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   מגמות בחקיקת דיני העבודה - 2012לקראת שנת   –חוזר לקוחות : הנדון
   ועדכונים מרכזיים בחקיקת משפט העבודה

  
                      

  
בודה שנחקקו בתחום משפט העאנו מתכבדים להביא לידיעתכם בתמצית מספר עדכוני חקיקה מרכזיים 

אנו מאמינים כי תמצאו . 2012חלקם יכנסו לתוקף רק במהלך שנת , 2011 לשנת בחודשים האחרונים
  . בעדכונים אלה עניין ורלוונטיות רבה עבורכם

  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  ינים יתוכן ענ
  
  ;סנקציה כספית ונטל הוכחה על המעביד– 2002 -ב"התשס, )תנאי עבודה(תיקון לחוק הודעה לעובד   .א
   ;ה כספית על המשתמש בפועל סנקצי-1996 -ו "התשנ, תיקון לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם  . ב
 מנהלי להטלת עיצומים כספייםהקמת מנגנון  – 2011 –ב "התשע, חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה  . ג

  ;2012החוק ייכנס לתוקפו ביוני  – מקבלני שירותים על מעסיקים ומזמיני שירותמשמעותיים 
 המשך הגדלתם המדורג של אחוזי ההפרשות – 2011לפנסיה חובה ] נוסח משולב[נכנס לתוקפו צו ההרחבה   .ד

   .2014 החל משנת 17.5%לסך הכל ד הפנסיוניות ע
  

    מגמות-בתמצית
  

משקפת מגמה ברורה של המחוקק להוסיף ולייעל הכלים החקיקה שהתקבלה בחודשים האחרונים בתחום דיני העבודה 
אם בשנים קודמות ראינו מגמות של שיקוף תלוש השכר לעובד ומתן אפשרויות לבתי הדין לעבודה . לאכיפת חוקי העבודה

 בנוסף ובמקביל –סנקציות כספיות אזרחיות וכןעוד פות כעת מתווס, ידים באחריות פלילית אישיתבחיובם של מנהלים בתאג
  .  משמעותייםקנסות ו מנגנון של הליך מנהלי–להליך הפלילי 

  
, שעות עבודה: לדוגמה(ברישום ותיעוד המעסיקים על ידי חיוב  ,ההליכים בבתי הדין לעבודהומטרה לפשט את ניכרת מגמה 

או לפחות הודעה על תנאי העבודה בהתאם לפירוט הקבוע (ובחובה בהעלאה על כתב של הסכם העבודה ) 'וכוחופשות 
אשר ענינים שיהיו במחלוקת בין צדדים ו העברת נטל ההוכחה על מעסיקים בת מטרה זו נקבעו הוראות בדברמ להגש).בחוק

צד הסקנציות ל, סנקציות אזרחיות על מעסיקיםר כן הוראות בדברישומים ותיעוד ו, בהם לא יהיו בנמצא הסכם עבודה
  . הפליליות הקיימות

  
 לטעמנו הערכות ובחינה עצמית של המעסיקים לגבי אופן יישומם של ההוראות הקוגנטיות ות מצריכות המתוארותהמגמ

 הראשון של או תונהג סובלנות כלפי מעסיקים בשלב/הוראות החוק ייארך זמן וחלק משכן גם אם יישומן של , בעסקיהם
 . באופן מסודר ובהקדםןומן הראוי להערך לקראתות ברורות הרי שהמגמ, יישומן
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   ונטל הוכחהסנקציה כספית– 2022 –ב "התשס) תנאי עבודה(תיקון לחוק הודעה לעובד   .א
  

 מחייב במסירת הודעה לכל עובד בדבר תנאי עבודתו 2002 –ב "התשס, )תנאי עבודה(ה לעובד חוק הודע
כי על ההודעה לכלול , נזכיר).  ימים אם מדובר בנער7או בתוך ( ימים ממועד תחילת עבודתו 30וזאת בתוך 

