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בתעשיה מקיפה פנסיה הנהגת בדבר כללי קיבוצי הסכם
1979 שנה יוני לחודש 4 ביום בתלאביב, ונחתם שנערך

אי צד  להלן

אבוש ומשאבי לעבודה המחלקות בישראל, התעשיינים התאחדות : בין
אחד מצד ההתאחדות),  (להלן

מקצועי לאיגוד האגף בא"י, העובדים של הכללית ההסתדרות : לבין
העובדים של סוציאלי לביטוח מוסד ויימבטחיםיי, ההסתדרות)  (להלן

שני מצד לחוד, אחד וכל ביחד שניהם מבטחים),  (להלן בע"מ

בי צד  להלן

זיקנה פנסיה להנהגת כלליים קיבוציים הסכמים בחתמו הצדדים ובין . הואיל
,22.6.1964 מיום הצדדים בין כללי קיבוצי (הסכם (יסוד) משלימה

הקיבוצי ההסכם וכן (22.3.1965 מיום הצדדים בין כללי קיבוצי והסכם
לקרנות ההפרשות שיעורי הקובע הצדדים בין 1.7.1974 מיום הכללי

הפנסיה;

רצונם את הצדדים והביעו חזרו 23.3.1978 מיום המסגרת" וב"הסכןז והואיל:
בתעשיה; מקיפה פנסיה להנהיג

.* .<

בהנהגת הכרוכים התנאים את ממצה, מו"מ לאתר ביניהם, סיכמו והצדדים
כפי הכל "מבטחים", של מקיפה פנסיה קרן תקנות ע"פ מקיפה, פנסיה

"ההסכם"). (להלן זה בהסכם ופורט שנקבע

והואיל:

כדלקמן: הצדדים בין תוסכם לכך אי

ר.^"ז1957 קייניצ".? הסגטימ היק

כחוק נריבם זה קיבוצי ם כ ל ה
■18ס^1979ימספרו: ביום

ממנו. נפרד בלתי חלק מהווה זה להסכם המבוא ו.

תחולה: .2

עבודה יחסי על הר"קוי הממונה
שר1ז~וד3דיייווזזתתאחזדתך"זינוד"י!זו!ע7^*י במפעלים המועסקים העובדים כל על יחול ההסכם

למעט: תקפו, תקופת תור ההתאחדות חברי שיהיו

הסכם לצורך יציג ארגון איננה ההסתדרות בהם במפעלים העובדים (1)
מיוחד. קיבוצי

בגזכעל מיוחד, קיבוצי הסכם לצורך יציג, לארגון ההסתדרות הפכה (2)
המפעל. להנהלת רשום במכתב בי צד כך על יודיע כזה, ארגון היתה לא בו

הכנב ע"כ וזכויותיה חובותיה את להנהלה ויבהיר אי לצד העתק עם
זה.

ההסתדרות הפכה בו התאריך יהיה ההנהלה ע"י המכתב קבלת תאריך
ו. בנספח למפורט כפוף ההסכם, ין לעב יציג לארגון

א.

./

נעת בנוקחו משו;ב), (נוסח הלאומי הביטוח לחוק הי פרק עליו חל שלא מי ב.
ההסכם. חתימת

.=? '=?
2/.. \,;■



 2 

^

ו/או שאירים ביטוח גם הכולל הסדר לו יש ההסכם חתימת שביום מי (ו) ג.
הפיטורים. פיצויי כספי מלוא הפרשה על המבוסס נכות

לקופת הפרשות הכולל עבודה חוזה ההסכם חתימה ביום לו שיש מי (2)
בקופת".;. חבר והוא תגמולים

על בכתב למעסיקו יודיע בקופת"ג, גחברותו להמשיך שירצה עובד
י עיי ימסר זו הצהרה והעתק מקיפה, לפנסיה להצטרף שלא החלטתו

למבטחים. המעסיק

ההסכם של לתוקף כניסתו בעת לגביו ושיש יסוד, בפנסית שחבר מי (3)
פיצויי כספי הפרשת על המבוסס שאירים ו/או נכות לביטוח נוסף הקדר

ההסכם. חתימת קודם נעשה ואשר פיטורים,

הפנסיה הסכם יחול לא (3) (2) (1) גי בסעי כאמור עובד לגבי (ו*)
הסכם את עליו להחיל בכתב ממעסיקו העובד ידרוש אם אלא המקיפה,

של שצירופו ובתנאי לעיל, האמורים ההסדרים במקום המקיפה הפנסיה
פי על להתחייבויותיו עודפת התחייבות המעסיק על יטיל לא זה עובד

עובד. אותו בגיו זה הסכם
ההסכם חתימה מיום שנת הוא מקיפה לפנסיה הצטרפות המאפשר הזמן פרק
המזכה האירוע קרות לפני יבוצע הפנסיה, לקרן בפועל שהתשלום ובתנאי

והן, לבודדים תן מתייחס זה משנה סעיף שאירים. או נכות בפנסית
נופעל. בבל עובדים לקבוצות

בהסכמת מותנית כאלה עובדים של ההצטרפות תהיה כאמור שנה בתום
לתקנות. בהתאם שייקבעו, ובתנאים מבטחים,

ההסכם כניסת לאחר פנסיוני הסדר מעסיקו לבין בינו שייעשה עובד (ו) ד.
פנסיוני") "הסדר  (להלן 2 בנספח כמפורט הוראות יכלול אשר לתקפו,

סעיף עובדים. של מוגבל מס9ר עם פנסיוני הסדר לעשות יוכל המעסיק (2)
חלק ומהווים הצדדים ע"י החתומים מוסכמים, עקרונות ע"פ יופעל זה

.(3 (נספח מההסכם. נפרד בלתי

לו שיש למי זה קיבוצי הסכם עליו שחל ממי שו"נה מעמדו אשר עובד (3)
לחול יפסיק זה הסכם הרי ,(2) (ו) בסעיפים כאמור פנסיוני הקדר
בהסדר יראו ולא לתוקף, שלו הפנסיוני ההסדר כניסת מיום עליו
האישיות". בהוראות המוקנות זכויות על "ויתור משום הפנסיוני

לביטוח אחר הסכם ההסכם, חתימה ביום יש, בו במפעל לעבודה שיתקבל עובד
על חל האחר שההסכם ובלבד פיטורים, פיצויי ע"ח תבא שאירים ו/או נכות

העובד.

ה.

הקיימים להסכמים בהתאם אשר עובדים וכן אחרת פנסיה בקרן החברים עובדים
בין אחרת יוסכם אם אלא אחרת, פנסיה בקרן מבוטחים להיות חייבים במפעל

והמעסיק. העובדים נציגות מבטחים, הפנסיה, קרנות

מוגבלים להעסקת ההסכם ע"פ שמועסק מי על גם יחולו לא זה הסבם הוראות
וקשישים.

וזכויותיהם: הצדדים חובות .3

בכל ושלותותיהם יחידותיהם הצדדים, של והחובות הזכויות את קובע זה הסכם
מבטחים בתקנות ו/או בהסכם, שנקבעו תנאים ע"פ מקיפה, לפנסיה הנוגע

להסכם. בהתאם שהותאמו כפי מבטחים של מקיפה פנסיה ןןרן ותקנות

א.

ר /)י

של מקיפה פנסיה קרן ותקנות מבטחים תקנות את לשנות התחייב בי צד (ו) ב.
ההסכם. חתימת ממועד הוא השינויים ותוקף להסכם, התאמתם לשם מבטחים

מתום יאוחר ולא בהקדם, מבטחים ע"י יפורסמו המעודכנות התקנות (2)
ההסכם. חתימת מתאריו חדשים שלושה

3/.. .^^■
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הוראה לבין ההסכם בין סחירה שתתגלה במקרה כי הוסכם ספק, הסר למען ג.
יהיו מבטחים של מקיפה פנסיה קרן תקנות או מבטחים תקנות מהוראות

הקובעות. ההסכם הוראות

בנושאים מבטחים של המקיפה הפנסיה קרן בתקנות שינויים ייעשו לא בעתיד ד.
הצדדים: בין בכתב הסכמה לאחר אלא להלן המפורטים

זה. מהסכם הנובעים והמעביד העובד תשלומי (ו)

כאמור. התשלומים ישולמו מהם והרכיבים השכר הגדרת (2) /
חלקית. ונכות נכות הגדרת (3)

ושאירים. נכות לצורך האכשרת תקופת (4)

לפנסיה. הצבירה אחוזי (5)

מוקדמת. לפרישה והתנאים הזכות לרבות לפנסיה, הפרישה גיל (6)

עדכון ושיטת ושאירים נכות זיקנה, גימלאות לצורר השכר חישוב שיטה (7)
הגימלאות.

זה מהסכם המתחייבים למיניהם, מענקים ו/או גימלאוה ו/או פנסיות (8)
הנוכחית. המושגים הגדרת וכן מבטחים, של מקיפה פנסיה קרן ומתקנות

שאירים. זכויות (9)

הקרן. עזיבת של ולעובדבמקרה למעביד כספים החזר חישוב שיטת (10)

הפנסיה. לקרן קבלה גיל (11)

מיוחדים. למקרים הועדה של סמכויותיה (12)

במבטחים מקיפה פנסיה קרן תקנות של וההגדרות והסעיפים הנושאים שאר כל ה.
השינוי. קודם סביר זמן אי, צד עם ודיון התייעצות לאחר אלא ישונו, לא

לא ואילר זה הסכם חתימת שממועד מתחייבת שמבטחים לכר הסכימה ההסתדרות ו. י ./

נוספות זכויות עם או יותר טובים בתנאים מבוטחים ל"מבטחים" יתקבלו
זה. בהסכם שנקבעו והזכויות התנאים לעומת

למבטחים שיעברו מי לגבי ותן חדשים מצטרפים לגבי הן תחול זו הוראה
הן מבטחים, עם זכויות רציפות הסכם לה שלש גמל קופת יש בו עבודה ממקום

עובדים. לקבוצות והן לבודדים

העובדים על החלתו לרבות ההסכם, של לביצועו שביכולתם כל יעשו הצדדים ז.
זה. מהסכם למתחייב בהתאם הכל והמעסיקים,

חלק ומהוולם הצדדים עייי החתומים מוסכמים, עקרונות ע"פ יופעל זה סעיף
.(*♦ (נספח מההסכם נפרד בלתי

הפנסיה: סולם .4 |■ ן

לפנסיה זכאי יי; ההסכם, חתימת לאחר ליימבטחים" לראשונה המצטרף עובד (1) א. 1

הפנסיה"). "שיעי.  (להלן הקובע" מ"השכר לע1נה %2 של בשיעור 1

י, ב"מבטח מקיפה או יסוד פנסיה לקרן לראשונה שהצטרף עובד (2) '
זכויות ר*פ,ת להבג..1ר. הסכם ל"מבטחים" יש עימה אחרת קרן לכל (או \

הפנסיה .יסולם בהרוגי לפנסיה זכאי יהיה זה, הסכם חתימת לפני פנסיה) .;

בהסכמים לאמור בהתאם או ההסכם, חתימת ערב "מבטחים" בתקנות הקבוע {

פנסיה. זכויות רציפות להבטחת \

4/.. ר [ .=?'=?
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ל"מבטחיםיי לראשונה המצקהפים העובדים לעיל, (1) אי בסי האמור למרות
לפנסיה זכאים יהיו ,31.3.1984 לבין ההסכם חתימת תאריך שביו בתקופה

להלן: כמפורט לראשונה, ההצטרפות ומועדי לשיעורים בהתאם

ב.

בקרן ותק 10^נות עד 120 עד 1125 עד 2135 עד סה"כ26

תהצטרפות^^^ תאריך

/י1234
 החתימה30.9.79 ו£4.0יום .4 1.2י* ££1.0£70
 31.3.801.10.79£3.8£1.46£1.281.155£70

 30.9.801 . 4.80£3.6£1.52£1.36£1.257055

 31.3.811.10.80£3.4£1.58£1.44£1.37025

 30.9.811 . 4.81£3.2£1.64£1,52£1.4$702

 31.3.821.10.81£3.01.7 £1.6 %£1.5£70

 30.9.821. 4.82£2.8£1.76£1.68£1.6£70

 31.3.831.10.82£2.6£1.82£1,76£1.7£70

 30.9.831. 4.83£2.4£1.88£1.84£1.8£70

 31.3.841.10.83£2.2£1.94£1.92£1.9£70

ואילך לכל1.4.84 חברות£2.0 שנת

 ו

הערות;

לשנה. הפנסיה שיעורי הם בטבלה האחוזים (1)

הטורים, בכל הפנסיה שיעורי מסיכום יתקבל החבר זכאי לו הפנסיה שיעור (2)
החברות. לשנות בהתאם

הפנסיה שיעור וקביעת לפנסיה, הזכאות לצורך חברות, ושנות ותק הגדרות (3)
מבטחים. של המקיפה הפנסיה קרן בתקנות לאמור בהתאם יהיו

הקובע11. מ"השכר אחוז 70 על תעלה לא המירבית הפנסיה ג.

