ר ש ו מ ו ת

קובץ התקנות
כ״ז בשבט התשנ״ג

5502

תקנות ההתגוננות האזרחית)ערכות מגן()תיקון( ,התשנ״ג1993-

 18בפברואר 1993

עמוד
402

תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים )ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלום מס מעסיקים(,
התשנ״ג1993-

408

החלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית)תיקון( ,התשנ׳׳ג1993-

416

תקנות

ה ה ת ג ו מ ו ת ה א ן י ח י ת ) ע ר כ ו ת מגן( ) ת י ק ו ן (  ,ה ת ש ג ״ ג  9 9 3 -ו

בתוקף ס מ כ ו ת י ל פ י ס ע י פ י ם 22ט22 ,יא ו־ד)2ג( ל ח ו ק ה ה ת ג ו נ נ ו ת ה א ז ר ח י ת  ,התשי״א•  1951י,

ובאישור ועדת החוץ והבטחון של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 8

בתקנה  8לתקנות ההתגוננות האזרחית )ערכות מגן( ,התשנ״א)~1991-להלן  -התקנות
.1
העיקריות( ,במקום תקנת משנה )ד( יבוא:
״)ד( לא הוכח לרשות הממונה האמור בתקנת משנה )ג( ,רשאית היא ל ה ת נ ו ת את
החלפת ערכת המגן בתשלום בפועל בעד הנזק :ערכה חלופית תונפק למחזיק לאחר
שהמציא לרשות הממונה אישור תשלום על גבי טופס הערוך לפי התוספת החמישית.
הוראה זו לא תחול על מחזיק שהמציא לרשות הממונה החלטה של ועדת הערר לפי
תקנה  9הפוטרת אותו מתשלום.
)ה( גובה התשלום ייקבע על פי ערך הפריט הניזוק ,לפי המחירון שבתוספת
השלישית.״

החלפת תקנה 9

במקום תקנה  9לתקנות העיקריות יבוא:

.2

) .9א( הרואה עצמו נפגע מהחלטת הרשות הממונה לחייבו בתשלום בעד
החלפת ערכת מגן שניזוקה ,רשאי ,תוך שלושים ימים מיום שחוייב כאמור,
לערוד על ההחלטה ,לפני ועדה של שלושה שמינה ראש הג״א ,ושקבע את
יושב הראש שלה.

״ערר

)ב(
השישית.

הערר יוגש לועדה בכתב ,בשני עותקים ,לפי הטופס שבתוספת

)ג( הועדה רשאית לאשר את החלטת הרשות הממונה ,לשנותה או
לבטלה או להחליט החלטה אחרת במקומה.
)ד( הועדה רשאית לזמן עדים מומחים לדיוניה או לבקש חוות דעת
מומחים שתוגש לה בכתב.
)ה(

הועדה תנמק את החלטותיה.

)ו( החלטות הועדה יתקבלו ברוב דעות ,ובהעדר רוב ,יכריע קולו של
היושב ראש.
)ז( החלטת הועדה תיערך בכתב ,תיחתם בידי חבריה ,והעתק ההחלטה
יומצא לעורר בדואר רשום.״
החלפת תקנה 11

במקום תקנה  11לתקנות העיקריות יבוא:

.3

״התייצבות לביקורת ) .11א( הרשות הממונה רשאית לדרוש מכל אדם שבהחזקתו ערכת מגן,
לבוא ולהתייצב בעצמו או יחד עם תלויים בו ,לשם בדיקת תקינותה של ערכת
י
המגן ,הטיפול בה ,החלפתה ,החזרתה כולה או חלק ממנה ,או לשם הדרכה
בשימוש בה.
ע ר כ ו ת

מ ג

)ב( דרישה כאמור בתקנת משנה )א( תינתן בהודעה הערוכה לפי
התוספת הרביעית או בהודעה ברדיו ובשלושה עיתונים יומיים ,שניים מהם
בשפה העברית ואחד בשפה הערבית.״
1
2

402

ס׳׳ח התשי״א ,עמ׳ .78
ק״ת התשנ״א ,עמ׳ .183
קובץ התקנות  ,5502כ״ז בשבט התשנ׳׳ג18.2.1993 ,

.4

אחרי כותרת פרק ד׳ לתקנות העיקריות יבוא:
11א.

•׳ערכית מס

תוספת תקנה 11א

ערכות מגן יישארו בבעלות המזינה גם לאחר מסירתן למחזיקים.׳

רכוש ומדינה

.5

במקום התוספות השלישית והרביעית לתקנות העיקריות יבוא:

החלפת התוספת
השלישית והרביעית

" ת ו ס פ ת שלישית
)תקנה )8ה((
מחירון עבור החלפת פריטי ערכות מגן
מחיר בשקלים חדשים

מס׳ סד

הערות

ערכות מלאות*
1

ערכת מבוגר  /נוער מלאה

78

2

ברדס

256

3

מיני ממ״ט

332

4

ממ׳׳ט

256

5

סופר קיסר

438

כולל סוללות ומזרק

גוף הערכה
6

מבוגר/נוער

50

7

ברדס

98

8

מיני ממ״ט

174

9

ממ״ט

246

10

סופר קיסר

132
18

11

מסנן

12

מכלול מפוח

120

13

צינור הולכת אויר

10

14

מזרק אטרופין

10

קובץ התקנות  ,5502כ״ז בשבט התשנ״ג18.2.1993 ,

403

ת ו ס פ ת רביעית
)תקנה )11ב«
דוגמה של ״הזמנה לקבלת/רענון ערכות מגן לפרט ולמשפחה״ )הודעת זימון(

הזמנה לקבלת/רענון ערכות מגן
לפרט ולמשפחה
א.ג.נ,
א ת  /ה ובני ביתך מוזמנים לקבל  ,להחליף
ערכות מגן
7

לכבוד

בתאריך

ביום

בשעה ......

בתחנת השירות:
שם התחנה
כתובת

נא לדייק כדי להבטיח קבלת השרות ולמנוע
המתנה ושיבושים.

