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שכר והסכמים קיבוציים

כידוע ,בחודש פברואר  2016נכנסו לתוקף תקנות הפיקוח על שירותים
פיננסיים (קופת גמל)(תשלומים לקופת גמל) ,תשע"ד ,2014-לפיהן החל

 תשלום מענק יובל במגזר הציבורי;
 עדכון שיעור תוספת  2009לעובדים
בדירוג מנהלי – הסכם קיבוצי מיום
;14.9.2016
 תשלום החזר הוצאות נסיעה בעקבות
הרפורמה בתחבורה ציבורית;

משכר מינואר  2016כל מעסיק המעסיק למעלה מ  100 -עובדים מחויב
לדווח על הפקדות לחיסכון פנסיוני לכל הגופים המוסדיים במשק באמצעים
דיגיטליים בלבד ובקובץ דיווח במבנה אחיד ,שנקבע על ידי אגף שוק ההון
ביטוח וחסכון במשרד האוצר .כמו כן ,נדרש המעסיק להיות ערוך לקליטה
ובדיקה של קבצי היזון חוזר מהגופים המוסדיים וגם לטפל בשגויים
במטרה להבטיח שלמות העברת ההפקדות ורישום תקין של הזכויות
הסוציאליות בתוכניות השונות בכלל הגופים המוסדיים במשק.

דיני עבודה

מלם שכר לקחה על עצמה להיות הגוף המוביל במשק הישראלי בכל הנוגע

 חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת
ילד)(תיקון מס'  ,)15התשע"ו;2016-

ליישום התפעולי של התקנות החדשות בקרב לקוחותיה .
לשם כך ,מלם שכר פיתחה את המערכת המתקדמת והמקיפה מסוגה

עדכוני שכר בשלטון המקומי

בישראל בתחום סליקת ההפקדות הפנסיוניות ,מערכת "תהל" ,המאפשרת
דיווח ,קבלת היזונים חוזרים וטיפול בהם ,תוך ייעול תהליך העבודה

 הסכם קיבוצי מיום  14.7.2016בנושא

ושמירה על שקיפות מקסימלית.

"מועדון שלך".

במקביל ,הוקם בחברה מרכז שירותי סליקה ותשלומים פנסיוניים  -מערך
תמיכה ייעודי ,המורכב מאנשי מקצוע מובילים ומנהלים בכירים ,שתפקידו
להעניק ללקוחותינו מענה מקיף ברמה הטכנית ,המקצועית והשירותית בכל
הנוגע ליישום הדיווחים והתשלומים לגופים המוסדיים לפי התקנות
החדשות ,ולהטמעה ושימוש שוטף במערכת "תהל" בעבודה הנדרשת מול
הגופים המוסדיים.

היישום בפועל
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.

כפי שצפינו בתחילת הדרך ,אכן מדובר בשינוי מורכב מאוד הכרוך בהטמעת
תהליכי עבודה חדשים בכל המשק כדי לעמוד בתקנות .מלם שכר והגופים
המוסדיים ממשיכים להשקיע מאמצים כבירים ,על מנת להסדיר את
התהליכים ולוודא קליטה מלאה ותקינה של התשלומים ,אשר דווחו
לגופים המוסדיים באמצעותנו.
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בחודשים האחרונים ,אנו רואים שיפור ניכר ביישום התקנות ומגמה חיובית באחוזי קליטת הנתונים אצל הגופים
המוסדיים .יחד עם זאת ,עדיין לא הסתיימו "חבלי הלידה" וביניהם אפשר להצביע על מספר אתגרים בולטים
עימם עודנו מתמודדים :


בעיות שיוך כספים לחשבונות/פוליסות – בחודשים האחרונים הגופים המוסדיים עושים כל שביכולתם על
מנת לסיים את השיוכים ,וליישר קו עם הדיווחים שהועברו אליהם במבנה האחיד .יחד עם זאת ,התהליך לא
הסתיים עדיין ולכן קיימות בעיות ברישום הזכויות הפנסיוניות לחלק מהעובדים .מלם שכר מבצעת מעקב מול
הגופים המוסדיים במטרה לבקר ולנטר תהליך זה ,תוך אספקת כל מידע והסברים הדרושים לגופים
המוסדיים במטרה להשלים את מלאכת רישום הזכויות לעובדים בהקדם.



