תאריך פרסום29.6.2017 :

החודש בדף המידע
מס הכנסה וביטוח לאומי
 הטבות מס לישובים לפי
סעיף  11לפקודת מס הכנסה
– הבהרה לגבי הוראות
המעבר;

שכר והסכמים קיבוציים
 עדכון תעריף קצובת הבראה
לשנת ;2017
 תשלום מענק יובל לעובדי
הוראה;

עדכוני שכר בשלטון
המקומי
 הסכם קיבוצי לדרוג חינוך
ונוער ,חברה וקהילה מיום
;18.5.2017

דיני עבודה
 העסקה נכונה של בני נוער.

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.

מס הכנסה וביטוח לאומי
הטבות מס לישובים לפי סעיף  11לפקודת
מס הכנסה – הבהרה לגבי הוראות
המעבר
כפי שפורסם בדף המידע של מלם שכר לחודש ינואר  ,2016ביום 9.12.2015
תוקנו סעיף  11לפקודת מס הכנסה והחוק לסיוע לשדרות וליישובי הנגב
המערבי .במסגרת התיקון נקבע ניקוד לכל ישוב לפי קריטריונים שונים.
ישוב אשר עונה על הקריטריונים ,שנקבעו ,מוגדר כ"-ישוב מוטב".
ביום  20.6.2017פרסמה רשות המסים הבהרה לעניין סעיפים (ב) ו(-ג)
להוראות מעבר למתן הטבות מס ליישובים לפי סעיף  11לפקודת מס
הכנסה.
לפי ההבהרה ,יחיד שהיה תושב אחד הישובים :אשלים ,גונן ,טללים ,יחיעם,

להבות הבשן ,מדרשת בן גוריון ,משאבי שדה ,נתיב השיירה ,עברון ,עכו,
רתמים ,שבי ציון ,שדה בוקר; זכאי בשנים  2016ו 2017-להנחה ממס,
בהתאם לתחילת התושבות בישוב המזכה בשיעור של  9%על ההכנסה
השנתית ברוטו עד התקרה של  ₪ 156,000אף אם היה לתושב באחד
הישובים האלה לאחר .31.12.2015
לגבי הישובים :מרחב עם ,רביבים ,שייח' דנון – יחיד תושב אחד הישובים
הנ"ל זכאי להנחה ממס בשיעור של  9%על ההכנסה השנתית ברוטו עד
התקרה של  ₪ 156,000בגין שנת  2016בלבד.
יודגש כי החוזר האמור של רשות המסים מיום  20.6.2017מבטל את
ההנחיות שפורסמו על ידי רשות המסים בנושא הנ"ל בחוזר מיום
 ,26.2.2017לפיו ההטבה ממס למי שהתחיל להתגורר באחד יישובים
ברשימה כדלעיל החל מ 1.1.2016 -ואילך הינה  7%על ההכנסה השנתית
ברוטו עד התקרה של ( ₪ 132,000כפי פורסם בדף המידע של מלם שכר
לחודש מרץ .)2017
השינוי ייושם במערכות השכר של מלם שכר ,לקראת שכר יולי .2017
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שכר והסכמים קיבוציים
עדכון תעריף קצובת הבראה לשנת 2017
תעריף קצובת הבראה במגזר הציבורי
לפי חוזר הממונה על השכר והסכמי עבודה מיום  ,16.5.2017החל מ 1.6.2017 -התשלום ליום הבראה במגזר
הציבורי יעודכן מסכום של  ₪ 421לסכום של .₪ 424
תעריף קצובת הבראה בקצבת גמלאים במגזר הציבורי שקצבתם הוקפאה והוצמדה למדד
בשנת  2017ערך יום הבראה המשולמת לגמלאים המקבלים פנסיה תקציבית ,אשר הוקפאה והוצמדה למדד ,נשאר
ללא שינוי בסך .₪ 429
תעריף קצובת הבראה לסטודנטים המועסקים בשירות הציבורי
לפי חוזר הממונה על השכר והסכמי עבודה מיום  ,18.6.2017החל מיום  1.6.2017יעודכן סכום קצובת הבראה
לסטודנטים ,המועסקים בשירות הציבורי ,מסך של  ₪ 1.36לכל שעת עבודה לסך של  ₪ 1.37לכל שעת עבודה ,לפי
התנאים שבהסכם מיום .17.2.1999
תעריף קצובת הבראה במגזר הפרטי – טרם עודכן .התעריף לשנת  2016הינו  ₪ 378ליום הבראה.

