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""כלכלייםכלכלייםסיכוני חיים סיכוני חיים ""

מפרנסמפרנס  פטירתפטירת1)1)

))פרישהפרישה  גילגיל  לאחרלאחר((  ימיםימים  אריכותאריכות2)2)

    גילגיל  לפנילפני((  עבודהעבודה  כושרכושר  אובדןאובדן3)3)

))פרישהפרישה

))פרישהפרישה  גילגיל  לפנילפני((  אבטלהאבטלה4)4)

33

??מהומהו  - - " " ביטוח פנסיוניביטוח פנסיוני""

  ומשפטיומשפטי  כלכליכלכלי  מענהמענה

    המשפחתיהמשפחתי  ולתאולתא  ליחידליחיד

    חייםחיים  סיכוניסיכוני  מפנימפני

!!כלכלייםכלכליים



2

44

20042004--דד""תשסתשס, , חוק גיל פרישהחוק גיל פרישה

גיל  

≠פרישה
גיל פרישת 

חובה

זכאות עובד  

לפרישה 

לגמלאות 

וקבלת פנסיה

זכות מעביד 

לכפות יציאה 

לגמלאות 

ללא הפליה (

)מטעמי גיל

≠

זכות עובד  

ליציאה 

לגמלאות 

וקבלת פנסיה 

חלקית

גיל פרישה 

מוקדמת

55

  ))אא((  צו הרחבה לפנסיה חובהצו הרחבה לפנסיה חובה

    חובהחובה  לפנסיהלפנסיה  המשפטיהמשפטי  הבסיסהבסיס  מהומהו1)1)

??בישראלבישראל

  בישראלבישראל  פנסיהפנסיה  חובתחובת  קיימתקיימת  הייתההייתה  האםהאם2)2)

??20082008  שנתשנת  לפנילפני

    קיבוציקיבוצי  הסכםהסכם  במסגרתבמסגרת  לוותרלוותר  יכוליכול  עובדעובד  האםהאם3)3)

    אואו  פנסיוניפנסיוני  לביטוחלביטוח  זכותוזכותו  עלעל  אישיאישי  חוזהחוזה  אואו

    ??לצמצמהלצמצמה

66

רובדי הביטוח הפנסיונירובדי הביטוח הפנסיוני

ביטוח 

פנסיוני  

ממלכתי

ביטוח 

פנסיוני  

ביחסי  

עבודה

ביטוח 

פנסיוני  

רצוני

ביטוח  

לאומי

ביטוחי חיים 

קופות גמל  

שונות
קופות  

גמל

!  ביטוח פנסיוני מצטבר
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))אא((מקורות לזכויות העובד מקורות לזכויות העובד 

חוקי  

עבודה

הסכמים  

קיבוציים 

וצווי  

הרחבה

חוזי

עבודה 

אישיים

מנהג  

דפוס  (

)התנהגות
חתך ענפי

כללי

תקדים

יחידני

! שדרוג זכויות העובד בלבד

88

))בב((מקורות לזכויות העובד מקורות לזכויות העובד 

רובד 

כפוי

רובד 

/  הסכמי

כפוי

רובד 

הסכמי  

בלבד

רובד 

התנהגותי הסכמים 

קיבוציים 

וצווי הרחבה חוקי 

עבודה

מנהגים
חוזי 

עבודה

! שדרוג זכויות העובד בלבד

99

מדרג מקורות בדיני עבודהמדרג מקורות בדיני עבודה

לחוק הסכמים קיבוצייםלחוק הסכמים קיבוציים  2020סעיף סעיף ��

    אישיותאישיות  בהוראותבהוראות  לעובדלעובד  המוקנותהמוקנות  זכויותזכויות""

""..לוויתורלוויתור  ניתנותניתנות  אינןאינן  קיבוציקיבוצי  שבהסכםשבהסכם

לחוק הסכמים קיבוצייםלחוק הסכמים קיבוציים  2121סעיף סעיף ��

    הסכםהסכם  יכוליכול  בחוקבחוק  הקבועותהקבועות  עובדעובד  זכויותזכויות""

      ""..מהןמהן  לגרועלגרוע  לאלא  אךאך  עליהןעליהן  להוסיףלהוסיף  קיבוציקיבוצי
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))בב((  צו הרחבה לפנסיה חובהצו הרחבה לפנסיה חובה

    פיטוריםפיטורים  פיצוייפיצויי  הכוללהכולל  שכרשכר  עלעל  סיכוםסיכום  האםהאם4)4)

    מונעמונע  פיטוריםפיטורים  פיצוייפיצויי  לחוקלחוק  2828  סעיףסעיף  פיפי- - עלעל

??חובהחובה  לפנסיהלפנסיה  ההרחבהההרחבה  צוצו  תחולתתחולת  אתאת

    להפסיקלהפסיק  למעסיקלמעסיק  להורותלהורות  יכוליכול  עובדעובד  האםהאם5)5)

??הפנסיוניהפנסיוני  בביטוחבביטוח  חלקוחלקו  אתאת  ולנכותולנכות

  ההרחבהההרחבה  צוצו  הפרתהפרת  שלשל  ההשלכותההשלכות  מהןמהן6)6)

    ;;מנהלימנהלי  מישורמישור  ;;אזרחיאזרחי  מישורמישור((  חובהחובה  לפנסיהלפנסיה

    ??))פליליפלילי  מישורמישור

1111

))גג((  צו הרחבה לפנסיה חובהצו הרחבה לפנסיה חובה

    גםגם  קובעקובע  חובהחובה  לפנסיהלפנסיה  ההרחבהההרחבה  צוצו  האםהאם7)7)

??אישיתאישית//ניהוליתניהולית  אחריותאחריות

  חדשחדש  לעובדלעובד  להציגלהציג  מחויבמחויב  מעסיקמעסיק  האםהאם8)8)

