תאריך פרסום31.3.2016 :

סיום הארכת תאומי מס לשנת 2016
החודש בדף המידע
 סיום הארכת תאומי מס לשנת ;2016

כפי שפורסם בדף מידע של מלם שכר לחודש ינואר  ,2016על פי הודעת רשות
המסים לציבור מיום  ,29.12.2015ניתנה אורכה לאישורים על תיאומי מס
הכנסה שתוקפם פג בתום שנת המס  .2015בהתאם לכך בוצעו במערכות
השכר של מלם שכר הארכות תיאומי המס באופן מרוכז .יוזכר כי תקופת

קופות גמל

הארכה הייתה עד לתשלום שכר של חודש פברואר  ,2016או עד ליום
 – 13.3.2016המאוחר מבין השניים .עם סיום תקופת הארכה בוטלו
במערכות השכר של מלם שכר כל התיאומים לשנת המס  ,2015אשר הוארכו

מס הכנסה וביטוח לאומי
 ההקלה במס לתושבי אילת תחול גם
על הכנסה מפנסיה;
 תיקון  12לחוק הפיקוח על השירותים
הפיננסיים (קופות גמל) והסכם
קיבוצי להגדלת הפרשות לביטוח
פנסיוני במשק;
 הוראות לעניין בחירת קופת גמל
ברירת מחדל;
שכר והסכמים קיבוציים
 תשלום מענק חד פעמי לעובדי
הוראה;
 עדכון שכר לעובדים בכירים
המועסקים בחוזים אישיים במגזר
הציבורי;
דיני עבודה
 חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת
ילד) (תיקון מס'  ,)13התשע"ו.2016-

באופן מרוכז בתחילת השנה וטרם חודשו.

ההקלה במס לתושבי אילת תחול גם על
הכנסה מפנסיה
סעיף  11לחוק אזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות ממסים) ,התשמ"ה-
 ,1985קובע כי מי שהיה במשך כל שנת המס תושב אילת ,זכאי באותה שנה
לזיכוי ממס בשיעור  10%מהכנסתו החייבת מעבודה ,מעסק או ממשלח יד,
עד לסכום של ( ₪ 238,920נכון לשנת המס  ,)2016שנצמחה או שהופקה
באזור אילת או באזור חבל אילות.
ביום  10.3.2016פורסם ברשומות חוק אזור סחר חופשי באילת (פטורים
והנחות ממסים)(תיקון מס'  ,)8התשע"ו ,2016-לפיו בתוקף מיום ,1.1.2016
הזיכוי הניתן מכוחו ,יינתן כנגד ההכנסה החייבת מיגיעה אישית של
התושבים ולא רק מהכנסה החייבת מעבודה ,מעסק או ממשלח יד ,כך
שהזיכוי יינתן לתושבי אילת גם לגבי הכנסה מקצבה המשולמת על ידי
מעסיק לשעבר או על ידי קופת גמל לקצבה.

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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קופות גמל
תיקון  12לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)
והסכם קיבוצי להגדלת הפרשות לביטוח פנסיוני במשק
ביום  5.8.2015פורסם ברשומות חוק הפיקוח על השירותים הפיננסיים (קופות גמל)(תיקון מס'  ,)12התשע"ה-
 ,2015לפיו תוקן סעיף  20לחוק .המשמעות העיקרית של התיקון הינה ניתוק הקשר בין בחירת העובד בסוג המוצר
פנסיוני מסוים לבין שיעורי ההפקדות של המעסיק בגינו .להלן עיקרי התיקון:


מרגע כניסת התיקון לתוקף ( ) 5.2.2016חל על המעסיקים איסור להתנות את גובה שיעור ההפקדה לפנסיה של
המעסיק בסוג המוצר הפנסיוני (קרן פנסיה ,ביטוח מנהלים ,קופת גמל או כל שילוב ביניהם).



עוד קובע התיקון שאם הוראות הדין או הוראות ההסכם מאפשרות שיעורי הפקדה שונים כתלות בסוג המוצר
הפנסיוני ,אזי העובד יהיה זכאי לשיעור ההפקדה הגבוה בלא קשר בסוג המוצר הפנסיוני שהוא בחר.



יצוין כי חובת שיעור ההפקדה הזהה חלה על הפקדת המעסיק בלבד ולא על הפקדת העובד.