מקיפה בפנסיה שנה 35 על העולה ותק לבעלי פיצוי ד.
עודף ותק עבור מענק

כמוגדר המלאים התשלומים את התקופה בכל ששילם המקיפה הפנסיה בתכנית מבוטח
בנוסף זכאל יהיה שנים, 35 על עולה וותקו ואשר המקיפה, הפנסיה קרן בתקנות

העולה בקרן חברות שנת לכל הקובע" מ"השכר £75 של בשיעור למענק לפנסיה
הפרישה. בעת ישולם המענק באשה. ו60 בגבר 65 לגיל ועד שנה 35 על

הפנסיה: חישוב שיטת .5

הגדרות א.

5/..

יחסי": "שכר (1)
בהסכם) 10 בסעי (כמוגדר תשלומים לצורך השכר מחלוקת המתקבל המקדם

חודש, לאותו להלן) (כמוגדר במשק הממוצע בשכר פלוני, לחודש
המקדם היחסי" "השכר יהיה ,31.12.73 עד בקרן החברות תקופת בעבור
לאותה במשק הממוצע בשכר פלונית לשנה כאמור השכר מחלוקת המתקבל

'?כ.[
"****6*4^י
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במשק": ממוצע "שכר (2)

או לחודש המוחזקים) מהשטחים עובדים (ללא שכיר למשרת ממוצע שכר
המרכזית הלשכה ע"י מתפרסם שהוא כפי לענין, בהתאם לשנה,

לסטטיסטיקה.

השכר": של היחסים "ממוצע (3)
תקופת כל במשך היחסי" "השכר מקדמי של פשוט אריתמטי ממוצע (א)

הפנסיה. בקרן החברות .

האריתמטי הממוצע ייעשה ומעלה, שנה 25 במבטחים חבר העובד היה (ב)
הגבוהים הם היחסי" "השכר מקדמי ש1הם השנים 25 של הפשוט /

ביותר.

יסוד פנסיה בקרן החברות תקופת לגבי רק ייעשה השנים 25 מנלן (ג)
נרכשו או הוכרו שעבורם השנים בחשבון תילקחנה ולא מקיפה, או

תגמולים. בקופת חבוות עקב פנסיה זכויות
הקובע": "השכר (4)

המתקבל הסכום יהיה למיניהן גימלאות חישוב לצורך הקובע" "השכר
"השכר של פשוט אריתמטי בממוצע השכר" של היחסים "ממוצע מהכפלת

בפנסיה. המזכה האירוע קודם האחרונים החודשים בשלושת במשק" הממוצע 1

הזיקנה פנסית קביעת ב.

ב"שכר שצבר הפנסיה" "שיעור מהכפלת התקבל החבר זכאי לה הפנסיה (ו)
הקובע".

הסמוכים האחרונים החודשים שלושת של במשק" הממוצע "השכר לפרסום עד (2)
חישוב פי על ביניים תשלומי הפורש לחבר ישולמו לפנסיה, לפרישה

כדלקמן: הקובע" ו"ה'גובר היחסי" "השכר
"השכר של השנתי הממוצע כמכנה ילקח היחסי" "השכר חישוב לצורך (א)

שהתפרסם. האחרון במשק", הממוצע
הממוצע "השכר של השנתי הממוצע ילקח הקובע", "השכר חישוב לצורך (ב)

במדד לשינוי בהתאם יתוקן זה נתון שהתפרסם. האחרון במשק"
האחרון המדד לבין שנה לאותה הממוצע המדד בין לצרכן המתירים

הפנסיה. חישוב עריכת לפני שהתפרסם

שנים שלרש תום ועד זה הסכם חתימת מיום לגימלאות שיפרשו עובדים (3)
חישוב שיטת בין לבחור יוכלו לתוקף, ההסכם של כניסתו מתאריך
ע"פ גינוייו לפני מבטחים של הפנסיה תקנות ע"פ הקובע" "השכר

. זה בהסכם שנקבעה השיטה לבין זה, הסכם

ושאירים לנכות פנסיה קביעת ג.

המשיך לו מקבל שהיה כפנסיה תהיה נכותו, שנקבעה חבר זכאי לה הפנסיה (ו)
הפרישה. גיל >ד בחברותו

הפרישה לגיל הגיעו לפני שנפטר חבר של שאיריו זכאים לה הפנסיה (2)
בתקנות שנקבעו כפי המתאימים, באחוזים תקובע" "השכר מהכפלת תתקבל

מבטחים. של מקיפה פנסיה קרן

הפנסיה מהכפלה תתקבל שנפטר פנסיונר של שאיריו זכאים לה הפנסיה (3)
של מקיפה פנסיה קרן בתקנות כאמור המתאימים, באחוזים הפנסיונר שקיבל

מבטחים.

6/..
ן . 'כ. ^^ ,1
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שאירים קיצבת חיטוב לצורר וכן נכות, מטעמי הפורש חבר לגבי (*)
"ממוצע יקבע פרישה, לגיל הגיעו לפני שנפטר עובד של לטאיריו

אלה. חישובים משני הגבוה פי על השגר" של היחסים
של היחסי" יישכרו פי על יחושב השכר" של היחסים "ממוצע (א)

בפנסיה. המזכה האירוע קרות למועד עד החבר
העובד של היחסי שכרו ע"3 יחושב השכר" של היחסים "ממוצע (ב)
היחסי בשכר ויראו בפנסיה, המזכה האירוע קרות למועד עד
לעובד שהיה היחסי השכר את האירוע קודם האחרונה השנה של

לפנסית הפרישה גיל עד לו שנותרו הפנסיה בקרן החברות בשנות
ומעלה. 25 מגיל לעובד שהיה היחסי השכר שיילקח ובלבד זיקנה,

הקובע'' "השכר מהכפלת המתקבלת התוצאה תהיה החלקית הנכות גלמלה (5)
בגימלה, המזכה האירוע קרות במועד ( (/>) גי 5 בסע1 האמור (לרבות

מוכפל הרגיל, הפרישה גיל עד צובר החבר שהיה הפנסיה בשיעור
החלקית. נכותו בשיעור

חלקית נכות אחרי מלאה נכות ופנסיה זיקנת פנסית קביעת ד.

פרישתו למועד עד חלקיו! נכות גימלת מסויימה בתקונה שקיבל בקרן חבר (ו)
של החלקיות היפוך הכפלת עייי זכאי יהיה לה הפנסיה תיקבע לפנסיה,

החישוב לצורת (דוגמה שקיבל. האחרונה החלקית בגימלה החלקית הגימלה
בנספח).

לעבוד חזר מסויימת תקופה ואחרי חלקית, נכוה גימלה שקיבל חבר (2)
שכרו הכפלת עייי פרישתו במועד הפנסיה חישוב ייעשה מלאה, עבודה
קביעת לצורך וזאת החלקיות, בהיפוך החלקית הנכות בתקופת החלקי

היחסי". .ישברו

מלאה נכות אחרל פנסית קביעת ת,

של היחסים "ממוצע חישוב לגביו ייעשה המלאה, מנכותו שהחלים מלא נכה
שיעוו> רק יחושבו זו תקופה ובעבור המלאה, הנכות מתקופת בהתעלם הקבר"

פנסיה.

כדלקמן. יותאמו התקנות ע"פ שאירים זכויות י.
(21 גיל עד יתומים + (אלמנה הפנסיונר שאירי שיוכלו המירבית הפנסיה (ו)

החבר. של מהפנסיה £1005 תהיה לקבל

תפחה לא ילדים ללא פרישה לגיל הגיעו לפני שנפטר חבר אלמנת פנסית (2)
הקובע". "השכר מן מ%40 מקרה גשום

גם קיצבתה, לה תופסק לא פרישה, לגיל הגיעו לפני שנפטר חבר אלמנת (3)
בשנית. נישאה אם

או ,21 גלל עד שאירים לפנסית זכאים יהיו בצה"ל המשרתים יתומים (4)
המוקדם. לפי מצהייל, השחרור גיל

מן בסה"כ %80 של למקסימום עד שנפטר, חבר של יתום לכל פנסיה 2058 (5)
הקובע". "השכר

מן %60 של מירבית פנסיה יקבלו שנפטר חבר של ויתומים אלמנה (6)
הקובע". "השכר

הדדי ביטוח ז.

סכום לייי. 400. על יועמד ההדדל הביטוח חישוב לצורך פנסיה אחוז כל ערך
לשנה. אתת יבדק זה

../ל% ל/ \ *י3. |
,6'/"
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בפנסיה מדוזות) (פרמלות העידוד שכר הכללת ח.

2ו ב0עי (כאמור העידוד משכר תשלומים למבטחים עבורם ששולמו עובדים (ו)
תתווסף לתוקף, ההסכם כניסת מיום שנים 5 תום עד ושיפרשו גי),

חודשי מספר מחלוקת שיתקבל ביחס הממוצעת הפרמיה שלהם הקובע11 ל"שכר
,60 למספר כאמור התשלום

תיכלל לתוקף, ההסכם כניקה מיום שנים 5 תום לאחר שיפרשו עובדים (2)
לעומת הפרמיה עבור התשלום לתקופת יחסי באופן הקובע" ב"שכר הפרמיה

מבין (המאותר עבודתו תחילת או לתוקף ההסכם כניסת שמיום התקופה
הפרישה, למועד ועד השניים),

,31.3.1980 ליום עד מקיפה לפנסיה שיצטרפו עובדים לעיל, האמור למרות (3)
הקובע" ל"שכר תתווסף מדודות) (פרמיות העידוד משכר עבורם וששולם

לעיל. כאמור שנים 5 תוך במקום שנים שלוש תוך הממוצעת הפרמיה שלהם

הפנסיה: עדכון .6

בהתאם תעודכן לתוקפו, זה הסכם כניסת לאתר שיפרוש עובד של הפנסיה א.
שבהם מועדים ובאותם "המדד") (להלן לצרכן המחירים במדד שיחולו לשינויים

במשק. השכירים העובדים לכל המשתלמת היוקר תוספת שיעור משתנה
פירות (כולל לצרכן המחירים מדד פירושו זה לצורר  לצרכן" מחירים "מדד
לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה ע"י המתפרסם וירקות)

לעובדים. היוקר תוספת משתלמת פיו ושעל

המדד מחלוקת שיתקבל השינוי באחוז הפנסיה הכפלת עלידי ייעשה העדכון ב.
למועד שקדם בחודש שפורסם במדד הנוכחי, התשלום למועד הקודם בחודש שפורסם

הקודמת. היוקר, תוספת תשלום

וביטותו העובד של העסקתו והמשך חלקית נכות פנסית תשלום של במקרה ג.
לעיל. ו(ב) (א) בסעיפים לאמור בהתאם הפנסיה של העדכון ייעשה ב"מבטחים",
היחסי" "השכר יחושב בשנה פעמיים מאשר יותר לא אך כאמור, העדכון במועדי

החישוב, לצורך בחשבון ילקח אשר האישי, שכרו כאשר ,(1) 5.אי בסעיף כמוגדר
הנוכחית. בעבודתו המלאה המשרה עבור השכר יתיה

היחסים "ממוצע באמצעות הקובע" "השכר מחדש יחושב אלה, במועדים לפיכך,
קרות עד ב"מבטחים" ביטוחו תקופת כל עבור הנ"ל העובד לגבי השכר" של

ולאחריו. הנכות אירוע
לפי המעודכנת הגימלה מן גבוהה זה, קובע" מ"שכר הנובעת שהגימלה במקרה

הגבוה החיטוב מן החלקי הנכה ייהנה לעיל, (ב) (א), הקטנים בסעיפלם האמור
יותר.

לפנסיה; פרישה .7

פריעד. לגיל מקיפה פנסיה בקרן חבר בהגיע זיקנה: לפנסיה הפרישה חובת א.
לתלליויה, בהתאם מ"מבטחים" לפנסיה זכאי והוא באשה) ו60 בגבר שנים 65)

כמכרג! האמור, לתאריך הסמוך הפרישה במועד מעבודתו, לפרוט חייב יהיה
בתקנות.

פרישה הקדמת ב.

יוה דכי עם 'א שר סיבה מכל מהעבודה לפרוש המפעל, בהסכמת רשאי חבר (ו)
וגינד הפרידה, לגיל הגיעו טרם חודש ששים לפני לא אולם לפנסיה,
בפו'יי, הפרישה לפני לפחות שנים 15 התקנות ע"פ בקרן חבר שהיה

יי/8 ר '; ^^
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מקדמי ע"פ יקבל שהחבר הפנסיה שיעורי יופחתו כאמור מוקדמת בפרישה (2)
הבאים: החדשיים ההפחתה

הקדמה). שנת לכל הפחתה 53) 5:120.416 גברינו:

הקדמה). שנת לכל הפחתה 6*) 6:120.5 נשים:
בנספח. מופיעה מוקדמת פרישה בעת פנסיה לחישוב דוגמא

מלאה בנכות פרישה חובת ג.

