ביטוח לאומי – תקרות ואחוזים לשנת

החודש בדף המידע

מס הכנסה וביטוח לאומי









עדכוני ביטוח לאומי ומס הכנסה לשנת ;2015
עדכון שווי שימוש ברכב;
הארכת תוקף תיאומי מס;
עדכונים בנוגע להנחה ממס בגין מגורים
ביישוב מזכה לפי סעיף ;11
נקודות זיכוי לעובדים זרים;
נקודות זיכוי ליחיד שסיים לימודים לתואר
אקדמי;
היישום לעריכת תיאום מס באינטרנט לשנת
 2015נפתח לשימוש הציבור;
דווח ותשלום דמי ביטוח עבור עובדים
במערכת הבחירות לכנסת ה;20-

2015
החל משכר ינואר  2015יחושבו דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות כדלקמן:


עם עדכון השכר הממוצע במשק ל ₪ 9,260 -לחודש (במקום  ₪ 9,089עד
ל.)31.12.2014-












שיעור דמי ביטוח – החל מיום  1.1.2015יחול שינוי בשיעור המלא
למעסיק בלבד ,אשר יעמוד על ( 7.25%במקום  6.75%עד ל-
.)31.12.2014



עבור פנסיונרים בפנסיה מוקדמת ,ההכנסה המזערית לתשלום דמי
ביטוח ודמי ביטוח בריאות הינה  ₪ 463.00לחודש (במקום ₪ 454.45
עד ל.)31.12.2014-



הינו .₪ 1,441.33

עדכון מדרגות ואחוזי מס הכנסה 2015-

מבצע צוק איתן;
תקציבית;
 הסכם קיבוצי בענף המלונאות מיום

תגמול מילואים – לנוכח המדד השלילי ,ערך יום מילואים נותר ללא
שינוי ,קרי מינימום תגמול ליום הינו  ,₪ 196.02מקסימום תגמול ליום

בתקופת המצב המיוחד בעורף באזור הקובע -
 עמותות רווחה לגמלאים המבוטחים בפנסיה

תקרת ההכנסה החייבת – לנוכח המדד השלילי ,אין שינוי בתקרת
ההכנסה החייבת וממשיכה לעמוד על סך של  ₪ 43,240לחודש.

שכר והסכמים קיבוציים
הפסקת הפחתת השכר במגזר הציבורי;
עדכון תקרת שכר לעניין דמי חבר/טיפול
ארגוני;
תוספת הצמדה למדד  2014לגמלאים בפנסיה
תקציבית שקצבתם הוקפאה;
השתתפות בדמי חבר באגודות מקצועיות
לשנת ;2015
עדכון התוספת השקלית לעובדי דירוג עובדים
סוציאליים;
עדכון תוספת מעונות (זכויות הוריות);
פיצוי מיוחד לעובדים שהתייצבו לעבודה

מדרגה נמוכה –  ₪ 5,556לחודש (במקום  ₪ 5,453עד ל,)31.12.2014-



בשנת המס  2015לא חל שינוי בשיעורי המס.



סכומי המדרגות עודכנו בשיעור עליית המדד (.)-0.09



להלן טבלת השוואה בין מדרגות המס לשנים  2014ו:2015 -

;3.12.2014

שנת המס 2014

שנת המס 2015

שיעורי מס

הכנסה חודשית

הכנסה חודשית

דיני עבודה

10%

עד 5,280

עד 5,270

 היעדרות עובדים במהלך סופת השלגים,

14%

עד 9,010

עד 9,000

21%

עד 14,000

עד 13,990

31%

עד 20,000

עד 19,980

34%

עד 41,830

עד 41,790

48%

מעל 41,830

מעל 41,790

 עדכון תוספת שקלית לאחים ואחיות מכוח
הסכום קיבוצי מיום ;15.1.2013

בימים  7-8בינואר ;2015

עדכוני שכר בשלטון המקומי
 הסכם מועדון "שלך" מיום .14.12.2014
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מס נוסף על הכנסות גבוהות
על פי סעיף  121ב לפקודת מס הכנסה ,יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס תעלה על ₪ 67,560( ₪ 810,720
לחודש) ,יהיה חייב במס נוסף בשיעור של  ,2%על חלק הכנסתו החייבת העולה על הסכום הנ"ל.

מס הכנסה :עדכון סכומים ותקרות לשנת המס 2015
להלן פירוט סכומים ותקרות מתואמים לשנת המס  ,2015לעומת שנת המס :2014

שנת 2014

שנת 2015

תקרה  /סעיף
סכום נקודת זיכוי

 ₪ 218לחודש

 ₪ 218לחודש

קצבה מזכה

 ₪ 8,470לחודש

 ₪ 8,460לחודש

פיצויים פטורים (לכל שנת עבודה)

₪ 12,360

₪ 12,340

הכנסה מזכה מהכנסת עבודה

 ₪ 8,700לחודש

 ₪ 8,700לחודש

הכנסה מזכה שאינה הכנסת עבודה

 ₪ 12,300לחודש

 ₪ 12,300לחודש

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

₪ 36,356

₪ 37,040

תקרת פטור לקרן השתלמות

 15,712ש"ח

 15,712ש"ח

תקרת שווי שימוש ברט"ן (סלולארי)

 ₪ 105לחודש

 ₪ 105לחודש

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

 ₪ 6,140לחודש

 ₪ 6,130לחודש

ברוטו מרבי לפטור לנכה  100%לחודש

 ₪ 51,200לחודש

 ₪ 51,200לחודש

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

 ₪ 20,110לחודש

 ₪ 20,090לחודש

ברוטו מרבי ליישוב מזכה (ישובים אחרים)

 ₪ 13,400לחודש

 ₪ 13,380לחודש

תקרת הכנסה לזיכוי משמרות

 ₪ 10,710לחודש

 ₪ 10,700לחודש

זיכוי משמרת מרבי ()15%

 ₪ 940לחודש

 ₪ 940לחודש

סכום הלוואה לעניין (3ט) שחל עליה רק שיעור עליית המדד

₪ 7,800

₪ 7,800

שיעור הריבית לעניין (3ט)

4.31%

4.07%

השינויים הנ"ל ייושמו במערכות השכר של מלם שכר בשכר לחודש ינואר .2015

זקיפת שווי שימוש ברכב
שיטת החישוב לפי קבוצות המחיר
שווי בגין רכבים ששנת רישומם לפני  ,2010מחושב לפי שיטת קבוצות מחיר.
בשנת המס  ,2015לעומת שנת המס  ,2014חל שינוי בשווי רכב בקבוצות  6 ,5ו 7-בלבד .סכומי השווי בקבוצות ,1
 2,3ו 4-נותרו על כנם.
להלן פירוט סכומי השווי לפי שיטת קבוצות המחיר בשנת  ,2015לעומת שנת :2014
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קבוצת מחיר