נוסף על כך ,מגדיר התיקון את "שיעור ההפקדה" שהוא שיעור הפקדת המעסיק למרכיב התגמולים ולמרכיב

ביטוח אובדן כושר העבודה שהעובד זכאי לו לפי הדין או ההסכם.
בהמשך לכך ,ביום  23.2.2016נחתם ,בין נשיאות הארגונים העסקיים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה,
הסכם קיבוצי כללי (מסגרת) להגדלת הפרשות לביטוח פנסיוני במשק .להלן עיקרי ההסכם:


תוקף ההסכם מיום ;1.7.2016



השכר הקובע להפקדות לפנסיה יהיה כהגדרתו בהסכם החל על העובד ,כלומר כל השכר הפנסיוני .יוזכר כי
לפי צו ההרחבה בעניין פנסיית חובה מ ,2008-הייתה חובה להפקיד לפנסיה מהשכר הפנסיוני עד גובה השכר
הממוצע במשק .לפי ההסכם החדש חובה להפקיד על כל השכר הפנסיוני.



שיעורי ההפקדה המינימאליים של העובד ושל המעסיק יועלו בהדרגה ב 1%-לגבי כל תוכניות הביטוח
הפנסיוני (קרן פנסיה ,ביטוח מנהלים וקופת גמל) כדלקמן:

תוקף

שיעור הפקדת העובד

שיעור הפקדת המעסיק

מ 1.7.2016-ועד 31.12.2016

5.75%

6.25%

מ 1.1.2017-ואילך

6.00%

6.50%



יודגש כי בפוליסות ביטוח מנהלים ,שיעורי ההפרשה יכללו את תשלום המעסיק עבור רכישת כיסוי למקרה של
אובדן כושר עבודה ,בשיעור הדרוש להבטיח  75%מהשכר המבוטח של העובד.



במקרים שבהם יהיה צורך להגדיל את שיעורי ההפקדה מעבר לאחוזים שנקבעו בהסכם ,כמוצג בטבלה
שלעיל ,לטובת רכישת ביטוח אובדן כושר העבודה ,שיעור הפקדת המעסיק לתגמולים ולאובדן כושר עבודה
ביחד לא יעלה על התקרה של  .7.50%שיעור הפרשות המעסיק למרכיב התגמולים לבדו לא יפחת מ5% -
מהשכר המבוטח.



שיעו ר הפרשת המעסיק לפיצויי פיטורין בקרן פנסיה ,ביטוח מנהלים ,קופת גמל או כל שילוב ביניהם ,יהיה
בהתאם לקבוע בהסכם החל על העובד והמעסיק ,ובלבד שבכל מקרה ,לא יפחת מ 6%-מהשכר המבוטח.



יודגש כי אין בשיעורי ההפקדות החדשים ,המפורטים בטבלה שלעיל ,כדי לשנות או לגרוע מההגדרות
והתנאים הקבועים בדין או בהסכם החל על העובד ,ובכלל זה ,אין בהם כדי לשלול את זכותם של העובד
ומעסיקו לסכם על שיעורים גבוהים יותר ועד התקרות כפי שנקבעו על ידי אגף שוק ההון במשרד האוצר.
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לנוכח תוקף התחילה שנקבע להסכם הנ"ל ( ,)1.7.2016משרד האוצר יפעל לדחיית התוקף של יישום תיקון 12
לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) ,ויבצע בו התאמות נדרשות ברוח ההסכם הנ"ל.



יצוין ,כי שר הכלכלה טרם פרסם צו הרחבה להסכם הנ"ל.

הוראות לעניין בחירת קופת גמל ברירת מחדל
ביום  13.3.2016פרסם אגף שוק ההון ,ביטוח וחסכון חוזר בנושא הוראות לעניין בחירת קופת גמל ולהלן עיקריו:
כללי


סעיף (20ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) ,תשס"ה( 2005-להלן :החוק) קובע כי מעסיק
רשאי להפקיד תשלומים בעד עובד שלא בחר קופת גמל ,על אף שניתנה לו הזדמנות לעשות כן ,לקופת גמל
שנקבעה בדין או בהסכם או מכוחם.



החוזר מפרט הוראות לעניין אופן בחירת קופת ברירת מחדל ואת התנאים הנדרשים מחברה מנהלת של קופת
גמל ,אשר מצרפת לשורותיה עמיתים בהתאם להוראות סעיף (20ב) לחוק.

