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החודש בדף המידע
מס הכנסה וביטוח לאומי
 סיום הארכת תאומי מס לשנת ;2018
 הודעת המוסד לביטוח לאומי בנושא
אישור להוספת רכיב פטור;
קופות גמל
 חוזר רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון
בנושא קבלת מידע ואישור ממעסיקים;
שכר והסכמי עבודה
 עדכון הסכום הבסיסי של שכר מינימום
מ;1.4.2018 -
 עדכון קצובת ביגוד לדירוג הרנטגנאים;
עדכוני שכר בשלטון המקומי
 תשלום לסייעות לגננות שתועסקנה
במסגרת תכנית "מסגרות חינוכיות
בחופשות" לילדים בגילאים 9 – 3
בחופשת פסח תשע"ח ובפגרת האביב
.2018

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
סיום הארכת תאומי מס לשנת 2018
על פי הודעת רשות המסים לציבור ,ניתנה אורכה לאישורים על תיאומי מס
הכנסה שתוקפם פג בתום שנת המס  .2017בהתאם לכך בוצעו במערכות
השכר של מלם שכר הארכות תיאומי המס באופן מרוכז .לגבי כלל הציבור
(למעט ציבור הגמלאים מקבלי הקצבאות) ,תקופת הארכה הייתה עד
לתשלום שכר של חודש פברואר  ,2018או עד ליום  – 13.3.2018המאוחר
מבין השניים .עם סיום תקופת הארכה בוטלו במערכות השכר של מלם שכר
כל התיאומים לשנת המס  ,2017אשר הוארכו באופן מרוכז בתחילת השנה
וטרם חודשו.
יצוין כי ,לגבי ציבור הגמלאים מקבלי הקצבאות בלבד ,ניתנה ארכה עד
לתאריך  .30.4.2018לפיכך בחישוב מס הכנסה על הקצבה עדיין אפשר
להתחשב בתיאומי המס ,שהונפקו בגין  .2017עבור גמלאים מקבלי קצבה
שלא יגישו תיאום מס חדש עד לסגירת שכר לחודש מאי  - 2018ייסגר
הדיווח של תיאומי המס ביום  31.12.2017והמס בקצבת מאי  2018יחושב
בלא התחשבות בתאומי המס וזאת בתוקף מיום  1.1.2018בדיעבד!

הודעת המוסד לביטוח לאומי בנושא
אישור להוספת רכיב פטור
סעיף  344לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] ,תשנ"ה ,1995-קובע כי
ההכנסה לעניין דמי ביטוח הינה הכנסתו החודשית של העובד בעד החודש
שקדם ל 1-בחודש שבו חל מועד התשלום ,מהמקורות המפורטים בסעיף
 )2(2לפקודת מס הכנסה ,קרי :השתכרות או ריווח מעבודה; כל טובת הנאה
או קצובה שניתנו לעובד ממעבידו; תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי
הוצאותיו ,לרבות תשלומים בשל החזקת רכב או טלפון ,נסיעות לחוץ לארץ
או רכישת ספרות מקצועית או ביגוד ,אך למעט תשלומים כאמור המותרים
לעובד כהוצאה; שוויו של שימוש ברכב או ברדיו טלפון נייד שהועמד
לרשותו של העובד; והכל  -בין שניתנו בכסף ובין בשווה כסף ,בין שניתנו
לעובד במישרין או בעקיפין או שניתנו לאחר לטובתו .לפיכך רוב רכיבי
השכר שחייבים במס הכנסה – חייבים גם לעניין דמי הביטוח.
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לאחרונה קיבלו מעסיקים רבים במשק מכתב מהמוסד לביטוח לאומי בנושא "אישור להוספת רכיב פטור" לפיו
במסגרת ביקורת ניכויים ,מצא המוסד לביטוח לאומי מקרים בהם לקוחות בתי תוכנה ולשכות שירות ,סימנו
רכיבי שכר שונים כרכיבים הפטורים מתשלום דמי ביטוח וביטוח בריאות.
במכתב מודגש כי על מנת שלא ייווצרו מצבים בהם מתבצעים חיובים בגין רכיבים שונים שנמצאו כרכיבים
פטורים ,למרות שהיו חייבים בדמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות ,המעסיקים מתבקשים לפעול כלהלן:


להימנע ולחסום את האפשרות להוסיף רכיב פטור מתשלום דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות ללא אישור
מהמוסד לביטוח לאומי.



לקבלת אישור להוספת רכיב שכר פטור מתשלום דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות ,יש לשלוח מכתב לפקס
שמספרו  .02-6515471בגוף המכתב יש להסביר את מהות הרכיב ואת שמו כפי שהוא מעודכן באמצעות
מערכת השכר .רק לאחר קבלת אישור ,ניתן יהיה להוסיף הרכיב כאמור לעיל.



