צו הרחבה פנסיוני בדבר הגדלת שיעורי הפרשה לביטוח פנסיוני
כללי
צו ההרחבה בדבר הגדלת ההפרשות לביטוח פנסיוני במשק נחתם
ב  - 23.5.2016על ידי ראש הממשלה ושר הכלכלה והתעשייה והרחיב את
תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי שנחתם בין נשיאות הארגונים
העסקיים לבין הסתדרות העובדים הכללית על כלל העובדים השכירים במשק
והמעסיקים.
מה השינוי בהסכם החדש?
שיעורי ההפקדה לפנסיה יגדלו לשיעורים הבאים ,ככל שאינם עולים עליהם:
•

החל מיום  – 1.7.16תשלום המעסיק לרכיב תגמולים (כולל אכ"ע) יגדל
ל 6.25% -משכר העובד;
הניכוי מהעובד לרכיב תגמולים יגדל ל 5.75%-משכר העובד;
תשלום המעסיק לרכיב פיצויים  -לא יפחת מ 6% -משכר העובד ;

•

החל מיום  – 1.1.17תשלום המעסיק לרכיב תגמולים (כולל אכ"ע) יגדל
ל 6.5% -משכר העובד;
הניכוי מהעובד לרכיב תגמולים יגדל ל 6% -משכר העובד;
תשלום המעסיק לרכיב פיצויים  -לא יפחת מ 6% -משכר העובד ;

ההסכם ייכנס לתוקף החל משכר חודש  7/2016המשולם בחודש 8/2016
קישור לצו הרחבה
שאלות ותשובות נפוצות:
שאלה :אני עובד בחלקיות משרה במשרד פרטי ,האם ההסכם להגדלת
ההפקדה לפנסיה חובה חל עליי?
תשובה :ההסכם חל על כלל העובדים השכירים במשק ,ללא קשר לחלקיות
משרתם .כל מי שזכאים להפקדות לפנסיה מכוח הסכם פנסיית חובה וכל מי
שזכאים להפקדות לפנסיה מכוח הסכמים אחרים ושיעור ההפרשה בהם נמוך
משיעורי ההפרשה המפורטים לעיל.

שאלה :מהו השכר הקובע שבגינו חייבים לבצע את ההפרשות לפי ההסכם
החדש?
תשובה :השכר להפרשות פנסיוניות שמוגדר בהסכם במקום העבודה ובכל
מקרה לא פחות מהשכר המבוטח המתחייב לפי הסכם פנסיית חובה.
אם למשל ,חל הסכם הפנסיה בתעשייה ,העובד זכאי להגדלת ההפרשות על
פי הסכם זה בגין השכר המבוטח שמוגדר בהסכם הפנסיה בתעשייה.
שאלה :אני מבוטח בקרן פנסיה ,מהם השינויים שיחולו לגביי בהתאם לצו
ההרחבה? וממתי הם יחולו?
תשובה :שיעורי ההפקדה לפנסיה יגדלו לשיעורים בטבלה להלן ,ככל שאינם
עולים עליהם .ההסכם ייכנס לתוקף החל משכר יולי  2016המשולם בחודש
אוגוסט.
רכיב
הפקדות
עובד
הפקדות
מעסיק
פיצויים

תוספת

המצב כיום

יול16-

5.50%

5.75%

0.25%

6.00%

6.25%

0.25%

6.00%

6.00%

אין

נדרשת

שאלה :אני מבוטח בביטוח מנהלים שבו התמהיל כלהלן ובין היתר הפקדה של
 0.6%לאובדן כושר עבודה ,מהם שינויי ההפקדות שיחולו לגביי בעקבות לצו
ההרחבה?
תשובה :שיעורי ההפקדה לביטוח מנהלים במקרה זה יתעדכנו לשיעורים
בטבלה להלן:

רכיב
הפקדות
עובד
הפקדות
מעסיק
אובדן כושר
עבודה
פיצויים

תוספת

המצב כיום

יול16-

5%

5.75%

0.75%

5%

5.65%

0.65%

0.6%

0.6%

אין

8.33%

8.33%

אין

נדרשת

שאלה :המעסיק מפריש עבורי  8.33%לפיצויים ,האם הוא יקטין את אחוזי
ההפרשה בעקבות צו ההרחבה ל? 6% -
ומה קורה אם עובד חדש מגיע עם פוליסה קיימת ובה הפרשות לפיצויים הם
? 8.33%
תשובה :מעסיק אינו יפחית בשני המקרים הנ"ל את שיעור ההפרשה לפיצויים
לעובד.
לכן ,אין לפגוע בעובד קיים ויש לבחון את תנאי הפוליסה הקיימת של עובד
חדש.

