תאריך פרסום5.2.2019 :
החודש בדף המידע

מס הכנסה וביטוח לאומי
 עדכוני ביטוח לאומי ומס הכנסה לשנת
;2019
 עדכון שווי שימוש ברכב;
 שינויים בנוגע להטבה ממס בגין מגורים
ביישוב מזכה לפי סעיף  11לפקודה;
 נקודות זיכוי ליחיד שסיים לימודים
לתואר אקדמי או לימודי מקצוע;
 תאומי מס אוטומטיים לשנת ;2019
 סכומים שלא ניתנים לעיקול בשנת
;2019

שכר והסכמים קיבוציים
 עדכון סכומי תוספת שקלית 2016
המשולמת מכוח הסכם קיבוצי מיום
;18.4.2016
 עדכון תקרת שכר לעניין דמי חבר/טיפול
ארגוני;
 תוספת הצמדה למדד  2017לגמלאים
בפנסיה תקציבית שקצבתם הוקפאה;
 השתתפות בדמי חבר באגודות מקצועיות
לשנת ;2019
 עדכון התוספת השקלית לעובדי דירוג
עובדים סוציאליים;
 עדכון תוספת מעונות (זכויות הוריות);
 עדכון תוספת שכר שקלית לסטודנטים
לתואר שני;
 עדכון שכר בכירים ,מנכ"לים ,חוזים
אישיים ,נושאי משרה שיפוטים
ומוקבליהם במשרדי הממשלה;
 עדכון טבלאות השכר של דירוג המחקר
האזרחי;
 הסכם שכר בענף המלונאות מים
 – 14.11.2017תשלום פעימה נוספת;
 עדכון תוספת  2016לעובדי הוראה
בחטיבות עליונות בהתאם להסכם שכר
מיום ;14.3.2018

עדכוני שכר בשלטון המקומי
 עדכון שכר הבכירים ברשויות
המקומיות;
 הסכם רופאים וטרינרים מיום
 - 19.9.2016יישום פעימה נוספת;

דיני עבודה
 תקנות עובדים זרים (פיקדון לעובדים
זרים)(תיקון) ,התשע"ט.2019-

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
עדכוני ביטוח לאומי לשנת המס 2019
החל משכר ינואר  2019הסכומים הקובעים לחישוב דמי ביטוח לאומי
וביטוח בריאות יהיו כדלקמן:
שנת 2018

שנת 2019

סוג הסכום הקובע
שכר ממוצע במשק
הכנסה בשיעורים מופחתים ( 60%מהשכר

₪ 9,906
₪ 5,944

₪ 10,273
₪ 6,164

ההכנסה המזערית בפנסיה מוקדמת
לתשלום דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות

₪ 495.30

513.65

הכנסה מרבית לתשלום דמי ביטוח
תגמול מילואים מינימלי ליום
תגמול מילואים מירבי ליום
שכר מינימום עפ"י חוק שכר מינימום
הסכום הקובע לפריסת שכר נוסף (25%

₪ 43,370
₪ 196.61
₪ 1,445.67
₪ 5,300
₪ 1,325

₪ 43,890
₪ 198.97
₪ 1,463.00
₪ 5,300
₪ 1,325

₪ 348

₪ 348

הממוצע במשק)

( 5%מהשכר הממוצע במשק)

משכר מינימום)

סכום דמי ביטוח בגין עובד בחופשה ללא
תשלום ( 6.57%משכר מינימום)
עדכון דמי ביטוח לאומי למעסיקים בענף נפגעי עבודה  -עפ"י חוק
ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקיה להשגת יעדי התקציב לשנת
התקציב  ,)2019התשע"ח ,2018-נקבע חיוב חדש ,נוסף לדמי ביטוח לאומי
וזאת בשיעור של  ,0.1%לגבי המעסיק ,משכר העבודה של עובד שכיר
(החיוב לא יוחל על שכר עצמאים) .החיוב ייגבה החל מינואר  2019וזאת
בהוראת שעה ל 5 -שנים ,בהתאם להוראות החוק.

עדכון מדרגות ואחוזי מס הכנסה 2019
 בשנת המס  2019לא חל שינוי בשיעורי המס.
 סכומי המדרגות עודכנו בשיעור עליית המדד (.)1.196%
 להלן טבלת השוואה בין מדרגות המס לשנים  2018ו:2019 -
שיעור המס
10%
14%
20%
31%
35%
47%

שנת המס 2018
עד ₪ 6,240
עד ₪ 8,950
עד ₪ 14,360
עד ₪ 19,960
עד ₪ 41,530
מעל ₪ 41,530

שנת המס 2019
עד ₪ 6,310
עד ₪ 9,050
עד ₪ 14,530
עד ₪ 20,200
עד ₪ 42,030
מעל ₪ 42,030
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מס נוסף על הכנסות גבוהות
על פי סעיף 121ב לפקודת מס הכנסה ,יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס  2019תעלה על ₪ 54,130 ,₪ 649,560
לחודש (במקום  ₪ 641,880לשנה ₪ 53,490 ,לחודש ,נכון לשנת המס  ,)2018יהיה חייב במס נוסף בשיעור של ,3%
על חלק הכנסתו החייבת העולה על הסכום הנ"ל.

מס הכנסה :עדכון סכומים ותקרות לשנת המס 2019
להלן פירוט סכומים ותקרות מתואמים לשנת המס  ,2019לעומת שנת המס :2018
תקרה  /סעיף
סכום נקודת זיכוי
קצבה מזכה
פיצויים פטורים (לכל שנת עבודה)
הכנסה מזכה מהכנסת עבודה
הכנסה מזכה שאינה הכנסת עבודה
תקרת פטור לקצבה ( 2.5פעמים שכר ממוצע*) (ברוטו לחודש)
תקרת ההפקדה פטורה לפיצויים לחודש
תקרת פטור לקרן השתלמות
תקרת שווי שימוש ברט"ן (סלולארי)
הכנסה שנתית פטורה ממס לעיוור או נכה  100%מעל  184יום
ברוטו מרבי לפטור לנכה  100%לשנה
תקרת הכנסה לזיכוי משמרות
זיכוי משמרת מרבי ()15%
סכום הלוואה לעניין (3ט) שחל עליה רק שיעור עליית המדד
שיעור הריבית לעניין (3ט)

שנת 2018
₪ 216
₪ 8,380
₪ 12,230
₪ 8,700
₪ 12,200
₪ 24,765
₪ 2,733
₪ 15,712
₪ 105
₪ 72,790
₪ 608,400
₪ 10,600
₪ 930
₪ 7,680
3.48%

שנת 2019
₪ 218
₪ 8,480
₪ 12,380
₪ 8,800
₪ 12,400
₪ 25,683
₪ 2,833
ללא שינוי
ללא שינוי
₪ 73,800
₪ 615,600
₪ 10,730
₪ 940
₪ 7,800
3.41%

השינויים הנ"ל ייושמו לחודש ינואר  ,2019במערכות השכר של מלם שכר.