    אואו  11  טופסטופס  ::קריקרי((  הקליטההקליטה  ערכתערכת  במסגרתבמסגרת

??פנסיוניפנסיוני  לביטוחלביטוח  זכותוזכותו  אתאת  ))אישיאישי  חוזהחוזה

    חובהחובה  לפנסיהלפנסיה  ההרחבהההרחבה  צוצו  תחולתתחולת  האםהאם9)9)

  '?'?מינמינ  בשכרבשכר  אואו  מזערימזערי  משרהמשרה  בהיקףבהיקף  מותניתמותנית

    ??""פנסיהפנסיה  תמורתתמורת""  לעובדלעובד  לשלםלשלם  ניתןניתן  האםהאם

1212

))דד((  צו הרחבה לפנסיה חובהצו הרחבה לפנסיה חובה
    עלעל  גםגם  חלחל  חובהחובה  לפנסיהלפנסיה  ההרחבהההרחבה  צוצו  האםהאם10)10)

??משנימשני  מעסיקמעסיק

    נוערנוער  עלעל  חלחל  חובהחובה  לפנסיהלפנסיה  ההרחבהההרחבה  צוצו  האםהאם11)11)

??))))77)()(אא((44  סעיףסעיף((  עובדעובד

    גילגיל  אתאת  שחצהשחצה  עובדעובד  עלעל  התחולההתחולה  היקףהיקף12)12)

    בגילבגיל  מעבודתומעבודתו  שפרששפרש  מימי("("  חובהחובה  פרישתפרישת

    ??))))66)()(אא((44  סעיףסעיף((  קצבהקצבה  ומקבלומקבל  חובהחובה  פרישתפרישת

  עובדיעובדי  עלעל  חלחל  חובהחובה  לפנסיהלפנסיה  ההרחבהההרחבה  צוצו  האםהאם13)13)

??))שירותשירות//אדםאדם  כוחכוח((  קבלןקבלן
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1313

))הה((  צו הרחבה לפנסיה חובהצו הרחבה לפנסיה חובה

    עובדעובד  עלעל  חלחל  חובהחובה  לפנסיהלפנסיה  ההרחבהההרחבה  צוצו  האםהאם14)14)

??עונתיעונתי

    עלעל  חלחל  חובהחובה  לפנסיהלפנסיה  ההרחבהההרחבה  צוצו  האםהאם15)15)

??זריםזרים  עובדיםעובדים

    עלעל  חלחל  חובהחובה  לפנסיהלפנסיה  ההרחבהההרחבה  צוצו  האםהאם16)16)

??""פרילאנספרילאנס""

    תקופתתקופת  במהלךבמהלך  גםגם  חלהחלה  הפנסיההפנסיה  חובתחובת  האםהאם17)17)

    ??תת""חלחל

1414

1515
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))וו((  צו הרחבה לפנסיה חובהצו הרחבה לפנסיה חובה

    חופשתחופשת  במהלךבמהלך  גםגם  חלהחלה  הפנסיההפנסיה  חובתחובת  האםהאם18)18)

??לידהלידה

    תקופתתקופת  במהלךבמהלך  גםגם  חלהחלה  הפנסיההפנסיה  חובתחובת  האםהאם19)19)

    ??להתפטרותלהתפטרות  אואו  לפיטוריםלפיטורים  מוקדמתמוקדמת  הודעההודעה

    עלעל  למעסיקולמעסיקו  להודיעלהודיע  חדשחדש  עובדעובד  עלעל  מתימתי  עדעד20)20)

    ??))))11)()(אא((33  סעיףסעיף((  ידוידו  עלעל  שנבחרהשנבחרה  הגמלהגמל  קופתקופת

    אתאת  קיבלקיבל  לאלא  אםאם  לנהוגלנהוג  המעסיקהמעסיק  עלעל  וכיצדוכיצד

??))רישארישא  ))בב)()(אא((33  סעיףסעיף((  כאמורכאמור  העובדהעובד  הודעתהודעת

1717

))זז((  צו הרחבה לפנסיה חובהצו הרחבה לפנסיה חובה

    גמלגמל  קופותקופות  ביןבין  לעבורלעבור  יכוליכול  עובדעובד  האםהאם21)21)

    סעיףסעיף((  עבודתועבודתו  תקופתתקופת  במהלךבמהלך  פנסיוניותפנסיוניות

??))))גג((33

    אתאת  המונעהמונע  ""מיטיבמיטיב  פנסיוניפנסיוני  הסדרהסדר""  מהומהו22)22)

    סעיףסעיף((  חובהחובה  לפנסיהלפנסיה  ההרחבהההרחבה  צוצו  תחולתתחולת

    שיעורשיעור  הכוללהכולל  פנסיוניפנסיוני  ביטוחביטוח  כלכל  האםהאם  ??))))אא((44

    55%%..1717--ממ  הגבוההגבוה  כוללכולל  מעסיקמעסיק--עובדעובד  הפרשותהפרשות

??""מיטיבמיטיב  פנסיוניפנסיוני  הסדרהסדר""--לל  ייחשבייחשב

1818

לפנסיה חובהלפנסיה חובה) ) נוסח משולבנוסח משולב((צו הרחבה צו הרחבה 

))אא((44סעיף סעיף ��

    סעיפיםסעיפים  יימחקויימחקו  20142014..11..11  מיוםמיום  החלהחל......""