תשלום מענק יובל לעובדי הוראה
כמידי שנה ,עפ"י הסכמי השכר הקיבוציים ,במשכורת חודש יוני משולם מענק יובל לעובדים בדירוגי ההוראה,
לרבות עובדי הוראה המועסקים בתנאי רפורמות "אופק חדש" ו"עוז לתמורה".
בדירוגי ההוראה ,הוותק המינימאלי הנדרש לקבלת מענק יובל עומד על  25שנה.
הוותק לצורך תשלום מענק יובל אינו כולל שנות ותק מואץ כגון :לימודי תואר שני ,שלישי ,לימודי תעודה וכד'.
המענק מחושב לפי  60%מהשכר המהווה בסיס לערך שעה ובהתאם לחלקיות המשרה וימי העבודה בשנת הזכאות.
מענק היובל אינו מהווה שכר לשום עניין ,ולא משמש בסיס להפרשות סוציאליות כגון :קופת גמל וקרן השתלמות.

עדכוני שכר בשלטון המקומי
הסכם קיבוצי לדרוג חינוך נוער ,חברה וקהילה מיום 18.5.2017
ביום  18.5.2017נחתם הסכם קיבוצי כללי בין המעסיקים (מרכז השלטון המקומי ,שלוש הערים הגדולות ומרכז
המועצות האזוריות) ,לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה ,לעניין תנאי העסקתם של עובדי הוראה
המועסקים בתפקידי חינוך נוער ,חברה וקהילה ולהלן עיקריו:
תחולה ותחילה


ההסכם חל רק על עובדים המועסקים בתפקידי חינוך נוער חברה וקהילה ,לפי טבלאות השכר של עובדי
החינוך המשלים או על פי טבלאות השכר של המדריכים השעתיים.



לפי ההבהרה שהתקבלה ממרכז השלטון המקומי ,בשלב הזה ההסכם לא חל על קציני ביקור סדיר (קב"סים).

 תוקף ההסכם הינו מ.1.11.2016-
תוספת תואר שלישי


עובדים בעלי תואר אקדמי שלישי ( ,)PHDשהוא בזיקה לתפקידם ברשות המקומית וניתן על ידי מוסד מוכר
להשכלה גבוהה בארץ או תואר מחו"ל ,אשר קיבל אישור "שקילות" לתואר ישראלי על ידי משרד החינוך ,או
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עובדים בעלי דרגת שכר שוות ערך לדרגת שכר אקדמית לתואר שלישי ,שאושרה על ידי משרד החינוך ,יהיו
זכאים לתוספת תואר שלישי בגובה של  ,10%במקום תוספת תואר שני המשולמת כיום בשיעור של .5%


על תוספת תואר שלישי יחולו כל ההוראות החלות על תוספת תואר שני.

עדכון גמול "כפל תואר"


שיעור גמול "כפל תואר" יעלה מ 6.0% -ל.10.5% -

 לא חל שום שינוי ביתר ההוראות לעניין גמול "כפל תואר".
עדכון גמולי הניהול וגמול ניהול למנהל מחלקה


מנהל מחלקות הבאות :נוער ,ספורט ,תרבות ,אירועים ,קידום נוער ותרבות תורנית ,יהיו זכאים לגמול ניהול
כמפורט להלן:
 ברשות בין  30,000תושבים ל 79,999-תושבים ,יעלה שיעור גמול ניהול מ 30%-ל.38%-
 ברשות בין  80,000תושבים ומעלה ,יעלה שיעור גמול ניהול מ 30%-ל.43%-



יצוין כי ,גמול ניהול לסגני מנהלי המחלקות הנ"ל ,לא יהיה בשיעור של  70%מהגמול החדש של מנהלי

המחלקות כאמור לעיל ,אלא לפי שיעור גמול ניהול אשר היה ערב חתימת ההסכם בתוספת .5%
קצובת ביגוד
החל מקצובת ביגוד שתשולם בחודש יולי ( 2018בגין שנת  ,)2017עובדים שצברו ותק של  15שנה (במקום וותק של
 26שנה) יהיו זכאים לתשלום קצובת ביגוד לפי רמה .4
מועדון "שלך"
החל מ 1.1.2017-עודכנה השתתפות המעסיק במועדון "שלך" ,לעובד המועסק מעל  3חודשים ומעל רבע משרה ל-
 ₪ 336לשנה.

