תאריך פרסום30.8.2017 :

מס הכנסה וביטוח לאומי

החודש בדף המידע
מס הכנסה וביטוח לאומי
 דחיית העלאת גיל הפרישה
לנשים;
 הוספת  3ישובים חדשים
לרשימת הישובים המוטבים על
פי סעיף  11לפקודת מס הכנסה;

דחיית העלאת גיל פרישה לנשים


על פי חוק גיל פרישה ,תשס"ד ,2004-אישה שהגיעה לגיל  ,62זכאית
לפרוש מעבודתה ולקבל ,בהתקיים התנאים הקבועים לכך על פי דין או
הסכם ,גמלה בשל פרישתה מעבודתה כאמור.

שכר והסכמים קיבוציים



 הסכם שכר רופאים מיום
 – 25.8.2011יישום פעימה
נוספת;
 תשלום תמריץ אחיות;



כפי שפורסם בדף המידע של מלם שכר לחודש ינואר  ,2017בינואר 2017
התקבלה בכנסת ההחלטה לפיה גיל הפרישה לנשים ,שנולדו ביום
 1.8.1955ואילך ,יעלה בהדרגה מ 62-ל.64-



ביום  17.7.2017קיבלה ועדת הכספים של הכנסת עוד החלטה בעניין גיל

נדחתה כמה וכמה פעמים.

עדכונים בשלטון המקומי
 יישום החלטות ועדת מעקב מיום
 3.8.2017מכוח הסכם קיבוצי
לעובדים בדירוגים מהנדסים,
הנדסאים ,טכנאים ולבורנטים
מיום ;16.2.2017
 הנחיות לגבי העסקת מטפלות
במעונות יום (גילאי  ,)3 – 0חינוך
רגיל ,המופעלים ע"י רשויות
מקומיות;

דיני עבודה
 חוק עבודת הנשים (תיקון מס'
 ,)58התשע"ז – 2017-שעת
היעדרות לעובדת שבן זוגה
במילואים.

גיל הפרישה לנשים אמור היה לעלות בהדרגה מ 62-ל .64-העלאה זו

הפרישה לנשים ובהמשך להחלטה זו ביום  3.8.2017פורסם ברשומות
חוק גיל פרישה (תיקון מס'  )6התשע"ז ,2017-לפיו ,העלאה הדרגתית
בגיל הפרישה לנשים מ 62-ל 64-תידחה ובינתיים גם נשים שנולדו מיום
 1.8.1955ועד ליום ( 29.2.1956כולל) זכאיות לפרוש בגיל .62


להלן פירוט הוראות החוק לגבי הנשים שנולדו ביום  1.3.1956ואילך :
 שר האוצר יביא לאישור ועדת הכספים של הכנסת ,לא יאוחר מיום
 ,15.11.2017את המלצותיו לעניין גיל הפרישה לנשים שנולדו ביום
 1.3.1956ואילך; ההמלצות ייקבעו בהתחשב בהמלצות הועדה
הציבורית ,ויכול שיכללו שינוי בגיל הפרישה לנשים ,בתנאים
שייקבעו.
 ועדת הכספים של הכנסת תיתן החלטתה בעניין המלצות השר עד
ליום .15.2.2018
 אם ועדת הכספים של הכנסת תאשר את המלצות השר ,וההמלצות

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.

האלה תחייבנה את שינוי טבלת גיל הפרישה לנשים ,יוציא שר
האוצר צו לשינוי החוק בהתאם.
 אם שר האוצר לא יביא את המלצותיו לוועדת הכספים של הכנסת
וגם ועדת הכספים של הכנסת לא תקבל החלטה כלשהי אחרת –
יעמוד גיל הפרישה לאישה על  62שנים .כלומר ,בוטלה ברירת
המחדל של העלאת גיל הפרישה לנשים.
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 אם שר האוצר כן יביא לאישור ועדת הכספים של הכנסת את המלצותיו ,אך ועדת הכספים של הכנסת לא
תאשר ולא תקבל החלטה כלשהי אחרת ,יהיה גיל הפרישה לאישה שנולדה ביום  1.3.1956ואילך,
כדלקמן:
תאריך הלידה מ-

תאריך הלידה עד-

גיל הפרישה

1.3.1956

31.10.1956

 62ו 4-חודשים

1.11.1956

30.6.1957

 62ו 8-חודשים

1.7.1957

28.2.1958

63

1.3.1958

31.10.1958

 63ו 4-חודשים

1.11.1958

30.6.1959

 63ו 8-חודשים

1.7.1959

ואילך

64




לוחות הביטוח הלאומי יותאמו לחוק גיל הפרישה המעודכן ,בהתאם.

