תארי פרסו 30.5.2012 :

החודש בדף המידע

עדכון שיעורי הפרשה בביטוחי מנהלים
לעובדים בשירות המדינה

שכר והסכמי קיבוציי
• עדכו שיעורי הפרשה בביטוחי
מנהלי לעובדי בשירות
המדינה;

במסגרת יישו ההסכ הקיבוצי )מסגרת( מיו  12.1.11ותיקו להסכ המעבר
מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת מיו  12.1.2011הוגדלו ב! 0.5%שיעורי הניכוי

• עדכו תערי %יו קצובת הבראה
במגזר הציבורי;

וההפרשה לתגמולי בקופות הגמל לקצבה לעובדי המגזר הציבורי )משרדי
הממשלה והשלטו המקומי( .עיקרי ההסכ פורסמו בהרחבה בד %המידע של
מל שכר לחודש פברואר .2011

• שינוי תקרת אגרת רישוי לרכב
לעובדי במגזר הציבורי;

החודש התקבלו הבהרות ממטה השכר בחשכ"ל על אודות אופ יישו ההסכ
הנ"ל לגבי העובדי בשירות המדינה בלבד המבוטחי בפוליסות של ביטוח

• אחי ואחיות ! הוראות ביצוע
להסכ הקיבוצי ולהחלטת ועדת
מעקב מיו ;22.3.2012

מנהלי עבור השכר הפנסיוני ו/או עבודה נוספת ולהל עיקר:
לעניי פוליסות של ביטוח מנהלי  ,אוכלוסיית המבוטחי תחולק לשלושה:

דיני עבודה
•

 .1עמית חדש –
א.

העסקת של נתיני דרו סודא

עובד מדינה ,המבקש לבטח את שכרו בפוליסת ביטוח מנהלי ואשר
ערב כניסתו לשירות המדינה לא הייתה לו פוליסה פעילה בביטוח
מנהלי .

השוהי בישראל.

ב.

עובד מדינה וותיק שביקש להצטר %לביטוח מנהלי לראשונה החל
מ! 1.1.2011ואיל.

 .2עמית וותיק –
א.

עובד מדינה חדש ,המבקש לבטח את שכרו בפוליסת ביטוח
מנהלי  ,אשר בוצעו עבורו הפרשות לפוליסה זו אצל מעסיקו
הקוד .

ב.

עובד מדינה ,שהחל את עבודתו בשירות המדינה לפני 1.1.2011
ובוצעו עבורו הפרשות לביטוח מנהלי בתקופה שקדמה ל!
.1.1.2011

חוזר זה נועד למידע כללי בלבד
וייתכ כי נפלו בו טעויות ו/או
השמטות .לפיכ אי בחוזר זה
כדי להוות תחלי %לחוות דעת
מקצועית פרטנית וכל המסתמ
על המידע בכל דר שהיא ,עושה
זאת על אחריותו בלבד .האמור
בחוזר זה כפו %לאמור בחקיקה,
פסיקה ,הוראות ביצוע מנהליות,
והסכמי מחייבי אחרי .

ג.

אוכלוסיית עמיתי וותיקי  ,כאמור לעיל ,נחלקת לשניי :
 (1עמית וותיק אשר לא שינה את תנאי הפוליסה בהתא להסכ
הנ"ל – שיעורי ההפרשה בפוליסת ביטוח מנהלי צריכי
להישאר ללא שינוי ,כפי שהיו ערב ההסכ האמור לעיל;
 (2עמית וותיק אשר שינה את תנאי הפוליסה בהתא להסכ
הנ"ל – שיעורי ההפרשה בפוליסת ביטוח מנהלי הוגדלו ב!
 0.5%עד התקרה של  7.5%בהפרשות לתגמולי ו!א.כ.ע יחדיו.
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בהתא להבהרות שהתקבלו ובשונה מהיישו המקורי – לגבי עובדי העוני להגדרה של עמית וותיק אשר לא
שינו את תנאי הפוליסה בהתא להסכ – החודש בתוק מ 1.5.2012בוטלה הגדלה של שיעורי ההפרשות ב
.0.5%
לעובדי אלו ניתנה התראה בנושא והוסבר כי על מנת לקבל הגדלה של שיעורי ההפרשות לפי ההסכ ,עליה
להסדיר את תנאי הפוליסה בהתא מול חברות הביטוח.
להל הטבלה המפרטת שיעורי הניכוי וההפרשה בפוליסות ביטוח מנהלי לגבי עובדי המדינה לפי סוגי עמיתי
שוני כאמור לעיל:
שיעור הפרשת
שיעור הפרשת
המעסיק לפיצויי המעסיק לא.כ.ע.