דיני עבודה
העסקה נכונה של בני נוער
לקראת חופשת הקיץ הקרבה ,להלן סקירה מקיפה של עיקרי הכללים לעניין העסקה נכונה של בני נוער:

גיל העסקה
אסור להעסיק בני נוער מתחת לגיל  .14נער שמלאו לו  14וטרם מלאו לו  ,15ניתן להעסיקו רק בחופשות רשמיות
מלימודים ורק בעבודות קלות שאין בהן כדי להזיק לבריאותו ולהתפתחותו .במהלך שנת הלימודים מותר להעסיק
בני נוער מגיל  15ומעלה ,ובלבד שלא חל עליהם חוק לימוד חובה ,התש"ט –  .1949אין להעסיק נערים (גם אם
מלאו להם  15שנה ולא חל עליהם חוק לימוד חובה) בעבודות מסוכנות מסוימות ,כגון :עבודה עם מכונות גזירה
וחיתוך כבדות ,ייצור ועיבוד חומרים מתלקחים במהירות ,עבודה במקומות שהטמפרטורה אינה בין  4ל40-
מעלות .לגבי העסקת נוער בהופעה ובפרסומת ,ישנם כללים מיוחדים ,ובעניין זה דורשת העסקת נער מתחת לגיל
 ,15לקבלת היתר מיוחד ממשרד העבודה והרווחה ,וחלים כללים מיוחדים לעניין תנאי העסקה ושעות ההעסקה.

מסמכים ואישורים
המעסיק נדרש להחזיק במקום העבודה של הנער/ה ,צילום תעודת זהות שלו/ה או של הוריו/ה ,בצירוף אישור
רפואי להעסקתו .בעבודות מסוימות ,יש לקבל אישור מיוחד של רופא תעסוקתי ,כתנאי להעסקתו של הנער.
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חוק הודעה לעובד
חובה למסור לכל נער ונערה ,תוך  7ימים מיום תחילת העבודה ,טופס בנוסח הקבוע בתקנות ,שבו מפורטים בין
היתר :זהות המעסיק והעובד ,תאריך תחילת העבודה ומשך התקופה בה יועסק ,עיקרי התפקיד של העובד ,שמו
ותפקידו של הממונה הישיר של העובד ,גובה השכר לשעה של העובד ,אורכו של יום העבודה ושל שבוע העבודה וכן
פרטים נוספים שיוכלו לסייע לעובד לדעת טוב יותר מה מצופה ממנו במהלך תקופת עבודתו.

שעות עבודה
שעות עבודה ביום  /בשבוע  -נער יועסק לכל היותר  8שעות ביום חול ו 7 -שעות ביום שישי או ערב חג ולא יותר מ-
 40שעות שבועיות .ניתן להעסיק בני  16ומעלה במקום עבודה שמותר לעבוד בו יותר מ 8-שעות ביום ,לפי חוק
שעות עבודה ומנוחה ,התשי"א –  ,1951עד  9שעות ביום ולא יותר מ 40-שעות שבועיות.
הפסקות  -לאחר  6שעות עבודה ,חובה לתת הפסקה של  45דקות ,מתוכן לפחות חצי שעה רצופה .ביום שישי או
ערב חג יש לתת הפסקה של חצי שעה לפחות .על המעסיק לאפשר לנער העובד הפסקות לשם שימוש בחדר
השירותים בהתאם לצרכיו וזאת במסגרת שעות עבודתו.
עבודת לילה  -בין השעות  20.00בערב ל 08.00 -בבוקר ,אין להעסיק בני נוער שגילם מתחת ל .16 -נערים מעל גיל
 16לא יועסקו בין השעות  22:00בלילה ל 06:00 -בבוקר .בני נוער שגילם הוא  16עד  ,18ניתן להעסיק בחופשות
רשמיות מלימודים עד השעה  ,24:00וזאת בתנאי שהמעסיק ידאג להסעת העובד לביתו.
יום המנוחה השבועי  -אין להעסיק בני נוער ביום המנוחה השבועי (ליהודי יום המנוחה השבועי הינו יום שבת .בן
דת אחרת יכול לבחור בין הימים שישי שבת וראשון).
שעות נוספות  -העסקה בשעות נוספות אסורה.
רישום שעות העבודה
חובה על מעסיק לערוך רישום מדויק של שעות העבודה של בני הנוער ,ואם רישום זה נעשה באמצעי שאינו מכני או
אלקטרוני (שעון נוכחות) ,יש לאשר את רישום שעות העבודה בסיומו של כל יום עבודה ,בחתימה של הנער
והמעסיק.

