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 ההיסטוריה המטורפת של הפנסיה

פנסיות  
יסוד בניהול  
 ההסתדרות

פנסיות  
 מקיפות

הפרשה  
 לפיצויים

גרעון  
 אקטוארי

1995 – 
סגירת  

הוותיקות  
ופתיחת  
 המקיפות



 האישור הכללי – 1998

הוניים מנהלים ביטוחי 

עובד – מנהלים ביטוח :14 'ס בעניין הכללי אישור 

  ,5.5 עובד – פנסיה קרן ;2.5 -ו 8.33 ,5 מעביד ,5

 .6 -ו 6 מעביד

בשיעורים פנסיה/מנהלים בביטוחי כספים קליטת  

 .נוקשים

הכסף יופקד היכן בוחר המעביד.  



 העולם מתהפך 2007 – 2003

ראשית חקיקה סוף סוף! 

לפיצויים מרכזיות קופות נסגרות. 

הוניים ביטוחים יותר אין. 

פנסיה / לביטוחים גמישה כספים קליטת. 

לעובדים עוברת הבחירה 



 ...פנסיה חובה ועוד – 2008

המשק כל על הרחבה צו... 

6 ,6 ,5.5 עד בפעימות 

מנהלים בביטוחי מובטחים מקדמים אין 

חוגגים הסדרים מנהלי. 

 

 



 !12תיקון  –העתיד כבר כאן 

  שיעור ולפיה ... התניה בהסכם או בדין נקבעה

 של מסוים לסוג או מסוימת לקופה ההפקדה

 מסוימת רשימה מתוך שתיבחר לקופה או קופות

  ההפקדה משיעור יותר גבוה יהיה ,קופות של

  זכאי העובד יהיה ,אחרים קופות לסוגי או לקופות

  שנקבעו השיעורים מבין הגבוה ההפקדה לשיעור

 ההסכם או הדין לתיקון עד ,כאמור



 !12תיקון  –העתיד כבר כאן 

 המעביד הפקדות של ברכיבים נעשית ההשוואה

 .ובין העובד ולא

 

  + תגמולים מול ע.כ.א + תגמולים היא ההשוואה

 .פיצויים מול ופיצויים ע.כ.א

 

 !השניים מבין לגבוה זכאי

 



 !12תיקון  –העתיד כבר כאן 

 המעביד הפקדות של ברכיבים נעשית ההשוואה

 .ובין העובד ולא

 

  + תגמולים מול ע.כ.א + תגמולים היא ההשוואה

 .פיצויים מול ופיצויים ע.כ.א

 

 !השניים מבין לגבוה זכאי

 



 האישור הכללי –דוגמא קלאסית 

 

 ביטוח מנהלים
 5%תגמולים 

2.5%ע עד .כ.א 

 8.33%פיצויים 

 פנסיה
 6%תגמולים 

 6%פיצויים 



 רפורמת עובד בוחר סוכן

 

  ,קיבוצי הסכם לרבות ,הסכם או דין כל לפי הזכאי עובד"

  עמית ולהיות להמשיך או גמל לקופת כעמית להצטרף

  באמצעות ,עת בכל ,עסקה לבצעה רשאי ,גמל כקופת

  ביצוע יתנה לא כאמור עובד של ומעביד ,רישיון בעל כל

 רישיון בעל באמצעות שתבוצע בכך עובדו בעבור עסקה

  לעובד מטעמו כלשהי הטבה מתן יתנה ולא ,מסוים

 ."מסוים רישיון באמצעות עסקה בביצוע



יותר  הכספים התבשל אבל בוועדת 
 ...מזה

  יבחר אם אלא ,מעסיק עבור תפעול לבצע יוכל לא סוכן

  של הליך במסגרת חדשים לעובדים מחדל ברירת מוצר

   .מכרז

 

  החודשית מההפרשה 0.6% למתפעל ישלם המעסיק

  ח"ש 10.5 הפחות ולכל העובד של הפנסיוני לביטוח

   .לחודש לעובד



 פנסיית חובה -צו הרחבה 

\ 



 .מכומתת בלתי כספית חשיפה•

 