או " לרגי"חוזה עבודה , עיקרי תפקיד, את הפרטים המפורטים בחוק ואשר מתייחסים לזהות המעסיק
אורך יום ,  שכר ותנאים סוציאליים-אופן התגמול, תואר התפקיד ושמות הממונים, חוזה לתקופה קצובה

יום המנוחה השבועי ואם חל הסכם קיבוצי ביחסי העבודה פרטיו של ארגון , העבודה ושבוע העבודה
  . העובדים החתום על ההסכם ופרטי ההתקשרות עימו

  
יהיה בכך משום מילוי חובתו של , ודה שיחיל כל הפרטים האמורים כי חוזה עב,התיקון לחוק קובע

ולא יהיה עוד צורך בהוספת סעיף ההבהרה שרווח בשנים האחרונים בהסכמי עבודה (המעסיק לפי חוק זה 
  ) .ולפיו ההסכם מהווה גם הודעה לעובד בדבר תנאי עבודתו

  
יב את האכיפה על דיני העבודה ואת נעשה במסגרת המגמה הכללית להרחיותר ואולם תיקון משמעותי 

גם ' ר (מעסיקים שאינם ממלאים אחר חובותיהם מכח דיני העבודה" העניש"סמכויות בתי הדין לעבודה ל
במסגרת תיקון זה נקבע כי בית הדין לעבודה רשאי לפסוק לטובת העובד פיצויים . )להלןלחזור זה ' גסעיף 

וזאת , ) ובכל הנושאים הקבועים כאמורבכתב (תנאי עבודתוכספיים אם לא פרט בפניו המעסיק כנדרש את 
  . מכךכתוצאה  ובשיעור שייראה לבית הדין ואף אם לא נגרם לעובד נזק ממוני כלשה

  
נתונה לבית הדין הסמכות , ביודעיןאם יקבע בית הדין שאי מסירת ההודעה לעובד נעשתה , יתר על כן

  . )או על למעלה מכך מטעמים מיוחדים שירשמו( ₪ 15,000לפסוק פיצויים לדוגמה עד לסך של 
  

,  לכך שאי מתן הודעה לעובד בדבר תנאי עבודתובנוסףהסמכויות האמורות שהוענקו לבתי הדין הינן 
  . היוותה ומהווה עבירה פלילית בגינה רשאית המדינה לקנוס את המעסיק

  
בה שנוי במחלוקת , ה של עובד במקרה של תביע– תיקון משמעותי נוסף מתייחס להעברת נטלי ההוכחה

עניין מהנושאים המחוייבים בפירוט במסגרת ההודעה על תנאי עבודה ואין בפני בית הדין הודעה כנדרש 
  . יהיה נטל ההוכחה להוכיח אחרת מוטל על כתפי המעסיק, והעובד העיד על טענתו באותו ענין

  
  

  יה כספית על המשתמש בפועלסנקצ – לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדםתיקון   .ב
  

מעסיק המקבל שירות כח , 1996 –ו "התשנ, על פי התיקון לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם
 כי לקבלן כח האדם אכן –  מהרשיון באמצעות דרישה לקבל לידיו עותק-אדם מקבלן כח אדם חייב לוודא 

  . יש רשיון לפי אותו החוק
  

 ממי שעיסוקו –קרי , כהגדרתו באותו החוק" קבלן שירות "- קבל שירות מהאמור מתייחס גם למעסיק שמ
  . בשירותי שמירה ואבטחה או שירותי נקיון באמצעות עובדיו

  
 שהועסק דרך קבלן כח אדם או קבלן  עובדכלעבור  ₪ 14,440סך של הקנס שנקבע בחוק גבוה ועומד על 
על מעסיק שהתקשר עם קבלן כח אדם או קבלן  ₪ 14,440ועל סך של , שירות שאין לו רשיון בהתאם לחוק