יצוין ,כי מערכות השכר של מלם שכר הותאמו לשינוי בחוק.

הוספת  3ישובים חדשים לרשימת הישובים המוטבים על פי
סעיף  11לפקודת מס הכנסה
ביום  14.8.2017פרסמה רשות המסים בישראל חוזר בנושא הטבות מס לישובים  -סעיף  11לפקודת מס הכנסה,
לפיו בתוקף מיום  1.1.2017נוספו שלושה ישובים לרשימת היישובים שתושביהם זכאים להנחה ממס ,בהתאם
לסעיף  11לפקודת מס הכנסה ,בשיעור של  7%על ההכנסה מיגיעה אישית ,עד התקרה השנתית בסך :₪ 132,000
מס"ד שם ישוב

סמל ישוב

.1

אספר

3754

.2

מחנה יתיר

1196

.3

כרמי קטיף

1374

הזיכוי יוענק לתושבים בכפוף לעמידה בתנאי סעיף  11לפקודת המס הכנסה.
ההנחיה הנ"ל יושמה במערכות השכר של מלם שכר בחודש אוגוסט .2017

שכר והסכמים קיבוציים
הסכם שכר רופאים מיום  – 25.8.2011יישום פעימה נוספת
בהמשך להסכם קיבוצי בין המדינה ,שירותי בריאות כללית וההסתדרות המדיצינית הדסה לבין ההסתדרות
הרפואית בישראל שנחתם ביום  ,25.8.2011והחלטת ועדת מעקב מיום  ,17.8.2015במשכורת חודש אוגוסט ,2017
בוצע בשכרם של הרופאים המועסקים אצל המעסיקים בשירות הציבורי ,שמשכורתם נקבעת בהסכמים קיבוציים
החלים על דירוג הרופאים ,יישום פעימה נוספת להסכם האמור .לפיכך בתוקף מיום  ,1.8.2017סכומי שכר יסוד עלו
בשיעור של  ,9.9072%לעומת סכומי שכר יסוד שהיו בתוקף מיום .1.8.2014
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תמריץ אחיות


בשכר אוגוסט  2017שולמה "השלמת התמריץ" לעובדים בדרוג אחים ואחיות ,לפי נתוני העסקה בשנה
שחלפה מ 1.9.2016 -ועד ל ,31.8.2017-בניכוי המקדמה ששולמה בשנת .2016



בשכר חודש ספטמבר  2017תשולם מקדמת התמריץ לשנה ,מיום  1.9.2017עד ליום  ,31.8.2018בהתאם לאחוז
המשרה והשכר המשולב בחודש ספטמבר .2017

עדכונים בשלטון המקומי
יישום החלטת ועדת מעקב מיום  3.8.2017מכוח ההסכם
הקיבוצי לדירוגים מהנדסים ,הנדסאים  /טכנאים ולבורנטים
מיום 16.2.2017
בדף המידע של מלם שכר לחודש מרץ  ,2017פורסמו בהרחבה הוראות הביצוע להסכם קיבוצי שנחתם ביום
 16.2.2017בין מרכז השלטון המקומי ,שלוש הערים הגדולות ומרכז המועצות האזוריות ,לבין הסתדרות העובדים
החדשה ,הסתדרות המהנדסים והסתדרות ההנדסאים והטכנאים ,בעניין הקצאת מסגרת עלות נוספת בשיעור של
 2%לעובדים בדירוג מהנדסים ,דירוג הנדסאים וטכנאים ודירוג הלבורנטים (להלן" :הסכם .)"2017
בהתאם להוראות סעיפים  14 – 12להסכם האמור ,ביום  3.8.2017קיבלה ועדת המעקב החלטות כדלקמן:

תוספת מדורגת 2017


לפי הסכם  ,2017החל מיום  ,1.2.2017זכאים העובדים בדירוג מהנדסים ,דירוג הנדסאים וטכנאים ודירוג
הלבורנטים ,בהתאם לדרגותיהם (עד דרגה ( 41כולל)) ,לתוספת שכר חודשית שקלית  -תוספת מדורגת .2017



