תארי פרסו30.3.2011 :

החודש בדף המידע
מס הכנסה וביטוח לאומי
• תיקו  127לחוק הביטוח הלאומי,
התשע"א" " 2011תשלו תגמולי
למשרתי במילואי באמצעות
מעביד;
• עדכו שיעורי הפרשת המעסיק
בתשלו דמי הביטוח הלאומי
בתוק( מ";1.4.2011
• דיווח ותשלו דמי ביטוח לאומי
עבור עובדי זרי ממדינות
אמנה;
• ביטול היטל בגי עובדי זרי
בחופשת עבודה – תיקו  15לחוק
להבראת כלכלת ישראל,
התשע"א";2011
• הארכת תוק( תקנות מס הכנסה
– שיעור המס על הכנסה בעד
עבודה במשמרות;

שכר והסכמי קיבוציי
• עדכו שכר מינימו בתוק( מ"
;1.4.2011
• תוספת נהיגה עצמית ב' – תיקו;
• הסכ שכר לעובדי המחקר
האזרחי מיו ;13.2.2011
• הסכ שכר לדירוג רופאי
וטרינרי במגזר הציבורי;

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.

תיקון  127לחוק הביטוח הלאומי,
התשע"א - 2011-תשלום תגמולים
למשרתים במילואים באמצעות מעביד
ביו  02.03.2011פורס ברשומות תיקו  127לחוק הביטוח הלאומי ,אשר
התקבל בכנסת ביו  28.02.2010ושינה את הוראות סעיפי  280 ,276לחוק
הביטוח הלאומי ואת הוראות חוק הגנת השכר בדבר תשלו תגמולי
המילואי.
לפי התיקו ,עובד חודשי ,או עובד שעתי או יומי אשר עבד יותר מ" 75יו אצל
המעביד ושירת במילואי ,יקבל מהמעביד – על חשבו תגמולי המילואי –
סכו בגובה השכר אשר היה משול לו אילו היה ממשי לעבוד באופ רגיל.
את השכר הרגיל על המעסיק לשל לכל המאוחר ביו שבו היה משתל שכרו
של העובד אילו היה ממשי לעבוד כרגיל.
את יתרת התגמול – היינו את ההפרש שבי השכר הרגיל לבי התגמול אשר
הועבר למעסיק על"ידי המוסד לביטוח לאומי – רשאי המעסיק לשל בשלב
מאוחר יותר :ביו שבו היה משתל שכרו של עובד בעד החודש שבו הועברו
הכספי למעביד .בחישוב ההפרש לא יילקח בחשבו סכו ששול לעובד עקב
עבודתו בזמ המילואי וסכו שהיה משול לעובד בכל מקרה " בי שהוסי(
לעבוד ובי שנעדר מעבודתו.
משמעות התיקו היא שעל א( שעל המעסיק לשל את גובה השכר הרגיל על
חשבו תגמולי המילואי ,את יתרת התגמול הוא ישל לאחר שהסכו הועבר
לידיו על ידי המוסד לביטוח לאומי.
יצוי ,כי די ההפרש הוא כדי שכר עבודה ויש לפרט בתלוש השכר של העובד
את התשלומי שהמעביד שיל על חשבו התגמול ואת יתרת התגמול
שהועברה לעובד .מעסיק אשר לא ישל את התשלומי האמורי במועד,
מסכ עצמו בתביעה בשל הלנת שכר.
התיקו החדש חל על תגמול מילואי אשר מגיע בעד שירות המילואי שחל
מיו  ,02.03.2011א( א השירות החל קוד לכ.
יודגש ,כי בשלב זה אי שינוי בתהליכי העבודה ואופ חישוב תגמול המילואי
במערכות השכר של מל שכר בעקבות התיקו ,וזאת משו שלא נמצאו
פערי בי הוראות התיקו לבי המצב הקיי כיו במערכות השכר של מל
שכר.
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עדכון שיעורי הפרשת המעסיק בתשלום דמי הביטוח הלאומי
בתוקף מיום 1.4.2011
ביו  17.2.2011פרס המוסד לביטוח לאומי חוזר בנושא שינוי בתשלו דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות לשנת
 .2011להל פירוט שיעורי דמי הביטוח על פי סוגי העובדי והטורי בטופס  102לתקופה מ" 1.8.2009עד 31.3.2011
ולתקופה מ" 1.4.2011ואיל:
פירוט סוגי עובדי

