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  הסכם פנסיה וביטוח בענף ההובלה
הסכם פנסיה וביטוח בענף ההובלה 1

תוכן הענינים
עמ' סע'   עמ'  סע' 

סעיפים מתוך ההסכם מיום 5.1.2006
- כפי שתוקן כמפורט בהערת מראי המקום2

להלן סעיפים 5 - 7 להסכם מיום 5.1.06 )שמספרו 06/ 7003(, בין התאחדות מפעלי 
הובלה בישראל לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה - האגף לאיגוד מקצועי:

קרן פנסיה מקיפה  .5

ממועד  החל  עובד,  כל  יבוטח  זה  הסכם  של  לתוקף  כניסתו  ממועד  החל  א. 
תחילת עבודתו במפעל, בקרן פנסיה מקיפה חדשה. לעניין הסכם זה "קרן 
ההון,  שוק  על  הממונה  אישור  את  שקיבלה  פנסיה  קרן   - חדשה"  פנסיה 

שם הפרק, תוכן הענינים והערות השוליים הוספו על ידי עורכי קובץ ההסכמים הקיבוציים.  1
ראה את הערת מראי המקום, מעבר לדף.   2

הפניות:
ראה את ההסכם הענפי העיקרי, בפרק  א. 

12.8 לעיל;
ראה את צו ההרחבה, בפרק 12.8.9 להלן. ב. 

כפי   -  5.1.06 מיום  ההסכם  מתוך  סעיפים 
שתוקן כמפורט בהערת מראי המקום

)בהערה( 2 מראי מקום 
1 קרן פנסיה מקיפה   .5
3 דמי הגמולים   .6

)לפי הידוע לנו, סעיף 7 לא קיים -   .7
העורכים(

8)1(. אובדן כושר עבודה מקצועי ועדכון 
השכר ממנו יש לבצע הפקדות לקופת גמל 
3 לקצבה 
6 8)2(. ביטוח ימי מחלה 
7 בסיס השכר   .9
7 הפרשות לגמל ופיצויי פיטורים   .10
8 פנסיית נכות   .11
)בהערה לסע' 8)1(( 5 נספח ב' להסכם 
8 נספח ג': תשלום ימי מחלה 

ההסכם מיום 11.5.00
)בהערה( 9 מראי מקום 
9 תוקף המבוא   .1

רכיבי תוכנית הפנסיה והביטוח   .2
9 )"התוכנית הפנסיונית הכוללת"( 
10 שעור ורכיבי דמי הגמולים   .3
10 השכר לצורך דמי הגמולים   .4
10 דמי הגמולים במקום פיצויי פיטורים   .5

מועדי ערעור רפואי על דחיית תביעה   .6
11 לפנסית נכות ו/או אובדן כושר עבודה 
11 חובת צירוף עובדים לתוכנית   .7
11 ועדה פריטטית וסמכויותיה   .8
11 החלפת סעיפים בהסכם העיקרי   .9
12 שמירת תוקף ועדיפות הוראות   .10
12 תקופת תוקף   .11
12 הגשה לרישום ובקשת צו הרחבה   .12
12 התחייבות קרן הפנסיה 

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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