יהיה לא מלא נכה כי הערעורים ועדת או הרפואית הועדה ע"י נקבע (1)
בסייק המפורטות התקופות תור במפעל, הקודמת לעבודתו לחזור מסוגל

במפעל. מעבודתו לפרוש הנכה העובד חייב אזי להלן, {2)

שנה מתום יאוחר לא אך הנכות קביעת מיום מעבודתו יפרוש מלא נכה (2)
אלא מלא, נכה שנעשה הערעורים ועדת או הרפואית הועדה שקבעה מיום
לחזור העובד יהיה מסוגל דעתה לפי כי המוסמכת הועדה ע"י ייקבע אם

נוספת, שנה של מירבית תקופה תוך וזאת במפעל, הקודמת לעבודתו
שנת תוך אחד, פה תחליט הערעורים ועדת כאשר הכלל, מן יוצא ובמקרה

(שלישית). נוספת

וזאת תלקי, לנכה שהפך המוסמכת הועדה תקבע לגביו אשר מלא נכה (3)
חלקית נכות סעיף הוראות עליו יחולו לעיל, כמפורט הזמן בפרק

ה1). 9 (סעיף

וזאת מלאה, נכות של למצב חזר אשר דלעיל (3) בסייק כאמור חלקי נכה (4)
דבר לכל עובדמעביד יחסי יסתיימו המוסמכת, הועדה קביעת ע"פ

לא אם בשנית, מלא לנכה שהוכרז מיום אחת שנה מקץ יאותר לא וענין
במפעל. הקודמת לעבודתו לחזור מסוגל הוא כי שנה אותה בתור נקבע

אכשרה: תקופת

המקיפה הפנסיה לקרך חדשים מצטרפים יהיו הראשונים העבודה חודשי ב2ו
זה. ביטוח של תקנותיו ע"פ משלים הדדי בביטוח מבוטחים

א.

נכות בביטוח מבוטח העובד יהיה ואילך, הראשונים העבודה חודשי 2ו בתום
זה. והסכם התקנות ע"פ ושאירים

ב.

מחלה ידי על נגרמה המוות או שהנכות במקרה לעיל בי בסעיף האמור למרות
האכשרה תקופת תוארך מקיפה, פנסיה לקרן ההצטרפות קודם ואובחנה שנקבעה

מבוטח יהיה זו ובתקופה נוספות, בשנתיים ושאירים נכות ביטוח לצורך
משלים. הדדי בביטוח החבר

ג.

נכות: קביעת

מושגים הגדרת

"נכת":

ואשר לפחות, חודשים שלושה של לתקופה לעבוד כושרו שנפגע אדם פירושו
להמשיך (.נפשי או הגופני בריאותו מצב מחמת מסוגל הוא אין מכך כהוצאה

שייקבע כפי הכל בריאותו, במצב הרעת שתיגרם מבלי הקודמת בעבודתו ולעבוד
הרפואית. הועדה ע"י

א.

9/..
ץ .=?'
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מלאה": נכות דרגת בעל "נכה או מלאיי "נכה
או ,%30 של מירבי בטיעור אלא ולעבוד להמטיר מסוגל שאינו נכה פירושו
עבודתו במקום או בתפקידו כנהוג רגיל עבודה מיום משרה שליש לחילופין

חלקית": נכות דרגת בעל "נכה או חלקי" "נכה
מלאה. נכוה דרגת בעל שאינו נכה פירושו

עיי* להינקט תוכל נכות מטעמי ולפרישה נכות לקביעת היזמה

ההנהלה; (1)

העובד; (2)

העובדים. נציגות (3)

וכן הערעורים, וועדת הרפואית הועדה בפני להופיע החובה חלה העובד על
קיום אי עול במקרה העובדים אחריות רפואית. סודיות על ויתור כתב לתת
מיום כללי קיבוצי הסכם העבודה, בתקנון שיקבע כפי תהיה אלו הוראות

.19.9.1962

ב.

של נכותו על הרפואית הועדה תדון הפניה, מיום חודשים 3 מתום יאוחר לא
במיצוי תלות ללא וזאת עובד של נכותו שתיקבע מיום מקרה, בכל העובד.
וקבלת בפרישתו בין ההליכים, כל יופעלו לעובד שיש המחלה דמי זכויות
גימלת וקבלת חלקית, בעבודה העסקתו המשך לגבי ובין מלאת, נכות גימלת

חלקית. נכות

ג.

תקנות ע"פ לפנסיה, זכאי יהיה מלאה נכות דרגת בעל נכה שהוא שנקבע עובד ד.
מן פרישה הוראות יחולו זה עובד על זה. מהסכם המתחייבות מקיפה פנסיה

לגי. בסעיף כאמור העבודה

באופן הקודמת בעבודתו שימשיך מאפשרות אינן שהנסיבות חלקי נכה (1) ה.
כזאת. עבודה תימצא אם במפעל, אחרת מתאימה בעבודה ישובץ תלקי,
כיחידה חברתבה כל או קטע כל יראו בתשלובות או גדולים במפעלים
לאחרת. אחת מחברתבת נכיםחלקיים שיבוץ חובת תהיה ולא נפרדת,

לו נמצא לא וכן בעבודתו, חלקית עבודת לו נמצא שלא חלקי נכה (2)
3 תוך וזאת זה), בהסכם לנקבע בכפוף (הכל אחרה מהאימה עבודה

מעבודתו. יפרוש נכותו, קביעה מיום חודשים
שלא לתקופה מלאה, נכות גימלה כדי עד להשלמה זכאי יהיה כזה חבר

המוקדם אחר, במקום עבודה לחבר שתימצא עד או חודשים, ששה על תעלה
השניים. מבין

אם במפעל, המצויה עבודה פירושה זה סעיף לצורך אחרת מתאימה עבודה (3)
הללו. התנאים כל בה נתקיימו

שקדמה האחרונה בשנה עבד שבה העיקרית העבודה מסוג היא העבודה (א)
כשרחו את התואמת אחרת עבודה או נכותו, תחילת לתאריך בתכוף
י ב ר בכיי הגופני. וכושרו בריאותו מצב השכלתו, רמה המקצועית,

בעבודה. ומעמדו

מגוריו. במקום שינוי מחייבת אינה המוצעת העבודה (ב)

נתקייכ >ס נ!רד כמפעל תשלובת של או גדול מפעל של תברתבת או קטע יראו ו.
הללו; מהתנאים אחד

נפרדת. כיחידה מתנהל הוא (ו)

רווח של או והוצאות, הכנסות של נפרדים חשבונות לגביו מתנהלים (2)
נפרדה. תקציבית כיחידה מתנהל הוא או והפסד,

10/.. ?=ל3
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מלאה"; נכות דרגת בעל "נכה או מלאיי יינבה
או ,%30 של מירבי בשיעור אלא ולעבוד להמשיך מסוגל שאלנו נכה פירושו
עבודתו, במקום או בתפקידו כנהוג רגיל עבודה מיום משרה שליש לחילופין

חלקית": נכות דרגת בעל "נכה או חלקי" יינבה
מלאה. נכות דרגת בעל שאינו נכה פירושו

ע"י להינקט תוכל נכות מקעמי ולפרישה נכות לקביעת היזמה

ההנהלה; (1)

העובד; (2)

העובדים. נציגות (3)

וכן הערעורים. וועדת הרפואית הועדה בפני להופיע החובה חלה העובד על
קיום אי של במקרה העובדים אחריות רפואית. סודיות על ויתור כתב לתת
מיום כללי קיבוצי הסכם העבודה, בתקנון שיקבע כפי תהיה אלו הוראות

.19.9,1962

ב.

של נכותו על הרפואלה, הועדה תדון הפניה, מיום חודשים 3 מתום יאוחר לא
במיצוי תלות ללא וזאת עובד של נכותו שתיקבע מיום מקרה, בכל העובד.
וקבלת בפרישתו בין ההליכים, כל יופעלו לעובד שיש המחלה דמי זכויות
גימלת וקבלת חלקיה, בעבודה העסקתו המשך לגבי ובין מלאת, נכות גימלת

חלקית. נכות

תקנות עייפ לפנסיה, זכאי יהיה מלאה נכות דרגת בעל נכה שהוא שנקבע עובד
מן פרישה הוראות יחולו זה עובד על זה. מהסכם המתחייבות מקיפה פנסיה

גי. 7 בסעיף כאמור העבודה

באופן הקודמת בעבודתו שימשיך מאפשרות אינן שהנסיבות חלקי נכה (ו) ה.
כזאת. עבודה תימצא אם במפעל, אחרת מתאימה בעבודה ישובץ חלקי,
כיחידה חברהבת כל או קטע כל יראו בתשלובות או גדולים במפעלים
לאחרת. אחת מחברתבת נכיםתלקיים שיבוץ חובת תהיה ולא נפרדת,

לו נמצא לא וכן בעבודתו, חלקית עבורה לו נמצא שלא חלקי נכת (2)
3 תוך וזאת זה), בהסכם לנקבע בכפוף (הכל אחרת מתאימה עבודה

מעבודתו. יפרוש נכותו, קביעת מיום חודשים
שלא לתקופה מלאה, נכות גימלת כדי עד להשלמה זכאי יהיה כזה חבר

המוקדם אחר, במקום עבודה לחבר שתימצא עד או חודשים, ששה על תעלה
השניים. מבין

אם במפעל, המצויה עבודה פירושה זה סעיף לצורך אחרת מתאימה עבודה (3)
הללו: התנאים כל בה נתקיימו

שקדמה האחרונה בעונה עבד שבה העיקרית העבודה מסוג היא העבודה (א)
הכשרתו את התואמת אחרה עבודה או נכותו, תחילת לתאריך בתכוף
נטלוני הגופני. וכושרו בריאותו מצב השכלתו, רמת המקצועית,

בעבודה. ומעמדו

מגוריו. במקום שינוי מחייבת אינה המוצעת העבודה (ב)

נתקייכ 0< נפרד כמפעל תשלובת של או גדול מפעל של חברתבת או קנ1ע יראו ו.
הללו: מהתנאים אחד

נפרדת. כיחידה מתנהל הוא (1)

רווח של *ן והוצאות, הכנסות של נפרדים חשבונות לגביו מתנהלים (2)
נפרדה. תקציבית כיחידה מתנהל הוא או והפסד,

10/.. *=ל3
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משגל תורכב הרפואית'') "הועדה  (להלן נכות לקביעת הרפואית הועדה (1)
לדי על ימונה האחד זה; לתפקיד פעם מידי שימונו תעסוקתיים, רופאים

ההתאחדות. לדל על ימונה והשני ההסתדרות, או מבטחים

הרופאים, שני בין הסכמה בהיעדר אחד. 9ה תתקבל הרפואית הועדה החלטת (2)
הרופא על הסכמה ובהיעדר הרופאים שני עייל שייבחר שלישי רופא יצורף

רופאלם של מוסכמת רשימה (מתוך הגרלה עיים רופא יצורף השלישי
שלושת ממנו). נפרד בלתל חלק ומהווה זה להסכם 5 בנספח המופיעה

דעות. ברוב הנכות קבלעת על יחליטו הרופאלם

מבטחים. ע"ל ייעשה לרופאים התשלום (3)

ז.

\

של מקרה בכל נכות, לגלמלת זכות לקבוע שבסמכותה ערעורים ועדת תוקם
הרפואית הועדה החלטת על בי) 9 בסעיף (המנויים הצדדים אהד של ערעור

וי, הי, 9 מסעיף הנובעים דעות בחילוקי להחליט בסמכותה כן כמו
תערעורלםיי). ייועדת  (להלן

(1)

נציג ההסתדרות, נציג ההתאחדות, נציגי משני תורכב הערעורים ועדת (2)
בהמלצת אחרים רופאים או הרפואית מהועדה רופאים ושני מבטחים

לושבל רשימת מתור שימונה תלוי בלתי ראש ויושב בהתאמה, הב''ל הרופאים
זה. מהסכם נפרד בלתי חלק ומהוות 6 בנספח המופיעה ראש

ועדת לדל על ילקבעו הראש וש1 ל ושכייט הערעורים בועדת הדיון סדרי (3)
הערעורלם.

ח.

פירושו;  הפנסלה לקרן והמעבלד העובד תשלומל לצורך השכר .10

הרגיל מהשכר חלק ו/אומקצועיתהמוזרות מחלקתלת תוספת לרבות המשולב השכר א.
להסכם בי אי 12 בסעי כנקבע התשלומלם עבורו הופרשו שממנו לעובד, המשתלם

זה.

העלדוד שכר של החדשל הממוצע בחשבון לובא הנייל הקבועלם השכר לרכלבי בנוסף
זה, להסכם ג' 12 בסע* כנקבע התשלומים הופרשו שממנו מדודות) (פרמיות

בחשבון. תובא לא השכר של 30* על העולה כנייל יומית שפרמיה ובלבד

ב.

לעיל, האמור על הנוספים שכר מרכיבי לפנסיה הפרשה קיימת היתה שבהם במפעלים
רכיבלם תשלומים לצורך השכר, בהגדרת יכללו זה, הסבם חתימת תאריך לפני

מרכיבי הפרשות על שבלדה פרטים אי לצד תמסור לעיל.מבטחים לאמור בנוסף אלה
דרישתו. פי על כאמור, נוספים שכר

ג.

