תאריך פרסום29.12.2016 :

קופות גמל
החודש בדף המידע

צו הרחבה להסכם קיבוצי להגדלת הפרשות
לביטוח פנסיוני במשק

קופות גמל
 צו הרחבה להסכם קיבוצי להגדלת
הפרשות לביטוח פנסיוני במשק;
 תקנות הפיקוח על שירותים
פיננסיים (קופות גמל) (תשלומים
לקופת גמל)(תיקון מס'  ,)2תשע"ז-

כפי שפורסם בדפי המידע של מלם שכר ,ביום  3.4.2016נחתם ,בין נשיאות
הארגונים העסקיים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה ,הסכם
קיבוצי כללי (מסגרת) להגדלת הפרשות לביטוח פנסיוני במשק .בהמשך לכך,
כפי שפורסם ברשומות ביום  ,20.6.2016שר הכלכלה והתעשייה חתם ביום
 23.5.2016על צו הרחבה להסכם זה .להלן עיקרי ההסכם:

;2016
מס הכנסה



 שינויים צפויים במס הכנסה על
יחידים לשנת המס ;2017
דיני עבודה



ולא פחות מהשכר המבוטח המתחייב על פי הסכם פנסיית חובה.

תוקף

 תיקון מס'  15לחוק חופשה שנתית,

 תוספת נהיגה עצמית ב'  -גילום מס
חלקי בגין שווי שימוש ברכב;
 הסכם שכר לסגל אקדמי בכיר

מ 1.7.2016-ועד 31.12.2016
מ 1.1.2017-ואילך

שיעור הפקדת
העובד
5.75%
6.00%

שיעור הפקדת
המעסיק
6.25%
6.50%



לפיכך בתוקף מיום  1.1.2017שיעורי ההפקדה יעלו ב 0.25%-נוספים
ויעמדו על  6.0%בחלק העובד ו 6.5%-בחלק המעסיק.



פוליסות ביטוח מנהלים צריכות לכלול את תשלום המעסיק עבור
רכישת כיסוי למקרה של אובדן כושר עבודה ,בשיעור הדרוש להבטיח
 75%מהשכר המבוטח של העובד .שיעור הפקדת המעסיק לתגמולים
ולאובדן כושר עבודה ביחד לא יעלה על התקרה של  .7.50%שיעור
הפרשות המעסיק למרכיב התגמולים לבדו ,לא יפחת מ 5% -מהשכר
המבוטח.

באוניברסיטאות.


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.

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

 עדכון שכר מינימום במשק;
התשע"ו;2016-
שכר והסכמים קיבוציים

השכר הקובע להפקדות לפנסיה יהיה כהגדרתו בהסכם החל על העובד,

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.



המעסיק רשאי להשוות את שיעורי ההפרשה לרכיב הפיצויים בפוליסות
ביטוח מנהלים וקופות גמל לשיעור הנהוג בקרנות הפנסיה ,כל עוד הוא
לא יפחת מ ,6%-הן לגבי עובד קיים והן לגבי עובד חדש.
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למרות האמור לעיל ,עובד חדש הבא עם פוליסה קיימת ,ובה שיעור ההפרשה לרכיב הפיצויים הנקוב הינו מעל
 ,6%שיעור זה לא ייגרע .במקרה זה יחול על העובד סעיף  14והוא יהיה רשאי לעבור במהלך תקופת עבודתו
לכל סוג קופת גמל אחרת ,מבלי שייגרע שיעור הפרשת המעסיק לפיצויים.



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.