זקיפת שווי שימוש ברכב
שיטת החישוב לפי קבוצות המחיר
שווי בגין רכבים ששנת רישומם הינה לפני  ,2010מחושב לפי שיטת קבוצות מחיר.
להלן פירוט סכומי השווי לפי שיטת קבוצות המחיר בשנת  ,2019לעומת שנת :2018
קבוצת מחיר

שווי רכב 2018

שווי רכב 2019

1

₪ 2,710

₪ 2,740

2

₪ 2,930

₪ 2,970

3

₪ 3,770

₪ 3,820

4

₪ 4,530

₪ 4,580

5

₪ 6,260

₪ 6,340

6

₪ 8,120

₪ 8,220

7

₪ 10,440

₪ 10,570
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שיטת החישוב לפי השיטה הליניארית
החל משנת המס  2010מחושב שווי השימוש ברכב צמוד ,לגבי כלי רכב שנרשמו לראשונה מיום  ,1.1.2010כשיעור
מתוך מחיר המחירון של הרכב בהיותו חדש .החל משנת  2011השיעור הינו .2.48%
תקרת מחיר המחירון לחישוב השווי בשנת המס  2019הינו ( ₪ 507,530במקום  ₪ 501,530בשנת המס .)2018
ניתן לראות את שווי שימוש ברכב צמוד לפי השיטה הליניארית באתר שע"מ שכתובתו:
https://www.misim.gov.il/MM_UseCar10/UseCarScreen.aspx?cur=1
רכב בעל טכנולוגית הנעה מתקדמת (רכב משולב /היברידי ,רכב חשמלי)
בגין כלי רכב בעלי טכנולוגיית הנעה מתקדמת  -היברידיים וחשמליים ,יופחת סכום השווי בסכום ,כלהלן:
סכום הפחתת השווי
סוג רכב

שנת המס 2018

שנת המס 2019

רכב היברידי שאיננו נטען מרשת החשמל

₪ 500

₪ 500

רכב היברידי שנטען מרשת החשמל ()plug-in

₪ 990

₪ 1,000

רכב חשמלי

₪ 990

₪ 1,000

שינויים בנוגע להטבה ממס בגין מגורים ביישוב מזכה לפי סעיף
 11לפקודת מס הכנסה
ביום  13.1.2019פורסמו ברשומות תיקון לחוק הטבות במס וייעוץ במס (תיקוני חקיקה) ,התשע"ו 2015-וחוק
הטבות במס וייעוץ במס (תיקוני חקיקה)(תיקון והוראת שעה) ,התשע"ז ,2017-לפיהם הוארך תוקפן של הטבות מס
בחלק מהישובים לתקופה של מחצית השנה ,קרי מ 1.1.2019-ועד .30.6.2019
בהמשך לכך ביום  14.1.2019פרסמה רשות המסים חוזר בנושא הטבות מס בישובים לשנת  – 2019סעיף 11
לפקודת מס הכנסה לפיו כתוצאה מתיקוני החוק הנ"ל ,נוצרו קבוצות שונות של יישובים שבהן חל שינוי בהטבה
לתקופה של חצי שנה ,כדלקמן:


קבוצה  - 1יישובים לגביהם הוארכה תקופת ההטבה למחצית הראשונה של השנה בלבד .כלומר ,במחצית
השנייה של השנה תושבי יישובים אלו אינם זכאים להטבות.



קבוצה  - 2יישובים שנקבעה להם תקרת הטבה גבוהה ,לתקופה של חצי שנה ולאחר מכן התקרה פוחתת.



קבוצה  - 3יישובים שנקבעה להם תקרת הטבה ושיעור הטבה גבוהים ,לתקופה של חצי שנה ולאחר מכן

התקרה ושיעור ההטבה פוחתים.
חוזר רשות המסים מכיל טבלאות עם רשימות היישובים לפי הקבוצות הנ"ל ויישובים מוטבים אחרים ,תוך
פירוט לגבי שיעור הזיכוי וגובה ההכנסה המרבית לחישוב ההטבה.
דגשים נוספים לפי חוזר רשות המסים:


אישורי תיאומי מס שיופקו במהלך שנה זו לתושבי הישובים בקבוצה  1לעיל ,יתייחסו למתן הטבה שתינתן
במחצית הראשונה של השנה בלבד .החישוב יעשה לפי מחצית התקרה השנתית .יודגש כי ,ההנחיה המופיעה
באישורים אלו תגביל את מתן ההטבה לתקופה של שישה חודשים.



אישורי תיאומי מס שיופקו במהלך שנה זו לתושבי הישובים בקבוצות  2ו 3-לעיל ,ישקללו תקרה שנתית
מתואמת ,למרות שמדובר בהארכת תוקף לחצי שנה בלבד וזאת מטעמים תפעוליים.
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להטבות מכוח תיקוני החוק ,כאמור לעיל ,יהיו זכאים תושבים של הישובים המוטבים ,רק אם היו תושבים
הזכאים להטבה זו בשנת  .2018כלומר ,מי שבשנת  2019הפך להיות תושב הזכאי להטבות מס בגין יישובים,
יהיה זכאי רק להטבות המס שאינן מכוח תיקון החוק.