שיעור מופחת
סה"כ

עובד

שיעור מלא
מעסיק סה"כ

עובד

מעסיק

טור 1
עובדי "תושבי ישראל" עד " 7.35 31.3.11
6.95
שמלאו לה  18שנה וטר מ"1.4.11

3.50

3.85

17.43

12.00

5.43

3.50

3.45

17.90

12.00

5.90

הגיעו ל"גיל פרישה"
טור 2
בעלי שליטה בחברה שמלאו עד " 7.30 31.3.11
6.90
לה  18שנה וטר הגיעו מ"1.4.11

3.49

3.81

17.16

11.79

5.37

3.49

3.41

17.59

11.79

5.80

ל"גיל פרישה"
טור  3בטור זה יש לדווח על יתר העובדי שה "תושבי ישראל" ואינ כלולי בטור  ,1ועל בעלי שליטה
שאינ כלולי בטור 2
"גיל עד " 3.52 31.3.11

3.10

0.42

5.61

5.00

0.61

אישה

וגבר

מעל

3.48

3.10

0.38

5.93

5.00

0.93

עד " 3.51 31.3.11

3.10

0.41

5.59

5.00

0.59

3.47

3.10

0.37

5.90

5.00

0.90

מבוטחי המקבלי קצבת עד " 3.52 31.3.11
3.48
נכות יציבה מעמדה בשיעור מ"1.4.11
 ,100%או קצבת נכות כללית
יציבה בשיעור  100%או
קצבת נכות כללית בלתי
יציבה בשיעור  100%לתקופה

3.10

0.42

5.61

5.00

0.61

3.10

0.38

5.93

5.00

0.93

הזכאות" לקצבת זקנה מ"1.4.11
ושאינ מקבלי קצבת זקנה
בעלי שליטה

מ"1.4.11

רצופה של שנה אחת לפחות
בעלי שליטה

עד " 3.51 31.3.11

3.10

0.41

5.59

5.00

0.59

3.47

3.10

0.37

5.90

5.00

0.90

נשי וגברי בי! "גיל עד " 6.88 31.3.11
6.52
הפרישה" ל"גיל הזכאות" מ"1.4.11

3.37

3.51

14.81

9.86

4.95

3.37

3.15

15.24

9.86

5.38

מ"1.4.11

לקצבת זקנה שאינ מקבלי
קצבת זקנה
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בעלי שליטה

עד " 6.87 31.3.11

3.37

3.50

14.79

9.86

4.93

6.51

3.37

3.14

15.21

9.86

5.35

עד " 0.42 31.3.11

0.42

0.61

0.61

0.38

0.32

0.93

0.93

עד " 0.41 31.3.11

0.41

0.59

0.59

0.37

0.37

0.90

0.90

המקבלי עד " 0.42 31.3.11

0.42

0.61

0.61

קצבת זקנה מהמוסד

מ"1.4.11

0.38

0.32

0.93

0.93

בעלי שליטה

עד " 0.41 31.3.11

0.41

0.59

0.59

0.37

0.37

0.90

0.90

מ"1.4.11
מי שטר מלאו לו  18שנה

מ"1.4.11
בעלי שליטה

מ"1.4.11
נשי

וגברי

מ"1.4.11
חיילי בשרות סדיר

עד " 4.25 31.3.11

0.40

3.85

12.43

7.00

5.43

3.85

0.40

3.45

12.90

7.00

5.90

עד " 4.20 31.3.11

0.39

3.81

12.16

6.79

5.37

3.80

0.39

3.41

12.59

6.79

5.80

מ"1.4.11
בעלי שליטה

מ"1.4.11

יצוי ,כי השינויי חלו בשיעורי הפרשת המעסיק בלבד .תוק( השינויי הינו מ" 1.4.2011וה יושמו במערכות
השכר של מל שכר לקראת תשלו שכר בגי חודש אפריל .2011

