תאריך פרסום28.2.2017 :

מס הכנסה וביטוח לאומי

החודש בדף המידע

תיקון  191לחוק הביטוח הלאומי,

מס הכנסה וביטוח לאומי
 תיקון  191לחוק הביטוח הלאומי,
התשע"ז;2017-
 אי התרת ניכוי דמי חבר/טיפול ארגוני
מהכנסת עבודה החייבת בדמי ביטוח;

שכר והסכמים קיבוציים
 תשלום המענק החד פעמי
לעובדים במגזר הציבורי;
 עדכון שכר לעובדים בחוזים
אישיים ,עובדים בכירים ונושאי
משרה שיפוטית;

עדכוני שכר בשלטון המקומי
 הסכם קיבוצי לעובדים בדירוג
וטרינרים מיום ;19.9.2016
 הסכם מנהלי ומח"ר  7.5%מיום
;14.7.2016
 יישום פעימה ראשונה בהסכם
לדירוג לבורנטים.

התשע"ז2017-
על פי סעיף  42לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] ,תשנ"ה ,1995-מבוטחת
שהזדקקה לאשפוז בקשר ללידה זכאית ל:


מענק אשפוז;



מענק לידה;



קצבת לידה ,אם ילדה יותר משני ילדים בלידה אחת.

ביום  8.2.2017פורסם ברשומות חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' ,)191
התשע"ז ,2017-לפיו מבוטחת שילדה זכאית למענק לידה גם אם לא
הזדקקה לאשפוז בקשר ללידה ,ובלבד שמיילדת או רופא אישרו למשרד
הבריאות ,בתצהיר מאת המיילדת או בתעודת רופא ,לפי העניין ,כי הם נכחו
בלידה וכי היא התקיימה בהתאם להוראות חוזרי משרד הבריאות בעניין
לידות בית ,כפי שהם מפורסמים באתר האינטרנט של משרד הבריאות,
לרבות ההוראה בדבר מסירת מידע ליולדת לגבי ביצוע בדיקת סקר יילודים
לזיהוי מוקדם של מחלות.
משרד הבריאות ידווח למוסד לביטוח לאומי לגבי תצהיר או תעודת רופא
שנמסרו לו .על סמך דיווח זה המוסד לביטוח לאומי ישלם את מענק לידה.
תוקף התיקון בחוק הינו מיום  1.5.2017והוא יחול על לידה שתארע מיום
כניסת התיקון לתוקף ואילך.

אי התרת ניכוי דמי חבר/טיפול ארגוני
מהכנסת עבודה החייבת בדמי ביטוח
על פי סעיף  17לפקודת מס הכנסה – עובד ,אשר שילם דמי חבר או דמי
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.

טיפול לארגון העובדים היציג שלו ,יותר לו בניכוי כהוצאה ממשכורתו סכום
של  50%מסכום דמי הטיפול המחושבים.
במסגרת הסכם פשרה בין רשות המסים לבין הסתדרות העובדים הכללית
החדשה ,אשר דן בהכנסת העובד ,שקיבל תוקף פס"ד ,הוסכם כי בתקופה
שמיום  1.1.2013ועד ליום  31.12.2022הניכוי יעמוד על ( 90%במקום .)50%
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בהמשך לפניות מבוטחים ומעסיקים ובהמשך לפס"ד (בע"א  )3844/15מיום  ,15.12.2016אשר דן בשאלה האם
לעניין חבות המעסיק לשלם מע"מ ומס מעסיקים יש לראות בסכומים שמעביר המעסיק להסתדרות כהכנסת
עבודה ,פרסם המוסד לביטוח לאומי ביום  1.1.2017חוזר בנושא ניכוי הוצאות מהכנסת עבודה וניכוי דמי
חבר/טיפול .החוזר הקובע בין היתר כי לעניין קביעת ברוטו לתשלום דמי הביטוח למוסד לביטוח לאומי ,יש
לראות בתשלומי דמי חבר/טיפול ,המשולמים לארגון היציג של העובד ,כחלק מהכנסת העבודה של העובד ,אף אם
תשלומים אלה מוכרים כהכנסה מותרת בניכוי בהתאם לסעיף  17לפקודת מס הכנסה ,ולכן אין להפחיתם
מהברוטו החייב בביטוח לאומי.

