תארי פרסו 29.8.2011 :

צו הרחבה להסכם הקיבוצי הכללי

החודש בדף המידע

לפנסיית חובה

דיני עבודה
• צו הרחבה להסכ הקיבוצי
הכללי לפנסיית חובה;
• תיקו מס'  4לחוק הודעה לעובד
)תנאי עבודה( התשע"א;2011%

מס הכנסה

ביו  3.8.2011חת שר התמ"ת על צו הרחבה להסכ קיבוצי הכללי החדש
לפנסיית חובה )טר פורס ברשומות( ,אשר מבטל את צו הרחבה קוד
שנית ביו  30.12.2007להסכ קיבוצי כללי קוד לביטוח פנסיוני מקי.
במשק שנחת ביו .19.7.2007
כפי שפורס בד .מידע לחודש  9.2010להל עיקרי השינויי בהסכ החדש:
•

• חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב
המערבי )הוראת שעה( )תיקו
מס'  ,(3התשע"א;2011%

לפי ההסכ

החדש ,שנחת

ביו

 ,7.9.2010בתוק .מ 1.1.2014 %ס

שיעור ההפרשה לפנסיית חובה יגדל ויעמוד על  .17.5%להל הטבלה
המפרטת את שיעור ההפרשות הפנסיוניות במסגרת פנסיית חובה:
תחולה

שיעור
ניכוי

שיעור הפרשת
המעביד

מהעובד

לקצבה

לפיצויי

01.01.2008

0.833%

0.833%

0.834%

2.50%

01.01.2009

1.66%

1.66%

1.68%

5.00%

01.01.2010

2.50%

2.50%

2.50%

7.50%

01.01.2011

3.33%

3.33%

3.34%

10.00%

01.01.2012

4.16%

4.16%

4.18%

12.50%

עדכוני בשלטו המקומי

01.01.2013

5.00%

5.00%

5.00%

15.00%

• הסכ שכר לתשלו תוספת
 2011בשיעור 2.25%למנהלי
מחלקות חינו ברשויות
המקומיות;

01.01.2014

5.50%

6.00%

6.00%

17.50%

• עדכו תקרת זיכוי בגי תרומות
לשנת ;2011

שכר והסכמי קיבוציי
• תוספת מעונות )זכויות הוריות(,
עפ"י הסכ )מסגרת( מיו
;12.1.2011

•

שיעור הפרשת
המעביד

סה"כ
שיעור
הפרשות

במסגרת ההסכ החדש מובהר כי ,הסכ פנסיה החובה יחול ג על מי
שפרש מעבודתו בגיל פרישת חובה ומקבל קצבה מהמוסד לביטוח
הלאומי ,דבר אשר לא הובהר בהסכ שנחת בשנת .2007

•
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 .

בנוס ,.על פי ההסכ הקוד  ,עובד המועסק במש  6חודשי יזכה
לביטוח פנסיוני ,א אי לו "ביטוח פנסיוני מיטיב" .במסגרת העדכו
להסכ  ,מבוטח במסגרת "הסדר פנסיה מיטיב" יקבל הפרשות לפנסיית
חובה ממועדי תחילת ההפרשה הקבועי לפי הסכ פנסיית חובה וזאת
עד שהמעסיק יתחיל להפריש לו ביטוח פנסיוני מיטיב.

•

עוד הובהר בהסכ החדש כי עובד שיתקבל למקו עבודה חדש ובמקו
עבודתו הקוד היה מבוטח בביטוח פנסיוני אחר ,יהיה זכאי להפרשות
בשיעורי לפי הסכ פנסיית חובה החל מהיו הראשו לעבודתו.
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תיקון מס'  4לחוק הודעה לעובד )תנאי עבודה( התשע"א2011-
חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה( התשס"ב ,2002%קובע כי מעסיק חייב למסור לעובד ,תו  30יו מתחילת העסקתו
)ולנער %תו שבעה ימי ( ,הודעה בכתב ובה פירוט תנאי העסקתו של העובד %כגו תקופת העבודה ,אור יו
העבודה ,תשלומי ושכר ,יו המנוחה ,פרטי הממונה וכד' .במידה וחל שינוי בתנאי העסקתו של העובד ,על
המעסיק למסור לו הודעה בכתב על כ .ע מסירת הסכ העסקה בכתב הכולל את כל הפרטי הנדרשי  ,ממלא
המעסיק את חובתו לעניי ההודעה .לעומת זאת ,הפרת הוראות החוק עלולה לגרור סנקציות פליליות נגד המעסיק.
ביו  11.8.2011פורס ברשומות תיקו מס'  4לחוק הודעה לעובד )תנאי עבודה( התשע"א ,2011%המאפשר כעת ג
הטלת סנקציות אזרחיות על מעביד אשר יפר את הוראות החוק .משמעות הדבר היא כי המעסיק המפר חשו.
לפסיקת פיצויי בגובה של  1 15,000לטובת העובד ,ללא צור בהוכחת נזק מצד העובד וזאת בנוס .לסעדי
אחרי העומדי לעובד בהתא לכל די ובנוס .לחשיפה הפלילית של המעסיק .מעבר לכ ,א המעביד לא מסר
הודעה על תנאי עבודה אשר כוללת בתוכה את כל הענייני המנויי בחוק ,עובר אליו נטל ההוכחה במקרה של
מחלוקת בינו לבי העובד בקשר לאותו עניי לגביו לא נמסרה ההודעה.
הוראות לעניי פסיקת הפיצויי ייכנסו לתוק .החל מיו  .11.12.2011הוראות לעניי העברת נטל ההוכחה יחולו
ממועד פרסו התיקו ברשומות.

