תאריך פרסום5.12.2017 :

מס הכנסה

החודש בדף המידע
מס הכנסה

 הנפקת אישורי תושב לצורך הנחה
במס;
 מתן נקודות זיכוי להורה לילד
נטול יכולת לפי סעיף  45לפקודת
מס הכנסה;
 היטל העסקת עובדים זרים,
עריכת שומות והסדרת חובות
המס בניכויים – בעקבות פס"ד
ע"א  4946/16שלמה סעד ואח' נגד
פקיד שומה אשקלון ואח';

דיני עבודה

 עדכון שכר מינימום במשק;

שכר והסכמים קיבוציים

 יישום הסכם שכר לדירוג
האקדמאים במח"ר ,פסיכולוגים
ועיתונאים מיום ;14.9.2017
 הסכם שכר בענף המלונאות מיום
;14.11.2017
 פיצוי בגין ימי מחלה שלא נוצלו
לעובדים שעתיים המועסקים
בחוזים אישיים בשירות המדינה;

עדכוני שכר בשלטון המקומי

 הבהרות לעניין תשלום מקדמה על
חשבון מודל עמידה ביעדים
לעובדים המועסקים בוועדות
מקומיות לתכנון ובניה.

הנפקת אישורי תושב לצורך הנחה במס
סעיף  11לפקודת מס הכנסה מקנה הטבות מס לתושבים שמרכז חייהם
בישובים המזכים כמפורט בסעיף .למימוש ההטבה ,על התושב למלא טופס
 , 1312לצרף מסמכים מאמתים ולהגיש באופן ידני לרשות המקומית .לאחר
קבלת האישור מהרשות ,על התושב לחתום על הצהרה בדבר תושבות בטופס
1312א' ולהגיש למעסיק.
ביום  7.11.2017פרסמה רשות המסים בישראל חוזר למעסיקים ,מנכים
אחרים ולשכות השירות בנושא הנפקת אישורי תושב לצורך הנחה במס ,לפיו
במסגרת המאמצים שמשקיעה רשות המסים בשיפור השירות לציבור
ובהמשך לפניות של מספר ישובים שתושביהם זכאים להקלות ,מכאן ואילך
רשאיות רשויות המקומיות לשלוח לתושביהן אישורי תושבות במהלך
מרוכז ,מבלי שהתושבים יגישו אליהן טופס בקשה לאישור.
הנחיות לרשויות מקומיות
רשות מקומית רשאית להנפיק אישור תושב במהלך מרוכז ,בהתבסס על
קיומם של כל התנאים הבאים:


קיים רישום כתושב הישוב במרשם התושבים.



תשלום ארנונה ביישוב.



קיים חשבון מים פעיל.

 קיים רישום במחלקת החינוך ביישוב על כך שלפחות אחד מילדי
המבקש/ת לומדים במוסד חינוכי (גן ,בית ספר יסודי ,חטיבת ביניים
ו/או תיכון) ברשות המקומית .תנאי זה חל רק לגבי תושבים שיש להם
ילדים בגילאים המתאימים.
יש לבדוק את התקיימות התנאים שלעיל החל מחודש ספטמבר בשנה
שקדמה לשנת המס שלגביה ניתן האישור.
אישור התושבות יהיה לשנת מס אחת.
הנחיות למעסיקים


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.

בעקבות התיקון ,חלק מהאישורים יהיו אישורים שהופקו במהלך
מרוכז .לכן בעת קבלת אישורי תושבות ,יש להקפיד על חתימת העובד
על גבי הטופס.



כמו כן ,יש להקפיד שכל הפרטים בטופס של המבקש מלאים.



ככל שקיים חוסר התאמה בין מגורי התושב לפי המידע שבידי המעסיק
לבין מגורי העובד לפי האישור ,יש להפנות את העובד למשרדי השומה
לצורך עריכת תיאום מס.
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מתן נקודות זיכוי להורה לילד נטול יכולת לפי סעיף  45לפקודת
מס הכנסה
סעיף  45לפקודת מס הכנסה מקנה שתי נקודות זיכוי להורה לילד משותק ,עיוור או עם מוגבלות שכלית
התפתחותית.
ביום  3.10.2017פורסמו ברשומות תקנות מס הכנסה (זיכוי בעד נטול יכולת וזיכוי בעד הוצאות בשל החזקת קרוב
במוסד)(תיקון) ,התשע"ח .2017-בעקבות התיקון ,יוכל הורה המקבל גמלת ילד נכה מהמוסד לביטוח לאומי ,לקבל
את ההטבה ללא צורך בהגשת תעודה רפואית (טופס  .)127התיקון נועד להקל על הורים לילדים נכים.
בהמשך לכך ,ביום  19.11.2017פרסמה רשות המסים חוזר למעסיקים ,מנכים אחרים ולשכות השירות בנושא מתן
נקודות זיכוי להורים בהתאם לסעיף  45לפקודת מס הכנסה עם הנחיות לפעולה כדלקמן:


בעקבות התיקון ,יוכלו מעסיקים לתת את ההטבה להורה לילד נכה ,שבגינו הם זכאים לגמלה מהמוסד
לביטוח לאומי ,ללא צורך באישור על תיאום מס ממשרד השומה.

