תאריך פרסום1.6.2016 :

שכר והסכמים קיבוציים

החודש בדף המידע
שכר והסכמים קיבוציים
 עדכון תעריף יום קצובת הבראה
במגזר הציבורי לשנת ;2016
 רפורמה בתחבורה הציבורית –
עדכונים בקצובת הנסיעה;

עדכון תעריף יום קצובת הבראה במגזר
הציבורי לשנת 2016
על פי חוזר הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר מיום
 ,17.5.2016החל מיום  1.6.2016תעריף יום ההבראה יעודכן לסכום של 421
( ₪במקום  ₪ 425בשנת .)2015

קופות גמל

רפורמה בתחבורה הציבורית – עדכונים

 צו הרחבה להסכם קיבוצי להגדלת
הפרשות לביטוח פנסיוני במשק;
עדכוני שכר בשלטון המקומי
 דמי חבר לשנת  2016לקרן הרווחה של
עובדי הרשויות המקומיות בישראל –

בקצובת הנסיעה
כפי שפורסם בדפי המידע של מלם שכר לחודשים ינואר ,פברואר ואפריל
 ,2016בתוקף מיום  1.1.2016נכנסה לתוקף רפורמת התעריפים בתחבורה
הציבורית ,במסגרתה בוצע:


מועדון "שלך";
דיני עבודה
 תקנות שוויון זכויות לאנשים עם
מוגבלות (הודעת מבטח בדבר מתן
יחס שונה לאדם או בדבר סירוב
לבטחו) ,התשע"ו – .2016

עדכון תעריפי נסיעה בתוקף מיום  1.1.2016בהתאם לחלוקת הארץ
למטרופולינים ,טבעות וטבעות משנה בתוך המטרופולינים;

 הפחתה של  14.5%בתעריפים בתחולה מיום .1.2.2016
בהמשך לכך ,ביום  31.3.2016פורסמו ברשומות שני צווים לעניין זה,
כדלקמן:


צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (דמי נסיעה ברכבת)(תיקון מס'
 ,)6התשע"ו2016-



צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה בקווי השירות

באוטובוסים ומחירי נסיעה ברכבת מקומית)(תיקון מס'  ,)5התשע"ו-
2016
לפי הצווים הנ"ל ,רפורמת התחבורה הציבורית הורחבה לישובים נוספים
חוזר זה נועד למידע כללי בלבד וייתכן כי
נפלו בו טעויות ו/או השמטות .לפיכך אין
בחוזר זה כדי להוות תחליף לחוות דעת
מקצועית פרטנית וכל המסתמך על
המידע בכל דרך שהיא ,עושה זאת על
אחריותו בלבד .האמור בחוזר זה כפוף
לאמור בחקיקה ,פסיקה ,הוראות ביצוע
מנהליות ,והסכמים מחייבים אחרים.

בארץ ונפתחו כרטיסי "חודשי חופשי" משולבים ,בין המטרופולינים וישובים
נוספים.
בהמשך לכך ,פרסם מטה השכר של החשכ"ל הוראות תכ"ם ,לעניין יישום
פעימה נוספת ברפורמה בתחבורה הציבורית ,בתחולה מיום  1.4.2016תוך
התאמת מספור האזורים למספור האזורים כמפורט בקובץ התקנות של
משרד התחבורה.
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קופות גמל
צו הרחבה הסכם קיבוצי להגדלת הפרשות לביטוח פנסיוני
במשק
כפי שפורסם בדף המידע של מלם שכר לחודש מרץ  ,2016ביום  23.2.2016נחתם ,בין נשיאות הארגונים העסקיים
לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה ,הסכם קיבוצי כללי (מסגרת) להגדלת הפרשות לביטוח פנסיוני במשק.
להלן עיקרי ההסכם:


תוקף ההסכם מיום ;1.7.2016



השכר הקובע להפקדות לפנסיה יהיה כהגדרתו בהסכם החל על העובד ,כלומר כל השכר הפנסיוני .יוזכר כי
לפי צו ההרחבה בעניין פנסיית חובה מ ,2008-הייתה חובה להפקיד לפנסיה ,מהשכר הפנסיוני ,עד גובה השכר
הממוצע במשק .לפי ההסכם החדש חובה להפקיד על כל השכר הפנסיוני.