תיקון מס'  3לחוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי
ביו  11.8.2011פורס תיקו מס'  3לחוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי שלפיו תושבי שדרות וישובי הנגב
המערבי ,זכאי להנחה ממס בשיעור של  20%עד לתקרה של ) 1 227,640תקרה מעודכנת לשנת  (2011על הכנסת
מיגיעה אישית ,בהתא לתנאי האמורי בסעי 11 .לפקודת מס הכנסה.
לפי התיקו החדש היישובי הבאי לא ייכללו ברשימת היישובי המקני זיכוי ממס בגי התושבות בה :
אבשלו  ,אור הנר ,איבי  ,ארז ,בארי ,גבי  ,גברע  ,דקל ,זיקי  ,זמרת ,חולית ,יבול ,יד מרדכי,
יכיני ,ישע ,יתד ,כיסופי  ,כפר מימו ,כפר עזה ,כרמיה ,כר שלו  ,מבטחי  ,מג ,מפלסי  ,נחל
עוז ,ניר יצחק ,ניר עוז ,ניר ע  ,נירי  ,נתיב העשרה ,סופה ,סעד ,עי הבשור ,עי השלושה ,עלומי ,
עמיעוז ,פרי ג ,רעי  ,שדה אברה  ,שובה ,שוקדה ,תושיה ,תלמי יוס ,.תקומה.
עוד נקבע ,כי שר האוצר ,באישור ועדת הכספי של הכנסת ,יהיה רשאי להארי את תחולת של הוראות אלה
לתקופות נוספות שלא יעלו על שנתיי כל אחת ,ככל שהמצב מוצדק עקב המצב הביטחוני ששורר בקו עימות
דרומי בשל סמיכותו לגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה או ששרר בתקופת ההארכה הקודמת.
תחולתו של התיקו הזה הינה מיו .1.1.2012
יצוי כי בהתא לאישור של וועדת הכספי של הכנסת מיו  16.2.2011ובהתא לתקנות סיוע לשדרות וליישובי
הנגב המערבי )הוראת שעה()הארכת תחולת סעי)5 .ב( לחוק( ,התשע"א 2011%שפורסמו ברשומות ביו 10.8.2011
ג בשנת המס  2011תושבי שדרות וישובי הנגב המערבי ,ימשיכו לקבל את הזיכוי ,בהתא לתנאי האמורי
בסעי 11 .לפקודת מס הכנסה.
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עדכון תקרת זיכוי בגין תרומות לשנת 2011
ביו  18.8.2011פרסמה רשות המסי חוזר בנושא עדכוני שוני במער הניכויי  ,לפיו עודכנה תקרת זיכוי בגי
תרומות לשנת  2011כלהל:
•

סכו תרומה מזערי –  1 420במקו .1 310

•

סכו מרבי –  1 4,351,000במקו .1 7,636,000

תוספת מעונות )זכויות הוריות( ,על פי הסכם המסגרת מיום
12.1.2011
ביו  7.8.2011פרס הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר בנושא תוספת מעונות )זכויות הוריות( ,על פי הסכ
המסגרת מיו  12.1.2011ע הוראות ביצוע בדבר תשלו תוספת מעונות )זכויות הוריות( לעובדי בשירות
המדינה ואצל המעסיקי האחרי  ,אשר חתומי על ההסכ הקיבוצי )מסגרת( בי המדינה ומעסיקי נוספי
בשירות הציבורי ,לבי הסתדרות העובדי הכללית החדשה מיו  .12.1.2011להל עיקרי ההוראות:
תחולת תשלו תוספת מעונות
•

תשלו התוספת יחול על כל העובדות ,אשר מתקיימי לגביה כל התנאי הבאי במצטבר:
 .1מועסקות בשירות אחד המעסיקי החתומי על ההסכ ;
 .2מדורגות באחד הדירוגי המיוצגי על ידי הסתדרות העובדי הכללית החדשה ומשכורת מחושבת לפי
הסכמי קיבוציי ;
 .3אמהות לילד או לילדי שטר מלאו לו או לה  5שני .

•

די אלמ או גרוש שילד או ילדי בחזקתו כדי עובדת.

תשלו תוספת מעונות
החל מיו  1.9.2011תשול תוספת מעונות כדלקמ:
•

תוספת המעונות תשול בגי השתתפות חלקית בהוצאות אחזקת ילד במעו או בהשגחה אחרת ,בהתא
לתנאי הזכאות שלהל.

