תאריך פרסום27.4.2017 :

מס הכנסה וביטוח לאומי

החודש בדף המידע

דיווח שנתי על ניכויים ממשכורת ומשכר

מס הכנסה וביטוח לאומי
 דיווח שנתי על ניכויים ממשכורת
ומשכר עבודה (טופס  )0126ועל
ניכויים מתשלומים שאינם
משכורת או שכר עבודה (טופס
 )0856לשנת המס  – 2016הארכת
מועד הגשה;
 הארכת תקופת הלידה וההורות
(חופשת הלידה) והרחבת הזכויות
של האב בתקופת הלידה;

שכר והסכמים קיבוציים
 הסכם שכר לעובדי ההוראה מיום
;19.3.2017
 עדכון תוספות שכר רוחביות
שאינן מובאות בחשבון לעניין
חישוב ערך שעה;
 סבסוד ארוחות  -ביטול הוראות
תכ"מ והפחתת קצובת כלכלה;

עדכוני שכר בשלטון המקומי
 הסכם קיבוצי לעובדי הוראה
בבתי הספר העל –יסודיים
בשלטון במקומי.

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.

עבודה (טופס  )0126ועל ניכויים
מתשלומים שאינם משכורת או שכר
עבודה (טופס  )0856לשנת המס – 2016
הארכת מועד הגשה
לפי סעיף  166לפקודת מס הכנסה ,על המעסיק/המנכה להגיש דוח שנתי לגבי
תשלום הכנסת עבודה לעובד (טופס  )0126ולגבי תשלום הכנסה חבת ניכוי
(טופס  ,)0856באופן מקוון ,עד ל 30-באפריל שלאחר שנת המס שלגביה
מוגש הדוח ,בצירוף הצהרה שלפיה הפרטים והידיעות שמסר בדוח הינם
נכונים ומלאים ,ושבידיו פלט חתום של הדוח האמור.
דוח מעסיק מקוון ודוח מנכה מקוון ,לפי העניין ,הינו דוח ששודר ישירות
לשע"מ באמצעות מייצגים המקושרים למחשב שע"מ או באמצעות אתר
האינטרנט של רשות המסים בישראל שכתובתוwww.mof.gov.il/taxes :
יודגש כי דוח כאמור ,נחשב כדוח שהוגש ,רק אם הוגש טופס ההצהרה
חתום על ידי המעסיק/משלם או מייצגו למחלקת תפעול (מוקד הניכויים)
שבחטיבת שירות לקוחות שברשות המסים בישראל.
תאריך הגשת הדוח הינו התאריך שבו התקבל טופס ההצהרה ,כאמור,
במוקד הניכויים.
את טופס ההצהרה ניתן לשלוח למחלקת התפעול באחת מהדרכים הבאות:


בדואר ישראל לכתובת :מוקד הניכויים במחלקת תפעול ,ת.ד2648 .
(בית דניאל) ,ירושלים.9102601 ,



במשרדי השומה /בעמדות מש"מ שבמשרדי השומה.



לכתובת דואר אלקטרוני126.856@taxes.gov.il :



לפקס שמספרו .02-5019418

ביום  6.3.2017פרסמה רשות המסים הודעה לפיה הוארך מועד הגשת
הדוחות השנתיים ,לחייבים בהגשת דוחות  126ו 856 -לשנת המס  2016עד
לתאריך  ,31.5.2017וטופסי ההצהרה לשנת  2016אפשר להגיש במועדים
כדלקמן:
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מעסיק/מנכה אשר ישדר את הדוח לשנת המס  2016עד ליום  ,31.5.2017רשאי להגיש את טופס ההצהרה עד
ליום  31.10.2017ויראו את הדוח כדוח שהוגש במועד החוקי ,על כל המשתמע מכך.



מעסיק/מנכה אשר לא שידר את הדוח עד ליום  , 31.5.2017אך שידר אותו עד ליום  30.6.2017וגם הגיש את
טופס ההצהרה עד ליום זה ,לא יוטל עליו עיצום כספי.