  . שירות כאמור גם מבלי שהעסיק בפועל עובדים באמצעותו
  

עצימת "למנוע , ובמקרה זה, גם תיקון זה לחוק הינו חלק מהמגמה להעמיק האכיפה של דיני העבודה
  ".  הכסאותנופלים בין"והעובדים " נעלמים"של המעסיקים ולצמצם המצבים בהם הקבלנים " עיניים

  
  .  על כל התקשרות שנערכה או חודשה מיום זה ואילך1.1.2012התיקון לחוק יחול מיום 
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  2011 -ב "התשע, חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה  .ג
  

חוק זה בא ליישם . "להגביר ולייעל את אכיפתם של דיני העבודה": חוק זה נפתח בהגדרת מטרתו
על , ת" במשרד התמ2006אכיפת חוקי העבודה שהוקמה עוד בשנת מסקנותיה של וועדת היגוי לנושא 

  .  רקע ממצאים שנמצאו לגבי תופעות רחבות של אי ציות להוראות חוק העבודה וצווי ההרחבה
  

  . 19.6.2012וייכנס לתוקפו ביום פורסם בספר החוקים , 2011 לדצמבר 12חוק זה התקבל בכנסת ביום 
  

והוא , ת דיני העבודהלאפשר למדינה אכיפי ואפקטיבי אשר מטרתו פרקט, החוק מנהיג הליך מינהלי
  . יחול בנוסף ובמקביל להליך הפלילי

  
בשלב הראשון יוחל על ( שירותים עוד מחדש החוק בהטלת אכיפה גם על מזמיני שירות מקבלני

תוך התערבות בחוזה , )נקיון והסעדה לעובדי המזמין, שמירה ואבטחה:  הבאים בלבדתחומיםה
וזאת במטרה לשפר את מצבם של עובדי הקבלן באמצעות מתן כלי (!)  התקשרות בין המזמין לקבלן ה

 כמו – כולל מזמיני שירותים מהמגזר הציבורי –מזמיני שירותים . אפקטיבי למול מקבל השירות
העוסקים בפעילות למען הציבור על פי , תאגידים סטטוטוריים ורשויות מקומיות, משרדי ממשלה

   .חוק
  

למשל ' ור(בחקיקה המשקפת מגמה ברורה של המחוקק המדובר , כפי שציינו בפתח הדברים
  . להוסיף ולייעל הכלים לאכיפת חוקי העבודה) הסעיפים הקודמים לחוזר זה לעיל

  
  

יקראו (ת מפקחי עבודה "ימנה שר התמ, )החוק "–להלן (החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה מכח 
על מעסיקים שיימצא ") עיצום כספי("ואלו יהיו רשאים להטיל קנסות ") מונההמ" -כל אחד מהם 

פירוט החוקים שייבדקו מפורטים ברשימה בנספח לחוק . שאינם מקיימים חוקי העבודה הקוגנטיים
ושיעורי הקנסות מתחלקים לשלושה חלקים בהתאם לחומרת ההפרה שהפר המעסיק ועל פי  עצמו

והסכום אף עולה  ₪ 35,000ח לבין " ש5,000שיעורי הקנסות נעים בין . רשימות המפורטות בחוק עצמו
כלומר כזו שהמעסיק שב והפר בתוך שנתיים מההפרה הקודמת בשלה כבר , "הפרה חוזרת"במקרה של 

  . סכומי הקנסות יעודכנו מדי שנה בשיעור עליית המדד. הוטל עליו עיצום כספי או בשלה הורשע
  

  : ההפרות ושיעור העיצום הכספי שבצידן של עיקרי )חלקית בלבד(להלן רשימה 
  

אי , ניהול פנקס שעות עבודהאי , ניהול פנקס חופשהאי  –) שיעור הקנס הנמוך מבין השלושה(' חלק א
מתן אי , תליית מודעה לפי חוק שכר מינימוםאי , קביעת תקנות לפי חוק למניעת הטרדה מינית