 לצורך קבלת ההטבה ,על ההורה למלא את הפרטים הרלוונטיים בטופס  101חלק ח' ולצרף אישור על גמלת
ילד נכה מהמוסד לביטוח לאומי.
בהמשך לכך ,נוסף סעיף חדש לפרק ח' שבכרטיס העובד (טופס  – )101סעיף  ,11כמוצג בצילום שלהלן:

היטל העסקת עובדים זרים – עריכת שומות והסדרת חובות
המס בניכויים בעקבות פס"ד ע"א  4946/16שלמה סעד ואח'
נגד פקיד שומה אשקלון ואח'
כפי שפורסם בדף המידע של מלם שכר לחודש ספטמבר  ,2017ביום  12.9.2017ניתן פסק דין בבית המשפט העליון
במסגרת ע"א  4946/16שלמה סעד ואח' נ' פקיד שומה ואח' (להלן :פסק הדין) .פסק הדין מתייחס לשתי סוגיות
מיסוי בגין העסקת עובדים זרים שהינם מסתננים ,אשר נכנסו לישראל בניגוד לדין (להלן :המסתננים):


חובת תשלום היטל העסקת עובדים זרים בגין המסתננים  -כאמור ,בית המשפט העליון דחה את ערעורי
המעסיקים וקבע כי יש לשלם היטל העסקת עובדים זרים גם בגין העסקת המסתננים;



מתן נקודות זיכוי למסתננים  -רשות המסים הסכימה ,לאפשר מתן נקודות זיכוי למסתננים עד לשנת
 ,2014לאחר הוכחת עמידה במספר תנאים.

בהמשך לפסק הדין ,ביום  8.11.2017פרסמה רשות המסים חוזר לפקידי השומה עם הנחיות לפעולה ולהלן עיקריו:

עריכת שומות
היטל עובדים זרים
בעת עריכת שומות למעסיקי מסתננים ,יש לחייב את המעסיקים בתשלום ההיטל באופן מלא ובהתאם לשיעור
ההיטל המרבי החל בכל שנה.
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נקודות זיכוי
בגין שנות המס שעד שנת המס ( 2014כולל) מותר להעניק נקודות זיכוי למסתננים בהתאם לאמור בכללי מס
הכנסה (נקודות זיכוי לתושב חוץ זכאי) ,התשס"ז( 2007-אשר בוטלו בסוף שנת  ,)2014בכפוף לתנאים שלהלן:


יוכח כי התשלומים בגין נקודות הזיכוי אכן הגיעו בפועל לידי המסתננים ולא נשארו בידי המעסיק.



המסתננים לא מחזיקים ברישיונות ישיבה לפי סעיף (2א)( )5שבהן נכתבו במפורש אחת ההערות הבאות:





"אינו רשאי לעבוד";



"רישיון זמני זה אינו מהווה רישיון עבודה בישראל";



"לא יתגורר ולא יעבוד בערים אלה :תל אביב ,אילת".

המסתננים אינם נמנים עם המסתננים שלגביהם ניתנה הוראת שהייה במרכז השהייה חולות.

בהתאם לתקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר) ,התשע"ה( 2014-פורסם בהרחבה בדף המידע של מלם שכר לחודש
אוקטובר  ,)2014החל משנת המס  2015ואילך המסתננים אינם זכאים כלל לנקודות הזיכוי מעצם אי-הכללתם
בהגדרת עובד זר חוקי.

הסדרת חובות המס בניכויים
פקידי השומה וסגניהם מוסמכים לאשר הקלות ופריסות תשלומים של החובות למס הכנסה ,בגין היטל העסקת
מסתננים או בגין אי מתן נקודות זיכוי למסתננים ,בכפוף לתנאים הבאים:
תנאים למתן ההקלות


קבלת התחייבות המעסיק לדווח ולשלם את ההיטל באופן שוטף ולאי מתן נקודות זיכוי למסתננים החל משנת
.2015



הסכמת המעסיק לתשלום ההיטל בכל השנים ואי מתן נקודות הזיכוי משנת  ,2015לגבי כל השומות
הרלוונטיות .המעסיק יכול למסור את הסכמתו באמצעות אחת מהאפשרויות :הסכם שומה; תיקון דוחות;
משיכת הערעור במקרה שבו מתנהל ערעור בסוגיות הנ"ל.



הסדרת מלוא חובות המס ,על ידי המעסיק ,הנובעים מההיטל ונקודות הזיכוי ,לכל השנים (לרבות שנת המס

.)2017
פירוט ההקלות


קנסות  -ביטול מלוא הקנסות;



ריבית – ביטול  50%מהריבית .מובהר כי סכום הוויתור בריבית יהא לאחר קיזוז סכום הריבית שיתווסף
להחזרי מס שישולמו למעסיקים ,בעקבות פסק הדין ,בשל דרישת הוצאות שכר עבודה בדוחות השנתיים בגין
היטל העסקת עובדים זרים שחויבו בשומות הניכויים ו/או בדוחות הניכויים ( )102מתקנים.

 פריסת תשלומים – עד  36תשלומים שווים בתוספת הפרשי הצמדה וריבית לתקופת הפריסה.
תחולת ההסדר


הסדר זה חל על חובות המעסיקים ,הנובעים מההיטל ונקודות הזיכוי בגין המסתננים.



ההקלות הינן למעסיקים שיסדירו את השומות והחובות עד ליום  31.1.2018בלבד.