£1255 הלא זה בסעיף כאמור התשלומלם לצורך הצדדלם בין שנקבעה התקרה (!)
כפי הלאומי, הביטוח חוק ע"פ הביטוח דמי לתשלום הקבוע מהמקסימום

ייהתקרהיי).  (להלן לזמן מזמן שהוא

בין הלאומי, הביטוח בחוק בין במשק, הממוצע השכר הגדרת תשונה אם
המקסלמום קביעת שיטת תשתנה אם וכן הסידרה, של הסטטיסטי בהרכב

הצדדלם את השינול לחייב לא הלאומל, הבלטות דמל תשלום לצורך הקבוע
בכתב. כר, על שהסכימו במלדה אלא

(2)

ד.

פלטורים; פיצולל .11

האמוולם החשלומלם למעט לה הסכם פי על המעביד תשלומל כי ומוצהר מוסכם
יבואו  עללהם חל שההסכם עובדלם אותם ועבור נגלו (2) (1) אי 2ז בסעיפים
בהתאם עובדים, לאותם פיטורים פיצויי תשלום חובת במקום ועניו, דבר לכל

.1963  השכ"ג פיטורים פיצויי לחוק 1>* לסעי

א.

11/..
ר
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מקיפה לפנסיה להצטרפות שעד העובד של העבודה תקופת בעד כי מובהר ב.
פיצויי את לכר, זכאל יהיה אשר לעובד חייב המעסיק יהיה במבטחים,

העובד על זה הסבם החלת ליום שעד התקופה בעבור לו המגיעים הפיטורים
העבר"). "תקופת  (להלן

בעבור עובדיו לגבי הפיטורים פיצויי את להפקיד שירצה מעסיק (1) ג.
בחירתו לפי גמל בקופת או במבטחים להפקיד רשאי יהיה העבר תקופת

פוטרו אילו לעובדיו מגיעים שתיו הפיטורים פיצויי לסך השווה סכום
"ההפקדה")  (להלן ההפקדה ביום השכר וע"פ עליהם, זה הסכם החלת ביום

פיטורים פיצויי לחוק ו20 1>* לסעיפים בהתאם היא התפקדה
.1963  תטכ"ג

פיצויי תשלוס מחובת לחלוטין משוחרר המעסיק יהא ההפקדה ביצוע ע0 (2)
תשלם מבטחים או הגמל קופת העבר. תקופת עבור אלה לעובדיו פיטורים
החוק עייפ להם יגיע וכאשר אם העבר, תקופח עבור המגיע את לעובדים
מסך יותר לשלם חייבים יהיו לא האחרת הגמל קופת או שמבטחים ובלבד

עליה. שהצטברו הרווחים ובצירוף ההפקדה

השאר בין בהתחשב והקופה, המעסיק בין במו"מ יסוכמו ההפקדה תנאי (3)
ההפקדה. בגודל או העובדים, במספר

בהפקדה שנכללו מעובדיו ואחד כאמור שהפקיד מעסיק בין היחסים נותקו (*.)
פיטורים, בפיצויי העובד את מזכות שאינן בנסיבות העבר, תקופת בעבור
חלק או שהופקדו, הסכומים למעסיק יוחזרו בלבד, חלקיים בפיצויים או

עליהם. שיוסכם לתנאים בהתאם הרווחים ובצרוף לענין בהתאם מהם

לרבות פיטורים, פיצויי לצורך בשכר כמרכיב יכללו לא מדודות פרמיות ד.
לפנסיה. מפרמיות ההפרשה אף על וזאת העבר תקופת בגין פיצויים

בקופות ועובדיהם אי צד חברי המעסיקים ידי על יופקדו אשר הסכומים (ו) ה.
גמל) קופות וניהול לאישור (כללים הכנסה מס תקנות עייפ המאושרות גמל

למפורט בהתאם הפיטורים, פיצויי לחוק 14 סעיף לדרישות והעונות
בפיצויי המזכה פרישה בעת לעובדים ינתנו להסכם, וי הי, ד1, 12 בסעיף

מעביד  עובד יחסי ניתוק בעת או לפנסיה פרישה בעת או פיטורים,
העובד. לשאירי ישולמו שהסכומים או נכות, בעקבות

סעיפים עפ"* המעסיקים עייי מאושרות גמל בקופות יופקדו אשר הסכומים (2)
נועביד  עובד יחסי ניתוק בנסיגות במלואם למעסיק יוחזרו וי הי, 12

פיטורים. בפיצויי העובד את מזכות שאינן

התשלומים; שיעורי .12

תשלומים, העובדים משכר ינכה וכך המעסיק, ישלם זה מהסכם הנובעות הזכויות להבטחת
 כדלקמן. בחודש, חודש מדי

ל"י: 1,500. עד (1) א.
אי). 10 בסעי (כמוגדר תשלומים לצורך מהשכר £3.55 המעסיק ע"ח

אי). 10 בסעי (כמוגדר תשלומים לצורך מהשכר %4 העובד ע"ח

לתקרה. ועד ל"י 1,500. מעל (2)
אי). 10 בסעי (כמוגדר תשלומים לצורך מהשכר %5 המעסיק ע"ח
אי). :0 י נסע (כמוגדר תשלומים לצורך מהשכר %5 העובד ע"ח

12/..
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לאמור בנוסף ,%6 עליהם חל זה שהסכם העובדים עבור ישלם המעסיק (ו) ב.
כמפורט אי), 10 בסע1 (כמוגדר תשלומים לצורך מהשכר אי, בסע1

להלו:

%6 המעסיק ישלם מקיפה, בפנסיה קודם ותק לו שיש חדש עובד עבור (2)
במפעל. עבודתו תחילת ממועד כאמור הנוספים

בתום המעסיק ישלם מקיפה, לפנסיה לראשונה המצטרף חדש עובד עבור (3)
העבודה תחילת מיום למפרע כאמור, נוספים %6 הראשונה, העבודה שנה

התשלום. ביום השכר ולפי

(1) בי בס"ק האמור התשלום את המעסיק ישלם עונתיים, עובדים לגבי (4)
לחוק. בהתאם פיטורים לפיצויי זכאים שיהיו מיום

ב* 10 לסעיף בכפוף המעסיק יפריש מדודות) (פרמיות העידוד שכר בעבור ג.
כדלקמן. להסכם די 11 ולסעיף

עובד. %5 + מעסיק %5 ההסכם חתימת ממועד הראשונה בשנה

עובד. %5 + מעסיק %ר " " " השניה בשנה

עובד. %5 + מעסיק %9 " " " השלישית בשנה
עובד. %5 + מעסיק \\% ואילך " " '. וברביעית בשנה

%5 מצידו יפריש וכן לתקרה, שמעל כאמור משכרם %5 מעובדיו ינכה המעסיק
אח תמעסיק יפקיד שבה גמל קופת לאותה אלו סכומים ויעביר במקביל,

להלן. ו' ו/או ה1 בס"ק כאמור הסכומים

ד.

בסעי (כמוגדר לתקרה העודף אי 10 בסעי כמוגדר מהשכר 6* יפריש המעסיק
שזוהי ובלבד בחירתו, לפי גמל בקופת או במבטחים יופקד דה וסכום די), 10
פיטורים. פיצויי לחוק 1^ סעיף לדרישות והעונה כחוק, המאושרת גמל :קרפת

ה.

לפיצויי הזכאים מקיפה בפנסיה המבוטחים עובדיו בעבור ישלם המעסיק
%2.33 סר בעתיד, תיווצר זו שזכות מיום או ימים, חודש של בשיעור פיטורים
0ו בסעי (כאמור תקרה, ללא אולם אי 10 בסע1 כמוגדר תשלומים, לצורך מהשכר
קופת שזוהי ובלבד בחירחו, לפי גמל בקופת או במבטחים יופיןד זה וסכום ד')

פיטורים. פיצויי לחוק 14 סעיף לדרישות והעונה כחוק, מאושרת גמל

ו.

החבר: בזכויות פוגעת שאינה חברות ו/או תקלומים הפסקת 3ו.

חודשים שלושה על עולה שאינה שהיא סיבה מכל למבטחים תשלומים של הפסקה
הסדר לחבר יש אם אלא העובד, של והרגילות המלאות בזכויותיו תפגע לא
עם מבטחים, לטובת האחרות זכויותיו על מוותר אינו והוא אחר, ביטוחי

זו. בתקופה במבטחים נוסף ביטוחי וותק החבר יצבור לא זאת

א.

כתקופה תיחשב נכות, בגלל הקרן מן לתשלומים העובד זכאי שבעבודה תקופה
הפנסיה. בקרן בותק המזכה חברות,

ב.

כתקופת תיחשב ממבטחים. מחלה דמי לתשלומי העובד זכאי שבעבודה תקופה
הפנסיה. בקרן בותק המזכה חברות,

ג.

להסדיר כדי לאומי לביטוח למוסד במשותף לפנות הסכימו הצדדים
לגימלת של'גאי עובד בעבור לקרן תשלומים לאומי לביטוח המוסד ע"י שיופרשו

לידה. ודמי אבגילה בדמי וכן במילואים למשרתים בתגמולים ו/אר עבודה, נפגעי
אלו. תקופות עיור גם זכויות החבר יצבור כאמור, תשלומים משיופרשו

ד.
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נו

עפ"י זכויותיו יהיו חודשים, שלושה על העולה הפסקה לגביו שחלה מי
שבתקנות. זכויות רציפות הוראות

ה.

הקרן. עזיבת ל תנא ו. 4

בתנאים גמולים דמי שולמו לפיו מהשכר %6 למעסיק תחזיר "מבטחים" (1)
כאשר גמל), קופות וניהול לאישור (כללים הכנסה מס בתקנות שנקבעו
חברותו והפסיק פיטורים, לפיצויי זכות ללא פוטר או התפטר עובד
בזכות שפוטר או שהתפטר עובד מחשבונו. כספים ומשך הפנסיה בקרן
לעיל כאמור הפנסיה בקרן חברותו והפסיק בלבד, חלקיים לפיצויים

שנשללו הפיצויים לחלקיות השווה ,£6 של היחסי החלק למעסיק יוחזר
העובד. בון

בגין החיובים בחשבון ילקחו לא לעיל, כאמור למעסיק ההחזרה בתנאי (2)
המוחזרים מהכספים ינוכו אלה וחיובים מהקרן, העובד שקיבל ההלוואות

לעובד.

בלתי חלק ויהוו בנפרד יקבעו לעיל, כאמור למעסיק כספים החזר נוהלי (3)
.(7 נספח (ראה זה מהסכם נפרד

א.

בכל מדודות) (פרמיות העידוד שכר בעבור תשלומיו את למעסיק תחזיר מבטחים
אי. בסעיף כאמור החזר של תנאים באותם וזאת בספים, החזר של מקרה

בהתקיים ולמעסיק, לעובד כספים החזר של חדשה שיטה מונהגת מ4.79.ו החל
וניהול לאישור (כללים הכנסה מס לתקנות ובהתאם לעיל, כאמור להחזר התנאים
פדיון" "ערכי שיטת ע"פ נעשית הכספים החזרת זו להוראה בהתאם גמל). קופות
שיטת מתבטלת כאמור, פדיון" "ערכי שיטת הפעלת עם .8 מס1 בנספח המפורטת

ודמי ניהול דמי של ניכוי השאר בין כללה אשר כספים, להחזר הקיימת החישוב
סיכון.

ג.

ההסכם; תוקף .15

.1.4.1980 ביום החל לתוקף יכנס זה הסכם א.

. להוראות בכפוף מקיפה פנסיה לקרן המצטרפים במפעלים המועסקים העובדים
בתנאי מבטחים של המקיפה הפנסיה לקרן יתקבלו ,31.3.1980 ליום עד זה הסכם

כדלקמן: מיוחדים הצטרפות

ב.