על אף האמור לעיל ,לפי החלטת ועדת המעקב ,זכאותם של עובדים בדירוג מהנדסים בלבד לתוספת זו,
הוקדמה מיום  1.2.2017ליום .1.7.2016



סכומי תוספת מדורגת  2017יהיו כדלקמן:

דרגה
עד +37
38
+38
39
+39
40
+40
41

סכום התוספת
לפי הסכם 2017
₪ 850
₪ 800
₪ 700
₪ 650
₪ 500
₪ 350
₪ 200
₪ 50

סכום התוספת לפי
החלטת ועדת המעקב
₪ 1,100
₪ 1,100
₪ 1,030
₪ 850
₪ 675
₪ 485
₪ 300
₪ 75



אין שינוי ביתר הוראות הסכם  ,2017לגבי תוספת מדורגת .2017



ההפרשים וההפרשות בגין העדכון האמור ,בתוספת מדורגת  ,2017שולמו במערכת השכר של מלם שכר,
במשכורת חודש אוגוסט .2017
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תוספת ניהול


בתוקף מיום  ,1.7.2017תשולם תוספת ניהול לעובדים חדשים ,כהגדרתם בהסכם הקיבוצי בין הצדדים ,מיום
 ,3.3.1999בנושא התוספות המקומיות ,הממלאים תפקידי ניהול ,בדירוג מהנדסים ובדירוג ההנדסאים
והטכנאים בלבד.



הגדרת רמות הניהול וסוגי העובדים הנכללים בכל רמת ניהול ,תהיה לפי הכללים שנקבעו במסגרת יישום
ההסכם הקיבוצי מיום  ,17.5.2012לגבי עובדים בדירוג המנהלי ובדירוג המח"ר (פורסם בהרחבה בדף המידע
של מלם שכר לחודש יולי .)2013



תוספת הניהול תחולק לשלוש רמות ,כאשר לכל רמה תשולם תוספת ,בשיעור מהשכר המשולב כדלקמן:
רמת ניהול



שיעור התוספת מהשכר המשולב

רמה ראשונה

7.5%

רמה שנייה

10.0%

רמה שלישית

12.5%

עובד זכאי שעבר לתפקיד במתח דרגות גבוה יותר ו/או שנוספו לו כפיפים תחת אחריותו ,המזכים בתוספת
ניהול ,יהיה זכאי מאותו מועד לתוספת הניהול הרלוונטית למצבו העדכני.



עובד שהיה זכאי לתוספת ניהול ומספר הכפיפים לו פחת מהמינימום המזכה בתוספת ניהול או שעבר לתפקיד
אחר בדרוג המהנדסים או הנדסאים וטכנאים ,שאינו מזכה בתוספת ניהול ,יהיה זכאי לקבל תוספת שקלית,
בגובה תוספת הניהול שקיבל ערב השינוי (שמירת שכר).



תוספת הניהול תהווה שכר לכל דבר ועניין ,לרבות לעניין חישוב:


ערך שעה לעבודה נוספת ,לרבות כוננויות ,משמרות ,תורנויות ,קריאות פתע ושכר עידוד;



פיצויי פיטורין כהגדרתם בחוק פיצויי פיטורים ,התשכ"ג – ;1963



הפרשות לפנסיה ולקרן השתלמות;



תוספת הניהול לא תהווה תוספת קבועה כהגדרתה בסעיף  2.3בהסכם הבלתי ייחודיים ,מיום .4.8.2003



תוספת הניהול לא תובא בחשבון לעניין חישוב שכר המינימום.



למען הסר ספק ,תוספת הניהול תהווה בסיס לחישוב תוספת  ,)3.6%( 2001אך לא תהווה בסיס לכל תוספת
קבועה אחרת.

תוספת פרופסיונאלית 2018


בתוקף מיום  1.6.2018תשולם תוספת חדשה – תוספת פרופסיונאלית  2018לעובדים בדירוג המהנדסים
ובדירוג הנדסאים וטכנאים בלבד ,המועסקים אצל המעסיקים ברשויות המקומיות ,בתפקידים הבאים:





חשמלאי בעל תעודת חשמלאי;



טכנאי איכות סביבה ו/או הנדסאי איכות סביבה ו/או מהנדס איכות סביבה;



טכנאי נוף ו/או הנדסאי נוף ו/או מהנדס נוף ו/או אדריכל נוף;



ממונה על בטיחות וגיהות.

