תאריך פרסום3.3.2019 :

פנסיה וקופות גמל

החודש בדף המידע
פנסיה וקופות גמל
 הסכמי ברירת מחדל עם
מעסיקים;

מס הכנסה וביטוח לאומי
 טופס התביעה וההנחיות
לבקשת פיצויים לעסקים באזור
הדרום ועוטף עזה;
 הנחיות רשות המסים והמוסד
לביטוח לאומי לקראת
הבחירות לכנסת ה;21-
דיני עבודה
 הקלה בנוגע ליישום תקנות
הגנת השכר (דרכים מיוחדות
למסירת תלושי שכר) ,תשע"ז-
;2017
עדכוני שכר בשלטון המקומי
 הסכם שכר למנהלי מחלקות
חינוך מיום ;29.1.2019
 תשלום לעמותת רווחה
לגמלאים בפנסיה תקציבית
בגין שנת ;2018
 עדכון תוספת מנקו מ-
.1.2.2019

הסכמי ברירת מחדל עם מעסיקים
ביום  3.7.2016פרסם משרד האוצר – אגף שוק ההון ,ביטוח וחסכון חוזר
בנושא "הוראות לעניין בחירת קופת גמל – תיקון" לפיו ,ביום 31.3.2019
(להלן :המועד הקובע) יחול המועד המאוחר ביותר שבו יפוגו תוקפם של
הסכמי ברירת מחדל שהיו בתוקף ביום .13.3.2016
בהמשך לכך ,ביום  27.1.2019פרסם רשות שוק ההון ,ביטוח וחסכון חוזר
בנושא "הסכמי ברירת מחדל עם מעסיקים" ,לפיו ,החברות המנהלות
מתבקשות:


לשלוח ,לא יאוחר מיום  ,15.2.2019הודעה לכל אחד מהמעסיקים
שהסכם ברירת המחדל עמו יפוג במועד הקובע ,בדבר סיום הסכם
ברירת המחדל .נוסח המכתב מצורף כנספח א' לחוזר.



להעביר ,לא יאוחר מיום  ,22.3.2019דיווח הכולל את רשימת
המעסיקים שנשלחה אליהם ההודעה ,כאמור לעיל.



לדווח ברמה חודשית ,מחודש אפריל  2019ועד לחודש דצמבר ,2019
על אודות הצטרפויות חדשות לקרן הפנסיה של עמיתים שהם עובדי
המעסיקים ,שהסכם ברירת המחדל עימם בוטל במועד הקובע .יש
להעביר את הדיווח החודשי בגין כל חודש עד ה 15-לחודש העוקב.
לצורך הדיווח האמור" ,ההצטרפות" מוגדרת כקבלת הפקדה ראשונה
בגין העמית .בחודש דיווח בו לא היו מצטרפים חדשים ,על החברה
המנהלת לדווח כי לא היו מצטרפים חדשים במהלך חודש הדיווח.
אופן העברת המידע האמור מפורט בנספח ב' לחוזר.

מס הכנסה וביטוח לאומי
טופס התביעה וההנחיות לבקשת
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.

פיצויים לעסקים באזור הדרום ועוטף
עזה
כפי שפורסם בהרחבה בדף המידע של מלם שכר לחודש דצמבר ,2018
ביום  17.12.2018אישרה ועדת הכספים של הכנסת את מתווה הפיצויים
בגין נזקים עקיפים שנגרמו לעסקים ביישובי הדרום ועוטף עזה.
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ביום  22.1.2019פורסמו ברשומות תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים)(נזק מלחמה ונזק עקיף)(הוראת
שעה) ,התשע"ט .2019-בהמשך לכך ,ביום  23.1.2019פרסמה רשות המסים בישראל את ההנחיות וטופס התביעה
לבקשת פיצויים בגין נזק עקיף ,שנגרם לעסקים ביישובי הדרום ועוטף עזה ,מיום  1.5.2018ועד ליום / 28.2.2019
.30.4.2019
לפי ההנחיות הפיצויים יינתנו במסלולים הבאים:


מסלול מחזורים לענף הדבורים  -לתקופה מיום  1.5.2018ועד ;28.2.2019



מסלול מחזורים לענף התיירות  -לתקופה מיום  1.5.2018ועד ;30.4.2019

 מסלול שכר לענפי המסחר ,התעשייה ,השירותים ,החקלאות ,התיירות והדבורים – לתקופה מיום 1.5.2018
עד .28.2.2019
בהתאם לתקנות ,עבור כל שנה קלנדרית יש להגיש תביעה בנפרד ,קרי תביעה ראשונה בגין התקופה מ1.5.2018-
ועד  31.12.2018ותביעה שניה מ 1.1.2019-ועד  .30.4.2019 / 28.2.2019ניזוק מענף התיירות והדבורים יכול לבחור
לתבוע פיצויים במסלול שכר ,או במסלול מחזורים.
כמו-כן ,מתוך רצון להקל על עסקים ולאפשר להם לשוב במהרה לשגרת העסקים הרגילה ,נקבע כי עד להשלמת
הטיפול בתביעה ,ובמידה והתביעה הוגשה במלואה כנדרש ונמצאה תקינה ולא הודיע המנהל על החלטתו בתוך 45
יום מיום הגשת התביעה במלואה ,תשולם לניזוק מקדמה בשיעור של  50%מסכום הפיצויים שדרש ,וזאת בכפוף
לתנאים שנקבעו בתקנות.
ניתן להגיש את התביעות עד תום  4חודשים מתום תקופת הפיצויים ,דהיינו תביעה במסלול שכר ובמסלול
מחזורים בענף הדבורים ,תתאפשר עד ליום  30.6.2019ותביעה במסלול מחזורים בענף התיירות ,עד ליום
 .31.8.2019הגשת תביעה לפיצויים הינה בתנאי ששולמה משכורת לעובדים שנעדרו מעבודתם בשל המצב
הביטחוני.
ה רשות מעמידה לרשות הניזוקים מרכז מידע ושירות טלפוני בו ניתן לקבל מענה בנוגע לפיצויים בגין נזק עקיף
שמספרו  ,03-7400703הפועל בימים ראשון ,שני ,רביעי וחמישי בשעות  .8:30 – 15:00כמו כן ,ניתן לפנות
באמצעות דוא"ל nezekakif@taxes.gov.il :או באמצעות הפקס.076-8093570 :
הרשות צפויה בתקופה הקרובה לקיים כנסי הסברה שיסייעו לתובעים להגיש תביעות .פרטים יפורסמו באתר.

הבחירות לכנסת ה 21-שיתקיימו באפריל 2019
ביום ( 9.4.2019ד' ניסן ,תשע"ט) יתקיימו בישראל הבחירות לכנסת ה .21-בחוק מיסוי תשלומים בתקופת
הבחירות ,התשנ"ו( 1996-להלן :החוק) ,ובתקנות מיסוי תשלומים ביום הבחירות ,התשנ"ו 1996-שהוצאו מכוחו,
נקבעו הוראות מיוחדות למיסוי תשלומים בתקופת הבחירות (להלן :הוראת הדין המיוחד) .ביום 14.1.2019
פרסמה סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת של רשות המסים חוזר בנושא " הבחירות לכנסת העשרים ואחת
שיתקיימו באפריל  ,"2019עם הוראות ,הן לגבי תשלומים שחלות עליהם הוראות הדין המיוחד והן לגבי תשלומים
אחרים המשולמים בגין בחירות.
למען הסר ספק ,יודגש כי בכל מקרה הוראות הדין המיוחד אינן חלות על תשלומים שנעשו במהלך עסקו ,משלח
ידו או עבודתו של מקבל התשלום.
להלן פירוט ההוראות ,לפי שני החוזרים הנ"ל:
פתיחת תיק ניכויים
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.1

כל מי שמעסיק עובדים או מבצע תשלומים ב"-תקופת הבחירות" ,עליהם חלה חובת ניכוי מס במקור ,יפתח
תיק ניכויים במשרד השומה באזור מגוריו ,או באזור בו מתנהל מטה הבחירות.

.2

מועמדים ומפלגות קיימות ,אשר יש להם תיק ניכויים פעיל – ישתמשו בתיק הקיים.

.3

מועמדים ומפלגות קיימות כאמור ,אשר תיק הניכויים שלהם מסווג כלא פעיל ,יש לסווגו כפעיל ,ואין צורך
לפתוח תיק נוסף.

הגדרת תקופת הבחירות
תקופת הבחירות לעניין הדין המיוחד הינה כל אחד מאלה:
.1

תקופה בת  30ימים ,המסתיימת יום אחד לאחר היום שבו נערכות הבחירות המוקדמות למועמדי המפלגות
כמשמעותן בסעיף  17לחוק המפלגות (בחירה בהליך שהוגדר בתקנון המפלגה).