מכתבי פיגורים שגויים – לחלק מהעמיתים נשלחו מכתבים אוטומטיים שגויים אודות פיגורים כביכול
בקליטה ורישום הזכויות בתוכניות הפנסיוניות הכוללים בין היתר "הודעות" על הקפאת  /סגירת פוליסות,
למרות שהתשלום הועבר במלואו על ידי המעסיק .התופעה קשורה לבעיות בשיוך הכספים לחשבונות/פוליסות
כפי שתואר לעיל .בהתאם להנחיית אגף שוק ההון ביטוח וחסכון במשרד האוצר ,על הגופים המוסדיים למנוע
משלוח מכתבים מסוג זה ואף להוציא הודעות תיקון בגין המכתבים שכבר נשלחו.



דיוורים תקופתיים שגויים – חלק מהעובדים קיבלו דיוורים תקופתיים מהגופים המוסדיים ,אשר אינם
מכילים את כל התשלומים אשר הועברו בפועל בגינם ע"י המעסיקים וזאת כתוצאה מעיכוב שיוך הכספים
לחשבונות/פוליסות כמתואר לעיל.



עיכוב בקליטת פיצויים – בשל העיכובים בשיוכים ,קיימים מקרים בהם יתרות הפיצויים הרשומות בתוכניות

הפנסיוניות לא תואמות את הסכומים שהופקדו בפועל בגין העמיתים לרכיב הפיצויים – מה שמקשה על
עריכת גמר חשבון לעובדים המסיימים עבודה אצל המעסיקים וגם מקשה על דיווח נכון של יתרות הפיצויים
בדוחות הכספיים של הארגונים.
אנו צופים כי לקראת סוף שנת  2016תסתיים בהצלחה ההתמודדות עם מרבית האתגרים שצוינו לעיל.

מלם שכר לצידך
אנחנו פועלים כל העת ,הן ברמת המערכות שלנו והן בעבודה השוטפת מול הגופים המוסדיים ,כדי לסייע בקידום
האתגרים עימם כל המשק מתמודד ובכך לאפשר לך ,המעסיק ,התמודדות טובה ויעילה יותר עם יישום התקנות
החדשות.
אנו רואים בך שותף לדרך ומאמינים כי שיתוף הפעולה בינינו ושיפור מתמיד בשירות המקצועי והאנושי שלנו הוא
המפתח להצלחה משותפת.

לכל שאלה וצורך נשמח לעמוד לשירותך
טלפון | 02-6700500 :מיילmislaka-THL@malam-payroll.com :
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שכר והסכמים קיבוציים
תשלום מענק יובל במגזר הציבורי
עובדים פעילים


עפ"י הסכמי השכר הקיבוציים ,במשכורת חודש ספטמבר משולם מענק יובל למרבית הדירוגים במגזר
הציבורי ,למעט לעובדים בדרוג חוזה אישי .העובדים המדורגים בדירוג אחים ואחיות זכאים לתשלום מענק
יובל במשכורת חודש נובמבר ,ואילו לעובדי ההוראה שולם המענק במשכורת חודש יוני.



בדירוגי רופאים ומשפטנים ,הוותק הנדרש לקבלת מענק יובל הינו  30שנה .בשאר הדירוגים הוותק המינימאלי
הנדרש הינו  25שנה .הוותק לצורך תשלום מענק יובל אינו כולל שנות ותק מואץ כגון :לימודי תואר שני /
שלישי ,לימודי תעודה וכדומה.



סכום מענק יובל מחושב לפי  60%מהשכר המהווה בסיס לערך שעה ,ובהתאם לחלקיות המשרה וימי העבודה
בשנת הזכאות .מענק היובל אינו שכר קובע לכל דבר ועניין ,ולא מהווה בסיס להפרשות סוציאליות כגון :קופת
גמל וקרן השתלמות.

גמלאים שקצבתם הוקפאה והוצמדה למדד


סכום מענק יובל המשולם לגמלאים ,אשר היו זכאים לו ערב הפרישה ,משולם בסכום קבוע שקלי .בדומה
לתשלום הקצבה שמוקפאת וצמודה למדד מחירים לצרכן ,סכום מענק היובל המעודכן ,צמוד למדד שמפורסם
בחודש ינואר של כל שנה.



בשנת הפרישה זכאי גמלאי לתשלום מענק יובל בתור עובד פעיל ,עבור כל השנה .בשנה העוקבת לשנת
הפרישה ,מתבצעת ההצמדה בהתאם לעליית המדד מחודש הפרישה ועד לחודש דצמבר של שנת הפרישה.



מהשנה השנייה אחרי שנת הפרישה ואילך ,מוצמד סכום מענק יובל למדד חודש דצמבר לעומת מדד חודש
ינואר.