צורך ללא ההצטרפות עם מיד מקיפה בפנסיה מבוטחים יהיו העובדים
הללו: התנאים בל בהתקיים אכשרה, בתקופת בעמידה

בסעי (כמוגדר תשלומים לצורך מהשכר %6 למבטחים ישלים המעסיק (א)
להשלומיו בנוסף ההסכם חתימת מיום החל התקופה בעבור אי) 10

יסוד. פנסית בגין
יסוד בפנסלת לפחות חודשים 12 של ותק צברו המצטרפים העובדים (ב)
מבוטחים יהיו כאמור, ותק צברו שטרם עובדים ההצטרפות. בתאריך
יהיו מועד לאוהו ועד ותק, חודשי 12 שיצברו מיום מקיפה בפנסיה
מקיפה. פנסיה של הדדי בביטוח יבוטחו וכן יסוד בפנסית מבוטחים

(ו)

,/4ו 1,.כ. >^'?ל



מו

במועד שגילן ונשים ומעלה, שנים 60 ההסכם חתימת ביום שגילם גברים
ויותר חודש) 60) שנים 5י עול ותק בעלי. והם ומעלה שנים 55 הנ"ל

לפנסיה להצטרף אם אישית, החלטה ע"פ לבחור, יונלו יסוד, בפנסיה
יסוד. בפנסית להמשיך או מקיפה

של למקרה פרט לאלתר, מבוטח יהיה מקיפה בפנסיה שיבחר מי (א)
ההצטרפות קודם ואובחנה שנקבעה ממחלה בתוצאה שנגרמה נכות
חודש, 12 של אכשרה תקופת תידרש י.זת במקרה מקיפה. לפנסיה

משלים הדדי ביטוח מבוטח החבר יהיה שבמהלכה ההצטרפות ממועד
אנשיה. תקופת קמזשליס חבר כמו מקיפה, בפנסיה יבוטח ובסיומה
מבוטח להיות ימשיך יסוד, בפנסית ביטוחו להמשיך שיבחר מי (ב)

הצהרת על יחתמו כנ"ל עובדים יסוד. פנסיה קרן לתקנות בהתאם
למבטחים. תועבר זו והצהרה ויתור,

(2)

מסויימת. בלתי לתקופת הוא זה הסכם (ו)

שנה 4 בכתב מוקדמת הודעת מסר אם שינוייט לדרוש יוכל מהצדדים צד (2)
לפחות שנתיים שחלפו מיום אלא תינתן לא כזו שהודעה ובלבד מראש,

זה. הסכם של לתוקף כניסתו מיום
ההסתדרות ההתאחדות, דעת על המוסכמים שינויים יתכנו זאת, עם

זו. תקופה בתוך גם ומבטחים

ג.

כלליות. הוראות .16

פריטטית ועדה א.

שווה) (במספר הצדדים מנציגי המורכבת מיוחדת, פריטטית ועדה תוקם (1)
ויחידיהם הצדדים בין שיתעוררו הדעות בחילוקי ותכריע תדון אשר

למעט הפריטטית") "הועדה  (להלן זה הסכם למימוש הנוגע בכל
מיוחדות. ועדות נקבעו שלגביהם והאחרים הרפואיים העניינים

לבוררות.. הענין יועבר פהאווד, לסיכום הפריטטית הועדה הגיעה לא (2)

מיום דעות חילוקי ליישוב מוסכמים) (כללים הבסיסי ההסכם הוראות (3)י
בו. לאמור בכפוף זה, סעיף על יחולו 26.6.1957

מיוחדים למקויט ועדה ב.

זכויות מתן על ותחליט שתדון הצדדים מנציגי משותפת ועדה תוקם (1)
מיוחדים. במקרים הקרן לחבר מיוחדות

ההסתדרות. ונציג מבטחים נציג אי, צד נציגי משני תורכב הועדה (2)
עי'י הכרעה תהיה כאמור, החלטה בהיעדר אחד. פה יתקבלו הועדה החלטות

האגף ויוייר ההתאחדות של העבודה ועדת מיו"ר המורכבת שניים ועדת
ידם). על שיוסמך מי (או מקצועי לאיגוד

בדבר. הנוגעים כל את יחייבו הו/דה מסקנות (3)

הועדה. אל לפנות יוכלו {<*)

המפעל; א.
העובד. ו/או ההסתדרות ב.

1

5/.
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דווחיס ג.

במועדים ואחרים, פיננסיים דווחים ממבטחים יקבל אי צד נציג (ו)
כן, כמו זה. מהסכם כמתחייב לדווחים בנוסף וזאת שייקבעו, ובדרכים

שתיטלח השנתית מההודעה ריכוז) (או העתק אי צד חברי המפעלים יקבלו
מבטחים. ע"י לעובדים

לארגונו. חדשים מפעלים הצטרפות על למבטחים ידווח אי צד (2)

מהסכם נפרד בלתי חלק המהווה כספים, בנושאי 9 מסי נספח זה להסכם מצורף ד.
זה.

יסוד פנטית ה.

להיות ימשיכו עליהם חל אינו זה והסכם יסוד בפנסיה שחברים מי (!)
יסוד. בפנסיה חברים

לסעיפי במלואו יוכר במבטחים לסוד בפנסית עובדים שצברו ותק כל (2)
ההסכם. פי על המצטרפים כל לגבי מקיפה, בפנסיה ונכות זיקנה

ועל עליו לחול חדלים זה הסכם פי על מקיפה פנסיה עליו שהוחלה עהבד (3)
יסוד. (משלימה) זיקנה פנסית הסכם תנאי מעסיקו

פנסיה בהסכם קינויים של אפשרות לבחון מנת על מו"מ ינהלו הצדדים (*)
יסוד. (משלימה) זיקנה

את לעגן שיפעל כדי והרווחה העבודה לשר במשותף לפנות הסכימו הצדדים
המתאים: בחיקוק הבאים הנושאים

העבר. פיצויי הפקדת בענין פ"פ לחוק 20 בסעיף שינויים (ו)

בכוה זיקנה, לעת בביטוח מבוטח להיות עובד כל של כללית חובה קביעת (2)
וכן בישראל, הפנסיוניות המערכות כל רבדי והתאמת שאירים, ו/או

בישראל. והפנסיה הגמל קופות למערך פיקוח דרכי שכלול

זה. הסכם על הרחבה צו מתן (3)

ו.

שפורט התנאי יתמלא זה להסכם ועובדיו המפעל הצטרפות עם כי בזה מוצהר ז.
התיאום לשכה בין ,13.2.76 מיום (הבסיסי) הכללי הקיבוצי להסכם וו בסעיף
עובדי למעמד יועברו זה הסכם עליהם שהוחל יומיים ועובדים וההסתדרות,

.13.2.76 מיום זה לענין בהסכם שנקבע כפי חודשיים, ייצור
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בתעשיה מקיפה פנסיה להסכם 1 נספח

בא"י העובדים של הכללית ההסתדרות

רשום

מיוחד קיבוצי הסכם לצורך יציג ארגון על הודעה
המקיפה הפנסיה בהסכם (2) אי, ,2 סעיף סימוכין

לכבוד
תאריך: הנהלת

( נ., א.

לבין ההסתדרות בין שנחתם בתעשיה המקיפה הפנסיה להסכם (2) א.1, ,2 לסעיף בהתאם
למיטב כי להודיעכם הננו "ההסכם"),  (להלן 4.6.1979 בתאריך התעשיינים התאחדות
במפעלכם, מיוחד" קיבוצי הקכם לצורך יציג ל"ארגון הכללית ההסתדרות הפכה ידיעתנו

קיבוציים. הסכמים בחוק כמוגדר

ע"פ שהוקמה הפריטטית לועדה לפנות עליכם זו, פנייתנו על חולקים והינכם במידה
שבועלים. תוך המקיפה הפנסיה הסכם

כאמור התשלומים את להפריש ובעיקר מההסכם, הנובעות החובות את לבצע מתבקשים הינכם
בהסכם. 12 בסעיף

המועדים: שבין המאותר הוא ההסכם חלות להתחלת הקובע התאריך

( השגה. הוגשה שלא במידה זאת, הודעה מקבלת יום עשרים א.

כאמור. השגה הוגשה באם דעות, חילוקי ליישוב הוועדה שקבעה המועד ב.

ושם הפקיד

חתלמה

הפנסיה. מהסכם עותק לוטה:
מקיפה. פנסיה קרן מתקנות עותק

העתקים;
וסביבה, עבודה תנאי מחלקת התעשיינים, התאחדות

פועלי מועצת

17/. .
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בתעקיה מקיפה פנסיה להסכם 2 נספח

פנסיונל הסדר
המקיפה הפנסיה בהסכם (2) (ו) ד, ,2 סעיף סימוכין:

המקיפה הפנסיה הסכם של הנ"ל בסעיף במובנו "ההסדר")  (להלן הפנסיוני ההסדר
 הבאים: וההסדרים ההודאות את השאר בין יכלול 979ו.4.6 מתארלך בתעשיה

על וההוראות הכנסה, מס בפקודת כמוגדר מאושרת גמל לקופת תשלומים, הפרשת א.
המקיפה. הפנסיה הסכם פי על המתחייבים התשלומים משיעורי יפחתו שלא פיה

התשלומים לפיו צו לקבלת העבודה שר של לאישור חתימתו לאתר מיד יועבר ההסדר ב.
פיטורים פיצויי לחוק 14 סעיף עפ"י פיטורים, פיצויי במקום יבואו

.1963  תשכ"ג

בדבר: הוראות השאר, בין יכלול, ההסדר ג.
זה, לגיל סמוך או בנשים 60 גלל או בגברים 65 בגיל הפרישה עם פנסיה (1)

לפדיון. הסדר או

נכות. קיצבת (2)

שאירים. קיצבח (3)

ר ■ ■'
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הפועל הועד

מקצועי לאיגוד האגף
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בארץישראל הלוכדים של הכלליו! ההסתדרות

1979 באפריל 2 תלאביב

נתעשיה מקיפה פנסיה להסכם 3 נספה

לכבוד
קטיני? חיים טל

העבל7ה 7ע7ת יו"י
נלשלאל התעשייניס חתאחררת

א3י3  \1ל

ככבד, א7ל7

נתעשיה מקי8ה פנסיה הנהג!; 3ד3ד גללי קיניצי הסכם

(2) '7.2 סעי9 . סלמלכי7
חנררו

ילכל קהמעסיק פנסילני חס7ר ב7נל הנ''ל הסעיף הפעלת כי טעיעיס הריני
. הללל העקללנלת על עלבדיסויתבסס קל טלגנל מספל ע0 לעשלי;

ברבר, חנרגעיס ד)עלב7יס קל למעט7ס תפקילס א.
המפעל. גררל ב.

הקנלעסקיס. מספל ג..

המפעל. של החרך עו7ידליג ל.
. התעשלייגי הענף ה.

המפעל, של הספ'ניפליס בצרכיס חוןחסברת ח,לל ל;יעשה הקביעה טקגיטיס^ל אנ7
טמ1מיס. הנהלת לנציג המפעל הנהלת נציג ע"י

מנעחלש. מנג"ל
59/..

תלאביב .303 ת.ר. 9 ג איליזירינ יח ה6יעל היעד :ת
03241111 : ?י6יז

^

ה כ ל נ ב

ישלא8/קיסל
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ביו^וואל הרוונש"נים הר1.ארודוח4
העבודה ועדת "ר ו י

1979 באפריל 3

לכבוד
ערן, ע. החבר
נובטחלם, מנכ"ל

תלאביב

לכבוד
קיסר, י. החבר

מקצועי, לאיגוד האגף יו"ר
תלאביב

נכבדי,

פנסיה הנהגת בדבר כללי קיבוצי הסכם הנדון:
בתעשיה מקיפה

(2) ד* 2 סעיף סימוכין.

תוכנו כי ולהודיעכם בנדון, 1979 באפריל 2 מיום מכתבכם קבלת מאטר הריני
בינינו. שנחתם המקיפה הפנסיה להסכם 3 מסי הנספח את מהווה

קמזניץ חיים

20/.

כדחלנ^פן

13 יו1נ00*1די יחי
חלנביב

5261$ 0ו>4ון:

גליזווף חנוקים .29116 ז ה
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בתעשיה מקיפה פנסיה להסכם <* נספח

העבודה ועדת יו"ר

באפריל,1979 3

לכבוד
קיסר, ישראל מר

מקצועי, לאיגוד האגף יו"ר
הפועל, הוועד

,93 ארלוזורוב רחי
תלאביב

הנכבד, קיסר מר

בתעשיה המקיפה הפנסיה להסכם זי 3 סעיף הנדון:

 כדלקמן. הוסכם הנ"ל להסכם זי 3 בסעיף לאמור בהתאם

ההסכם. עול לביצועו שביכולתם כל יעשו הצדדים א.

עובדים התנגדות על המפעל מתלונת כתוצאה ההסכם ביצוע הוסדר לא אם ב.
עובדים לגבי המעסלק לדי על ההסכם קיום חובת שאלת תובא לביצועו,

הפריטטית. הועדה בפני אלה

המצב של המשמעויות בכל ולהחליט לדון מוסמכת תהיה הפריטטית הועדה ג.
המעסיק ואחריות זה, הסכם פי שעל החובות מן המעסיק שחרור לרבות שנוצר,

מבטחים. את לשפות

המפעל חובת תושעה שבועיים, תור מוסכמת לדעה הפריטטית הועדה הגיעה לא ד,
הבוררות. ו/או הועדה החלטה שתתקבל למועד עד וזאת למבטחים, לשלם

המעסיק נגד מבטחים תגיש לא בחוק, או מבטחים בתקנות האמור כל אף על ה.
כל הנייל, המפעל לעובדי תשלומיה בעד לשיפוי ו/או ההסכם לביצוע תביעה
המפעי1 תלונת על בוררות או פריטטית ועדה בפני ברור ותלוי עומד ^_עוד זה. הסכס לבצע עובדים להתנגדות

הסכם החלת אחת/מתאריו', שנה של לתקופה בתוקף יהיו לעיל האמורות ההוראות ו.
/ / / בדבר. הנוגע המפעל על המקיפה הפנסיה

./ 4
21/..
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בארץישראל העובדים של הכללית ההסתדרות

בתעשיה מקיפה פנסיה להסבם 4 נספח

4 , 4 . 79

תטל"ט ניסך ז'
לכברד

קמיל.יץ חיים מי
העבודה רעדת י7"י

ניקיא'3 התעשיינים הלגאחללל;

אביב  תל

א,נ..,

בתע*יה המקיפה הפנסיה להסכם זי 3 סעיף ; חנ.7ל7

. לוגלכנל למסכים בנדרו 3.4.79 מילס מכתבר קבלת מאשר הליני

בתעשיה המקיפה הפנסיה להסכם י'גליפל זל תשלבה מכתב בעירלן* מכתבל
. להסכם 3זי בסעיף כאמול ,4 נספח אל7 ו יהל ל

בברכי

/קיסר". "א?7
מקצועי לאיגלד 1'א^9 סיל"ר

22/, .

