
  2017ינואר,  – תלקוחולחוזר 

  יקרים תלקוחו

  !שלום רב

   2017שנת עדכונים ותוספות לקראת 

  :עדכון שכר מינימום בצו הרחבה .1

במספר פעימות, על פי הוראת שעה שנחתם ע"י  2015שכר המינימום התעדכן החל מאפריל, 

 26.88ר המינימום על תחול הפעימה השלישית ובכך יעמוד שכ 2017. בינואר 2015ההסתדרות בינואר 

  לחודש.₪  5,000לשעה, ₪ 

עובד אינו יכול לוותר על הזכות לשכר מינימום, ולהסכמה של עובד על שכר נמוך משכר מינימום אין 

  תוקף מחייב!

  חופשה שנתית: .2

  שנים: 4עדכון בצבירת ימי חופשה לעובדים בעלי וותק של עד 

והוראת שעה להגדלת מספר ימי חופשה השנתית  יכנס לתוקפו חוק חופשה שנתית 2017לינואר   1ב 

 01/07/16ימים בשנה (כולל שישי, שבת). כידוע, ב 16לבעלי וותק נמוך.  וימי החופשה שלהם יעמדו על 

יתווסף יום אחד נוסף לעובדים הנ"ל  2017התווסף יום חופש אחד לעובדים בעלי וותק נמוך, ובינואר 

  ימים לשנה. 12בשבוע יעמוד על  ומספר ימי החופש לעובדים חמשה ימים

  

 צו הרחבה על הפרשות פנסיוניות: .3

(עיקרי ההסכם פורסמו  23/5/16צו הרחבה בנושא הפרשות פנסיוניות: בהתאם לצו הרחבה שנחתם ב

  ) יוגדלו שיעורי ההפרשות הן של העובד והן של המעסיק כדלהלן7/16על ידנו בחוזר 

מהשכר  6.25%הקובע ואחוז הפרשות המעסיק יעמוד על מהשכר  6%אחוז הפרשות העובד יעמוד על 

  הקובע.

  .6%לא אמור לחול שינוי באחוזי ההפרשות לפיצויים ואחוז ההפרשה הנוכחי הוא 

כל האמור לעיל לא יבטל כל הסכם מיטיב שיש לעובד מכוח הסכם אישי/קיבוצי. זאת אומרת עובד 

עובד,  6%אחוז (סכום המינימום להפרשה המורכב מ 18.5%שזכאי מכח הסכם להפרשות העולות על 

פיצויים), לא יפסיד מצו ההרחבה, וההפרשות עבורו לא תפחתנה מהאמור בהסכם  6%מעביד ו 6.25%

  יב.המיט

  

  עובדים 50-חובת דיווח אחיד למעסיקים למעלה מ .4

 .עובדים 50למעלה מחובת הדיווח האחיד גם על מעבידים המעסיקים  תחול 2017החל מחודש ינואר 

. לקוחות המפיקים תלושים לא באמצעות הדיווח האחיד מחייב פעילות הכנה והתאמת רישומים

  משרדנו, נא התכוננו בהתאם!

  .323ות לבתיה ליברמן  שלוחה לעזרה, תוכלו לפנ

  

  

  



  

  

    ריענון תשלומי פנסיה:  ☜

כפי שציינו, על מנת למנוע קנסות וריביות הנובעות מהפקדת כספי הגמל בקופות לאחר המועד 
הנקוב בחוק היות שאין לנו שליטה על השיקים מהרגע שהם יוצאים ממשרדנו ועד שמופקדים 

ים יעברו לתשלום עצמאי של תשלומי קופות גמל ע"י הסוכנים. מומלץ מאד שכל המעסיק
חודשיים באמצעות העברה בנקאית לקופות או תשלום על ידנו באמצעות תוכנת מס"ב (מצריך 

למעוניינים פנו למס"ב ובקשו מיניקי קוד ₪,  1000קנייה של מיניקי בעלות חד פעמית של כ 
נו מדגישים כי לא נוכל לקחת אמל"ם שכר).  1לשכר שירות  ,ספקי גמל–מסב זיכויים שונים 

 אחריות על שיקים שלא יגיעו לקופות במועד ויגררו קנסות וריביות!

  

 לקראת השנה החדשה  ☜

  חתומים ותיאומי מס וביטוח לאומי, 101נא היערכו בהקדם עם טפסי 
  .2017עוד לפני תחילת שנת 

  על מנת שנוכל להתארגן בהתאם ולמנוע עוגמת נפש מיותרת.
  

  

  

  

  עמוד לשירותכםנשמח ל

     077-9022909מחלקת שכר,  טלפון ישיר: 

 cpa.com-malkil@rvמייל: 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