בנוסף ,ביום  21.11.2017פרסמה רשות המסים בישראל חוזר נוסף בנושא לפיו ביום  31.10.2017הוגשה לבית
המשפט העליון עתירה לקיים דיון נוסף בעניין פסק הדין .בהמשך לכך ,הוחלט ברשות המסים לאפשר למעסיקים
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המעוניינים להיכלל במתווה ההקלות הנ"ל ,לחתום על הסכמי שומה ,אשר יתוקנו במקרה שבו הלכת בית המשפט
העליון במסגרת הדיון הנוסף בתיק זה תשתנה ותקבע כי אין מקום לחיוב ההיטל.

דיני עבודה
עדכון שכר מינימום במשק
ביום  7.11.2017פורסם ברשומות חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום – הוראת שעה)(תיקון),
התשע"ח ,2017-לפיו החל מדצמבר ( 2017משכורת שתשולם בראשית ינואר  )2018יעלה שכר מינימום בישראל ל-
 ₪ 5,300לחודש למשרה מלאה .לפיכך בתוקף מיום  1.12.2017יעודכן שכר המינימום במשק כדלקמן:
שכר מינימום למבוגר
לחודש

לשעה

₪ 5,300

₪ 28.49

ליום
 6ימים בשבוע

 5ימים בשבוע

₪ 212.00

₪ 244.62

שכר מינימום לנוער
גיל

אחוז משכר המינימום

לחודש

לשעה

עד 16

70%

₪ 3,710.00

₪ 21.45

עד 17

75%

₪ 3,975.00

₪ 22.98

עד 18

83%

₪ 4,399.00

₪ 25.43

חניך

60%

₪ 3,180.00

₪ 18.38

שכר מינימום לבעלי יכולת עבודה מופחתת
שיעור יכולת עבודה ב  %אחוז משכר המינימום

שכר
חודשי

 19עד 30

30%

₪ 1,590.00

 30עד 40

40%

₪ 2,120.00

 40עד 50

50%

₪ 2,650.00

 50עד 60

60%

₪ 3,180.00

 60עד 70

70%

₪ 3,710.00

 70עד 80

80%

₪ 4,240.00

יובהר כי ,אין שינוי בסכום הבסיסי של שכר מינימום כהגדרתו בסעיף (3ב)( )5לחוק ,אשר עומד כיום על סך של
.₪ 4,532.93
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שכר והסכמים קיבוציים
יישום הסכם שכר לדירוג האקדמאים במח"ר ,פסיכולוגים
ועיתונאים מיום 14.9.2017
רקע
ביום  14.1.2010נחתמו הסכמים קיבוציים בין ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל ומעסיקים נוספים במגזר
הציבורי לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה והסתדרות האקדמאים במח"ר .הסכמים אלה נחתמו בעקבות
החתימה על הסכם קיבוצי (מסגרת) מיום  17.4.2008בו הוסכם ,בין היתר ,על מסגרת עלות תוספת השכר וההטבות
הכספיות בגין התקופה מ  1.7.2005עד  .31.12.2008בהסכמים אלה נקבעה תוספת השכר בשם "תוספת "2009
בשיעור .4.7%
בהמשך לכך ,ביום  10.5.2016נחתם הסכם קיבוצי בין ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל לבין הסתדרות העובדים
הכללית החדשה בדבר הקצאת יתרת העלות בשיעור של  0.3%כאמור (להלן :הסכם  .)2016הוסכם בין היתר כי
תוקצה עלות לטובת זכאות העובדים עליהם חל ההסכם להחזר דמי חבר באגודות מקצועיות ,כמפורט שם .מאחר
וההסתדרות ביקשה לשנות את הסכם  2016ולבטל את הקצאת העלות לטובת החזר דמי חבר לאגודות מקצועיות
וחלף זאת להקצות את העלות לטובת תוספת שכר לעובדים.
בהמשך לכך ,ביום  14.9.2017נחתם הסכם קיבוצי בעניין עדכון שכר העובדים בשירות המעסיקים ,אשר משכורתם
משולמת לפי ההסכמים הקיבוציים החלים לגבי דירוג המח"ר ,הפסיכולוגים והעיתונאים במגזר הציבורי .בהמשך
להסכם הנ"ל ביום  15.11.2017נחתם הסכם קיבוצי נוסף המתקן את אופן יישום ההסכם הנ"ל לגבי עובדים ,אשר
פרשו משירות המדינה במהלך שנת .2017
בהמשך לשני ההסכמים הנ"ל (להלן :ההסכם) ,הוציא הממונה על השכר והסכמי העבודה במשרד האוצר שני
חוזרים עם הוראות ביצוע – חוזר ראשון ביום  29.10.2017וחוזר שני ביום .15.11.2017
להלן עיקרי ההסכם והוראות הביצוע:

תחולה
האמור בהסכם חל על כל העובדים בשירות המעסיקים ,אשר משכורתם משולמת לפי ההסכמים הקיבוציים
החלים לגבי דירוג המח"ר (לרבות פסיכולוגים כהגדרתם להלן) או לגבי דירוג העיתונאים בשירות הציבורי ,ואשר
מיוצגים על-ידי ההסתדרות ,למעט עובדים כאמור המועסקים בקריה למחקר גרעיני  -נגב (קמ"ג) (להלן:
העובדים).
לעניין ההסכם "פסיכולוגים" – הם עובדים בדירוג המח"ר או בדירוג הפסיכולוגים ואשר מתקיים בהם אחד
מאלה:


מועסקים כפסיכולוגים באחד מהתחומים שבסעיף  2להסכם הקיבוצי מיום  25.3.2001בעניין הפסיכולוגים,
או פסיכולוג כאמור המועסק באחד מהתחומים הבאים :פסיכולוג חינוכי או פסיכולוג חברתי  /תעסוקתי או
פסיכולוג רפואי;



מועסק כמתמחה כהגדרתו בסעיף  2.4להסכם הקיבוצי האמור או מתמחה כאמור שהתמחותו היא באחד
מהתחומים הבאים :פסיכולוג חינוכי או פסיכולוג חברתי  /תעסוקתי או פסיכולוג רפואי.
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הגדלת שיעור תוספת 2009
האמור להלן חל על העובדים ,המועסקים בשירות המעסיקים הבאים:


שירות המדינה;



שירותי בריאות כללית;



המוסדות להשכלה גבוהה;



המוסד לביטוח לאומי;



שירות התעסוקה;



לגבי הרשויות המקומיות ,המועצות האזוריות ושלוש הערים הגדולות -


עובדים בדירוג העיתונאים;



עובדים במרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי (איכילוב) ,ומרכז רפואי בני ציון;

 פסיכולוגים כהגדרתם לעיל.
בתוקף מיום  ,1.1.2013שיעור "תוספת  "2009יעלה מ 4.7%-ל.5.0%-
הגדלת השיעור של "תוספת  "2009תחול על כל עובד (לרבות עובד לשעבר) שהיה זכאי לתוספת .2009
מובהר כי אין בהגדלת שיעור תוספת  ,2009כאמור לעיל ,כדי לשנות את יתר הכללים וההוראות החלים לגביה.

תוספת מח"ר בשלטון המקומי במועצות אזוריות או בשלוש הערים הגדולות
האמור להלן חל על העובדים ,שמתקיים בהם כל אלה:


מועסקים בשלטון המקומי ,במועצות האזוריות או בשלוש הערים הגדולות ,למעט עובדים המועסקים במרכז
הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי (איכילוב) ,ובמרכז רפואי בני ציון;



מדורגים בדירוג המח"ר ,למעט פסיכולוגים כהגדרתם לעיל בפרק "תחולה".

תשולם לעובדים כהגדרתם להלן ,תוספת שכר אחוזית חדשה בשיעור של ( 0.3%להלן :תוספת מח"ר בשלטון
המקומי) והיא תחושב למפורט להלן:




בסיס השכר לחישוב תוספת מח"ר בשלטון המקומי :שכר משולב ,תוספת ותק וכל תוספת יוקר המשולמת עד
מועד תשלום תוספת מח"ר בשלטון המקומי  ,כל תוספות שכר ותוספות לשכר (אחוזיות ושקליות) שהיו
קיימות ביום  ,31.12.2012בערכם במועד לגביו מבוצע התשלום ,ובכלל זה כל התוספות המשולמות מכוח
ההסכם הקיבוצי (מסגרת) מיום ( 12.1.2011שתוקן ביום  )11.4.2011וההסכמים שנחתמו להקצאת העלות
שנקבעה בו ,והמובאות בחשבון לעניין חישוב ערך שעה ,ולמעט:


תוספות שאינן משולמות על בסיסי חודשי ,שבועי או יומי;



תוספות שאינן מתעדכנות על-פי הסכמי תוספת יוקר ויש להן מנגנון עדכון אחר;



השלמת שכר עד לשכר מינימום בהתאם לחוק שכר מינימום ,התשמ"ז.1987-

תוספת מח"ר בשלטון המקומי תהווה שכר לכל דבר ועניין ותובא בחשבון לעניין חישוב:


ערך שעה לצורך תשלום עבור עבודה נוספת לרבות כוננויות ,תורנויות ,משמרות ,קריאות פתע ושכר עידוד
(ככל שהעובד זכאי להן);



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



הפרשות לפנסיה ולקרן השתלמות;



המשכורת הקובעת כהגדרתה בסעיף  8לחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב]  ,התש"ל;1970-
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תוספות שנתיות ומענקים שנתיים המחושבים על בסיס השכר המובא בחשבון לצורך חישוב ערך שעה או
על בסיס המשכורת הקובעת לפנסיה תקציבית;




תוספת אחוזית .2016

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



תוספת מח"ר בשלטון המקומי לא תהווה תוספת קבועה כהגדרת תוספת קבועה בסעיף  2.3להסכם שנחתם
בין המרכז לשלטון מקומי ושלוש הערים הגדולות ובין ההסתדרות מיום  - 4.8.2003הסכם הבלתי ייחודים.

תשלום ההפרשים הנובעים מיישום ההסכם בגין התקופה מינואר 2017


ההפרשים הנובעים מיישום ההסכם בגין התקופה שמינואר  2017ועד לחודש יישום ההסכם ,ישולמו בצורת
הפרשים רטרואקטיביים המיוחסים לחודשי שכר שבגינם משולמים הפרשים אלה.



צורת תשלום ההפרשים בגין התקופה שמינואר  2017ועד לחודש יישום ההסכם אחידה הן לגבי עובדים
פעילים והן לגבי עובדים מופסקים.



לעניין סעיף זה – עובד מופסק הינו עובד ,אשר סיים את עבודתו אצל המעסיק ,שחתום על ההסכם ,החל
מינואר  2017ועד לתחילת חודש יישום ההסכם.