נקודות זיכוי לבעלי תואר אקדמי  /מסיימי לימודי מקצוע
כפי שפורסם בדף המידע של מלם שכר לחודש דצמבר  ,2017ביום  30.11.2017פורסם ברשומות חוק ההתייעלות
הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב  2017ו ,)2016-התשע"ו 2017-לפיו הוארך מיום
 31.12.2017ליום  ,31.12.2018תוקף התיקון מס'  197לפקודת מס הכנסה ,המגביל את הזכאות לנקודת זיכוי אחת
למסיימי תואר ראשון וחצי נקודת זיכוי למסיימי תואר שני ,לתקופה של שנה אחת בלבד ,זאת במקום הזכאות,
אשר ניתנה למספר שנים ,כמספר שנות הלימודים ,עד למשך שלוש שנים ,לבעלי תואר ראשון ,או שנתיים לבעלי
תואר שני ,כפי שהייתה לפני השינוי.
כפי שפורסם על ידי רשות המסים בלוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לחודש ינואר  2019ואילך,
ההוראות הנ"ל הוארכו עד תום שנת המס .2022

להלן הטבלה המפרטת את מס' נקודות הזיכוי ומשך מתן נקודות זיכוי אלה לפי סוג התואר
למסיימי תואר אקדמי בשנים :2022 – 2014
סוג התואר

מס' נקודות זיכוי ומשך ההטבה

תואר ראשון

נקודת זיכוי אחת שתוענק למשך שנה אחת בלבד בשנת המס שלאחר שנת סיום
הלימודים או בשנת המס שלאחריה ,לפי בחירת הנישום.

תואר שני

 0.5נקודת זיכוי שתוענק למשך שנה אחת בלבד בשנת המס שלאחר שנת סיום הלימודים
או בשנת המס שלאחריה ,לפי בחירת הנישום.

תואר שלישי ברפואה

נקודת זיכוי אחת שתוענק למשך שנה אחת בלבד בשנת המס שלאחר שנת סיום

או ברפואת שיניים

הלימודים או בשנת המס שלאחריה ,לפי בחירת הנישום ,ועוד  0.5נקודת זיכוי בשנה
שלאחר השנה שבה ניתנה נקודת זיכוי אחת.

תואר שלישי במסלול
לימודים "ישיר"
לתואר אקדמי שלישי

בסיום תואר ראשון  -נקודת זיכוי אחת שתוענק למשך שנה אחת בלבד בשנת המס
שלאחר שנת סיום הלימודים או בשנת המס שלאחריה.
בסיום תואר שלישי  0.5 -נקודת זיכוי שתוענק למשך שנה אחת בלבד בשנת המס שלאחר
שנת סיום הלימודים או בשנת המס שלאחריה.

לימודי מקצוע

בסיום לימודי מקצוע  0.5נקודת זיכוי עד לשנת  2016או  0.75נקודת זיכוי לשנת  2017או
נקודה אחת החל משנת  ,2018בשנת המס שלאחר סיום לימודי המקצוע או בשנת המס
שלאחריה.

תאומי מס אוטומטיים לשנת 2019
ביום  2.1.2019פרסמה רשות המסים הודעה לפיה ,לקראת פתיחת שנת המס החדשה רשות המסים שלחה לכ-
 260,000איש אישורים אוטומטיים לתיאומי מס לשנת  2019ובכך חסכה מהם את הצורך לערוך בעצמם תיאום
מס חדש לשנת המס  .2019להלן נוסח ההודעה:
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האישורים האוטומטיים נשלחים לעומדים בקריטריונים ,שהמרכזי שבהם הוא שלא חלו שינויים בגובה
ההכנסות שלהם בשנים האחרונות ,ועדיין כל מי שקיבל את האישור האוטומטי לשנת  ,2019אך האישור אינו
משקף את הכנסתו ,או מצבו האישי ,בשל שינויים שחלו בשנה החולפת ,לדוגמה :התרחבות המשפחה ,שינוי
מעסיק וכו' יכול לערוך תיאום מס עדכני באמצעות היישום האינטרנטי לעריכת תיאום מס (מתאים להקלות
מסוימות) או באמצעות מערכת פנייה למשרדים לבקשת תיאום מס או להגיע פיזית למשרדי הרשות.



ביום  3.1.2019נפתחה האפשרות לערוך תיאום מס באינטרנט ובאמצעות מערכת הפנייה למשרדים לבקשת
תיאום מס .מדובר בשתי חלופות אותן מעמידה הרשות לטובת הציבור ,שמאפשרות להם לערוך תיאום מס
מבלי לעמוד בתורים ומבלי לצאת מהבית .באתר האינטרנט של רשות המסים הושק דף ייעודי בנושא ,בו
מרוכז כל המידע הרלוונטי לתיאום מס.



ביום  6.1.2019השיקה הרשות קמפיין באינטרנט וברדיו ,שמטרתו לעודד אנשים לערוך תיאום מס באמצעות
החלופות המקוונות ,מבלי לעמוד בתורים ,שבתקופה זו של השנה הם ארוכים במיוחד .כמו-כן ,הציבה רשות
המסים במשרדי הרשות עובדים שתפקידם לסייע וללמד אנשים לערוך תיאום מס באמצעות אתר האינטרנט
של הרשות.

סכומים שלא ניתנים לעיקול בשנת 2019
במסגרת סעיף  8של חוק הגנת השכר התשי"ח  1958 -ובהתאם לתוספת של סעיף ( 5א) לחוק הבטחת הכנסה
התשמ"א  1981נקבעו סכומים שלא ניתנים לעיקול בהתאם להרכב המשפחתי.
בתוקף מיום  1.1.2019עודכנו הסכומים שלא ניתנים לעיקול .להלן טבלה המפרטת סכומים שלא ניתנים לעיקול,
לפי ההרכב המשפחתי ,תוך השוואה של הסכומים העדכניים למול הסכומים שהיו לפני העדכון:
הרכב המשפחה