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים
(קופות גמל) (תשלומים לקופת גמל)(תיקון מס'  ,)2תשע"ז2016-
כפי שפורסם בהרחבה בדפי המידע של מלם שכר ,ביום  11.8.2014פורסמו ברשומות תקנות הפיקוח על שירותים
פיננסיים (קופת גמל)(תשלומים לקופת גמל) ,תשע"ד ,2014-אשר מסדירות את אופן הדיווח על הפקדות תשלומים
לחיסכון הפנסיוני של העובדים .בהתאם לתקנות ,החל משנת  ,2016חייבים המעסיקים מעל  100עובדים לדווח על
הפקדות לחיסכון פנסיוני באמצעים דיגיטליים בלבד ובקובץ דיווח אחיד ,שנקבע על ידי משרד האוצר .בנוסף,
התקנות מחייבות את כל הגופים המוסדיים לתת משוב למעסיק על אופן קליטת הכספים במערכות המידע של
הגופים.
ביום  28.6.2016פורסמו ברשומות תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תשלומים לקופת גמל)(תיקון
מס'  ,)2תשע"ז ,2016-לפיהן נקבע כי לגבי המעסיקים ,אשר מעסיקים פחות מ 100-עובדים ,התקנות ייכנסו לתוקף
בהדרגה בהתאם למספר המועסקים אצל המעסיק לפי המפורט בטבלה שלהלן:
מספר מועסקים

מועד תחילתן של התקנות

בין  50ל100-

1.2.2017

פחות מ50-

1.2.2018

היערכות לקראת כניסת התקנות וההוראות הנ"ל לתוקף
כאמור לעיל ,החל משכר ינואר  2017כל המעסיקים מעל  50עובדים נדרשים להיערך להעברת הדיווחים
והתשלומים לגופים המוסדיים בהתאם לתקנות הנ"ל .כמו כן ,נדרשים המעסיקים להיערך לקליטה ובדיקה של
קבצי היזון חוזר שיגיעו מהגופים המוסדיים על קליטת הדיווחים של המעסיקים וגם לטפל בשגויים במטרה
להבטיח שלמות העברת ההפקדות ורישום תקין של הזכויות הסוציאליות בתוכניות חסכון שונות אצל כלל הגופים
המוסדיים במשק.
בהתאם לחוזר "תשלומים לקופות גמל – תיקון" שפורסם ע"י הממונה על אגף שוק ההון ,ביטוח וחסכון במשרד
האוצר ביום  ,19.7.2017בתוקף מ 1.1.2017 -במקרה שבו הועבר דיווח ממעסיק שלא באמצעות קובץ נתונים ממוכן
ובמבנה אחיד ,הגוף המוסדי יודיע למעסיק כי הוא לא עמד בהוראות התקנות  -לעניין דיווח על הפקדת תשלומים
לקופת גמל .ההודעה תישלח לא יאוחר מיום העסקים הראשון לחודש העוקב לחודש שבו הועבר הדיווח או הופקדו
התשלומים.
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לא מסר המעסיק לגוף המוסדי דיווח כנדרש בתקנות בתוך  30ימי עסקים ממועד קבלת ההודעה  ,תשלח למעסיק
הודעה נוספת.
בהודעות אלו יציין הגוף המוסדי כי בהתאם להוראות סעיף ( 43 -א) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות
גמל) ,התשס"ה ,2005 -נתונה לממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון במשרד האוצר הסמכות להטיל עיצום כספי על
מעסיק אשר לא מסר לחברה המנהלת ,בעת הפקדה כספים בקופת גמל שבניהולה ,פרטים שנדרש למסרם בהתאם
להוראות שקבע השר.
חברת מלם שכר הקימה מרכז שירותי סליקה ותשלומים פנסיוניים – היחיד מסוגו בארץ ,הערוך לקליטת כל
המעסיקים ,לרבות כאלה המעסיקים בין  50ל 100-עובדים.
המרכז מספק למעסיקים פתרון מקיף ,מקצה לקצה ,לסליקת כספי ההפקדות לחסכון הפנסיוני באופן ממוכן,
מאובטח ותואם את דרישות הרגולציה ,לכלל הגופים המוסדיים במשק.
לפרטים נוספים לגבי מגוון השירותים והפתרונות של מרכז שירותי סליקה ותשלומים פנסיוניים ,ניתן לפנות לאתר
האינטרנט של מלם שכר.
לקוחות המעוניינים להצטרף למרכז שירותי סליקה ותשלומים פנסיוניים ,מוזמנים לפנות למנהל הלקוח במלם
שכר או לגב' גילי עזרא בטלפון .02-6707066

