תארי פרסו 29.6.2011 :

החודש בדף המידע

הסכם שכר לעובדים סוציאליים

שכר והסכמי קיבוציי

ביו  30.5.2011נחת הסכ קיבוצי בי המעסיקי בשירות הציבורי לבי
הסתדרות העובדי הכללית החדשה ואיגוד העובדי הסוציאליי )אושר ג
על ידי מרכז השלטו המקומי( ולהל עיקריו:

• הסכ שכר לעובדי סוציאליי
מיו ;30.5.2011
• עדכו תערי יו הבראה לשנת
;2011
• תשלו הבראה ,ביגוד ומענק יובל
לגמלאי בפנסיה תקציבית
שקצבת הוקפאה והוצמדה למדד;
• תשלו מענק יובל לעובדי הוראה;
• הגדלת שיעורי הפרשות פנסיוניות
לעובדי בחוזה אישי בשירות
המדינה;
• תשלו מענק מחלה שלא נוצלה
לפורשי בפנסיה תקציבית
וצוברת;

דיני עבודה
• העסקה נכונה של בני נוער;

תוספת 2011
להסכ

בהתא

תשול  ,בתוק מ* ,1.1.2011תוספת  2011בשיעור של

 2.25%לעובדי המדורגי בדירוג עובדי סוציאליי  .שיעור התוספת יגדל
בהדרגה ,כפי המפורט בטבלה שלהל :
תוק

שיעור התוספת

החל מיו 1.1.2011

2.25%

החל מיו 1.1.2012
החל מיו 1.1.2013
החל מיו 1.1.2014

4.00%
6.25%
7.25%

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 התוספות 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
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 .

תוספת  2011תהווה שכר לכל דבר ועניי והיא תובא 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.
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תוספת  2011לא תהווה ולא תובא בחשבו לעניי :

תערי יו הבראה לשנת
2011

•

חישוב בסיס של תוספת  2001בשיעור של ,3.6%

•

תוספת ,2009

במגזר הציבורי

•

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

•

חישוב תוספת הסכ לעובדי בלתי ייחודיי בשיעור  22%בשלטו

• ער יו הבראה = 2 411
• התערי בשנת 2 395 = 2010

במגזר הפרטי

כמשמעו בחוק שכר

המקומי.

• ער יו הבראה = 2 365
• התערי בשנת 2 351 = 2010
טר פורס צו הרחבה
להחלת התערי החדש על
כלל המשק.

תוספת שקלית
בהתא

להסכ

תשול  ,בתוק מ* ,1.1.2011לעובדי

המדורגי

בדירוג

עובדי סוציאליי תוספת שקלית אחידה ,כפי המפורט להל :
א .סכו התוספת השקלית יהיה כדלקמ :

תשלו מענק יובל לעובדי
הוראה
עפ"י הסכמי השכר
הקיבוציי  ,במשכורת חודש
יוני משול מענק יובל לדירוג
עובדי ההוראה.
בדירוג עובדי הוראה הוותק
המינימאלי הנדרש לקבלת
מענק יובל הינו  25שנה
למשרתי בשירות המדינה ו*
 30שנה המועסקי ע"י
הבעלויות האחרות.
הוותק לצור תשלו מענק
יובל אינו כולל שנות ותק מוא3
כגו  :לימודי תואר שני שלישי,
לימודי תעודה וכד' .המענק
מחושב לפי  60%מהשכר
המהווה בסיס לער שעה
ובהתא לחלקיות המשרה וימי
העבודה בשנת הזכאות.
מענק היובל אינו מהווה שכר
לשו דבר ועניי  ,ולא משמש
בסיס להפרשות סוציאליות
כגו  :קופת גמל וקר
השתלמות.