וזיאנב 03נ. ין.ל. 91 ;"<."/>  .פיזי* ייעד
03251111 :יסיז:
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.נתעשיה המקיפה הפנסיה להסכם 6 נספח
4.6.79 מיום

ערעורים לוועדת ראש יושבי רשימה

הרשימה נקבעה 4.6.79 מיום בתעשיה המקיפה הפנסיה להסכם חי 9 לסעיך בהתאם
ערעורים: לוועדת ראש יושבי כרשימה הר"מ

,240348 טלי תלאביב, ,7 ליברמן מרחי עו"ד האוזמן, יוסף מר

(261111 (בעבודה 932595 טל' הרצליה, נוףים, ,18 הפועל רת1 עו"ד בלוף, עוזיהו מר

הערה'.

ובלבד הגרלה, באמצעות הסכמה ובאין בהסכמה הצדדים ע"י יקבעו הולאש יושבי ו)
רצופות. פעמים משלוש יותר אחד יוייר יכהן לא הסכמה) (באין ההגרלה שבאמצעות

לצורר. בהתאם נוספים שמות זו לרשימה יוסיפו הצדדים (2

/ ^^
23/. .
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בתעשיה מקיפה פנסיה להסכם 7 נספח

למעסיק בספים החזרת נוהלי
להסכם (3) אי 14 סעיף סימוכין:

מעביד  עובד יחסי ניתוק של מקרה כל על בכתב למבטחים ידווח המעסיק .1
שהוא או בכלל פיטורים לפיצויי זכאי אינו העובד בה7 בנסיבות שאירע

המגיעים הפיצויים חלק ציון תוך וזאת בלבד, חלקייס פיטורים לפיצויי זכאי
לעובד.

העובדים. ולנציגות לעובד גם תישלח למבטחים שתישלח מההודעה העתק .2

העובד. ברשימות זה נתון אצלה לרקום תדאג מבטחים .3

אותו מזכות שאינן בנסיבות שפוטר עובד בגין למעסיק כספים החזרת של במקרה .4
החלטת או העבודה, לתקנון בהתאם בלבד) חלקיים בפיצויים (או פיטורים בפיצויי
6 שבנספח פדיון ערכי שבנוסחה באיברים המקדמים אזי בוררות, או פריטטית ועדה
המופחתים מההפקדות )%0 של הניכוי כי הדבר פירוש ;"0.45" במקום "0.5" יהיו

ולא לעובד המוחזרים מהכספים ייעשה הפנסיה, קרן של וסיבון ניהול כדמי
למעסיק. המוחזרים מהכספים

הפנסיה להסבם (2) ,(1) א1 4ו בסעיפים כאמור חלקו את למעסיק תחזיר מבטחים .5
לו המגיעים הכספים חלק את לעובד תשלם בו ממועד שבועיים תוך לעיל, 4 וסעיף

הסתייגות במבטחים נתקבלה לא המפעל, הודעת קבלת מיום חודשיים שבתור בחנאי וזאת
המפעל. להודעת בקשר העובדים

הועדה ותחליט תדון העובדים, נציגות לבין המעסיק בין דעות חילוקי של במקרים .6
הבוררות. או הפריטטית הועדה החלטת עלפי תפעל ומבקתים הפריטטית,

לזקוף מבטחים את יחייב לעיל, 4 בסעיף שנקבע המועד לאחר למעסיק הכס*ים תשלום .7
ועד שנקבע להחזרה מהמועד במבטחים הנהוגה החסכון תשואה את אלה כספים על

למפעל. בפועל להחזרתם

לשאיריו פיטורים פיצויי לשלם חובה המעסיק על אין כאשר עובד פטירת של במקרה .8
חלקו את למעסיק מבטחים תחזיר המחייב העבודה והסכם מהחוק כמתחייב יורשיו, או

.(2) (ו) אי 14 בסעיפים כאמור

בכך זה לענין חובותיה מבטחים תמצה לעיל ,8 ,5 סעיפים אחרי למלא ניתן לא ,9
לעיל. לאמור בכפוף הכספים, את בישראל התעשיינים להתאחדות שתעביר

24/..
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8 נספח

18.12.1977

ופנסיה תגמולים לקופות פקוח ברית
בע"מ בישראל הדדית לעזרה לאגודות

לכבוד

ח.נ.,

בקרנות הפנסיה תכניות לעוזבי כספים החזרת הנדון:
הפנסיה

וניהול לאישור (כללים הכנסה מס תקנות
40 סעיף  גמל) קופות

את ומחסלים הקרנות, את עוזבים אשר למבוטחים כספים להחזיר נוהגות הפנסיה קרנות
של 13.7.62 מיום 32 מסי חוזר על המבוסס לחישוב בהתאם שלדים, הפנסיה זכויות

והבטוח. החסכון האוצר/רטות

של סוציאלי לבטחון והמרכז הפנסיה קרנות נציגי בשיתוף מחדש הנושא בדיקת לאתר
מ78.ו.ו החל כי להודיעכם הריני האוצר של והבטוח החסכון רשות ובהמלצת ההסתדרות
הריימ: לעקרונות בהתאם הקרנות, לעוזבי הטבות חישוב שיטת את וחינסיה קרנות ישנו

הקרנות; לעוזבי הטבות חישוב שיטת א.

הכספים החזרת לחישוב זכאי יהיה הקרן, את העוזב מבוטח מ1.1.78, התל .1
להלן: הנוסחה על מבוסס פדיון ערכי לוח לפי לזכותו שהצטברו

, *2 €1
5י0 / ר / \ י**

.5 בחודש להחזרה העומד הסכום
. 6 בחודש לקרן ששולמו בטוח דמי

בחודש לקרן ששולמו צמודות לא הלוואות להחזר התשלום
.0.0047

. £ בחודש שניתנה הלוואה
.(1+1 לחודש ב5ו (שפורסם ,1 חודש עבוד לצרכן המחירים מדד

ג.
8.£. כאשר:

1 1

1 1

(למעט הבטוח דמי של מ%75 יפחת לא לעיל הנוסחה לפי המחושב הפדיון ערך .2
הפרשי בתוספת הנ"ל) ההלוואות להחזרת מהתשלומים 9055 ובתוספת הלוואות

הבאה: הנוסחה לפי הכל לצרכן, המתירים למדד הצמדה

+ י© (1*4 יי 1 *).
הבטוח תקופת בכל התחשבות ומאפשר חודשי בסיס על הוא הפדיון ערך חישוב .3

כיום. המקובלת שנתית החצי מההחשבנוח הנובעים עיוותים ומונע

25/.. .^.,/ .7 2<
7י
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של בפונקצית בהטבות ההדרגתיות עקרון על מושחת כנ"ל הפדיון ערך חישוב *ו.
ארוכה. ביטוח תקופת לאחר העוזב המבוטח לטובת הפנסיה בקרן המבוטח ותק
ההצמדה הפרשי משולמים עליו הקרן שחלק בכך ביטוי לידי באה זו הדרגתיות
יורד עת ובאותה בקרן, הביטוח דמי הפקדה של ותקה שעולה כנל וגדל הולך

הצמדה. הפרשי משלמים אין עליה הפקדה אותה של תלקה

מסוף החל לתקופה תחושב והיא לחודש %0.47 של ריבית על מבוסס החישוב .5
מדי מצטברת הריבית המשיכה. חודש ראשית ועד הביטוח דמי הפקדת חודש
מגיעות עבורה התקופה כאשר החישובים ייערכו לכך ובהתאם בחודשו חודש

ההפקדות בחלקי ההדרגתיות שנים. של שלם מספר כוללת אינה אם גם ההטבות
ע"י לעיל, כמתואר בחודשו, חודש מלדי מחושבת צמודות והבלתי הצמודות

הבלתי מהחלק ריבית שיעור אותו וגריעת הצמוד החלק על הנ"ל הריבית צבירת
המקורית. ההפקדה של צמיד

והריבית לעיל בנוסחה כמפורט תצמדה להפרשי הזכאית הפקדה כל של חלקה .6
לבין הסופי" "המדד שבין היחס לפי לצרכן המחירים למדד יותאמו עליה

להלן). הגדרות (ראה הבסיסי", היימדד

כספים) (הוצאת כמשיבות ייחשבו למבוטח שניתנו צמודות) (לא הלוואות .7
ייחשבו והריבית) (קרן ההלוואות להחזר והתשלומים המבוטח מחשבון שנעשו
ע"י במלואן הוחזרו ההלוואות כל כי הונח לעיל, בנוסחה חדשות. כהפקדות

התיקון יבוצע חוב, יתרת קיום של במקרה החישוב. ביצוע מועד לפני המבוטח
בנפרד.

יעזוב אשר מבוטח כל לגבי במלואה כאמור, תופעל, הנ"ל הפדיון ערבי נוסחת .8
סיכון, לניהול, הניכויים נוספים. ניכויים ללא לאחר.78.ו.ו, הקרנות את

הנ"ל. הנוסחה של הקבועים במקדמים בחשבון נלקחו וכדי הדדי ביטוח

השיטה; הפעלת ב.

לזו דומה בצורה מחשב בעזרת להפעלה ניתנת לעיל שפורטה החדשה החישוב שיטת ו.
להלן, שיובהר כפי פיצויים. בחשבונות הרווחים של החודשי בחישוב הנהוגה
חודש מדי יפורסמו ,1.1.78 לאחר שיבוצעו בקרנות המבוטחים הפקדות לגבי

חודשית תפקדה כל לגבי ההטבות חישוב לצרכי הרווח" ו"מקדמי הבאה" "מקדמי
מאפשר הנ"ל המקדמים של במונחים השנה במשך התפקדות ערכי רשום בקרן.

מבוטחים. זכויות רישום לגבי בקרנות כמקובל שבתיים בערכים ורישומם סיכומם

ערכי לוחות במצורף אליכם מועבר ,1.1,78 עד לקרנות ששולמו הפקדות לגבי .2
תפרסם שנה מידי .1978 בשנה חודש בבל העתידיות למשיכות שנתיים פדיון

מאפשרים אלה לוחות שלאחריה. בשנה שיהיו המשיכות לגבי כנ"ל לוח פקוח ברית ■■ ן

הנ"ל. ההפקדות על ההטבות של ידני חישוב הפנסיה לקרנות !

הסכומים כל ואילך, מ1.1.57 החל למבוטחים משולמים הצמדה והפרשי היות |
. זאת ב1.57.ו בקרן הופקדו כאילו ייראו 12.56.ו3 עד בקרנות שהופקדו 1

.13.7.62 מתאריך והביטוח החסכון רשות של 32 מס1 החוזר של 3 לקעיף בהתאם 1
ו

הגדרות >3 1
<%

המתפרסם ופירות) ירקות (כולל לצרכן המחירים מדד  "מדד" (א) $
שיבוא מדד כל או לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה ע"י . . |
הפנסיה. קרנות השקעות צמודות אליו ואטר במקומו |
האחרון היום ועד הראשון ביום (החל קלנדרי חודש

חודש). באותו
החודש (ולא בקרן במזומן הכספים הופקדו בו החודש

שטרות). או רשימות נמסרו בו
מסוים יחידי'* המופקד לסכום המתייחס היסודי הנודד
,כלומר, הפקדה לחודש המתייחס למדד שווה יתיה
תום ל^יחר ירם יי עתה הנהוג לפי המתפרסם המדד

זה). חודש

■יק..