דיווח ותשלום דמי ביטוח לאומי עבור עובדים זרים ממדינות
אמנה
בהמש להנחיות שהועברו למעסיקי באיגרת למעסיק בינואר  ,2010ביו  13.3.2011פרס המוסד לביטוח לאומי
חוזר בנושא אמנות בינלאומיות " דיווח ותשלו דמי ביטוח עבור עובדי זרי ממדינות האמנה.
עד שנת  ,2011מעסיקי אשר העסיקו עובדי זרי ממדינות אמנה וממדינות שאינ חתומות על אמנה לביטחו
סוציאלי ע ישראל ,שילמו דמי ביטוח לאומי לענפי :פגיעה בעבודה ,פשיטת רגל ואמהות בלבד ,למעט במקרי
בה אמנות רלוונטיות שנחתמו הסדירו פטור מוחלט מתשלו דמי ביטוח לאומי.
החל משנת  2011ואיל ,מעסיק המעסיק תושב זר שאינו בעל תעודת זהות ישראלית מאחת המדינות שאית נכרתה
האמנה לביטחו סוציאלי ,יהיה חייב לדווח לביטוח הלאומי ולשל דמי ביטוח לאומי ללא דמי ביטוח בריאות
עבורו כאילו היה תושב ישראל .כלומר :דמי ביטוח לאומי לפי האחוזי המלאי ,פחות אחוזי דמי ביטוח בריאות.
לצור דיווח וניכוי דמי ביטוח כחוק עבור עובד שהינו תושב זר של אחת מהמדינות שעמ נכרתה האמנה ,יונפק
מספר מזהה ,שישמש לצורכי הביטוח הלאומי בלבד.
על מנת לקבל מספר מזהה עבור העובד על המעסיק למלא טופס בל" – 1050 /שאלו לרישו נפש" ולשלוח אותו
למוסד לביטוח הלאומי כמפורט בחוזר  .נית להוריד את הטופס מאתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי.
להל המדינות שעמ נכרתה אמנה ע מדינת ישראל :אוסטריה ,אורוגוואי ,בולגריה ,בלגיה ,גרמניה ,דנמרק,
הולנד ,נורבגיה ,צ'כיה ,צרפת ,שוודיה ,שווי ,/בריטניה ,פינלנד.
עובדי זרי אחרי ממדינות שאינ חתומות על האמנה ,ימשיכו להיות מחויבי בדמי ביטוח כבעבר.
החוזר של המוסד לביטוח הלאומי מציג דוגמה לחישוב דמי הביטוח ואופ הדיווח.
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לקוחות המעסיקי עובדי זרי מהמדינות שעמ נכרתה אמנה ע מדינת ישראל ,כאמור לעיל ,מתבקשי להודיע
על כ למנהל הלקוח במל שכר.

ביטול היטל בגין עובדים זרים בחופשת עבודה – תיקון  15לחוק
להבראת כלכלת ישראל ,התשע"א2011-
ביו  16.3.2011פורס ברשומות תיקו מס'  15לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל )תיקוני חקיקה להשגת יעדי
התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספי  2003ו" ,(2004התשע"א" .2011בהתא לתיקו זה נוס( סוג חדש של
עובד זר שבגינו אי! לשל היטל עובדי זרי.
לפי סעי(  45לחוק התכנית הכלכלית להבראת כלכלת ישראל )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות
הכלכלית לשנות הכספי  2003ו" ,(2004התשס"ג") 2003להל :החוק( ,חויבו המעסיקי של עובדי זרי בתשלו
היטל בשיעור שקבוע בחוק מס כל ההכנסה ששולמה לעובדי זרי.
סעי(  44לחוק קובע את סוגי העובדי שלגביה לא חלה חובת התשלו של ההיטל הנ"ל ,כגו :עיתונאי חו,/
ספורטאי חו /ובעל הכנסות גבוהות כהגדרתו בחוק.
בהתא לתיקו לחוק ,יחול סעי(  44לחוק ג על עובד זר שניתנה לו אשרה לעבודה במהל חופשתו בישראל מכוח
הסכ חופשת עבודה בי ישראל ומדינה אחרת ,ובלבד שקוימו התנאי הבאי:
א .הגעתו של העובד לישראל היא למטרת חופשה ועבודתו בישראל היא מטרה משנית;
ב .תקופת השהות של העובד בישראל אינה עולה על  12חודשי;
ג .העובד מבוטח בביטוח רפואי בכל תקופת שהותו בישראל;
ד .מספר העובדי המועסקי אינו עולה על מכסת העובדי המרבית לשנה.
כמו כ ,תוק חוק עובדי זרי ,התשנ"א" ,1991כ שמעסיק של עובד כאמור לעיל יהיה פטור מהחובה להסדיר
לעובד ביטוח רפואי ומהחובה להעמיד לשימושו מגורי הולמי.
לקוחות המעסיקי עובדי זרי בחופשת עבודה ,מתבקשי להודיע על כ למנהל הלקוח במל שכר.