הזכאות לתוספת פרופסיונאלית  2018ותשלומה מותנים במילוי אחד התפקידים שלעיל ,והיא תשולם לעובד
כל עוד הוא מועסק באחד התפקידים הנ"ל.
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תוספת פרופסיונאלית תשולם בשיעור של  10%מהשכר המשולב ותהווה שכר לכל דבר ועניין לעניין חישוב:


ערך שעה לעבודה נוספת ,לרבות כוננויות ,משמרות ,תורנויות ,קריאות פתע ושכר עידוד;



פיצויי פיטורין כהגדרתם בחוק פיצויי פיטורים ,התשכ"ג – ;1963



הפרשות לקופת גמל לקצבה;

תוספת פרופסיונאלית  2018לא תהווה תוספת קבועה כהגדרתה בסעיף  2.3בהסכם הבלתי ייחודיים מיום
.4.8.2003



תוספת פרופסיונאלית  2018לא תובא בחשבון לעניין חישוב שכר המינימום ,לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז-
 1977ותהווה "תוספת מוחרגת" לעניין חוק שכר המינימום (העלאת סכומי שכר מינימום – הוראת שעה),
התשע"ה.2015-



תוספת פרופסיונאלית  2018תהווה בסיס לחישוב תוספת  ,)3.6%( 2001אך לא להווה בסיס לכל תוספת קבועה
אחרת.

תוספת הבלתי ייחודיים בבסיס לחישוב תוספת )3.6%( 2001


בתוקף מיום  , 1.1.2018תוספת הבלתי ייחודיים ,המשולמת מכוח הסכם קיבוצי מיום  ,4.8.2003תהווה בסיס
לחישוב תוספת .)3.6%( 2001



מעסיק שערב חתימת ההסכם ,הוסיף תוספת הבלתי ייחודיים כבסיס לחישוב תוספת  ,)3.6%( 2001ימשיך
לעשות כן.

הנחיות לגבי העסקת מטפלות במעונות יום (גילאי ,)3 – 0
חינוך רגיל ,המופעלים ע"י רשויות מקומיות
להלן פירוט תנאי העסקתן של מטפלות במעונות יום:
דירוג – המטפלות במעונות יום ,תועסקנה בדירוג מנהלי.
מתח דרגות – המטפלות במעונות יום יקבלו שכר לפי מתח הדרגות ,כדלקמן:
הערות

דרגה מ-

דרגה עד -

4

+6

5

+7

לבעלות  12שנות לימוד

6

+8

לבעלות השכלה אקדמית בחינוך (גננת מוסמכת ,בעלת תעודת הוראה)

תוספת שכר
המטפלות במעונות יום ,זכאיות לכל תוספות השכר הרוחביות לעובדי הדירוג המנהלי ,לרבות:


תוספת ;)3.6%( 2001



תוספת איזון;



תוספת  22%בלתי ייחודיים או  - ₪ 1,400הגבוה מבין השניים;



תוספת מעו"ף;



תוספת מדורגת;



תוספת ;2011
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תוספת שקלית ;2016



תוספת אחוזית ;2016

החזר הוצאות – מטפלות במעונות יום ,זכאיות לתשלום לכיסוי הוצאותיהן ,כמקובל לשאר עובדי הרשות ,כגון:
קצובת נסיעה ,טלפון וכדומה.
חופשה שנתית


מטפלות במעונות יום ,זכאיות ל 22-ימי חופשה שנתית ,אותם יש לנצל בתקופה שבה המעון לא עובד ובתאום
מראש עם המעסיק.



