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  :הנדו�

 

פיצויי� , נסיהל בעניי� הפרשות לפ"נתבקשתי לחוות דעתי בשאלת חובתו של המעביד הנ .1
 .ותגמולי�

 

חבר באיגוד ענפי הדפוס ומוצרי הנייר במסגרת ,העוסק בעבודות דפוס,  המעביד .2
על חברי האיגוד חל הסכ� קיבוצי כללי המחייב צירו� . התאחדות המלאכה והתעשייה

כיו� נסגרה . מיו� תחילת העבודה, העובדי� לפנסיה יסוד או מקיפה בקר� פנסיה
א  כפי שמסרת� העובדי� כבר חברי� , ה יסוד בקרנות המסובסדותההצטרפות לפנסי

 ! להל�4סעי� '  ר"ע� זאת יש להתייחס לעובדי� שטר� צורפו לפנסיה יסוד . בקר� זו
 

חייב כל מעביד שלא ,  נסגרו קרנות הפנסיה הותיקות לחברי� חדשי�1995 "מאחר שב .3
 .בקר� פנסיהלצרפ� עתה לפנסיה מקיפה , ציר� את עובדיו לפנסיה

 

המחייב , כמו כ� קיי� הסכ� קיבוצי כללי שצד לו הינה התאחדות המלאכה והתעשייה .4
 . ג� בענ� זהפנסיה מקיפה

 

 .המסקנה היא שהמעביד חייב לצר� את העובדי� לקר� פנסיה לתכנית פנסיה מקיפה .5
 

י  על חשבו� פיצוי6%מתוכ� ,  על חשבו� המעביד12%התכנית מחייבת הפרשה של 
 . בדר  של ניכוי משכרו5.5%העובד ישל� . פיטורי�

 

 נוספי� מהשכר 2.3%ל בענ� הדפוס כי המעביד יפריש "בנוס� לכ  נקבע בהסכ� הנ .6
 .להשלמת פיצויי הפיטורי�

 

, למעט החזקת רכב, ל הינ� מתו  מלוא השכר המשול� בפועל לעובד"כל השיעורי� הנ 
 . נסיעות וטלפו�

 

בע בפסיקה  שביטוח מנהלי� אינו בא במקו� חובתו של המעביד להפריש יש לציי� כי נק .7
מעביד שיערו  לעובדיו ביטוח במקו� פנסיה חשו� לתביעה לתשלו� . לקר� פנסיה מקיפה

 .הפרש הזכויות בי� פנסיה וביטוח מנהלי�
 

 ,בכבוד   רב  
 ד"עו,      אלו� זילברש�
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