תשלום ההפרשים הנובעים מיישום ההסכם בגין התקופה מינואר  2013ועד דצמבר 2016
ההסכם מאפשר שתי דרכים לתשלום ההפרשים הנובעים מיישום ההסכם בגין התקופה מינואר  2013ועד דצמבר
:2016


באמצעות תשלום הפרשים בדיעבד המיוחסים לחודשי שכר שבגינם משולמים הפרשים;

 באמצעות מענקים שישולמו בשוטף בחודש בו מיושם ההסכם כמפורט להלן.
יודגש כי ,אין באופן תשלום ההפרשים כדי לשנות את מהות ההסכם.
לצורך תשלום הפרשים הנובעים מיישום ההסכם בשיטת המענקים יש להבחין בין עובדים פעילים לבין עובדים
מופסקים כדלקמן:


עובד פעיל – הינו עובד ,אשר נכון לחודש יישום ההסכם מועסק ע"י מעסיק שחתום על ההסכם ,לרבות
עובדים השוהים בהפסקת עבודה זמנית ,כגון :חופשת לידה ,חופשת מחלה ,חופשה ללא תשלום וכדומה.



עובד מופסק – הינו עובד ,אשר סיים את עבודתו אצל מעסיק ,שחתום על ההסכם ,החל מינואר  2013ועד

לתחילת חודש יישום ההסכם ואשר זכאי לתשלום הפרשים בגין ההסכם עבור תקופת עבודתו אצל המעסיק.
מענק בגין הפרשים פנסיוניים ברובד הראשון


ברוב המקרים מדובר בהפרשי שכר שעליהם יש לבצע הפרשות פנסיוניות ברובד הראשון ,כגון תוספת 2009
עצמה ותוספת  2011וכו'.



סכום המענק לגבי עובדים פעילים = סך ההפרשים הפנסיוניים ברובד הראשון ,הנובעים מיישום ההסכם בגין
התקופה מינואר  2013ועד דצמבר  .2016על מענק זה יש לבצע הפרשות לקרן ההשתלמות והפרשות פנסיוניות
או ניכוי  2%לדמי ניהול של פנסיה תקציבית  -בהתאם להסדר הפנסיוני שחל על העובד.



סכום המענק לגבי עובדים מופסקים ,המבוטחים בהסדר פנסיה תקציבית = סך ההפרשים הפנסיוניים ברובד
הראשון ,הנובעים מיישום ההסכם בגין התקופה מינואר  2013ועד דצמבר  ,2016כפול מקדם של ( 1.075נגזר
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משיעור הפרשת המעסיק לקרן השתלמות) .על מענק זה יש לבצע ניכוי של  2%לדמי ניהול של פנסיה
תקציבית ,אין לבצע הפרשות לקרן השתלמות.


סכום המענק לגבי עובדים מופסקים ,המבוטחים בהסדר פנסיה צוברת = סך ההפרשים הפנסיוניים ברובד

הראשון ,הנובעים מיישום ההסכם בגין התקופה מינואר  2013ועד דצמבר  ,2016כפול מקדם של ( 1.207נגזר
משיעור הפרשת המעסיק לקרן השתלמות  7.5% -ועוד ממוצע שיעורי הפרשת המעסיק לפנסיה 13.0% :בגין
התקופה מינואר  2013ועד יוני  2015ו 13.5%-בגין התקופה מיולי  2015ועד דצמבר  .)2016על מענק זה אין
לבצע שום הפרשות – לא לפנסיה ולא לקרן השתלמות.
מענק בגין הפרשים פנסיוניים ברובד השני


מדובר בהפרשי שכר בגין עבודה נוספת לרבות כוננויות ,תורנויות ,משמרות ,קריאות פתע ושכר עידוד (ככל
שהעובד היה זכאי להן בתקופת ההפרשים) .כמו כן ,מדו בר בהפרשי שכר בגין תשלום מענק יובל (ככל שהעובד
היה זכאי לו בתקופת ההסכם).



סכום המענק לגבי עובדים פעילים = סך ההפרשים בגין תשלומי עבודה נוספת ,הנובעים מיישום ההסכם בגין
התקופה מינואר  2013ועד דצמבר  .2016על מענק זה יש לבצע הפרשות פנסיוניות בהתאם למוצר הפנסיוני
שבחר העובד.



סכום המענק לגבי עובדים מופסקים = סך ההפרשים בגין תשלומי עבודה נוספת ,הנובעים מיישום ההסכם

בגין התקופה מינואר  2013ועד דצמבר  ,2016כפול מקדם של ( 1.132נגזר מממוצע שיעורי הפרשת המעסיק
לפנסיה בגין עבודה נוספת 13.0% :בגין התקופה מינואר  2013ועד יוני  2015ו 13.5%-בגין התקופה מיולי 2015
ועד דצמבר  .)2016על מענק זה אין לבצע הפרשות לפנסיה.
מענק בגין הפרשים לא פנסיוניים


מדובר בהפרשי שכר לא פנסיוניים – לא ברובד הראשון ולא ברובד השני וגם לא כאלה המשולמים בגין ניתוק
יחסי עובד  -מעסיק (פיצויים ומענקי פרישה) .ברוב המקרים מדובר בתשלום שלילי ,כי הינו מורכב בעיקר
מהפחתת שכר זמנית שבוצעה בשכר עובדי המגזר הציבורי בתקופה מיולי  2013עד דצמבר  ,2014מכוח הסכם
הקיבוצי מיום  8.5.2013בדבר השתתפות העובדים בנטל לתקופה זמנית ,לצורך ייצוב המצב הפיסקאלי
במדינה.



