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מס הכנסה
עובדים ישראליים בחו"ל – מתן נקודות זיכוי
בהתאם לתקנה כללי מס הכנסה)בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ( זכאים עובדים
ישראלים בחו"ל במקרים הבאים לנקודות זיכוי:
 .1עולה חדש  -סעיף  35לפקודת מ"ה .
 .2זיכוי לאישה – סעיף 36א לפקודת מ"ה .
 .3חייל משוחרר  -סעיף 39א לפקודת מ"ה .
 .4נטול יכולת  -סעיף  45לפקודת מ"ה .
 .5קבלת תארים ותעודה מקצועית ממוסד אקדמאי מוכר בישראל  -סעיפים 40ג ו40 -ד לפקודת
מ"ה .
 .6נער  -סעיף 40ב לפקודת מ"ה .
הערה :בהתאם לתקנה  4לכללי מס הכנסה )בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ( ,התשמ"ב1982-
עובד ישראלי בחו"ל זכאי לקבל את נקודות הזיכוי המפורטות לעיל רק באישור פקיד השומה.

דיני עבודה ונושאים נוספים
חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה )תיקון מס'  ,(27התש"ע-
2010
ביום  16.02.2010פורסם ברשומות חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה )תיקון מס'  ,(27התש"ע-
 . 2010במסגרת התיקון לחוק ,קרוב משפחה של מי שנפטר כתוצאה מפגיעת איבה רשאי להיעדר
מעבודתו ביום הזיכרון ויראו אותו כאילו עבד.
הגדרת קרוב משפחה :הורים ,הורי הורים ,בן זוג ,ילדים ,אחים ואחיות.
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פטור ממס בגין קבלת מלגה לסטודנט או לחוקר
ביום  22/2/10פורסם ברשומות חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס'  ,(175התש"ע. 2010-
במסגרת התיקון לחוק ,מלגה שניתנה לסטודנט או לחוקר בתקופת לימודיו במוסד לימוד ומחקר תהיה
פטורה ממס.
לגבי חוקר הסכום הפטור יהיה עד תקרה של  ₪ 90,000לשנת מס .
כמו כן ,במסגרת התיקון לחוק ,תוקן חוק מס ערך מוסף ,התשל"ו ,1975-ולפיו מס שכר ,החל על
מלכ"רים ומוסדות כספיים ,לא יחול על מלגה שניתנת לסטודנט או לחוקר כאמור בתיקון לחוק.

הקלות בזכאות לדמי אבטלה – פג התוקף
ביום  1/3/2010פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את הנתונים על מצב האבטלה במשק .על פי
נתונים אלו עמד אחוז הבלתי מועסקים לרבעון האחרון של  2009על  7.4%מכלל המועסקים במשק.
פרסום נתון זה משליך על ההסכם שנחתם בין הממשלה לבין המוסד לביטוח לאומי ,ושהופעל מחודש
יוני  .2009בהסכם זה נכללו הקלות המקצרות את תקופה האכשרה למובטלים )"תקופת אכשרה" היא
תקופת העבודה הנדרשת כתנאי לקבלת דמי אבטלה( ,כל עוד אחוז האבטלה במשק הוא  7.5%ומעלה.
על פי ההקלות האלה מובטל שצבר  9חודשי עבודה בלבד ,היה זכאי לדמי אבטלה.
ההקלות ניתנו כשאחוז האבטלה במשק עמד על כ 7.5%-ויותר מכלל המועסקים ,והן נועדו לסייע
למובטלים שלא צברו את תקופת האכשרה הנדרשת.
החל מהיום ,על פי ההסכם עם האוצר ,פג תוקפן של הקלות אלה ,ויהיו זכאים לדמי אבטלה רק מי
שעמדו בתנאי הזכאות הקבועים בחוק ,כלומר מי שצברו  12חודשי עבודה מתוך  18החודשים
האחרונים.
עם זאת מי שהתייצב עד  28בפברואר  2010בשירות התעסוקה וצבר  9חודשי עבודה בלבד ,יהיה זכאי
לדמי אבטלה על פי התנאים המקלים.
מנכ"לית הביטוח הלאומי ,אסתר דומיניסיני ,אומרת שההקלות בקיצור תקופת האכשרה שניתנו
למבטלים ,ושהתחילו להינתן כשאחוז האבטלה עמד על כ 7.5%-ויותר ,הן חלק מהתמודדות הביטוח
לאומי עם המשבר הכלכלי .בחודשים האחרונים אנו רואים מגמה גוברת והולכת של ירידה במספר
מקבלי דמי האבטלה וכן גם במספר המובטלים שנהנו מההקלות ,שתוקפן פג היום .בתקופה שההטבות
היו בתוקף נהנו מהן כ 12,000-מובטלים ,ועלות ההסכם )שמומן על ידי האוצר( הייתה כ 100-מליון
שקלים.
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פרסומים נוספים
•

הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר פרסם ביום  18.2.2010הוראות ביצוע בדבר הסכם
קיבוצי מיום  29.12.09לסטודנטים לרפואה .

•

הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר פרסם ביום  22.2.2010תיקון להסכם המעבר מפנסיה
תקציבית לפנסיה צוברת בדירוג הוראה מיום . 17.2.2010

•

פורסמה ברשומות ,בקובץ התקנות  , 6870ביום  22.2.10הודעת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון
)נושאי משרה שיפוטית ושאיריהם( ,התש"ע – . 2010

•

ביום  16.2.10פורסם ברשומות תיקון מס'  13לחוק שיוון הזדמנויות בעבודה המסדיר את סמכויותיהם של
המפקחים לעניין ביצוע הוראות חוק השוויון .

•

הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר פרסם ביום  23.2.2010הודעה בדבר דמי שבתון וקרן
השתלמות לעובדי מחקר .

•

הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר פרסם ביום  7/3/2010הודעה בדבר
גמול השתלמות -קורסים שהוכרו ע"י הוועדה שליד משרד החינוך.

•

בחוזר מנכ"ל מס'  482מפברואר  2010של מרכז השלטון המקומי פורסמה הודעה בדבר דמי חבר לאיגוד
מהנדסי ערים בישראל לשנת . 2010

•

בחוזר מנכ"ל מס'  482מפברואר  2010של מרכז השלטון המקומי פורסמה הודעה בדבר דמי חבר
לאיגוד מנהלי מחלקות תברואה ואיכות הסביבה ברשויות המקומיות לשנת . 2010

•

בחוזר מנכ"ל מס'  482מפברואר  2010של מרכז השלטון המקומי פורסמה הודעה בדבר דמי חבר לאיגוד
מנהלי מחלקות רווחה בשלטון המקומי לשנת . 2010

•

בחוזר מנכ"ל מס'  482מפברואר  2010של מרכז השלטון המקומי פורסמה הודעה בדבר דמי חבר עבור
פעילות פורום המנכ"לים לשנת . 2010

•

בחוזר מנכ"ל מס'  482מפברואר  2010של מרכז השלטון המקומי פורסמה הודעה בדבר דמי חבר לעמותת
נציבי פניות/תלונות הציבור לשנת . 2010

•

בחוזר מנכ"ל מס'  482מפברואר  2010של מרכז השלטון המקומי פורסמה הודעה בדבר השתתפות ב
דמי חבר באגודות מקצועיות לשנת . 2010

•

בחוזר מנכ"ל מס'  482מפברואר  2010של מרכז השלטון המקומי פורסמה הודעה בדבר השתתפות

•

המעסיק בתשלום בגין ארוחות לעובדים – סכום מירבי.
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•

בחוזר מנכ"ל מס'  482מפברואר  2010של מרכז השלטון המקומי פורסמה הודעה בדבר עדכון תוספת
השכר לשעת עבודה בפגרות בתיה"ס לסייעות פדגוגיות בחינוך המיוחד ה"קשה" .

•

בחוזר מנכ"ל מס'  482מפברואר  2010של מרכז השלטון המקומי פורסמה הודעה בדבר תוספת "מנקו" .
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