מס הכנסה
שינויים צפויים במס הכנסה על יחידים לשנת המס 2017
מליאת הכנסת אישרה תכנית כלכלית ותקציב המדינה לשנת  ,2017-2018במסגרתה צפויים ,בין היתר ,שינויים
בחישוב מס הכנסה על יחידים לשנת המס  2017ולהלן פירוט עיקר השינויים:

עדכון מדרגות ואחוזי מס הכנסה
להלן טבלת השוואה בין מדרגות המס לשנים  2016ו:2017-
שנת המס 2017

שנת המס 2016
שיעור המס

הכנסה חודשית

שיעור המס

הכנסה חודשית

10%

עד 5,220

10%

עד 6,220

14%

עד 8,920

14%

עד 8,920

21%

עד 13,860

20%

עד 14,320

31%

עד 19,800

31%

עד 19,900

34%

עד 41,410

35%

עד 41,410

48%

מעל 41,410

47%

מעל 41,410

מס נוסף על הכנסות גבוהות
להלן טבלת השוואה מס יסף לשנים  2016ו:2017-

שיעור המס
סכום השכר המינימאלי למס יסף

שנת המס 2016

שנת המס 2017

2%

3%

 ₪ 66,960( ₪ 803,520לחודש)

 ₪ 53,333( ₪ 640,000לחודש)
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מיסוי הפרשה לפיצויי פיטורין
הסכומים שמפקיד המעסיק בקופות גמל וקרנות פנסיה לרכיב פיצויים ,יוגדרו כהכנסת העובד ותיקבע תקרה
להטבת מס לפיה הפקדת המעסיק לרכיב פיצויים בשיעור  8.33%על השכר המבוטח עד  ₪ 32,000לחודש ,תהיה
פטורה ממס ,ואילו הפקדת המעסיק לרכיב פיצויים על השכר המבוטח שמעל  ₪ 32,000לחודש ,תחויב במס.
יודגש כי רשות המסים לא פרסמה עדיין הנחיות מחייבות לגבי יישום השינויים לקראת שנת .2017

דיני עבודה
עדכון שכר מינימום במשק
כפי שפורסם בדפי המידע של מלם שכר ,ביום  25.1.2015פורסם ברשומות חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר
מינימום – הוראת שעה) ,התשע"ה , 2015-לפיו גובה שכר המינימום במדינת ישראל יעלה בהדרגה והחל מיום
 1.1.2017יעמוד על סך של  ₪ 5,000לחודש .לפיכך בתוקף מיום  1.1.2017יעודכן שכר המינימום במשק כדלקמן:
שכר מינימום למבוגר
לחודש

לשעה

₪ 5,000

₪ 26.88

ליום
 6ימים בשבוע

 5ימים בשבוע

₪ 200.00

₪ 230.77

שכר מינימום לנוער
גיל

אחוז משכר המינימום

לחודש

לשעה

עד 16

70%

₪ 3,500.00

₪ 20.23

עד 17

75%

₪ 3,750.00

₪ 21.68

עד 18

83%

₪ 4,150.00

₪ 23.99

חניך

60%

₪ 3,000.00

₪ 17.34

שכר מינימום לבעלי יכולת עבודה מופחתת
שיעור יכולת עבודה ב %

אחוז משכר המינימום

שכר חודשי

 19עד 30

30%

₪ 1,500.00

 30עד 40

40%

₪ 2,000.00

 40עד 50

50%

₪ 2,500.00

 50עד 60

60%

₪ 3,000.00

 60עד 70

70%

₪ 3,500.00

 70עד 80

80%

₪ 4,000.00
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תוספות שכר מוחרגות


בתיקון לחוק שכר המינימום נקבע ,כי רכיבי שכר אשר אמורים לבוא בחשבון לצורך חישוב שכר המינימום
עפ"י החוק ,אך אינם נלקחים בחשבון שכר המינימום מכוח חוזה עבודה ,הסכם קיבוצי או הסדר קיבוצי או
אישי – כן יבואו בחישוב שכר המינימום לפי התיקון .רכיבי שכר אלה מוגדרים כ"תוספת מוחרגת".



לפי התיקון לחוק העובד יהיה זכאי לתשלום "הפרשי הוראת השעה" כהפרש חיובי בין שכר המינימום
לחודש (כמפורט בטבלה לעיל) לבין שכר עבודה רגיל הכולל תוספות מוחרגות וכולל השלמת שכר לפי החוק
העיקרי שהיה המעסיק משלם ,אילולא התיקון לחוק.