תקופת התשלו

סכו התוספת

מיו  1.1.2011ועד ליו 31.12.2011
מיו  1.1.2012ועד ליו 31.12.2012
מיו  1.1.2013ועד ליו 30.6.2013

2 400
2 700
2 850

מיו  1.7.2013ואיל"

2 1,000

ב .התוספת השקלית תשול בכפו לחלקיות משרתו של העובד.
ג .התוספת השקלית לא תובא בחשבו לעניי חישוב השלמת שכר עד
לשכר מינימו .
ד .התוספת השקלית תהווה שכר לעניי פיצויי פיטורי  ,חישוב ער שעה
לעבודה נוספת ,ויבוצעו בגינה הפרשות לקר השתלמות והפרשות לפי
הוראות ההסכ הקיבוצי שבי הצדדי
מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת.

מיו

 3.3.99בעניי המעבר

ה .התוספת השקלית לא תהווה בסיס ולא תיכלל בבסיס לחישוב כל
תוספת שכר וכל תוספת לשכר )אחוזית ושקלית(.

הגדלת שיעור התוספת האחוזית
בתוק מיו  1.1.2011יגדל ,כפי המפורט בטבלה שלהל  ,שיעורה של תוספת
השכר האחוזית המשולמת לעובדי המדורגי בדירוג עובדי סוציאליי
מכוח סעי ג 2.להחלטת ועדת המעקב מיו :2.6.1993
תוק

שיעור התוספת

עד ליו 31.12.2010
החל מיו 1.1.2011
החל מיו 1.1.2012

4.00%
5.50%
7.00%

יצוי כי ,אי שינוי בתנאי הזכאות לתוספת זו.
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למע הסר ספק ,הגדלת שיעור התוספת האחוזית תחול לגבי העובדי הסוציאליי המועסקי במערכת הבריאות
בלבד.

מענק חד פעמי בס" של $ 2,000
במשכורת לחודש יוני  2011שול המענק החד פעמי בס של ) 2 2,000בכפו לשיעור המשרה המשוקלל בתקופת
הזכאות( לעובדי הסוציאליי  ,שלה לא שול המענק הזה יחד ע יתר הדירוגי במשכורת לחודש נובמבר
.2010
תנאי הזכאות הבסיסי למענק הינו עבודה רציפה בתקופה שמיו  1.7.2010ועד ליו  .1.11.2010הפסקת עבודה
זמנית ולו של יו אחד בתקופה הנ"ל מבטלת את הזכאות למענק ,למעט הפסקות עבודה זמניות הבאות בלבד:
חופשת לידה ,שמירת הריו  ,מחלה בתשלו  ,השעיה.
סכו המענק ,כאמור ,כפו לחלקיות המשוקללת המחושבת על בסיס תקופת העבודה מיו  1.11.2009או מתחילת
העבודה )המאוחר מבי השניי ( ועד ליו  .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 .

הגדלת שיעורי הפרשות פנסיוניות
בהתא להסכ המסגרת מיו ) 12.1.2011פורס בהרחבה בד המידע של מל שכר לחודש פברואר ,(2011
בתוק מיו  ,1.1.2011ג לגבי העובדי הסוציאליי  ,הוגדלו ב* 0.5%שיעורי הניכוי וההפרשה לקרנות פנסיה,
ביטוח מנהלי וקופות גמל.

ניכוי מקדמה
לגבי העובדי הסוציאליי שקיבלו מקדמה בשכר לחודש אפריל  2011בס של  2 600במשרדי הממשלה ובס של
 2 1,000בשלטו המקומי ,בשכר לחודש יוני  2011נוכתה המקדמה הנ"ל.