הארכת תוקף תקנות מס הכנסה  -שעור המס על הכנסה בעד
עבודה במשמרות
ביו  10.3.2011פרס משרד האוצר הודעה בנושא הארכת תוק( תקנות מס הכנסה " שעור המס על הכנסה בעד
עבודה במשמרות .לפי ההודעה במסגרת אישור התקציב הדו"שנתי לשני  2011"2012ובהתא לסיכו שגובש בי
שר האוצר לבי נשיא התאחדות התעשייני ,הואר תוק( התקנות הקובעות זיכוי בשיעור של  15%מהמס החל על
הכנסה מעבודה במשמרת שנייה ושלישית של עובדי במפעלי תעשייה ,אשר עיקר פעילות היא פעילות ייצורית.
יצוי ,כי כניסתו לתוק( של הזיכוי הנ"ל מותנית באישור וועדת הכספי של הכנסת .כמו כ בשלב זה רשות המסי
בישראל טר עדכנה את סכומי התקרות לזיכוי בגי עבודה במשמרות ולכ במערכות השכר של מל שכר הזיכוי
מחושב לפי תקרות של שנת מס .2010
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עדכון שכר מינימום בתוקף מ1.4.2011-
ביו  16.3.2011הודיע שר התמ"ת כי בתוק( מ" 1.4.2011יעודכ שכר המינימו בישראל לס של 3 3,890.25
לחודש )במקו ס  3 3,850.18שהיה בתוק( עד .(31.3.2011
בהתאמה ,עודכ ג שכר המינימו לשעה ,שיעמוד על  .3 20.92שכר המינימו לצעירי עד גיל  ,16יעמוד על ס
 .3 2,723.18צעירי עד גיל  ,17יוכלו ליהנות משכר מינימו בגובה  .3 2,917.69שכר המינימו לצעירי עד גיל 18
יעמוד על .3 3,228.91
להל הטבלאות ע פירוט שכר המינימו למבוגר ,נוער ובעלי יכולת עבודה מופחתת שבתוק( מ":1.4.2011
שכר מינימו למבוגר
לחודש

לשעה

& 3,890.25

3 20.92

ליו
 6ימי בשבוע

 5ימי בשבוע

3 155.61

3 179.55

שכר מינימו לנוער
גיל

 %משכר המינימו

לחודש

לשעה

עד 16

70%

3 2723.18

3 15.74

עד 17

75%

3 2917.69

3 16.87

עד 18

83%

3 3,228.91

3 18.66

חני(

60%

3 2,334.15

3 13.49

שכר מינימו לבעלי יכולת עבודה מופחתת
שיעור יכולת עבודה ב  %אחוז משכר המינימו

שכר חודשי

 19עד 30

30

3 1,167.08

 30עד 40

40

3 1,556.10

 40עד 50

50

3 1,945.13

 50עד 60

60

3 2,334.15

 60עד 70

70

3 2,723.18

 70עד 80

80

3 3,112.20
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תוספת נהיגה עצמית ב' – תיקון
ביו  7.3.2011פרס הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר בנושא תיקו הכללי לתשלו תוספת נהיגה עצמית
ונהיגה עצמית ב' .לפי החוזר בתוק( מיו  1.3.2011שונו כללי התשלו של תוספת נהיגה עצמית ב' לרכב ,אשר
מועד עלייתו על הכביש הינו לאחר יו  1.1.2010כדלקמ:
•

עבור עובדי שהחלו לשל שווי הטבה עבור רכב מסחרי צמוד עד ליו  31.12.2010כולל ,תשלו תוספת
נהיגה עצמית ב' בשיעור של  67%מתו שווי זקיפת הטבה.

•

עבור עובדי שהחלו לשל שווי הטבה עבור רכב מסחרי צמוד מיו  1.1.2011ואיל ,תשול תוספת נהיגה
עצמית ב' בשיעור של  50%מתו שווי זקיפת הטבה.