שווי רכב 2014

שווי רכב 2015

1

₪ 2,730

₪ 2,730

2

₪ 2,960

₪ 2,960

3

₪ 3,810

₪ 3,810

4

₪ 4,570

₪ 4,570

5

₪ 6,330

₪ 6,320

6

₪ 8,200

₪ 8,190

7

₪ 10,550

₪ 10,540

שיטת החישוב לפי השיטה הליניארית
החל משנת המס  2010מחושב שווי השימוש ברכב צמוד ,בנוגע לכלי רכב שנרשמו לראשונה מיום  ,1.1.2010כשיעור
מתוך מחיר המחירון של הרכב בהיותו חדש ,אשר החל משנת  2011עומד על .2.48%
תקרת מחיר המחירון לחישוב השווי בשנת המס  2015תעמוד על ( ₪ 506,080במקום  ₪ 506,580בשנת המס .)2014
ניתן לראות את שווי שימוש ברכב צמוד לפי השיטה הליניארית באתר שע"מ שכתובתו:
https://www.misim.gov.il/MM_UseCar10/UseCarScreen.aspx

רכב היברידי
בדומה לשנת המס הקודמת ( ,)2014גם בשנת המס  2015תבוצע הפחתה בזקיפת שווי השימוש ,בסך של ₪ 560
לחודש ,בעבור כלי הרכב ההיברידיים ,ללא קשר לשנת הייצור ,דהיינו הן לרכב היברידי שעלה לכביש לפני  2010והן
לרכב היברידי ששנת הרישום שלו הינה מ 2010 -ואילך.
יצוין כי על פי סעיף  38לחוק יסוד הכנסת ,תוקפה של הוראת השעה מוארך עד ליום  30.6.2015בלבד .הווה אומר,
אם לא יהיה שינוי חקיקה ,החל מיום  1.7.2015תופסק ההפחתה בזקיפת שווי השימוש ,בסך של  ₪ 560לחודש,
בעבור כלי הרכב ההיברידיים ,ללא קשר לשנת הייצור.

הארכת תיאומי מס
ביום  28.12.2014פרסמה רשות המסים הודעה בנושא הארכת תוקף לאישורי תיאומי מס לשנת  ,2015לפיה כמדי
שנה תינתן אורכה לאישורים על תיאומי מס הכנסה ,שתוקפם פג בתום שנת המס  ,2014עד לתאריך תשלום
המשכורת לחודש פברואר  2014ולא יאוחר מיום .13.3.2015
יודגש ,כי לא תינתן ארכה לאישורים על פטור מניכוי מס הכנסה במקור ולא תינתן ארכה לתיאומי מס שאינם בגין
משכורת כהגדרתה בתקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה התשנ"ג.)1993-
הארכות תיאומי המס בוצעו באופן מרוכז במערכות השכר במלם שכר.
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עדכונים בנוגע להנחה ממס בגין מגורים ביישוב מזכה לפי
סעיף  11לפקודת מס הכנסה
 .1חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי
ביום  31.12.2014היה אמור לפקוע תוקפן של תקנות סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)
(הארכת תחולת סעיף (5ב) לחוק) ,התשע"ג ,2013-לפיהן ניתנו הטבות מס לתושבים המתגוררים בישובי קו
העימות הדרומי בשנות המס  2013ו.2014-
היות והמועד לפקיעת תוקפן של התקנות הנ"ל ,חל אחרי שהוחלט על פיזור הכנסת ה )8.12.2014( 19-ולפני
יום הבחירות לכנסת ה ,)17.3.2015( 20-כלומר ב"תקופת הביניים" ,בהתאם לסעיף  38לחוק יסוד הכנסת,
הוארך תוקף התקנות הנ"ל עד ליום  .30.6.2015הווה אומר ,אם לא יוחלט על הארכה נוספת לתקנות,
כאמור ,החל מיום  1.7.2015תושבים המתגוררים בישובי קו העימות הדרומי יפסיקו לקבל את הטבות המס
שניתנו מכוח תקנות אלה.

 .2גריעת ישובים ביום 1.2.2015


כפי שפורסם בהרחבה בדף המידע של מלם שכר לחודש נובמבר  ,2014בהמשך להחלטת בג"צ ,בתוקף
מיום  ,1.2.2015מתוך רשימת הישובים המזכים בהטבת מס לפי סעיף  11ייגרעו הישובים הבאים:
מועצה אזורית אילות ,בית שאן ,חצור הגלילית ,מועצה אזורית ערבה תיכונה ,ערד.



יחיד אשר היה/יהיה תושב ישוב כאמור ,לפני יום  ,1.2.2015אך ביום  31.1.2015טרם מלאו/ימלאו לו 12
חודשים רצופים כתושב הישוב ,או יחיד אשר יהיה לתושב ישוב כאמור ,החל ביום  1.2.2015ואילך ,לא
יהיה זכאי להטבת מס.



יחיד שהיה/יהיה תושב ישוב כאמור לפני יום  ,1.2.2015וביום  31.1.2015או קודם לכן ,מלאו/ימלאו לו 12
חודשים רצופים כתושב הישוב ,יהיה זכאי להטבת מס בגין שנת  2015עד ליום  ,31.1.2015קרי בגין חודש
אחד (ינואר) בלבד.

 .3הוראת שעה – שינוי בשיעורי ההנחה
בהתאם להוראות חוק ההתייעלות הכלכלית לשנות המס  2009ו ,2010-הופחתו שיעורי ההנחה ליישובים
לשנות המס  2014ו.2015-
להלן פירוט שיעורי ההנחה ותקרות הברוטו להנחה לשנת המס :2015
ישובים

סעיף בפקודה

שיעור הנחה

תקרת ברוטו להנחה

ישובי הצפון
קריית שמונה
ישובי אזור קו עימות דרומי
מצפה רמון

(11ב)( )1תוספת ראשונה ,חלק א'
(11ב)()2
(11ב)( )3תוספת ראשונה ,חלק ב'
(11ב)()3

11%
22%
20%
22%

₪ 241,080
₪ 241,080
₪ 241,080
₪ 160,560

דימונה וירוחם
ישובי הצפון
ישובי הצפון

(11ב)()3
(11ב)( )3בפסקה משנה (ג)
(11ב)( )3בפסקות משנה (ד) ו(-ה)

