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  עובדי אוניברסיטת תל אביב

  269חוזר אגף משאבי אנוש מספר                                          

  2014ינואר                                                        

  להלן פירוט השינויים שחלו במשכורת החודש:

  תלוש השכר החדש 

כפי שהודענו, החל ממשכורת החודש כל עובדי האוניברסיטה יקבלו את תלוש השכר במבנהו החדש.  
למקבל, בבהירותו ובמיונם של מרכיבי התלוש עיקרי השינויים מתבטאים בהיות התלוש ידידותי יותר 

  על פי מהותם.
 3דברי הסבר על התלוש יועלו לאתר משאבי אנוש של האוניברסיטה. כמו כן נקיים למעוניינים בכך  

כנסים. בכנסים אלו יוסברו עקרי השינויים שבוצעו וניתן יהיה לשאול שאלות (לא פרטניות) על מבנה 
ה לעבודה"ס יבבש 001הכנסים יתקיימו באולם שאפל  החדש. השכר כפי שבא לביטוי בתלוש

    סוציאלית.
  מועדי הכנסים הינם: 

   15:00- 14:00בין השעות  5/2 -ב–לסגל המנהלי 
  15:00 -14:00בין השעות  10/2-ב –לסגל הזוטר 
    15:00 -14:00בין השעות  11/2-ב –לסגל הבכיר 

  

  סגל אקדמי בכיר 

שבהסכם השכר הקיבוצי מיום ) 4(מתוך במשכורת ינואר שולמה הפעימה האחרונה  -

26/9/11 .  

התשלום מתיחס לעמידה  שולם מענק בגין עמידה בקריטריונים וכן עודכן הסכום . -

   .1/1/14-31/3/14בקריטריונים בשנת תשע"ג ומשולם עבור תקופה 

  

  סגל אקדמי זוטר

  .12/3/12ם הקיבוצי מיום כבמשכורת ינואר שולמה הפעימה הרביעית (והאחרונה) על פי ההס

  מדריכים, אסיסטנטים ועמיתי הוראה. –תק לזכאים ושנת ו נהכמו כן עודכ

  

  סגל מנהלי 

  נוספה שנת וותק לזכאים בדירוגים מנהליים וטכניים.

  שינוי תעריפים –ביטוח לאומי 

  חל שינוי בתקרות ביטוח לאומי :

  )5,297(במקום ₪  5,453התקרה לניכוי מופחת עודכנה לסך 

  )42,435ם (במקו₪  43,240תקרת השכר לניכוי דמי ביטוח עודכנה לסך 

  ).6.5%(במקום  6.75%-שיעור הפרשת המעסיק שונה ל

  

  צו הרחבה -פנסיית חובה 

(במקום  12%-) וכן עודכנה הפרשת המעסיק ל5%(במקום  5.5%עודכן שיעור הניכוי מהעובד ל

  ). עדכון זה הינו האחרון במסגרת מהלך הדרגתי שנמשך מספר שנים .10%



  

  101אישורי מס הכנסה ומילוי טופס 

  יש לעשות זאת בהקדם . 101מי שטרם מילא והחזיר ליחידת השכר את טופס  –תזכורת 
  .2014אישורי מס הכנסה שהיו בתוקף בשנה קודמת תקפים עד חודש פברואר                

  
  זקיפת שכר לימוד לשנת תשע"ד

  

החודש בוצע חיוב במס של התשלום השני (מתוך חמישה) בגין השתתפות האוניברסיטה במימון 
  שכר הלימוד לזכאים  שנרשמו בשנה זו. 

   
  

  

  בברכה,                                                                                                  

  אשר קרסנטי                                                                                               

  מנהל יחידת השכר                                                                                           

 