•

תוספת נהיגה עצמית ב' תשול לעובדי המשלמי מס בגי שווי שימוש ברכבי הבאי :מסחרי צמוד ,טנדר
מסוג רנו קנגו ,רכב שטח רקסטו  ,4X4רכב מסוג טויוטה לנד"קרוזר  4X4ורכב מסוג מיצובישי פאג'רו ארו
.4X4

הסכם שכר לעובדי המחקר האזרחי מיום 13.2.2011
בהמש להסכ שכר קיבוצי שנחת ביו  13.2.2011בי מדינת ישראל לבי ההסתדרות הכללית החדשה ואיגוד
סגל המחקר בגי התקופה שמיו  1.1.2006ועד יו  ,31.12.2009פרס הממונה על השכר והסכ עבודה חוזר ע
הוראות ביצוע ולהל עיקריו:
עדכו! טבלאות שכר
טבלת השכר על פיה משול שכר העובדי בדירוג מחקר אזרחי תעודכ בשיעור כולל של ) 4.7%על בסיס טבלת
השכר כפי שהייתה בחודש ינואר  (2008בהתא למפורט להל:
•

החל מיו  1.1.2008ועד ליו  " 30.11.2008בשיעור .1.4%

•

החל מיו  1.12.2008ועד ליו  "30.11.2009השלמה ל" ) 2.8%סה"כ ממועד זה ואיל גובה התוספת יהא 2.8%
על בסיס טבלת השכר מינואר .(2008

•

החל מיו  1.12.2009ואיל" השלמה ל" ) 4.7%סה"כ ממועד זה ואיל גובה התוספת יהא  4.7%על בסיס
טבלת השכר מינואר .(2008

תוספת השוואה 2010
החל מיו  1.1.2010תשול לעובדי בדירוג מחקר אזרחי תוספת שכר – תוספת השוואה  ,2010אשר תהווה
בסיס לחישוב כל התשלומי המחושבי על בסיס השכר המשולב )הכולל תוספת קידו וותק(.
שיעורה המצטבר של תוספת השוואה  2010יהיה ) 14%על בסיס טבלת השכר כפי שהייתה בחודש דצמבר (2009
בהתא למפורט להל:
•

החל מיו  1.1.2010יהיה שיעור תוספת השוואה .4.67% " 2010

•

החל מיו  1.1.2011ועד ליו  – 31.12.2011יגדל שיעור תוספת השוואה  2010ושיעורה באחוזי יהיה .9.34%

•

החל מיו  1.1.2012ואיל " יגדל שיעור תוספת השוואה  2010ושיעורה באחוזי יהיה .14%

על א( האמור לעיל עובד שהסתיימה עבודתו מרצו או מטעמי גיל או מטעמי נכות או אשר פוטר או התפטר,
ממועד חתימת ההסכ ועד ליו  ,1.1.2012תעודכ משכורתו האחרונה לפני סיו העסקתו במלוא שיעור תוספת
השוואה  ,2010כלומר בשיעור של .14%
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מענקי חד פעמיי

מענק א
במשכורת לחודש מר 2011 /שול בשכר של העובדי בדירוג מחקר אזרחי מענק שחושב על ידי סיכו הפרשי
השכר החודשיי בכל אחד מ" 24החודשי שקדמו ליו ) 1.1.2010החל ממשכורת ינואר  2008ועד למשכורת
דצמבר  2009כולל(.
הפרש השכר החודשי יהיה ההפרש בי המשכורת ששולמה בפועל כשהיא מעודכנת בהתא לטבלאות השכר
המעודכנות כפי שמפורט לעיל לבי המשכורת המעודכנת כאמור בהוספת  4.67%לשכר המשולב.
גמלאי שהיה עובד פעיל ב" 24החודשי שקדמו ליו  ,1.1.2010כול או חלק ,ופרש לפני מועד חתימת ההסכ –
שול מענק שחושב כאמור לעיל בעד החודשי בה היה עובד פעיל.