קצובת הבראה
החל משנת  2011הזכאות לימי ההבראה של העובדי
המקומי תהיה כפי המפורט להל :
מספר שנות וותק

מספר ימי הבראה

 3השני הראשונות
מהשנה ה& 4ועד השנה ה&10
מהשנה ה& 11ועד השנה ה&15
מהשנה ה& 16ועד השנה ה&19

7
9
10
11

מהשנה ה& 20ועד השנה ה&24

12

מהשנה ה& 25ואיל"

13

הסוציאליי

שאינ מועסקי

בבתי חולי ובשלטו%
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החל משנת  2011הזכאות לימי ההבראה של העובדי
המפורט להל :
מספר שנות וותק

מספר ימי הבראה

 10השני הראשונות
מהשנה ה& 11ועד השנה ה&15
מהשנה ה& 16ועד השנה ה&19

8
9
10

מהשנה ה& 20ועד השנה ה&24
מהשנה ה& 25ואיל"

12
13

הסוציאליי

המועסקי

בשלטו %המקומי ,תהיה כפי

אי %שינוי בכמות ימי הבראה העומדי לרשות עובדי סוציאליי המועסקי בבתי חולי.

תשלום הבראה ,ביגוד ומענק יובל לגמלאים בפנסיה תקציבית
שקצבתם הוקפאה והוצמדה למדד
ביו  24.6.2010פרס האג לשכר והסכמי עבודה במשרד האוצר הנחיה בדבר תשלו הבראה ,ביגוד ומענק יובל
לגמלאי בפנסיה תקציבית אשר קצבת הוקפאה והוצמדה למדד .ההנחיות הנ"ל קובעות את אופ החישוב של
קצובת הבראה ,ביגוד ומענק יובל ,כפי המפורט להל :
קצובת הבראה
•

בשנת הפרישה יבוצע תשלו בהתא לתערי שלפיו משולמת קצובת הבראה לעובד פעיל המעודכ לפי מדד
המחירי לצרכ לחודש אפריל לעומת חודש מאי של שנה קודמת )תערי ליו בשנת  2011הינו .(2 411

•

בשנה העוקבת לשנת הפרישה יוצמד תערי יו ההבראה למדד חודש דצמבר לעומת מדד חודש אפריל של
שנה קודמת .מהשנה השנייה אחרי שנת הפרישה ואיל יוצמד תערי יו ההבראה למדד חודש דצמבר לעומת
חודש ינואר.

• תערי יו הבראה בשנת  2011לגמלאי שפרשו לפני יו  1.1.2011הינו .2 405
קצובת ביגוד
•

בשנת הפרישה יבוצע תשלו בהתא לתעריפי שלפיה משולמת קצובת ביגוד לעובד פעיל המעודכ לפי מדד
המחירי לצרכ לחודש מאי לעומת חודש יוני של שנה קודמת.

•

בשנה העוקבת את שנת הפרישה יוצמד סכו קצובת הביגוד למדד חודש דצמבר לעומת מדד חודש מאי של
שנה קודמת.

•

מהשנה השנייה אחרי שנת הפרישה ואיל יוצמד סכו קצובת הביגוד למדד חודש דצמבר לעומת חודש ינואר.

מענק יובל
•

סכו מענק יובל המשול לגמלאי הזכאי לו ערב הפרישה ישול בסכו קבוע שקלי .בדומה לתשלו
הקצבה שמוקפאת וצמודה למדד מחירי לצרכ  ,סכו מענק היובל יעודכ בהתא למדד בחודש ינואר כל
שנה.

•

בשנה העוקבת את שנת הפרישה תבוצע ההצמדה לפי עליית המדד מחודש הפרישה ועד חודש דצמבר של שנת
הפרישה.

