תאריך פרסום2.1.2018 :

מס הכנסה
החודש בדף המידע
מס הכנסה וביטוח לאומי

 הארכת תוקף אישורים לתאומי
מס שתוקפם פג בתום שנת ;2017
 תיקון מס'  198לחוק הביטוח
הלאומי ,התשע"ז – 2017-שינוי
בחישוב תקופת האכשרה לקבלת
דמי אבטלה;

קופות גמל

 תקנות הפיקוח על שירותים
פיננסיים (קופות גמל)(תשלומים
לקופות גמל) – הפעלת ממשק
אחיד עבור מעסיקים קטנים;

דיני עבודה

 חוק גיל פרישה (הורה שילדו
נפטר) (הוראת שעה) ,התשע"ח-
;2017

שכר והסכמים קיבוציים

 הסדר מימון ארוחת צהריים
לעובדי המדינה;
 סטודנטים במגזר הציבורי  -עדכון
שכר המינימום מ;1.12.2017 -

עדכוני שכר בשלטון המקומי

 עדכון תוספת שקלית ביוח"א
בהתאם להעלאת שכר המינימום.

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.

הארכת תוקף אישורים לתאומי מס
שתוקפם פג בתום שנת 2017
ביום  17.12.2017פרסמה רשות המסים בישראל לוח עזר לחישוב מס הכנסה
ממשכורת ושכר עבודה לשנת המס  ,2017במסגרתו נקבע שכמידי שנה תינתן
ארכה לאישורים על תיאומי מס ,שתוקפם פג בתום שנת המס  .2017עד
למועד תשלום המשכורת לחודש פברואר  2018ולא יאוחר מיום .13.3.2018
יודגש ,כי לא תינתן ארכה לאישורים על פטור מניכוי מס הכנסה במקור ולא
תינתן ארכה לתיאומי מס שאינם בגין משכורת כהגדרתה בתקנות מס
הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה) ,התשנ"ג.1993-

תיקון מס'  198לחוק הביטוח הלאומי,
התשע"ז – 2017-שינוי בחישוב תקופת
האכשרה לקבלת דמי אבטלה
סעיפים  161ו 162 -לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] ,תשנ"ה,1995-
מגדירים את "תקופת האכשרה" לתשלום דמי אבטלה ,שהיא  12חודשים
קלנדריים שבעדם שולמו דמי ביטוח אבטלה ,בעד אחד או יותר מהימים
בחודש ,בתוך  18החודשים בתכוף לתאריך הקובע  -היום הראשון לחודש
שבו התחילה תקופת האבטלה.
לפי החוק הקיים ,ספירת תקופת האכשרה נעשית בעת ההתייצבות
הראשונית של המובטל בלשכת התעסוקה ,לכן עד כה חשוב היה להתייצב
בלשכה מיד עם הפסקת העבודה.
ביום  9.11.2017פורסם ברשומות תיקון מס'  198לחוק הביטוח הלאומי,
התשע"ז ,2017-לפיו רשאי המובטל לחפש עבודה בכוחות עצמו (ללא פנייה
ללשכת התעסוקה) ,במשך עד שלושה חודשים ,בלי לפגוע בזכאות לדמי
אבטלה .כלומר ,התקופה של  18החודשים לעניין תקופת האכשרה לא תכלול
תקופה של עד שלושה חודשים מיום הפסקת העבודה ועד הרישום הראשוני
בלשכת התעסוקה.
למען הסר ספק ,המובטל לא יהיה זכאי לדמי אבטלה בתקופה שבה יחפש
עבודה באופן עצמאי.
תוקף השינוי מיום .1.12.2017
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קופות גמל
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(תשלומים
לקופות גמל) – הפעלת ממשק אחיד עבור מעסיקים קטנים
כפי שפורסם בהרחבה בדפי המידע של מלם שכר ,ביום  11.8.2014פורסמו ברשומות תקנות הפיקוח על שירותים
פיננסיים (קופת גמל)(תשלומים לקופת גמל) ,תשע"ד ,2014-אשר מסדירות את אופן הדיווח על הפקדות תשלומים
לחיסכון הפנסיוני של העובדים .בהתאם לתקנות ,החל משנת  ,2016חייבים המעסיקים מעל  100עובדים לדווח על
הפקדות לחיסכון פנסיוני באמצעים דיגיטליים בלבד ובקובץ דיווח אחיד ,שנקבע על ידי משרד האוצר .בנוסף,
התקנות מחייבות את כל הגופים המוסדיים לתת משוב למעסיק על אופן קליטת הכספים במערכות המידע של
הגופים.
בהמשך לכך ,ביום  28.6.2016פורסמו ברשומות תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תשלומים
לקופת גמל)(תיקון מס'  ,)2תשע"ו ,2016-לפיהן נקבע כי לגבי המעסיקים ,אשר מעסיקים פחות מ 50-עובדים ,חובת
הדיווח ,כאמור לעיל ,תחול החל מיום .1.2.2018
ביום  8.11.2017פרסמה רשות שוק ההון ,ביטוח וחסכון חוזר בנושא אופן הפקדת תשלומים לקופות גמל לפיו נקבע
בין היתר כי לגבי המעסיקים ,אשר מעסיקים פחות מ 20-עובדים ,חובת הדיווח ,כאמור לעיל ,תחול החל מיום
.1.2.2019