דין "הפרשי הוראת השעה" כדין השלמת שכר אשר משתלמת בעיקר לעובדים במגזר הציבורי ומחושבת
ביחס לסכום הבסיסי לשכר המינימום (בסך  ₪ 4,433.65החל מ )1.4.2016 -שהוא סכום שכר המינימום על פי
החוק ,אילולי הוראת השעה.



הוראות הסעיף אשר קובעות שתוספות מוחרגות תבואנה בחשבון בחישוב שכר מינימום ,יחולו על אף האמור
בכל דין ,לרבות הוראות סעיף  11והוראות מכוח חוזה עבודה ,הסכם קיבוצי או הסדר קיבוצי או אישי.

השלכות עדכון שכר מינימום על סכומי הביטוח הלאומי
בהמשך לעדכון שכר המינימום כמפורט לעיל ,בתוקף מיום  1.1.2017יעודכנו סכומי הביטוח הלאומי כדלקמן:


סכום דמי הביטוח המשולמים בעד עובד בחופשה ללא תשלום (חודשיים ראשונים) ,יעמוד על סך של ₪ 329
( 6.57%מתוך שכר המינימום);



הסכום הקובע לפריסת שכר נוסף יעמוד על סך של  1,250ש"ח ( 25%משכר המינימום).

עדכון שכר מינימום בענף השמירה והאבטחה
כפי שפורסם בדף המידע של מלם שכר לחודש אוקטובר  ,2016ביום  27.9.2016נחתם הסכם קיבוצי בין
ההסתדרות הכללית החדשה בישראל ,לבין הארגון הארצי של מפעלי השמירה והאבטחה בישראל ,לפיו בתוקף
מיום  ,1.1.2017יעלה שכר המינימום של העובדים בענף השמירה והאבטחה מ ₪ 4,825-לחודש ( ₪ 25.94לשעה) ל-
 ₪ 5,300לחודש ( ₪ 28.50לשעה).


יצוין כי ,הוראות ההסכם לא יחולו על עובד המועסק אצל מעסיק שעיסוקו בליווי טיולים ומשלחות.



תוקפו של ההסכם מותנה במתן צו הרחבה ,ולפיכך הוא יחול החל מיום  ,1.1.2017או ממועד פרסום צו
ההרחבה (לפי המאוחר).

תיקון מס'  15לחוק חופשה שנתית ,התשע"ו2016-
כפי שפורסם בדפי המידע של מלם שכר ,ביום  16.2.2016פורסם ברשומות חוק חופשה שנתית (תיקון מס' 15
והוראת שעה) ,התשע"ו ,2016-לפיו החל מיום  1.7.2016עובדים בעלי וותק של  1-4שנים קיבלו  15ימי חופשה
ברוטו במקום .14
החל מיום  1.1.2017יבוצע עדכון נוסף כך שעובדים בעלי וותק של  1-5שנים יהיו זכאים ל 16 -ימים ברוטו.
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להלן טבלת זכאות לימי חופשה לפני ואחרי השינוי הנוסף לפי החוק האמור הן ברמת ברוטו (כולל ימי מנוחה
שבועית) והן ברמת נטו (ימי עבודה בפועל):
זכאות ברוטו

זכאות נטו בשבוע של  6ימים

זכאות נטו בשבוע של  5ימים

שנות וותק
עד  5שנים

16

14

12

 6שנים

18

16

14

 7שנים

21

18

15

 8שנים

22

19

16

 9שנים

23

20

17

 10שנים

24

21

18

 11שנים

25

22

19

 12שנים

26

23

20

 13שנים

27

24

20

 14שנים ואילך

28

24

20

שכר והסכמים קיבוציים
תוספת נהיגה עצמית ב'  -גילום מס חלקי בגין שווי שימוש ברכב
לפי חוזר הממונה על השכר והסכמי עבודה מיום  ,13.1.2013בתוקף מיום  1.1.2013הופסק תשלום תוספת נהיגה ב'
בגין רכב מסחרי ,אשר עלה לכביש החל משנת  2010ואילך ,אשר הוצמד לעובד לראשונה לאחר יום .1.1.2013
במקום זה מבוצע גילום מס חלקי בגין זקיפת שווי השימוש ברכב מסחרי כאמור כדלקמן:

שיעור הגילום

=

60%

+

15%

*

 - 130,000ערך הרכב המסחרי
-------------------------------------170,000

ביום  31.10.2016פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר נוסף בנושא לפיו בגין רכב מסחרי ,אשר עלה לכביש
החל משנת  2010ואילך ,אשר הוצמד לעובד לראשונה לאחר יום  ,1.11.2016חישוב גילום מס חלקי בגין זקיפת שווי
השימוש ברכב מסחרי כאמור ,יבוצע לפי הנוסחה כדלקמן:
סך הגילום =  – 2,500סכום זקיפת שווי השימוש ברכב בה מחויב העובד בגין הצמדת רכב מסחרי.
לדוגמא:
סכום זקיפת שווי השימוש ברכב בה מחויב העובד בגין הצמדת רכב מסחרי = .₪ 4,960
סכום הגילום יהיה ₪ 4,960 – ₪ 2,500 = ₪ 2,460
יצוין כי סכום של  ₪ 2,500מבטא את הסכום הממוצע של זקיפת שווי השימוש ברכב המסווג בתור רכב "נוסעים
קטן" ,בהתאם להגדרת מינהל הרכב הממשלתי.
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על אף האמור לעיל ,במקרה של רכב מסחרי מסוג "ג'יפ גדול" (רכב שטח  4X4מדגם טויוטה לנד-קרוזר או מדגם
מיצובישי פאג'רו  )4X4משנת  2010ואיל ך ,גובה הגילום יהיה כמחצית מסכום הזקיפה של שווי השימוש ברכב
האמור.
עובד שהוצמד לו רכב מסחרי מוכר ,אשר יבקש מיוזמתו להחליף את הרכב לרכב מסוג  4X4בעל שישה מושבים
ומעלה ,מסיבות אישיות ,ובקשתו תאושר ,לא יהיה זכאי כלל לגילום מס ,ולא יהיה זכאי לתוספת נהיגה עצמית ב'
בגין הצמדת הרכב ,והוא יישא בכל זקיפת שווי השימוש למס עבור הרכב הצמוד ללא כל פיצוי כספי או השתתפות
כלשהי מצד המעסיק בגין הצמדת הרכב.

הסכם שכר לסגל אקדמי בכיר באוניברסיטאות
בתחילת חודש דצמבר  2016נחתם הסכם קיבוצי לעדכון שכר חברי סגל אקדמי בכיר באוניברסיטאות לפיו:

מענק חד פעמי בסך ₪ 1,000
קביעת הזכאות למענק:
חברי סגל אקדמי בכיר שהיו מועסקים באחד המוסדות להשכלה גבוהה ברצף מיום  1.5.2015ועד ליום 30.9.2015
כולל (להלן :התקופה הקובעת) יהא זכאים למענק חד פעמי בסך  .₪ 1,000הפסקת עבודה אפילו של יום אחד
בתקופה הנ"ל מבטלת את הזכאות למענק ,למעט הפסקות עבודה הבאות בלבד :חופשת לידה ,שמירת הריון,
מחלה בתשלום ,מילואים ,תאונת עבודה ,השעיה עם תשלום שכר.
קביעת סכום המענק לתשלום:


סכום המענק למשרה מלאה הינו .₪ 1,000



סכום המענק כפוף לחלקיות המשוקללת המחושבת על בסיס תקופת העבודה מ 1.4.2015 -או מתחילת
העבודה (המאוחר מבין השניים) ועד .31.3.2016



שקלול חלקיות המשרה מבוצע על בסיס תקופות העבודה בלבד ,כך שאם העובד היה בהפסקה או שהתחיל

לעבוד במהלך התקופה ,שקלול החלקיות יבוצע על פי התקופה בה היה פעיל.
אופי המענק:


המענק אינו מהווה שכר לכל דבר ועניין ,ולא יובא בחשבון לעניין פיצויי פיטורים או חישוב ערך שעה ,לעבודה
נוספת ,לרבות גמול בעד שעות נוספות ,כוננויות ,קריאות פתע ,תורנויות ,משמרות ,או שכר עידוד ,ולא יבוצעו
בגינו הפרשות כלשהן לקופת גמל לרבות ,קרן השתלמות ,קרן פנסיה ,או ביטוח מנהלים.