סוג עמית

שיעור חלק העובד

שיעור הפרשת
המעסיק לתגמולי

עמית חדש

) 6%עד ל! (31.12.2012ע
אפשרות הגדלה עד ;7%
) 6.5%החל מ!1.1.2013
ואיל( ע אפשרות הגדלה

 6.5%עד 6% 31.12.2012
ו! 7%בתוק %מ!
 1.1.2013ואיל

עד ;7%
עמית וותיק אשר
לא שינה את
תנאי הפוליסה

 5%ע אפשרות הגדלה עד
7%

0%
הפרשת המעסיק
לתגמולי כוללת
בתוכה רכיב של
ביטוח למקרה של
א.כ.ע.

5%

בהתא להסכ

8.33%
שיעור הפרשה
לפיצויי על רכיבי

עד 2.5%

עבודה נוספת לא
יעלה על 6%

עמית וותיק אשר
שינה את תנאי
הפוליסה בהתא

עד ליו 5.5% :31.12.2012
ע אפשרות הגדלה עד
;7%

עד ) 5.5%עד
 / (31.12.2012עד
) 6.00%החל מ!

8.33%
שיעור הפרשה
לפיצויי על רכיבי

להסכ

החל מיו 6% :1.1.2013
ע אפשרות הגדלה עד

 (1.1.2013ועד
התקרה של 7.5%

עבודה נוספת לא
יעלה על 6%

;7%

בגי הפרשת מעסיק
לתגמולי ו!א.כ.ע.

עד 2.5%

יחדיו

עדכון תעריף יום הבראה במגזר הציבורי
על פי חוזר הממונה על השכר במשרד האוצר מיו  ,20.5.2012החל מ!  1.6.2012התשלו ליו הבראה יעודכ
לסכו של  0 420ליו )במקו  0 411בשנת .(2011

שינוי תקרת אגרת רישוי לרכב לעובדים במגזר הציבורי
ביו  1.4.2012עודכנו תקרות אגרת רישוי לרכב ,עקב השינויי שחלו בשיעורי אגרות רישוי הרכב.
לפי העדכו ,בעלי רכב שירות שמועד הרישוי של רכב הינו מיו  1.4.2012ואיל ,יהיו זכאי להשתתפות בסכו
אגרת הרישוי נטו ,א לא יותר מהסכומי המרביי )קבוצת מחיר  (3כלהל:
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סוג הרכב

סכו מרבי לתשלו בעד אגרת רישוי

מכונית

 0 1,604נטו )במקו

אופנוע

 0 296נטו )במקו

(0 1,571
(0 291

השתתפות המעביד באגרת הרישוי לבעל רכב שירות תהיה על!פי סוג הרכב למעט התוספת עבור אגרת הרדיו –
רשות השידור.
יודגש ,כי הסכו לתשלו המופיע באגרת רישוי הרכב כולל ס של  0 114בעד אגרת הרדיו ,לפיכ המעביד ישתת%
באגרת הרישוי לאחר ניכוי של  0 114ולא יותר מ!.0 1,604
לבעלי רכב שירות כנ"ל שבמוסדות מתוקצבי  ,תאגידי וחברות ממשלתיות ,הממשיכי לפעול לפי השיטה
הישנה )שלפני  ,(1.1.1980ההשתתפות באגרת הרישוי תהיה על!פי הסכומי המרביי לעיל ,אול בסכו ברוטו
ולא נטו.

אחים ואחיות  -הוראות ביצוע להסכם הקיבוצי ולהחלטת ועדת
מעקב מיום 22.3.2012
ביו

 22.3.2012נחת

הסכ

קיבוצי בי המעסיקי

במגזר הרפואי הציבורי לבי הסתדרות העובדי

הכללית

החדשה והסתדרות האחי והאחיות ,אשר קובע מנגנו זמני שמטרתו לעודד עובדי בדירוג האחי והאחיות,
שמועסקי על ידי המעסיקי  ,לעבוד במשמרות נוספות ,מעבר לנדרש לפי היק %משרת  ,בתמורה לתגמול בתערי%
מוסכ וכל זאת מבלי לגרוע מההסכמי החלי על הצדדי  .כמו כ ,מגדיר המנגנו את אופ קביעת מכסות
שנתיות לביצוע משמרות מיוחדות  /תגבור לפי מחלקות שונות של בתי חולי .
ביו  18.4.2012פרס הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר ע הוראות ביצוע להסכ האמור לעיל ולהל עיקר:
תקופת ההסכ
ההסכ תק %לתקופה קצובה שמיו חתימתו ועד ליו  31.3.2014ע אפשרות הארכה לתקופה נוספת ,א לא יותר
מאשר עד ליו  31.3.2015בלבד.
תשלו תמורה בגי #ביצוע משמרת מיוחדת לפי תערי מתוגבר
לפי ההסכ אח/אחות זכאי/ת )כפי המוגדר בסעי 4 %להסכ האמור( יקבלו תשלו בתערי %מתוגבר בגי כל שעת
משמרת מיוחדת כפי המפורט בטבלה שלהל:
משמרות בוקר מיוחדת
שעות המשמרת המיוחדת