18%
14%
11%

₪ 160,560
₪ 160,560
₪ 160,560
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נקודות זיכוי לעובדים זרים
כפי שפורסם בדף המידע של מלם שכר לחודש אוקטובר  ,2014ביום  7.10.2014פורסמו ברשומות תקנות מס הכנסה
(זיכויים לעובד זר) ,תשע"ה 2014-וכללי מס הכנסה (נקודות זיכוי לתושב חוץ זכאי)(ביטול) ,התשע"ה ,2014-אשר
בתוקף מיום  1.1.2015מבטלים את כללי מס הכנסה (נקודות זיכוי לתושב חוץ זכאי) ,תשס"ז 2007-וקובעים כללים
חדשים.
החל מיום  ,1.1.2015הזכאות לנקודות זיכוי תיקבע בהתאם לסוג אוכלוסיית תושבי חוץ השוהים והמועסקים
בישראל ,כמפורט בטבלה שלהלן:
מס"ד

סוג תושב חוץ

זכאות לנקודות זיכוי

.1

עובד זר

אין זכאות לנקודות זיכוי

.2

עובד זר חוקי

גבר אינו זכאי לנקודות זיכוי
אישה זכאית לחצי נקודת זיכוי בלבד (לפי החלק היחסי בשנת המס)

.3

עובד זר חוקי גבר זכאי ל 2.25-נקודות זיכוי (לפי החלק היחסי בשנת המס)
בתחום הסיעוד אישה זכאית ל 2.75-נקודות זיכוי (לפי החלק היחסי בשנת המס)

עובד זר  -כהגדרתו בסעיף 48א לפקודת מס הכנסה שהוא בעל אשרה לפי סעיף  2לחוק הכניסה לישראל ,התשי"ב -
 , 1952או ששהייתו או העסקתו בישראל טעונה אשרה כאמור.
עובד זר חוקי הינו עובד זר שהתקיימו לגביו כל התנאים שלהלן:
.1

שהייתו והעסקתו בישראל מותרות עפ"י דין;

.2

הוא אינו "מומחה חוץ" או אינו "מרצה אורח" כהגדרתם בתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות שהייה לתושבי
חוץ) ,התשל"ט;1979-

.3

הוא קיבל אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב( 1/עובד זמני) לעבודה בישראל ,כאמור בתקנה (5א) לתקנות

הכניסה לישראל ,התשל"ד.1974-
עובד זר חוקי בתחום הסיעוד  -עובד זר חוקי ,שקיבל היתר לעסוק בתחום הסיעוד ,ושהארכת שהייתו בישראל
מתבצעת לפי סעיף 3א(ב) לחוק הכניסה לישראל ,התשי"ב – .1952
עוד נקבע כי כל תושבי חוץ באשר הם ,אינם זכאים להטבות המס המפורטות בפרק שלישי (ניכויים ,זיכויים
וקצבאות ילדים) שבחלק ג' – חישוב ההכנסה לעניין מס לפקודת מס הכנסה .בין היתר ,תושבי חוץ אינם זכאים
לזיכויים בגין ילדים ,מצב משפחתי ,הפקדות לקופות גמל ,קרוב משפחה נטול יכולת ,סיום לימודים לתואר ראשון
 /התמחות  /לימודי מקצוע וכדומה.

נקודות זיכוי לבעלי תואר אקדמי
כפי שפורסם בדף המידע של מלם שכר לחודש דצמבר  ,2014ביום  5.8.2013פורסם ברשומות חוק לשינוי סדרי
עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים  2013ו ,)2014-התשע"ג ,2013-במסגרתו הותקן
תיקון  197לפקודת מס הכנסה ,לפיו בגין שנות המס  2014ו ,2015-תוגבל הזכאות לנקודת זיכוי אחת למסיימי
תואר ראשון וחצי נקודת זיכוי למסיימי תואר שני ,לתקופה של שנה אחת בלבד ,זאת במקום הזכאות כמספר שנות
הלימודים ,עד למשך שלוש שנים ,לבעלי תואר ראשון ,או שנתיים לבעלי תואר שני ,כפי שהייתה לפני השינוי .יחיד
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יכול לבחור לקבל את הזיכוי בשנת המס שלאחר שנת המס שבה סיים את לימודיו לתואר האקדמי ,או בשנה
העוקבת לה.

להלן הטבלה המפרטת את מספר נקודות הזיכוי ומשך מתן נקודות זיכוי אלה לפי סוג התואר
למי שסיים לימודים לתואר בשנים :2015 - 2014
סוג התואר

מספר נקודות הזיכוי ומשך מתן נקודות זיכוי

תואר ראשון

נקודת זיכוי אחת שתוענק למשך שנה אחת בלבד בשנת המס שלאחר שנת
סיום הלימודים או בשנת המס שלאחריה.

תואר שני

 0.5נקודת זיכוי שתוענק למשך שנה אחת בלבד בשנת המס שלאחר שנת סיום
הלימודים או בשנת המס שלאחריה ,לפי בחירת הנישום.

תואר שלישי ברפואה או נקודת זיכוי אחת שתוענק למשך שנה אחת בלבד בשנת המס שלאחר שנת
סיום הלימודים או בשנת המס שלאחריה ,לפי בחירת הנישום ,ועוד 0.5
ברפואת שיניים
נקודת זיכוי בשנה שלאחר השנה שבה ניתנה נקודת זיכוי אחת.
תואר שלישי במסלול בסיום תואר ראשון  -נקודת זיכוי אחת שתוענק למשך שנה אחת בלבד בשנת
לימודים "ישיר" לתואר המס שלאחר שנת סיום הלימודים או בשנת המס שלאחריה.
בסיום תואר שלישי  0.5 -נקודת זיכוי שתוענק למשך שנה אחת בלבד בשנת
אקדמי שלישי
המס שלאחר שנת סיום הלימודים או בשנת המס שלאחריה.
תעודת מקצוע (הזכאות היא  0.5נקודת זיכוי שתוענק למשך שנה אחת בלבד בשנת המס שלאחר שנת סיום
הלימודים או בשנת המס שלאחריה.
מ 1.1.2006-ואילך)

הוראות לעניין שנת התמחות
יחיד ,שסיים התמחות ,הזכאי לקבל תואר אקדמי ראשון או שני בתחום עיסוק בו נדרשת התמחות ,וכי השלמתו
היא תנאי להתמחות ,יוכל לבחור אם נקודות הזיכוי כאמור ,יובאו בחשבון בשנת המס שלאחר השנה שבה
הסתיימו לימודיו לתואר האקדמי האמור ,או בשנת המס שלאחר השנה שבה סיים התמחותו .כל זאת ובלבד
שתקופת ההתמחות תחל לא יאוחר משנת המס שלאחר השנה שבה הסתיימו לימודיו לתואר האקדמי האמור.

היישום לעריכת תיאום מס באינטרנט לשנת  2015נפתח
לשימוש הציבור
כפי שפורסם בדף המידע של מלם שכר לחודש נובמבר  ,2014ביום  3.11.2014פרסמה רשות המסים בישראל הודעה
בנושא "לקראת "עונת תיאומי המס":אישור מיידי על עריכת תיאום מס באינטרנט ,אותו ניתן להדפיס
ולשמור" ,לפיה במטרה לפשט את תהליך עריכת תיאומי מס באינטרנט ,ולהפוך אותו לנגיש ולידידותי יותר
למשתמש ,בוצע שדרוג השירות ,שבמסגרתו בוצע מקצה שיפורים כמפורט להלן:


נוספה אפשרות הדפסת האישורים במדפסת אישית מייד עם הפקתם.