איסור העסקת עובד באופן רציף הפרת , ם עבודה למשנהוהפסקות לעובדים במהלך העבודה ובין יו
    .במשמרות לילה ללא היתר

  
איסור העסקה הפרת , תשלום בעד ימי חופשה ופדיון חופשה, מתן חופשות לעובדיםאי  -  'חלק ב

 שעות עבודה 20קיים היתר רחב המתיר לכלל המעסיקים להעסיק עד (בשעות נוספות מעבר להיתר 
או מעסיקים /מ ובנוסף קיימים היתר ספציפיים המתייחסים לענפים ו" הערה שלי הח–נוספות בשבוע 

מתן אישור בכתב בדבר תחילתם אי , תשלום עבור שעות נוספות ועבודה בימי מנוחהאי , )ספציפיים
הפרת , מסירת תלוש שכר מפורט לעובדאי , וסיומם של יחסי עובד ומעביד בסיום מערכת יחסי עבודה

  .  לחוק הגנת השכר25י סכומים משכרו של עובד לפי סעיף איסור ניכו
   

העסקת נער מתחת לגיל המותר לפי ,  העסקה במנוחה השבועית ללא היתר-)שיעור הקנס הגבוה(' חלק ג
 למבטחים –לדוגמה (אי העברתם ליעדם של סכומים שנוכו משכר העובד , חוק עבודת הנוער

פיטורי עובדת בהריון ללא היתר או פגיעה בהיקף משרתה , רהלנת שכ, )מ" הערה שלי הח–ם יהפנסיוני
הפרת חובת ביצוע הפרשות , איסור פיטורי עובד המשרת במילואים ללא היתרהפרת , של עובדת בהריון

  . מכוח צווי הרחבה בעניין פנסיהלמבטח פנסיוני 
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זכות , ה מאת הממונה סדרי ההליך של הטלת עיצום כספי על מעסיק ואלו יכללו מתן הודעובחוק נקבע
, לממונה לא תהיה סמכות להפחית את שיעורי הקנסות. טיעון למעסיק בפני הממונה והכרעת הממונה

בהתייעצות עם ארגוני העובדים ת "נסיבות ושיקולים שייקבעו על ידי שר התמ, אלא במקרים
   . והמעסיקים ובאישור וועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת

  
 ערר שתורכב מעורך דין בעל נסיון מתחום דיני העבודה תליכי ערעור שיתבררו בפני וועדעוד נקבעו ה

נציג ארגון מעבידים היציג והנוגע בדבר ונציג ארגון עובדים המייצג את המספר , שהוא עובד מדינה
הוראות חוק בתי דין מנהליים למעט מספר הוראות שפורטו . הגדול ביותר של עובדים במדינה

  .  ים המחוייבים יחולו על הליכי העררובשינוי
מסורה לבתי הדין לעבודה בדן יחיד ואף ניתן לערער על פסק הדין של ) ביקורת שיפוטית(ערעור שני 

  . בית הדין האזורי לבית הדין הארצי שידון בהרכב של שלושה שופטים
  

, וקי העבודה שלא מילא אחר הוראות איזה מחהחוק אינו גורע מאחריותו הפלילית של מעסיק
ובמקרה שבו הוגש כנגד המעסיק כתב אישום לא יינקוט כנגדו הממונה בהליכים מקבילים ואם שילם 

  . המעסיק עיצום כספי יוחזר לו הסכום ששילם
  

כי המנהלים הכלליים בתאגידים חייבים לפקח ,  עוד נקבע בחוק– אחריות אישית על מנהלים בתאגיד
למניעת הפרות של הוראות חיקוק בתחום דיני העבודה על ידי ולנקוט את כל האמצעים הסבירים 

הממונה רשאי לשלוח למנהל התראה אישית בגין הפרת הוראת חיקוק וככל שהמנהל לא . התאגיד
עיצום כספי אישי יהיה רשאי הממונה להטיל עליו , יישם הנחיות בדבר אמצעים למניעת הפרות חוזרות

