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 צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק  
שצווי ההרחבה  , זכו העובדים בישראל 2008רק בשנת •

לביטוח , הפנסיה אינם חלים עליהם לעניןהענפיים 
 פנסיוני

 :לעומת הסדרי הפנסיה אחרים, חסרונות עיקריים בצו 3•

השכר , לכל היותר -תקרת ההפרשה נמוכה יחסית. א•
אינו זכאי לצבירה  , מי ששכרו גבוה יותר. הממוצע במשק

 .פנסיונית על מלוא שכרו

רק לקראת שנת ;  אחוזי ההפרשה נמוכים מהרגיל. ב•
 -תגמולי עובד: הם הגיעו למקובל בקרן פנסיה 2014
 .6-8.3% -פיצויי פיטורים, 6% -תגמולי מעביד, 5.5%

אך הצו אינו מגדיר את גובה , אפשרי" ביטוח מנהלים. "ג•
 .ביטוח אובדן כושר עבודה במסגרת זו
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 מהות הביטוח
צו   מכח, הצו חל רק על מי שאין לו הסדר טוב יותר•

, הסכם קיבוצי, ('חקלאות וכו, תעשיה)הרחבה ענפי 
 .חוזה אישי  מכחאו 

לבטח את העובד  ( 3סעיף )הצו מאפשר למעביד •
ובלבד שתכלול גם ... לקיצבהלרבות בקופת גמל "

באותה קופה או בקופה  , ונכותכיסויים למקרה מוות 
חובה לבטח גם למקרה של אובדן כושר : היינו, "אחרת
 (2008 -מ, ביטוח מנהלים= קופת גמל לקצבה]. עבודה

, בקרן פנסיה מקיפה כלול ביטוח הנכות בביטוח עצמו)•
בביטוחי המנהלים יש לרכוש . ללא אפשרות ביטול

 (.בנפרד ע"אכביטוח 
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 הפרשה לביטוח מנהלים
 5%אחוזי ההפרשה המקובלים בביטוח המנהלים הם •

 8.3% -ו, (לתגמולים)מעביד  5%, (לתגמולים)עובד 
 (נערך בנפרד ע"אכביטוח . )לפיצויים

על , לכאורה, עולה 2014ההפרשה לתגמולים בשנת •
 .הדרוש לקיום הפוליסה

"  העודף"מוצע למעביד ולעובד להסכים כי התשלום •
יוקדש לביטוח אובדן כושר עבודה לפי  ( 1.5%)לתגמולים 

 .משכר העובד 75%היינו , המקובל

והעובד ישלים את , בכך ייצא המעביד ידי חובתו לפי הצו•
 .צרכיו הפנסיוניים
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 "14סעיף "

הפרשת המעביד לפיצויי פיטורים במסגרת צו הרחבה •
בהתאם לאחוז   -זה באה במקום תשלום פיצויים

 והכללת כל רכיבי השכר, תקופת התשלום, התשלום

 72%לפיצויים  6%מכסה ההפרשה של  2014משנת •
לקרן  , 8.3%במקרה של הפרשה של ; מהחבות לפיצויים

 100%מכסה ההפרשה , פנסיה או לביטוח מנהלים
 .מהחבות לפיצויים משנה זו
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 השלמת פיצויי פיטורים
הסכום הצבור בהסדר הפנסיוני ישוחרר לעובד בכל •

 (למעט בשלילת פיצויים)מקרה של סיום העבודה 

 [העובד מוגבל במשיכת כספי הפיצויים מקופת הפנסיה]•

 :לפי החוק, לפיצויי פיטורים מלאיםלגבי מי שזכאי •

יש להשלים את מלוא הפיצויים לתקופה   2007עד תום •
 (שכר אחרון כפול שנים)

,  ובהנחה שהופרש לפיצויים לפי הצו בלבד, 2008משנת •
 : יש להשלים

 מהפיצויים המגיעים 10%הפיצויים הצבורים הם •

המעביד חייב  , החוק מכחאם העובד זכאי לפיצויים •
 .לפי שכר אחרון, משכר חודש אחד 90%: 2008עבור 
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 (המשך)השלמת פיצויי פיטורים 

  20%הפיצויים הצבורים הם : 2009עבור שנת •
,  לעובד הזכאי לפיצויים מלאים. מהפיצויים המגיעים

 משכר חודש אחרון 80%השלמת הפיצויים היא 

 משכר חודש אחרון 70% -2010לשנת •

 60% -2011לשנת •

 50% -2012לשנת •

 40% - 2013משנת •

 (בלבד 6%בהפרשת ) 28% -ואילך 2014משנת •
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