דיני עבודה
חוק גיל פרישה (הורה שילדו נפטר) (הוראת שעה) ,התשע"ח-
2017
ביום  14.12.2017פורסם ברשומות חוק גיל פרישה (הורה שילדו נפטר) (הוראת שעה) ,התשע"ח( 2017-להלן :החוק)
ולהלן עיקריו:
תחולת החוק
הוראות החוק יחולו על:


מעסיק  -המעסיק יותר מ 25-עובדים;



עובד  -מי שמועסק במקום עבודתו שבע שנים לפחות ,בתכוף לפני הגיעו לגיל פרישת חובה.

גיל פרישה לעובד שילדו נפטר
מעסיק לא יחייב עובד ,שהוא הורה שילדו נפטר והוא הגיע לגיל פרישת חובה ,לפרוש מעבודתו בשל גילו ,בארבע
השנים מיום הגיעו לגיל פרישת חובה.
המשמעות היא שגיל פרישת חובה להורה שילדו נפטר הינו:


 71שנים (במקום  )67לגבר;



 66שנים (במקום  )62לאישה.

אי-תחולת החוק
הוראות החוק לא יחולו על העובדים הבאים:
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טייסים שהגיעו לגיל מרבי לביצוע תפקיד טייס שנקבע לפי חוק הטיס ,התשע"א ,2011-אשר נמוך מגיל
פרישת חובה;



כבאים כמשמעותם בחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה ,התשע"ב;2012-



שוטרים;



סוהרים;



עובדים בשירות הביטחון הכללי או במוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים.

סמכות שיפוט ותרופות
לבית הדין לעבודה תהיה סמכות ייחודית לדון בהליך אזרחי ,בשל הפרת הוראות החוק והוא רשאי:


לפסוק פיצויים בשיעור שייראה לו בנסיבות העניין ,אף אם בפועל לא נגרם שום נזק של ממון;



לתת צו מניעה או צו עשה ,אם ראה שהענקת פיצויים בלבד לא תהיה צודקת.

שמירת זכויות
אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מזכויות עובד לפי כל דין או הסכם ,ובכלל זה לפי סעיף 33א לחוק משפחות חיילים
שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) ,התש"י ,1950-אשר מאפשר לעובד לעבוד לתקופה נוספת שלא תעלה על  5שנים
מיום הגיעו לגיל פרישת חובה.
תחילה ותוקף
תחילתו של החוק ביום  1.1.2018והוא יעמוד בתוקפו ארבע שנים מיום תחילתו.