שאלה :אני מבוטח בביטוח מנהלים והמעסיק מפקיד עבורי אובדן כושר עבודה
בשיעור  ,0.75%מה יהיו תגמולי המעסיק עבורי? והאם קיים מינימום להפקדות
המעסיק?
תשובה :החל משכר יולי סך הפקדת המעסיק ואובדן כושר עבודה יחד יעמדו
על  ,6.25%במקרה הנ"ל הפקדות המעסיק יהיו  5.5%ובנוסף אובדן כושר
עבודה  .0.75%הפקדות המעסיק לא יופחתו מ 5% -בכל אופן.

שאלה :אני מבוטח בביטוח מנהלים ,האם המעסיק חייב בעקבות צו ההרחבה
לרכוש עבורי ביטוח אובדן כושר עבודה המבטח אחוז מסוים מהשכר שלי?
ומה קורה אם שיעור ההפרשה עבור אובדן כושר עבודה הנ"ל גבוה?
תשובה :כן ,על המעסיק לרכוש עבורך ביטוח אובדן כושר עבודה המבטח
 75%מהשכר.
במידה ועלות ביטוח אובדן כושר עבודה הנ"ל עולה על האוחוזים שנקבעו בצו
ההרחבה על המעסיק להגדיל את התקציב עבור התגמולים אך לא יותר מ7.5%
עבור אכ"ע  +הפקדות המעסיק.
שאלה :אני חשב שכר בגוף גדול ויש לעובדים פוליסות ביטוח מגוונות ,מהם
הדרכים ליישום התוספת? כמו כן ישנן מצבים שבהם אני צריך להוסיף אך ורק
ביטוח אובדן כושר עבודה.
תשובה :ישנן מספר פתרונות להגדלת הפוליסות לעובדים:
 )1ברוב הפוליסות ניתן להגדיל את אחוזי ההפרשה לעובד ,מעביד ,אכ"ע ,
פיצויים .ולכן יהיה עליך לעדכן את אחוזי ההפרשות בפוליסה הקיימת.
 )2במקרים בהם לא ניתן להגדיל את אחוזי ההפרשות כמו בקרנות
הוותיקות יש לפתוח לעובד פוליסה נוספת עבור ההפרשים בלבד.

הפתרונות בהר-גל
 .1הפקת דו"ח קופות גמל באקסל המציג את תמונת המצב טרם העדכון
בפילוח לשדות הבאים:

אופן הפקת הדו"ח:
עיבודים  עיבוד מחולל  העברת דוח קופ"ג לאקסל

בחירה בחודש העיבוד  – 06/2016ראה צילום מסך

לחיצה על "אישור".

דו"ח לדוגמא:

חשוב!! לקוחות שאין ברשותם את הדו"ח המתואר לעיל ,ומעוניינים להוסיף את
הדו"ח לתפריט העיבודים מתבקשים לפתוח קריאה בנושא אך ורק דרך אתר
האינטרנט של הר-גל תחת תפריט לקוחות  -ראה צילום מסךלדוגמא.

 .2במסגרת עדכון התוכניות לחודש אוגוסט  – 2016תתווסף בקרה חדשה
לדוח קופות הגמל לבדיקת שיעורי ההפרשה.
במהלך עיבוד השכר תתבצע בדיקה האם ישנן קופות גמל בעלי שיעורי
הפרשה נמוכים מהנקבע בצו הרחבה – תוצאות הבדיקה תוצגנה במסך
דו"ח קופות הגמל בעמודים האחרונים של הדו"ח.
בברכה,
הר-גל שכר ,נוכחות ומשאבי אנוש