מסי תעודת זהות

)גב הטופס(

השלמת חלוקה ורענון ערכות מגן לפרט ולמשפחה
ג.
.2.
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

404

הודעה זו מהווה הזמנה להתייצבות בתחנת שירות כדי לקבל/להתליף ערכות מגן עפ״י חוק .י
הזמנה זו מיועדת לבני המשפחה השייכים לבית האב.
עבור קרובי משפחה אחרים נשלחו הזמנות בנפרד )אחים ,אחיות וילדים מעל גיל .(18
הזמנה זו אינה חלה על בני המשפחה המשרתים בשירות הבטחון והמקבלים ערכות מגן ביחידותיהם.
כדי לאפשר מדידה והתאמת ערכה אישית ,מתבקשים בני המשפחה מגיל  6ומעלה להגיע לתחנת השירות .רצוי
לא להביא ילדים מתחת לגיל .6
השירות יינתן על פי הרישום בתעודת הזהות ומרשם התושבים בלבד.
התושבים מתבקשים להגיע לתחנת השירות בתאריך ובשעה הנקובים עם הזמנה זו ותעודות הזהות )כולל ספח(
של כל בני המשפחה )מעל גיל .(16
בתחנה תתבצע הזדכות על הערכות אשר נופקו בעבר נא להביא את הערכות של כל בגי המשפחה כולל ערכות של
חיילים ,תיירים ,נפטרים וכר.
התושבים מתבקשים להקפיד להביא עימם את כל פריטי ערכות המגן אשר ברשותם )כגון :מסכות ,מזרקים,
מסננים ,אבקת טיהור ופריטים אחרים( או אישור על החזרת ערכות )כולל דרכונים(.
ניתן לברר פרטים במרכז המידע הארצי בטלפון .08-211166
;

הרשות הממונה

קובץ התקנות  ,5502כ״ז בשבט התשנ״ג993 ,נ18.2.

אחרי התוספת הרביעית לתקנות העיקריות יבוא:

.6

״תוספת

הוספת תוספות
חמישית ושישית

חמישית

)תקנה )8ד((

ת ש ל ו ם ב ש ל חוסר/נזק ב ע ר כ ו ת מגן
פירוט החיוב

 :10מרכה
מבונר/ווער

ערבה מ ל א ה
..מחיר
ליחידה נםווו
וש־חו
78

ברדס

טדימ׳ ונדנה
גוף הערכה /״םחיר
ליחידה נסות לתשלום
פריט
ושח!
מסכת מבוור/ווער 50

לחשלו0

256

ברדס

98

ממיט

256

ממיט

246

מיו׳ מסט

332

מיו׳ ממט

174

מסון

18

מכלול מפות

120

מזרק אטרופין

10

ציוור הולכת אויר

10

» 111*11נזילז•
א .החיוב בתשלום יעשה ע -הכפלה
המחיר בכמות הפריטים החסרים
!רישום התוצאה בשדה •לתשלום־
מבי כל פריט
ב .את סך התשלומים יש לרשום
במקומות המתאימים בספרות ובמילים

מקור לבן
העחק צהוב ־
העתק ירוק -

ל מ ק הדואר
לחחוח השרות
קבלה למשלם

עזו
ס ה כ לתשלום
הודעת זיכוי/לבנק

מס תחוה
שם תח1ה

ו אסמכתא -
| 2מס תשכון

תאריך

ת ש ל ו ם ב ש ל תוסר/נזק ב ע ר כ ו ת מגן
ח׳

ש 0פרטי ומשפחה

.1

•שוב .

רתונ

₪
סודנ לתשל1ם

טלפון

מס בית

סכום במילים

קובץ ד תקנות  ,5502כ״ז בשבט התשנ״ג18.2.1993 ,

מיקוד

חתימה!חותמת הקופה

405

תוספת

שישית

)תקנה )9ב«

/

תאריך

.

/._..

ם ס פ ר 0יד1רי

הנחיות ל מ י ל ר
ו.
2

•ש ל ם ר א א ת ב ל ה כ ר מ י ם מ ד ר ש י ס נ ט ו פ ס כ כ ת ב  Tנ ח ר וקר־א.
ה ט ו פ ס י ס ו ל א ע  -ר  .ח  1ש ב  /ח הגו1רד/ח ו י ש ר ת ל  1ע ד ח ה ע ר ר ב ד ו א ר ר ר  .צ  .02675 .ע נ  1ר ו ע ד ת ע ר ר .

פדםים אישיים
שם•שפתה

•ו •

שם פרמי

^ • ו!

ס.ב

י

1

ו

1. . . 1

'.

• ס • חשדת וה1ת

1.

1

כתובת
סס• ב י ת

רח1ב

ישוב

םיק1ד

מיסד!

סיבת הסרר ומלא  xבמשבצח הםחאיםה .לכל)1דר •ש למלא טופס ופרח
החלטת שדה רטאית.
•
• חיוב כתשלום.
החלטת ועדת התאמת
•
 Oהחלטת תח1ת שרות על ו « א  0ת מסכת

•

טלפון

אחר

פרטי החיוב )למילר פםקרה של ערר על חיוב בחשלום(
•

ו .סיבת החיוב בחשחס:

ח1סר

O

ו1ק <0רא X

במשבצת המתאימה(.

!pinבעבורם ודרש תשלום :
1
 .2פרוט הפריטים אשר חסרים או
)יש להעתיק את הפרטים כפי ששפיעיס בטופס ־ ת ש ל  1ם בשר חוסר!/וק בערמת ם1ן־ כולל מס האסמכתא המודפס בספרות בראש הטופס!
I I I ! I I I L 1
סנו אסמכתא של טפס חשמם כשר חוסר/ווק
¡^<éfii:׳

:

ערכה מ ל א ה

:

•
•
1
w
-:מתיר;
ליחלרה
j1וירן״:

׳!»«x(1

׳

:

נ!׳:ר.

.

פריס! ע ד נ ה
׳?.סחיר!׳
נ1ף ה ע י ג ד / ,
ל ץ ז י י ה J1WJ
קדימ י י
-

ממ1ר!/וער

71

ברדס

256

ברדס

n

0ם־ם

25S

00־פ

in

 TOממ־ט

»2

0י1י ם  0־ »

174

ססכת םמוד/ווער

₪

סה־נ לתשלום

>1־L.,U

50

םס1ן

IS

•כלול מ ט ח

120

ש ר ק אסרופין

10

צ י ע ר ה  1ל כ ת אויר

10

11

L
0נ1ס בסירים

•  • pלא ו  0ל א  Xבםשבצח הםתאיסהו.
האס כבר שירםח עםר הפריטים בפי שוחבקשח לטי משח הערר ?
באם נכר שירםת יש לצרף אח ט ו פ ס ה0של 01המקורי!קבלה לםעולםו חחום נ ת  1ח  0ת הבוק ובתאריך התשלום.
<ט01לץ לשמור צילום של ההעתק ti־ל(.
ת2-ו

406

!המשך מעבר

לוף(

קונץ התקנות  ,5502כ״ז בשבט התשנ״ג18.2.1993 ,

ו!רום הערר
!<:׳ הח־ם מערער ער חיובי בתשלום עמרערכות 10ן1)/ל החלטת ועדה )מתק את הטי1חר( םהסיבוח המפורטות להלן:

...... /

/....