    סעיףסעיף  יבואיבוא  ובמקומםובמקומם  לעיללעיל  44--וו  33  ,,22  ,,11  קטניםקטנים

::כדלקמןכדלקמן  ))11((  קטןקטן

    הנמוךהנמוך  גמלגמל  לקופתלקופת  הפרשותהפרשות  בשיעורבשיעור  יראויראו  לאלא

......מטיבמטיב  פנסיהפנסיה  כהסדרכהסדר  העובדהעובד  משכרמשכר  55%%..1717- - ממ

    גםגם  יחולויחולו  55- - וו  11  קטניםקטנים  בסעיפיםבסעיפים  האמורהאמור  עלעל

      ""..להלןלהלן))אא((55  סעיףסעיף  הוראותהוראות
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))חח((  צו הרחבה לפנסיה חובהצו הרחבה לפנסיה חובה

    ביטוחביטוח  במסגרתבמסגרת  פנסיוניפנסיוני  ביטוחביטוח  האםהאם23)23)

    כוללכולל  מעסיקמעסיק--עובדעובד  הפרשותהפרשות  בשיעורבשיעור  מנהליםמנהלים

    להסדרלהסדר  ייחשבייחשב  ))55%%//55%%//3333%%..88((  3333%%..1818  שלשל

    ??))שנייהשנייה  פסקהפסקה  ))אא((55  סעיףסעיף((  מיטיבמיטיב  פנסיוניפנסיוני

    לאובדןלאובדן  מעסיקמעסיק  בהפרשתבהפרשת  לראותלראות  ניתןניתן  האםהאם

  הנדרשהנדרש  השישיהשישי  האחוזהאחוז  אתאת  ))11%%((  עבודהעבודה  כושרכושר

??ההרחבהההרחבה  צוצו  פיפי--עלעל  ממנוממנו

2020

פי צו ההרחבהפי צו ההרחבה--היקף ההפרשות עלהיקף ההפרשות על

חלק  חלק  שנהשנה

מעבידמעביד

פיצויי פיצויי חלק עובדחלק עובד

פיטוריםפיטורים

ככ""סהסה

200820080.833%0.833%0.833%0.833%0.834%0.834%2.5%2.5%

200920091.66%1.66%1.66%1.66%1.68%1.68%5%5%

201020102.5%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%7.5%7.5%

201120113.33%3.33%3.33%3.33%3.34%3.34%10%10%

201220124.16%4.16%4.16%4.16%4.18%4.18%12.5%12.5%

201320135%5%5%5%5%5%15%15%

201420146%6%5.50%5.50%6%6%17.5%17.5%

2121

לפנסיה חובהלפנסיה חובה) ) נוסח משולבנוסח משולב((צו הרחבה צו הרחבה 

))אא((55סעיף סעיף ��

    למעטלמעט  אואו//וו  לגרועלגרוע  אואו//וו  לפגועלפגוע  כדיכדי  זהזה  בצובצו  איןאין""

    פנסיהפנסיה  הסדרהסדר  חלחל  עליהםעליהם  העובדיםהעובדים  מזכויותמזכויות

    פנסיוניפנסיוני  הסדרהסדר  בובו  שמעוגןשמעוגן  ובלבדובלבד......מטיבמטיב

      ""..זהזה  בצובצו  הקבועהקבוע  הפנסיוניהפנסיוני  ההסדרההסדר  עלעל  המטיבהמטיב
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2222

לפנסיה חובהלפנסיה חובה) ) נוסח משולבנוסח משולב((צו הרחבה צו הרחבה 

))אא((55סעיף סעיף ��

    שיעורישיעורי  בובו  במקרהבמקרה  כיכי  ,,מובהרמובהר  ספקספק  הסרהסר  למעןלמען""

    וחלקוחלק  העובדהעובד  חלקחלק((  לתגמוליםלתגמולים  ההפרשותההפרשות

    הקבועיםהקבועים  מהשיעוריםמהשיעורים  נמוכיםנמוכים  ))המעבידהמעביד

    שלשל  ההגדלהההגדלה  ,,זהזה  לצולצו))דד((66  שבסעיףשבסעיף  בטבלהבטבלה

    לשיעוריםלשיעורים  בהתאםבהתאם  תעשהתעשה  אלהאלה  שיעוריםשיעורים

    גםגם  יחוליחול  האמורהאמור  ..בטבלהבטבלה  המפורטיםהמפורטים  ולמועדיםולמועדים

    לפיצויילפיצויי  ההפרשותההפרשות  שיעורשיעור  שבושבו  במקרהבמקרה

      ""..בטבלהבטבלה  מהקבועמהקבוע  נמוךנמוך  פיטוריםפיטורים

2323

2424

שיעורי הפרשות לביטוח פנסיונישיעורי הפרשות לביטוח פנסיוני

מגזר מגזר 

העסקההעסקה

חלק חלק 

מעסיקמעסיק

פיצויי פיצויי חלק עובדחלק עובד

פיטוריםפיטורים

ככ""סהסה

6%6%5.5%5.5%6%6%17.5%17.5%כלליכללי

7.5%7.5%7%7%8.33%8.33%22.83%22.83%ניקיוןניקיון

7%7%6.5%6.5%8.33%8.33%21.83%21.83%שמירהשמירה

7.5%7.5%7%7%6%6%20.5%20.5%ציבוריציבורי
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))טט((  צו הרחבה לפנסיה חובהצו הרחבה לפנסיה חובה

    הגנתהגנת  ללאללא((  בסיסיבסיסי  מנהליםמנהלים  ביטוחביטוח  האםהאם24)24)

    צוצו  בתנאיבתנאי  יעמודיעמוד  ))עבודהעבודה  כושרכושר  אובדןאובדן

??ההרחבהההרחבה

    ההמתנהההמתנה  תקופתתקופת  אםאם  לנהוגלנהוג  מעסיקמעסיק  עלעל  כיצדכיצד25)25)

    מתקופתמתקופת  ארוכהארוכה  המיטיבהמיטיב  הפנסיוניהפנסיוני  בהסדרבהסדר

    חובהחובה  לפנסיהלפנסיה  ההרחבהההרחבה  צוצו  פיפי--עלעל  ההמתנהההמתנה

??))סיפאסיפא  ))11)()(אא((44  סעיףסעיף((

2626

ביטוחי חייםביטוחי חיים

ביטוחי 

חיים

"  ריסק"