בתוך כך ,בקצבת חודש ספטמבר  ,2016משולם מענק יובל לגמלאים בפנסיה תקציבית שפרשו עד סוף שנת
 2015כולל .גובה מענק היובל מחושב כסכום המענק ששולם בשנה שעברה ( ,)2015בתוספת הפרשי הצמדה,
בהתאם למדד שפורסם בחודש ינואר  ,2016זאת ע"י הכללת תוספת לקצבה ,בשל הצמדה למדד ,כחלק
מהבסיס לתשלום המענק.

עדכון שיעור תוספת  2009לעובדים בדירוג מנהלי – הסכם
קיבוצי מיום 14.9.2016
בהמשך להסכם קיבוצי (מסגרת) מיום  17.4.2008והסכם קיבוצי ,שנחתם בעקבותיו ,ביום  ,14.1.2010בתוקף מ-
 ,1.12.2009משולמת בשכר עובדי המדינה תוספת  ,2009ששיעורה נקבע לפי דירוג  .לעובדים בדירוג מנהלי שולמה
תוספת  2009בשיעור של .4.7%
ביום  14.9.2016נחתם הסכם קיבוצי לעניין עדכון שכר העובדים המועסקים בשירות המדינה ,במוסד לביטוח
לאומי ובשירות התעסוקה ,אשר משכורתם מחושבת לפי ההסכמים הקיבוציים החלים לגבי הדירוג המינהלי,
ואשר מיוצגים על-ידי ההסתדרות ,ועל כל העובדים המועסקים בעיריית תל-אביב יפו או בעיריית חיפה  -בבתי
החולים ממשלתיים-עירוניים ,או המועסקים בהסתדרות המדיצינית הדסה ,אשר משכורתם מחושבת לפי
ההסכמים הקיבוציים החלים לגבי הדירוג האחיד ,ואשר מיוצגים על ידי ההסתדרות.
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הגדלת שיעור תוספת 2009
בהמשך לכך ,ביום  14.9.216פרסם הממונה על השכר והסכמי העבודה חוזר עם הוראות ביצוע להסכם האמור,
לפיו בתוקף מיום  1.12.2009יעודכן שיעור תוספת  2009לעובדים בדירוג מנהלי ב 0.3%-מ 4.7%-ל .5.0%-אין שינוי
ביתר כללי הזכאות והתשלום של תוספת .2009
הפרשים והפרשות
נקבע כי ההפרשים בעד הגדלת שיעור תוספת  ,2009עבור כל חודש וחודש ,בתקופה כאמור לעיל  ,ישולמו לפי הערך
הנומינלי של התוספת בכל חודש וחודש בתקופה כאמור (כלומר ,כשהיא מחושבת לפי השכר ששולם עבור אותו
החודש).
ההפרשות לקופת גמל לקצבה ו לקרן השתלמות ,בהתאם לכללי הזכאות הקיימים בעניין הפרשות אלו ,יבוצעו לפי
סכומי ההפרשים ,כפי שחושבו לעיל .ההפרשות לקופת גמל לקצבה בגין ההפרשים ,יבוצעו לקופת הגמל לקצבה
שאליה מבוצעות ההפרשות באופן שוטף .
במקרה בו קיימת מניעה לעשות כן לגבי עובד מסוים ,מכל סיבה שהיא ,ההפרשות יבוצעו לקופת גמל לקצבה,
שאינה קופת הגמל לקצבה האמורה ,לפי בחירת העובד.
אופן היישום
בהמשך להחלטת מטה השכר באגף החשבת הכללית במשרד האוצר ,הפרשי השכר הנגזרים מיישום ההסכם
האמור יבוצעו בשתי פעימות כדלקמן:
פעימה

חודש משכורת

תקופת הפרשים לעובדים פעילים

תקופת הפרשים לעובדים מופסקים

א.

ספטמבר 2016

מ 1.1.2014-עד 31.8.2016

---

ב.

אוקטובר 2016

מ 1.12.2009-עד 31.12.2013

מ 1.12.2009-עד 31.8.2016

בהמשך לכך במשכורת חודש ספטמבר  2016שולמו בשכרם של עובדי המדינה הפעילים ,המדורגים בדירוג מנהלי
בלבד ,הפרשי שכר הנגזרים מעדכון שיעור תוספת  2009לעובדים בדירוג מנהלי בגין התקופה שמינואר  2014ועד
היום.
במשכורת חודש אוקטובר  2016עובדי המדינה הפעילים המדורגים בדירוג מנהלי ,יקבלו השלמת ההפרשים
המגיעים להם בגין התקופה מדצמבר  2009ועד דצמבר  2013ובנוסף כל העובדים המופסקים הזכאים לכך ,יקבלו
את הפרשי השכר הנגזרים מיישום ההסכם ,אשר מגיעים להם בגין תקופת העסקה מדצמבר  2009ועד היום.
יצוין כי טרם ניתנו הוראות ביצוע ליישום ההסכם הנ"ל לגבי גמלאים בפנסיה תקציבית.