חתימה

תאריך הבקשה

לשיםוש םשרד•
החליטי ג י0רוג העדי

החלטח הועדה על חי1ב בתשלום ומלא  xכמשבצת המתאימה זהחתס בהתאמה(.

•

הועדה החליטה לקבר את עדרך באופן מלא/חלקי) .מחק אח המיותר(

0

₪

הסכום שוקבע חיבר m
•

 noninזימ׳

,

םצ־ב המחאה סס•

״ רקקורתך .על הסכום הו־ל

וזווזםת החזר

)ההחזר ׳מצע באס בוצע תשלום לפו׳ ועשת ערר(.
הועדה החליטה לדחות אח עח־ך וקבעה שעליך לשלם אח הסכום הודדש.

•

 -בסירה ועד־ן לא שילמת היוך מתבקש לשלם אח הסמם הודדש בסדף הדואר באםצשת

חזוזםת דחיה

טופס ־תשלום בשל חוסר/מק בערכות מנך ולפוות  00הטופס החתום לחתות העדויות
 אם שילם ת אח חובך ועד״! לא קיבלח שחת .בפו״חך לחח1ה לקבלת שירות .הבא העתק ט!פ 0חשלום ו&וק  oinnע־• הב1ק.חחלטח הועדה על ערר על החלטת ועדות )0לא  xבמשבצת המתאימה והחחם בהחאסר!(

•

הועדה החליטה לקבר אח עדרך ולזמחך בערכת

•

 .עם מפוח.

 noninדם•

עליך לפוות לחתות ההתאמה עפ -הפרטים הבאים:
חאריך הח״צבוח בחוגו! ההוזאםה

•
•

שעה

nmnm nmn rairo

חותםת דחיה

הועדה החליטה לדחות אח עררך וקבעה שהערכה שקיבלת םתאיםת

אחר<3חט ההחלטה(

תאריך

_J L

,

UTKTO

—

_J l

דתה

J L

שם rr־ ומדת עדר

J L

nonmt ntrnn

כ״ט בחשון התשנ״ג ) 25באוקטובר (1992
)חמ (3-2243

יצ ח ק ר בין

שר הבטחון

קובץ התקנות  ,5502כ״ז בשבט התשג״ג18.2.1993 ,

ת ק נ ו ת מ ס ה כ נ ס ה ו מ ס מ ע ס י ק י ם )ניכוי מ מ ש כ ו ר ת ו מ ש כ ר ע ב ו ד ה ו ת ש ל ו ם
מ ס מעסיקים( ,התשנ״ג993-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  166 ,164ו־ 243לפקודת מס הכנסה' )להלן  -הפקודה( ,וסעיף 6
לחוק מם מעסיקים ,התשל״ה /1975-אני מתקין תקנות אלה:
הגדרות

בתקנות אלה -

.1

״מעבידי  -אדם המשלם משכורת ,בין על חשבונו ובין מטעמו או על חשבון אדם אחר ,לרבות
קופת גמל כמשמעותה בסעיף  47לפקודה ,ולרבות קרן השתלמות:
״עובד״  -יחיד המקבל משכורת:
״עובד יומי״  -יחיד המקבל שכר עבודה ממעביד אחד בעד עבודה של פחות משמונה עשר ימים
בחודש ,אולם לא פחות משמונה שעות בשבוע:
״משכורת״ -
) (1הכנסת עבודה ,לרבות שווי של השימוש ברכב שהועמד לרשות העובד ,כנקבע
בתקנות מס הכנסה)שווי השימוש ברכב( ,התשמ״ז , *1987-ולרבות תשלומים מקופת גמל
בעד דמי חופשה ,דמי מחלה או דמי חגים ולרבות תשלומים מקרן השתלמות או תשלומים
בעד שבתון וכן כל הכנסה שנקבע לגביה שדינה כדין הכנת עבודה:
) (2קיצבה לפי סעיף  (5)2לפקודה ,לרבות סכום המתקבל עקב היוון קיצבה שאינו פטור
על פי סעיפים 9א או 9ב לפקודה ,ולרבות קיצבאות חייבות מס המשולמות על ידי המוסד
לביטוח לאומי;
) (3הטבה הנובעת ממימוש זכות שמקבל עובד ממעבידו לרכישת נכס או שירות ,וכן
הפרשי ריבית על הלוואה שקיבל עובד ממעבידו ,כאמור בסעיף )3ט( לפקודה:
)(4

מענק עקב פרישה או מוות לפי סעיף 7)9א( לפקודה )להלן  -מענק פרישה(:

) (5שכר עובדי פושט רגל או חברה בפירוק ,כמשמעותו בצו מס הכנסה )קביעת שכר
עובדי פושט רגל או חברה בפירוק כהכנסה( ,התשל״ב: 1971-
4

) (6סכומים ותשלומים שחל עליהם סעיף )18ב( לפקודה והמהווים הכנסה בידי מקבלם
וכן תשלומים לפי צו מס הכנסה )קביעת סכומים ששולמו לבעל שליטה כהכנסה(,
התשמ״ו. 1986-
5

״משכורת חודש״  -משכורת המשולמת לעובד בעד עבודת חודש :לענין זה ,״עבודת חודש״ -
למעט עבודה של פחות מ־ 18ימים בחודש:
״משכורת חלקית״  -משכורת המשולמת לעובד בעד עבודה של חמש שעות ליום או פחות ,או בעד
עבודה של יותר מחמש שעות ליום ,אולם פחות משמונה שעות בשבוע:
״משכורת בלתי קבועה״  -משכורת המשולמת לעובד בין בנוסף למשכורת חודש ובין בנפרד
ממנה ,בין באופן חד־פעמי ,בין במועדים קבועים ובין במועדים לא קבועים ,בין כהטבה ובין
בכל אופן אחר:

דיני
ס׳׳ח
ק״ת
ק״ת
י ק״ת
1

2

3

4
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מדינת ישראל,
התשל״ה ,עמ׳
התשמ״ז ,עמי
התשל׳׳ב ,עמי
התשמ״ו ,עמי

נוסח חדש  ,6עמי .120
.118
.336
.277
.520
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״משכורת בעד עבודת משמרות״  --משכורת המשולמת בעד עבודה במשמרת שניה או שלישית
כמשמעותן בתקנות מס הכנסה )שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות(,
התשמ״ז) 1986-להלן  -התקנות הקובעות( ,לעובד כמפורט בתקנות הקובעות  -למעט עובד
בניהול כללי ,בכספים ,בגזברות ,בחשבונות ,בשיווק ,בקניות או במכירות  -על פי רישום
שעות העבודה וימי העבודה במשמרת שניה או שלישית ,המבוססים על כרטיסי נוכחות
מודוסים בשעון או על פי רישום שאישר מראש פקיד השומה ,וכאשר נוהל רישום נפרד של
המשכורת בעד עבודה במשמרות ,כל עוד אינה עולה על הסכום שנקבע בסעיף )10ג( לפקודה:
5