)מוות(

חיסכון  

לפנסיה
ביטוח 

"מעורב"
+=

ביטוחי  

מנהלים

2727

))יי((  צו הרחבה לפנסיה חובהצו הרחבה לפנסיה חובה

    הפנסיוניהפנסיוני  הביטוחהביטוח  אתאת  לשדרגלשדרג  ניתןניתן  האםהאם26)26)

    ::כגוןכגון((  חובהחובה  לפנסיהלפנסיה  ההרחבהההרחבה  בצובצו  הקבועהקבוע

    הגדלתהגדלת  ;;ההמתנהההמתנה  תקופתתקופת  קיצורקיצור//ביטולביטול

  הרחבתהרחבת  ;;מעסיקמעסיק--עובדעובד  הפרשותהפרשות  שיעורישיעורי

  ))אא((55  סעיףסעיף((  ))המבוטחהמבוטח  הפנסיוניהפנסיוני  השכרהשכר

    ??))))בב((55  סעיףסעיף  ;;ראשונהראשונה  פסקהפסקה

    הפקדההפקדה  הפנסיוניהפנסיוני  בביטוחבביטוח  לכלוללכלול  חובהחובה  האםהאם27)27)

    ??))33  פסקהפסקה  ))אא((55  סעיףסעיף((  פיטוריםפיטורים  פיצוייפיצויי  לרכיבלרכיב
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2828

))יאיא((  צו הרחבה לפנסיה חובהצו הרחבה לפנסיה חובה

  פנסיוניפנסיוני  הסדרהסדר  המעסיקהמעסיק  עלעל  חלחל  בובו  במקוםבמקום28)28)

    בביטוחבביטוח  להסתפקלהסתפק  ביכולתוביכולתו  האםהאם  מיטיבמיטיב

    חובהחובה  לפנסיהלפנסיה  ההרחבהההרחבה  צוצו  פיפי--עלעל  פנסיוניפנסיוני

??))))גג((55  סעיףסעיף((

    ההרחבהההרחבה  צוצו  פיפי--עלעל  המבוטחהמבוטח  השכרהשכר  מהומהו29)29)

??חובהחובה  לפנסיהלפנסיה

2929

))יביב((  צו הרחבה לפנסיה חובהצו הרחבה לפנסיה חובה

    להיכלללהיכלל  חייביםחייבים  הבאיםהבאים  השכרהשכר  רכיבירכיבי  האםהאם30)30)

    ;;גג""שנשנ  ;;עודפותעודפות  שעותשעות  ::המבוטחהמבוטח  בשכרבשכר

    עמלותעמלות  ;;מכירותמכירות  עמלותעמלות  ;;מיוחדמיוחד  מאמץמאמץ

    //  גילוםגילום  ;;פרמיותפרמיות  ;;בונוסיםבונוסים  ;;ביעדיםביעדים  עמידהעמידה

??רכברכב  שווישווי  פיצויפיצוי

    דמידמי  ;;מחלהמחלה  דמידמי  ::כגוןכגון((  שכרשכר  תחליפיתחליפי  האםהאם31)31)

    בשכרבשכר  להיכלללהיכלל  חייביםחייבים  ))חגיםחגים  ודמיודמי  חופשהחופשה

??המבוטחהמבוטח

3030

))יגיג((  צו הרחבה לפנסיה חובהצו הרחבה לפנסיה חובה

  פנסיוניפנסיוני  לביטוחלביטוח  ""ההמתנהההמתנה  תקופתתקופת""  מהימהי32)32)

    ??))))הה((66  סעיףסעיף((  חובהחובה

  חודשיחודשי  שישהשישה  מחייבתמחייבת  המתנההמתנה  תקופתתקופת  האםהאם33)33)

    ??מלאהמלאה  משרהמשרהבב  עבודהעבודה

    תקופתתקופת  במנייןבמניין  תיכללתיכלל  תת""חלחל  תקופתתקופת  האםהאם34)34)

??ההמתנהההמתנה

    עקיפהעקיפה  להעסקהלהעסקה  קבלןקבלן  עובדעובד  שלשל  במעברבמעבר  האםהאם35)35)

    ??ההמתנהההמתנה  תקופתתקופת  מחדשמחדש  תימנהתימנה
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3131

))ידיד((  צו הרחבה לפנסיה חובהצו הרחבה לפנסיה חובה

    פעילהפעילה  השתלמותהשתלמות  קרןקרן  בעלבעל  חדשחדש  עובדעובד  האםהאם36)36)

    ??המתנההמתנה  מתקופתמתקופת  פטורפטור

    ביטוחביטוח""--לל  ייחשבייחשב  עצמיעצמי  פנסיוניפנסיוני  ביטוחביטוח  האםהאם37)37)

??המתנההמתנה  מתקופתמתקופת  הפוטרהפוטר  ""כלשהוכלשהו  פנסיוניפנסיוני

  חדשחדש  לעובדלעובד  האםהאם  לבררלברר  מחויבמחויב  מעסיקמעסיק  האםהאם38)38)

    זכאיזכאי  שהואשהוא  כךכך((  פעילפעיל  פנסיוניפנסיוני  ביטוחביטוח  קייםקיים

      ??))המתנההמתנה  תקופתתקופת  ללאללא  פנסיוניפנסיוני  לביטוחלביטוח

3232

3333

))טוטו((  צו הרחבה לפנסיה חובהצו הרחבה לפנסיה חובה

    מיידיתמיידית  זכאותזכאות  בעלבעל  עובדעובד  אםאם  לנהוגלנהוג  רצוירצוי  כיצדכיצד39)39)

    לפנילפני  העסקתוהעסקתו  אתאת  סייםסיים  חובהחובה  לפנסיהלפנסיה

??פנסיוניפנסיוני  ביטוחביטוח  עבורועבורו  שהוסדרשהוסדר

    פיטוריםפיטורים  פיצוייפיצויי  לחוקלחוק  1414  סעיףסעיף  תחולתתחולת  האםהאם40)40)