נוספה אפשרות שמירת האישורים במחשב והדפסת העתקים ,בכל עת ,מכל מחשב המחובר לאינטרנט .



אפשרות לבקש לקבל מספר אסמכתא במייל ו/או במסרון (הודעת  ,)SMSבאמצעותו ניתן להפיק ולהדפיס
העתקים של האישורים בכל עת.
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תקרת ההכנסה השנתית מיגיעה אישית המאפשרת שימוש בשרות ,הוגדלה עד לסכום של  436,272ש"ח
(בשנים הקודמות הסכום עמד על סך של  188,712ש"ח).



הורחבה אפשרות הדיווח על קצבאות ,כך שבמקרים שאין חבות במס בגין הקצבה ,ניתן יהיה לערוך תיאום
מס באינטרנט .



תינתן הודעת שגיאה ספציפית בעת הזנת מידע שגוי ביישום.



יינתנו  6ניסיונות לשידור תיאום המס (תחילה שלושה ניסיונות ולאחר  24שעות עוד שלושה ניסיונות) ,במקום
 3ניסיונות קודם השדרוג.



נוסף אמצעי זיהוי שכיח וזמין של מועד הנפקת תעודת הזהות.

בהמשך לכך ,ביום  11.1.2015פרסמה רשות המסים הודעה בנושא היישום לעריכת תיאום מס באינטרנט לשנת
 2015לפיה היישום המאפשר לערוך תיאומי מס באתר האינטרנט של רשות המסים ,נפתח לשימוש הציבור ,לאחר
שעודכן לקראת שנת המס .2015
הקישור לשירותhttps://www.misim.gov.il/shteumeimas/frmPreMain.aspx?cur=1 :

דווח ותשלום דמי ביטוח עבור עובדים במערכת הבחירות
לכנסת ה20-
ביום  17.3.2015יתקיימו בישראל בחירות לכנסת ה .20-בחוק מיסוי תשלומים בתקופת הבחירות ,התשנ"ו,1996-
ובתקנות מיסוי תשלומים ביום הבחירות ,התשנ"ו 1996-שהוצאו מכוחו ,נקבעו הוראות מיוחדות למיסוי
תשלומים בתקופת הבחירות (להלן – הוראת הדין המיוחד) .כפי שפורסם בהרחבה בדף המידע של מלם שכר
לחודש דצמבר  ,2014ב 18.12.2014-פרסמה סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת של רשות המסים חוזר בנושא
"הבחירות לכנסת העשרים שיתקיימו במרץ  "2015עם הוראות הן לגבי תשלומים שחלות עליהם הוראות הדין
המיוחד והן לגבי תשלומים אחרים המשולמים בגין בחירות .בהמשך לכך ,ביום  11.1.2015פרסם אגף הגביה
ממעסיקים של המוסד לביטוח לאומי חוזר בנושא דווח ותשלום דמי ביטוח עבור עובדים במערכת הבחירות
לכנסת העשרים ולהלן עיקריו:

פתיחת תיק ניכויים
כל מי שמעסיק עובדים "בתקופת הבחירות" יפתח תיק ניכויים במשרד השומה באזור מגוריו ,או באזור בו מתנהל
מטה הבחירות .אם קיים תיק ניכויים ישתמש בתיק הקיים ,ואין צורך לפתוח תיק נוסף.

הגדרת תשלומים
הוראות הדין המיוחד חלות אך ורק על תשלומים שנתקיימו לגביהם התנאים הבאים:
 .1התשלום הוא בעד עבודה או שירות בשל הבחירות ,שנעשו ב"תקופת הבחירות" ,בעד הסעת נוסעים,
הובלה ,או החזר הוצאות בשל הבחירות ,אך לא בעד דמי שכירות.
 .2המשלם הוא אחד מאלה:


מפלגה כהגדרתה בסעיף  1לחוק המפלגות.



מועמד לבחירות מוקדמות ,כמשמעותו בסעיף  11לחוק המפלגות.



רשות הממונה על פי דין על ביצוע הבחירות.

 .3העבודה או השירות נעשו רק "בתקופה בחירות".
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 .4מקבל התשלום מועסק על ידי המשלם או נותן לו שירות "בתקופת הבחירות" בלבד ,דהיינו אינו נמנה על
עובדיו או ספקיו הקבועים של המשלם.
 .5התשלום החייב בדמי ביטוח לענף נפגעי עבודה הינו עד  8,800ש"ח .

שיעורי דמי הביטוח
עבור עובדים המועסקים בתקופת הבחירות ,כמפורט בחוזר ,ישולמו דמי ביטוח לענף נפגעי עבודה בלבד ועל
חשבון המעסיק:


בשיעור מופחת  0.37%עד לתקרה של  60%מהשכר הממוצע ( ₪ 5,556נכון ל.)1.1.2015-



בשיעור מלא  1.80%על הסכום שמעל התקרה של  60%מהשכר הממוצע ועד לסכום של .₪ 8,800

אופן הדיווח והתשלום של דמי הביטוח
על-פי החוק חל מועד הדיווח והתשלום של דמי הביטוח ב 15-בחודש ,עבור החודש שקדם לו.
דיווח עבור עובדים ב"תקופת הבחירות" יתבצע בדרכים הבאות:


טופס דין וחשבון עבור העסקת עובדים ע"פ חוק מיסוי ותשלומים התשנ"ו;1996-

 בקובץ.
תשלום דמי הביטוח יתבצע באחת משתי הדרכים הבאות:


על גבי שובר ( 102רזרבי) ובקוד הדיווח יצוין קוד ;12



על גבי שוברי תשלום שאותם ניתן לקבל בסניפי המוסד לביטוח לאומי בו מתנהל חשבון דמי הביטוח של
המעסיק או בפניה טלפון למספר .02-6709948

עובדים המועסקים לרגל הבחירות מעבר לתקופה המוגדרת בחוק
עבור עובדים המועסקים לרגל הבחירות ,גם בתקופה שאינה מוגדרת עפ"י החוק כ"תקופת הבחירות" ,ישלם
המעסיק את דמי הביטוח עבורם כמקובל לגבי יתר העובדים השכירים כלומר ,עפ"י הבסיס לתשלום דמי הביטוח
ושעורי דמי הביטוח החלים על כלל העובדים השכירים.