שכר והסכמים קיבוציים
הסדר מימון ארוחת צהריים לעובדי המדינה
ביום  1.3.2017נחתם הסכם קיבוצי בין המדינה ,לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה ,ואשר בו ,בין היתר ,עוגן
הסדר להשתתפות של המדינה בהוצאות העובדים בשירות המדינה ,בגין ארוחות בשעות העבודה .להלן עיקרי
מתווה ההסדר שהגיעו אליו אגף השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר והסתדרות עובדי המדינה בנוגע למימון
ארוחת צהריים לכלל עובדי המדינה (להלן :ההסדר):
 ההסדר יחול מיום ;1.12.2017
 ההסדר אינו בא להרע הסדרים מיטיבים קיימים – לדוגמא בבתי החולים הממשלתיים ,כלומר במקומות
בהם קיים הסדר מיטיב ,הוא ימשיך לחול;
 הסבסוד לפי ההסדר יחול רק בגין ימי עבודה בפועל ,שבהם עבד העובד לפחות  4שעות;
 גובה הסבסוד הינו בסך  ₪ 16.80ליום עבודה בפועל;
 העובד ישלם את ההפרש שבין מחיר הארוחה לבין גובה הסבסוד;
 מאחר ומדובר בהטבה ,העובד יחויב בשווי מס בגובה הסבסוד;
 יצוין כי עובד שעבד פחות מ 4-שעות ומימש את ההטבה באותו יום ,ינוכה משכר הנטו שלו סך של .₪ 16.80
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סטודנטים במגזר הציבורי  -עדכון שכר המינימום מ1.12.2017 -
כפי שפורסם בהרחבה בדף המידע של מלם שכר לחודש יולי  ,2016ביום  18.4.2016נחתם הסכם קיבוצי לדירוג
הסטודנטים (המועסקים על בסיס של שעה) ,בין המעסיקים בשירות הציבורי ,לבין הסתדרות העובדים הכללית
החדשה ,לפיו החל מיום  1.7.2016השכר השעתי לסטודנט לומד (סטודנט לתואר ראשון) מורכב מחיבור הרכיבים
הבאים בלבד:


שכר המינימום לשעה ,כהגדרתו לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז ,1987-כפי שהוא מפורסם מעת לעת.



תוספת וותק כמספר שנות שירות חובה בצה"ל ,או בשירות לאומי ,בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 24.421
לתקשי"ר כנוסחו מעת לעת ,בסכום של  20אגורות לכל שנת שירות חובה או שנת שירות לאומי ,ולא יותר מ3-
שנים בסך הכול לסטודנט לומד ,כלומר לא יותר מ 60-אגורות.



תוספת סטודנט לומד  -תוספת שכר שקלית בסך של שקל חדש אחד ( )₪ 1בגין כל שעת עבודה (נכון להיום).

בהמשך לעדכון שכר מינימום שבוצע החל מיום  1.12.2017ל ₪ 5,300-לחודש ( ₪ 28.49לשעה) (פורסם בהרחבה בדף
המידע של מלם שכר לחודש נובמבר  ,)2017ביום  11.12.2017פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר בנושא
סטודנטים במגזר הציבורי  -עדכון שכר המינימום  ,1.12.2017לפיו בהמשך לעדכון שכר המינימום לשעה ,כהגדרתו
לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז ,1987-החל מיום  1.12.2017יש לעדכן את שכר המינימום לשעה לסטודנט לומד
לסכום של .₪ 28.49
הובהר גם כי לגבי "סטודנט לתואר שני" – יש לחשב השלמה לשכר המינימום ,על פי הסכום הבסיסי לשעה המוגדר
בהוראת השעה לחוק שכר מינימום ,התשמ"ז .1987-הסכום הבסיסי המעודכן ליום  1.4.2017לשעה הינו .₪ 24.37

עדכונים בשלטון המקומי
עדכון תוספת שקלית ביוח"א בהתאם להעלאת שכר המינימום
לפי הודעת מרכז השלטון המקומי בישראל מיום  ,12.12.2017בהמשך לעדכון שכר המינימום במשק ,בתחולה מיום
 ,1.12.2017מתעדכנים שיעורי תוספת יוח"א לסייעות לגננות המועסקות בגני הילדים בהם מופעל יום חינוך ארוך,
כדלקמן:
סוג סייעת

סכום תוספת יוח"א

סייעת המועסקת יום אחד בשבוע

₪ 199

סייעת המועסקת יומיים בשבוע

₪ 398

סייעת המועסקת שלושה ימים בשבוע

₪ 597

סייעת המועסקת ארבעה ימים בשבוע

₪ 796

סייעת המועסקת חמישה ימים בשבוע

₪ 995
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