מעסיק/מנכה שלא שידר את הדוח עד ליום  30.6.2017יראו אותו כמי שלא הגיש את הדוח במועד .במקרה
כזה ,מועד ההגשה יהיה המועד בו הגיש את טופס ההצהרה לאחר שהשלים את שידור הדוח.

הארכת תקופת הלידה וההורות (חופשת הלידה) והרחבת
הזכויות של האב בתקופת הלידה
ביום  2.4.2017פורסם ברשומות חוק שינויים בהסדר תקופת הלידה וההורות (תיקוני חקיקה) ,התשע"ז2017-
במסגרתו תוקנו ,בין השאר ,חוק עבודת נשים ,התשי"ד( 1954-תיקון מס'  )57וחוק הביטוח הלאומי [נוסח
משולב] ,התשנ"ה( 1995-תיקון מס'  )193ולהלן עיקרי התיקון:

הארכת חופשת הלידה
החל ב 1-בינואר  2017הוארכה חופשת הלידה בשבוע נוסף כדלקמן:


מי שילדה ביום  1.1.2017ואילך תהיה זכאית לדמי לידה עבור  15שבועות  105 -יום (במקום  14שבועות 98 -
יום).



מי שזכאית לתקופה חלקית  -תהיה זכאית לדמי לידה עבור  8שבועות (במקום  7שבועות).



אישה ,שילדה יותר מתינוק אחד ,זכאית עוד בטרם השינוי להארכת חופשת הלידה ב 3 -שבועות נוספים בגין
כל ילד נוסף ,ואם עומדת בכללי הזכאות המלאה ,מקבלת בגינם דמי לידה .לפיכך ,מי שילדה ביום 1.1.2017
ואילך תאומים זכאית לדמי לידה עבור  18שבועות (במקום  17שבועות)( .מי שזכאית לתקופה חלקית תהיה

זכאית לדמי לידה עבור  10שבועות במקום  9שבועות).
להארכת החופשה בתשלום זכאים גם הורה מאמץ ,הורה במשפחת אומנה והורה מיועד (פונדקאות) שמועד קבלת
הילד היה ב 1.1.2017-ואילך.

שיפורים בתנאי הזכאות לחופשת לידה לאב
לגבי זכאותו של אב לחופשת לידה:


מעתה חופשת הלידה המינימלית של אב תהיה  7ימים רצופים (במקום  21ימים שהיו עד כה).



אב יוכל לצאת לחופשת לידה לתקופה של  7ימים ביחד עם בת זוגו ,על חשבון ימי הזכאות של בת הזוג.

היערכות המוסד לביטוח לאומי
לפי הודעת המוסד לביטוח לאומי מיום  ,4.4.2017תשלום דמי הלידה/דמי החופשה לזכאיות ולזכאים עבור השבוע
הנוסף ,יבוצע באופן הבא:


מי שזכאית לחופשה במהלך התקופה מ 1.1.2017-עד  - 31.5.2017תקבל את התשלום לחשבון הבנק שבו
שולמו דמי הלידה/דמי החופשה עד לתאריך .1.6.2017



בימים אלה נשלחת הודעה בדואר לזכאיות.

היערכות במערכות מלם שכר
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במהלך החודש הקרוב ,מערכות השכר של מלם שכר יעודכנו בהתאם לשינוי החקיקה בדבר הארכת חופשת הלידה
כמפורט לעיל .פרטים נוספים יועברו בהמשך.

שכר והסכמים קיבוציים
הסכם שכר לעובדי ההוראה מיום 19.3.2017
ביום  30.9.2016נחתם בין ממשלת ישראל לבין הסתדרות המורים בישראל הסכם קיבוצי ,אשר עסק ,בין היתר,
באופן הקצאת עלות לעובדי הוראה ובשינויים נוספים בקשר לקידום בדרגות ובקשר לטבלאות שכר ,ובהתחייבות
למיצוי תביעות ו"שקט תעשייתי" לתקופה שעד יום ( 30.6.2018להלן" :הסכם ספטמבר .)"2016
ביום  19.3.2017נחתם בין הצדדים הסכם קיבוצי נוסף (להלן" :ההסכם") ובו הסכמות על שינויים באופן הקצאת
העלות שנקבעה בהסכם ספטמבר  2016ובדבר הקצאת עלות נוספת כנגד הארכת תקופת מיצוי התביעות ותקופת
השקט התעשייתי לתקופה שעד יום .30.6.2019
בהמשך לכך ,ביום  5.4.2017פרסם משרד החינוך חוזר לבעלויות תשע"ז 3/בנושא תוספת שקלית לעובדי הוראה
החל מיום  1.9.2016עם ההוראות לגבי תשלום תוספת שקלית  2016לעובדי הוראה ,כדלקמן:


החל מיום  ,1.9.2016תשולם תוספת שקלית  2016לכל העובדים המדורגים בדירוג עובדי הוראה ,המועסקים
על ידי הבעלויות על מוסדות החינוך המפוקחים על ידי משרד החינוך (להלן" :עובדי הוראה") ,ואשר
מועסקים בשלבי החינוך הבאים:
 גני ילדים;
 בתי ספר יסודיים;
 חטיבות ביניים;
 מכללות להכשרת עובדי הוראה.



יצוין כי לתוספת שקלית  2016זכאים עובדי הוראה כדלקמן:
 עובדי הוראה המועסקים לפי תנאי רפורמת "אופק חדש";
 עובדי הוראה המועסקים שלא עפ"י תנאי הרפורמה;
 מפקחים של משרד החינוך.



למען הסר ספק ,ההסכם לא חל על עובדי ההוראה המלמדים בחטיבות העליונות.



להלן הטבלה המפרטת תעריפי תוספת שקלית  2016למשרה מלאה לעובדי הוראה המועסקים שלא עפ"י תנאי
הרפורמה ומפקחים של משרד החינוך:

מועד
סכום תוספת שקלית 2016

מ1.9.2016-
עד 28.2.2017

מ1.3.2017-
עד 31.5.2019

מ1.6.2019-
עד 31.8.2019

מ1.9.2019-
עד 31.8.2020

מ1.9.2020-
ואילך

₪ 108.18

₪ 193.64

₪ 501.96

₪ 501.96

₪ 543.33
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להלן הטבלה המפרטת תעריפי תוספת שקלית  2016למשרה מלאה לעובדי הוראה אקדמאים המועסקים לפי
הסכם רפורמת "אופק חדש":

דרגת מורה אקדמאי
המועסק בתנאי רפורמת
אופק חדש
דרגה 1

מ1.3.2017-
עד 31.5.2019

מ1.6.2019-
עד 31.8.2019

מ1.9.2019-
עד 31.8.2020

מ1.9.2020-
ואילך

₪ 340.17

₪ 648.48

₪ 730.83

₪ 1,074.37

דרגה 1.5

₪ 319.78

₪ 628.09

₪ 703.73

₪ 1,011.48

דרגה 2

₪ 299.39

₪ 607.70

₪ 676.64

₪ 948.59

₪ 246.52

₪ 554.83

₪ 643.85

₪ 872.47

₪ 611.07

₪ 796.36

₪ 593.51

₪ 755.61

דרגה 4

₪ 575.96

₪ 714.86

דרגה 4.5

₪ 538.96

₪ 628.96

₪ 501.96

₪ 543.33

דרגה 2.5

מ1.9.2016-
עד 28.2.2017

₪ 108.18

דרגה 3
₪ 193.64

דרגה 3.5

יתר הדרגות


₪ 108.18

₪ 193.64

₪ 501.96

₪ 501.96

להלן הטבלה המפרטת תעריפי תוספת שקלית  2016למשרה מלאה לעובדי הוראה לא אקדמאים המועסקים
לפי הסכם רפורמת "אופק חדש":