הפסקת הפחתת השכר במגזר הציבורי
כפי שפורסם בהרחבה בדף המידע של מלם שכר לחודש יולי  ,2013ביום  8.5.2013נחתם בין המדינה ומעסיקים
נוספים במגזר הציבורי ,לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה ,ההסכם הקיבוצי בדבר השתתפות העובדים
בנטל לתקופה זמנית ,לצורך ייצוב המצב הפיסקאלי במדינה .בנוסף ,ביום  1.7.2013פורסם ברשומות חוק
להשתתפותם של העובדים ,נושאי המשרה ובעלי תפקיד אחרים בשירות הציבורי ,בצעדים לייצוב המצב
הפיסקאלי במדינה במהלך השנים  2013ו( 2014-הוראת שעה) ,התשע"ג –  .2013בהמשך להוראות ההסכם והחוק
האמורים ,נחתמו הסכמים קיבוציים נוספים בין המדינה ומעסיקים נוספים בשירות הציבורי ,לבין ארגוני עובדים
 בדבר הפחתת שכר זמנית.לפי הוראות ההסכמים והחוק הנ"ל ,הופחת שכרם ,או לחלופין נדחתה העלאת שכרם של עובדים ובעלי תפקיד
בשירות הציבורי ,באופן זמני לתקופה שמיום  1.7.2013ועד ליום .31.12.2014
ביום  1.1.2015פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר בנושא הפסקת הפחתת השכר במגזר הציבורי ,לפיו
החל מיום  1.1.2015יופסק ביצוע הפחתה במשכורת או דחיית העלאה של המשכורת ,אשר נבעה מהוראות החוק
וההסכמים המוזכרים לעיל.
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תקרת השכר לעניין דמי חבר/דמי טיפול ארגוני
ביום  14.1.2015פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר בנושא עדכון תקרת שכר לעניין דמי חבר/דמי טיפול
ארגוני ,לפיו ,עודכנה תקרת השכר לעניין דמי חבר/דמי טיפול ארגוני החל מ 01.01.2015-מסכום של ₪ 15,451.30
לסכום של  ₪ 15,742.00לחודש .לפיכך:


הניכוי המרבי לדמי חבר לפי  0.95%מהשכר יעלה מ ₪ 146.79-ל.₪ 149.55-


הניכוי לדמי חבר  /טיפול ארגוני מעניק ניכוי ממס בגובה  90%מתשלום "דמי הטיפול הארגוני" ,ולגבי עובד
ששילם "דמי חבר"  90% -מסכום דמי הטיפול שהיה משלם אותו עובד אילו היה מחויב בדמי טיפול .לפיכך סכום
הניכוי המרבי לחודש שיותר כהוצאה בשנת  2015הינו  ₪ 113.34לחודש.
הניכוי המרבי בגין דמי טיפול ארגוני לפי  0.8%מהשכר יעלה מ ₪ 123.61-ל.₪ 125.94-

תוספת לקצבה בשל הצמדה למדד 2014
החל מקצבת ינואר  2015ואילך תשולם תוספת הצמדה למדד  ,2014לגמלאים בפנסיה תקציבית ,אשר קצבתם
הוקפאה מכוח השינויים שחלו בחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב] ,התש"ל( 1970-פורסם בהרחבה בדף
המידע של מלם שכר לחודש ספטמבר  ,)2009שעיקרם  -שינוי שיטת העדכון של הקצבה המשולמת במסגרת
ההסדר של הפנסיה התקציבית וקביעת תוספות נוספות לתשלום בקצבה התקציבית.
להלן שיעורי התוספת למי שפרש מינואר  2014ואילך ,לפי חודש הפרישה:
חודש הפרישה בשנת 2014

שיעור תוספת הצמדה למדד 2014

ינואר 2014
פברואר 2014

0.39%
0.59%

מרץ 2014
אפריל 2014
מאי 2014
יוני 2014
יולי 2014
אוגוסט 2014
ספטמבר 2014
אוקטובר 2014
נובמבר 2014
דצמבר 2014

0.29%
0.20%
0.10%
0.00%
0.00%
0.00%
0.10%
0.00%
0.00%
0.00%

יודגש כי לגבי גמלאים שפרשו לפני שנת  ,2014תוספת הצמדה למדד  2014חושבה לפי  ,0%עקב המדד השלילי
שהיה במהלך שנת .2014
הבסיס לתוספת הצמדה למדד  2014כולל את כל רכיבי הקצבה ולרבות התוספות כגון :תוספת שחיקה ,תוספת
הסכם שכר ,תוספות הצמדה למדד בגין השנים .2012 - 2008
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השתתפות בדמי חבר באגודות מקצועיות לשנת 2015
ביום  18.1.2015פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר בנושא השתתפות בדמי חבר באגודות מקצועיות
לשנת  2015ולהלן עיקריו:

החזר דמי חבר באגודות מקצועיות לשנת 2015


סכום ההשתתפות בגין חברות באגודת בית ההנדסאי והטכנאי ובעמותה לקידום ההנדסאי והטכנאי יעודכן
לסך של  ₪ 402לשנה ,עבור כל אחת מהאגודות.



סכום ההשתתפות בגין חברות באגודות מקצועיות אחרות יעודכן לסך של  ₪ 391לשנה ,עבור אגודה אחת.



יצוין כי השתתפות המעסיק בדמי החבר תהיה עבור שתי אגודות לכל היותר.

החזר דמי חבר בלשכת רואי החשבון


רואי חשבון אשר לא קיבלו במשכורת חודש אוקטובר  ,2014תשלום (מגולם) בגין דמי חבר ,זכאים
להשתתפות בדמי החבר בלשכת רואי החשבון.



סכום ההשתתפות המרבי בדמי החבר ,החל מ 1.1.2015 -יהיה בסך של  ₪ 804לשנה.

שמאי מקרקעין  -אגרה שנתית למועצת השמאים


שמאי מקרקעין ,אשר לא קיבלו במשכורת חודש אוקטובר  ,2014תשלום (מגולם) בגין דמי חבר ,זכאים
להשתתפות בדמי חבר באגודת השמאים ,בנוסף לאגרה השנתית המשולמת למועצת השמאים על פי סעיף 8
לחוק שמאי המקרקעין התשכ"ב .1962 -



סכום ההשתתפות המרבי בדמי החבר ,החל מ 1.1.2015 -יהיה בסך של  ₪ 804לשנה.

החזר דמי חבר  -כללי


לעובדים בדירוגים שאינם נזכרים לעיל ואשר לא חל בהם שינוי בכללי השתתפות המעסיק בדמי החבר
באגודות מקצועיות ,תעודכן תקרת השתתפות המעסיק בדמי החבר לסך של  ₪ 391לשנה (לאגודה אחת)
בתוקף מ.1.1.2015-



השתתפות המעסיק בדמי החבר לעניין סעיף זה תהיה עבור שתי אגודות לכל היותר.