.2

תקופה בת  30ימים ,המסתיימת  3ימים לאחר היום שבו נערכו הבחירות לכנסת .יום הבחירות ,כאמור ,נקבע
ל 9.4.2019-ולפי כך ,תקופת הבחירות תהיה מ 14.3.2019-ועד .12.4.2019

הגדרת התשלומים
הוראות הדין המיוחד חלות אך ורק על תשלומים שנתקיימו לגביהם התנאים הבאים:
.1

התשלום הוא בעד עבודה או שירות בשל הבחירות ,שנעשו ב"תקופת הבחירות" ,בעד הסעת נוסעים ,הובלה,
או החזר הוצאות בשל הבחירות שבוצעו או הוצאו ,לפי העניין ,בתקופת הבחירות ,אך לא בעד דמי השכירות.

.2

המשלם הוא אחד מאלה:
א.

מפלגה.

ב.

רשות הממונה על פי דין על ביצוע הבחירות.

ג.

מועמד לראש רשות מקומית כמשמעותו בחוק הבחירה הישירה.

ד.

מועמד לבחירות מוקדמות.

.3

יודגש כי חברות כוח אדם אינן נחשבות למשלם.

.4

העבודה או השירות בוצעו אך ורק ב"תקופת הבחירות".

.5

התשלום הכולל למקבל אחד אינו עולה על .₪ 8,800

.6

מקבל התשלום מועסק על ידי המשלם או נותן לו שירות ב"תקופת הבחירות" בלבד ,דהיינו אינו נמנה על
עובדיו או ספקיו הקבועים של המשלם .לעניין זה ,מקבל ,לרבות מזכיר ועדת הקלפי המועסק על ידי הרשות
הממונה על ביצוע הבחירות על פי דין ,גם אם הוא מועסק לא רק בתקופת הבחירות.

.7

התשלום הינו תמורה בכסף ,או בשווה כסף ,בעד עבודה או שרות בשל הבחירות שהוצאו על ידי המשלם
בתקופת הבחירות ,בעד הסעת נוסעים או הובלה או החזר הוצאות בשל הבחירות ,ובלבד שלא נעשו במהלך
עסקו ,משלח ידו או עבודתו של המקבל.

.8

להלן דוגמאות לסוגי התשלומים הנפוצים במערכת הבחירות ,שהוראת הדין המיוחד חלות עליהם:


פרסום ,לרבות מודעות בעיתונים ובאמצעי התקשורת האלקטרוניים.



הפצת תעמולת בחירות לתיבות הדואר ,הדבקת מודעות וכרזות בדרכים העירוניות והבינעירוניות.



תשלומים לפעילי הרשימות ולנציגיהן ,בקלפיות ובמרכזים לספירת הקולות ,לפעילים המועסקים רק
ב"תקופת הבחירות" ,למזכירי קלפי ,גם אם הם מועסקים ע"י הרשות הממונה על ביצוע הבחירות באופן
קבוע.



תשלומים לטלפנים/טלפניות.
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תשלומים לשמירה וסדרנות.



ייעוץ לסוגיו.



תשלום לשליחים עבור חלוקת דברי דואר לתיבות הדואר וממוענים אחרים.



תשלום לעירייה עבור הדבקת מודעות.



הסעות והובלות.

מודגש ,כי אין מדובר ברשימה סגורה אלא בדוגמאות בלבד ,וכן מדובר רק בתשלומים שאינם נעשים בתחום
עסקו ,משלח ידו או עבודתו של המקבל.
.9

להלן דוגמאות לסוגי התשלומים הנפוצים במערכת הבחירות ,אך הוראת הדין המיוחד אינן חלות עליהם ,גם
אם סכומם המצטבר נמוך מ:₪ 8,800-


תשלום לבתי דפוס.



רכישת ציוד או שכירתו לרבות טלפונים ,מחשבים ,ציוד משרדי.



שכירת מבנים.

 רכישת מוצרי מזון וכיבוד עבור הפעילים הבוחרים.
יודגש ,כי גם רשימה זו אינה רשימה סגורה ומכילה דוגמאות בלבד.
מיסוי תשלומים בתקופת הבחירות
.1

על תשלום ב"תקופת הבחירות" כאמור לעיל ,יחול מס מיוחד שאיננו מס הכנסה כמשמעותו בפקודה.

.2

שיעור המס המיוחד הוא  ,25%והוא מוטל על מלוא התשלום ,בלא זכות לניכוי ,קיזוז ,פטור או הפחתה
כלשהם ,וזאת גם אם מקבל התשלום פטור ממס הכנסה ,או נמצא בשיעור מס שולי נמוך יותר.