״משכורת בעד משרה נוספת״  -משכורת המשולמת לעובד בעד עבודה של יותר מחמש שעות
ביש ,המועסק במקום עבודה אחר או המקבל ממעביד אחר קצבה חייבת במס:
״תשלומים בעד שבתון״  -סכומים המשולמים לעובד על פי הסכם קיבוצי או הסכם מיוחד אחר
בשל שבתון ,כולל תשלומים לכיסוי הוצאות הכרוכות בשבתון ,לרבות שווי כרטיסי טיסה
לעובד ולבני משפחתו לנסיעת שבתון בחו״ל ,אך למעט סכומים שמקורם בקופת גמל שחל
לגביה סעיף  (17)9לפקודה:
״שבתוך׳  -השתלמות ,התמחות ,הוראה במוסדות אקדמאיים ,או עבודת מחקר של העובד ,והכל
בין אם הם נעשים בארץ ובין בחו״ל ,בין אם הם בתחום עבודתו הרגילה שבשלה מוענקת לו
הזכות לשבתון ,או בתחום קרוב לו ,ובין אם הם בתחום שבו יש כוונה להעסיק את העובד
לאח ר השבתון ,וכן כל פעילות אחרת המיועדת לתרום לקידומו המקצועי של העובד ,שאושרה
כשרתון לענין קבלת תשלום כסף בעד שבתון מהמעביד)להלן  -השתלמות( ,ובלבד שתקופת
ההשתלמות איננה קצרה מתקופת ההשתלמות הרצופה המינימלית המקנה את הזכות לקבלת
תשלום כסף בעד שבתון:
״שכר עבודה״  -משכורת המשולמת לעובד יומי ,למעט שכר עבודה המשתלם בידי יחיד במשק
בית• הפרטי:
״עבודת יום״  -עבודה ביום כלשהו:
״מם מעסיקים״  -המס המוטל לפי סעיף  2לחוק מס מעסיקים ,התשל״ה־:1975
״בן זוג רשום״  -כהגדרתו בפקודה ,אולם כל עוד לא נמסר למעביד אישור בכתב מאת פקיד
השומה מיהו בן הזוג הרשום ,יראה המעביד ,לצורך ניכוי המם במקור את הבעל כאילו הוא בן
הזוג הרשום ואת האשה כאילו היא בן הזוג שאינו רשום:
״בן זוג לא רשום עובד״  -בן זוג שאינו בן זוג רשום ,שיש לו הכנסה שאיננה פטורה ממס על פי
דיו־

״ילד״  -ילד שבשנת המס טרם מלאו לו שמונה עשרה שנים ,ושהעובד הצהיר בטופס 0101
שכלכלת הילד עליו:
״רווק״  -לרבות גרוש או אלמן שאין לו ילד.
)א( עובד למעט עובד יומי ,חייב למלא בכרטיס העובד )סופם  (0101את כל הפרטים
.2
במועדים אלה:

כרטיס העובד

) (1תוך שבוע ימים מיום שהתחיל לעבוד אצל מעבידו או ,ביום שקיבל את
משכורתו לראשונה ממעבידו ,הכל לפי המועד המוקדם יותר:
)(2

באחד בינואר של כל שנה שלאחר מכן.

• ק״ת התשמ״ז ,עמ׳ .98
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)ב( עובד המקבל משכורת בעד עבודה נוספת ,חייב להצהיר אצל אחד המעבידים כי הוא
מקבל משכורת בעד עבודה של יותר מחמש שעות במקום נוסף או שהוא מקבל קצבה חייבת מס.
)ג( מעביד חייב לדרוש כרטיס עובד מכל עובד שאינו עובד יומי ,במועדים המפורטים
בתקנת משנה )א(.
)ד( חל שינוי באחד הפרטים המפורטים בכרטיס העובד )טופס  ,(0101חייב העובד
להודיע ע ל כך למעבידו תוך שבוע ימים מתאריך השינוי.
)ה( הוכיח מעביד להנחת דעתו של הנציב ,כי הוא מנהל את חישובי המשכורת ואת
הניכויים ממנה באמצעות מיכון ,וכי הוא מנהל מעקב ממוכן על השינויים במצבם המשפחתי של
עובדיו ,על גיל הילדים שבעדם זכאי העובד לנקודת זיכוי ועל הצהרת העובד על עבודת בן זוגו,
רשאי הנציב לאשר לו להימנע ממילוי כרטיס העובד כאמור בתקנות משנה )א( עד )ד( והמעביד
ינהג במקום זאת לפי הוראות הנציב.
ניכוי מם
ממשכורת חודש
ומשכר עבודה

)א( מעביד המשלם לעובד משכורת ,פרט למקרים המפורטים בתקנות  5 ,4ד ,6ינכה
.3
ממנה בעת התשלום לכל משכורת חודש ,מס כמפורט בתוספת א .
)ב( מעביד המשלם משכורת חודש לא בפעם אחת ,ינכה בעת תשלום כל חלק ממנה ,חלק
יחסי מהמס שיש לנכות ממשכורת החודש ,כיחס החלק המשולם למשכורת החודש.
)ג( מעביד המשלם לעובד יומי שכר עבודה בעד עבודת יום ינכה ממנו בעת התשלום מס
כמפורט בתוספת בי.

ניכוי מס
ממשכורת בלחי
קבועה

)א( מעביד המשלם לעובד משכורת בלתי קבועה ,ינכה ממנה ,בעת התשלום ,מס בסכום
.4
השווה להפרש המם המוכפל ב־ :12לענין זה ,״הפרש המם״  -ההפרש בין המם שיש לנכות
ממשכורת החודש לחודש שבו שולמה המשכורת הבלתי קבועה ,לבין המס שיש לנכותו ממשכורת
החודש לאותו חודש ,בתוספת החלק השנים־עשר מהמשכורת הבלתי קבועה ,ובלבד שאם
המשכורת הבלתי קבועה שולמה לעובדי פושט רגל או חברה בפירוק ינוכה ממנה בעת התשלום
מס בשיעור שלא יפחת מ־.25%
)ב( מעביד המשלם לעובד יומי משכורת בלתי קבועה ,ינכה ממנה ,בעת התשלום ,מס
בסכום השווה להפרש המס המוכפל ב״ :300לענין זה ״הפרש המס״  -ההפרש בין המס שיש לנכות
משכר עבודת יום שבו שולמה המשכורת הבלתי קבועה ,לבין המם שיש לנכותו משכר עבודת
אותו יום בתוספת החלק ה־ 300מהמשכורת הבלתי קבועה.
)ג( פקיד השומה רשאי ,במקרים מסויימים ,להורות על שינוי שיעור הניכוי האמור
בתקנות משנה )א( או )ב(.