קרן ברירת מחדל נבחרת


קרן ברירת מחדל הינה קופת גמל שנקבעה בדין או בהסכם ,או מכוחם ,לצורך הפקדת תשלומים לפי סעיף
(20ב) לחוק ,במקרה שבו עובד לא בחר בקופת גמל אחרת ,לאחר שניתנה לו הזדמנות לעשות כן.



החל מיום  ,1.9.2016אחת ל 3-שנים ,יקבע הממונה על אגף שוק ההון ,ביטוח וחסכון במשרד האוצר (להלן:
הממונה) שתי קרנות פנסיה חדשות מקיפות לפחות ,שכל אחת מהן תהווה קופת ברירת מחדל (להלן :קרן
ברירת מחדל נבחרת).



הממונה יפרסם באתר האינטרנט של אגף שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ,הודעה על קביעת קרנות ברירת מחדל
נבחרות ,לרבות פרטים בדבר הסדר דמי הניהול המרביים בהן.



מעסיק שלגבי עובדיו לא נקבעה קופת ברירת מחדל אחרת ,יידע את עובדיו לגבי אחת מקרנות ברירת המחדל
הנבחרות ובדבר הסדר דמי הניהול המרביים שנקבעו לגבי הצטרפות אליה.



מעסיק או ארגון עובדים (להלן  -מעסיק) רשאים לבחור לבד בקרן ברירת מחדל על ידי התקשרות בהסכם
פרטני ,לתקופה שלא תעלה על חמש שנים ,עם חברה מנהלת של קופת גמל לקצבה או קרן השתלמות ,ובלבד
שנבחרו בהליך תחרותי ובהתאם לתנאים ואמות מידה שנקבעו על ידי הממונה בחוזר.



מעסיק רשאי לבחור לכלל העובדים קופת ברירת מחדל אחת לקצבה וקופת ברירת מחדל אחרת לקרן
השתלמות ,בהליכים תחרותיים נפרדים.



העובדים יצורפו למסלולי ההשקעות והביטוח שהם מסלולי ברירת המחדל של קופת הגמל.



היקף הכיסוי הביטוחי במסלול ברירת המחדל שבקופת גמל לקצבה לגבי שכר היסוד של עובד יכלול לפחות
את כל אלה:
 כיסוי ביטוחי לסיכוני נכות של מבוטח שלפחות  25%מכושרו לעבוד נפגע מחמת מצבו הבריאותי,
ושכתוצאה מכך אינו מסוגל לעבוד בעבודתו או בכל עבודה אחרת המתאימה לו לפי השכלתו ,הכשרתו או
ניסיונו.
 כיסוי ביטוחי לסיכוני מוות שיכלול ,בין היתר ,תשלום קצבה לבן הזוג של המבוטח למשך שארית חייו.



הקריטריונים והמשקולות שלפיהם יבחר מעסיק את קופת ברירת המחדל יהיו שקופים ויפורסמו לכל
המתמודדים בהליך הבחירה.
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מספר קופות ברירת מחדל


מעסיק רשאי לערוך הליכים שונים לבחירת קופת ברירת מחדל לקבוצות עובדים שונות ,אם יועץ בלתי תלוי
קבע בחוות דעת כתובה כי לקבוצות העובדים מאפיינים שונים המצדיקים ביצוע הליך תחרותי נפרד.



מעסיק רשאי לבחור ביותר מקופת ברירת מחדל אחת לקצבה לאותה קבוצת עובדים ,אם יועץ בלתי תלוי קבע
בחוות דעת כתובה כי לקבוצת העובדים מבנה שכר המצדיק פיצול ההפקדות של כל אחד מהעובדים למספר
קופות ברירת מחדל.



בחירה של מספר קופות ברירת מחדל ,תחייב ביצוע הליך תחרותי נפרד ,שבו תיבחר כל אחת מקופות ברירת
המחדל ללא תלות בקופת ברירת המחדל האחרת.



מעסיק יידע את עובדיו לגבי אחת מקרנות ברירת המחדל הנבחרות ובדבר הסדר דמי הניהול המרביים

שנקבעו לגבי הצטרפות אליה.
צירוף עובד שלא מילא טופס הצטרפות והפקדת תשלומים בעבורו


חברה מנהלת של קופת גמל לא תאפשר הפקדת תשלומים של מעסיק בשל עובד שלא מילא טופס הצטרפות
לקופת הגמל שבניהולה ולא תאפשר צירוף של עובד כאמור לקופת הגמל ,אלא אם היא קרן ברירת מחדל
נבחרת.