שכר והסכמים קיבוציים
תשלום המענק החד פעמי לעובדים במגזר הציבורי
תשלום החלק השני של המענק החד פעמי
בהסכם מסגרת  ,2016אשר נחתם ביום  ,18.4.2016נקבע כי ישולם לעובדים הזכאים לכך  -מענק חד פעמי ,בסכום
כולל של ( ₪ 2,000לעובד במשרה מלאה) – שישולם בשני חלקים ( ₪ 1,000בכל חלק).
בהמשך לכך פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזרים עם הוראות ביצוע לעניין תשלום המענק האמור
כדלקמן (להלן :חוזרי המענק):


תשלום מענק חד פעמי לעובדים במגזר הציבורי;



תשלום מענק חד פעמי לעובדים במגזר הציבורי  -עובדים שהיו אמורים לשוב לעבודתם או להתחיל העסקתם
ביום  1.8.2015אך בשל יום השבת שבו לעבודתם או החלו העסקתם רק ביום ;2.8.2015



תשלום החלק השני של המענק חד פעמי ,תיקון חוזר החלק הראשון של המענק והקדמת תשלום המענק
לעובדים שסיימו עבודתם (חוזר מס'  3להסכם שבסימוכין);



תשלום החלק השני של המענק החד פעמי (חוזר מס'  4להסכם שבסימוכין).

לפי החוזרים הנ"ל ,החלק הראשון של המענק החד פעמי ,בסך של  ₪ 1,000למשרה מלאה (ובאופן יחסי לחלקיות
המשרה של עובד במשרה חלקית) ,שולם בתחילת שנת ( 2016פורסם בהרחבה בחוזר מלם שכר לחודש ינואר
.)2016
עובדים אשר היו זכאים לחלק השני של המענק אך יחסי העבודה עמם הסתיימו טרם מועד תשלום החלק השני של
המענק ,הוקדם מועד תשלום החלק השני של המענק ושולם במשכורת החודש האחרונה ששולמה לו.
בהמשך להוראות ביצוע הנ"ל ,במשכורת חודש פברואר  2017שולם החלק השני של המענק רק לעובדים אשר היו
זכאים לחלק הראשון של המענק  -לפי הכללים המפורטים בחוזרי המענק הנ"ל .סכום החלק השני של המענק
שולם לכל עובד זכאי כאמור ,בסכום השווה לחלק הראשון של המענק ששולם לו לפי חוזרי המענק הנ"ל.

כללי הזכאות למענק לגבי העובדים ששהו בחופשה ללא שכר במהלך התקופה הקובעת
עד כה ,עובדים ,אשר שהו ,במהלך התקופה הקובעת (מ 1.8.2015 -עד  1.12.2015כולל) ,כולה או חלקה ,בחופשה
ללא תשלום ,או נעדרו מן העבודה ,במהלך התקופה האמורה ,היעדרות שדינה כדין חופשה ללא תשלום ,לא היו
זכאים למענק החד פעמי האמור.
על פי חוזר המענק מיום  28.6.2016בנושא תשלום החלק השני של המענק חד פעמי ,תיקון חוזר החלק הראשון של
המענק והקדמת תשלום המענק לעובדים שסיימו עבודתם (חוזר מס'  3להסכם שבסימוכין) על עובדים אלה יחולו
ההוראות הבאות:
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עובדים שבתקופה מיום  1.8.2015עד יום  29.12.2016היו זכאים למשכורת בגין  4חודשי עבודה מלאים ויום
אחד נוסף לפחות ,ברצף ,בין אם הועסקו במשרה מלאה ובין אם הועסקו במשרה חלקית ,יהיו זכאים למענק
החד פעמי.



בחישוב חלקיות משרתם (ממוצע חודשי מייצג) לצורך חישוב המענק ,תילקח בחשבון התקופה שמיום

 1.12.2014עד יום  ,30.11.2015בה הועסקו בפועל .ככל שהעובד לא היה זכאי כלל למשכורת בתקופה האמורה,
תילקח בחשבון לצורך חישוב חלקיות משרתו ,התקופה שמיום  1.12.2015עד יום  ,30.11.2016בה היה זכאי
למשכורת מהמעסיק (גם אם לא הייתה ברצף).
עובדי המדינה הזכאים למענק כאמור לעיל ,יקבלו במשכורת חודש מרץ  2017את שתי הפעימות של המענק
בתשלום אחד בסך של  ₪ 2,000למשרה מלאה (ובאופן יחסי לחלקיות המשרה של עובד במשרה חלקית).