דרגת מורה לא אקדמאי
המועסק בתנאי רפורמת
אופק חדש
דרגה 1

מ1.9.2019-
עד 31.8.2020

מ1.9.2020-
ואילך

מ1.9.2016-
עד 28.2.2017

מ1.3.2017-
עד 31.5.2019

מ1.6.2019-
עד 31.8.2019

₪ 730.83

₪ 1,074.37

דרגה 1.5

₪ 703.73

₪ 1,011.48

דרגה 2

₪ 676.64

₪ 948.59

₪ 643.85

₪ 872.47

דרגה 2.5
דרגה 3

₪ 108.18

₪ 193.64

₪ 501.96

₪ 611.07

₪ 796.36

דרגה 3.5

₪ 593.51

₪ 755.61

דרגה 4

₪ 575.96

₪ 714.86

דרגה 4.5

₪ 538.96

₪ 628.96

₪ 501.96

₪ 543.33

יתר הדרגות


₪ 108.18

₪ 193.64

₪ 501.96

יצוין כי עובד הוראה יהיה זכאי לתוספת שקלית  2016בסכום שיחושב באופן יחסי לחלקיות משרתו בהשוואה
לעובד הוראה במשרה מלאה ,גם במקרה בו חלקיות משרתו של עובד ההוראה עולה על  100%משרה.



החל מחודש ינואר  2017יעודכן ,אחת לשנה ,בחודש ינואר (להלן" :חודש העדכון") ,סכום התוספת השקלית
שייקבע ,כאמור לעיל ,לפי שיעור עליית מדד החדש לעומת המדד הקודם .אולם ,אם בשנה מסוימת שיעור
השינוי במדד יהיה שלילי ,לא יבוצע בשל כך עדכון סכום התוספת השקלית לעובדי הוראה ,והעדכון יידחה
למועד עדכון בו ניתן יהיה לבצע עדכון חיובי תוך קיזוז מלוא השיעור השלילי ,על פי חישוב לפי שיעור עליית
המדד החדש לעומת המדד הקודם האחרון ששימש לעדכון התוספת.
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לעניין זה:
"מדד" – מדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
"המדד החדש" – מדד חודש דצמבר של השנה שקדמה לחודש העדכון.
"המדד הקודם" – מדד חודש דצמבר של השנה שקדמה לחודש העדכון הקודם ,ולעניין העדכון הראשון – מדד
חודש דצמבר ( 2015שהתפרסם בחודש ינואר .)2016


התוספת השקלית  2016לעובדי הוראה:


מהווה שכר לכל דבר ועניין ,ותובא בחשבון לחישוב:
 ערך שעה לעניין חישוב התמורה עבור ביצוע "שעות מילוי מקום" או עבור ביצוע "פעילויות בית
ספריות";
 הפחתת שכר בשל שעת היעדרות;
 תוספות שנתיו ת ומענקים שנתיים המחושבים על בסיס השכר המובא בחשבון לצורך חישוב ערך שעה
לעבודה נוספת;
 פיצויי פיטורים כמשמעותם בחוק פיצויי פיטורים ,התשכ"ג;1963-
 הפרשות לקופת גמל לקצבה (עבור עובד הוראה המבוטח בפנסיה צוברת בגין המשכורת הקובעת),
לקרן השתלמות וכל הפרשה או ניכוי אחרים הנהוגים לעניין שכר משולב;



לא תובא בחשבון לעניין חישוב השלמת השכר עד לשכר המינימום כמשמעותו בחוק שכר מינימום,
התשמ"ז .1987-למען הסר ספק מובהר כי התוספת מהווה "תוספת מוחרגת" לעניין הוראות חוק שכר
מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום – הוראת שעה) ,התשע"ה.2015-



לא תיכלל בבסיס לחישוב כל תוספת שכר וכל תוספת לשכר (אחוזית ושקלית).

שינויים נוספים לפי ההסכם לעובדי הוראה
בהסכמים מיום  30.9.2016ו 19.3.2017-מפורטים שינויים נוספים שצפוים לחול בשכר עובדי ההוראה.
ככל שיתקבלו הנחיות על יישום סעיפים נוספים שבהסכמים הנ"ל ,ייצא פרסום על כך בהתאם בדפי המידע של
מלם שכר.