עד 31.12.2018

מ1.1.2019-

יחיד

2,169

2,195

רווק/גרוש/אלמן/ה  +ילד

3,546

3,589

רווק/גרוש/אלמן/ה  +ילדים

4,414

4,466

נשוי חי בנפרד

2,169

2,195

נשוי חי בנפרד  +ילד

3,113

3,150

נשוי חי בנפרד  +ילדים

3,633

3,676

זוג

3,253

3,292

זוג  +ילד

3,773

3,818

זוג  2 +ילדים ויותר

4,294

4,345

אם הסכום הקבוע בטבלה שלעיל עולה על  80%משכר העבודה החודשי של העובד ,יקטן הסכום שאינו ניתן
לעיקול ,להעברה או לשעבוד ,לכדי  80%משכר העבודה החודשי.
אם שכר העבודה משתלם על בסיס של יום ,יהיה הסכום שאינו ניתן לעיקול משכר העבודה היומי ,להעברה או
לשעבוד  -החלק העשרים וחמישה מהסכומים הנ"ל.
יצוין כי במקרה של עיקול ,העברה או שעבוד לשם תשלום מזונות ,אין הגבלה לעקל מלוא השכר.
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שכר והסכמים קיבוציים
עדכון סכומי תוספת שקלית  2016המשולמת מכוח הסכם
קיבוצי מיום 18.4.2016
בתאריך  18.4.2016נחתם הסכם קיבוצי (מסגרת) בין מעסיקים במגזר הציבורי ובין הסתדרות העובדים הכללית
החדשה (להלן :ההסכם) (הוראות ההסכם השונות פורסמו בהרחבה בדפי המידע של מלם שכר משנים  2016ו-
.)2017
בסעיף  10.5להסכם האמור ,נקבע כי החל מחודש ינואר  2017יעודכן ,אחת לשנה ,בחודש ינואר ,סכום התוספת
השקלית המשולמת לדירוגים השונים ,לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן במהלך השנה.
בהמשך לעלייה של  0.8%בשיעור המדד לחודש דצמבר  2018לעומת המדד לחודש דצמבר  ,2017ביום ,20.1.2019
פרסם הממונה על השכר והסכמי העבודה במשרד האוצר חוזרים עם הוראות ביצוע לעדכון סכומי תוספת שקלית
 2016לדירוגים השונים ,לפיהם בתוקף מיום  1.1.2019עודכנו סכומי התוספת כדלקמן:
סכום תוספת
שקלית  2016עד
ליום 31.12.2018

סכום התוספת
השקלית  2016החל
מיום 1.1.2019

מינהלי/מינהל
ושרותים במגזר
הציבורי

שירות המדינה (כולל משרד הביטחון
ולרבות המפעלים הביטחוניים בכל הנוגע
לעובדים המדורגים באותו דירוג
והמיוצגים על ידי ההסתדרות (להלן
בטבלה" :המדינה"));
המוסד לביטוח לאומי (להלן בטבלה:
"ביטוח לאומי");
שירות התעסוקה;
בית החולים בני ציון (להלן בטבלה" :בני
ציון");
המרכז הרפואי תל אביב סוראסקי (להלן
בטבלה" :איכילוב")
הסתדרות מדיצינית הדסה (להלן בטבלה:
"הדסה")

158.10

159.36

מח"ר ומנהלי

מרכז השלטון המקומי;
שלוש הערים הגדולות (לא כולל איכילוב
ובני ציון);
מרכז המועצות האזוריות

84.69

85.36

עיתונאים ומח"ר
(למעט פסיכולוגים)

המדינה;
ביטוח לאומי;
שירות התעסוקה;
בני ציון;
איכילוב;
הדסה

194.15

195.70

מהנדסים

המדינה;
ביטוח לאומי;
שירות התעסוקה;

233.67

235.53

שם הדירוג

שם המעסיקים
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בני ציון;
איכילוב;
הדסה
מהנדסים

מרכז השלטון המקומי;
שלוש הערים הגדולות (לא כולל איכילוב
ובני ציון);
מרכז המועצות האזוריות

257.35

259.40

הנדסאים וטכנאים

המדינה; ביטוח לאומי;
שירות התעסוקה; בני ציון;
איכילוב; הדסה

261.53

263.61

הנדסאים וטכנאים

מרכז השלטון המקומי;
שלוש הערים הגדולות (לא כולל איכילוב
ובני ציון);
מרכז המועצות האזוריות

121.86

122.83

השרות המשפטי
(משפטנים)

המדינה;
ביטוח לאומי;
שירות התעסוקה;
מרכז השלטון המקומי;
שלוש הערים הגדולות (כולל איכילוב ובני
ציון);
מרכז המועצות האזוריות
הדסה
שרותי בריאות כללית
האוניברסיטאות

270.57

272.73

חינוך נוער וקהילה
בשלטון המקומי

מרכז השלטון המקומי;
שלוש הערים הגדולות (לא כולל איכילוב
ובני ציון);
מרכז המועצות האזוריות

160.23

161.51

מקצ"ט

המדינה

225.00

226.79

מתמחים למשפטים

המדינה;
ביטוח לאומי;
שירות התעסוקה;
מרכז השלטון המקומי;
שלוש הערים הגדולות (כולל איכילוב ובני
ציון);
מרכז המועצות האזוריות

139.24

140.35

סטודנטים לרפואה

המדינה; ביטוח לאומי;
שירות התעסוקה;
מרכז השלטון המקומי;
שלוש הערים הגדולות (כולל איכילוב ובני
ציון);
מרכז המועצות האזוריות;

146.36

147.53

שירות החוץ

המדינה

286.57

288.85

פרקליטים

המדינה

302.12

304.53

סנגורים ציבוריים

המדינה

304.70

307.13
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חניכים

המדינה;
ביטוח לאומי;
שירות התעסוקה;
מרכז השלטון המקומי;
שלוש הערים הגדולות (כולל איכילוב ובני
ציון); מרכז המועצות האזוריות;

83.58

84.25

עובדי מעבדה
ביוכימאים
ומיקרוביולוגים

המדינה;
ביטוח לאומי;
שירות התעסוקה;
בני ציון;
איכילוב;
הדסה

555.23

559.65

רוקחים

המדינה;
ביטוח לאומי;
שירות התעסוקה;
בני ציון;
איכילוב;
הדסה

408.96

412.22

רנטגנאים

המדינה;
ביטוח לאומי;
שירות התעסוקה;
בני ציון;
איכילוב;
הדסה

428.44

431.85

פסיכולוגים

המדינה;
ביטוח לאומי;
שירות התעסוקה;
בני ציון;
איכילוב;
הדסה

531.39

535.62

עובדים סוציאליים

המדינה (לא כולל משרד הבריאות);
ביטוח לאומי;
שירות התעסוקה;
מרכז השלטון המקומי;
שלוש הערים הגדולות (לא כולל איכילוב
ובני ציון;
מרכז המועצות האזוריות

161.98

163.27

עובדים סוציאליים

משרד הבריאות

278.32

280.54

פיזיותרפיסטים,
מרפאים בעיסוק,
פארה רפואיים
(לרבות קלינאי
תקשורת וטכנולוגים
רפואיים)

המדינה;
ביטוח לאומי;
שירות התעסוקה;
בני ציון;
איכילוב;
הדסה

260.52

262.60

מפקחים ימיים

המדינה

684.30

689.75

האחים והאחיות

המדינה;