•

מהשנה השנייה אחרי שנת הפרישה ואיל יוצמד סכו מענק יובל למדד חודש דצמבר לעומת חודש ינואר.
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הגדלת שיעורי הפרשות פנסיוניות לעובדים בחוזה אישי
בשירות המדינה
בהמש להסכ המסגרת מיו ) 12.1.2011פורס בהרחבה בד המידע של מל שכר לחודש פברואר ,(2011
בתוק מיו  ,1.6.2011ניתנה לעובדי בחוזה אישי ,המועסקי בשירות המדינה ,האפשרות להגדיל ב* 0.5%את
שיעורי הניכוי וההפרשה לקרנות פנסיה ,ביטוח מנהלי וקופות גמל.
למע הסר ספק ,השינוי באחוזי הניכוי וההפרשה לא מבוצע ,אלא בהסכמתו המפורשת של העובד בחוזה אישי ,על
ידי חתימה על הנספח החדש לחוזה העסקה.
להל הטבלאות המפרטות את שיעורי הניכוי וההפרשה החדשי  ,תו הצגת המצב החדש לעומת המצב הקיי :
טבלה א' – שינוי בשיעורי הניכוי וההפרשה בקרנות פנסיה
 %ניכוי  %הפרשה  %הפרשה
מהעובד

לתגמולי

לפיצויי

5.5%

6.0%

6.0%

מצב חדש )מ& 1.6.2011ועד 6.0% – (31.12.2012
פעימה א'

6.5%

6.0%

6.5%

7.0%

6.0%

מצב קיי )עד (31.5.2011

מצב חדש )מ& 1.1.2013ואיל"( – פעימה ב'

טבלה ב' – שינוי בשיעורי הניכוי וההפרשה בביטוח מנהלי
 %ניכוי  %הפרשה  %הפרשה  %הפרשה לאובד%
מהעובד

לתגמולי

לפיצויי

כושר עבודה

5.0%

5.0%

8.3%

עד 2.5%

מצב חדש )מ& 1.6.2011ועד 6.0% – (31.12.2012
פעימה א'

6.5%

6.0%

0.0%

6.5%

7.0%

6.0%

0.0%

מצב קיי )עד (31.5.2011

מצב חדש )מ& 1.1.2013ואיל"( – פעימה ב'

בנוס ,לעובדי בחוזה אישי שבשכר משולמי רכיבי עבודה נוספת ,ניתנה עד כה האפשרות לבטח רכיבי אלה
בקופת גמל ע  5%הפרשת מעסיק לתגמולי נוס על השתתפות העובד בשיעור שבי  5%לבי ) 7%לפי בחירת
העובד(.
כעת ובתוק מיו  1.6.2011ניתנת לעובדי אלה האפשרות לבטח את רכיבי העבודה הנוספת בקרנות פנסיה /
ביטוחי מנהלי לפי שיעורי הניכוי וההפרשה כפי שפורטו בטבלאות שלעיל.
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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 המבוטחי בהסדר של פנסיה 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%

מ&57

100%

•

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

•

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

•

יצוי כי ,התשלו לעובדי בפנסיה צוברת הופעל בשכר עובדי המדינה בלבד .לקוחות המעונייני להפעיל את
התשלו הנ"ל מתבקשי לפנות למנהל הלקוח במל שכר על מנת לתא את ההפעלה.