ניכוי ממשכורת
חלקית ,מקיצבה,
משכר עבודה
וממשכורת בעד
מישרה נוספת

)א( מעביד המשלם לעובד משכורת חלקית ,או משכורת בעד משרה נוספת שעליה
.5
הצהיר העובד בטופס  ,0101ינכה ממנה בעת התשלום מס בשיעור  45%או לפי האמור בתוספת א׳
או בתוספת בי ,לפי הענין ,לפי הגבוה ביניהם.
)ב( מעביד המשלם לעובד קיצבה ,ינכה מ מ נ ה בעת התשלום ,בכפוף להוראות תקנה
 ,0)9מס בשיעורים אלה:
) (1מעובד שהגיע לגיל  55שנים באשה ו־ 60בגבר  ,25% -או לפי האמור בתוספת
אי ,לפי הגבוה:
) (2מעובד אחר .48% -
)ג( הגיש עובד למעבידו הצהרה ,בסופם  0130במקור והעתק ,כי תוך פרק הזמן שלגביו
משולמת המשכורת החלקית ,הקיצבה או שכר העבודה )להלן  -ההכנסה היחידה( אין לו הכנסה
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חייבת אחרת ,ינכה המעביד מ ס מההכנסה היחידה לפי ת ו ס פ ת א  /ויעביר מיד לפקיד השומה את
המקור של ההצהרה האמורה.
)ד( עובד שחלה לגביו תקנת משנה )ג( והתחיל לקבל הכנסה חייבת אחרת לאחר מתן
הצהרתו ,חייב להודיע על כך למעבידו תוך שבוע ימים :הודיע עובד למעביד על קבלת הכנסה
חייבת אחרת ,ינכה המעביד מהמשכורת החלקית או מהקיצבה מס כאמור בתקנת משנה )א() ,ב(
או )ה( ,או לפי תוספת בי ,לפי הענין.
)ה(

) (1הוכיח עובד המקבל משכורת בעד משרה נוספת שעליה הצהיר בטופס  ,0101או
המקבל משכורת חלקית ,קיצבה ,או שכר עבודה מיותר ממעביד אחד ,או ש י ש לו
הכנסה חייבת אחרת ,להנחת דעתו של פקיד ה ש ו מ ה  ,כי אילו נוכה מס לפי האמור
בתוספת א׳ מסך כל ההכנסה החייבת שיש לו ,היה שיעור המס פחות מהשיעור
שנקבע בתקנת משנה)א( או)ב( או מהאמור בתוספת בי ,רשאי פקיד השומה להורות
 .על הפחתת שיעור הניכוי לפי תקנות משנה )א( א ו ) ב (  ,או לפי תוספת ב׳ והמעביד
ינכה בהתאם להוראותיו.
) (2נציב מס הכנסה רשאי להורות למעבידים ,בין באופן כללי ובין למעבידים
מםויימים ,לערוך את התאמת המס לפי בקשת העובד ,בלי להזדקק לאישורו של פקיד
השומה :משעשה כן ,חייב המעביד לבצע את ההתאמה.

)ו( מעביד המשלם לעובד משכורת חלקית או קיצבה ,או משלם משכורת לעובד שהצהיר
כי הוא מועסק אצלו במשרה נוספת ,חייב להודיע על כך לפקיד השומה בטופס  0130תוך שבעה
ימים מהיום שבו החל להעסיק את העובד ,או מהיום שבו החל לשלם לו את המשכורת האמורה,
לפי המוקדם ,ובאחד בינואר של כל ש נ ה שלאחר מכן.
)א( מעביד המשלם הכנסת עבודה ל ש א י ר י ו של עובד שנפטר ,כאמור בסעיף !25א
.6
לפקודו; ינכה ממנה בעת התשלום ,מס בשיעור הנמוך שבין שניים אלה:
)(1

שיעור של :40%

)(2

שיעור המס שהיה צריך לנכותו מאותה הכנסה אילו שולמה לעובד.

ניכוי מס
ב מ ק ד י מ

)ב( מעביד המשלם לעובד משכורת כהגדרתה בפסקה ) (6לתקנה  ,1כאשר לעובד לא
שולמה משכורת חודש או שכר עבודה ,ינכה ממנה ,בעת התשלום ,מם בשיעור .48%
)ג( מעביד המשלם משכורת לעובד תושב חוץ ינכה ממנה ,בעת התשלום ,מס לפי הנחיות
פקיד השומה.
)ד( מעביד שהוא קופת גמל המשלם לעובד דמי חופשה ,דמי מחלה או דמי חגים ,ינכה
מתשלומים אלה מס בשיעור .25%
)ה( מעביד שהוא קרן השתלמות המשלם לעובד תשלומים מהקרן ,שאינם פטורים ממס
לפי סעיף 16)9א( לפקודה ,ינכה בעת התשלום ,מס בשיעור של  35%מהחלק המהווה את תשלומי
המעביד לזכות העובד ,ואשר לא נוכה ממנו מס בעת העברתו לקרן ההשתלמות .פקיד השומה
רשאי כמקרים מםויימים להורות על ניכוי בשיעור שונה והמעביד ינכה את המס בהתאם.
)ו(

) (1מעביד המשלם לעובד משכורת בעד עבודת משמרות ,יראה אותה כחלק בלתי
נפרד ממשכורת החודש ,או משכר העבודה ,ינכה מהם מס בהתאם ויתיר זיכוי בסכום
השווה ל־ 15%מהמשכורת בעד עבודת משמרות :סכום הזיכוי לא יעלה ע ל הסכום
שנקבע בתקנות הקובעות.
) (2מעביד המנכה את המס ל פ י תקנה מ ש נ ה זו חייב להצהיר ולהודיע לפקיד השומה
על תשלום משכורת בעד עבודת משמרות בטופס שנקבע לכך )טופס  (0105תוך
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שבוע ימים מיום התשלום הראשון שממנו נוכה מס במקור :הודעה והצהרה כאמור
הינם תנאי לתחולתן של תקנות אלה.
)ז( מעביד המשלם לעובד משכורת שהיא תשלומים בעד שבתון ,ינכה ממנה ,בעת
התשלום ,מם בשיעור של .35%
)ח( נכה המשלם משכורת או שכר עבודה למלווה ,ינכה מהם בעת התשלום מס בשיעור
שלא יעלה על  :25%בתקנת משנה זו -
״נכה״  -כמשמעותו בסעיף  (5)9לפקודה ,הנזקק למלווה לשם תפקודו:
״מלווה״  -יחיד המקבל משכורת מנכה בעד עבודתו כמלווה צמוד של אותו נכה.
)ט( מעביד המשלם שכר עבודה בסכום כולל למספר עובדים יומיים והחלק המגיע לכל
עובד אינו ידוע למעביד ,ינכה משכר זה ,בעת התשלום ,מס בשיעור של  :35%לענין תקנת משנה
זו ,״עובד יומי״  -לרבות יחיד המקבל שכר עבודה ממעביד אחר בעד עבודה של שמונה עשר ימים
בחודש או יותר.
ניכוי מס
ממענק פרישה

