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למחירים לחץ על הקישור:
לתיאור לחץ על הקישור:
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הסדר הביניים בדבר הפרשות לקופות גמל בגין רכיבים שאינם פנסיוניים

הסכם קיבוצי
בדבר הסדר ביניים להפרשות לקופת גמל לפי מרכיבי השכר והתשלומים
האחרים שאינם פנסיוניים
הסכם מיום  ,10.8.1995והסכמים מתקנים  -נוסח משולב
תוכן הענינים
1

עמ'
סע'
הפניה :ראה לענין הגדלת ההפרשות בגין
רכיבי שכר שאינם פנסיוניים ,בסעיף (5.2ב)
להסכם המסגרת מיום  ,8.5.2013אשר שולב
בפרק  991.4.16לקובץ ההסכמים הקיבוציים.
הצדדים והמבוא
1
 .1תוקף המבוא והנספחים
2
( .2א) תחולת ההסכם וצירוף צדדים
2
(ב) נספח להסכמי שכר
3
 .3הגדרת "קופת גמל" ו"פנסיה צוברת" 3
 .4זמניות ההסדר
3
3
( .5א) ההפרשה מיום 1.1.95
3
ההפרשה הרטרואקטיבית
3
(ב) ההפרשה מיום 1.1.96
4
(ג) ההפרשה מיום 1.1.97
4
(ד) אי-הוספת זכאות לרכיבי שכר
4
(ה) לא תהיה הפרשה בגין גילום מס
4
 .6זכאות עובד לסכומים בקופת הגמל
		
 .7זכות לארגוני העובדים להמשיך
4
בהסדר הביניים בגין המחלוקת
4א
 .8פיצוי חד פעמי לגימלאים
		
 .9עובד שכבר זוכה להפרשות בגין
אותם הרכיבים
5
5
 .10סייגים
( .11א)(-ב)( ,ה) התחייבות לתיקון החקיקה 5

עמ'
סע'
(ג) עת הפסקת ההפרשות לפי הסכם זה 5
		
(ד) העברת הפקדות מקופת גמל
5
לפנסיה צוברת
11
הסכם בשל העיכוב בחקיקה
		
 .12הוראות הסכמי שכר להפרשה
לפנסיה צוברת
6
		
התחייבות שלא לתבוע הפרשה
6
רטרואקטיבית
		
 .13ברירת האיגודים להמשיך
בהסדר הביניים לאחר הפסקתו
6
		
 .14זכות איגוד מקצועי להצטרף
6
להסדר שונה
6
 .15תוקף הסכמות קודמות
 .16הגשה לרישום
6
רשימת הנספחים
7
7
נספח א' רשימת הדירוגים
נספח ב' רכיבים החל מ 1.1.95 -
8
נספח ג' רכיבים החל מ 1.1.96 -
8
8
נספח ד' רכיבים החל מ 1.6.97 -
נספח ה' חילוקי דעות  -הכרה כ"עמיתים
ותיקים"
9
9
נספח ו'  -עלויות
הסכם הצטרפות הסתדרות המהנדסים 13
		
כתב הצטרפות לעובדי הדירוג האחיד
בשירות הציבורי
15

בין :ממשלת ישראל ,בשם מדינת ישראל;
מרכז השלטון המקומי ,בשמו ובשם הרשויות המקומיות ,למעט הערים הגדולות;
שלוש הערים הגדולות (ירושלים ,תל-אביב וחיפה);
הסוכנות היהודית לארץ-ישראל ,בשמה ובשם ההסתדרות הציונית העולמית,
הקרן הקיימת לישראל וקרן היסוד;
המוסדות להשכלה גבוהה;
(להלן" :המעסיקים")
לבין :הסתדרות העובדים הכללית החדשה
1

(להלן" :ההסתדרות")

ראה את הערת מראי המקום ,מעבר לדף.
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