על המטפלות לנצל את כל ימי החופשה השנתית ,כך שנכון לתאריך  1בספטמבר שנה חדשה ,כמות ימי חופשה

שנתית צבורה תעמוד על .0
עבודה בפגרות החגים והקיץ
על המטפלות לעבוד בפגרות ,החגים וה קיץ בכל עבודה ההולמת את כישוריהן ואת מעמדן ברשות המקומית ועפ"י
קביעת המעסיק.
שבוע עבודה
שבוע עבודה מלא למשרה מלאה ( )100%יהיה בן  5ימים 8.5 ,שעות עבודה ביום 42.5 ,שעות עבודה בשבוע.
שעת הנקה ושעת אם עובדת
המטפלות תהיינה זכאיות להפחתת שעות עבודתן ,עפ"י הכללים וכמקובל לגבי שאר העובדים ברשות המקומית
בנושא זה.
שעות נוספות
ככל שהמטפלות נדרשות להישאר שעות נוספות ,מעבר למכסת יום העבודה בן  8.5שעות (ברוב המעונות ,יום
הלימודים מסתיים בשעה  ,)17:00הן תהיינה זכאיות לתשלום שעות נוספות כמקובל.
תנאים נוספים
שאר תנאי העסקתן של המטפלות במעונות יום ,לרבות הפרשות פנסיוניות ,הפרשות לקרן השתלמות ,תשלום
ביגוד ,הבראה וכדומה ,יהיו כמקובל לגבי כלל העובדים בדירוג המנהלי.

דיני עבודה
חוק עבודת הנשים (תיקון מס'  ,)58התשע"ז – 2017-שעת
היעדרות לעובדת שבן זוגה במילואים
סעיף  7לחוק עבודת נשים ,תשי"ד( 1954-להלן :החוק) מפרט מקרים בהם רשאית עובדת להיעדר מעבודתה.
ביום  3.7.2017פורסם ברשומות חוק עבודת נשים (תיקון מס'  ,)58התשע"ז ,2017-לפיו ,בנוסף על המקרים
המפורטים בסעיף  7לחוק ,זכאית עובדת להיעדר מעבודתה גם בתקופה שבה בן זוגה שוהה בשירות מילואים,
כהגדרתו בחוק שירות המילואים ,התשס"ח 2008-כדלקמן:


אישה עובדת זכאית להיעדר מעבודתה שעה אחת ביום ,החל מהיום הראשון לשירות המילואים ,ובלבד
שמתקיימים התנאים המפורטים להלן:


תקופת המילואים של בן הזוג הינה בת  5ימים רצופים ,לפחות;



לעובדת ילד ,הנמצא עמה ,שטרם מלאו לו  13שנים;



העובדת מועסקת במשרה מלאה ,לפי הנהוג במקום עבודתה;
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העובדת הודיעה למעסיקה על מימוש הזכות הזאת והציגה לפניו אישור המעיד על שירות המילואים של בן
זוגה; שר העבודה והרווחה והשירותים החברתיים רשאי לקבוע הוראות נוספות לעניין ההודעה ,כאמור.



יחד עם זאת ,עובדת אינה זכאית לנצל גם את זכות להפחתת שעות עבודה לפי התיקון לחוק וגם זכויות
נוספות המקצרות את יום העבודה של העובדת ,כגון הזכות לשעת הורות (פסקה ( )3לסעיף 7ג לחוק) או לפי
הנהוג במקום עבודתה .הייתה העובדת זכאית להפחתת יום העבודה בפחות משעה אחת ,בשל סיבות נוספות
המקצרות את יום העבודה ,היא תהיה זכאית להפחתה נוספת בשל שירות המילואים של בן זוגה ,כך שסך
ההפחתה תהיה שעה אחת ביום.



יצוין כי התיקון האמור יחול גם על עובד ,שבת זוגו שוהה בשירות מילואים ,בשינויים המחויבים.



על אף האמור לעיל ,רשאי ראש רשות ביטחון ,בהחלטה מנומקת בכתב ,לקבוע כי ההוראות הנ"ל לא יחולו על
חלק מעובדי אותה הרשות ,בשל צורך מבצעי חיוני; החלטה כאמור תעמוד בתוקפה ,שלא תעלה על שבעה
ימים ויהיה ניתן להאריכה בתקופות נוספות ,שלא יעלו על שבעה ימים כל אחת; לעניין זה" ,רשות ביטחון" –
שירות הביטחון הכללי ,המוסד למודיעין ותפקידים מיוחדים ,משטרת ישראל ,שירות בתי הסוהר או הרשות
הארצית לכבאות והצלה.



ההיעדרות המותרת בהתאם להוראות הנ"ל ,היא בנוסף על הפסקות עפ"י חוק שעות עבודה ומנוחה ,התשי"א-
 ,1951ואין מנכים אותה משכר עבודה.
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