שיעורי ההפקדה המינימאליים של העובד ושל המעסיק יועלו בהדרגה ב ,1%-לגבי כל תוכניות הביטוח
הפנסיוני (קרן פנסיה ,ביטוח מנהלים וקופת גמל) כדלקמן:
תוקף



שיעור הפקדת העובד

שיעור הפקדת המעסיק

מ 1.7.2016-ועד 31.12.2016

5.75%

6.25%

מ 1.1.2017-ואילך

6.00%

6.50%

יודגש כי בפוליסות ביטוח מנהלים ,שיעורי ההפרשה יכללו את תשלום המעסיק עבור רכישת כיסוי למקרה של
אובדן כושר עבודה ,בשיעור הדרוש להבטיח  75%מהשכר המבוטח של העובד.



במקרים שבהם יהיה צורך להגדיל את שיעורי ההפקדה מעבר לאחוזים שנקבעו בהסכם ,כמוצג בטבלה
שלעיל ,לטובת רכישת ביטוח אובדן כושר העבודה ,שיעור הפקדת המעסיק לתגמולים ולאובדן כושר עבודה
ביחד לא יעלה על התקרה של  .7.50%שיעור הפרשות המעסיק למרכיב התגמולים לבדו ,לא יפחת מ5% -
מהשכר המבוטח.



שיעור הפרשת המעסיק לפיצויי פיטורין בקרן פנסיה ,ביטוח מנהלים ,קופת גמל או כל שילוב ביניהם ,יהיה
בהתאם לקבוע בהסכם החל על העובד והמעסיק ,ובלבד שבכל מקרה ,לא יפחת מ 6%-מהשכר המבוטח .אם
שיעור ההפרשה לרכיב זה שונה בין קופת ביטוח או קופת גמל שאינה קרן פנסיה ,לבין קרן פנסיה ,המעסיק
יהיה רשאי להשוות את שיעורי ההפרש ה לרכיב הפיצויים לשיעור הנהוג בקרנות הפנסיה ,כל עוד הוא לא
יפחת מ , 6%-הן לגבי עובד קיים והן לגבי עובד חדש .זאת ,כל עוד לא ייפגע עובד חדש הבא עם פוליסה קיימת,
ובה נקובים שיעורי ההפרשה לרכיב הפיצויים .במקרה זה יחול על העובד סעיף  14והוא יהיה רשאי לעבור
במהלך תקופת עבודתו לכל סוג קופת גמל אחרת ,מבלי שייגרע שיעור הפרשת המעסיק לפיצויים.



כמו כן נקבע כי עובד המבוטח בקופת ביטוח או קופת גמל שאינה קרן פנסיה והמעסיק מפריש לו 8.33%
לרכיב הפיצויים וחל עליו סעיף  ,14ועבר לקרן פנסיה ,תימשך לגביו ההפרשה בשיעור זה.



יודגש כי אין בשיעורי ההפקדות החדשים ,המפורטים בטבלה שלעיל ,כדי לשנות או לגרוע מההגדרות