    עלעל  העובדהעובד  החתמתהחתמת  אתאת  מחייבתמחייבת  חובהחובה  בפנסיהבפנסיה

??))77  סעיףסעיף((  הולםהולם  חוזיחוזי  גיבויגיבוי

    תחולתתחולת  ללאללא  מיטיבמיטיב  פנסיוניפנסיוני  הסדרהסדר  ייתכןייתכן  האםהאם41)41)

    ??פיטוריםפיטורים  פיצוייפיצויי  לחוקלחוק  1414  סעיףסעיף
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3434

חשבון פיצויי פיטורים בקופות גמלחשבון פיצויי פיטורים בקופות גמל

  פ"פ בחשבון המופקדים הכספים

  למימון מיועדים צוברות גמל בקופות

!לעובד מקיפה פנסיונית הגנה

 את מושכים המעביד/העובד כאשר

  ,מזכה אירוע עקב שלא אלה כספים

!העובד של הפנסיונית ההגנה נפגעת

3535

לחוק פיצויי פיטוריםלחוק פיצויי פיטורים  1414סעיף סעיף 

הפרשת  

כספים 

פ   "לחשבון פ

  "במקום"

פ  "תשלום פ

)14' י ס"עפ(

  "על חשבון"

פ  "תשלום פ

)14' ללא ס(

!   חובת השלמה - פ"בזכאות לפ

זכות   - פ"ובהעדר זכאות לפ

משיכה למעביד 

!   פטור מהשלמה - פ"בזכאות לפ

העדר   - פ"ובהעדר זכאות לפ

זכות משיכה למעביד  

3636

פפ""לחוק פלחוק פ  1414בחינת תחולת סעיף בחינת תחולת סעיף 

חל   14' האם ס

מכוח הסכם  

?צו הרחבה/קיבוצי

"  על חשבון"

פ"תשלום פ
"  במקום"

פ"תשלום פ

האם לעובד חוזה  

אישי הממלא כל  

?תנאי ההיתר הכללי

כן לא

כן לא
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3737

))טזטז((  צו הרחבה לפנסיה חובהצו הרחבה לפנסיה חובה

    1414  סעיףסעיף  תחולתתחולת  מישורימישורי  שלושתשלושת  בחינתבחינת42)42)

  ::חובהחובה  בפנסיהבפנסיה  פיטוריםפיטורים  פיצוייפיצויי  לחוקלחוק

;;תקופת ההפרשהתקופת ההפרשה))אא((  

;;שיעור ההפרשהשיעור ההפרשה))בב((  

..השכר המבוטחהשכר המבוטח))גג((  

3838

פי צו ההרחבהפי צו ההרחבה--היקף ההפרשות עלהיקף ההפרשות על

חלק  חלק  שנהשנה

מעבידמעביד

פיצויי פיצויי חלק עובדחלק עובד

פיטוריםפיטורים

ככ""סהסה

200820080.833%0.833%0.833%0.833%0.834%0.834%2.5%2.5%

200920091.66%1.66%1.66%1.66%1.68%1.68%5%5%

201020102.5%2.5%2.5%2.5%2.5%2.5%7.5%7.5%

201120113.33%3.33%3.33%3.33%3.34%3.34%10%10%

201220124.16%4.16%4.16%4.16%4.18%4.18%12.5%12.5%

201320135%5%5%5%5%5%15%15%

201420146%6%5.50%5.50%6%6%17.5%17.5%

3939

פפ""פפהיקף הפרשות לחשבון היקף הפרשות לחשבון 

הפרשה  הפרשה  שנהשנה

חודשיתחודשית

הפרשה  הפרשה  

שנתיתשנתית

יתרת יתרת 

פיצויים פיצויים 

200820080.834%0.834%10.008%10.008%89.992%89.992%

200920091.68%1.68%20.16%20.16%79.84%79.84%

201020102.5%2.5%30%30%70%70%

201120113.34%3.34%40.08%40.08%59.92%59.92%

201220124.18%4.18%50.16%50.16%49.84%49.84%

201320135%5%60%60%40%40%

201420146%6%72%72%28%28%
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4040

היקף הפרשות שכיח לחשבון היקף הפרשות שכיח לחשבון 

פיצויי פיטורים בקופות גמלפיצויי פיטורים בקופות גמל

קופת  קופת  

הגמלהגמל

הפרשה  הפרשה  

חודשיתחודשית

הפרשה  הפרשה  

שנתיתשנתית

יתרת יתרת 

פיצויים פיצויים 

ביטוח  ביטוח  

מנהליםמנהלים

881/31/3%%100%100%00

קרן פנסיה  קרן פנסיה  

מקיפהמקיפה

6%6%72%72%28%28%

פי צו  פי צו  - - עלעל

ההרחבה  ההרחבה  

6%6%72%72%28%28%

4141

))11אא((  1414המחשת תחולת סעיף המחשת תחולת סעיף 

מנהליםמנהלים  ביטוחביטוח  ::''אא  דוגמאדוגמא��

))מלאהמלאה  במשרהבמשרה((  רצופותרצופות  שניםשנים  1010  ==  כוללכולל  ותקותק

000000₪₪,,1010==אחרוןאחרון  יסודיסוד  שכרשכר

    לעובדלעובד  בוצעהבוצעה  העבודההעבודה  תקופתתקופת  כלכל  במהלךבמהלך

    הכוללהכולל((  מנהליםמנהלים  לביטוחלביטוח  ובמועדובמועד  מלאהמלאה  הפרשההפרשה

..))33%%//8811  שלשל  חודשיחודשי  בשיעורבשיעור  פפ""פפ  חשבוןחשבון

))העבודההעבודה  בתוםבתום((  ₪ ₪ 000000,,8080==צבירהצבירה  אישוראישור

4242

))22אא((  1414המחשת תחולת סעיף המחשת תחולת סעיף 

מנהליםמנהלים  ביטוחביטוח  ::''אא  דוגמאדוגמא��

פפ""לפלפ  בזכאותבזכאות1)1)