להעביר למוסד לביטוח לאומי רשימת הרכיבים הפטורים הקיימים כיום במערכת השכר לקבלת אישור שאכן
רכיבים אלה פטורים מתשלום דמי ביטוח.

מעסיקים  -לקוחות מערכות השכר של מלם שכר מוזמנים לפנות למתאמי הלקוחות במלם שכר לצורך קבלת
רשימת סמלים פטורים כאמור לעיל  .לגבי משרדי הממשלה הנושא יטופל באופן מרוכז על ידי נציגי מטה השכר
באגף החשב הכללי במשרד האוצר מול הגורמים הרלוונטיים במוסד לביטוח לאומי.

קופות גמל
חוזר רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון בנושא קבלת מידע
ואישור ממעסיקים
ביום  4.3.2018פרסמה הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון חוזר בנושא קבלת מידע ואישור ממעסיקים לפיו:
מפניות שהגיעו לרשות שוק ההון ,ביטוח וחסכון עולה כי קיימים מקרים בהם עובדים המבקשים להצטרף למוצר
פנסיוני או לבצע שינויים במוצר הפנסיוני ,לרבות עקב שינוי במקום העבודה ,נדרשים ע"י הגופים המוסדיים
להמציא אישור מהמעסיק או לקבל טפסי מידע מהמעסיק עקב הליך הצטרפות או ביצוע שינוי כאמור .מצב זה
מקשה על העובדים הן בהליך ההצטרפות למוצר הפנסיוני והן בניהולו השוטף ומגדיל את התלות של העובד
במעסיקו לגבי המוצר הפנסיוני.
על מנת לצמצם את היקף הכספים המועברים לחשבונות מעבר ,ובמטרה לחזק את מעמדם של החוסכים ולהבטיח
את מימושה של זכות הבחירה של העובד בהתאם לסעיף  20לחוק הפיקוח על קופות גמל ,ניתנה הוראה לכל
הגופים המוסדיים ,החל ממועד פרסום חוזר זה ,לא לדרוש יותר ממעסיק של עמית לאשר מסמכים ,להעביר מידע
או לתת הסכמתו בקשר למוצר הפנסיוני של העמית ,לרבות בקשת העברת בעלות ,אלא אם קיימת הוראת דין
מפורשת המחייבת קבלת אישור ,הסכמה או מידע כאמור.
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שכר והסכמי עבודה
עדכון הסכום הבסיסי של שכר מינימום מ1.4.2018 -
בהמשך להודעת שר העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים בדבר שכר מינימום מעודכן לפי חוק שכר מינימום,
התשמ"ז ,1987-ביום  14.3.2018פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר בנושא עדכון הסכום הבסיסי לשכר
מינימום לפיו בתוקף מיום " 1.4.2018הסכום הבסיסי" (סכום שכר המינימום ,אשר העובד היה זכאי לו לפי חוק
שכר מינימום ,אלמלא הוראת השעה) יהיה כדלקמן:
סכום לחודש

₪ 4,655.95

סכום לשעה (לפי תקן של  182שעות לחודש)*

₪ 25.58

סכום ליום בשבוע עבודה בן ששה ימים

₪ 186.24

סכום ליום בשבוע עבודה בן חמישה ימים

₪ 214.89

* לפי צו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק

מובהר כי הסכום הבסיסי משמש לביצוע השלב הראשון בחישוב השלמת שכר לעניין שכר מינימום בהתאם
להוראת השעה מיום ( 21.1.2015פורסם בהרחבה בדף המידע של מלם שכר לחודש פברואר .)2015
יצוין כי שכר המינימום לפי הוראת שעה ,לחודש ,המעודכן ליום  ,1.12.2017לא השתנה וממשיך להיות כדלקמן:
סכום לחודש

₪ 5,300.00

סכום לשעה (לפי תקן של  182שעות לחודש)*

₪ 29.12

סכום ליום בשבוע עבודה בן ששה ימים

₪ 212.00

סכום ליום בשבוע עבודה בן חמישה ימים

₪ 244.62

* לפי צו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק

עדכון קצובת ביגוד לדירוג הרנטגנאים
ביום  13.3.2018פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר בנושא עדכון קצובת ביגוד לדירוג הרנטגנאים לפיו
בתוקף מיום  1.1.2018סכום קצובת הביגוד לכלל העובדים בדירוג הרנטגנאים יעמוד על ( 100%במקום )60%
מהסכום השנתי ,שנקבע מעת לעת בעניין קצובת הביגוד במגזר הציבורי.
למען הסר ספק מובהר כי אין בחוזר זה כדי לשנות את ההוראות הקבועות בחוזר הער 83/29/מיום ,6.9.1983
בעניין רמות קצובת הביגוד ,כפי שתוקנו בחוזר הממונה על השכר והסכמי עבודה  -הע )87( 92/24/ואת הקבוע
בהחלטת ועדת המעקב מיום  20.7.1989בעניין רמת הביגוד לעובדים בבתי החולים הממשלתיים ועירוניים
ממשלתיים.