המענק לא יובא בחשבון לצורך חישוב השלמת השכר עד לשכר המינימום כמשמעותו בחוק שכר המינימום,
התשמ"ז.1987-

 אין בתשלום המענק כדי לשנות את בסיס השכר על פי טבלת השכר המשולב הקיימת ערב חוזר זה.
הוראות מיוחדת לגבי עובדים ששהו בחופשה ללא תשלום במהלך התקופה הקובעת:
חבר סגל אקדמי בכיר ,אשר שהה במהלך התקופה הקובעת ,כולה או חלקה ,בחופשה ללא תשלום ,או נעדר מן
העבודה ,במהלך התקופה האמורה ,היעדרות שדינה כדין חופשה ללא תשלום ,יחולו לגביו הוראות הבאות:


חבר סגל אקדמי בכיר יהיה זכאי למענק החד פעמי ,כאמור לעיל ,אם בתקופה שמיום  1.8.2015ועד ליום
 31.1.2017היה זכאי למשכורת בגין  4חודשי עבודה מלאים ויום אחד נוסף לפחות ,ברצף ,בין אם הועסק
במשרה מלאה ובין אם הועסק במשרה חלקית.
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בחישוב חלקיות משרתו לצורך חישוב המענק ,תילקח בחשבון התקופה שמיום  1.4.2015ועד ליום ,31.7.2016
בה הועסק בפועל.



ככל שלא היה זכאי כלל למשכורת בתקופה האמורה ,תילקח בחשבון לצורך חישוב חלקיות משרתו ,התקופה
שמיום  1.8.2016ועד ליום  ,31.7.2017בה היה זכאי למשכורת מהמוסד (גם אם לא הייתה ברצף).



המענק ישולם לחבר הסגל האקדמי הבכיר ,כאמור ,במשכורת חודש אוקטובר ( 2017המשולמת בחודש
נובמבר  )2017ולא יאוחר ממשכורת חודש נובמבר ( 2017המשולמת בחודש דצמבר .)2017

הגדלת שיעורי הפרשה לפנסיה
בתוקף מיום  1.1.2016הוגדלו שיעורי הפרשה לפנסיה לחברי הסגל האקדמי הבכיר כדלקמן:
למבוטחים בקופת גמל לקצבה שהינה קרן פנסיה צוברת חדשה:


שיעור הפרשת המעסיק לרכיב תגמולים יגדל ב ,0.5%-ובלבד ששיעור הפרשת המעסיק לרכיב תגמולים בקופת
גמל לקצבה ,לאחר ההגדלה ,לא יעלה על .7.5%



שיעור הניכוי לתגמולים ממשכורת העובד יגדל ב 0.5%-או בשיעור הדרוש להשלמתו ל ,7%-לפי הנמוך

מביניהם.
למבוטחים בקופת גמל לקבצה שהינה קופת ביטוח ("ביטוח מנהלים") או קופת גמל לחסכון ("תגמולים
ופיצויים"):


שיעור הפרשת המעסיק לרכיב תגמולים יגדל ב ,0.5%-ובלבד ששיעור הפרשת המעסיק לרכיב תגמולים
ולרכישת ביטוח אובדן כושר עבודה יחדיו ,לאחר ההגדלה ,לא יעלה על .7.5%



שיעור הניכוי לתגמולים ממשכורת העובד יגדל ב 0.5%-ובלבד ששיעור הניכוי ,לאחר ההגדלה ,לא יעלה על
.7.0%

הצמדת הגמלאות למדד
בתוקף מינואר  ,2018על הגמלה ,המשולמת במסגרת פנסיה תקציבית ,יופעל מנגנון ההצמדה למדד.
הסבר מפורט על אופן הצמדת הגמלאות למדד ,כאמור ,יפורסם בהמשך.
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