משמרת ערב מיוחדת

משמרת בת  8שעות משמרת בת  6שעות
רצופות מהשעה  07:00רצופות מהשעה 15:00
ועד השעה  21:00או
ועד השעה 15:00
משמרת בת  8שעות
מהשעה 15:00
השעה 23:00

תערי מתוגבר בגי #כל שעת 0 110

0 130

משמרת לילה מיוחדת
משמרת בת  8שעות
רצופות מהשעה 23:00
ועד השעה 07:00
למחרת בבוקר

ועד
0 170

המשמרת המיוחדת
משמרת תגבור
לפי ההסכ אח/אחות זכאי/ת )כפי המוגדר בסעי 4 %להסכ האמור( יקבלו תשלו בתערי %מתוגבר של  0 110בגי
כל שעת משמרת תגבור ,אשר אחת מאלה:
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•

משמרת בת  3שעות רצופות לפחות ,המבוצעות בחלק השני של יו עבודה מפוצל;

•

משמרת בת  4שעות רצופות לפחות המבוצעות ביו שישי.

• משמרת בת  5שעות לפחות ברצ %המונהגת בימי חול.
הוראות כלליות לעניי #תגמול בגי #משמרת מיוחדת ומשמרת תגבור
התגמול עבור משמרת מיוחדת ומשמרת התגבור:
•

לא ישמש בסיס לצור חישוב השכר ,פיצויי פיטורי  ,פיצוי בגי אי ניצול ימי מחלה ,לפדיו חופשה ,בעת סיו
יחסי עבודה;

•

לא יהווה בסיס לחישוב כל הטבה או תוספת המשולמת לאחיות ,לרבות תמרי 2מיוחד כמשמעו בהסכ
הקיבוצי המיוחד מיו ;31.10.1986

•

לא יהווה בסיס להפרשות לקר השתלמות ולקר חיסכו  1%בשירותי בריאות כללית;

•

לא יבוא בחשבו לעניי חישוב השלמת השכר עד לשכר המינימו לפי חוק שכר מינימו  ,התשמ"ז!.1987

הוראות לעניי #הפרשות פנסיוניות בעבור תגמול בגי #משמרת מיוחדת ומשמרת תגבור
•

לגבי אחי

ואחיות המועסקי

בשירות המדינה ובשלושת הערי

הגדולות התגמול עבור משמרת מיוחדת

ומשמרת תגבור יהוו בסיס להפרשות פנסיוניות לפי הקבוע בהסכ המעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת
מיו  3.3.1999בעניי עבודה נוספת )כנוסחו המעודכ ,לרבות השינוי מיו ;(12.1.2012
•

לגבי המעסיקי האחרי התגמול עבור משמרת מיוחדת ומשמרת התגבור יהוו בסיס לעניי הפרשות לפנסיה
או לקופת גמל שאינה משלמת קצבה ,בהתא לכללי אצל המעסיקי האמורי בענייני אלו.

העסקתם של נתיני דרום סודאן השוהים בישראל
ביו  31.1.2012הפיצה רשות האוכלוסי וההגירה בקרב אזרחי דרו סודא ,השוהי בישראל ,מנשר שלפיו הוצע
סל סיוע ,לרבות ליווי ומענק בס  1,000אירו לאד  ,לאזרחי דרו סודא המעונייני לשוב לארצ מרצו וכל זאת
א יעזבו את ישראל בתקופה שמיו  1.2.2012ועד ליו  ,31.3.2012ושהחל מיו  1.4.2012ואיל יינקטו פעולות
אכיפה נגד כל מי שלא יעזוב את ישראל במהל התקופה האמורה .בנוס ,%הוקצבו  60יו עד לסיו ההגנה
הקבוצתית הניתנת למבקשי מקלט שהגיעו לישראל מדרו סודא.
ביו  18.4.2012שיגר ד"ר גלעד נת ממרכז המחקר והמדע של הכנסת מכתב ליושב ראש הועדה המיוחדת לבחינת
בעיית העובדי הזרי  ,לפיו נדחה ,בינתיי  ,המועד לסיו ההגנה הקבוצתית למבקשי המקלט מדרו סודא היות
 29.3.2012לבית המשפט המחוזי נגד ההחלטה על סיו

והמדינה טר השיבה לעתירה מנהלית שהוגשה ביו
ההגנה הקבוצתית למבקשי המקלט מדרו סודא.
עד לקבלת החלטת בית המשפט ,רשות האוכלוסי ,ההגירה ומעברי הגבול אינה מחדשת את אשרות השהייה של
דרו סודאני השוהי בישראל כמבקשי מקלט .יחד ע זאת לא יינקטו פעולות אכיפה נגד מעסיקי עובדי
מדרו סודא שתוק %אשרת השהייה שלה פג ובלבד שהעסקת נעשית בהתא לחוק העסקת עובדי זרי .
הפעילות לאכיפת איסור העסקת של נתיני דרו סודא תחל רק כאשר יוחל שוב בהלי הרחקת מישראל.
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