 שהיה ניתן להטיל על יחיד המעסיק עובדים שלא במסגרת מסכום העיצום הכספי 50%בשיעור של 
אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא , בשל אותה הפרה, משלח יד או פעילות ציבורית, עסק

  . את חובתו
  

 הממונה יהיה רשאי להמציא למעסיק במקום הודעה על כוונה לחייבו בעיצום – התראה מינהלית
ככל שלא יתקן המעסיק . בכך תינתן למעסיק אפשרות לתקן את הדרוש תיקון. התראה מינהלית, כספי

  ). לעיל' ר, הכוללת עיצום כספי מוגדל(יהיה חשוף לדרישת תשלום בשל הפרה נמשכת 
  

, מהות ההפרה,  החלטות הממונה על הטלת עיצום כספי– ת" התמפרסום באתר האינטרנט של משרד
  . ת"אם הופחת הנימוקים להפחתה ופרטי המפר יפורסמו באתר האינטרנט של משרד התמ, הסכום

  
מזמין השירות  - )לחוק' פרק ג(אחריותו של מזמין שירות בגין הפרת הוראות חוק על ידי קבלן השירות 

שפורטו בתוספת השלישית לחוק בגין הפרת חוקי עבודה מרכזיים –ו  בנוסף לקבלן עצמ–יהיה אחראי 
אחריותו של המזמין תחול ). להלן בהמשך' ר(והפרת צווי הרחבה המפורטים בחוק  )להלן בהמשך' ר(

לאורך , השירות ניתן באמצעות ארבעה עובדים לפחות): מצטבר(באם התקיימו מספר תנאים רק 
 ימים 30נמסרה למזמין התראה בכתב והקבלן לא תיקן במשך , עיםשישה חודשים לפחות רצופים וקבו

  . ממועד מסירת ההודעה למזמין השירות
  

תשלום עבור אי מתן חופשה שנתית ואי :  ההפרות הבאותבין היתרבתוספת השלישית לחוק מנויים 
בור תשלום עאי , איסור העבדה בשעות נוספות או במנוחה השבועית ללא היתרהפרת , ימי חופשה

איסור ניכוי סכומים הפרת , ת נערים בניגוד לחוק עבודת הנוערדהעב, שעות נוספות ומנוחה שבועית
מתייחס ( לחוק הגנת השכר או ניכוי מבלי שהסכומים מועברים לייעדם 25משכרו של עובד לפי סעיף 

פרשות תשלום שכר מינימום והאי , הלנת שכר, )בעיקר להעברת ניכויים עבור מבטחים פנסיונים
  ). לחוזר זה' להלן בסעיף ד' ר(פנסיוניות על פי צו ההרחבה לביטוח פנסיוני 

  
, החזרי הוצאות נסיעה לעבודה וממנה, תשלום דמי הבראה: צווי ההרחבה המפורטים בחוק הינם 

צווי הרחבה ענפיים שענינן רכיבי שכר העובד וצווי הרחבה נוספים , דמי חגים ותוספות יוקר, פנסיה
  . ניין אחר שייקבע השר בעל ע
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אם הפרת החובה תוקנה במלואה או אם הסתמך על בדיקות למזמין השירות תהיה הגנה טובה 
ואם עשה ככל ) ת"נושא תעודת הכרה מאת משרד התמ" (בודק שכר מוסמך"תקופתיות שנערכו בידי 

ת החוזה בינו לבין ביטל א, יכולתו לתיקון ההפרה בידי הקבלן ואם ההפרה לא תוקנה בתוך זמן סביר
במקום בודק שכר מוסמך יהיו בדיקות של רואה ,  החודשים הראשונים לתחולת החוק18 -ב. הקבלן

