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  רציפות זכויות פנסיה - בין הממשלה לבין קופות פנסיה
הסכם להבטחת רציפות זכויות הפנסיה במעבר עובדים משרות

המדינה לקרנות הפנסיה של ההסתדרות ומהקרנות לשרות המדינה
שנערך ונחתם בירושלים ביום כ"ט לחודש אייר התשל"ג )31.5.73(

תוכן הענינים
עמ' סע'   עמ'  סע' 

היחס בין הסכם זה לבין התקנון האחיד - פסיקה
הזכויות  רציפות  להוראות  כפוף  זה  בפרק  המובא  הרציפות  הסכם  האם  השאלה, 
שבתקנון האחיד, נדונה בבג"ץ 2944/10, אברהם קוריצקי ואח' נ' בית הדין הארצי 
לעבודה ואח'1. נפסק כי ההסכם אינו כפוף וכי הפחתת גמלתם של גימלאים )באלפי 
ניתן  ואח';  לעבודה  הארצי  הדין  בית  נ'  ואח'  קוריצקי  אברהם   ,8692/11  ,2944/10 בג"ץ   1
ישומו של בג"ץ  www.court.gov.il. החלטה בדבר דרך  ופורסם באתר   ,13.10.2015 ביום 
נדחתה:  נוסף  לדיון  )בקשה  שם  ופורסמה   ,21.10.2018 ביום  ניתנה  קוריצקי,  בענין  הנ"ל 
)המשך ההערה בעמוד הבא(

)בהערה( 2 מראי מקום והעברת "מקום עבודה" 

היחס בין הסכם זה לבין התקנון האחיד - 
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ניתן לרכוש מנוי למהדורת האינטרנט של "משפט העבודה והסכמים קיבוציים":
http://www.glima.info/prices.html :למחירים לחץ על הקישור  
http://www.glima.info/benefits.html :להסבר לחץ על הקישור  
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