סכום המענק = סך ההפרשים הלא פנסיוניים ,כמוגדר לעיל ,הנובעים מיישום ההסכם בגין התקופה מינואר

 2013ועד דצמבר  .2016על מענק זה אין לבצע הפרשות פנסיוניות.
מענק בגין הפרשי תשלומים הניתנים בגין ניתוק יחסי עובד-מעסיק (פיצויים ומענקי פרישה)


מדובר בהפרשי שכר ,אשר שולמו לעובדים מופסקים בגין ניתוק יחסי עובד – מעסיק (פיצויים ומענקי פרישה).

 סכום המענק = סך הפרשי פיצויים ומענקי הפרישה ,הנובעים מיישום ההסכם בגין התקופה מינואר  2013ועד
דצמבר  .2016על מענק זה אין לבצע הפרשות פנסיוניות .מענק זה יש למסות בהתאם לסעיף 7(9א) לפקודת מס
הכנסה.
הוראות נוספות לעניין תשלום המענקים


כל המענקים ,אשר תוארו לעיל ,אינם מהווים שכר לכל דבר ועניין ,לא יובאו בחשבון לעניין חישוב ערך שעה,
תגמול עבור עבודה נוספת לרבות גמול בעד שעות נוספות ,כוננויות ,קריאות פתע ,משמרות ,או שכר עידוד
(ככל העובד זכאי להם) ,תוספות אחוזיות ,פיצויי פיטורים כמשמעותם בחוק פיצויי פיטורים ,התשכ"ג,1963-
פיצוי בגין אי ניצול ימי מחלה ,פדיון חופשה ,ולא יילקחו בחשבון בחישוב גמלה לפי חוק שירות המדינה
(גמלאות)[נוסח משולב] ,התש"ל.1970 -
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המענקים לפי חוזר זה לא יובאו בחשבון לצורך חישוב השלמת השכר עד לשכר המינימום כמשמעותו בחוק
שכר המינימום ,התשמ"ז.1987-



אין בתשלום המענקים כדי לשנות את בסיס השכר על פי טבלת השכר המשולב הקיימת ערב חוזר זה.



הפרשות לקופת גמל לקצבה או לקרן השתלמות יעשו רק לפי המתואר לעיל.



מובהר כי בשיטת תשלום המענקים ,ככל שעובד (לרבות עובד לשעבר) יהיה זכאי לתשלומים רטרואקטיביים
אחרים עבור התקופה מיום  1.1.2013ועד ליום  ,31.12.2016העובד לא יהיה זכאי שההפרשים האחרים
האמורים ,יחושבו בשים לב להגדלת תוספת  2009או לתשלום תוספת מח"ר בשלטון המקומי .כלומר
התשלומים הרטרואקטיביים האחרים כאמור יחושבו כאילו העובד לא היה זכאי להגדלת שיעור תוספת
 2009או לתשלום תוספת מח"ר בשלטון המקומי.

הסכם שכר בענף המלונאות מים 14.11.2017
ביום  14.11.2017נחתם בין הסתדרות העובדים הכללית החדשה ,הסתדרות עובדי האירוח והמלונאות לבין
התאחדות המלונות בישראל ,הסכם קיבוצי כללי לגבי תנאי העסקה של עובדי ענף האירוח והמלונאות אשר יהיה
בתוקף עד  31.12.2020ולהלן עיקריו:

מענק חד פעמי


עובד קיים ,אשר נכון ליום  1.1.2017צבר וותק של  30חודשי עבודה במלון ,זכאי לתשלום מענק חד פעמי
בגובה של  2.6%משכר היסוד החודשי ,עד התקרה של  ,₪ 10,000ששולם לעובד בפועל במהלך התקופה
מינואר  2017ועד אוקטובר ( 2017סה"כ .)26%



המענק לא מהווה חלק מהשכר לעניין ערך שעה ולצורך תשלום שעות נוספות ,הפרשות לפנסיה ולקרן
השתלמות ותשלום פיצויי פיטורין.

תוספת לשכר היסוד
עובדים אשר צברו וותק של לפחות  30חודשי עבודה במלון יקבלו תוספת לשכר היסוד במועדים ובשיעורים משכר
היסוד (עד התקרה של  )₪ 10,000כמפורט להלן:
מועד לבדיקת הזכאות לתוספת לפי צבירת
וותק של  30חודשי עבודה במלון
14.11.2017

שיעור התוספת
לשכר יסוד
2.25%

תחילת התשלום
שכר חודש 11/2017

1.1.2019

2.50%

שכר חודש 1/2019

1.1.2020

2.50%

שכר חודש 1/2020

תוספת אילת ,תוספת ים המלח ועלות הארוחות  -יעודכנו בשיעורי התוספות לשכר היסוד כמפורט לעיל.