נסיעות לעבודה
בנוסף למשכורת ,ישולמו הוצאות הנסיעה מהמגורים אל מקום העבודה ובחזרה (בסכום של עד  ₪ 22.60ליום
עבודה) .לפי הסכם קיבוצי מעסיק מחויב לשלם רק את הסכום המינימלי הדרוש לבני הנוער בכדי להגיע לעבודה.
על המעסיק להקפיד ולוודא כי לבני הנוער יש אמצעים לחזור לביתם.

תשלום שכר בגין "תקופת התלמדות"" ,תקופת ניסיון".
כל תקופת העסקתו של הנער ,מחייבת תשלום שכר בעד העבודה ,לרבות תקופת "התלמדות" או ",תקופת "ניסיון".
יש לשלם שכר עבור כל שעת עבודה ,החל מן השעה הראשונה.
על כל שעה של "יום הכנה" או "השתלמות" או "ישיבת עבודה" צריך לשלם ,לרבות השתלמויות לקראת קייטנות.

קנסות ועונשים
אין להטיל על בני הנוער העובדים קנסות או עונשים ,כל ניכוי מהשכר ,בגין "קנסות" "נזקים" וכיוצא באלה אסור,
כל עוד לא הותר על פי החוק.

שכר המינימום לבני נוער עובדים
המחוקק קבע את הסכום המינימאלי אותו חובה על המעסיק לשלם לבן נוער שעובד משרה מלאה (עד  40שעות
שבועיות ,ולא יותר מ 173 -שעות בחודש) ,אף אם בני הנוער מוכנים לעבוד תמורת שכר נמוך יותר .שכר המינימום
לעובד במשרה חלקית יחושב יחסית לחלקיות המשרה.
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להלן פירוט תעריפי שכר מינימום לבני נוער לפי גילאים ,לשנת :2017
הסכום לחודש

תעריף שעה

גיל

 %משכר מינימום

₪ 17.34

חניך

60%

₪ 3,000.00

עד 16

70%

₪ 3,500.00

₪ 20.23

עד 17

75%

₪ 3,750.00

₪ 21.68

עד 18

83%

₪ 4,150.00

₪ 23.99

מס הכנסה וביטוח לאומי
הכנסתו של הנער העובד חייבת במס הכנסה לפי מדרגות המס הרגילות ,כאשר נער עובד ,בגילאים  16עד  ,18זכאי
לנקודת זיכוי ,נוסף על נקודות הזיכוי הרגילות .כלומר ,נער עובד בגילאים כדלעיל ,זכאי ל 3.25 -נקודות זיכוי,
ונערה עובדת זכאית ל 3.75 -נקודות זיכוי.
נער עובד פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות .המעסיק חייב בתשלום דמי ביטוח בשיעור מופחת משכרו
של הנער העובד ("חלק המעסיק") .בשנת המס  2017חלק המעסיק עומד על  0.38%עד לסכום של  ,₪ 5,804ו-
 2.02%מסכום זה ועד המקסימום (.)₪ 43,240

סנקציות כנגד מעסיקים מפרי החוק
מפקחי אגף האכיפה במשרד הכלכלה יקיימו במהלך חופשת הקיץ מבצעי אכיפה מוגברים בפריסה ארצית בתחום
עבודת הנוער .יצוין כי עיצום כספי על הפרת הוראות חוק יכול לנוע בין  5,110 – 35,740ש"ח ,לכל הפרה לכל עובד,
כך שהעיצום הכספי בגין הפרות של חוקי העבודה עלול להגיע לעשרות ואף מאות אלפי שקלים .בגין עבירות
חמורות אף מוגש כתב אישום פלילי.
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