•

סכו תוספת המעונות עבור עד שני ילדי עד גיל  5יהיה כדלקמ:
 .1בעד ילד אחד  /ילד ראשו –  1 300לחודש.
 .2בעד ילד שני –  1 200לחודש.
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•

הסכו האמור לעיל הינו לעובדת המועסקת במשרה מלאה ,לגבי עובדת המועסקת במשרה חלקית הסכו
יחושב בהתא לחלקיות המשרה.

•

כאמור ,תוספת מעונות תשול בו זמנית בגי עד שני ילדי  .למע הסר ספק ,לא תשול כל תוספת בגי ילדי
נוספי של אותה א  %שטר מלאו לה  5שני .

•

תוספת מעונות תעודכ אחת לשנה ,בחודש ינואר ,על פי המפורט בהסכ

מיו

 12.1.2011והסכומי

המעודכני יפורסמו בחוזרי הממונה על השכר.
•

תוספת מעונות תשול

רק בגי תקופה בעדה העובדת זכאית למשכורת מהמעסיק ובמימונו .כ ,למשל,

תוספות מעונות לא תשול בעד תקופה אשר בגינה העובדת זכאית לדמי לידה לפי חוק הביטוח הלאומי ]נוסח
משולב[ ,תשנ"ה ,1995%או לגבי תקופות בה היא שוהה בחופשה ללא תשלו .
•

תוספת מעונות מהווה רכיב של החזר הוצאות ועל כ היא אינה מהווה שכר לכל דבר ועניי א יופרשו בעדה
הפרשות בהתא לנהוג אצל המעסיק לגבי רכיב החזר הוצאות.

החלפה/ביטול הסדר מעונות אחר
תוספת המעונות לפי חוזר זה מחליפה ומבטלת ,החל ממשכורת חודש ספטמבר  ,2011כל הסדר אחר בעניי זה
לגבי ילד שטר מלאו לו  5שני  ,בי א עניינו החזר הוצאות ישיר או מת הטבה אחרת ,במישרי או בעקיפי,
לרבות מימו ,סבסוד או מת הנחה בעלות החזקת ילד במעו או בהשגחה אחרת
החוזר מתייחס למקרי בה קיי הסדר כללי )ברמת הדירוג ,המעסיק ,מקו העבודה או איזור העבודה( אשר
במסגרתו משולמת הטבה אחרת בגי השתתפות בהוצאות אחזקת ילד במעו או בהשגחה אחרת .הסדר זה יישאר
בתוק .בתנאי שהתשלומי לפיו עולי על הסכומי המפורטי לעיל.
לגבי דירוגי או מעסיקי אשר חלי אצל הסדרי בעניי תשלו החזר הוצאות בעד אחזקת ילד במעו או
בהשגחה אחרת ,בעד ילד שמלאו לו  5שני ומעלה ,ימשי לחול לגבי גילאי אלו ההסדרי הרלוונטיי החלי
במועד חתימת הסכ זה ,ובלבד שלא יחולו הסדרי כפולי .
הוראות הביצוע כפי שפורטו לעיל יופעלו במערכות השכר של מל שכר החל מתשלו שכר לחודש ספטמבר .2011
פרטי נוספי  ,ככל שיהיו ,על אודות יישו ההוראות הנ"ל יפורסמו בד .המידע של מל שכר לחודש ספטמבר
.2011
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עדכוני שכר בשלטון המקומי
הסכ שכר לתשלו תוספת  2011בשיעור 2.25%למנהלי מחלקות חינו'
ביו  21.7.2011נחת הסכ קיבוצי בי מרכז השלטו המקומי ,לבי הסתדרות המורי בישראל לפיו תשול
תוספת  2011בשיעור של  2.25%לעובדי המשובצי בתפקיד של מנהל מחלקת חינו כהגדרתו בהסכ הקיבוצי
מיו  15.3.11995ואשר משכורותיה משולמות בהתא להסכמי קיבוציי  .להל עיקרי ההסכ :
•

עפ"י ההסכ בתוק .מיו  1.1.2011תשול למנהלי מחלקות החינו תוספת  2011בשיעור של  ,2.25%אשר
תחושב על בסיס השכר המשולב ,תוספת  2001ותוספת .2008

•

יודגש כי בחישוב השכר יבוצע החישוב של תוספת  2001על בסיס שכר שאינו כולל את תוספת  / 2008תוספת
 2011והיא תחושב לפני החישוב של תוספת  2008ותוספת  .2011כמו כ ,בסיס החישוב של תוספת  2008לא
יכלול תוספת .2011

•

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

•

תוספת  2011תהווה שכר לכל דבר ועניי והיא תובא בחשבו לעניי:
 .1חישוב תוספות אחוזיות המחושבות מהשכר המשולב למעט תוספת  2001ותוספת ;2008
 .2חישוב ער שעה;
 .3פיצויי פיטורי;
 .4גמלאות;
 .5הפרשות לפנסיה ולקר השתלמות וכל הפרשה או ניכוי אחר הנהוגי לעניי שכר משולב.

•

כמו כ ,בתוק .מיו  1.1.2011יעודכנו בשיעור של  2.25%התוספות הבאות:
תוספת  '87תעודכ ל1 167.76 %
תוספת  '94תעודכ ל1 150.85 %
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