שינוי אופן שקלול המענק לעובדים שעתיים (כגון סטודנטים)
בתשלום החלק הראשון של המענק החד פעמי לעובדי המדינה שמקבלים שכר לפי שעות עבודה ,החלקיות
המשוקללת חושבה על בסיס שעות עבודה בשיעור של  100%בלבד .בהמשך להנחיות שהתקבלו מהיחידה להסכמי
שכר ,במשכורת חודש פברואר  ,2017שונה אופן חישוב החלקיות המשוקללת לחישוב המענק החד פעמי עבור
עובדי המדינה המועסקים בדרוג סטודנטים ,כך שהבסיס לחישוב החלקיות המשוקללת ,נוסף על שעות בשיעור של
 100%יכלול גם:







שעות עבודה בגינן שולם שכר בשיעור שמעל ( 100%שעות נוספות);
ימי חג;
ימי מחלה;
ימי בחירה;
ימי השתלמות;
ימי אבל.

בהמשך לכך ,במשכורת חודש פברואר  , 2017עובדי המדינה המועסקים בדירוג סטודנטים ,אשר היו זכאים לחלק
הראשון של המענק החד פעמי ,קיבלו הפרשי המענק בהתאם ,ובנוסף ,שולם החלק השני של המענק על פי נוסחת
החישוב המתוקנת.

עדכון שכר לעובדים בחוזים אישיים ,עובדים בכירים ונושאי
משרה שיפוטית
בהמשך להנחיות היחידה להסכמי שכר ,בתוקף מיום  1.1.2017עודכן שכר מנהלים כלליים במשרדי הממשלה
ונושאי תפקידים מקבילים ,עובדים על פי חוזים אישיים ועובדים בכירים ברשויות המקומיות.
יצוין כי ,עדכון השכר בוצע אך ורק לעובדים ששכרם צמוד לשכר הממוצע במשק (שכרם עלה בשיעור של .)2.2%
ואילו לגבי עובדים ששכרם צמוד למדד המחירים לצרכן ,לא בוצע עדכון שכר ,עקב המדד השלילי.
כמו כן ,בתוקף מיום  1.1.2017בוצע עדכון משכורת היסוד לרשמים בבתי המשפט ולנושאי משרה שיפוטית
בדירוגים הבאים:


שופטים;



דיינים;



קאדים;



שופטי בי"ד לעבודה.
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עדכוני שכר בשלטון המקומי
הסכם שכר קיבוצי לדירוג רופאים וטרינרים ברשויות מקומיות
כפי שפורסם בהרחבה בדף המידע של מלם שכר לחודש אוקטובר  ,2016ביום  19.9.2016נחתם הסכם קיבוצי בין
מרכז השלטון המקומי בישראל ,שלוש הערים הגדולות ,מרכז המועצות האזוריות ,איגוד הערים לשירותים
ווטרינרים גוש דן ואיגוד הערים לשירותים ווטרינרים שומרון ,לבין ההסתדרות הכללית החדשה בישראל .במסגרת
ההסכם ,בין היתר ,בתוקף מיום  1.8.2014עודכן בהדרגה (ב 6-פעימות) השכר המשולב ,עודכנו תוספות שקליות
שונות בתוקף מ 1.1.2016 -ובתוקף מיום  1.1.2015שולמה תוספת שקלית חדשה – תוספת .2015
לפי ההסכם ,התשלומים וההפרשות לתנאים הסוציאליים בגינם ,הנובעים מהתקופה שמיום  1.8.2014ועד ליום
 31.12.2015יש לשלם ב 4-פעימות .לפיכך במשכורת חודש פברואר  2017שולמה הפעימה השנייה של הפרשי
התשלומים והפרשות סוציאליות בגינם.