מענק ב
במשכורת לחודש מר 2011 /שול בשכר של העובדי בדירוג מחקר אזרחי מענק שחושב על ידי סכימת הפרשי
השכר החודשיי בכל אחד מ" 24החודשי שקדמו ליו ) 1.1.2011החל ממשכורת ינואר  2009ועד למשכורת
דצמבר  2010כולל(.
הפרש השכר החודשי יהיה ההפרש בי המשכורת ששולמה בפועל כשהיא מעודכנת בהתא לטבלאות השכר
המעודכנות כפי שמפורט לעיל לרבות תוספת השוואה  2010כפי המפורט לעיל ,לבי המשכורת המעודכנת כאמור
בהוספת  4.67%לשכר המשולב.
גמלאי שהיה עובד פעיל בתקופה שבי  1.1.2009לבי  ,6.7.2010כולה או חלקה ,ופרש לפני מועד חתימת ההסכ –
שול מענק שחושב כאמור לעיל בעד החודשי בה היה עובד פעיל.

מענק ג
במשכורת לחודש ינואר  2012ישול בשכר של העובדי בדירוג מחקר אזרחי מענק שחושב על ידי סכימת הפרשי
השכר החודשיי בכל אחד מ" 25החודשי שקדמו ליו ) 1.1.2012החל ממשכורת דצמבר  2009ועד למשכורת
דצמבר  2011כולל(.
הפרש השכר החודשי יהיה ההפרש בי המשכורת ששולמה בפועל כשהיא מעודכנת בהתא לטבלאות השכר
המעודכנות כפי שמפורט לעיל לרבות תוספת השוואה  2010כפי המפורט לעיל ,לבי המשכורת המעודכנת כאמור
בהוספת  4.67%לשכר המשולב.
גמלאי שהיה עובד פעיל בתקופה שבי  1.12.2009לבי  ,6.7.2010כולה או חלקה ,ופרש לפני מועד חתימת ההסכ
–שול במועד תשלו גמלת חודש מר 2011 /מענק שחושב כאמור לעיל בעד החודשי בה היה עובד פעיל.
על א( האמור לעיל עובד שהסתיימה עבודתו מרצו או מטעמי גיל או מטעמי נכות או אשר פוטר או התפטר,
ממועד חתימת ההסכ ועד ליו  ,1.1.2012ישולמו לו במשכורת האחרונה יתרת המענק הנ"ל ,שטר שול לו.
תוספת מיוחדת
בתוק( מיו  1.8.2010יגדל שיעור התוספת המיוחדת בשיעור של  1.3%כפי המפורט להל:
שיעור התוספת עד ליו 31.7.2010

שיעור התוספת מיו  01.8.2010ואיל(

דרגת מחקר
מדרגה ה' ועד דרגה ג'

26.50%

27.80%

מדרגה ב' ומעלה

41.50%

42.80%
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הסכם שכר לדירוג רופאים וטרינרים במגזר הציבורי
בהמש להסכ שכר קיבוצי שנחת ביו  14.2.2011בי מדינת ישראל לבי הסתדרות העובדי הכללית החדשה
ואיגוד הרופאי הוטרינרי ,פרס הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר ע הוראות ביצוע שעיקרו יפורט להל.
יודגש כי הסכ השכר לא חל על עובדי הרשויות המקומיות בשלטו המקומי.
עדכו! טבלאות שכר יסוד
עודכנו טבלאות שכר יסוד לרופאי וטרינרי בתוק( מיו  1.9.2009בדיעבד.
תוספת שקלית
החל מיו  1.3.2010עודכנה תוספת שקלית לפי המפורט בטבלה שלהל:
הכשרה

דרגה

סכו התוספת

רופאי וטרינרי מתמחי

 2עד 3+

3 3,019.28

רופאי וטרינרי )מומחי ומתמחי(

 4עד 6+

3 1,677.38

רופאי וטרינרי )מומחי ומתמחי(

 7ומעלה

3 1,118.25

רופאי וטרינרי שאינ מומחי ואינ

3 1,677.38

מתמחי )ללא קשר לדרגת(
תוספת רופא מומחה  -השתלמות
תוספת רופא מומחה – השתלמות עודכנה בדיעבד בהתא למפורט בטבלה שלהל:
מועד העדכו!

סכו התוספת

החל ביו 1.9.2009

3 1,307.34

החל ביו 1.1.2010

3 1,373.39

החל ביו 1.1.2011

3 1,468.11

החל ביו 1.7.2011

3 1,539.14
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