.3

מאחר ומדובר במס שאיננו מס הכנסה יחולו ההוראות הבאות לגבי התשלום האמור:
א.

התשלום אינו "הכנסה" ,כהגדרתה בפקודת מס הכנסה ,לכן עצם קבלתו אינה מחייבת את מקבלה
בהגשת דוח למס הכנסה.

ב.
.4

התשלום אינו "הכנסה" או "שכר" ,לעניין חוק מע"מ ,חוק ביטוח בריאות ממלכתי וחוק הביטוח
הלאומי ,למעט לעניין ביטוח נפגעי עבודה.

יודגש כי הוראות הדין המיוחד אינן ניתנות להתניה ,דהיינו המקבל אינו רשאי לדווח על התשלומים
כהכנסה רגילה ולשלם בגינה מס הכנסה עפ"י הפקודה.

דיווח ותשלום המס המיוחד
.1

המשלם יגיש לפקיד השומה עד ה 16-לחודש דין וחשבון על תשלומים שביצע בין ה 14-לחודש הקודם עד ה13-
בחודש הדיווח.

.2

הדוח יוגש על גבי טופס  102מיוחד שיונפק ע"י משרד השומה בו מתנהל תיק המשלם שיכלול את התשלומים
בגין "תקופת בחירות" בלבד.

.3

את התשלום בעד עבודה ב"תקופת בחירות" יש לכלול בדוח השנתי  856 ,126ובטופסי  106ו ,806-כפי שמפורט
בהנחיה נפרדת שפורסמה בעניין הדיווחים השנתיים.

יודגש כי הוראות הפקודה בדבר שומה ,גבייה ,ועונשין יחולו על המס המיוחד כאילו היה מס
הכנסה.
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מיסוי "תשלומים אחרים" בשל פעילות ב"תקופת הבחירות"
עפ"י הוראות הדין המיוחד ,תשלומים המבוצעים ב"תקופת הבחירות" והעונים על הכללים כמפורט לעיל ,אך
סכומם המצטבר למקבל עולה על  ,₪ 8,800וכן תשלומים שניתנים במהלך עסקו ,משלח ידו או עבודתו של המקבל,
נחשבים כ"תשלומים אחרים" ויחולו לגבי כל התשלום האמור הכללים הבאים:
.1

הוא ייחשב כהכנסה לצורך פקודת מס הכנסה לכל דבר ועניין.

.2

במידה וחלות הוראות ניכוי מס במקור ספציפיות לתשלום הנדון ,יחולו הוראות הניכוי במקור כאמור ,לפי סוג
ואופי התשלום.

.3

בכל מקרה בו אין ה וראות ניכוי מס במקור ספציפיות לתשלום ,קיימת חובת ניכוי מס במקור בשיעור של
 ,25%מכוח תקנות הדין המיוחד .הניכוי יועבר לפקיד השומה באמצעות טופס  102עד ה 16 -לחודש ,לגבי
התשלומים האחרים ששולמו בחודש הקודם.

.4

יודגש כי הניכוי האמור אינו מס סופי ולכן על המקבל חלה החובה לכלול את התקבול בדוח על הכנסותיו
ולהשלים את המס המגיע .מאידך ,רשאי המקבל לבקש מפקיד השומה אישור על הקטנת הניכוי במקור
האמור ,אם קיימת הצדקה לכך.

מיסוי תשלומים לנערים
על אף האמור לעיל ,על תשלומים המשולמים לנער ,יחולו ההוראות הבאות:
.1

"תשלום" ,כהגדרתו בחוק ,שניתן ל"נער" ב"תקופת הבחירות" ,יראוהו כהכנסת עבודה כמשמעותה בסעיף
 )2(2לפקודה ,ויחולו עליה חובות הניכוי לפי סעיף  164לפקודה ותקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר
עבודה) ,התשנ"ג ;1993-לעניין זה" ,נער"  -ילד או צעיר שטרם מלאו להם  18שנים.

.2

על "תשלום" המשולם ל"נער" לא תחול החבות במס בשיעור של  ,25%ללא זכות לניכוי ,לקיזוז ,לפטור או
להפחתה כלשהי.

.3

"תשלום" ל"לנער" ב"תקופת הבחירות" שרואים אותו כהכנסת עבודה לצורכי הפקודה ,לא ייחשב כהכנסה
לעניין חוק ביטוח בריאות ממלכתי וחוק הביטוח הלאומי ,למעט לעניין ביטוח נפגעי עבודה ,וכן לא ייחשב
כשכר לעניין חוק מע"מ (לצורך מס שכר).