  דיני של אכיפה להגברת לחוק השנייה התוספת•

 צווי מכוח תשלומים (15") – 'ג חלק ,עבודה

 "פנסיה בעניין הרחבה

 

 

 חשיפות למעביד



  קיבוצי הסכם ונחתם נערך 19/11/2007 בתאריך•

 .במשק מקיף פנסיוני לביטוח כללי

 

  שניתן הרחבה צו לתוקף נכנס 2008.1.1 ביום•

 .להסכם

 

 

 ראשית הדרך –פנסיה חובה 



 

  הסדר לו שאין ,להלן כהגדרתו עובד כל" – לצו (א) 3 'ס

  בכל שיועסק או מועסק אשר ,להלן כהגדרות מיטיב פנסיוני

  ,ולבחור ,זה צו י"עפ מבוטח להיות זכאי יהיה ,עבודה מקום

  בפנסיה שלהלן הקצוב הזמן בפרק למעסיקו בכתב בהודעה

  בה ,הממונה י"ע שאושרה ,לקיצבה גמל קופת לרבות מקיפה

  בסעיף כקבוע זכאות לו קמה בו מהמועד החל מבוטח יהיה

  ,ונכות מוות למקרה כיסויים גם שתכלול ובלבד ,זה לצו 'ז-'ה6

-'ה6 בסעיף לאמור בכפוף והכל אחרת בקופה או קופה באותה

 ".... :להלן 'ז

 

 !החובה



  ביטוח ,פנסיה קרן – הפנסיוני המוצר את לבחור זכאי העובד•

  למקרה גם כיסוי בו שיש ובלבד - לקצבה גמל קופת או מנהלים

 .ונכות מוות

 .הפנסיוני המוצר את לשנות עת בכל זכאי העובד•

  עבודתו תחילת ממועד יום 60 תוך ,בחר לא העובד בו במקרה•

 .חדשה מקיפה פנסיה בקרן יבוטח הוא ,הפנסיוני המוצר את

 זכותו של כל עובד –פנסיה חובה 



 .(א) 4 'ס – הצו חל לא שעליהם "מיטיבים הסדרים"

17.5% על עומד בגינו ההפרשות שיעור אשר ביטוח  

 .לפחות

תקציבית פנסיה. 

קצבה ומקבל חובה פרישת בגיל מעבודתו שפרש מי. 

שנים 21 ובגבר שנים 20 באישה - לו מלאו שטרם מי.   

 

 תחולה –פנסיה חובה 



  הממוצע השכר או העובד שכר של היא הביטוח חובת•

   .השניים מבין הנמוך ,במשק

 

  נדון) פיטורים פיצויי לצורך השכר רכיבי - משמע שכר•

   .(בהמשך

 

  הפרשות שיעור גדל 2014 - 2008  השנים בין•

  של לשיעור עד שנה כל 2.5% -ב והעובד המעביד

17.5%. 

 

 

 מהות ההסדר –פנסיה חובה 



 הזכאות מועד

  חודשים 6 בתום - קודם פנסיוני ביטוח שאין למי•

 .העבודה מתחילת

                

  הראשון מהיום החל - קודם פנסיוני ביטוח שיש למי•

  חודשי 3 לאחר ההפרשות להתחיל ניתן .לעבודתו

  המוקדם המועד - המס שנת בתום או עבודה

  .העבודה תחילת ליום רטרואקטיבית ,מביניהם

 הזכות –פנסיה חובה 



  קרן לאיזו בחירתו על למעסיקו בכתב להודיע העובד על

  :הכספים את להפריש עליו לקצבה גמל קופת או פנסיה

 .עבודתו תחילת מיום יום 60 בתוך

 

  המעסיק אותו יבטח למעסיקו הודיע לא העובד אם

  מקיפה פנסיה בקרן  ,זכאותו לו קמה בו מהמועד

  .חדשה

 

