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,  הצו חל על מי שאין לו הסדר טוב יותר לפי חוק הסכמים קיבוציים

במקרה זה חובת ההפקדות לפנסיה מקיפה על פי הצו ובשיעורים 

לפי נתוני (חלה רק עד תקרת השכר הממוצע במשק , המנויים בו
לפי  , )₪ 9,089ל"מל

.לפי הנמוך, או השכר המשולם לעובד, עדכונו מעת לעת

ואילך מכוח   1.1.2014התשלומים הפנסיוניים אשר יחולו מאז יום  

:צו ההרחבה הם 
על חשבון המעביד–לתגמולים  6.0%

על חשבון המעביד–לתגמולים  5.5%

על חשבון המעביד–על חשבון הזכאות  לפיצויים  6.0%
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:הצו מחריג את האוכלוסיות הבאות 

ן  /בתקופת העסקתם 20ונשים מעל  21הצו חל על גברים מעל .  א

, מיגזרכך שמי שלא שירת בצבא עקב (ן לגיל האמור /עד הגיעם     
מועד תחילת  , הצו אינו חל עליו–' אידיאולוגיה וכו, בריאות     

).העבודה יחשב לתקופת ההמתנה עד הגיע לגיל כאמור בצו     

  קיצבהומקבל ) 67(עובד שפרש מעבודתו בגיל פרישת חובה .  ב

)ביטוח לאומי קיצבתשאינה (    

תחילת הפרשות

חודשי עבודה זכאי לביצוע הפרשות כמחויב   6כל עוד שישלים .  א

.בצו     

יהיה זכאי להיות מבוטח  , עובד בעל הסדר לביטוח פנסיוני קיים.  ב

חודשי   3לאחר , ביצוע ההפרשות יחל לגביו. החל מהיום הראשון     

,  עבודה רטרו למועד תחילת העבודה או בתום שנת המס     
.מבינהםהמוקדם      
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נשאלת השאלה האם מעביד אשר מערבי הפרשות בגובה של  

מהשכר לתוכנית פנסיונית קיימת  ) 5%,  5%,  8.33%( 18.33%

והאם זו תוכנית , מילא את החובה החוקית על פי הצו, של העובד

?מטיבה 

ד "עד למתן הבהרות ממשרד הכלכלה בעניין ובהתאם לחו

להבנתנו הצו אינו חל על מעביד המפריש לעובדו  , משפטית

והוא חייב  , )5%,  5%,  8.33%( 18.33%עור של יהפרשות בש

פ "להישאר לפחות במתכונת זו או להגדיל את ההפרשות ע

.בחירתו
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ההסדר  1.1.2014בקליטת עובד חדש אצל מעסיק שבו לפני 

נפעל ) 5%,  5%,  8.33%( 18.33%הפנסיוני היה הפרשות 

,   5.5%( 17.5%לעדכון המעסיק הפרשות לעובד חדש בגובה 

.לפחות) 6%,  6%
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במידה ונדרשת הגדלת הפרשות לעובדים חדשים עם פוליסות  
כיצד ישנה הסוכן ההפרשות–ותיקות 

  6%,  8.33%( -ל) 5%,  5%,  8.33%(בפוליסות בהן ההפרשות  

 ,5.5%  (?

בפוליסות ותיקות מבטיחות תשואה לא ניתן להגדיל הפרשות .  א

בפוליסה קיימת ולכן יש להגדיל התגמולים בפוליסה חדשה      

.עובד 0.5%+ למעסיק  1%     

בפוליסות עדיף משתתפת לא ניתן להגדיל ההפרשות  .  ב בפוליסות עדיף משתתפת לא ניתן להגדיל ההפרשות  .  ב

בפוליסה קיימת ולכן יש להגדיל התגמולים בפוליסה חדשה      

בחלק מהחברות עדיין נבחנת (עובד  0.5%+ מעסיק  1%    

בפניקס ניתן להגדיל עד , הרשאה להגדלה בפוליסה קיימת       
).פרמיה חודשית בפוליסה קיימת₪ 350

ניתן להגדיל הפרשות בפוליסה   2004-פוליסות חסכון מ.  ג

.קיימת     

.קרן פנסיה ניתן להגדיל הפרשות בתכנית קיימת.  ד



תגמולי ₪  9,089שכר 

עובד

תגמולי 

מעביד

הפקדות 

י "פיצויים ע

מעסיק

כ"סה

% -שיעור הפקדות ב

31.12.2013עד 

ח"סכום הפקדות  בש

5%

454

5%

454

8.33

757

18.33%

1,666  ₪

%5.5%6%6%17.5% -שיעור הפקדות ב

6

% -שיעור הפקדות ב

פ צו הרחבה "ע

ח"סכום הפקדות בש

5.5%

500

6%

545

6%

545

17.5%

1,590  ₪

908₪אישי הסכם פ"ע לתגמולים הפקדות סכום כ"סה

₪ 1,045הצו פ"ע לתגמולים הפקדות סכום כ"סה



תגמולי ₪ 12,000שכר 

עובד

תגמולי 

מעביד

הפקדות 

י "פיצויים ע

מעסיק

כ"סה

 %- ב הפקדות שיעור

31.12.2013 עד

ח"בש  הפקדות סכום

5%

600

5%

600

8.33

996

18.33%

2,199  ₪
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 %- ב הפקדות שיעור

 הרחבה צו פ"ע

ח"בש הפקדות סכום

5.5%

500

6%

545

6%

545

17.5%

1,590  ₪

31.12.20131,200₪עד  לתגמולים הפקדות סכום כ"סה

 1,045₪הצו פ"ע לתגמולים הפקדות סכום כ"סה