מיסוי תשלומים עבור בחירות על פי הדין הרגיל
על תשלומים בגין פעילות בחירות שאינם "תשלומים מיוחדים" ואינם "תשלומים אחרים" כאמור לעיל ,יחולו לפי
העניין הוראות פקודת מס הכנסה ,הצווים והתקנות בהתאם לסוג ההתקשרות עם מקבל התשלום :עובד שכיר,
נותן שירות ,משכיר או מוכר נכס וכדומה .יודגש כי כאשר התשלום אינו חייב בניכוי במקור מכוח הוראות הדין
הרגילות  -אין חובת ניכוי גורפת ,רק בשל העובדה שמדובר בתשלומי בחירות.
דיווח ותשלום מס הכנסה
גם על "תשלומים אחרים" ב"תקופת בחירות" ועל תשלומים בגין פעילות בחירות שלא ב"תקופת בחירות" יחולו
כל כללי הדיווח החודשי והשנתי הרגילים .המשלם ידווח עליהם בטופסי  - 806 ,856 ,126 ,106 ,102לפי העניין,
וסכומי הניכוי יועברו במועדים הנקובים בתקנות הניכוי במקור.
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תשלומים לעובדים המועסקים בתקופת הבחירות – תשלום דמי
ביטוח למוסד לביטוח לאומי
המוסד לביטוח הלאומי טרם פרסם הנחיות למעסיקים לקראת הבחירות לכנסת ה .21-להלן עיקרי הנחיות כפי
שפורסמו בשנת  ,2015לקראת הבחירות לכנסת ה.20-
שיעורי דמי הביטוח
עבור עובדים המועסקים בתקופת הבחירות ,ישולמו דמי ביטוח לענף נפגעי עבודה בלבד ועל חשבון המעסיק:


בשיעור מופחת  0.47%עד לתקרה של  60%מהשכר הממוצע ( ₪ 6,164נכון ל.)1.1.2019-



בשיעור מלא  2.06%על הסכום שמעל התקרה של  60%מהשכר הממוצע ועד לסכום של .₪ 8,800

דיווח ותשלום של דמי הביטוח
על-פי החוק חל מועד הדיווח והתשלום של דמי הביטוח ב 15-בחודש ,עבור החודש שקדם לו.
דיווח עבור עובדים ב"תקופת הבחירות" יתבצע בדרכים הבאות:


טופס דין וחשבון עבור העסקת עובדים ע"פ חוק מיסוי ותשלומים התשנ"ו;1996-



בקובץ.

תשלום דמי הביטוח יתבצע באחת משתי הדרכים הבאות:


על גבי שובר ( 102רזרבי) ובקוד הדיווח יצוין קוד ;12



על גבי שוברי תשלום שאותם ניתן לקבל בסניפי המוסד לביטוח לאומי בו מתנהל חשבון דמי הביטוח של
המעסיק או בפניה טלפון למספר .02-6709948

עובדים המועסקים לרגל הבחירות מעבר לתקופה המוגדרת בחוק
עבור עובדים המועסקים לרגל הבחירות ,גם בתקופה שאינה מוגדרת עפ"י החוק כ"תקופת הבחירות" ,ישלם
המעסיק את דמי הביטוח עבורם כמקובל לגבי יתר העובדים השכירים ,כלומר ,עפ"י הבסיס לתשלום דמי הביטוח
ושעורי דמי הביטוח החלים על כלל העובדים השכירים.