עדכון תוספות שכר רוחביות שאינן מובאות בחשבון לעניין
חישוב ערך שעה
כפי שפורסם בדף המידע של מלם שכר לחודש יולי  ,2016בהמשך להסכם קיבוצי (מסגרת) מיום 18.4.2016
והוראות ביצוע להסכם זה שפרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה ביום  ,28.6.2016בתוקף מיום 1.7.2016
מבוצע עדכון הדרגתי של תעריפי תוספות שכר רוחביות שאינן מובאות בחשבון לעניין חישוב ערך שעה.
מדובר בתוספות השכר שמתקיימים בהן התנאים שלהלן במצטבר:


אינן מובאות בחשבון לעניין חישוב ערך שעה;



אינן מושפעות מערך השעה ואינן מתעדכנות עקב עדכון המשכורת הקובעת לפנסיה;



משולמות על בסיס חודשי ,שבועי או יומי;



מתעדכנות על בסיס הסכמי תוספות היוקר ואין להן מנגנון עדכון אחר;



אינן נלקחות בחשבון לצורך חישוב השלמת שכר עד לשכר המינימום בהתאם לחוק שכר מינימום ,התשמ"ז-
.1987
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אינן מהוות רכיבי שכר המשולמים כהחזרי הוצאות מכל סוג שהוא.

ביום  14.3.2017פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר נוסף בנושא עדכון תוספות שכר רוחביות שאינן
מובאות בחשבון לעניין חישוב ערך שעה לפיו על פי התיקון להסכם המסגרת  ,2016אשר נחתם ביום ,8.8.2016
בשינוי לאמור בחוזר הממונה על השכר מיום  ,28.6.2016כל אחת מהתוספות המיוחדות כאמור לעיל יעודכנו
במועדים ובשיעורים כדלקמן:
תוקף

שיעור העדכון

מ 1.7.2016-עד 28.2.2017

1%

מ 1.3.2017-עד 31.5.2018

השלמה ל2.75% -

מ 1.6.2018-עד 30.11.2018

השלמה ל4.25% -

מ 1.12.2018-עד 28.2.2019

השלמה ל6% -

מ 1.3.2019-ואילך

השלמה ל7.75% -

להלן הטבלה העדכנית המפרטת תעריפי תוספות שכר רוחביות שאינן מובאות בחשבון לעניין חישוב ערך שעה:
תוספת שכר

תוספת מעונות בגין ילד עד גיל 5
תוספת מעונות
תוספת רמת הגולן
תוספת ערבה
תוספת שטחים
תוספת ניהול
גמול אחראי בטחון
אחראי לביטחון במוסד שבו עד 15
כיתות:
אחראי לביטחון במוסד שבו עד 15
או יותר כיתות:
עוזר לאחראי לביטחון בפנימייה:
עוזר לאחראי ביטחון בפנימייה
שאינה בתחום רשות מקומית:
תוספת לחוקרים מבקרים
גמול מנב"ס
בריכות
גמול חיפוש
גמול השתתפות בוועדה ציבורית
משמרת רצופה
תוספת רכב כבד א
תוספת רכב כבד ב
תוספת משאות
מאמץ הוצל"פ
משמרת כפולה
אחראי משמרת רנטגנאי
שטחים יומית ג' לפי  6ימים בשבוע
תוספת כביש פתוח
שטחים יומית לפי  6ימים בשבוע
שטחים יומית ב' לפי  6ימים בשבוע
תוספת שתיה
תוספת מאמץ
קבלת קהל ברצף

עד
30.6.2016

מ-
1.7.2016

מ-
1.3.2017

מ-
1.6.2018

מ-
1.12.2018

מ1.3.2019-

93.73
41.65
107.88
107.88
215.73
37.93

94.66
42.06
108.96
108.96
217.89
38.31

96.30
42.79
110.85
110.85
221.67
38.98

97.71
43.42
112.47
112.47
224.90
39.55

99.35
44.14
114.36
114.36
228.68
40.21

100.99
44.87
116.24
116.24
232.45
40.87

46.90

47.37

48.19

48.89

49.71

50.54

56.43

57.00

57.99

58.83

59.82

60.81

28.20
46.90

28.48
47.37

28.97
48.19

29.39
48.89

29.89
49.71

30.38
50.54

37.82
38.27
0.86
72.78
12.61
6.03
1.75
3.31
1.75
2.68
9.14
4.21
27.33
11.29
8.63
27.72
2.15
4.30
71.96