עדכוני שכר בשלטון המקומי
תשלום לסייעות לגננות שתועסקנה במסגרת תכנית "מסגרות
חינוכיות בחופשות" לילדים בגילאים  3-9בחופשת פסח
תשע"ח ובפגרת האביב 2018
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ביום  11.1.2018החליטה ממשלת ישראל ,כי משרד החינוך יפעיל תכנית "מסגרות חינוכיות בחופשות" (להלן:
התכנית) .התכנית תופעל בימים א' – ה' במהלך חופשות בתי הספר והגנים בשנת הלימודים תשע"ח :במגזר
היהודי  5ימים בתחילת חופשת פסח ,במגזר הלא יהודי  5ימי פעילות במהלך חופשת האביב.
בהמשך לכך ,ביום  18.2.2018פורסמה מטעם מנהל שכר והסכמי עבודה של מרכז השלטון המקומי ,שלוש הערים
הגדולות והסתדרות המעו"ף ,הודעה בענייני עובדים מס' ( 6/2018להלן :ההודעה) בדבר תשלום לסייעות לגננות
שתעבודנה בתכנית בחופשת הפסח תשע"ח ופגרת האביב  ,2018כדלקמן:
התחולה והתגמול בגין עבודה בתכנית


תוקף ההודעה הינו עד ליום  15.4.2018ולתקופת פגרת פסח תשע"ח ופגרת אביב  2018בלבד.



לפי ההודעה :כל עובדת ,אשר ההסכמים הקיבוציים חלים עליה ותועסק כסייעת לגננת במועדים שלהלן,
במסגרת התכנית ,חמישה ימים משעה  07:30ועד השעה  6( 13:30שעות עבודה ביום) ,תהיה זכאית לתגמול
(להלן :התשלום הנוסף) בסך ( ₪ 1,110תוספת של  ₪ 37לשעת עבודה בפועל) .מובהר ,כי עבודה חלקית תזכה
בחלק יחסי של התשלום הנ"ל.



מובהר ,כי עובדת ,כאמור ,שתעבוד מעבר לשעות הנ"ל תהיה זכאית לסף של  ₪ 37לשעה בגין כל שעת עבודה
בפועל.



התשלום הנוסף יירשם בשורה נפרדת בתלוש המשכורת ,מעמדו יהיה כרכיב עבודה נוספת לרבות לעניין
ההפרשות לתנאים הסוציאליים על עבודה נוספת.



התשלום הנוסף לא יובא בחשבון לעניין השלמת שכר מינימום ולא יקוזז מכל תוספת אחרת המשתלמת

לסייעות.
מועדי הפעלת התכנית
מועדי הפעלת התכנית ,כאמור לעיל ,יהיו כדלקמן:


במגזר היהודי תפעל התכנית במהלך חופשת פסח –  5ימי פעילות רצופים מ 22.3.2018-ועד  28.3.2018או
לחלופין מ 25.3.2018-ועד .29.3.2018



במגזר הלא יהודי תפעל התכנית  5ימי פעילות רצופים ,כדלקמן:
 במגזר הערבי והבדואי החל מיום .29.3.2018
 במגזר הדרוזי ,בבתי ספר המלמדים  5ימים בשבוע ,החל מיום .9.4.2018
 במגזר הדרוזי ,בבתי ספר המלמדים  6ימים בשבוע ,החל מיום  5( 6.4.2018ימי פעילות רצופים בלבד).

העסקת סייעות בחופשת הפסח תשע"ח ובפגרת האביב 2018
בהמשך להודעה ,הוסכם בין מרכז השלטון המקומי ,שלוש הערים הגדולות והסתדרות המעו"ף ,כי:


רשות מקומית לא תחייב סייעת בגן קבוע (סייעות לגננות המועסקות בהתאם לסעיף  104.11ועד סעיף 104.713
בחוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות ובתפקיד מקביל בשלוש הערים הגדולות) ,אשר החלה את
עבודתה לפי  ,15.8.2014לעבוד על פי ההודעה.



רשות מקומית תוכל להעסיק על פי ההודעה הנ"ל מעבר לשעה  13:30סייעות ,אשר החלו את עבודתן לאחר
.15.8.2015



יצוין כי ,ההסדר הנ"ל אין בו משום שינוי הסדרי העסקת סייעות בפגרת הפסח תשע"ח ובפגרת האביב 2018
ככל שהיו קיימים ברשות מקומית לפני  ,15.8.2014למעט התשלום הנוסף על פי ההודעה.
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