  .  מהעובדים ולפחות אחת לתשעה חודשים10%חשבון שנערכו לפחות לגבי 
  

אם לא יפורטו בהסכם רכיבי השכר שישולמו על ידי  –התערבות בתנאי ההסכם בין המזמין לקבלן 
הצהרת הקבלן על עלויות ועל רווח והתחיבות של הקבלן לשלם שכר , ועלות השכר המינימליתהקבלן 

שלא יפחת מעלות השכר המינימלית או שהסכום שישלם המזמין לקבלן עבור שעת עבודה נמוך מערך 
אזי תהיה למזמין אחריות מלאה ולא יחולו , שעת עבודה לעובד על פי צווי ההרחבה הרלוונטיים

  . אמורותההגנות ה
 זכותו של עובד קבלן כלפי מזמין השירות אינה ניתנת להתנייה או לויתור וסעיפים בחוזה –בנוסף 

  . בטלים, שייקבעו שיפוי לגבי עיצום כספי אם יוטל
  

הפלילית שתחול על המזמין וכן על מנהל כללי של תאגיד הוראות נוספות בחוק מפרטות האחריות 
  . שהוא מזמין השירות

  
  
  
  
  2011לפנסיה חובה ] נוסח משולב[נכנס לתוקפו צו הרחבה   .ד
  

ת במסגרתו תורחבנה תחולתן של הוראות "כי צפוי להחתם צו הרחבה על ידי שר התמ, עדכנו כבר בעבר
ת חתם על צו ההרחבה "אכן שר התמ. לביטוח פנסיוני מקיף במשק) מסגרת(ההסכם הקיבוצי הכללי 

  ). 6302פ "י (27.9.2011צו פורסם בילקוט הפרסומים הרשמיים ביום  וה2011כאמור בתחילת חודש אוגוסט 
  

תהיה על כלל הכללי תחולת ההסכם הקיבוצי , האמורהרשמי החל ממועד הפרסום כי , המשמעות הינה
חריגים ספציפיים המתייחסים בעקרם לעובדים אשר כבר מבוטחים למעט ( העובדים והמעסיקים במשק

  ).בהסדר פנסיוני
  

הסתדרות העובדים , כי המדובר בהסכם שנחתם בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים, ודנזכיר ע
ההסכם  . 2010האגף לאיגוד מקצועי ואגף הפנסיה הביטוח ושוק ההון עוד בספטמבר , הכללית החדשה

 ואשר במסגרתו נקבעה 2007להסכם הקיבוצי קודם שנחתם בין אותם צדדים בשנת " הסכם המשך"הינו 
  . שונה באופן גורף לכלל העובדים במשק הזכות להיות מבוטחים בביטוח פנסיונילרא

   
 אשר הורחב בצו הרחבה 2007 להסכם הקיבוצי שנחתם בין אותם צדדים בשנת "הסכם המשך"בהמדובר 
הזכות להיות מבוטחים ואשר במסגרתו נקבעה לראשונה באופן גורף לכלל העובדים במשק , בשעתו

הסכם ההמשך משפר ומיטיב את הזכויות שניתנו לעובדים ). למעט חריגים מסויימים( בביטוח פנסיוני
  .  במסגרת ההסכם הקודם באמצעות הגדלת היקף אחוזי ההפרשות מהשכר

  
אשר תחילתו בהחלת חובת ביטוח , ההסכמים המתוארים מסכמים תהליך היסטורי בן שנים ארוכות

אשר הגדול והמקיף ביניהם היה הסכם הפנסיה ,  קיבוצייםפנסיוני בענפים שונים במשק במסגרת הסכמים
 ועתה הושלם עדכון 2007עובר דרך החלת הסדר פנסיוני מקיף במשק בשלהי , )1979(המקיפה בתעשיה 

שבקרוב צפוי להיות מוחל על כלל העובדים במשק , משמעותי בשיעורי ההפרשות הפנסיוניות בהסדר זה
  ).  םבכפוף כמובן לחריגים שנקבעו בה(
  