העסקה נכונה של בני נוער
לקראת חופשת הקי 3הקרבה ,להל סקירה מקיפה של עיקרי הכללי לעניי העסקה נכונה של בני נוער.
גיל העסקה
במהל חופשת לימודי רשמית אסור להעסיק נוער מתחת לגיל  .14נער שמלאו לו  14א לא מלאו לו  15נית
להעסיק רק בעבודות קלות שאי בה כדי להזיק לבריאותו ולהתפתחותו .במהל שנת הלימודי מותר להעסיק
בני נוער מגיל  15ומעלה ,ובלבד שלא חל עליה חוק לימוד חובה .בעבודות מסוכנות מסוימות ,אי להעסיק נערי
ג א מלאו לה  15שנה ולא חל עליה חוק לימוד חובה .לדוגמה :עבודה ע מכונות גזירה וחיתו כבדות ,ייצור
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ועיבוד חומרי מתלקחי במהירות ,עבודה במקומות שהטמפרטורה אינה בי  4ל* 40מעלות ועוד .לגבי העסקת
נוער בהופעה ובפרסומת ,ישנ כללי מיוחדי  ,ובעניי זה דורשת העסקת נער מתחת לגיל  15קבלת היתר מיוחד
ממשרד העבודה והרווחה ,וחלי כללי מיוחדי לעניי תנאי העסקה ושעות ההעסקה.
פנקס עבודה ואישור רפואי
החוק מטיל על המעסיק לדרוש מבני הנוער להוציא פנקס עבודה ,כתנאי להעסקת  .את הפנקס ,צריכי בני הנוער
להוציא בלשכות שירות התעסוקה הקרובה למקו מגוריה  .עליה להצטייד בתעודת זהות שלה או של אחד
ההורי שבה ה רשומי )כולל הספח( ,אישור מרופא המשפחה על מצב בריאות תקי ובשתי תמונות .הוצאת
הפנקס אינה כרוכה בתשלו  .פנקס העבודה חייב להימצא במקו בו עובד הנער .אישור רפואי מרופא כללי מהווה
תנאי להעסקתו של נער.
חוק הודעה לעובד
מטרת חוק הודעה לעובד ,להבהיר את מסגרת העבודה ואת הזכויות והחובות שלו .חובה למסור לכל נער ונערה
תו"  7ימי מיו תחילת העבודה ,טופס שקבוע בתקנות שבו מפורט בי היתר :זהות המעביד והעובד ,תארי
תחילת העבודה ומש התקופה ,עיקרי התפקיד של העובד ,פרטי שמו ותפקידו של הממונה הישיר של העובד ,גובה
השכר לשעה של העובד ,אורכו של יו העבודה ושל שבוע העבודה וכ פרטי נוספי שיוכלו לסייע לעובד לדעת
טוב יותר מה מצופה ממנו במהל תקופת עבודתו.
שעות עבודה
מותר להעסיק בני נוער לכל היותר  8שעות ביו  ,ולא יותר מ *  40שעות בשבוע בסה"כ .צעירי בני  16ומעלה,
מותר להעסיק עד  9שעות ובלבד ששבוע העבודה לא יעלה על  40שעות שבועיות .כלל זה לא יחול על צעירי
עובדי  ,אשר לגביה נקבעו הוראות ע תנאי עדיפי  ,בהסכמי קיבוציי  ,וכ על עובדי בעלי מגבלות
פיזיות ,נפשיות או שכליות ,המועסקי במפעלי מוגני )מפעלי אשר אוצר המדינה משתת
באחזקת ( .העבודה בשעות נוספות אסורה .אי %להעסיק בני נוער במנוחה השבועית ,ואי %אפשרות לקבל היתר
לכ".
הפסקות – לכל נער שעובד לפחות  6שעות ,חובה לתת הפסקה של  45דקות למנוחה ולסעודה ,מתוכ לפחות חצי
שעה רצופה .ההפסקה היא בדר כלל על חשבו בני הנוער .חשוב לסכ מראש את עניי ההפסקה כדי למנוע
מחלוקת.
עבודת לילה & החוק קובע כי בי השעות  20.00בערב ל*  08.00בבוקר אי להעסיק בני נוער שגיל מתחת ל* .16
בי השעות  22.00בערב ל*  06.00בבוקר ,אי להעסיק בני נוער שגיל הוא  16עד  ,18אלא לפי היתר ממשרד
התמ"ת בהתקיי נסיבות מיוחדות ,וג זאת לא יאוחר מהשעה .23.00
רישו שעות העבודה & חובה על מעביד לערו רישו מדויק של שעות העבודה של בני הנוער ,וא רישו זה
נעשה באמצעי שאינו מכני או אלקטרוני )שעו נוכחות( יש לאשר את רישו שעות העבודה בסיומו של כל יו
עבודה בחתימה של הנער והמעביד.
חופשה שנתית & בעד ארבע השני הראשונות לעבודה ,זכאי הנער ל*  18ימי חופשה בשנה )קלנדאריי ( .שאר
הוראות חוק חופשה שנתית חלות כרגיל.
שכר המינימו לבני נוער עובדי נכו %לשנת 2011
המחוקק קבע את הסכו המינימאלי אותו חובה על המעסיק לשל לב נוער שעובד משרה מלאה )עד  40שעות
שבועיות ,ולא יותר מ*  173שעות בחודש( ,א א בני הנוער מוכני לעבוד תמורת שכר נמו יותר .שכר המינימו
לעובד במשרה חלקית יחושב יחסית לחלקיות המשרה.
להל פירוט תעריפי שכר מינימו לבני נוער לפי גילאי לתקופה שמיו  1.4.2011ועד :30.6.2011
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גיל