38.19
38.65
0.87
73.51
12.74
6.09
1.77
3.35
1.77
2.71
9.23
4.26
27.60
11.41
8.72
28.00
2.17
4.34
72.68

38.86
39.32
0.88
74.78
12.96
6.19
1.80
3.41
1.80
2.75
9.39
4.33
28.08
11.60
8.87
28.49
2.20
4.42
73.94

39.42
39.89
0.89
75.87
13.15
6.28
1.82
3.45
1.82
2.80
9.53
4.39
28.49
11.77
9.00
28.90
2.24
4.48
75.02

40.09
40.56
0.91
77.15
13.37
6.39
1.85
3.51
1.85
2.84
9.69
4.47
28.97
11.97
9.15
29.39
2.27
4.56
76.28

40.75
41.23
0.92
78.42
13.59
6.49
1.88
3.57
1.88
2.89
9.85
4.54
29.45
12.17
9.30
29.87
2.31
4.63
77.54
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סבסוד ארוחות  -ביטול הוראות תכ"מ והפחתת קצובת כלכלה
כפי שפורסם בדף המידע של מלם שכר לחודש מרץ  ,2017ביום  1.3.2017נחתם הסכם קיבוצי מיוחד בין המדינה
לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה (להלן" :ההסכם") ,ואשר בו ,בין היתר ,עוגן הסדר להשתתפות של
המדינה בהוצאות העובדים בשירות המדינה בגין ארוחות בשעות העבודה.
בהמשך לכך ,ביום  19.3.2017פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר בנושא סבסוד ארוחות  -ביטול
הוראות תכ"מ והפחתת קצובת כלכלה עם הוראות ביצוע בעניינים ,אשר מועד תחילתם הינו  ,1.3.2017כדלקמן:

תחולה


ההסכם חל על העובדים המועסקים בשירות המדינה ,אשר משכורותיהם מחושבות לפי הסכמים קיבוציים
החלים לגבי הדירוגים המיוצגים על ידי הסתדרות העובדים הכללית החדשה.



כמו כן ,ההסכם חל גם על כל העובדים המועסקים בשירות המדינה בחוזים אישיים ובחוזה בכירים.



למרות האמור לעיל ,ההסכם לא חל על העובדים המועסקים בדירוגים הבאים:
 דירוג הרופאים;
 דירוג עובדי המחקר הביטחוני;
 עובדי הוראה המועסקים לפי רפורמה "אופק חדש"; עובדי הוראה המועסקים לפי רפורמה "עוז
לתמורה"; עובדי הוראה המועסקים שלא לפי תנאי הרפרמה ומפקחים במשרד החינוך( .למען הסר ספק
אין מדובר בעובדים אשר שכרם צמוד לשכר עובדי הוראה לפי הסכמים אשר נחתמו עם הסתדרות
העובדים הכללית החדשה.

ביטול תשלום עבור שיחות טלפון


החל מיום  1.3.2017לא יחול עוד הסדר התשלום עבור שיחות טלפון הקבוע בסעיף  25.62לתקשי"ר.



כמו כן ,ככל שקיימות הוראות בהסכמים קיבוציים הנוגעות לתשלום עבור שיחות טלפון ,לרבות הוראות בדבר
הפרשות בגין תשלום זה ,הוראות אלו לא יחולו עוד.



נוסף על הדירוגים המיוצגים על ידי ההסתדרות כאמור לעיל ,הפסקת תשלום קצובת טלפון והחזר הוצאות
טלפון קווי אישי ,כאמור לעיל ,תחול גם על דירוגי חוזים מיוחדים ,חוזים אישיים ,חוזים בכירים וחוזים של
שכר כולל המועסקים בשירות המדינה.