!!2020₪₪,,000000ישליםישלים  המעבידהמעביד  - -   1414  ''סס  ללאללא��

!!מהשלמהמהשלמה  פטורפטור  המעבידהמעביד  - -   1414  ''סס  יי""עפעפ��

פפ""לפלפ  זכאותזכאות  בהעדרבהעדר2)2)

  !!למשיכהלמשיכה  המעבידהמעביד  זכותזכות  - -   1414  ''סס  ללאללא��

!!למעבידלמעביד  משיכהמשיכה  זכותזכות  העדרהעדר  - -   1414  ''סס  יי""עפעפ��
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4343

))11בב((  1414המחשת תחולת סעיף המחשת תחולת סעיף 

מקיפהמקיפה  פנסיהפנסיה  קרןקרן  ::''בב  דוגמאדוגמא��

))מלאהמלאה  במשרהבמשרה((  רצופותרצופות  שניםשנים  1010  ==  כוללכולל  ותקותק

000000₪₪,,1010==אחרוןאחרון  יסודיסוד  שכרשכר

    לעובדלעובד  בוצעהבוצעה  העבודההעבודה  תקופתתקופת  כלכל  במהלךבמהלך
    מקיפהמקיפה  פנסיהפנסיה  לקרןלקרן  ובמועדובמועד  מלאהמלאה  הפרשההפרשה

    פפ""פפ  חשבוןחשבון  הכוללהכולל((  מיטיבמיטיב  הסדרהסדר  פיפי- - עלעל
..))66%%  שלשל  חודשיחודשי  בשיעורבשיעור

))העבודההעבודה  בתוםבתום((  ₪ ₪ 000000,,6060==צבירהצבירה  אישוראישור

4444

))22בב((  1414המחשת תחולת סעיף המחשת תחולת סעיף 

פנסיהפנסיה  קרןקרן  ::''בב  דוגמאדוגמא��

פפ""לפלפ  בזכאותבזכאות1)1)

!!4040₪₪,,000000ישליםישלים  המעבידהמעביד  - -   1414  ''סס  ללאללא��

!!לבדלבדבב  ₪ ₪   2828,,000000  תשלוםתשלום  - -   1414  ''סס  יי""עפעפ��

פפ""לפלפ  זכאותזכאות  בהעדרבהעדר2)2)

  !!למשיכהלמשיכה  המעבידהמעביד  זכותזכות  - -   1414  ''סס  ללאללא��

!!למעבידלמעביד  משיכהמשיכה  זכותזכות  העדרהעדר  - -   1414  ''סס  יי""עפעפ��

4545

))11גג((  1414המחשת תחולת סעיף המחשת תחולת סעיף 

ההרחבהההרחבה  צוצו  פיפי--עלעל  גמלגמל  קופתקופת  ::''גג  דוגמאדוגמא��

))20142014--20232023((  רצופותרצופות  שניםשנים  1010  ==  כוללכולל  ותקותק

000000₪₪,,1010==אחרוןאחרון  יסודיסוד  שכרשכר

    מלאהמלאה  הפרשההפרשה  לעובדלעובד  בוצעהבוצעה  20142014  מינוארמינואר  החלהחל
    לשיעורילשיעורי  בהתאםבהתאם  גמלגמל  לקופתלקופת  ובמועדובמועד

    פפ""פפ  חשבוןחשבון  הכוללהכולל((  ההרחבהההרחבה  בצובצו  ההפרשותההפרשות
..))66%%  שלשל  חודשיחודשי  בשיעורבשיעור

))העבודההעבודה  בתוםבתום((  ₪ ₪   000000,,6060  ==  צבירהצבירה  אישוראישור



16

4646

))22גג((  1414המחשת תחולת סעיף המחשת תחולת סעיף 

ההרחבהההרחבה  צוצו  פיפי--עלעל  גמלגמל  קופתקופת  ::''גג  דוגמאדוגמא��

פפ""לפלפ  בזכאותבזכאות1)1)

!!לבדלבדבב  ₪ ₪   4040,,000000  תשלוםתשלום  - -   1414  ''סס  יי""עפעפ��

פפ""לפלפ  זכאותזכאות  בהעדרבהעדר2)2)

!!משיכהמשיכה  זכותזכות  העדרהעדר  - -   1414  ''סס  יי""עפעפ��

4747

))11דד((  1414המחשת תחולת סעיף המחשת תחולת סעיף 

ההרחבהההרחבה  צוצו  פיפי--עלעל  גמלגמל  קופתקופת  ::22''גג  דוגמאדוגמא��

))20052005--20142014((  רצופותרצופות  שניםשנים  1010  ==  כוללכולל  ותקותק

000000₪₪,,1010==אחרוןאחרון  יסודיסוד  שכרשכר

    מלאהמלאה  הפרשההפרשה  לעובדלעובד  בוצעהבוצעה  20082008  מינוארמינואר  החלהחל

    לשיעורילשיעורי  בהתאםבהתאם  גמלגמל  לקופתלקופת  ובמועדובמועד

..ההרחבהההרחבה  בצובצו  ההפרשותההפרשות

))העבודההעבודה  תוםתוםבב((  ₪ ₪ 000000,,1515==צבירהצבירה  אישוראישור

4848

))22דד((  1414המחשת תחולת סעיף המחשת תחולת סעיף 

ההרחבהההרחבה  צוצו  פיפי--עלעל  גמלגמל  קופתקופת  ::22''גג  דוגמאדוגמא��

פפ""לפלפ  בזכאותבזכאות1)1)

!!לבדלבדבב  ₪₪  7171,,759759  תשלוםתשלום  - -   1414  ''סס  יי""עפעפ��

))ואילךואילך  20082008--ממ((

פפ""לפלפ  זכאותזכאות  בהעדרבהעדר2)2)