לשכת עורכי הדין
ביום  9.12.2014פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר בנושא עדכון השתתפות בדמי חבר בלשכת עורכי
הדין ,לפיו אין שינוי בתעריפים משנת  2014של גובה השתתפות המעסיק בדמי חבר בלשכת עורכי הדין.


החל מיום  ,1.1.2015תהיה תקרת ההחזר בגין דמי חברות בלשכת עורכי הדין ,בסכום של  ₪ 1,130לשנה;



דמי החבר לעורכי דין החברים בלשכת עורכי הדין פחות מ ,5 -שנים יהיו בהתאם למועד ההסמכה כדלקמן:
מועד ההסמכה

סכום ההשתתפות

מ 1.1.2010-ועד 31.12.2011

₪ 820

מ 1.1.2012-ועד 31.12.2012

₪ 770

מ 1.1.2013-ועד 31.12.2014

₪ 640



דמי חבר לעורכי דין ,החברים בלשכת עורכי הדין ,בגיל מעל  ,67הינם בסך ;₪ 250



יצוין כי השתתפות המעסיק אינה כוללת את התוספת עבור ביטוח מקצועי .עובד אשר ישלם עבור הביטוח
לא יקבל החזר מהמעסיק.
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עדכון התוספת השקלית לעובדי דירוג עובדים סוציאליים
ביום  18.1.2015פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר בנושא עדכון התוספת השקלית לעובדי דירוג עובדים
סוציאליים לפיו :בהמשך לסעיף  6להסכם שנחתם ביום  30.5.2011בין ההסתדרות הכללית החדשה ואיגוד
העובדים הסוציאליים לבין המעסיקים בשירות הציבורי ,בדבר תוספות שכר לדירוג זה ,החל מיום  1.1.2015עודכן
סכום התוספת השקלית מסך של  ₪ 1,034לחודש לסך של  ₪ 1,032לחודש (ירידה של  ₪ 2עקב המדד השלילי).

תוספת מעונות (זכויות הוריות) – עדכון התוספת
ביום  18.1.2015פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר בנושא עדכון תוספת מעונות (זכויות הוריות) לפיו:
עפ"י הקבוע בסעיף  11להסכם המסגרת מיום  ,12.1.2011בתוקף מיום  1.1.2015יעודכן סכום תוספת מעונות
(זכויות הוריות) עד גיל  5כדלקמן:


בעד ילד אחד  /ילד ראשון –  ₪ 316לחודש (במקום  ₪ 317לחודש) (כלומר ירידה של  ₪ 1עקב מדד שלילי);



בעד ילד שני –  ₪ 212לחודש (אין שינוי לעומת שנה קודמת).

פיצוי מיוחד לעובדים שהתייצבו לעבודה בתקופת המצב
המיוחד בעורף באזור הקובע  -מבצע צוק איתן
כפי שפורסם בהרחבה בדף המידע של מלם שכר לחודש אוגוסט  ,2014ביום  3.8.2014נחתם בין מדינת ישראל
ונשיאות הארגונים העסקיים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה הסכם קיבוצי שעניינו תשלום שכר
לעובדים באזור הקובע ,אשר נעדרו מעבודתם בשל המצב הביטחוני( ,להלן :ההסכם ההיעדרות) ,לפיו כל מעסיק,
שההסכם האמור חל עליו ,ישלם לכל עובדיו את מלוא השכר כמפורט להלן ,לרבות תנאים סוציאליים ,בשל
היעדרות העובד בכל יום ויום או בחלק מהימים בתקופה הקובעת ועל פי האזור הקובע .בהמשך לכך ,ביום
 11.1.2015פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר בנושא פיצוי מיוחד לעובדים שהתייצבו לעבודה בתקופת
המצב המיוחד בעורף באזור הקובע  -מבצע צוק איתן ,לפיו החליט הממונה על השכר והסכמי העבודה ,להעניק ימי
חופשה מיוחדים ( אשר יבואו בנוסף לימי החופשה השנתית להם זכאים העובדים על פי דין ו/או על פי ההסכמים
הקיבוציים) לעובדים שהתייצבו לעבודה ,בתקופה לגביה נקבעו הוראות הסכם ההיעדרות ,כפי שיפורט כדלקמן.

האוכלוסייה הזכאית לימי חופשה מיוחדים


עובדים בשירות המדינה אשר חרף המצב הביטחוני ועמידתם בתנאים המזכים בתשלום שכר בעת היעדרות
לפי הסכם ההיעדרות ,לא נעדרו מהעבודה וביצעו את עבודתם.



עובדים שנקראו לשירות עבודה לפי חוק שירות עבודה בשעת חירום ,התשכ"ז( 1967-עובדים שהסכם
ההיעדרות אינו חל לגביהם) ,אולם אם לא היו חייבים להתייצב לפי החוק ,היו זכאים לתשלום שכר בתקופת
היעדרותם כאמור בהסכם ההיעדרות.



למען הסר ספק ,עובדים אשר משולם להם תשלום תמורת חופשה בהתאם להוראות סעיף  15לחוק חופשה
שנתית ,התשי"א( 1951-עובדים אלו אינם זכאים לחופשה בפועל) ,לא יהיו זכאים לימי חופשה מיוחדים.
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מספר ימי החופשה המיוחדים שיוענק לעובדים הינו כדלקמן:
מס' הימים בתקופת הסכם ההיעדרות ,בהם העובד עבד אולם אם היה
נעדר מהעבודה  -היה זכאי לתשלום שכר לפי הסכם ההיעדרות

מס' ימי החופשה המיוחדים
הנוספים שיוענקו לעובד

 6-11ימי עבודה

-1

 12-17ימי עבודה

 - 1.5ימי חופשה

 18-23ימי עבודה

 - 2ימי חופשה

 24-29ימי עבודה

 - 2.5ימי חופשה

 30-35ימי עבודה

 - 3ימי חופשה

ימי עבודה

 - 4ימי חופשה

+36

ימי חופשה

הוראות נוספות לעניין מתן ימי חופשה מיוחדים


המעסיקים במגזר הציבורי שהינם גוף נתמך או גוף מתוקצב ,כהגדרתם בחוק יסודות התקציב התשמ"ה-
 ,1985רשאים להעניק ימי חופשה מיוחדים אלה לעובדיהם על פי הכללים בחוזר זה.



להלן הכללים שיחולו לגבי ימי החופשה המיוחדים:
 ימי החופשה המיוחדים יהיו ניתנים למימוש עד לתקופה של  3שנים מיום הענקתם .עם תום תקופה זו
ימחקו ימי החופשה שלא נוצלו ולא ניתן יהיה עוד לממשם.
 בעת יציאת עובד לחופשה ,ימים אלה יהיו הימים הראשונים שימומשו וינוכו ממכסת ימי החופשה
שלרשותו.
 ימי החופשה המיוחדים לא יהיו ניתנים לפדיון עם סיום העבודה (או בכל מועד אחר).
 ימי החופשה המיוחדים ירשמו בנפרד מיתר ימי החופשה להם זכאי העובד.