חודש(ב)

ההפקדהחודש(ג)

יסודי"יימדד(ד)

26/..
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דעו ו לח שקדם בחודש שהתפרסם למדד שווה לה לה
לחודש (והמתייחס הקרן מן הכספים נמשכו בו

הפרסום). חודש שלפגי
ואשר בחשבונו המבוטח לזכות שנרשם תקבול כל

ההטבות בתוספת עזיבה של במקרה לשלמו יש
לעיל. בנוסחה המפורטות

בהתחשב בעבר, * במועד נתקבל לו הזיכוי של ערכו
ביחס הנהוגים והצמדה (ריבית ההטבות בשיעורי

זיכוי). לאותו
לעיל, המוזכר שהמועד, מוצע בשיטה, אחידות למען

בדומה כ73.ו.ו וייקבע הקרנות לכל זהה יהיה
כספי על ההטבות חישוב לצרכי המתפרסמים למדדים

בקרנות. המופקדים פיצויים
את לקבל כדי הזיכוי, את לכפול יש בו מקדם

המובא". ה"ערך
את לקבל כדי המובא" ת"ערך על לכפול יש בו מקדם

לתשלום. הסכום

סופי" י'טזד (ה)

זיכוי (ו)

של מובא" "ערר (ז)
הזיכוי

ההבאה" "מקדם (ח)

הרווח" "מקדם (ט)

הזיכויים. כל "מובאים" שאליו 1.73.ו,   ראשית" "תאריך (י)

את חודש מידי יקבע ההסתדרות של הפועל הועד שליד סוציאלי .לבטחון המרכז .4
החודש תשלומי עבור רווח" ו"מקדמי החולף החודש זיכוי עבור ההבאה" "מקדמי

הקרוב.

הזיכוי. רישום עם מיד  מובא" "ערך לו ייתושב במכון שנרשם זיכויי כל .5
הזיכוי. של הנקוב הערך של לצידו במיכון יירשם הנ"ל המובא" ייערך

הנקובים הערכים את הממוכן מהרישום להשמיט ניתן הרישום, שנת בתום .6
בלבד. שלהם הסיכומים אה במיכון ולשמור הבודדות" "ההפקדות של והמובאים

קרן). בכל המקובל לפי שנתי סיכום או כללי סיכום (ייתכן
המובאים הערכים סיכום את לכפול יש הכספים, החזר השלום ביצוע בעת .7

את הכולל לתשלום הסכום את מהווה התוצאה התשלום. חודש של הרווח" ב"מקדם
התשלום בחודש ההפקדות לגבי לעיל. 1 אי בסעיף מהנוסחה כמתחייב ההטבות

לבכם). (לתשומת הנ"ל, הנוסחה של האחרונים האיברים רק יופעלו לפניו וחודש

■ ,י / ^'^
,//
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8 נספח

בע"מ בישראל הדדית לעזרה לאגודות ופנסיה תגמולים לקופות פ?קוח גרלת

21.3.78

לכבוד
מאתמול 14 מס* לחוזרנו נוסף המרכזיות, הפנסיה קרנוח

ח.נ.,

הפנסיה תכנלות לעוזבי הטבות חישוב הנדון:
18.12.77 מלום חוזרנו

הנמשכים לנספים ההטבות חישוב לדרכי ותוספות הבהרות להלן בנדון לחוזרנו בהמשך
הפנסיה: בקרנות הנהוגות הפנסיה בתכניות המועברים או

אשר מבוטחים לגבי תחול החדשה החישוב שיטת שהתעוררו, הביצוע קשיי לאור ו.
הנ"ל. בחוזרנו כאמור 1.1,78 ולא 1,10.78 לאחר הקרנות את יעזבו

תכניות הפנסיה, תכניות כל על חלה החדשה החישוב שיטת ספק, מכל הימנע למען .2
כאחת. המקיפה הפנסיה ותכניות יסוד פנסיה

ההמחאה, והכנת העזיבה חשבון עריכת ליום עד יחושבו החדשה לשיטה בהתאם ההטבות .3

לכולוה הפנסיה בקרן ביטוחו שנוח במשך המבוטח שקיבל ההלוואות עם ההטבות .4
הנובע ההפרש הוספת לאחר אך הקופה. בכל נטו" "תנועות שיטת לפי להיעשות

לעומת צמוד הבלתי בחלק 0.5 ו האמור בחלק 0.5 מהמקדס
1(0.0047) ! + (0.0047)

שבנוסחה. 0.45 המקדם

באיבר לכלול יש הקרן עזיבת לפני חודשיים או חודש הלוואה קבלת של במקרה .5
ההלוואה. להחזר התשלומים את רק רל<7 (2) ההלוואה קרן בנוסחהאת האחרון

זה, בשלב תופעל, לא מקבילות, חישוב מערכות שתי בהפעלת הביצוע קשיי לאור .6
חדשה. להודעה עד הנדון החוזר של ,2 אי בסעיף שתוארה החלשוב נוסחת

פלך א.

חשבון רואה

28/. .
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בתעשיה מעיפה פנסיה להסכם  9 נספח

דברים זכרון

4 .6 .79 ביום בתלאביב, ונחתם שנערך

אחד מצד

התעשיינים התאחדות בין
"ההתאחדות")  (להלן

בעיימ העובדים של סוציאלי לבטוח מוסד "מבטחים11 לבין
"מבטחים")  ו*:י(להלן מצד

(

בארץלשראל העובדים של הכללית ההסתדרות בין הסכם ונחתם
פנסיה הסכם בדבר וההתאחדות מבטחים "ההסתדרות")  (להלן

מקיפה.

הואיל

להסדיר זה דברים לזכרון הצדדים ברצון האמור, ההסכם ובעקבות
"מבטחים". של באמצעים שמקורם מכספים הלוואות מתן של הנושא את

והואיל

מבטחים מאמצעי %0ר לכוון תובל שההתאחדות לכך תגרום ומבטחים
ההתאחדות, לתברל כהלוואות

והואיל

.י כדלקמן הצדדים בין והותנה הוסכם לפיכך

אחוז) (שבעים 7055 הלוואות מתן לצורך לכוון רשאית תהיה ההתאחדות ו.
"מבטחים". מאמצעי

של השוטפים התקבולים כספי אותם הם: מבטחים" "אמצעי זה לענין
השקעות המהוות חוב באגרות המושקעים ומעובדים, ממעבידים מבטחים

(כללים הכנסה מס בתקנות כהגדרתם מאושרים ערך בניירות ו/או מוכרות
מוכרת" "השקעה  (להלן 1964  חשכייד גמל) קופות ולניהול לאישור
מתשלומי התקבולים  ספק הסר למען  גם וכן מוכרות") "השקעות או
מוכרת בהשקעה מחדש המושקעים מוכרות, השקעות של קרן והחזרי ריבית

הפנסיה, קרנות של המקובלות וההוצאות התשלומים בניכוי אלה וכל
לממשלה, כהלוואות הניתנים כספים בתקבולים יחשבו לא זה שלצורך ובתנאי

בהכוונת "מבטחים" מאמצעי הלוואות להן תאושרנה אשר א.חברות .2
לפי בנק בכל לקבלן תוכלנה גי), בס"ק להלן (כמובהר ההתאחדות
בנקים ההלוואות. את לבצע כזה בנק של להסכמתו בכפיפות בחירתן

קופות יכספל להשתמש יבקשו אשר ההסתדרותית, למערכת מחוץ
הלוואות למתן הפקדות לקבל יוכלו הנ"ל, הלוואות למתן הפנסיה

למתן ההפקדות צמודים. וריבית קרן ,7.155 של ריבית בשיעור
חברה "גמול" ידי על יבוצעו כאמור בנקים באמצעות ההלוואות

תבחר, ש:;גמול" מי ידי על או בעיימ להשקעות

29/..
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שיעמול" מי או ("גמול" כאמור בבנקים המפקיד והגורם במידה ב.
באחד מפקיד, גורם אותו של פקדונותיו שגודל סבור, יהיה תבחר)
רמת מבחינת סביר שהינו הפקדה סכום על עולה מהבנקים, יותר או
שיקול פי על רשאי, המפקיד הגורם יהיה פקדוגותיו, של הבטיחות

כנייל. בנק בכל הפקדותיו גזבה או המשך את להגביל דעתו,

שנה, עשרים של לתקופה צמודות תהיינה בבנקים האמורות ההפקדות
בלבד ריבית ההפקדות על תשולם הראשונות השנים כשבשמונה

הקרן פרעון יתבצע הבאות השנים ובשתיםעשרה להצמדה) (בכפוף
והריבית.

המלצות פי על ייעשה, דלעיל אי קטן בסעיף הנזכרות ההלוואות אישור ג.
של נציג יהיה אחדמחבריה לפחות אשר ועדה, בידי ההתאחדות,

יישמרו ההלוואות אישור בעת כי להבטיח, יהיה תפקידו אשר "מבטחים"
"מבטחים". של האינטרסים

הדיווח דרכי הפנסיה. קרנות אמצעי על חודשי דיווח תקבל ההתאחדות
הצדדים. בין יסוכמו

בתנאי ו/או מוכרת השקעה בהסדרי בצדדים, תלוי שאינו שינוי, יחול אם
בשינויים זה דברים זכרון הוראות יחולו צמודים, בכספים השימושים

המחוייבים.

ההתאחדות של חלקה מחדש ייבדק זה דברים זכרון מתאריך שנים ארבע בתום
הבדיקה. לאור יותאם מבטחים מאמצעי הל£70 שעור מבטחים. באמצעי

לאמצעי ההתאחדות חברי של התרומה בחשבון תלקח האמורה הבדיקה לצורך
כאשר. מבטיח

תילקח לא העובדים חברת ו/או ההסתדרות של שבבעלות מפעל של תרומתו א.
כלל. בחשבון

מהסקטור ההתאחדות ולחברי ההסתדרותי המשק שבבעלות מפעל של תרומתו
העובדים. חברת של הבעלות שעור מהחשבון תנוקה הפרטי

ב.

וציבורית פרטית או פרטית בבעלות בהתאחדות החבר מפעל של תרומתו ג.
במלואה. בחשבון תילקח

מחציתה. בדי בחשבון תילקח אחרת בבעלות מוסד או מפעל של תרומתו ד.

מפעלים של במניות מוכרת, השקעה כספי השקעות, תבצענה הפנסיה קרנות אם
איזון של מגמה מתוך כך תעשינה הן בבורסה, הנסחרות היצרני מהמשק

האפשר. ככל סקטורלי,

יכריעו הצדדים, של הסכמתם הטעון נושא בכל ו/או דעות חילוקי בכל
זבל"א. בבוררות בוררים הצורך במקרה

החתום: על הצדדים באו

// ,י^*_>>
י יי ו מבטחים
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בתעקיה מקיפה פנסיה להסכם 0ו נספח

העבודה ועדת ו"ר י

1979 באפריל 3 תלאביב,

לכבוד
קיסר, ישראל מר

מקצועי, לאיגוד האגף יו"ר
הכללית, ההסתדרות

חלאביב

א.נ.,

מחייב בדגם המקיפה הפנסיה הסכס אימוץ הנדון.

הסדר ולמען המקיפה, הפנסיה הסכם על המויימ במהלך בנדון לשיחותינו בהמשך
הפנסיה הסכם לפיו בינינו המוסכם את הכתב על ומעלה חוזר הרלני הטוב,

מחייב דגם יהווה ומבטחים ההסתדרות לבין התעשיינים התאחדות שבין המקיפה
לכשיחתמו ההסתדרות נציגי ולגבי התיאום בלשכת המאוגדים הארגונים שאר לגבל

* המקיפה. הפנסיה הסכם על

תקבלנה האחרות שהקרנות להתחייבויות הנוגע בכל מקיף כדגם יחייב ההסכם
התחייבויות בחשבון ילקחו זאת עם מבטחים. עם יחד שהוסכם למה בדומה עליתן

ההסתדרות. לבין התיאום בלשכה המאוגדים הארגונים בין בהסכמים שנקבעו קודמות

מכתבי. תוכן את תאשר אם לך אודה

ויניץ חיי

31/.
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הפועל תועד

מקצועי לאיגוד האגף

.  31 

כארץישראל העובדים קול הכללית ההסתדרות

נתעשלה פה ל מק 3נ.סיה להסכם 10 נספח

4 . 4 . 79

תקל"ג! 7 לס נ זי
לכברר

קמלנ.לץ חללם טר
העברית רעדת לו"ל

נלשראל הת>1שללנ.לם התאתדדונ
אנל3  תל

א.נ..,

מחללב כדגס מקלפת ה3נ.סלה הסכם אמלץ . ך ו גד ה

להרכנר ומסכים 3.4.79 מ טכתבר קבלת מאשר אנל

בברכה

יגלאביכ ,303 ת.ד. 93 אילוןיריב .* ^יעי ייעד בי1
03261)1 ; . ~**6יז

32/. .
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מקציעי לאיגוד האגף

 32 

בארץיקרא'"1 העובדים של הכללית ההסתדרות

נתעסיה מקיפה פנסיה להסכס 11 נספת

3 . 4 . 79

תטל"ט ניסך י*

לכבוד
קמיניץ הילס מד

העבידה ועדת יי"ל

בלקדאל ניס י התעקל התאחדות
אנינ <■ תל

א.ל..