!!המשיכההמשיכה  זכותזכות  עלעל  ויתורויתור  - -   1414  ''סס  יי""עפעפ��

))ואילךואילך  20082008--ממ((
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4949

הפרשה  הפרשה  שנהשנה

חודשיתחודשית

הפרשה  הפרשה  

שנתיתשנתית

יתרת יתרת 

פיצוייםפיצויים

יתרת יתרת 

פיצויים פיצויים 

20072007--200520050000100%100%30,00030,000

200820080.834%0.834%10.008%10.008%89.992%89.992%8,9998,999

200920091.68%1.68%20.16%20.16%79.84%79.84%7,9847,984

201020102.5%2.5%30%30%70%70%7,0007,000

201120113.34%3.34%40.08%40.08%59.92%59.92%5,9925,992

201220124.18%4.18%50.16%50.16%49.84%49.84%4,9844,984

201320135%5%60%60%40%40%4,0004,000

201420146%6%72%72%28%28%2,8002,800

71,75971,759::ככ""סהסה

5050

))יזיז((  צו הרחבה לפנסיה חובהצו הרחבה לפנסיה חובה

    שלשל  למפרעלמפרע  תחולהתחולה  עלעל  חוזיתחוזית  לסכםלסכם  ניתןניתן  האםהאם43)43)

    ממועדממועד  פיטוריםפיטורים  פיצוייפיצויי  לחוקלחוק  1414  סעיףסעיף

??ואילךואילך  העבודההעבודה  יחסייחסי  תחילתתחילת

    מזכהמזכה  שאינהשאינה((  התפטרותהתפטרות  שלשל  במקרהבמקרה  האםהאם44)44)

    רשאירשאי  המעסיקהמעסיק  ))פיטוריםפיטורים  בפיצוייבפיצויי

    הכספיםהכספים  אתאת  לטובתולטובתו  למשוךלמשוך  אוטומאטיתאוטומאטית

    בהנחהבהנחה  הפיטוריםהפיטורים  פיצוייפיצויי  בחשבוןבחשבון  שנצברושנצברו

??פיטוריםפיטורים  פיצוייפיצויי  לחוקלחוק  1414  סעיףסעיף  חלחל  שלאשלא

5151

עבודהעבודהחדשה בדיני חדשה בדיני פסיקה פסיקה 

הפניקסהפניקס    1212--0505--2365923659    אא""עשעש��

מדינתמדינת    ''ננ  ממ""בעבע    לביטוחלביטוח  חברהחברה

))20132013..99..1212  מיוםמיום((  ישראלישראל

  אתאת  לוודאלוודא  הביטוחהביטוח  חברתחברת  חיובחיוב

המעבידהמעביד  לזכותלזכות  העובדהעובד  הסכמתהסכמת

  הפיטוריםהפיטורים  פיצוייפיצויי  כספיכספי  למשיכתלמשיכת

  לאורלאור((  אישיתאישית  גמלגמל  בקופתבקופת  שנצברושנצברו

))פיטוריםפיטורים  פיצוייפיצויי  לחוקלחוק  2626  סעיףסעיף
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5252

))יחיח((  צו הרחבה לפנסיה חובהצו הרחבה לפנסיה חובה

    מזכהמזכה  שאינהשאינה((  התפטרותהתפטרות  שלשל  במקרהבמקרה  האםהאם45)45)

    להשליםלהשלים  מחויבמחויב  המעסיקהמעסיק  ))פיטוריםפיטורים  בפיצוייבפיצויי

    פיצוייפיצויי  בחשבוןבחשבון  שנצברושנצברו  הפיטוריםהפיטורים  פיצוייפיצויי  אתאת

    פיצוייפיצויי  לחוקלחוק  1414  סעיףסעיף  שחלשחל  בהנחהבהנחה  פיטוריםפיטורים

??פיטוריםפיטורים

    אתאת  להגדיללהגדיל  ,,צדדיתצדדית--חדחד  ,,רשאירשאי  מעסיקמעסיק  האםהאם46)46)

    פיטוריםפיטורים  פיצוייפיצויי  לחשבוןלחשבון  ההפרשהההפרשה  שיעורשיעור

??))))אא((99  סעיףסעיף((

5353

))יטיט((  צו הרחבה לפנסיה חובהצו הרחבה לפנסיה חובה

    פיטוריםפיטורים  לפיצויילפיצויי  ההפרשהההפרשה  הגדלתהגדלת  עלעל  האםהאם47)47)

    לחוקלחוק  1414  סעיףסעיף  אוטומאטיתאוטומאטית  יחוליחול  כאמורכאמור

    ??פיטוריםפיטורים  פיצוייפיצויי

    בחלקבחלק  כאשרכאשר  פיטוריםפיטורים  פיצוייפיצויי  יחושבויחושבו  כיצדכיצד48)48)

    לחוקלחוק  1414  סעיףסעיף  חלחל  לאלא  העסקההעסקה  מתקופתמתקופת

    לחוקלחוק  1414  סעיףסעיף  חלחל  וביתרתהוביתרתה  פיטוריםפיטורים  פיצוייפיצויי

??פיטוריםפיטורים  פיצוייפיצויי

5454

))ככ((  צו הרחבה לפנסיה חובהצו הרחבה לפנסיה חובה

    הכספיםהכספים  אתאת  לשלוללשלול  רשאירשאי  מעסיקמעסיק  האםהאם49)49)

    שלשל  במקרהבמקרה  פיטוריםפיטורים  פיצוייפיצויי  בחשבוןבחשבון  שנצברושנצברו

    שבוצעהשבוצעה  פליליתפלילית  עבירהעבירה  עקבעקב  העובדהעובד  פיטוריפיטורי

??העסקתוהעסקתו  במסגרתבמסגרת  ידוידו  עלעל

    הפרשותהפרשות  ישליםישלים  לאומילאומי  לביטוחלביטוח  המוסדהמוסד  האםהאם50)50)