עמותות רווחה לגמלאים המבוטחים בפנסיה תקציבית
כפי שפורסם בהרחבה בדף המידע של מלם שכר לחודש אפריל  ,2013ההסתדרות הקימה שתי עמותות רווחה אשר
יפעלו למטרת רווחתם של הגמלאים בפנסיה תקציבית ,כגון :בתחומי התרבות ,הבריאות ,הנופש והפנאי.
החל משנת  ,2013כל מעסיק החתום על ההסכם ,אשר משלם גמלה לגמלאיו המבוטחים בפנסיה תקציבית (פנסיית
זיקנה או נכות) ,יעביר אחת לשנה ,בחודש ינואר של השנה העוקבת ולכל המאוחר בחודש פברואר של השנה
העוקבת ,לאחר ניכוי מס במקור בשיעור של  15%או כל מס אחר ,או תשלום חובה אחר ,החל לגביו לפי כל דין ,כפי
שיהיה מעת לעת ,לטובת אחת מעמותות הרווחה ,אשר נותנת שירות לגמלאיו.
לפי ההסכם ,בחודש ינואר  2015נדרש להעביר את התשלום השלישי לקרן רווחה לגמלאים בפנסיה תקציבית בעד
שנת  2010ובעד שנת .2014
הסכום להעברה לאחת מעמותות הרווחה כאמור לעיל בגין כל גמלאי זכאי הינו סכום קבוע העומד על סך ₪ 460
בניכוי מס במקור ,כאמור ,בשיעור  ,15%כלומר בחודש ינואר  2015נדרש להעביר את התשלום לקרן רווחה
לגמלאים בפנסיה תקציבית בסך  ₪ 391בעד שנת  ,2010ועוד  ₪ 391בעד שנת  – 2014סה"כ  ₪ 782לאחר ניכוי
המס.
לקוחות שמעוניינים לקבל סיוע בהפקת דוחות מידע עבור הגמלאים הזכאים שבגינם נדרש לבצע את התשלום –
מוזמנים לפנות למתאם הלקוח במלם שכר.
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הסכם קיבוצי בענף המלונאות מיום 3.12.2014
ביום  3.12.2014נחתם הסכם קיבוצי חדש בין התאחדות המלונות בישראל ובין ההסתדרות העובדים הכללית
החדשה ,לפיו בתוקף מיום  1.1.2015יעודכנו תנאי העסקתם של עובדים בענף המלונאות כדלקמן:

תוספות שכר


לעובדים שנכון ליום  1.1.2015צברו וותק של  30חודש ומעלה ,יועלה השכר הקובע לחישוב תעריף
שעה/יום בשתי פעימות כדלקמן:
 פעימה א' -החל ממשכורת חודש ינואר  2015תבוצע העלאה בשיעור .2.25%
 פעימה ב'  -החל ממשכורת חודש ינואר  2016תבוצע העלאה נוספת בשיעור ( 2.25%כלומר סה"כ העלאה
של  4.5%לעומת .)31.12.2014



לעובדים שנכון ליום  1.1.2016צברו וותק של  30חודש ומעלה ,יועלה השכר הקובע לחישוב תעריף
שעה/יום בשיעור .2.25%



יודגש כי בכל מקרה ,בעקבות העדכון ,השכר הקובע לא יעלה מעל לתקרה העומדת על סך .₪ 9,500



ניתן לקזז מקדמות העלאות שכר שניתנו לאחר תאריך  30.9.2013מהתוספת האמורה ,בתנאי שהעלאת השכר
בתקופה האמורה לא נבעה מקידום בתפקיד.



תוספת וותק ,תוספת אילת ,תוספת ים המלח ועלויות בגין ארוחות יעודכנו באותו שיעור בהתאם.

הפסקות
במשמרת הלילה לעובדים הנמצאים בעבודה בין השעות  ,02:00 - 18:00תתאפשר הפסקה בת  45דקות ,אך בניכוי
של  30דקות בלבד משכרו של העובד.

נוהל קרן פרט
במקומות בהם אין ועד עובדים (לדוגמה באזור אילת וים המלח) תנוהל קופת פרט לניהול פעילויות חברתיות
בשיעור של עד .0.4%

קרן רווחה
עבור העובדים שצברו וותק של לפחות  25חודשים ,תוקם קרן רווחה לטובת עובדים פורשים לפרישה מוקדמת
ומענקים לעובדים עם בעיות קשות.
בתוך כך ,החל מ 1.4.2015-תבוצע ,בגין העובדים כאמור לעיל ,הפרשת מעסיק בשיעור  0.2%וניכוי מהעובד בשיעור
( 0.2%סה"כ  )0.4%מהברוטו עד התקרה של .₪ 9,500

מחלה
עובדים שנעדרו עקב מחלה לתקופה העולה על  90יום (בעלי יתרות ימי מחלה גבוהות) ,יוכלו לגשת לוועדה רפואית
לצורך יציאה לנכות זמנית/קבועה ולקבל תשלום ע"י חברת הביטוח.

חופשה
עובד יהיה רשאי בהסכמתו להיכנס ליתרה שלילית במאזן חופשתו .ההתחשבנות בעת העזיבה תבוצע כדלקמן:


נותרה לעובד יתרה שלילית במאזן החופשה בעת יציאתו לגמלאות ,יספוג המעביד העלות בגין יתרת זו.



נותרה לעובד יתרה שלילית במאזן החופשה בעת שפוטר ,תחולק עלות החריגה בין העובד למעביד באופן שווה.



נותרה לעובד יתרה שלילית במאזן החופשה בעת שהתפטר ,תקוזז העלות בגין החריגה משכרו של העובד.

היעדרות מעבודה ללא הודעה
עובד שנעדר מעבודתו למעלה מ 9-ימי עבודה קלנדריים ללא מתן הודעה למעביד  -אפשר לראות בו כמי שהתפטר.
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החזרת ציוד של עובד שעזב
תינתן אפשרות לנכות ממשכורתו האחרונה של עובד שעזב ולא החזיר ציוד ,את עלות הציוד וזאת כמובן לאחר
התראה הולמת של המעסיק.
לקוחות שמעוניינים ליישם את הוראות ההסכם מתבקשים לפנות למתאם הלקוח במלם שכר.