סף לשכר יסוד לעובדים בעלי וותק של  5שנות עבודה במלון
עובדים ,אשר בתאריך  1.1.2018צברו וותק של  5שנות עבודה במלון ,יהיו זכאים לשכר יסוד שלא יפחת מסך של
 ₪ 5,400ברוטו לחודש במשרה מלאה.
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קיזוז מקדמות ששולמו לאחר 1.8.2016
עובד אשר קיבל מקדמה לאחר תאריך  ,1.8.2016ניתן יהיה לקזז אותה מסכום המענק החד פעמי והפעימה
הראשונה של התוספת לשכר היסוד ועדכון סכום תוספות אילת וים המלח ועלות הארוחות כמפורט לעיל ,זאת
בהתאם לכללים המופיעים בסעיף  20.4להסכם הקיבוצי מיום  ,23.12.2010קרי רק אם הדבר נמסר לעובד בכתב
עם עותק לוועד העובדים ובהיעדר ועד למועצת המרחב.

תוספת וותק לעובדים בעלי וותק של  3שנים במלון


החל מיום  1.11.2017לעובדים בעלי וותק של  3שנים במלון ,תשונה שיטת תשלום תוספת וותק מתשלום שקלי
אחיד לתוספת אחוזית משכר היסוד בלבד ועד לתקרה של  .₪ 8,000למען הסר ספק ,בחישוב תוספת וותק לא
יילקחו בחשבון תוספות אחרות ,כגון וותק ,מקצוע ,אילת וים המלח.



תקרת תוספת הותק לא תעלה על  ₪ 80לכל שנת ותק.



תוספת הוותק תשולם לפי חישוב מירבי של  35שנות וותק.



להלן טבלאות המפרטות את תשלום תוספת הותק לעובדים קיימים ולעובדים חדשים שייקלטו לאחר מועד
חתימת הסכם זה.
עובדים קיימים בעת חתימת ההסכם:
בתחילת שנת העבודה

מספר שנות ותק

תוספת ותק לכל שנת ותק משכר היסוד

1

0

לא זכאי

2-3

1-2

תוספת שקלית קבועה כפי שהיתה לפני חתימת ההסכם

4 – 11

3-10

 0.8%משכר היסוד עבור כל שנת ותק

12 – 21

11-20

22 – 36

21-35

 0.8%משכר היסוד עבור  10שנות ותק הראשונות ועוד
 0.9%עבור כל אחת משנות הותק הנוספות
 0.8%משכר היסוד עבור  10שנות ותק הראשונות ועוד
 0.9%עבור  10שנות ותק הנוספות ועוד  1%עבור כל אחת
משנות הותק משנת הותק ה 21 -ועד השנה ה.35 -

עובדים חדשים שיתקבלו לעבודה לאחר חתימת ההסכם:
בתחילת שנת העובדה

מספר שנות ותק

תוספת ותק לכל שנת ותק משכר היסוד

1-3

0-2

לא זכאי

4 – 11

3-10

 0.8%משכר היסוד עבור כל שנת ותק

12 – 21

11-20

22 – 36

21-35

 0.8%משכר היסוד עבור  10שנות ותק הראשונות ועוד
 0.9%עבור כל אחת משנות הותק הנוספות
 0.8%משכר היסוד עבור  10שנות ותק הראשונות ועוד
 0.9%עבור  10שנות ותק הנוספות ועוד  1%עבור כל אחת
משנות הותק משנת הותק ה 21 -ועד השנה ה.35 -
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הפסקות


אפשר לנכות הפסקות ובתנאי שהמעסיק אישר לעובד לנצל את ההפסקה/ות כמפורט בטבלה שלהלן:
משך עבודה



אורך כל הפסקה לניכוי

מס' הפסקות לניכוי

בין  3.5שעות ועד  6שעות לכל הפחות

1

חצי שעה

מעל  6שעות

2

חצי שעה ,כלומר סה"כ שעה אחת לניכוי

החל מחודש נובמבר  ,2017האמור בסעיף  18.3להסכם הקיבוצי מיום  ,23.12.2010מבוטל ,לכן לעובד ששהה
במלון לצורך עבודתו מעל  11וחצי שעות ,אפשר יהיה לנכות שתי הפסקות בלבד (ולא  3הפסקות) – כל אחת
בת חצי שעה (סה"כ שעה אחת לניכוי).



במשמרת לילה ,לעובדים ,אשר נמצאים בעבודה במלון בין השעות  02:00עד  06:00בבוקר ,תתאפשר הפסקה
בת  45דקות ,אך מהשכר ינוכה בגין חצי שעה בלבד.



עובד ,אשר הוזעק מההפסקה לצורך משימת חירום או סיוע לאורח שאינו ניתן להפנות אליו עובד אחר ,ישלים
את ההפסקה לאחר גמר ביצוע משימתו באותה משמרת.

קרן הרווחה המשותפת להתאחדות המלונות ולהסתדרות הכללית החדשה


החל מחתימת ההסכם ,תוקדם החברות בקרן הרווחה ותחול על עובד ,החל מהחודש ה 19-לעבודתו.



ההפרשות תבוצענה מידי חודש מהמשכורת הכוללת של העובד ,עד התקרה של  ,₪ 10,000כדלקמן:
שיעור העובד

תחילת ההפרשות

שיעור המעסיק

מהחודש ה ,19-כלומר מי שצבר וותק של שנה וחצי לפחות

0.2%

0.3%

מהחודש ה ,61-כלומר מי שצבר וותק של  5שנים לפחות

0.3%

0.3%

קרן ההדרכה המנוהלת ע"י ההסתדרות הכללית החדשה


כיום מהמשכורת הכוללת של כל עובד מלון מנכים  0.15%לקרן ההדרכה המנוהלת ע"י ההסתדרות.