377.86

380.88
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ביטוח לאומי;
שירות התעסוקה;
בני ציון;
איכילוב;
הדסה
השלטון המקומי

לבורנטים

290.46

288.16

יצוין כי אין שינוי ביתר הוראות התשלום של תוספת שקלית .2016

הבהרות לגבי עובדים של מעסיקים החתומים על הסכם המסגרת אך אינם מפורטים בטבלה
שלעיל
לגבי המעסיקים המפורטים להלן ,אשר חתומים או יחתמו על הסכם המסגרת  -יש לעדכן את התוספת השקלית
המשולמת לעובדיו בשיעור כאמור בחוזר זה ( .)0.8%הוראות בדבר עדכון תוספת שקלית  2016יפורסמו בנפרד על
ידי כל מעסיק עבור עובדיו ,לאחר שיתקבל אישור מפורש ובכתב של הממונה על השכר והסכמי העבודה בנוגע
לחישוב:


חבר המועצות הדתיות בישראל



האוניברסיטאות :האוניברסיטה העברית בירושלים ,אוניברסיטת בר אילן ,אוניברסיטת בן גוריון שבנגב,
אוניברסיטת חיפה ,אוניברסיטת תל-אביב ,הטכניון -מכון טכנולוגי לישראל ,מכון ויצמן למדע



הסתדרות מדיצינית הדסה



שירותי בריאות כללית



חברת דואר ישראל בע"מ.

תקרת השכר לעניין דמי חבר/דמי טיפול ארגוני
ביום  15.1.2019פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר בנושא דמי חבר/דמי טיפול מקצועי-ארגוני
להסתדרות הכללית :הודעת הסתדרות העובדים הכללית החדשה מיום  1.11.2018ועדכון התקרה ,לפיו:


בהמשך להחלטת ועדת מעקב שנחתמה ביום  14.1.2019עם הסתדרות העובדים הכללית החדשה ,בתוקף מיום
 ,1.1.2019הופחתו שיעורי דמי החבר ודמי הטיפול המקצועי-ארגוני החודשיים המנוכים מהעובדים
והמועברים להסתדרות העובדים הכללית החדשה ,כדלקמן:
סוג התשלום



שיעור הניכוי עד  31.12.2018שיעור הניכוי מ1.1.2109-

דמי חבר

0.95%

0.90%

דמי טיפול מקצועי-ארגוני

0.80%

0.75%

בנוסף ,עודכנה תקרת השכר לעניין דמי חבר/דמי טיפול ארגוני ,החל מ ,01.01.2019-מסכום של ₪ 16,840
לחודש ,לסכום של  ₪ 17,464לחודש.



למרות העלאת תקרת השכר לניכוי ,בעקבות עדכון שיעורי הניכוי ,כאמור לעיל ,בתוקף מיום  ,1.1.2019תחול
ירידה בניכוי המירבי של דמי החבר ודמי הטיפול כדלקמן:


הניכוי המרבי לדמי חבר בהסתדרות העובדים הכללית החדשה מ ₪ 159.98-ל.₪ 157.18-



הניכוי המרבי בגין דמי טיפול ארגוני מ ₪ 134.72-ל.₪ 130.98-
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הניכוי לדמי חבר  /טיפול ארגוני מעניק ניכוי ממס בגובה  90%מתשלום "דמי הטיפול הארגוני" ,ולגבי עובד
ששילם "דמי חבר"  90% -מסכום דמי הטיפול שהיה משלם אותו עובד ,אילו היה מחויב בדמי טיפול .לנוכח
השינויים הנ"ל ,סכום הניכוי המרבי לחודש שיותר כהוצאה בשנת  2019יעמוד על סך של  ₪ 117.89לחודש
(בשנת  2018סכום זה עמד על סך של  ₪ 121.25לחודש).

תוספת לקצבה בשל הצמדה למדד 2018
החל מקצבת ינואר  2019ואילך תשולם תוספת הצמדה למדד  ,2018לגמלאים בפנסיה תקציבית ,אשר קצבתם
הוקפאה מכוח השינויים שחלו בחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב] ,התש"ל( 1970-פורסם בהרחבה בדף
המידע של מלם שכר לחודש ספטמבר  ,)2009שעיקרם  -שינוי שיטת העדכון של הקצבה המשולמת במסגרת
ההסדר של הפנסיה התקציבית וקביעת תוספות נוספות לתשלום בקצבה התקציבית.


לגמלאים אשר פרשו בשנים  2013ו 2014-לא תינתן הצמדה.



להלן שיעורי התוספת למי שפרש מינואר  2018ואילך ,לפי חודש הפרישה:
חודש פרישה במהלך שנת 2018
ינואר 2018
פברואר 2018
מרץ 2018
אפריל 2018
מאי 2018
יוני 2018
יולי 2018
אוגוסט 2018
ספטמבר 2018
אוקטובר 2018
נובמבר 2018
דצמבר 2018





הצמדה למדד 2018
1.30%
1.20%
0.90%
0.50%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

בעקבות המדד החיובי יש להצמיד קצבה לחלק מהפורשים שפרשו במהלך שנים  2015ו 2017-כמפורט להלן:
שנת  2016שנת 2017
שנת 2015
חודש פרישה
ינואר
0.80%
0.80%
0.80%
פברואר
0.80%
0.80%
0.80%
מרץ
0.80%
0.80%
0.80%
אפריל
0.80%
0.80%
0.69%
מאי
0.50%
0.80%
0.49%
יוני
0.80%
0.80%
0.19%
יולי
0.80%
0.59%
0.00%
אוגוסט
0.80%
0.80%
0.19%
ספטמבר
0.80%
0.80%
0.59%
אוקטובר
0.60%
0.80%
0.49%
נובמבר
0.80%
0.80%
0.80%
דצמבר
0.80%
0.80%
0.80%
הבסיס לתוספת הצמדה למדד  2018כולל את כל רכיבי הקצבה ,לרבות התוספות כגון :תוספת שחיקה,
תוספת הסכם שכר ,תוספות הצמדה למדד בגין השנים .2015 - 2008
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השתתפות בדמי חבר באגודות מקצועיות לשנת 2019
ביום  17.1.2019פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר בנושא השתתפות בדמי חבר באגודות מקצועיות
לשנת  .2019בנוסף ,ביום  23.1.2019פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר בנושא עדכון השתתפות בדמי
חבר בלשכת עורכי הדין .לפי החוזרים הנ"ל:

החזר דמי חבר באגודות מקצועיות לשנת 2019


סכום ההשתתפות בגין חברות באגודת בית ההנדסאי והטכנאי ובעמותה לקידום ההנדסאי והטכנאי ,יעודכן
לסך של  ₪ 402לשנה ,עבור כל אחת מהאגודות.