.7

)א( ) (1מעביד המשלם לעובד למעט עובד יומי ,מענק פרישה שכולו או חלקו אינו פטור
ממס לפי סעיף 7)9א( לפקודה ,ינכה בעת התשלום מהחלק שאינו פטור ,מס כאילו
היה משכורת בלתי קבועה ,לפי המשכורת האחרונה ששולמה לעובד :שולמה
המשכורת האחרונה בשל עבודה בחלק מחודש ,תובא בחשבון לענין חישוב הניכוי
האמור המשכורת האחרונה שהיתה משתלמת לעובד בעד עבודה בחודש שלם.
) (2מעביד המשלם לעובד יומי מענק פרישה שכולו או חלקו אינו פטור ממס לפי
סעיף 7)9א( לפקודה ,ינכה מהחלק שאינו פטור ,בעת התשלום ,מס בשיעור שיורה לו
פקיד השומה :המעביד חייב לבקש הוראות מפקיד השומה לפני התשלום.
)ב( ) (1מעביד שאינו קופת גמל המשלם מענק פרישה ,כאשר משולם מענק עקב אותה
פרישה גם מאת קופת גמל ,ינכה ממלוא המענק שהוא משלם ,בעת תשלומו ,מס
כאילו היה משכורת בלתי קבועה:
) (2הוכח למעביד ,להנחת דעת פקיד השומה ,כי סך כל מענקי הפרישה שהוא שילם
וששילמה קופת גמל אינם עולים על הסכום הפטור ממס לפי סעיף 7)9א( לפקודה ,או
שחלק מהתשלום פטור ממס לפי הסעיף האמור ,רשאי פקיד השומה להורות על פטור
ממס או על סכום המס שעליו לנכות מאותו מענק פרישה שהוא משלם.

)ג( שילם המעביד את מענק הפרישה כולו או חלקו ,בשווה כסף ,ינכה מאותו חלק ממנו
שאינו פטור ממס לפי סעיף 7)9א( לפקודה מס לפי שוויו בעת התשלום.
)ד( לענין תקנה זו רואים כתשלום גם מענק פרישה שנשאר מופקד בקופת גמל ,כאמור
בסעיף 7)9א()ז( לפקודה.
ניכוי מס
משווה כסף

)א( היה התשלום האמור בתקנות  6 ,5 ,4 ,3או  ,7כולו או חלקו בשווה כסף ,יקבע
.8
המעביד לצורך הניכוי את סכום התשלום כפי שעלה לו או לפי מחיר השוק ,הכל לפי הגבוה.
)ב( על אף האמור בתקנת משנה )א( ,שוויו של השימוש ברכב שהועמד לרשות העובד
יהיה כאמור בתקנות מס הכנסה )שווי השימוש ברכב( ,התשמ״ז.1987-
)ג( פקיד השומה רשאי להגדיל או להקטין את הסכום האמור בתקנת משנה)א( והמעביד
ינכה את המס בהתאם.
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;א( פקיד השומה רשאי ,על פי בקשת העובד ,להורות למעביד להקטין את ניכוי ה מ ס או
.9
להימנע מניכוי מס כאשר לעובד מגיע ניכוי ,זיכוי או נקודת זיכוי ,או כאשר הכנסתו פטורה ממס
כולה או מקצתה לרבות -

הנחות ופטורים

) (1עקב היותו עיוור או נכה שנקבעה לו נכות של  100%או של  90%בחישוב
מיוחד  -לפי סעיף  (5)9לפקודה:
) (2עקב היותו תלמיד שמלאו לו  16שנים אך טרם מלאו לו  18שנים  -לפי סעיף
 (11)9לפקודה:
)(3

עקב תקנות שהותקנו לפי סעיף  11לפקודה:

)(4

עקב היותו עולה  -לפי סעיף  35לפקודה:

)(5

בשל נישואין תוך שנת המס  -לפי סעיף  37לפקודה:

) (6עקב עבודת בן זוגו שאינו רשום  -לפי סעיף  38לפקודה ,אם לא דרש חישוב
מס בנפרד:
) (7בשל תשלום מזונות לבן זוגו לשעבר ,לאחך שנשא בן זוג אחר  -לפי סעיף 40א
לפקודה:
)(8

בשל תרומות  -לפי סעיף  46לפקודה ,אם התרומות עולות על הסכום המתואם:

)(9

בשל הוצאות החזקת קרוב במוסד  -לפי סעיף  44לפקודה:

)(10

בשל נטולי יכולת  -לפי סעיף  45לפקודה:

) (11בשל תשלומים לפי סעיפים 45א או  47לפקודה ,או לפי סעיף  4לחוק לתיקון
פקודת מם הכנסה )מס׳  ,(2התשכ״ב: 1962-
7

) (12לעובדת בשל לידת ילד תוך שנת המס  -לפי סעיפים )40ב() (1או )66ג()(3
לפקודה;
) (13לעובד שכלכלת בן זוגו עליו ולבן הזוג מלאו  16שנים ,אך לא  18שנים  -לפי
סעיף 40ב לפקודה:
)(14

בשל תשלומים למס מקביל או לביטוח רפואי  -לפי סעיף 47א לפקודה:

)(15

בשל נקודות זיכוי שלא ניתנו עקב העדר הכנסה בחלק משנת המס:

) (16בשל נקודות זיכוי המגיעות לו ,בהיותו חייל משוחרר ,לפי חוק מס הכנסה
)הטבה לחיילים משוחררים( )הוראת שעה( ,התשמ״א: 1981-
8

הנציב רשאי להודיע לכלל המעבידים או לחלק מהם שעליהם להתיר את ההנחות או
הפטורים שבתקנת משנה זו ,כולם או מקצתם ,גם בלי אישור מפקיד השומה
ומשהודיע כך ,חייב המעביד להתיר את ההנחות או הפטורים האמורים.
)ב(

מעביד לא ינכה מס ממשכורת עובד שלא מלאו לו  16שנים.