 בחירת העובד –פנסיה חובה 



  ביצוע לצורך העובד של המבוטח השכר" – לצו (ב) 5 'ס

  ובתקנות בחוק כמשמעם ורכיביו העובד שכר ,הינו ההפרשות

 "'ג קטן בסעיף המפורטת התקרה עד ,פיטורים פיצויי

 

  השכר על תחול הפנסיוני הביטוח חובת" – לצו (ג) 5 'ס

  מעת שיעודכן כפי במשק הממוצע השכר או ,לעובד המשולם

 "השניים מבין הנמוך ,לעת

 

  לאופן בהתאם במשק הממוצע השכר" – לצו (ב) 1 'ס

 ".... הלאומי הביטוח לחוק 2 בסעיף המותווה החישוב

 

 השכר המבוטח על פי צו ההרחבה



  השכר לחישוב הבסיס ,הלאומי הביטוח לחוק  '2ס לפי

  ממוצע שכר שהוא – "מדוד שכר" הינו במשק הממוצע

 מעדכן המדוד השכר את .ס"הלמ שמפרסמת שכיר למשרת

  חודשים שיש בחשבון מביא שהוא כך ידי על שבסעיף המנגנון

 או ביגוד או הבראה תשלומי בעקבות) "חריג שכר" יש שבהם

 .(שנה סוף תשלומי

 

 

 

 

 

 "התקרה"



 

 9260 – 2015 בשנת .שנה כל של לינואר 1 -ב הוא החישוב

₪. 

 

 גבוה העובד שכר אם - פנסיוני ביטוח חובת שכר תקרת

 .לכך שמעבר השכר את לבטח חייב אינו המעביד זה מסכום

 

 

 

 

 "התקרה"



 מ"בע יזמקו' נ גימלשטייןמרדכי 
 

  ומכונות מדפסות בשיווק העוסקת חברה של מכירות איש

 .צילום

 

 -:תמורה רכיבי 4 העובד קיבל לעבודתו בתמורה

 .בסיס שכר•

 .מהמכירות 3% של בשיעור עמלות•

   .500$ של אישי בונוס – לחודש $ 100,000 סך מעל מכירות בגין•

 .1,000$ של בסך רבעוני בונוס – רווחית החברה אם•



 מ"בע יזמקו' נ גימלשטייןמרדכי 
 

 .קובע שכר X עבודה שנות מספר = פיטורים פיצויי

 

  לפיצויים הקובע השכר בחשבון יובא הרכיבים מבין אילו

 ?פנסיוני לביטוח גם ולכן

 .בסיס שכר•

 .עמלות•

   .אישי בונוס•

 .רבעוני רווחיות בונוס•



 המסגרת המשפטית

 

  שר" – 1963 – ד"התשכ ,פיטורים פיצויי לחוק 13 'ס

  ,לסוגים או כלל דרך ,בתקנות יקבע ,הכנסת של העבודה ועדת באישור העבודה

  פיצויי לענין העבודה שכר בחשבון שיובאו הכולל העבודה שכר של המרכיבים את

 "...פיטורים

 

  ,(כפיטורים אותה שרואים והתפטרות הפיצויים חישוב) פיטורים פיצויי תקנות

 .1964-ד"תשכ



 המסגרת המשפטית

 

 1 תקנה

 :תקנות אלה הם לעניןהרכיבים שיובאו בחשבון שכר העבודה  (א)

 ;שכר יסוד (1) 

 ;תוספת ותק (2) 

 ;תוספת יוקר המחיה (3) 

 .תוספת משפחה (4) 

  יראו ,מקצועית תוספת או מחלקתית תוספת עבודה בשכר נכללת (ב)

 .היסוד משכר כחלק אלה תוספות

  (א) משנה בתקנת המנויים הרכיבים לפי משתלם העובד שכר היה לא (ג)

 .תוספות ללא הרגיל העבודה   שכר שכרו בחשבון יובא ,מהם חלק לפי או

 



 ?שכר רגיל או תוספת

 !כלל משנה אינו הרכיב שם

  

  משכר חלק מהווה שכר תוספת אם תקבע התוספת של כותרתו לא"

 (ארצי) ע"ע) "התוספת מהות אלא ,פיטורים פיצויי לענין היסוד

 (טופר נינה 'נ חינוך למפעלי החברה 300434/97

 

 .ההוכחה נטל – היחידה המשמעות

 



 המשפטיתהמסגרת 

 המבחן

  

  עבור ושולם פיקציה היה התשלום האם ,הוא זו בסוגיה המבחן..."

