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  פנסיה מקיפה במשק
פנסיה מקיפה במשק - נוסח משולב

הסכמים קיבוציים וצו הרחבה
תוכן הענינים

עמ' סע'   עמ'  סע' 

'דין כללי' או 'הסדר שיורי' - צו הגדלת ההפרשות להבדיל מהצו הבסיסי

בע"ע 25181-03-19, מלונות הכשרת הישוב בע''מ - שני בן עמי ואח'1, הבחין בית 
הדין בין הצו להגדלת ההפרשות משנת 2016 לבין הצו הפנסיוני הבסיסי, וכתב כי 
"המערערת לא כפרה בחלותו של צו 2016 המגדיל את שיעור ההפקדות בכל המשק... 

ולא רק למי שכפוף לצו ההרחבה הפנסיוני...".

בבר"ע 43036-12-17, להבים כח אדם בע"מ - דינה פוירמן2, נכתב:
"...צו ההרחבה הפנסיוני אינו מהווה 'דין כללי' החל בהעדר הסדר ספציפי 

ע"ע 25181-03-19, ע''ע 10234-10-19, מלונות הכשרת הישוב בע''מ - שני בן עמי ואח'; ניתן   1
ביום 4.3.2021; ופורסם באתר www.court.gov.il; ראה בעיקר בסעיף 15 לפסק.

בר"ע 43036-12-17, להבים כח אדם בע"מ - דינה פוירמן; ניתנה ביום 28.12.2017, ופורסמה   2
שם; הציטטה לקוחה מסעיף 8 להחלטה.

'דין כללי' או 'הסדר שיורי' - הצו הבסיס 
1 להבדיל מצו הגדלת ההפרשות 

ההסכם הקיבוצי הבסיסי
)בהערה( 2 מראי מקום להסכמים 
2 הצדדים 
3 המבוא 
3 תוקף המבוא   .1
3 הגדרות   .2
5 חובת הביטוח הפנסיוני המקיף   .3
6 תחולה   .4
8 שמירת זכויות והגדלת הפרשות   .5
חובת הביטוח הפנסיוני )השכר המבוטח,   .6

8 שיעורי ההפרשות, תקופת המתנה ועוד( 
הפניה: לענין הגדלת ההפרשות, ראה   

הסכם נוסף, להלן.
תשלום לקרן ו/או לקופת ביטוח במקום   .7

11 פיצויי פיטורים 
11 משיכת כספים על ידי מעביד - הגבלתה   .8
11 השלמת פיצויי פיטורים   .9

10. זכויות העובדים לפנסיית זיקנה, נכות 
12 ושאירים 
13 )בוטל(   .11
13 )סעיף נוסף שהושמט - בהערה( 

הוראות כלליות ומנגנון יישוב חילוקי   .12
13 דעות 

פניה לשר התעשייה, המסחר והתעסוקה -   .13
14 בקשה למתן צו הרחבה 
14 נספח א' 

הסכם מיום 3.4.2016 )הגדלת ההפרשות, 
14א אובדן כושר עבודה ועוד( 

צו הרחבה ]נוסח משולב[ לפנסיה חובה
)בהערה( 14ה מראי מקום לצו ההרחבה 

14ה הרישא 
14ה הגדרות   .2
15 חובת הביטוח הפנסיוני המקיף   .3
16 תחולה   .4
17 שמירת זכויות והגדלת הפרשות   .5
18 חובת הביטוח הפנסיוני   .6

תשלום לקרן ו/או לקופת ביטוח במקום   .7
21 פיצויי פיטורים 
21 משיכת כספים על ידי מעביד - הגבלתה   .8
21 השלמת פיצויי פיטורים   .9

זכויות העובדים לפנסיית זקנה, נכות   .10
22 ושאירים 

23 צו בדבר הגדלת הפרשות, אובדן כושר ועוד 
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http://www.glima.info/prices.html :למחירים לחץ על הקישור  
http://www.glima.info/benefits.html :להסבר לחץ על הקישור  
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