דיני עבודה
הקלה בנוגע ליישום תקנות הגנת השכר (דרכים מיוחדות
למסירת תלושי שכר) ,תשע"ז2017 -
במבזק מלם שכר לחודש ספטמבר  2017בנושא דרכים מיוחדות למסירת תלוש שכר ,פורטו בהרחבה תקנות הכנת
השכר (דרכים מיוחדות למסירת תלושי שכר) ,התשע"ז ,2017-אשר פורסמו ברשומות ביום ( 26.7.2017להלן:
התקנות) .התקנות קובעות כי במידה והסכים עובד בכתב לא לקבל תלוש שכר מודפס ,רשאי מעסיק למסור לעובד
את תלוש השכר ,בין היתר ,באמצעות אתר אינטרנט מאובטח מטעם המעסיק כהגדרתו בתקנות .תקנה (2ג)()3
קובעת כי על מעסיק ,אשר ינקוט בדרך זו למסירת תלוש השכר ,לקבל חיווי בתוך חמישה ימים מהיום הקובע,
בדבר הגעתו לידי העובד .אם לא התקבל החיווי בתוך חמישה ימים ,ימסור המעסיק לעובד תלוש מודפס ,בתוך
חמישה ימים נוספים.
ביום  18.2.2019פרסם משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים הנחיית אכיפה בנוגע להנפקת תלוש שכר
דיגיטלי לאור התקנות ,לפיהן:
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לעניין האכיפה הפלילית והמנהלית של החובה למסירת תלוש השכר ,יראו במעסיק כעומד בהוראות התקנות
למסירת תלוש שכר באמצעות אתר אינטרנט מאובטח ,על ידי שליחת הודעת המערכת לעובד ,לפיה ,תלוש השכר
זמין באתר האינטרנט ומוכן לצפייה ,בכפוף לקיום הוראות התקנות והתנאים הבאים:
 .1המעסיק קיבל את הסכמתו של העובד שניתנה בדרך דיגיטלית באתר האינטרנט המאובטח ,לקבלת
התלוש דרך אתר האינטרנט המאובטח בהתאם לקבוע בתקנות ויידע את העובד בפרטים הקבועים בתקנה
(2א)( ,)2בדבר האפשרות והדרך לצפות בתלוש השכר ולהדפיסו.
לעניין סעיף זה:
א.

הסכמה בדרך דיגיטלית ,תינתן באמצעות טופס הסכמה דיגיטלי ,כאמור בתוספת לתקנות .חתימה של
עובד על טופס דיגיטלי כאמור ,תיעשה באמצעות אמצעי אבטחה ,המבטיחים כי העובד הוא זה שאישר
את קבלת התלושים דרך אתר האינטרנט.

ב.

ל כל עובד עומדת בכל עת הזכות להודיע על חזרה מהסכמה לצפייה בתלוש השכר באתר המאובטח ,וזאת
באמצעות הגשת בקשה בכתב ,ועל המעסיק חובה לידע עובדו בכך .אין לחייב כי בקשה לחזרה מהסכמה,
תוגש אף היא בדרך דיגיטלית בלבד.

.2

ככל שיש תקלה טכנית מתמשכת של  24שעות ומעלה ,שאינה מאפשרת את פתיחת התלוש באתר ,המערכת
מתריעה על כך ונשלח לעובד קישור לפתיחה מחודשת ,בתוך חמישה ימים מהיום הקובע ,לפי החוק למסירת
תלוש השכר והמעסיק וידא כי אין מניעה טכנית לצפות בתלוש.

.3

ב מקרה שנשלחה לעובד הודעה מהמערכת כי התלוש מוכן לצפייה והעובד אינו יכול להיכנס לאתר ולהזדהות,
בנסיבות בהן שכח את הסיסמא שהונפקה לו או מכל סיבה אחרת ,על המעסיק לספק פתרון טכני לצפות
בתלוש השכר ולהדפיסו בתוך חמישה ימים מהיום הקובע כהגדרתו בחוק הגנת השכר ,התשי"ח.1958 -

.4

לעניין תקנה (3ב) ,ככל שבסיום יחסי עבודה יתקשה המעסיק לאפשר גישה לאתר האינטרנט ,לתקופה שלא
תפחת מ 12-חודשים ,ימסור המעסיק לעובדו תלושי שכר בעד  12החודשים שקדמו לסיום העסקתו וכן את

תלוש השכר האחרון ,וזאת מבלי לגרוע מהוראות תקנה (3א) לתקנות.
מובהר ,כי החובה של המעסיק לאפשר לעובד לקבל גם את תלוש השכר המודפס למשך  7שנים מהמועד הקובע
למסירת תלוש בחוק ,בהתאם לתקנה (3א) לתקנות ,חלה ממועד קביעת דרך חלופית למסירת התלוש בהתאם
לתקנות .לדוגמא ,אם ביום  1.1.2019הסכים העובד לקבל בדרך חלופית אז יצטרכו החל ממועד זה לאפשר לעובד
גם קבלת תלוש פיזי.