  המשתלם שסכום מנת על ...?לאו או העובד של הרגילה עבודתו

  המשמש הכולל מהשכר חלק ולא 'תוספת' יהווה עבודה כשכר

  או בתנאי מותנה יהיה שהתשלום צריך ,פיטורים פיצויי לחישוב

  חדל - המצב משתנה או התנאי מתקיים אין שאם כך ,במצב

 .[אי.די.איי 'נ זבדי 300370/97 (ארצי) ע"ע] "התשלום

 



 בונוסים>< עמלות 

 

  כולו ,עובד של עבודתו שכר היה" - פיטורים פיצוי לתקנות 9 תקנה

  או מהפדיון בחלק או מסוימת עבודה ביצוע בעד משתלם ,מקצתו או

  האחרון כשכרו יראו ,התוצרת כמוה לפי עבודתו שכר עיקר שהיה

  החדשים עשר-שנים של הממוצע השכר את האמור לשכר ביחס

 "לפיטורים שקדמו

 

  והוא ,היסוד כשכר כמוהו ,... ,מהפדיון בחלק המשולם שכר ..."

  (ארצי) ע"ע] "הפיטורים פיצויי חישוב לצורך רלוונטי רכיב מהווה

   .[מ"בע הסתור 'נ סימן עובדיה 300048/98

 



 מ"בע יזמקו' נ גימלשטייןמרדכי 
 

 .הבסיס שכר

 

  כחלק" משתלם העובד של ששכרו ככל" – עמלות

  של הממוצע כשכר האחרון שכרו את רואים "מהפדיון

 ."לפיטורים שקדמו האחרונים החודשים עשר שנים



 מ"בע יזמקו' נ גימלשטייןמרדכי 
  בסכום ,"עידוד שכר" או "פרמיה" במהותו הוא..." - האישי בונוס

  ....מכירה של אישי יעד ביצוע בעד המשולם ,ומדורג קבוע

  מהשכר חלק היא אין ,פיקטיבית ולא אמיתית "פרמיה"ב משמדובר

 ."פיטורים פיצויי תשלום לצורך

  יעד הנדון ובמקרה ,שנקבעת שהנורמה ככל כי..." - הובהר אך

  עד נמוכה כה היא שהנורמה זה במובן ,מלאכותית היא ,המכירות

  למרות ,הפרמיה אזי ,הרגילה העבודה ביצוע בעצם שהיא כך כדי

 ."היסוד משכר כחלק אלא לשכר "תוספת"כ תיחשב לא ,כינוייה

 

  המעביד ברווחי המותנה בונוס ,לפסיקה בהתאם" – הרווחיות בונוס

 ."פיטורים פיצויי תשלום לצורך מהשכר חלק אינו



 רכיבים שונים  
 

 הרכיב 

 שעות נוספות

 עמלות

 13משכורת 

 13משכורת  1/12

 דמי הבראה

1/12 

 לא נכלל/ נכלל 

 לא

 כן

 לא

 לא

 לא

 לא



 רכיבים שונים  
 

 הרכיב 

 שעות נוספות גלובליות

 בונוס שנתי

 ₪__ בונוס קבוע על סך 

 מהמכירות 5%

 סלולר

 גילום רכב

 היעדרות פרמיית אי

 לא נכלל/ נכלל 

 לא

 תלוי

 כן

 כן

 לא

 לא

 לא



 רכיבים שונים  
 

 הרכיב 

 דמי חופשה

 דמי חג

 דמי מחלה

 לא נכלל/ נכלל 

 כן

 כן

 כן



 !על השתתפותכםתודה 
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