סכום ההשתתפות בגין חברות באגודות מקצועיות אחרות ,יעודכן לסך של  ₪ 391לשנה ,עבור אגודה אחת.



יצוין כי השתתפות המעסיק בדמי החבר תהיה עבור שתי אגודות לכל היותר.

החזר דמי חבר בלשכת רואי החשבון


רואי חשבון אשר לא קיבלו במשכורת חודש אוקטובר  ,2018תשלום (מגולם) בגין דמי חבר ,זכאים
להשתתפות בדמי החבר בלשכת רואי החשבון.



סכום ההשתתפות המרבי בדמי החבר ,החל מ 1.1.2019 -יהיה בסך של  ₪ 803לשנה.

שמאי מקרקעין  -אגרה שנתית למועצת השמאים


שמאי מקרקעין ,אשר לא קיבלו במשכורת חודש אוקטובר  ,2018תשלום (מגולם) בגין דמי חבר ,זכאים
להשתתפות בדמי חבר באגודת השמאים ,בנוסף לאגרה השנתית המשולמת למועצת השמאים על פי סעיף 8
לחוק שמאי המקרקעין התשכ"ב .1962 -



סכום ההשתתפות המרבי בדמי החבר ,החל מ 1.1.2019 -יהיה בסך של  ₪ 803לשנה.

החזר דמי חבר  -כללי


לעובדים בדירוגים שאינם נזכרים לעיל ואשר לא חל בהם שינוי בכללי השתתפות המעסיק בדמי החבר
באגודות מקצועיות ,תעודכן תקרת השתתפות המעסיק בדמי החבר לסך של  ₪ 391לשנה (לאגודה אחת),
בתוקף מ.1.1.2019-



השתתפות המעסיק בדמי החבר לעניין סעיף זה תהיה עבור שתי אגודות לכל היותר.

השתתפות בדמי חבר בלשכות עורכי הדין


בהתאם לכללי העדכון של תקרת השתתפות המעסיק בדמי חברות באגודות מקצועיות ,ובלשכת עורכי הדין,
החל מיום  1.1.2019עודכנה תקרת ההחזר בגין דמי חברות בלשכת עורכי הדין ,לסכום של  ₪ 966לשנה.



דמי החבר לעורכי דין החברים בלשכת עורכי דין ,יהיו כדלקלן:
וותק  /גיל
ותק עד  3שנים
ותק מעל  3שנים
מוסמכי מרץ  2019עד דצמבר 2019
בגיל מעל 67

סכום
₪ 576
₪ 966
₪ 200
₪ 250



יש לשלם הסכומים האמורים ,או להעבירם ללשכת עורכי הדין ,עד  ,15.1.2019ללא ריבית או הפרשי הצמדה.



השתתפות המעסיק אינה כוללת את התוספת עבור ביטוח מקצועי .עובד אשר ישלם עבור ביטוח מקצועי לא
יקבל החזר מהמעסיק.
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סכום השתתפות בדמי חבר באגודות מקצועיות בהסדר של גביה מרוכזת לשנת 2019


ביום  22.1.2019פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזרים לפיהם החל מיום  ,1.1.2019עודכנו סכומי
ההשתתפות בדמי חבר באגודות מקצועיות בהסדר של גביה מרוכזת כדלקמן:
אגודה מקצועית
דירוג
עובדי מעבדה ,ביוכימאים עמותה לקידום חברתי ומקצועי של עובדי
המעבדות
ומיקרוביולוגים
עמותת הטכנולוגים הרפואיים בישראל
פארה רפואיים
עמותה לקידום הפיזיותרפיה בישראל
פיזיותרפיסטים
עמותת הדיאטנים והתזונאים בישראל
דיאטנים

סכום ההשתתפות
₪ 265.00
₪ 390.60
₪ 390.60
₪ 390.60

עדכון התוספת השקלית לעובדי דירוג עובדים סוציאליים
ביום  17.1.2019פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר בנושא עדכון התוספת השקלית לעובדי דירוג עובדים
סוציאליים ,לפיו :בהמשך לסעיף  6להסכם שנחתם ביום  ,30.5.2011בין ההסתדרות הכללית החדשה ואיגוד
העובדים הסוציאליים ,לבין המעסיקים בשירות הציבורי ,בדבר תוספות שכר לדירוג זה ,החל מיום  1.1.2019עודכן
סכום התוספת השקלית מסך של  ₪ 1,024לחודש לסך של  ₪ 1,032לחודש (עליה של .)0.8%

תוספת מעונות (זכויות הוריות) – עדכון התוספת
ביום  17.1.2019פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר בנושא עדכון תוספת מעונות (זכויות הוריות) לפיו:
עפ"י הקבוע בסעיף  11להסכם המסגרת מיום  ,12.1.2011בתוקף מיום  ,1.1.2019עודכן סכום תוספת מעונות
(זכויות הוריות) עד גיל  5כדלקמן:


בעד ילד אחד  /ילד ראשון –  ₪ 315לחודש (במקום  ₪ 313לחודש) ;



בעד ילד שני –  ₪ 213לחודש (במקום  ₪ 211לחודש).

עדכון תוספת השכר השקלית לסטודנטים לתואר שני
כפי שפורסם בהרחבה בדף המידע של מלם שכר לחודש יולי  ,2016ביום  18.4.2016נחתם הסכם קיבוצי לדירוג
הסטודנטים (המועסקים על בסיס של שעה) ,לפיו נקבע ,בין השאר ,על תשלום תוספת השכר השקלית לסטודנטים
לתואר שני.
ביום  20.1.2019פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר בנושא עדכון תוספת השכר השקלית לסטודנטים
לתואר שני בעקבות עליית מדד המחירים לצרכן ,לפיו ,החל מיום  1.1.2019יגדל סכום התוספת השקלית לתואר
שני לשעת עבודה מ ₪ 1.22-ל.₪ 1.23-
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עדכון שכר בכירים ,מנכ"לים ,חוזים אישיים ,נושאי משרה
שיפוטים ומקביליהם במשרדי הממשלה
בהמשך להנחיות היחידה להסכמי שכר ,בתוקף מיום  ,1.1.2019עודכן שכר ראש הממשלה ,שרים וסגניהם ,חברי
הכנסת ,מנהלים כללים במשרדי הממשלה ונושאי תפקידים מקבילים ,עובדים על פי חוזים אישיים ועובדים
בכירים ברשויות המקומיות.
כמוכן ,בתוקף מיום  ,1.1.2019יבוצע עדכון משכורת היסוד לרשמים בבתי המשפט ולנושאי משרה שיפוטית
בדירוגים הבאים :שופטים; דיינים; קאדים; שופטי בי"ד לעבודה; רשמים בבתי המשפט שלום ובבתי הדין
האזוריים לעבודה.