הסכם שכר מיום  14.7.2016לעובדים בדירוג מנהלי ומח"ר
ברשויות מקומיות
כפי שפורסם בדף המידע של מלם שכר לחודש יולי  ,2016ביום  14.7.2016נחתם הסכם קיבוצי כללי בין מרכז
השלטון המקומי ,שלוש הערים הגדולות ומרכז המועצות האזוריות לבין הסתדרות העובדים החדשה ,בעניין אופן
יישום תוספות השכר בגובה של ( 7.5%הסכם המסגרת הכללי לשנים  )2017 – 2013ו( 2% -הסכם מסגרת לעלות
נוספת בשלטון המקומי) לעובדים בדירוג המנהלי והמח"ר והעסקת עובדים בחוזים אישיים ברשויות המקומיות.
בהמשך להסכם הנ"ל ,במשכורת חודש פברואר  2017עודכן שכר עובדים בדירוג מנהלי ומח"ר ברשויות מקומיות
כדלקמן:

תוספת מעו"ף  /תוספת מח"ר
החל מיום  1.2.2017עודכנה תוספת המעו"ף  /תוספת מח"ר כדלקמן:
דרגה בדרוג מנהלי/מח"ר

סכום תוספת מעו"ף  /מח"ר

 4עד  34 / +6עד +36

₪ 1,000

 7עד  37 / +7עד +37

₪ 950

 8עד  38 / +8עד +38

₪ 750

 9עד  39 / +9עד +39

₪ 600

 10עד  40 / +10עד +40

₪ 400

 11עד  41 / +11עד +41

₪ 200

תוספת ניהול


החל מיום  1.2.2017יחולו שינויים בשיעורי תוספת ניהול לעובד זכאי (סעיף (7ב) בהסכם  )2012כדלקמן:
רמת ניהול

שיעור התוספת

רמה ראשונה

 7.5%מהשכר המשולב

רמה שנייה

 10.0%מהשכר המשולב

רמה שלישית

 12.5%מהשכר המשולב
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כמו כן ,בתוקף מיום  1.2.2017לתוספת ניהול רמה ראשונה ( 7.5%מהשכר המשולב) יהיה זכאי עובד בעל
תואר ראשון ( )B.A.בכלכלה או בחשבונאות ,שתנאי סף למשרתו הינו תואר מוכר כאמור ,ושמתח הדרגות
הצמוד לתפקידו הינו  )+(42 – 40ומעלה ,גם אם תפקידו אינו כולל אחריות ניהולית ישירה על עובדים .לעניין
זה" ,תואר מוכר" הינו תואר המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או תואר ממוסד זר שקיבל שקילות
מהאגף להערכת תארים במשרד החינוך.



בנוסף ,לתוספת ניהול יהיה זכאי עובד ,אשר במסגרת תפקידו אחראי לפקח על מערך שירות חיצוני גם אם
תפקידו אינו כולל אחריות ניהולית ישירה על עובדים.



מובהר ,כי יתר ההוראות בעניין תוספת ניהול ימשיכו לחול בהתאמות הנדרשות לאמור לעיל.

הסכם שכר מיום  18.4.2016ללבורנטים ברשויות מקומיות
כפי שפורסם בהרחבה בדף המידע של מלם שכר לחודש אוגוסט  ,2016ביום  18.4.2016נחתם הסכם קיבוצי כללי
(הסכם לבורנטים) בין מרכז השלטון המקומי ,שלוש הערים הגדולות ומרכז המועצות האזוריות לבין הסתדרות
העובדים הכללית החדשה ,בעניין דירוג שכר חדש – לבורנטים.

תשלום תוספות אחוזית ושקלית
בהמשך להסכם ובתוקף מיום  1.1.2016בדיעבד ,במשכורת חודש פברואר  2017שולמו לעובדים בדירוג לבורנטים
שתי תוספות חדשות כדלקמן:


תוספת אחוזית  2016בשיעור ;1.775%



תוספת שקלית  2016בסכום .₪ 111.19

הקדמת תחילת דירוג לבורנטים מאפריל  2016לינואר 2016
לפי נוסח ההסכם המקורי ,המעבר לדירוג לבורנטים אמור היה להתחיל מחודש החתימה על ההסכם ,קרי מחודש
אפריל  .2016לפי ההבהרה שהתקבלה ממרכז השלטון המקומי ,מאחר ועובדים בדירוג לבורנטים זכאים לתוספות
שכר הנ"ל (אחוזית  2016ושקלית  )2016בתוקף מיום  ,1.1.2016אפשר להקדים מעבר עובדים לדירוג לבורנטים
מחודש אפריל  2016ל 1.1.2016-ובלבד שערב המעבר עובדים אלה היו מדורגים בדירוג טכנאים והנדסאים בלבד.
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