ללקוחות ,המעוניינים באפשרות מסירת תלוש שכר באמצעות אתר אינטרנט מאובטח ,מעמידה חברת מלם שכר
את המערכת " ,"Tlush OLהמאפשרת ,בין היתר:


גישה אישית של העובדים באמצעות שלושה אמצעי הזדהות :סיסמא אישית ,קוד מזהה אינטרנטי או
הודעת .SMS



צפייה בתלושי השכר מיד עם תום חישוב השכר ,לאחר אישור יחידת השכר ואף לפני הגעת התלושים
המודפסים לידי העובד;



גישה לכל תלושי השכר של העובד ,ממועד ההצטרפות לשירות;



ניתוח מגמה של נטו העובד ב 12-חודשים אחרונים;
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הצגת התפלגות רכיבי התשלומים לפי הסוגים השונים בתצורה גראפית;



הצגת התפלגות רכיבי הניכויים לפי הסוגים השונים בתצורה גראפית;



פירוט סכומי הפקדות (עובד ומעסיק) לקופות הגמל השונות;



הצגת הודעות אישיות לעובד ,כגון יום הולדת ,פקיעת תוקף ביטוחי רכב ועוד;



הצגת הודעות ארגוניות לעובדים;



צפייה בטופסי  106השנתי של העובד;



הגישה למערכת הינה מאובטחת על בסיס האינטרנט משרתיה של מלם שכר כך שמבחינה טכנולוגית אין ולא
נדרשת כל תשתית נוספת בארגון.



מערכת זו מונגשת לפי תקנות הנגישות לשירות ופועלת באמצעים שנועדו לסייע לאנשים בעלי מוגבלויות.



כמו כן ,ניתן להיכנס למערכת באמצעות מכשירי הטלפון החכם והטאבלטים על ידי היישומון "תלוש אונליין".

עדכוני שכר בשלטון המקומי
הסכם שכר למנהלי מחלקות חינוך מיום 29.1.2019
ביום  29.1.2019נחתם הסכם קיבוצי בין מרכז השלטון המקומי בישראל ,שלוש הערים הגדולות ,מרכז המועצות
האזוריות ,לבין הסתדרות המורים בישראל ,בדבר תנאי העסקה של מנהלי מחלקות חינוך ולהלן עיקריו:
תחולת ההסכם
ההסכם יחול על מנהלי מחלקות חינוך כהגדרתם בסעיף  2להסכם שכר  2012ובסעיף  4להסכם הנוכחי.
תקופת ההסכם
ההסכם הינו לתקופה עד ליום .31.12.2020
עדכון טבלאות שכר
טבלאות שכר של מנהלי מחלקות חינוך יעודכנו בהדרגה מיום  1.1.2018בדיעבד ,ב 3 -פעימות ,כדלקמן:


פעימה ראשונה מ– ;1.1.2018



פעימה שנייה מ– ;1.9.2019



פעימה שלישית מ– ;1.12.2020

שכרו של מנהל מחלקת חינוך המועסק במשרה חלקית ישולם בהתאם לחלקיות משרתו.
מענק חד פעמי


מנהל מחלקת חינוך ,אשר היה מועסק במשרה מלאה על ידי המעסיקים ,בכל התקופה שמיום  1.9.2017ועד
ליום ( 31.12.2017להלן :תקופת המענק) ,יהיה זכאי למענק חד פעמי בסך של ( ₪ 3,800להלן :המענק).



סכום המענק ישולם יחסית לשיעור משרתו המשוקלל ותקופות העסקה בפועל של מנהל מחלקת חינוך,
במהלך תקופת המענק .יצוין ,כי לצורך השקלול יילקחו בחשבון היקפי משרה עד  100%בלבד.



בחישוב תקופת המענק לא יילקחו בחשבון תקופות שבהן שהה העובד ,מכל סיבה שהיא ,בחופשה ללא
תשלום ,או בחופשה שדינה חופשה ללא תשלום ,לרבות חופשה ללא תשלום שהיא לאחר תום תקופת הלידה
וההורות כמשמעותה בחוק עבודת הנשים ,התשי"ד( 1954-כלומר מעבר ל 26-שבועות).
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בחישוב תקופת המענק כן יילקחו בחשבון תקופת לידה והורות ,שירות מילואים וחופשה ללא משכורת לרגל
מחלה .שיעור המשרה בגין הפסקות עבודה אלה יחושב לפי חלקיות העסקה שהייתה למנהל מחלקת חינוך,
ערב היציאה להפסקה האמורה .ככל שערב היציאה להפסקה האמורה הועסק מנהל מחלקת חינוך בשיעור
העולה על  ,100%תקופה זו תחושב לפי  100%בלבד.



המענק אינו מהווה שכר לשום דבר ועניין ,ובכלל זה ,לא יובא בחשבון לחישוב ערך שעה לעניין חישוב התמורה
עבור ביצוע עבודה נוספת ,לעניין חישוב פיצויי פיטורין ,לעניין גמלאות ,לא ייכלל בשום בסיס שכר ולא יבוצעו
בגינו הפרשות כלשהן לקופות גמל.