עדכון שכר קידום לדירוג המחקר האזרחי
כפי שפורסם בדף המידע של מלם שכר לחודש אוקטובר  ,2014ביום  16.9.2014פרסם הממונה על השכר והסכמי
עבודה חוזר שלפיו עודכנו רטרואקטיבית טבלאות השכר של עובדי מדינה המדורגים בדירוג עובדי המחקר שאינם
מועסקים במערכת הביטחון (להלן :דירוג המחקר האזרחי) ,בהתאם לעדכון טבלאות השכר של דירוג המחקר
הביטחוני.
בהמשך לכך ,כפי שפורסם בהרחבה בדף המידע של מלם שכר לחודש מרץ  ,2017ביום  26.2.2017פרסם הממונה על
השכר והסכמי עבודה חוזר ובו הוראות ביצוע לעניין עדכון "אחוז קידום" בוותק בכל הדרגות ובכל שנות הוותק
לעובדים בדירוג הנחקר האזרחי.
בהמשך לכך ,בתוקף מיום  1.1.2019בוצעה עליה נוספת בתוספת "אחוז קידום" (לעומת שיעור התוספת שהיה
בתוקף ערב החוזר מיום  )26.2.2017בכל הדרגות ובכל שנות הוותק בשיעור הבא:
א( +עד  33שנות וותק)

א( +בוותק של  34-35שנים)

א

ב

ג

4.22%

4.19%

4.81%

5.26%

5.56%



עלית השיעור הבאה באחוז קידום מתוכננת להתבצע בחודש ספטמבר .2019



ביום  1.1.2020מתוכנן עדכון השינוי ב"אחוז הקידום" בוותק בכל דרגה בטבלאות השכר ובשנות הוותק
בהתאם לשיעור שינוי מדד חודש דצמבר  2019לעומת מדד הבסיס .למען הסר ספק ,מובהר כי מדובר בעדכון
חד פעמי המתייחס לתקופה שתחילתה ביום  1.1.2020ואילך ,כפי שהדבר בא לידי ביטוי בטבלה שלעיל.



אין שינוי ביתר כללי תשלום תוספת "שכר קידום" לעובדים בדירוג עובדי המחקר.

הסכם שכר בענף המלונאות מים  – 14.11.2017תשלום פעימה
נוספת
כפי שפורסם בהרחבה בדף המידע של מלם שכר לחודש נובמבר  ,2017ביום  ,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 .31.12.2020
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בהמשך להסכם ,בתוקף מיום  1.1.2019בוצעו עדכונים כדלקמן:

תוספת לשכר היסוד
עובדים אשר בתאריך  1.1.2019צברו וותק של לפחות  30חודשי עבודה במלון ,יקבלו תוספת לשכר היסוד בשיעור
של  2.5%משכר היסוד (עד התקרה של .)₪ 10,000

תוספת אילת ,תוספת ים המלח
בתוקף מיום  ,1.1.2019עודכנו התוספות הבאות בשיעור של  ,2.5%לעומת התעריפים שלפיהם שולמו תוספות אלה
ערב ההסכם ,כדלקמן:
שם התוספת

סכום התוספת

תוספת אילת

₪ 348.72

תוספת ים המלח

₪ 215.02

עדכון תוספת שקלית  2016לעובדי הוראה בחטיבות עליונות
בהתאם להסכם שכר מיום 14.3.2018
בדף המידע של מלם שכר לחודש אפריל  ,2018פורסם בהרחבה על אודות הסכם קיבוצי שנחתם ביום 14.3.2018
בדבר שינוי בתנאי השכר של עובדי ההוראה בחטיבות העליונות (לרבות בכיתות י"ג – י"ד) ,המפוקחות על ידי
משרד החינוך ,בין אם מועסקים על פי רפורמת "עוז לתמורה" ובין אם מועסקים שלא לפי תנאי הרפורמה.
לפי ההסכם ,בתוקף מיום  ,1.1.2019עודכנה תוספת שקלית  2016כדלקמן:
סוג המורה
המורים ברפורמה
המורים שאינם ברפורמה ומנהלים

עד 31.12.2018

מ1.1.2019-

₪ 1,022.40

₪ 1,122.40

₪ 808.97

₪ 908.97

יצוין כי אין שינוי ביתר כללי הזכאות והתשלום של תוספת שקלית .2016

עדכוני שכר בשלטון המקומי
עדכון שכר הבכירים ברשויות המקומיות
ביום  17.1.2019פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר בנושא עדכון שכר לעובדים הבכירים ברשויות
המקומיות ,לפיו בתוקף מיום  1.1.2019עודכן שכר יסוד של העובדים הבכירים ברשויות המקומיות ,כדלקמן:
עובדים ששכרם צמוד לשכר הממוצע המועסקים לפי חוזה בכירים עד ליום  – 30.1.2001שכרם
עודכן בשיעור של  ,+3.4%כדלקמן:
אוכלוסיית הרשות

הדרגה

עד 31.12.2018

מ1.1.2019-

מ 250,001-ומעלה

10

₪ 47,365

₪ 48,993

מ 100,001-ועד 250,000

9

₪ 44,899

₪ 46,443

מ 50,001-ועד 100,000

8

₪ 42,575

₪ 44,039

מ 30,001-ועד 50,000

7

₪ 40,367

₪ 41,755

מ 20,001-ועד 30,000

6

₪ 38,272

₪ 39,588

מ 10,001-ועד 20,000

5

₪ 36,289

₪ 37,537
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מ 7,501-ועד 10,000

4

₪ 32,685

₪ 33,809

מ 5,001-ועד 7,500

3

₪ 29,441

₪ 30,453

מ 2,501-ועד 5,000

2

₪ 26,520

₪ 27,432

עד 2,500

1

₪ 23,897

₪ 24,719

עובדים ששכרם צמוד למדד המחירים המועסקים לפי חוזה בכירים החל מיום  – 1.1.2003שכרם
עודכן בשיעור של  ,+0.8%כדלקמן:
אוכלוסיית הרשות