מעסיק יפקיד תשלומים בעד עובד שלא בחר בקופת גמל ,לאחר שנתן לו הזדמנות לעשות כן ,אך ורק לקרן
ברירת מחדל נבחרת.

שכר והסכמים קיבוציים
תשלום מענק חד פעמי לעובדי ההוראה
כפי שפורסם בהרחבה בדפי המידע של מלם שכר לחודשים ינואר ופברואר  ,2016בהתאם לחוזר בנושא תשלום
מענק חד פעמי לעובדים במגזר הציבורי ,שולם לעובדי המדינה הזכאים ,מענק בסך  ,₪ 1,000בכפוף לחלקיות
המשרה המשוקללת בתקופה שנקבעה לצורך החישוב .אוכלוסיית הזכאים לא כללה עובדי הוראה בשירות
המדינה.
ביום  22.2.2016פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר בנושא תשלום מענק חד פעמי לעובדי ההוראה
בשירות המדינה ,לפיו במשכורת חודש מרץ  ,2016ישולם מענק חד פעמי בסך  ,₪ 1,000בכפוף לחלקיות המשרה
לעובדי הוראה המועסקים בשירות המדינה.
ביום  20.3.2016נחתם בין מרכז השלטון המקומי ,שלוש הערים הגדולות לבין ארגון המורים ,הסכם קיבוצי
שמתייחס ,בין היתר ,לעניין תשלום מענק חד פעמי לעובדי הוראה .לפי ההבהרות וההנחיות שהתקבלו ממרכז
השלטון המקומי ,כלל עובדי ההוראה זכאים למענק זה.
כללי הזכאות למענק דומים לכללי הזכאות כפי שפורטו בדף המידע לחודש ינואר  2016לגבי יתר הדירוגים
המזכים ,למעט התקופה הקובעת ,כמפורט כדלקמן:
קביעת הזכאות למענק:


עובדי הוראה שהיו מועסקים ברצף מיום  1.9.2015ועד ליום  1.1.2016כולל (להלן :התקופה הקובעת) יהיו
זכאים למענק חד פעמי בסך  .₪ 1,000הפסקת עבודה אפילו של יום אחד בתקופה הנ"ל מבטלת את הזכאות
למענק ,למעט הפסקות עבודה הבאות בלבד :חופשת לידה ,שמירת הריון ,מחלה בתשלום ,מילואים ,תאונת
עבודה ,השעיה עם תשלום שכר.
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יצוין כי לפי חוק עבודת נשים ,תקופת חופשת הלידה הינה  26שבועות מתוכם  14שבועות עם זכויות
סוציאליות ועוד  12שבועות ללא זכויות (בתנאים מסוימים) .עובדת ,אשר בתום חופשת הלידה נושאת זכויות
סוציאליות ,המשיכה ברצף את החופשה ללא זכויות סוציאליות בתקופה הקובעת ובתנאי שסה"כ אורך
תקופת חופשת הלידה לא יעלה על  26שבועות ,תהיה זכאית גם היא למענק חד פעמי בסך של ,₪ 1,000
בהתאם לכללי הזכאות האחרים.



למען הסר ספק ,מי שפרש לגמלאות במסגרת הסדר פנסיה תקציבית לפני  1.1.2016לא זכאי למענק.

קביעת סכום המענק לתשלום:


סכום המענק למשרה מלאה הינו .₪ 1,000



סכום המענק כפוף לחלקיות המשוקללת המחושבת על בסיס תקופת העבודה מ 1.12.2014 -או מתחילת
העבודה (המאוחר מבין השניים) ועד .30.11.2015



שקלול חלקיות המשרה מבוצע על בסיס תקופות העבודה בלבד ,כך שאם העובד היה בהפסקה או שהתחיל

לעבוד במהלך התקופה ,שקלול החלקיות יבוצע על פי התקופה בה היה פעיל.
אופי המענק:


המענק אינו מהווה שכר לכל דבר ועניין ,ולא יובא בחשבון לעניין פיצויי פיטורים או חישוב ערך שעה ,לעבודה
נוספת ,לרבות גמול בעד שעות נוספות ,כוננויות ,קריאות פתע ,תורנויות ,משמרות ,או שכר עידוד ,ולא יבוצעו
בגינו הפרשות כלשהן לקופת גמל לרבות ,קרן השתלמות ,קרן פנסיה ,או ביטוח מנהלים.