 %משכר מינימו

שכר חודשי )עד  40שעות שבועיות(

שכר לשעה

חני" )כהגדרתו בחוק החניכות(

60%

2 2,334.15

2 13.49

עד גיל 16

70%

2 2,723.18

2 15.74

עד גיל 17

75%

2 2,917.69

2 16.87

עד גיל 18

83%

2 3,228.91

2 18.66

להל פירוט תעריפי שכר מינימו לבני נוער לפי גילאי לתקופה שמיו  1.7.2011ואיל:
גיל

 %משכר מינימו

שכר חודשי )עד  40שעות שבועיות(

שכר לשעה

חני" )כהגדרתו בחוק החניכות(

60%

2 2,460.00

2 14.22

עד גיל 16

70%

2 2,870.00

2 16.59

עד גיל 17

75%

2 3,075.00

2 17.77

עד גיל 18

83%

2 3,403.00

2 19.67

לא קיי דבר שנקרא "תקופת התלמדות" או "תקופת ניסיו " .כל תקופת העסקתו של הנער ,מחייבת תשלו שכר
בעד העבודה ,החל מ השעה הראשונה .יש לשל עבור ימי הכנה וישיבות עבודה * ימי הכנה וישיבות עבודה ה
חלק בלתי נפרד מהעבודה ,על כל שעה של "יו הכנה" או "השתלמות" או "ישיבת עבודה" צרי לשל  .לרבות
השתלמויות לקראת קייטנות.
נסיעות לעבודה & בנוס לשכר העבודה ,בני הנוער זכאי להחזר הוצאות הנסיעה ממקו מגוריה אל מקו
העבודה ובחזרה ,ואול סכו ההוצאות שיוחזרו לא יעלה על  $ 24.40ליו עבודה .מעסיק מחויב להחזיר רק את
הסכו המינימאלי הדרוש לבני הנוער כדי להגיע לעבודה .על המעסיק להקפיד ולוודא כי לבני הנוער יש אמצעי
לחזור בשלו לבית .
קנסות ועונשי & אי להטיל על בני הנוער העובדי קנסות או עונשי  ,כל ניכוי מהשכר ,בגי "קנסות"" ,נזקי "
וכיוצא באלה אסור ,כל עוד לא הותר עפ"י החוק.
מס הכנסה וביטוח לאומי
הכנסתו של הנער העובד חייבת במס הכנסה רגיל ,כאשר נער עובד ,בגילאי  16עד  ,18זכאי לנקודת זיכוי ,נוס על
נקודות הזיכוי הרגילות .כלומר ,נער עובד בגילאי לעיל ,זכאי ל*  3.25נקודות זיכוי ,ונערה עובדת זכאית ל* 3.75
נקודות זיכוי.
נער עובד פטור מתשלו דמי ביטוח לאומי ומס בריאות .המעסיק חייב בתשלו דמי ביטוח בשיעור מופחת משכרו
של הנער העובד )"חלק המעביד"( .החל ממשכורת אפריל  ,2011חלק המעביד עומד על  0.38%עד  ,2 4,984ו*0.93%
מסכו זה ועד המקסימו ).(2 73,422
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