)ג( מעביד המשלם לעובד קיצבה אשר חלק ממנה פטור ממס ,לפי סעיפים 9א או 9ב
לפקודה ,לא ינכה מס מהחלק הפטור מהקיצבה שהוא משלם.
פקיד השומה רשאי להורות שניכוי המס לפי תקנות אלה יוקטן או יוגדל ,הכל לפי הענין , ,תיאום ניכוי
.10
אם מסיבה כלשהי נוצר או עלול להיווצר עודף בתשלום המס או גרעון בתשלומו עקב ניכוי המס,
ה מ ס

7
8

ם״ח התשכ״ב ,עמ׳  ;129התשל״ב ,עמ׳ .20
ס״ח התשמ״א ,עמ׳ .145
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בין כתוצאה מתשלום משכורת או שכר עבודה מאת מעביד אחד ,בין כתוצאה מתשלום משכורת או
שכר עבודה מאת יותר ממעביד אחד ובין כתוצאה מכך שלעובד יש הכנסה חייבת אחרת ,או מכל
סיבה אחרת ,והמעביד חייב לקיים כל הוראה כאמור.
תשלום הניכויים,
מס מעסיקים
והגשת דו״ח
לפקיד השומה

) .11א( מעביד יגיש לפקיד השומה עד ה־ 15בכל חודש דין וחשבון בטופס  ,0102על מספר
העובדים ששילם להם משכורת חודש ,משכורת חלקית ,משכורת בלתי קבועה ,קיצבה ,תשלום
לפי תקנה  ,6שכר עבודה ,או מענק פרישה בתקופה שבין ה־ 14בחודש הקודם עד ל־ 13בחודש
הדיווח ,על סכום המשכורת ששילם ,בתקופה האמורה ,בין אם נוכה ממנה מס ובין אם לאו ,ועל
סכום המם שניכה לפי תקנות  6 ,5 ,4 ,3או  7באותה תקופה ,וישלם באותו מועד את סכום המס
שניכה כאמור.
)ב( מעביד ששילם מענק פרישה ,יגיש לפקיד השומה ,בצירוף לטופס  0102שהוא מגיש
לחודש שבו שולם המענק ,פרטים בטופס  0161על המענק ששילם ,ואם מענק הפרישה שולם
כאמור בתקנה )7ב( יכלול טופס  0161גם פרטים על המענק כאמור ששולם מאת קופת גמל.
)ג( מעביד ישלם לפקיד השומה ,יחד עם הדו״ח בטופס  0102שהוא מגיש לפי תקנות
משנה )א( או)ב( ,את סכום מם המעסיקים שהוא חייב בו מסך כל המשכורת ששילם בתקופת
הדיווח ,ויפרט בטופס  0102את סכום מס המעסיקים שהוא חייב לשלם :לענין תקנת משנה זו,
״משכורת״  -לרבות משכורת חודש ,משיורת חלקית ,משכורת בלתי קבועה ,שכר עבודה
ותשלום לפי תקנה )6ב()ג( ו־)ו( ,ולמעט קיצבה ,מענק פרישה ,תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי
הוצאותיו בשל החזקת רכב ,או בשל החזקת טלפון במקום מגוריו ,שוויו של שימוש ברכב
שהועמד לרשותו של עובד ,או הכנסת עבודה ,כאמור בסעיף )3ט( לפקודה ותשלום לפי תקנה
)6ג() ,ה( ו־)ו(.

רישום תשלוט
משכורת והגשת
הטפסים לפקיד
השומה

.12

)א( ) (1מעביד ירשום לגבי כל אחד מעובדיו בכרטיס העובד )טופס  (0101תוך שבוע
ימים מיום התשלום ,את כל פרטי המשכורת ששילם לעובד ואת המס שניכה.
) (2מעביד ירשום לגבי כל אחד מעובדיו היומיים ,בטופס  ,114ב־ 15בחודש את כל
הפרטים המפורטים בו ויצרף העתק מהט־פס האמור לטופס .0102
מעביד יהא פטור מהרישום בטופס  ,114אם הוא מנהל לגבי כל אחד מעובדיו היומיים
כרטיס עובד )טופס .(0101

)ב( מעביד חייב להגיש לפקיד השומה ,לא יאוחר מיום  31במרס של כל שנה או תוך
שבועיים מהיום שחדל להעסיק עובדים לפי המוקדם ,דו״ח בטופס  0126לגבי העובדים שהעסיק
בשנת המם ,או ששילם להם קיצבה ובו יפרט את כל הפרטים הכלולים בו ,המשכורת ששולמה
לעובדים ,המם שניכה מהם וכן את מס המעסיקים ששילם :כמו כן ירכז המעביד בטופס זה את
סכומי הרישומים בטופס  :114מעביד יגיש לפקיד השומה ,לפי דרישתו ,יחד עם טופס  0126את
כרטיס העובד )טופס  (0101של כל עובד ,לאחר שסוכם לכל פרטיו.
)ג( מעביד העורך את חישובי המשכורת ואת הניכויים ממנה באמצעות מיכון ,רשאי
להגיש לפקיד השומה את הדו״ח כאמור בתקנת משנה )ב( כפי שיקבע הנציב.
אישור על
משכורת וניכוי

)א( מעביד ששילם משכורת לעובד ,בין אם ניכה ממנה מס ובין אם לאו ,יתן לעובד
.13
אישור ,בטופס  ,0106על כל המשכורת ששילם לו ועל המס שניכה ממנה :האישור יינתן לא יאוחר
מיום  31במרס של כל שנה לגבי שנת המס הקודמת שבה שולמה לעובד משכורת או ביום שבו הדל
העובד להיות מועסק בידי המעביד ,הכל לפי הענין.
)ב( מעביד ששילם שבר עבודה או מענק פרישה לעובד יומי ,בין אם ניכה ממנו מס ובין
אם לאו ,יתן לו אישור בטופס  ,114על סך שכר העבודה או מענק הפרישה ששילם לו ועל המס
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שניכה ממנו :ניהל המעביד כרטיס עובד )טופס  (0101כאמור בתקנה )12א() ,(2יתן לו אישור
בטופס 6כ :01האישור יינתן לו לא יאוחר׳ מיום  31במרס של כל שנה ,לגבי שנת המם הקודמת
שבה שולן :לעובד היומי שכר עבודה ,או ביום שבו חדל העובד היומי להיות מועסק בידי המעביד,
הכל לפי הענין.
.14

)א(

הנציב יקבע טפסים לענין תקנות אלה.