    ??המעסיקהמעסיק  ידיידי--עלעל  כדיןכדין  בוצעובוצעו  שלאשלא  פנסיוניותפנסיוניות
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5555

""משולש השכרמשולש השכר""
חוזה אישי/הודעה לעובד

חות נוכחות"דותלושי שכר

התאמה מלאה

5656

פירוט תנאי העבודהפירוט תנאי העבודה: : 11טופס טופס 

פרטי העובד והמעבידפרטי העובד והמעביד1)1)

סיום יחסי העבודה סיום יחסי העבודה //מועד התחלהמועד התחלה2)2)

הגדרת תפקידהגדרת תפקיד3)3)

ישירישיר  ממונהממונה4)4)

השכרהשכר  בסיסבסיס5)5)

5757

פירוט תנאי העבודהפירוט תנאי העבודה: : 11טופס טופס 

(*)(*)מותנים מותנים //תשלומים קבועיםתשלומים קבועים6)6)

שבוע עבודה רגיל  שבוע עבודה רגיל  //יוםיום7)7)

יום מנוחה שבועייום מנוחה שבועי8)8)

פנסיוניפנסיוני  ביטוחביטוח9)9)

רלוונטירלוונטי  מעבידיםמעבידים  ארגוןארגון  פרטיפרטי10)10)

    ))כסףכסף  בשווהבשווה  ושכרושכר  תשלוםתשלום  מועדימועדי  ::לרבותלרבות((  (*)(*)
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5858

הפרשות פנסיוניותהפרשות פנסיוניות: : 22טופס טופס 

    בהפרשותבהפרשות  החלהחל  המעבידהמעביד  בהןבהן  בנסיבותבנסיבות��
  מועדמועד  לאחרלאחר  הפנסיוניותהפנסיוניות

למסורלמסור  עליועליו  11  טופסטופס  מסירתמסירת

    נפרדתנפרדת  הודעההודעה  לעובדלעובד  כךכך  עלעל

..))))88)()(אא((22  סעיףסעיף((

    קופתקופת  סוגסוג  אתאת  לפרטלפרט  המעבידהמעביד  עלעל  22  בטופסבטופס��
    העובדהעובד  השתתפותהשתתפות  היקףהיקף  ,,הרלוונטיתהרלוונטית  הגמלהגמל

      ..ההפרשותההפרשות  התחלתהתחלת  מועדמועד  אתאת  וכןוכן  והמעבידוהמעביד

5959

לחוק הגנת השכרלחוק הגנת השכר" " התוספתהתוספת""

  ))המשךהמשך((  ""לעובדלעובד  ששולםששולם  השכרהשכר""5)5)

  המובאיםהמובאים  האחריםהאחרים  והתשלומיםוהתשלומים  השכרהשכר  כלכל  סךסךו ו --
    פנסיוניותפנסיוניות  זכויותזכויות  לענייןלעניין  בחשבוןבחשבון

    ,,אחרותאחרות  סוציאליותסוציאליות  זכויותזכויות  אואו

הזכויותהזכויות  סוגסוג  לפילפי  שיפורטשיפורט

..  בחשבוןבחשבון  מובאמובא  הואהוא  שלגביהןשלגביהן

  חסרחסר  בזיהויבזיהוי  אפשריתאפשרית  הקלההקלה  ::תוצאהתוצאה��
!!סוציאליותסוציאליות  ובזכויותובזכויות  פנסיוניותפנסיוניות  בהפרשותבהפרשות

6060

לחוק הגנת השכרלחוק הגנת השכר" " התוספתהתוספת""

""הניכוייםהניכויים""6)6)

הכנסההכנסה  מסמס  ניכויניכויאא--

לאומילאומי  ביטוחביטוח  דמידמי  ניכויניכויב ב --

בריאותבריאות  דמידמי  ניכויניכויגג--

גמלגמל  לקופתלקופת  ניכויניכויד ד --

אחראחר  ניכויניכוי  כלכלה ה --

הניכוייםהניכויים  כלכל  סךסךו ו --
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6161

לחוק הגנת השכרלחוק הגנת השכר" " התוספתהתוספת""

מעסיקמעסיק  הפרשותהפרשות7)7)

    ,,לעובדלעובד  סוציאלייםסוציאליים  תנאיםתנאים  בעבורבעבור  המעסיקהמעסיק  תשלומיתשלומי

    מנוכיםמנוכים  ואינםואינם  לעובדלעובד  ישירותישירות  משולמיםמשולמים  שאינםשאינם

..גמלגמל  לקופתלקופת  המעבידהמעביד  הפרשותהפרשות  לרבותלרבות  העובדהעובד  משכרמשכר

""הפירעוןהפירעון  פרטיפרטי""8)8)

))ברוטוברוטו((  הכוללהכולל  הסכוםהסכוםאא--

    ))נטונטו((  בפועלבפועל  הסכוםהסכוםבב--

))ןן--חח  פרטיפרטי  לרבותלרבות((  השכרהשכר  תשלוםתשלום  דרךדרךגג--

6262

אחריות 

מעסיק

מישור 

מנהלי
מישור 

פלילי

מישור 

אזרחי

מעסיק  ' עובד נ

ד לעבודה"בבי

מעסיק  ' מדינה נמעסיק' מדינה נ

ד לעבודה"בבי

6363

מדרג אחריותמדרג אחריות  - - מישור מנהלי מישור מנהלי 

'  חלק א

לתוספת 

השנייה

'  חלק ב

לתוספת 

השנייה

'  חלק ג

לתוספת 

השנייה
5,000

  ₪

20,000 ₪

35,000 ₪
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6464

""משולש קבלנות שירותמשולש קבלנות שירות""

 - חוזה מזמין שירות

קבלן שירות  
הודעות תנאי  

העבודה   של  

קבלן  שירות  

לעובדיו

הודעת מזמין שירות לעובד קבלן שירות

התאמה מלאה

6565

6666
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