החל מחתימת ההסכם ,סכום הניכוי החודשי לא יפחת מ.₪ 10 -

פיצוי בגין ימי מחלה שלא נוצלו לעובדים שעתיים המועסקים
בחוזים אישיים בשירות המדינה
ביום  22.10.2017פרסם האגף לשכר והסכמי עבודה במשרד האוצר חוזר בנושא תשלום הפיצוי בגין ימי מחלה
שלא נוצלו (להלן :הפיצוי) לגבי עובדים שעתיים המועסקים בחוזים אישיים בשירות המדינה ואשר זכאים
למכסה של  30ימי מחלה בשנה ולהלן עיקריו:


הפיצוי יינתן בעד יתרת ימי חופשת המחלה הצבורה העומדת לזכותו של העובד ביום פרישתו ,דהיינו :סך כל
ימי חופשת המחלה המגיעים לו בעד כל תקופת שירותו הנושאת זכות לחופשת מחלה ( 2.5ימים לכל חודש
השירות) ,בניכוי כל חופשת מחלה שניצל במשך כל תקופת שירותו .מובהר כי יתרת ימי חופשת המחלה
הצבורה יחושבו בהתאם לחלקיות משרתו של העובד בכל תקופת העסקתו.



כמות הימים לתשלום תיקבע לפי אחוז הניצול (היחס בין סך הזכאות לבין סך הניצול) ,כלדקמן:
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כמות ימים לתשלום

אחוז הניצול
פחות מ36%-

 8ימים בגין כל  30יום שביתרת ימי חופשת המחלה

מ 36%-ועד 65%

 6ימים בגין כל  30יום שביתרת ימי חופשת המחלה

מעל 65%


0

ערך יום מחלה לתשלום =  1/25מבסיס השכר של העובד ,הן לגבי מי שעובד שבוע עבודה של  5ימים והן לגבי
מי שעובד שבוע עבודה של  6ימים.



בסיס השכר הינו השכר החודשי הממוצע ,אשר שולם לעובד הפורש במהלך  12חודשי עבודה מלאים ערב
פרישתו .למען הסר ספק ,לעניין בסיס השכר יילקחו בחשבון אך ורק התשלומים ,אשר מובאים בחשבון לצורך
חישוב פיצויי פיטורין.



שיעור הפיצוי הסופי לתשלום ייקבע בהתאם לגיל העובד במועד פרישתו ,כדלקמן:
גיל פרישה

שיעור המענק

50

30%

51

40%

52

50%

53

60%

54

70%

55

80%

56

90%

מ57-

100%

לגבי סיום השירות כתוצאה מפטירה או כתוצאה מפסילה רפואית לשירות או לתפקיד – ייקבע השיעור של .100%

עדכונים בשלטון המקומי
הבהרות לעניין תשלום מקדמה על חשבון מודל עמידה ביעדים
לעובדים המועסקים בוועדות מקומיות לתכנון ובניה
כפי שפורסם בדף המידע של מלם שכר לחודש אוקטובר  ,2017בהמשך להסכם אשר נחתם ביום  ,13.6.2016פרסמו
מרכז השלטון המקומי ,שלוש הערים הגדולות והסתדרות המעו"ף ביום  30.7.2017הודעה בנושא תשלום מקדמה
על חשבון מודל עמידה ביעדים לעובדים המועסקים בוועדות המקומיות לתכנון ולבנייה (להלן :הודעה) ,לפיה
בהמשך לסעיף  15להסכם ,סיכמו הצדדים ביניהם על תשלום מקדמה לכל עובד זכאי בגין עמידה ביעדים בסך
 ₪ 4,800למשרה מלאה.
ביום  31.10.2017פרסם מרכז השלטון המקומי בישראל חוזר עם הבהרות לעניין הודעה הנ"ל ,לפיו:


עובדים שקיבלו תוספת רפורמה בסך  ₪ 2,000יקבלו מקדמה בגין עמידה ביעדים בסך  ₪ 4,800למשרה מלאה
בגין התקופה שמיום  1.1.2017ועד .31.12.2017
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על מנת לפשט את היישום ,סוכם באישור משרד האוצר ,כי המקדמות בסך  ₪ 4,800יחושבו לפי  ₪ 400לחודש
והמקדמה תשולם באופן יחסי לחלקיות משרתו והעסקתו של העובד.



כמו כן ,בהתאם לסעיף  19להסכם ,עובד זכאי שהוא עובד ותיק כהגדרתו בהסכם מרץ  ,'99המקבל תוספת
מכוח הסכמים מקומיים ,לרבות שכר עידוד או פרמיה מכל סוג ,יהיה זכאי לתוספת המותנית ,בניכוי סכום
התוספות מכוח ההסכמים המקומיים ,שאותן קיבל ערב חתימת ההסכם.



לאור האמור לעיל ,נדרש לקזז מסכום המקדמה לה זכאי העובד (בהתאם להיקף משרתו ותקופת העסקתו
במהלך שנת  )2017את התוספות המקומיות שקיבל העובד ,בהתאמה.



יובהר כי תקופה שבה שהה/תה העובד/ת בחופשת לידה (בת  15שבועות) ,תיחשב כתקופת עבודה לעניין חישוב
סכום המקדמה.



אין הפרשה לקופות פנסיה בגין המקדמה.
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