הפחתת תעריפי קצובת כלכלה
החל מיום  1.3.2017יופחתו תעריפי דמי כלכלה וקצובת כלכלה ב ₪ 2-כל אחד כמפורט להלן:


דמי כלכלה לעובד המועסק ב 2-שעות נוספות לפחות ,כהגדרתם בחוזר הממונה על השכר והסכמי עבודה מיום
( 16.6.2013קצובת אש"ל ,דמי כלכלה בהעסקה בשעות נוספות והחזר הוצאות לינה) ,יופחתו ב ₪ 2-מ ₪ 18-ל-
.₪ 16



קצובת כלכלה כהגדרתה בחוזר הממונה על השכר והסכמי עבודה מיום ( 25.6.2013קצובת אש"ל לעובדי
מדינה) תופחת ב ₪ 2-כלהלן:
 תעריף א' – מ ₪ 29.50-ל;₪ 27.50-
 תעריף ב' – מ ₪ 57.00-ל;₪ 55.00-
 תעריף ג' – מ ₪ 84.50-ל.₪ 82.50-
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עדכוני שכר בשלטון המקומי
הסכם קיבוצי לעובדי הוראה בבתי הספר העל  -יסודיים
בשלטון המקומי
ביום  20.3.2016וביום  23.3.2017נחתמו הסכמים קיבוציים בין מרכז השלטון המקומי ושלוש הערים הגדולות לבין
ארגון המורים בבתי הספר העל-יסודיים .בהמשך לכך ,ביום  6.4.2017פרסם משרד החינוך חוזר לבעלויות
תשע"ז 4/עם ההוראות לגבי תשלום תוספת שקלית  2016לעובדי הוראה ,החל מיום  1.9.2016ולגבי תשלום תוספת
אחוזית  2016לעובדי ההוראה ,החל מיום  1.4.2017ולהלן עיקריו:

תחולה
ההסכמים הנ"ל חלים הן על עובדי הוראה המועסקים לפי תנאי רפורמת "עוז לתמורה" והן על עובדי הוראה
המועסקים שלא עפ"י תנאי הרפורמה ,המועסקים על ידי הבעלויות על מוסדות החינוך המפוקחים על ידי משרד
החינוך (להלן :עובדי הוראה") ,ואשר מועסק בחטיבות העליונות ובכיתות י"ג – י"ד.

תוספת שקלית אחידה לעובדי הוראה החל מיום 1.9.2016


החל מיום  1.9.2016יהיו עובדי ההוראה זכאים לתוספת תוספת שקלית  2016לעובדי הוראה כדלקמן:
סכום התוספת

תוקף
מ 1.9.2016-עד 31.3.2017

₪ 108.74

מ 1.4.2017-ואילך

₪ 176.70

מועדים נוספים בהם יחול שינוי בסכום התוספת השקלית יפורסמו בהמשך ,בסמוך למועד השינוי.


יצוין כי עובד הוראה יהיה זכאי לתוספת השקלית בסכום שיחושב באופן יחסי לחלקיות משרתו בהשוואה
לעובד הוראה במשרה מלאה ,גם במקרה בו חלקיות משרתו של עובד הוראה עולה על  100%משרה.



החל מחודש ינואר  2017יעודכן ,אחת לשנה ,בחודש ינואר (להלן" :חודש העדכון") ,סכום התוספת השקלית
לעובד הוראה שייקבע ,לפי שיעור עליית מדד החדש לעומת המדד הקודם .אולם ,אם בשנה מסוימת שיעור
השינוי במדד יהיה שלילי ,לא יבוצע בשל כך עדכון סכום התוספת השקלית לעובד הוראה ,והעדכון יידחה
למועד עדכון בו ניתן יהיה לבצע עדכון חיובי תוך קיזוז מלוא השיעור השלילי ,על פי חישוב לפי שיעור עליית
המדד החדש לעומת המדד הקודם האחרון ששימש לעדכון התוספת.
לעניין זה:
"מדד" – מדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
"המדד החדש" – מדד חודש דצמבר של השנה שקדמה לחודש העדכון.
"המדד הקודם" – מדד חודש דצמבר של השנה שקדמה לחודש העדכון הקודם ,ולעניין העדכון הראשון – מדד
חודש דצמבר ( 2015שהתפרסם בחודש ינואר .)2016