כמוכן ,המענק לא יובא בחשבון לצורך חישוב השלמת השכר עד לשכר המינימום ,כמשמעותו בחוק שכר
מינימום ,התשמ"ז.1987-



אין בתשלום המענק כדי לשנות את בסיס השכר על פי טבלאות השכר המשולב.

תקרת שכר
לעניין קביעת תקרת השכר ,אוכלוסיית מנהלי מחלקות חינוך ,תחולק לשתיים:


מנהל מחלקת חינוך וותיק – מנהל מחלקת חינוך ,אשר כיהן בתפקיד של מנהל מחלקת חינוך ערב חתימתו של
ההסכם ,דהיינו הועסק ביום ;29.1.2019



מנהל מחלקת חינוך שאינו וותיק – מנהל מחלקת חינוך ,אשר מונה לתפקיד של מנהל מחלקת חינוך במועד

חתימת ההסכם ולאחריו ,דהיינו מיום  29.1.2019ואילך.
החל ממשכורת חודש פברואר  2019ובשונה מהאמור בסעיף  14להסכם שכר  ,2012יחול האמור להלן:


תקרת השכר לראש המערכת ההירארכית של החינוך ,שהוא מנהל מחלקת חינוך וותיק ,תהיה השיעור של
 85%משכר מנכ"ל הרשות המקומית.



תקרת השכר לסגן ראש המערכת ההירארכית של החינוך ומנהלי המחלקות לגני ילדים ,לחינוך יסודי ולחינוך
על יסודי ,שהם מנהלי מחלקות החינוך וותיקים ,תהיה בשיעור של  75%משכר מנכ"ל הרשות המקומית.



תקרת השכר לאחראי/ת על גני הילדים ,מנהל המחלקה לחינוך מיוחד ומנהל מחלקת אוכלוסיות מיוחדות,
שהם מנהלי מחלקות חינוך וותיקים ושאינם וותיקים ,תהיה בשיעור של  68%משכר מנכ"ל הרשות המקומית.



בשלוש הערים הגדולות תקרת שכר לסגני מנהלי המחלקות לחינוך יסודי ,על יסודי וגני ילדים ,שהם מנהלי
מחלקות חינוך וותיקים ושאינם וותיקים ,תהיה בשיעור של  65%משכר מנכ"ל הרשות המקומית.



למען הסר ספק ,תשלום מענק יובל לא יילקח בחשבון לצורך בדיקת גובה השכר מול התקרה כאמור לעיל.

תשלום לעמותת רווחה לגמלאים בפנסיה תקציבית בגין שנת
2018
מרכז השלטון המקומי פרסם הודעה ,לפיה יש לשלם בחודש פברואר  2019תשלום לעמותת רווחה לגמלאים
המבוטחים בפנסיה תקציבית ,בגין שנת  ,2018בסך של  .₪ 459מסכום זה יש לנכות מס במקור בשיעור של .15%
למען הסר ספק ,גמלאים בדירוג חינוך נוער חברה וקהילה זכאים לתשלום האמור על פי הכללים המזכים.

עמוד  9מתוך 10

עדכון תוספת מנקו מ1.2.2019 -
לפי הודעת מרכז השלטון המקומי בישראל מיום  ,26.2.2019החל מיום  1.2.2019עודכנו סכומי "תוספת מנקו"
המשולמת בשכר של עובדי גבייה כדלקמן:
סכום הגבייה השנתי

גובה תוספת מנקו עד 31.1.2019

גובה תוספת מנקו מ1.2.2019 -

מ ₪ 21,856-עד ₪ 41,018

₪ 51

₪ 52

מ ₪ 41,019-עד ₪ 82,085

₪ 72

₪ 73

מ ₪ 82,086-עד ₪ 163,921

₪ 115

₪ 116

מ ₪ 163,922-ומעלה

₪ 184

₪ 186

"תוספת מנקו" נכללת בבסיס להפרשות לקופות גמל מפעליות ,הפועלות על ברוטו החזרי הוצאות עם הפרשת
המעסיק בשיעור של .5%
"תוספת מנקו" איננה נכללת בבסיס לחישוב השלמה לשכר מינימום ,ואינה מהווה תוספת קבועה ,כהגדרתה
בסעיף  2.3בהסכם ה"בלתי ייחודיים" ( )22%מיום .4.8.2003
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