תשלום החזר הוצאות נסיעה בעקבות הרפורמה בתחבורה
הציבורית
כפי שכב ר פורסם במהלך השנה בדפי המידע של מלם שכר ,השנה הופעלה הרפורמה בתחבורה הציבורית ,שכללה
שינויים מיום  ,1.1.2016וכן הפחתה של  14.5%בתעריפים בתחולה מיום  ,1.2.2016ופעימה נוספת ברפורמה
בתחבורה הציבורית בתחולה מיום  ,1.4.2016הכוללת את כל הישובים בארץ.
לאחר הידברות בין משרד האוצר לבין הסתדרות העובדים ,הוחלט על מתווה שלהלן ,במטרה לצמצם את הפגיעה
בקצובת הנסיעה המשולמת לעובדים הנוסעים בנסיעות בינעירוניות.
בהמשך לכך ,ביום  23.8.2016פרסם הממונה על השכר והסכמי העבודה חוזר עם הוראות ביצוע ולהלן עיקריו:
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 .1מקבלי קצובת נסיעה עליהם יחולו כללי הרפורמה במלואה:
א.

עובדים קיימים (עובדים שנקלטו לעבודה אצל מעסיקם הנוכחי לפני  ,)1.1.2016שקיבלו "חודשי חופשי"
עירוני עד ל , 31.12.2015-יקבלו "חודשי חופשי" לפי תעריפי הרפורמה המעודכנים .לאוכלוסייה זו תשולם
קצובה אוטומטית עפ"י מיקודים.

ב.

לעובדים חדשים שנקלטו החל מיום  ,1.1.2016תשולם קצובה עפ"י כללי ובתעריפי הרפורמה .הקצובה
תשולם אוטומטית עפ"י מיקודים.

 .2עובדים קיימים (שנקלטו לפני  )1.1.2016הנוסעים בנסיעות בינעירוניות:
א.

עובדים קיימים שקיבלו קצובת נסיעה בגין נסיעות בינעירוניות עד ל ,31.12.2015-על בסיס פרטני ,בעד
הימים בהם הגיעו לעבודה בפועל ,יקבלו לפי תעריף נסיעה בודדת (בתעריפי הרפורמה) כפול ימי עבודה
בהם הגיע העובד למקום עבודתו בפועל( .לדוגמא עובד המגיע מתל-אביב ,לעבודה בירושלים יקבל חודשי
חופשי בתל אביב  +נסיעות בינעירוניות בין תל אביב לירושלים כפול מספר ימי עבודה בפועל  +חודשי
חופשי בירושלים).

ב.

עובדים קיימים ,הגרים בערים מודיעין ובית שמש ועובדים בירושלים ,עובדים אלו יקבלו כחריג ,תעריף
של יומי חופשי על בסיס ימי עבודה בהם הגיע העובד למקום עבודתו בפועל ,לפי התעריפים שלהלן:
תקופה

תעריף יומי חופשי

מ 1.1.2016-עד 31.1.2016

₪ 31.00

מ 1.2.2016-ואילך

₪ 26.50

ג.

המקדמות ששולמו לעובדים הנוסעים בנסיעות בינעירוניות יבוטלו רטרואקטיבית לכל מי שיבוצע לו
תיקון בדיווח הקצובה ,בתחולה מינואר .2016

ד.

מחלקות השכר של משרדי הממשלה מתבקשים להקפיד שניכוי המקדמות רטרואקטיבית מאפריל 2016
ייעשה אך ורק בתנאי שקיים דיווח לתשלום קצובת הנסיעה המתוקנת כולל הפרשים.

ה.

מעבר ממקום עבודה אצל אותו מעסיק (מעבר לעיר אחרת/משרד ממשלתי אחר) או החלפת מקום
מגורים :ימשיכו לחול אותם כללים שהיו ערב הרפורמה – לפי תעריפים מעודכנים ,כולל קצובת נסיעה
בינעירונית ,על פי תעריפי נסיעה בודדת כפול ימי עבודה בפועל.

ו.

עובד קיים כאמור בסעיף ה' לעיל – שעבר לעיר אחרת המרוחקת ממקום עבודתו (או למקום עבודה שונה
אצל אותו מעסיק) והתחיל לנסוע בנסיעות בינעירוניות ,יתחיל לקבל על פי תעריפי נסיעה בודדת כפול ימי
עבודה בפועל.