טפסים

)ב> טפסים שהוצאו לעניו תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים)ניכוי ממשכורת ותשלום מס
מעסיקים( ,התש״ם , 1980-ולענין תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים)ניכוי משכר עבודה ותשלום
מס מעסיקים( ,התש״ם , '1980-יהיו טובים גם לענין תקנות אלה.
9

״

. 15

)או

תקנות אלה יחולו לגבי משכורת ושכר עבודה המשולמים לחודש ינואר  1993ואילך.

תחולה

) .ב( תקנות מס הכנסה ומם מעסיקים )ניכוי ממשכורת ותשלום מם מעסיקים(,
התש״ם ,198 :<-ותקנות מס הכנסה ומס מעסיקים )ניכוי משכר עבודה ותשלום מס מעסיקים(,
התש׳׳ם-ג , 198בטלות לגבי משכורת ושכר עבודה המשולמים לחודש ינואר  1993ואילך.
ת ו ס פ ת א׳
)תקנות )3א( ו־(5
המס שיש לנכותו ממשכורת חודש ,ממשכורת חלקית או מקיצבה כאמור בתקנה )5ב(
)להלן  -משכורת חודש( יחושב בדרך המפורטת להלן:
)(1

משכירת החודש תוכפל ב־:12

)(2

על הסכום המתקבל מהמכפלה יחושב המס לפי הוראות סעיף  121לפקודה בהתחשב
בתיאומים המחוייבים מסעיף  120ב לפקודה:

)(3

מהמס שחושב כאמור תובאנה בחשבון נקודות הזיכוי המגיעות לכל עובד לפי סעיפים ,34
40 ,40 ,37 ,36ב ו־)66ג( והזיכוי לפי סעיף 121א לפקודה בהתאם להצהרתו בכרטיס העובד
לפי תקנה :2

)(4

המם המתקבל לאחר הפחתת נקודות הזיכוי יחולק ב־ 12והמנה תנוכה ממשכורת החודש:

)(5

כל ע כ ר של שקל חדש מן המשכורת או מן המס העולה על  49אגורות ,יראוהו כשקל חדש
אחד :שבר של שקל חדש שאינו עולה על  49אגורות לא יובא בחשבון:

)(6

נציב מס הכנסה יפרסם לוח המס לניכוי משכורת החודש כאמור ,ומשעשה כן ינכה המעביד
את המס של עובדיו לפי אותו לוח.
ת ו ס פ ת כ'
)תקנה )3ג((

המס שיש לנכותו משכר עבודה בעד כל עבודת יום יחושב בדרך המפורטת להלן:
)(1

שכר העבודה בעד יום יוכפל ב־:300

)(2

על ד סכום המתקבל מהמכפלה ,יחושב המס לפי הוראות סעיף  121לפקודה בהתחשב
בתיאומים המחוייבים מסעיף  120ב לפקודה:

י ק״ת התש ״ם ,עמי .1650
ק״ת התש״ם ,עמ־ .1648
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) (3מהמם שחושב כאמור תובאנה בחשבון נקודות הזיכוי המגיעות לכל עובד לפי סעיפים ,34
40 ,40 ,37 ,36ב ו־)66ג( והזיכוי לפי סעיף 121א לפקודה:
) (4המס המתקבל לאחר הפחתת נקודות הזיכוי יחולק ב־ 300והמנה תנוכה משכר העבודה בעד
כל עבודת יום:
) (5כל שבר של שקל חדש משכר עבודה או מן המס העולה על  49אגורות יראוהו כשקל חדש
אחד :שכר של שקל חדש שאינו עולה על  49אגורות לא יובא בחשבון:
) (6נציב מס הכנסה יפרסם לוח המס לניכוי משכר עבודת יום כאמור ומשעשה כן ינכה המעביד
את המס של עובדיו לפי אותו לוח.
ו׳ בשבט התשנ״ג ) 28בינואר (1993
)חמ 0-444

החלטת

אברהם )בייגה( שוחט
שר האוצר

מ ש כ ו ר ת נושאי מ ש ר ה ש י פ ו ט י ת )תיקון( ,התשנ״ג993-ו

בתוקף הסמכויות לפי סעיף )10א( לחוק־־יסוד :השפיטה' ,סעיף  8לחוק בית הדין לעבודה,
התשכ״ט , 196&-סעיף  (3)26לפקודת התעבורה /סעיף  17לחוק הדיינים ,התשט״ו, 1955-
סעיף  14לחוק הקאדים ,התשכ״א1961-י ,וסעיף  20לחוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים,
התשכ״ג , 1962-מחליטה ועדת הכספים של הכנסת לאמור:
4

2

6

תיקון סעיף 6

.1

תחילה

.2

בסעיף  6להחלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית ,התשמ׳׳א- 1981-
ד

)(1

במקום סעיפים קטנים )ב( עד )ד( יבוא"
״)ב( חל שינוי בשכר הממוצע ב־ 1באפריל ,ב־ 1ביולי ,ב־ 1באוקטובר או ב־1
בינואר לעומת שיעורו שלושה חודשים קודם לכן ,תשתנה מאותו מועד משכורת
היסוד של נושא משרה שיפוטית כך ששכרו הכולל ישוב ויעלה על השכר הממוצע
באותו יחס שבו עלה עליו שלושה חודשים קודם לכן.
)ג( חל שינוי בשכר הממוצע כאמור בסעיף קטן)ב( ,יחול שינוי באותו שיעור
ומאותו מועד בתוספת הוותק השיפוטי.
)ד( הסכומים שהשתנו לפי סעיף זה יעוגלו :משכורת יסוד  -לשקל החדש הקרוב,
ותוספת ותק שיפוטי  -לעשר האגורות הקרובות.״:

)(2

בסעיף קטן )ה( ,במקום ״שהוגדלו״ יבוא ״שהשתנו״.

תחילתה של החלטה זו ביום כ״ט בסיון התשנ״ב ) 30ביוני .(1992

ד׳ בשבט התשנ״ג ) 25בינואר (1993
גדליה גל
יושב ראש ועדת הכספים

<חמ (3-628

סייח התשמ״ד ,עמ׳ .78
ם״ח התשכ׳׳ט ,עמ׳ .70
דינטי מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7עמי .173
סייח התשט״ו ,עמ׳ .68
ס׳׳ח התשכ׳׳א ,עמ׳ .118
סייח התשכ״ג ,עמ׳ .20
ק׳׳ת התשמ״א ,עמ׳  ¡1448התשנ״ב ,עמי .1264
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המחיר  3.20שקלים חדשים
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סודר בסדר צילום והודפס במדפיס הממשלתי ,ירושלים