והתנאים הקבועים בדין או בהסכם החל על העובד ,ובכלל זה ,אין בהם כדי לשלול את זכותם של העובד
ומעסיקו לסכם על שיעורים גבוהים יותר ועד התקרות כפי שנקבעו על ידי אגף שוק ההון במשרד האוצר.
ביום  20.4.2016בילקוט הפרסומים שברשומות פורסמה הודעתו של שר הכלכלה על כוונתו ליתן צו הרחבה
להסכם האמור.
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עדכוני שכר בשלטון המקומי
דמי חבר לשנת  2016לקרן הרווחה של עובדי הרשויות
המקומיות בישראל – מועדון "שלך"
כפי שכבר פורסם בעבר בדפי המידע של מלם שכר ,בהתאם להסכמי השכר החלים על עובדי השלטון המקומי
המדורגים בדירוג האחיד ,מח"ר (למעט פסיכולוגים) ,חינוך ,נוער חברה וקהילה (החינוך המשלים) וגם המדריכים
השעתיים אשר מיוצגים על ידי ההסתדרות ,המועסקים ע"י הרשויות בשלטון המקומי מעל  3חודשים ובשיעור
משרה מעל  25%בחודש מאי של אותה שנה ,זכאים להשתתפות שנתית על חשבון המעסיק בדמי חבר בקרן פעילות
רווחה של עובדי הרשויות המקומיות – מועדון "שלך".
הקרן לרווחת עובדי הרשויות המקומיות הוקמה על ידי מרכז השלטון המקומי ,שלושת הערים הגדולות ,מרכז
המועצות האזוריות והסתדרות המעו"ף ומטרתה לסייע לכלל העובדים בתחומים של תרבות נופש ופנאי.
בהתאם להנחיות שנשלחו לאחרונה ע"י הקרן לרשויות המקומיות ,דמי החבר לשנת  2016למימוש שנת 2017
נקבעו על סך של  ₪ 168לעובד .נדרש להעביר את דמי החבר לשנת  2016עבור כלל עובדי הרשות וזאת עד סוף חודש
יוני .2016
יצוין כי סכום השתתפות המעסיק מעודכן החל משנת  ,2016אחת לשנה ,על פי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן,
בין חודש דצמבר האחרון ,שלפני מועד העדכון ,לבין חודש דצמבר בשנה לפני כן.

דיני עבודה
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הודעת מבטח בדבר
מתן יחס שונה לאדם או בדבר סירוב לבטחו) ,התשע"ו 2016 -
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח( 1998-להלן – "החוק") אוסר להפלות אנשים עם מוגבלות .החוק
קובע ,בין השאר ,כי מתן יחס שונה בחוזה ביטוח עלול להוות אפליה .יחס שונה אינו מהווה אפליה אם הוא מבוסס
על מידע אקטוארי ,רפואי או אחר ומתן יחס זה הינו סביר בנסיבות העניין .במידה שמבוטח שילם דמי ביטוח
מוגדלים מחמת מוגבלותו ,שלא בהתאם להוראות החוק ,יהיה זכאי להשבת הסכום העודף ששילם עקב האפליה.
במידה שמבטח מסרב לבטח אדם עם מוגבלות ,בניגוד להוראות החוק ,וקרה מקרה ביטוח ,בנסיבות מסוימות
יהיה רשאי בית המשפט לפסוק לאותו אדם פיצוי .בנוסף ,מבוטח עם מוגבלות שניתן לו יחס שונה או אדם עם
מוגבלות שבקשתו נדחתה ,רשאי להגיש תלונה בעניין למפקח על הביטוח ולועדת התלונות.
החוק קובע כי במידה שמבטח החליט ליתן למבוטח יחס שונה או סירב לבטח אדם ,עליו למסור לו על כך הודעה
מנומקת בכתב עם תמצית הנתונים שבבסיס ההחלטה ,להודיע לו על אפשרויותיו להגיש תלונה למפקח על הביטוח
ולוועדת תלונות ,או להגיש תביעה לבית משפט ,ואף ליידע אותו שעל חברת הביטוח רובץ נטל ההוכחה להראות כי
היחס השונה או הסירוב מבוססים על נתונים כדין  .על מידע כאמור להימסר בנוסח כפי שיקבע שר המשפטים.
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ביום  24.02.2016פורסמו תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הודעת מבטח בדבר מתן יחס שונה לאדם או
בדבר סירוב לבטחו) ,התשע"ו –  ,2016אשר נכנסו לתוקף ביום  ,25.05.2016ובהן הנוסח המחייב של ההודעה
האמורה אשר תשלח על ידי חברת הביטוח .נוסח ההודעה כולל פירוט המקרים בהם מתן ייחס שונה בנוגע
להחלטת חברת הביטוח יחשב להפליה אסורה ,הצהרה על חובתה של חברת הביטוח לצרף להודעה האמורה הסבר
בכתב התומך בהחלטתה ,וכן פירוט דרכי הפעולה האפשריות העומדות בפני אדם ,כולל פירוט פרטי ההתקשרות
עם המפקח על הביטוח ,ועדת התלונות של משרד המשפטים ,ונציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.
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