התוספת השקלית לעובדי הוראה:


מהווה שכר לכל דבר ועניין ,ותובא בחשבון לחישוב:
 ערך שעה לעניין חישוב התמורה עבור ביצוע "שעות מילוי מקום" (בין אם במקום שעה תומכת הוראה
ובין אם לאו) ,הפחתת שכר בשל שעת היעדרות ומענק יובל;
 פיצויי פיטורים כמשמעותם בחוק פיצויי פיטורים ,התשכ"ג;1963-
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 הפרשות לקופת גמל לקצבה כאמור בסעיף  46להסכם עוז לתמורה ,לקרן השתלמות ,לקרן דפנה או
לכל קופה אחרת שבאה במקומה;


לא תובא בחשבון לעניין חישוב השלמת השכר עד לשכר המינימום כמשמעותו בחוק שכר מינימום,
התשמ"ז .1987-התוספת מהווה "תוספת מוחרגת" לעניין הוראות חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר
מינימום – הוראת שעה) ,התשע"ה.2015-



לא תיכלל בבסיס לחישוב כל תוספת שכר וכל תוספת לשכר (אחוזית ושקלית).

תוספת אחוזית 2016


החל מיום  1.4.2017עובדי ההוראה יהיו זכאים ל -תוספת אחוזית  2016לעובדי ההוראה בשיעור של .0.625%



מועדים נוספים בהם יחול שינוי בשיעור תוספת אחוזית  2016יפורסמו בהמשך ,בסמוך למועד השינוי.



תוספת אחוזית  2016תשולם בשיעור אחיד לכל עובד הוראה.



תוספת אחוזית  2016תחושב על בסיס השכר המשולב ,תוספת  ,2001תוספת  ,2008תוספת  ,2011תוספת
שחיקה  2011ותוספת עוז לתמורה (ככל שהעובד זכאי לה).



תוספת אחוזית  2016לעובדי הוראה תובא בחשבון לחישוב:


תוספת אחוזיות המחושבות מהשכר המשולב ,למעט תוספת  ,2001תוספת  ,2008תוספת  ,2011תוספת
שחיקה  ,2011תוספת עוז לתמורה ותוספת דרגת קידום;



ערך שעה לצורך חישוב התמורה עבור ביצוע "שעות מילוי מקום" (בין אם במקום שעה תומכת הוראה ובין
אם לאו) והפחתת שכר בשל שעת היעדרות;



פיצויי פיטורים כמשמעותם בחוק פיצויי פיטורים ,התשכ"ג;1963-



הפרשות לקופת גמל לקצבה כאמור בסעיף  46להסכם עוז לתמורה ,לקרן השתלמות ולקרן דפנה או כל
קופה אחרת שבאה במקומה.



תוספת אחוזית  2016לעובדי הוראה לא תובא בחשבון לעניין חישוב השלמת השכר עד לשכר המינימום
כמשמעותו בחוק שכר מינימום ,התשמ"ז .1987-התוספת מהווה "תוספת מוחרגת" לעניין הוראות חוק
שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום – הוראת שעה) ,התשע"ה.2015-

תוספות הסכם  '87ו'94-
החל מיום  1.4.2017תוספת הסכם  '87ותוספת הסכם  ,'94המשולמות לעובדי הוראה ,יוגדלו בשיעור של 0.625%
ביחס לערכם השקלי ערב חתימת ההסכמים הנ"ל .לפיכך החל מיום  1.4.2017סכומן יעמוד על:
תוספת הסכם '87
סוג עובד הוראה

סכום תוספת '87

מורה בחט"ע המועסק בתנאי רפורמת עוז לתמורה

₪ 246.39

יתר עובדי ההוראה בחט"ע

₪ 177.05

תוספת הסכם '94
סוג עובד הוראה

סכום תוספת '87

מורה בחט"ע המועסק בתנאי רפורמת עוז לתמורה

₪ 221.57

יתר עובדי ההוראה בחט"ע

₪ 159.22
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