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 .מ"כלל חברה לביטוח בע �ב) "הפוליסה": להל�(העובד יבוטח בפוליסת ביטוח מנהלי�  .1

 .________________פה המתחילה ביו� התחלת התשלומי� לביטוח תהיה בגי� התקו 

 ח תגמולי� וכ� תשלו� " מהשכר ע5%, ח פיטורי�" מהשכר ע8.33%הפרשות המעביד יהיו  .2

  2.5% מהשכר  במקרה האמור עד 75%לפיצוי חודשי במקרה אובד� כושר עבודה שיבטיח   

 .י המעביד" מהשכר וינוכו משכרו ע5%הפרשות העובד יהיו .  מהשכר  

 :כגו�) א� קיימי�(למעט תשלומי� נלווי� , בהסכ� זה משמעותו המשכורת החודשית " כרש"  

 .ושווי השימוש ברכב המעביד' החזר הוצאות וכד, אחזקת רכב  

 אלא א� כ� ימשו0 העובד , המעביד לא יהיה זכאי לקבל סכו� כלשהו מתו0 סכומי הפוליסה .3

 נכות או פרישה ,  מוות–" אירוע מזכה"ניי� זה לע.   כספי� מהפוליסה שלא בשל אירוע מזכה  

 .מהעבודה בגיל שישי� או יותר  

 מעבר לד� א0 אי� בו כדי , על הפרשות המעביד יחול האישור הכללי שנוסחו מצור� להסכ� זה .4

 ,צו הרחבה או חוזה עבודה, הסכ� קיבוצי, לגרוע מזכות העובד לפיצויי פיטורי� לפי החוק  

  לשכר המוגדר בהסכ� זה ואשר בגינו מופרשי� התשלומי� המפורטי� ברשמעבגי� שכר   

   � . לעיל2בסעי
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 קו� פיצויי פיטורי�אישור כללי בדבר תשלומי מעבידי� לקר	 פנסיה ולקופת ביטוח במ

 

 מ� השכר המופטר 75%בשיעור הדרוש להבטחת 

לפי ,  מ� השכר המופטר2.5%לפחות או בשיעור של 

תשלו� לביטוח אובד� –להל� (הנמו0 מביניה� 

 ;)כושר עבודה

 

א� שיל� המעביד ,  מ� השכר המופטר11%. 2

, בנוס� ג� תשלו� לביטוח אובד� כושר עבודה

י המעביד במקו� ובמקרה זה יבואו תשלומ

; בלבד,  מפיצויי הפיטורי� של העובד72%

שיל� המעביד נוס� על אלה ג� תשלומי� 

להשלמת פיצויי פיטורי� לקופת גמל לפיצויי� 

או לקופת ביטוח על ש� העובד בשיעור של 

יבואו תשלומי ,  מ� השכר המופטר2.33%

 פיצויי פיטורי� של 100%המעביד במקו� 

 .העובד

 

ושה חודשי� מתחילת ביצוע לא יאוחר משל

תשלומי המעביד נער0 הסכ� בכתב בי� המעביד 

 –לבי� העובד ובו 

הסכמת העובד להסדר לפי אישור זה בנוסח ) א( (

המפרט את תשלומי המעביד ואת קר� הפנסיה 

 ;לפי העניי�, וקופת הביטוח

 ;בהסכ� האמור ייכלל ג� נוסחו של אישור זה

זכות שיכולה ויתור המעביד מראש על כל ) ב(

אלא , להיות לו להחזר כספי� מתו0 תשלומיו

א� כ� נשללה זכות העובד לפיצוי פיטורי� 

 לחוק והמידה 17 או 16בפסק די� מכוח סעיפי� 

שנשללה או שהמעביד מש0 כספי� מקר� 

הפנסיה או מקופת הביטוח שלא בשל אירוע 

נכות ,  מוות–" אירוע מזכה", לעניי� זה; מזכה

 .ל שישי� או יותראו פרישה בגי

 

אי� באישור זה כדי לגרוע מזכותו של עובד . 3

צו , הסכ� קיבוצי, לפיצויי פיטורי� לפי החוק

בגי� שכר שמעבר לשכר , הרחבה או חוזה עבודה

 .המופטר

 אליהו ישי

 שר העבודה והרווחה

   �,  לחוק פיצויי פיטורי� 14בתוק� סמכותי לפי סעי

 מאשר כי תשלומי� אני, )להל� החוק (1963ג "התשכ

בעד , ששיל� מעביד החל ביו� פירסומו של אישור זה

עובדו לפנסיה מקיפה בקופת גמל לקצבה שאינה קופת 

כללי� לאישור (ביטוח כמשמעותה בתקנות מס הכנסה 

 קר� –להל�  (1964 –ד "התשכ, )ולניהול קופת גמל

או לביטוח מנהלי� הכולל אפשרות לקצבה או , )הפנסיה

תשלומי� לתכנית קצבה ולתכנית שאינה שילוב של 

, ) קופת ביטוח–להל� (קצבה בקופת ביטוח כאמור 

לרבות תשלומי� ששיל� תו0 שילוב של תשלומי� לקר� 

בי� א� יש בקופת הביטוח תכנית , פנסיה ולקופת ביטוח

יבואו , ) תשלומי המעביד–להל� (לקצבה ובי� א� לאו 

 האמור בגי� במקו� פיצויי הפיטורי� המגיעי� לעובד

השכר שממנו שולמו התשלומי� האמורי� ולתקופה 

ובלבד שנתקיימו כל , ) השכר המופטר–להל� (ששולמו 

 :אלה

 

 :תשלומי במעביד. 1

 מ� השכר 14.33% �לקר� פנסיה אינה פחותי� מ. א

 מ� השכר המופטר א� משל� 12%המופטר או 

המעביד בעד עובדו בנוס� לכ0 ג� תשלומי� 

י פיטורי� לקופת גמל לפיצויי� או להשלמת פיצוי

 מ� 2.33%לקופת ביטוח על ש� העובד בשיעור של 

 12% �לא שיל� המעביד בנוס� ל.  השכר המופטר

 72%יבואו תשלומיו במקו� ,  כאמור2.33%ג� 

 ;מפיצויי הפיטורי� של העובד בלבד

 :לקופת ביטוח אינ� פחותי� מאחד מאלה.  ב

 ל�א� מש,  מ� השכר המופטר13.33% .1

     המעביד בעד עובדו בנוס� לכ0 ג�

     תשלומי� להבטחת הכנסה חודשית

 בתוכנית,     במקרה אובד� כושר עבודה

     שאישר הממונה על שוק ההו� ביטוח

 ,     וחסכו� במשרד האוצר
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