המענק לא יובא בחשבון לצורך חישוב השלמת השכר עד לשכר המינימום ,כמשמעותו בחוק שכר המינימום,
התשמ"ז.1987-

עדכון שכר לעובדים בכירים המועסקים בחוזים אישיים במגזר
הציבורי
בהתאם להוראות שפורסמו ע"י הממונה על השכר במשרד האוצר ,בתוקף מיום  ,1.1.2016בוצע עדכון שכר עובדים
בכירים במגזר הציבורי המועסקים בחוזים אישיים ,מנהלים כלליים ונושאי תפקידים מקבילים כדלקמן:

עדכון שכר לעובדים בכירים המועסקים על פי חוזים אישיים
לעובדים המועסקים בחוזים אישיים צמודי סגן שר ,לא בוצע עדכון שכר;
לעובדים המועסקים בחוזים אישיים צמודי שכר ממוצע ,עודכן השכר בשיעור של ;2.3%
לעובדים המועסקים בחוזים אישיים צמודי מדד ,עודכן השכר בשיעור של ;-0.99%
לעובדים המועסקים בחוזים אישיים צמודי תוספת יוקר ,לא בוצע עדכון שכר;
ליועצים משפטיים שהתמנו לתפקיד לפני  ,1.6.1996לא בוצע עדכון שכר;
ליועצים משפטיים שהתמנו לתפקיד החל מיום  ,1.6.1996ושכרם צמוד שכר ממוצע ,עודכן השכר בשיעור של
;2.3%
ליועצים משפטיים שהתמנו לתפקיד החל מיום  ,1.2.2001ושכרם צמוד מדד ,עודכן השכר בשיעור של .-0.99%

עדכון שכר מנהלים כלליים ונושאי תפקידים מקבילים
 למנכ"ל שהתמנה לתפקיד לפני  ,1.6.1996אין עדכון שכר;
 למנכ"ל שהתמנה לתפקיד החל  1.6.1996ועד  ,31.1.2001עודכן השכר בשיעור של ;2.3%
 למנכ"ל שהתמנה לתפקיד החל מ ,1.2.2001-עודכן השכר בשיעור של .-0.99%
עמוד  5מתוך 6

עדכון שכר בכירים ברשויות המקומיות
 לעובדים ששכרם צמוד לשכר הממוצע במשק המועסקים לפי חוזה בכירים עד ליום  ,30.4.2001עודכן השכר
בשיעור של ;2.3%
 לעובדים ששכרם צמוד למדד המחירים ומועסקים לפי חוזה בכירים החל מיום  ,1.5.2001עודכן השכר בשיעור
של .-0.99%

דיני עבודה
חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד)(תיקון מס' ,)13
התשע"ו2016-
סעיף 1א לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) ,התשנ"ג–( 1993להלן :החוק) ,קובע כי עובד שהוא הורה לילד
שחולה במחלה ממארת וטרם מלאו לו  18שנה ,זכאי להיעדר מעבודתו עד  90ימים בשנה בשל המחלה הממארת
של ילדו ,על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו או על חשבון ימי החופשה המגיעים לו ,לפי בחירתו ,אם עבד שנה
לפחות אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה .בנסיבות מסוימות החוק אף מקנה לעובד אפשרות לזקוף עד 110
ימי היעדרות בשל מחלה ממארת של ילדו כאמור .הוראות אלו נובעות מהצורך המוגבר של הורה לילד החולה
במחלה ממארת לשהות לצד ילדו.
ביום  1.3.2016פורסם ברשומות חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד)(תיקון מס'  ,)13התשע"ו 2016-שמטרתו
הרחבת ההסדר האמור ,כך שיחול גם על הורים לילדים המטופלים דרך קבע בדיאליזה ,בכדי להקל עליהם
ולאפשר להם להתלוות לילדיהם לטיפולים בדיאליזה ,במידה וטיפולים אלה יימשכו תקופה ארוכה .בנוסף,
מסמיך החוק את שר הכלכלה לקבוע ,בצו ,בהתייעצות עם שר הבריאות ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות
של הכנסת ,מחלות נוספות שההסדר האמור יחול לגביהן.
תוקף התיקון הינו מיום .1.4.2016
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