הדרגה

עד 31.12.2018

מ1.1.2019-

מ 250,001-ומעלה

8

₪ 38,109

₪ 38,413

מ 100,001-ועד 250,000

7

₪ 36,204

₪ 36,492

מ 50,001-ועד 100,000

6

₪ 34,297

₪ 34,570

מ 30,001-ועד 50,000

5

₪ 32,393

₪ 32,651

מ 20,001-ועד 30,000

4

₪ 30,486

₪ 30,729

מ 10,001-ועד 20,000

3

₪ 28,582

₪ 28,810

מ 5,501-ועד 10,000

2

₪ 22,865

₪ 23,047

עד 5,000

1

₪ 20,961

₪ 21,128

עובדים ששכרם צמוד למדד המחירים המועסקים לפי חוזה בכירים מיום  1.5.2001עד ליום
 – 31.12.2002שכרם עודכן בשיעור של  ,+0.8%כדלקמן:
אוכלוסיית הרשות

הדרגה

עד 31.12.2018

מ1.1.2019-

מ 250,001-ומעלה

10

₪ 43,694

₪ 44,042

מ 100,001-ועד 250,000

9

₪ 41,418

₪ 41,748

מ 50,001-ועד 100,000

8

₪ 39,275

₪ 39,588

מ 30,001-ועד 50,000

7

₪ 37,238

₪ 37,535

מ 20,001-ועד 30,000

6

₪ 35,305

₪ 35,586

מ 10,001-ועד 20,000

5

₪ 33,479

₪ 33,746

מ 7,501-ועד 10,000

4

₪ 30,150

₪ 30,390

מ 5,001-ועד 7,500

3

₪ 27,158

₪ 27,374

מ 2,501-ועד 5,000

2

₪ 24,463

₪ 24,658

עד 2,500

1

₪ 22,129

₪ 22,305

הסכם רופאים וטרינרים מיום  - 19.9.2016יישום פעימה נוספת
בדף המידע של מלם שכר לחודש אוקטובר  ,2016פורטו בהרחבה עיקרי ההסכם הקיבוצי בעניין רופאים וטרינרים,
אשר נחתם ביום  13.6.2016בין מרכז השלטון המקומי בישראל ,שלוש הערים הגדולות ,מרכז המועצות האזוריות,
איגוד הערים לשירותים ווטרינרים גוש דן ואיגוד הערים לשירותים ווטרינרים שומרון ,לבין ההסתדרות הכללית
החדשה בישראל.
לפי ההסכם ,בתוקף מיום  1.1.2019עודכנה טבלת שכר יסוד בשיעור של  130.6%לעומת הסכום שהיה בתוקף ערב
חתימת ההסכם.
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דיני עבודה
תקנות עובדים זרים (פיקדון לעובדים זרים)(תיקון) ,התשע"ט-
2019
כפי שפורסם בהרחבה בדף המידע של מלם שכר לחודש אוגוסט  ,2016ביום  19.07.2016פורסמו ברשומות תקנות
עובדים זרים (פיקדון לעובדים זרים) התשע"ו ,2016-אשר קבעו את חובת הפקדת הפיקדון ביחס למעסיקים בענף
הבניין או בעבודה בטכנולוגיה ייחודית ,וכן ביחס לחברות סיעוד .בתקנות העיקריות נקבעה חובתם של המעסיקים
בענף האמורים להפקיד כספים לטובת העובדים הזרים המועסקים על ידם ,את סכומי הפיקדון שחובה להפקידם,
את הגוף אליו יופקדו הכספים ,את תנאי הזכאות של העובדים הזרים לקבל את כספי הפיקדון ,את האפשרות
לנכות מכספי הפיקדון סכומים בשיעורים שונים במקרה שבו עובד זר יצא מישראל לאחר תום תקופת רישיון
הישיבה שלו ,את דרכי התשלום של כספי הפיקדון ,הזכאות לקבלתם לאחר פטירת העובד הזר וכיוצ"ב.
ביום  31.1.2019פורסמו ברשומות תקנות עובדים זרים (פיקדון לעובדים זרים)(תיקון) ,התשע"ט 2019-לפיהן:


גם מעסיק בענף המלונאות ישלם בעד כל עובד זר שהוא מעסיק ,החל מהחודש הראשון לעבודתו ,פיקדון
חודשי.



הפיקדון החודשי הן בענף הבניין או בעבודה בטכנולוגיה ייחודית והן בענף המלונאות יהיה בגובה מרכיב
הפיצויים ותגמולי מעסיק שעל המעסיק לשלם בעד משרה מלאה לפי צווי הרחבה או הסכמים קיבוציים
החלים עליו.



על אף האמור בצו הרחבה ,בהסכם קיבוצי או בחוזה עבודה ,תשלום סכום הפיקדון ,כאמור לעיל ,יהיה
מהחודש הראשון להעסקתו של עובד זר ואילך.



במקרה של עבודה בחלק מהחודש ,סכום הפיקדון ישוקלל בהתאם.



התקנות הנ"ל לא יחולו על מעסיק של עובד זר יומי שהוא אזרח מדינה הגובלת בישראל ,אשר מועסק כדין
בישראל והיוצא ,דרך כלל ,את ישראל למקום מגוריו באותה מדינה בתום יום העבודה .סייג זה מתייחס
בעיקר לעובדים ירדנים המגיעים לאילת על בסיס יומיומי .העובדים כבר היום מקבלים את כל התנאים
הסוציאליים ,לרבות תוספת אילת.



התקנות נכנסות לתוקף מיום .1.2.2019



מעסיקים בענף המלונאות יעבירו את כספי הפיקדון שבעד התקופה שעד  31.3.2019לפי בחירתו באחת
האפשרויות שלהלן:


בתשלום אחד ביום ;1.4.2019



ב 3-תשלומים שווים ,בלא הצמדה ,במועדים הבאים 1.5.2019 ,1.4.2019 :ו.1.6.2019-
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