עדכון תוספת שקלית לאחים ואחיות מכוח הסכום קיבוצי מיום
15.1.2013
כפי שפורסם בהרחבה בדף המידע של מלם שכר לחודש יולי  ,2013ביום  15.1.2013נחתם הסכם קיבוצי בעניין שכר
עובדים בדרוג האחים והאחיות בין המעסיקים (המדינה ,שירותי בריאות כללית ,שלוש הערים הגדולות והדסה)
לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה והסתדרות האחים והאחיות .יודגש כי ההסכם לא חל על עובדים בדרוג
האחים והאחיות המועסקים ברשויות בשלטון המקומי.
בהמשך לכך ,ביום  4.2.2013פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר עם הוראות ביצוע לעניין ההסכם הזה,
לפיו החל מיום  1.7.2013עובדים המדורגים בדירוג האחים והאחיות המועסקים במשרה מלאה ,החלו לקבל
בשכרם תוספת חודשית שקלית ,אשר עולה בהדרגה ב 6-פעימות מ 1.1.2013 -ועד .1.1.2016
בתוך כך ,בתוקף מיום  1.1.2015עודכנה תוספת שקלית כאמור ב ₪ 199 -נוספים והגיע לסך של ( ₪ 1,192במקום
 ₪ 993נכון ל.)31.12.2014 -
אין שינוי לגבי הוראות נוספות לעניין תשלום תוספת שקלית לאחים ואחיות ,כפי שנקבעו בהסכם.

היעדרות עובדים במהלך סופת השלגים
בימים  7-8.1.2015התחוללה סופת שלגים באזורים מסוימים במדינה שגרמה לשיבושים באזורים המושלגים.
ביום  14.1.2015פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר בנושא היעדרות עובדים בימים  7-8בינואר 2015
במהלך סופת השלגים ,לפיו הוחלט ע"י הממונה על השכר והסכמי העבודה ונציב שירות המדינה ,כי לגבי עובדי
מדינה ינהגו כמפורט להלן:
.1

עובד שנעדר מהעבודה בשל סופת השלגים ביום רביעי או ביום חמישי ( )7-8.1.2015יחויב בגין כל יום היעדרות
בחצי יום ממכסת ימי החופשה ,וחצי יום ידווח כהיעדרות חריגה באישור (על חשבון המעסיק).

.2

.3

עו בד שהתייצב במשרד בימים האמורים וחתם בשעון הנוכחות ,ובעקבות סופת השלגים נאלץ לצאת מוקדם
ממקום עבודתו:
א.

אם השלים פחות ממחצית יום עבודה ,יחויב בעד השלמת השעות עד למחצית יום העבודה ממכסת
החופשה ועבור מחצית יום עבודה ידווח כהיעדרות חריגה באישור (על חשבון המעסיק).

ב.

אם השלים יותר ממחצית יום עבודה ,עבור השלמת השעות היומיות (אם נדרש) ידווח על היעדרות
חריגה באישור (על חשבון המעסיק).

הוראות החוזר האמור חלות על אוכלוסיות כדלקמן:
א.

עובדים שמקום עבודתם או מקום מגוריהם באחד הישובים שבהם התקיימה סופת השלגים.
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ב.

עובדים שעתיים ובכלל זה גם סטודנטים .סטודנט יהיה זכאי לתשלום מחצית ממכסת השעות שהיה
אמור לעבוד באותם ימים ,בכפוף להצהרת הממונה הישיר כי העובד נדרש במקור להופיע במועדים
אלה לעבודה.

ג.

עובדים בחלקיות משרה בהתאם לחלקיות משרתם.

.4

הוראות החוזר האמור אינן חלות על עובד המועסק בחלקיות שבוע עבודה ,והימים המפורטים לעיל אינם חלק
משבוע העבודה החלקי המאושר לו (עובד אשר אינו מועסק בימים רביעי או חמישי).

.5

ההסדרים שבנוגע לקיצור שעות להורה עובד יחולו בנוסף להסדר האמור ,ובלבד שהעובד עבד מינימום  5שעות
עבודה בפועל.

עדכוני שכר בשלטון המקומי
הסכם מועדון "שלך" מיום 14.12.2014
כפי שפורסם בדפי מידע של מלם שכר לחודשים דצמבר  ,2012מאי  2013ומאי  ,2014בנושא זכאות העובדים
ברשויות המקומיות לחברות בקרן לפעילות הרווחה שלגביה סוכם בהסכם שנחתם ביום  ,15.11.2011החל מיום
 1.1.2013העובדים המדורגים בדירוגים האחיד ,מח"ר (למעט פסיכולוגים) ,חינוך ,נוער חברה וקהילה (החינוך
המשלים) וגם המדריכים השעתיים אשר מיוצגים על ידי ההסתדרות ,המועסקים ע"י המעסיקים של השלטון
המקומי מעל  3חודשים ובשיעור משרה מעל  25%בחודש מאי של אותה שנה ,יהיו זכאים להשתתפות בדמי חבר
בקרן פעילות רווחה של עובדי הרשויות המקומיות – מועדון "שלך".
סכום ההשתתפות הינו צמוד לשיעור עליית מדד המחירים לצרכן מחודש דצמבר  ,2010ועד לחודש דצמבר שלפני
השנה שבגינה ישולמו דמי החבר .גובה ההשתתפות של המעסיק בדמי החבר ,לשנת  ,2014עמד על .₪ 85
מאחר והשתתפות המעסיק בדמי חבר לקרן הרווחה מהווה הכנסה בידי העובד ,נזקף שווי בשכר העובדים בגינם
בוצע התשלום לפי הסכום ששולם.
ביום  14.12.2014נחתם הסכם קיבוצי בין מרכז השלטון המקומי ,שלוש הערים הגדולות ומרכז המועצות
האזוריות לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה ,לפיו שיעורי תוספת  2011יעודכנו בתוקף מ 1.1.2015 -מ-
 6.25%ל 6.15% -בעבור העובדים המדורגים בדרוגים אחיד ומח"ר; ומ 5.4% -ל 5.3% -בעבור העובדים המדורגים
בדרוגים חינוך ,נוער חברה וקהילה (החינוך המשלים) והמדריכים השעתיים.
בתמורה להפחתה הנ"ל יוגדל סכום השתתפות המעסיק בדמי החבר במועדון "שלי" בגין העובד מ ₪ 85 -ל.₪ 170 -
סכום השתתפות המעסיק יעודכן החל משנת  ,2016אחת לשנה ,על פי שיעור עליית המדד המחירים לצרכן בין
חודש דצמבר האחרון שלפני מועד העדכון לבין חודש דצמבר בשנה לפני כן.

חוזר זה נועד למידע כללי בלבד וייתכן כי נפלו בו טעויות ו/או השמטות .לפיכך אין בחוזר זה כדי להוות תחליף
לחוות דעת מקצועית פרטנית וכל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא ,עושה זאת על אחריותו בלבד .האמור בחוזר
זה כפוף לאמור בחקיקה ,פסיקה ,הוראות ביצוע מנהליות ,והסכמים מחייבים אחרים.
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