כפי שעלה בשנים האחרונות מאז ינואר (היקפם של אחוזי ההפרשות ימשיך ויעלה באופן מדורג מדי שנה 
 2012להלן אחוזי ההפרשות הרלוונטיים לשנת . 17.5% אז יגיע לשיעור כולל של 2014עד לשנת , )2008
  : ואילך
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 השכר המבוטח יהיה –קרי , כי תקרת השכר אשר חובה על מעסיק לבטח לא השתנתה, נדגיש •
  .  בין השניים מהנמוךעל פי , שכרו הקובע של העובד או השכר הממוצע במשק

  
  

  ): ובצו הרחבה זה לעומת קודמו(חידושים נוספים מרכזיים בהסכם ההמשך לעומת קודמו 

 אם -קרי, כי צו ההרחבה הינו שיורי,  נזכיר–" הסדר פנסיה מיטיב"  הוספה הבהרה לעניין הגדרת  •
סיוני זכאי העובד להסדר פנ, או מכוח הסכם ספציפי בין מעסיק לעובד/מכוח הסכם קיבוצי ו

הוספה . מיטיב לזה הקבוע בצו ההרחבה יחול ההסדר המיטיב בלבד ולא יחול כלל צו ההרחבה
עובד שהתחיל : לדוגמה(הבהרה לפיה אם מועד תחילתו מאוחר למועד תחילת עבודתו של העובד 

הרי , ) החל מהחודש התשיעי לעבודתו17.5% ויהיה זכאי להפרשות בגובה 2012לעבוד בינואר 
בחודשים השביעי עד התשיעי  (שעד לתחילת ביצוע ההפרשות על פי ההסדר המיטיבשבתקופה 

 או מתחילת העבודה ועד החודש התשיעי אם התקבל העובד כשברשותו כבר יש בדוגמה שלעיל
  . יחולו הוראות של צו ההרחבה, )ביטוח פנסיוני

  
של הצו הקודם וכדי     ביקשו הצדדים להבהיר עמדתם בקשר למחלוקות שהתגלעו ביישומו , בכך   

במהלך אותה תקופת ביניים בה טרם נכנס לתוקפו " יפול בין הכסאות"למנוע אפשרות שעובד 
  . ההסדר המיטיב עם המעסיק

  

,  לא יראו בשיעור הפרשות לקופת גמל1.1.2014 החל ביום –" הסדר פנסיה מיטיב"   עוד להגדרת  •
  .  הסדר פנסיה מיטיב17.5% –הנמוך מ 

יחול גם על מי שפרש כי הסכם פנסיה חובה , הובהר במסגרת ההסכם החדש וצו ההרחבה   עוד  •
להבדיל ממי שפרש ומקבל קצבה  (מעבודתו בגיל פרישת חובה ומקבל קצבה מהביטוח הלאומי

 ). מקרן פנסיה או ביטוח מנהלים ולכן אין חובה להפריש עבורו הפרשות פנסיוניות
  
  
  

אנא אל תהססו , או בכל מקרה שיש צורך בייעוץ פרטני, ר בחוזר זהבכל שאלה או הבהרה בקשר לאמו
  . מ"ליצור קשר עם הח

  
  .ללא ייעוץ משפטי נוסףאין להסתמך עליו ובכל מקרה פרטני , האמור בחוזר זה ניתן כמידע כללי בלבד

  

  , בכבוד רב ובברכה                 

  

  ד "עו, )וינבאום(הדס שגיא               

.. יוםבהחל 
  ואילך

הפרשות מעביד 
 )חלק תגמולים(

הפרשות עובד 
 )תגמוליםחלק (

 הפרשות מעביד 
  )לפיצויים(

  כ"סה

1.1.2012  4.16%  4.16%  4.18%  12.5%  

1.1.2013  5%  5%  5%  15%  

1.1.2014  6%  5.5%  6%  17.5%  


