי  1.7.2010לבי ) 1.11.2010כולל(
ובהתא לחלקיות של ההעסקה בתקופה הקובעת מ' 1.11.2009או 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 #המידע של מל שכר לחודש נובמבר .2010
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תשלו מענק חד פעמי ) (+ 2,000למנהלי מחלקות חינו$
ביו  26.1.2011נחת הסכ קיבוצי בי מרכז השלטו המקומי לבי הסתדרות המורי בישראל שלפיו בשכר
חודש פברואר  2011משול למנהלי מחלקות חינו ,המועסקי ע"י שלטו המקומי ,מענק ח"פ בסכו של 2,000
" ,בכפו #לעבודה רצופה בתקופה שבי  1.7.2010לבי ) 1.11.2010כולל( ובהתא לחלקיות של ההעסקה בתקופה
הקובעת מ' 1.11.2009או 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 #המידע של מל שכר לחודש נובמבר .2010

תשלו מענק חד פעמי ) (+ 2,000לסייעות ולגננות ששהו בחל"ת בחודשי הקי2010 -
ביו  23.1.2011פרס הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר בעניי תשלו המענק החד פעמי בס " 2,000
לעובדי השלטו המקומי .לפי החוזר ,לעובדי המועסקי בשלטו המקומי בתפקידי מלווי בהסעות ,חונכות
לתלמידי בודדי וסייעות בגני ילדי )בעלות ותק של עד  5שני( ,אשר נמצאי בחופשה ללא תשלו במהל על
חודש אוגוסט עפ"י ההסכמי הקיבוציי ,בשכר חודש פברואר  2011משול מענק חד פעמי בס של " 2,000
וזאת בתנאי שעבדו ו/או שהו בחופשת לידה במהל חודש יוני  2010וכ בתנאי שהתקיימו יחסי עובד מעביד
ביניה לבי המעסיק בחודש יולי  2010ובתקופה שמיו  1.9.2010ועד ליו .1.11.2010

עדכו תוספת מצילי
בתוק #מ' 1.1.2011תעודכ תוספת מצילי כדלקמ:

תוספת מצילי ותיקי
•

זכאי לתוספת זו הינ מצילי ברשויות המקומיות ,אשר התקבלו לעבודה עד ליו  ,10.4.2000וכ מצילי
שלגביה התקבלה החלטת ועדה פריטטית בעניי מעמד.

•

בתוק #מ' 01.1.2011סכו תוספת מצילי וותיקי עודכ מ' " 3,291.30ל'." 3,380.00

תוספת מצילי חדשי
•

זכאי לתוספת זו הינ מצילי שהתקבלו לעבודה מיו  11.4.2000ואיל ,ואשר לא התקבלה לגביה
החלטת ועדה פריטטית בעניי מעמד.

•

בתוק #מ' 1.1.2011סכו תוספת מצילי חדשי עודכ מ' " 8.02ל' " 8.24לכול שעת עבודה.

עדכו שכר ראשי ערי
ביו  19.1.2011פרס המנהל הכללי של משרד הפני הודעה בדבר עדכו שכר לראשי רשויות מקומיות וסגניה.
לפי ההודעה יעודכ בתוק #מ' 1.1.2011שכר ראשי הרשויות המקומיות כדלקמ:
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אוכלוסיית הרשות

שכר יסוד ראש רשות עד 31.12.2010

שכר יסוד ראש רשות מ1.1.2011#

מ 250,001#ומעלה

" 34,341

" 37,111

מ 250,000#ועד 100,001

" 33,311

" 35,998

מ 100,000#ועד 50,001

" 31,594

" 34,142

מ 50,000#ועד 30,001

" 30,907

" 33,400

מ 30,000#ועד 20,001

" 30,220

" 32,658

מ 20,000#ועד 10,001

" 29,533

" 31,915

מ 10,000#ועד 5,001

" 28,846

" 31,173

עד 5,000

" 27,473

" 29,689

לפי ההודעה יעודכ בתוק #מ' 1.1.2011שכר סגני של ראשי הרשויות המקומיות כדלקמ:
אוכלוסיית הרשות

שכר יסוד של סג ראש רשות
עד 31.12.2010

שכר יסוד של סג ראש רשות
מ1.1.2011#

מ 250,001#ומעלה

" 27,473

" 29,689

מ 250,000#ועד 100,001

" 26,649

" 28,798

מ 100,000#ועד 50,001

" 25,275

" 27,314

מ 50,000#ועד 30,001

" 24,726

" 26,720

מ 30,000#ועד 20,001

" 24,176

" 26,126

מ 20,000#ועד 10,001

" 23,627

" 25,532

עדכו תעריפי תוספת מנקו
ביו  19.1.2011פרס מרכז השלטו המקומי הודעה בנושא תוספת מנקו .לפי ההודעה עקב עליית המדד בשיעור
של  2.7%בשנת  2010עודכנו בתוק #מ' 1.2.2011תעריפי "תוספת מנקו" לזכאי לתוספת זו כדלקמ:
קוד
התוספת

תוספת "מנקו" לחודש
עד 31.1.2011

תוספת "מנקו" לחודש
מ1.2.2011#

קוד 1
קוד 2
קוד 3
קוד 4

" 46.23
" 66.06
" 105.83
" 169.21

" 47.48
" 67.84
" 108.69
" 173.78

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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