ז.

עובד שעבר לעיר אחרת הקרובה למקום עבודתו והפסיק לנסוע בנסיעות בינעירוניות – לא ישולמו לו
נסיעות בינעירוניות ,הכל בהתאם לכתובתו החדשה/מקום עבודתו.

ח.

עובד שעבר ממעסיק למעסיק – ינהגו כלפיו כמו כלפי עובד חדש ,כלומר לפי כללי הרפורמה.

ט.

עובדים קיימים הנוסעים בנסיעות בינעירוניות האמורים לקבל קצובה עפ"י האמור לעיל ,יחויבו בחתימה
על הצהרה תקופתית שההחזר משקף את ההוצאה.

 .3נסיעות בתפקיד בתעריפי תחבורה ציבורית – לעובדים קיימים וחדשים
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עובד בעל רכב שירות הנוסע בתפקיד מעבר למכסת הק"מ או עובד שאין לו תקן רכב ,יקבל עבור נסיעותיו
בתפקיד בתחבורה ציבורית מחוץ לעיר לרבות נסיעות בתוך האזור החופשי חודשי מרחבי (שאינם בתוך העיר)
לפי תעריפי נסיעה בודדת.

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד)(תיקון מס' ,)15
התשע"ו2016-
חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) ,תשנ"ג 1993-קובע כי הורה לילד עד גיל  16זכאי לנצל עד  8ימי מחלה
הצבורים לו ,לשם טיפול בילדו החולה .כמו כן קובע החוק הוראות באשר להיעדרות בגין מחלת ילד החולה במחלה
קשה ולגבי היעדרות הורה לשם סיוע לילדו שהינו אדם עם מוגבלות.
חוק דמי מחלה תשל"ו 1976-קובע כי בעת ניצול ימי המחלה הצבורים ,לא ישולם לעובד כל שכר בשל היעדרותו
ביום המחלה הראשון ,ישולם לו מחצית משכרו בעת היעדרותו בימי המחלה השני והשלישי ורק החל מהיום
הרביעי למחלתו ,יהיה העובד זכאי לתשלום דמי מחלה בגובה שכרו היומי המלא.
ביום  16.8.2016פורסם ברשומות חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד)(תיקון מס'  ,)15התשע"ו 2016-לפיו
חישוב ימי המחלה עקב היעדרות בשל מחלת ילד או מחלה קשה ,ייעשה החל מהיום הראשון שבו נעדר אחד
ההורים ,גם אם ההורים נעדרו מעבודתם לסירוגין .לדוגמא ,אם הורה אחד נעדר בשלושת הימים הראשונים
למחלת ילד ,וההורה השני נעדר ביום הרביעי למחלה ,יקבל ההורה השני דמי מחלה בשיעור מלא ,כאילו היה זה
היום הרביעי להיעדרותו שלו ,ובלבד שבהצהרה שמסר העובד לפי חוק זה הוא הודיע על ימי היעדרות של בן זוגו
מעבודתו בשל אותה מחלת ילדם וצירף אליה הצהרה כאמור שהגיש בן זוגו במקום עבודתו.
יודגש כי ,התיקון האמור אינו חל לגבי היעדרות עובד בשל טיפול בילדו שהינו אדם עם מוגבלות.

עדכוני שכר בשלטון המקומי
הסכם קיבוצי מיום  14.7.2016בנושא "מועדון שלך"
ביום  15.8.2016פורסמה הודעה מטעם הסתדרות המעו"ף ,מרכז השלטון המקומי בישראל ושלוש הערים הגדולות
הודעה בנושא יישום ההסכם הקיבוצי מיום  14.7.2016בנושא עדכון השתתפות המעסיק ב" -מועדון שלך".
לפי ההודעה :בהמשך לסעיפים  29 – 27להסכם האמור ,סוכם בין הצדדים הנוגעים בדבר כדלהלן:


בשנת  2016בלבד יועבר ל"מועדון שלך" סך של  ₪ 168ובנוסף סכום חד פעמי בסך של  ,₪ 84בגין דמי חבר לכל
עובד זכאי ,במועד תשלום משכורת ספטמבר  2016ולכל המאוחר במשכורת חודש אוקטובר .2016



התשלום הנ"ל הוא בגין כל עובד הזכאי להשתתפות בדמי החבר ב"-מועדון שלך" לשנת .2016



ביתר הוראות ההסכם ,לרבות מועדים והתשלומים לא יחול שינוי.
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