העגולה נתקנו? מח,8טל קל מוקדמת הודעה חלף הכללת ; הנ.7י7

הת09לזת בסקלה גי הקיגע 0עי9 המקיפה הפנסיה גהסנס לכללל הסגמתנס נעקבית
הפנסיה בקלז הפנסיוגיות זכויותיו על לקמול העובד לשאי נפיעוייס מזכה קאיג,ה

לקל7 ההפלשלת למעסיק ילהזלי לא זה יבמקלה ץכלילת, ל'ניפות להסדרי בהתאס
את לתקז מסכימים הננל כי להלדיענס הליני פיטלליס, פיצליל נמקלס שבאל הפנסיה

חובת את ממלא הערבל אי7 שבה התפטלות של במקדח כי שייקבע כל העבודה תקנלץ
^//ג'ז שלגי'; סכלס המעסילך^כל עליל,*#*>ו. החל העגלדה מהסכס כקתהייב המלקדטת חהרדעח

שלא המוקדמת ההודעה תקופת עבלל מקבל שהיה לשכל השווה סכלס המעסיק, מ7 לעיבד
לעלל. האמול על יחול לא 55 סעי9 כי יקבע המעלדכ7 העבודה תקנל; בה. עמד

מילס ויחייב ויחלל חודש, תור העבודה לתקנו? משליס דבר'יס בזכלו7 יבועע התלקו7
המקיפה. הפנסיה הסכס חתימת

.3;/. .
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בתעשיה מקיפה פנסלה להסכם 11 נספח

העבודה תקנון עדכון בדבר כללי קיבוצי תסכם  דברים זכרון
4.6.1979 ביום בתלאביב, ונחחם שנערך

אחד. מצד  "ההתאחדות")  (להלן בישראל, התעשיינים התאחדות : בין

מקצועי, לאיגוד האגף באייי, העובדים של הכללית ההסתדרות : לבין
שני. מצד  "ההסתדרות")  (להלן

בתעשיה. מקיפה פנסיה הסכם 4.6.79 ביום נחתם הצדדים ובין ; הואיל

עדכון המחייבים וכללים נוהלים כמה על הצדדים הסכימו הנ"ל ובהסכם
ותיקונים ,1962 בספטמבר 19 מלום כללי קיבוצי הסכמ העבודה, תקנון של

,1978 ביוני 18 מיום הצדדים בין כללי קיבוצי בהסכם לו שנוספו
העבודה11). "תקנון  (להלן

והואיל:

כלדקמן. העבודה תקנון את לעדכן הצדדים הסכימו לכך אי

זה. מהסכם נפרד בלתי חלק מהווה זה להסכם המבוא .1

א1, 1 5 סעיף יתווסף העבודה תקנון של תקינים", "סדרים בפרק ,15 לסעיף
כדלקמן:

להופיע, חייב הצדדים בין שנחתם בהעשיה המקיפה הפנסיה הסכם עליו שחל "עובד
הפנסיה הסכם פי על ערעורים, ועדת או הרפואית הועדה בפני לכך, ידרש כאשר
והדרישה רפואית סודיות על ויתור כתב לתת עובד נדרש בו מקרה בכל המקיפה.

כזה ויתור כתב לתת חייב יהיה המקיפה, הפנסיה הסכם ביצוע לענין נוגעת
מע1מעת הפרת יהווה עובד ע"י אלה כללים קיום אי כי ומוסכם ברור לכשידרש.

העבודה". לתקנון 52 בסעיף פורט לגביה הצפוי שהעונש

.2

כדלקמן: אי, 38 סעיף יתווסף תקינים", "סדרים בפרק ,38 לסעיף .3

/ י מנ^לא^את איננו מקיפה,. פנסיה
י סכום המעסיק'למכיל $33 י* ו, י על החל

הסכם חל עליו העובד, בה התפטרות של "במקרה
העבודה מהסכם כמתחייב המוקדמת ההודעה חובת

שלא המוקדמת ההודעה תקופת עבור מקבל שהיה לשכר השווה סכום  לעובד שיגיע
זהיי. סעיף על תחול לא 55 סעיף הוראת בה. עמד

■י£1

הצדדים שבין המקיפה הפנסיה הסכם חתימת מיום ומחייבים חלים הנ"ל השלנויים
עבודה שתקנון ההתאחדות חברי מפעלים, ו/או ענפים אותם לגבי 4.6.1979 ביום
עבודה תקנון מחייב שלגביו והאלקטרוניקה החשמל המתכת ענף לרבות עליהם, חל

משלו.

החתום: על באנו ולראיה

3כ^ ?^'
ההתאחדות נציגי
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בתעשיה מקיפה פנסיה להסכם 12 נספח

"הוועדה") (להלן הערעורים וועדת בפני ודיון נהיים העבודה סידרי
*.6.1979 מי7ם בתעשיה המקיפה הפנסיה הסכם סימוכין:

הבא: הפירוט לפי ויוי'ר חברים 6 של בהרכב תתכנס הועדה א. ו.
המקיפה. הפנסיה להסכם 6 שבנספח הרשימה מתוך  יו"ר (1)

אי. צד נציגי שני (2)

מבטחים). מטעם מהם (אהד בי צד נציגי שני (3)
"ההסכם"). (להלן המקיפה הפנסיה בהסכם כאמור רופאים 0ני (4)

הרכב את לצמצם יהיה ניתן צד מכל אחד ונציג היו"ר של הדדית בהסכמה ב.
חברים. ל5 מ7 הועדה

הועדה סמכויות .2

בחלקו. או כולו הערעור, לקבל א.

בחלקו. או כולו הערעור, לדחות ב.

הרפואית"), "הועדה (להלן הנכות לקביעת הרפואית הועדה החלטת את לשנות ג.
הוראות. בצרוף הרפואית לועדה הענין את להחזיר ד.

הערעור, בכתב במפורש לכך נתבקשה לא אט גם לועדה מסורות הנ"ל הסמכויות כל
לפניה. שעמדו הממצאים עקב למסקנותיה הגיעה אולם

הועדה חובת .3

מיום יום מ60 יאוחר ולא הראויה במהירות אליה, שהוגש בערעור תחליט הועדה
הועדה. למזכיר הערעור כתב מסירת

הועדה החלטת

היו"ר. של דעתו תקבע דעוה רוב ובאין דעות ברוב תינתן ההחלטה א.

עליה. לערער ניתן יהלה ולא סופית תהיה ההחלטה ב.

מחבריה. שניים עוד עייי ולפחות היו"ר ע"י ותיחתם בכתב תינתן ההחלטה ג.

לגבי קביעה וכן עיקריים, מימצאים,ננימוקים השאר: בין תכלול ההחלטה ד.
הנדון. העובד של נכותו שאלת

מבטחים סגל מבין הועדה ע"י לכר שימונה הועדה למזכיר תימסר ההחלטה ה.
הבאים: לגורמים קבלתה לאחר מיד יישלחו, והעהקיה

התעשיינים התאחדות (1

העורר (2

העובדים נציגות (3

המפעל מנהל 04

מבטחים. (5

.*

מהותי ודין ראיות דיני .5

עפ"י ובראשונה בראש עצמה ותנתה הכלליים הראלות לדיני כפופה תהיה לא הועדה
שתפעל ובלבד הכלליים, הצדק ועקרונות התעשייתי בהקשר המקיפה הפנסיה הסכם

ביותר. והיעילה הסבירה, בדרך

 "ל ?ב?ג,
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מועדים

הובאה שבו מהיום יום מ5* יאוחר לא יהיה לועדה הערעור להגשת הטועד א.
בחשבון). ילקח לא עצמו זה (יום הרפואית הועדה החלטה העובד לידיעת

הועדה החליטה אם אלא תקפה הרפואית הועדה החלטת תהיה בערעור ההחלטה עד ב.
האחרת. הועדה או הרפואית

יאוחר לא לפניה שהוגש בערעור לדיון ראשונה לישיבה תתכנס הערעורים ועדת ג.
הועדה. למזכיר הערעור כתב שנימסר מיום יום מ45

לפגוע כדי בו אין לעיל ו3 . ג, בסעיף. המצויין הזמנים בלוח עמידה אי ד.
מסויים מיום תקפה תהיה החלטתה כי לקבוע מוסמכת והועדה הצדדים בזכויות
שבו ליום יקדם ולא ההחלטה, מתן מיום יום מ180 יקדמ לא זה שיום ובלבד

הרפואית. לועדה התביעה במסית

.6

הועדה בהרכב שינוי 7יי

ימונה בה, לתפקד הועדת מחברי מאחד האפשרות נמנעה הנסיבות כורח סעקג בגידה
מאותו הערעור את ישמע והחבר הראויה, במהירות בהתאמה, הצדדים, ע"י חד'8 חבר
מתחילתו. הערעור את לשמוע חייב אשר היו"ר למעט הדיונים, תגיעו אליו המקום

פרוטוקול .6

היו"ר. ע"י ייחתם הפרוטוקול היו"ר. שיורה בדרך פרוטוקול תנהל הועדה

העיעוו הודעת .9

את: השאר בין ותכלול הועדה למזכיר תימסר בכתב, הערך הערעור הודעת
הועדה. דרישת מזהים.לפי ופרטים כתובתו העובד, שם א.

הטלפון. ומספר כתובתו המפעל, שם ב.

הועדה). עבור עותקים ב3 (שיצולמו נלווים ומסמכים הערעור נימוקי ג.
הועדה). עבור עותקים ב3 (שיצולמו הרפואית הועדה החלטת העתק ד.

הועדה. בפני רפואית סודיות על ויתור הודעת ה.

לדיון והתייצבות זימון .10

ערעורו. להשמעת יוזמן העורר א.

. נוכח להיות העורר של כוחו לבא להתיר הועדה יכולה הערעור שמיעת בעת ב.
בלבד).. עוייד או (רופא דברו את ולהקגויע

הצורך. לפי יוזמנו המפעל נציג ו/או מבטחים נציג ג.

ולא זימון, שקיבל שוכנעה הערעורים שועדת למרוח יתייצב, לא העובד באם ד.
ותביא נוכחותו ללא הועדה תדון התייצבותו, לאי סבירה סיבת על מראש הודיע

הרפואית). הועדה בפני אישית שהופיע (ובלבד בחשבון זה ענין
רפואית סמכות ע"י נוקפות רפואיות לבדיקות העובד את לזמן מוסמכת הועדה ה.

לדיון. מסמכים להביא ממנו לדרוש רשאית וכן שתקבע

הטיעון סדר וו.

יטענו כוחו בא ו/או העורר כלל בדרך אולם והטיעון, הדיון סדרי אה תקבע הועדה
לטיעון. ישיב לעורר המתנגד הצד לראשונה,

הועדה. החלטת לפי האחרים הצדדים לדברי להשיב יורשה העורר

הועדה לדרישת העובד היענות אי 2ו

מסמכים, הצגת או נוספת רפואית בדיקה בדבר הועדה החלטת את לבצע המסרב עובד
הודה. בהחלטת סירובו בחשבון ילקח

36/..
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ישראל בארץ העופרים שול הכללית ההסתדרות

בע"מ העובדים של סוציאלי לבטוח מוסד קך_

להזכיר גא בתשובה
29*6/37/79/0

הטל"ס 3אילל טי תאייו
1979 בטאל 6

מרכזית הנהלה
3ל;עשלה מקיפה פנסיה להסכם 13 נספח

{

לכבל7
קטיגלץ חללס טי

העבלדה לע.7>ל לל''ל
נלשיא> ה1געשללג.לס התאח7ןל;

ב אבל  <;<

א.נ..,

המקל3ה. גסיה 00 ל>ךרך לנןצטרפים מסל73 7ל"ה הנ7ל7;
המקיפה. ה3ל,0לה 5הסג:ס ג' 6נ סעי9 סימלכי7;

/'

"מבטחלם" תמצלא ל^רוךף, המקיפה הפגסלה הסכם כגלסת לטלע7 ע7 כי להלדיען הללגל
ברך (טיכלרל ההבל של ץכלללתלל פילג1 לבל ממלכ7 77"ח ההסכם חל ע75חס >עלב7לס
לכללב"ן'}. האחללגה בשנה לטלבתל להתשללמלם השכל" של היחסלם "טמלעע את השאל

בשנה. שנה ט7ל לחבלים יישלח הממלכ7 ה7ל"ח

נאמלל למ7ע7 עד בדי"ת השכל" של הלהסלם "מטלעע מלכלב בהכללל; קקלים לתגלל אס
נלספלם. חללשלס 6 ל זה מלכלב הכללת. בי^לע לל7חה לעלל,

מקצלעל, לאלגל7 האגן* יל"ל
ת''א הפלעל, הוע7

העתק:
קלסל ישלאל

37/..
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בארץישראל העובדים של הכללית ההסתדרות

נלגעקלה מק?3ה יה 0.33 להסכם 14 נספח

3 . 4 . 79

תשל"ט גיסך ו.
לכבוד

קמיגיץ חליס פי
העבודה רעדת יו"י

בישראל התעשלינלם התאהללה
אביב  תל

א.ג.,

מלןלפה 3נסלה גת הגה בדבר כללל קלבו^ל הסכם ; 7 נדו ה
ב  א 4 סעיף ; סלמוניז

לצייו הנני הפנסיה ס7לס שלגלי בדבי להסנס, בי ל אי 4 לסעין* בהמשך
שנת לכל %2 של הפנסיה סולק והנהגת המעבר תקופת סלום גל בגלגל המוסכם את

מתקללמים בהם עובדיס של הפנסיה בהגדלת לדל7 מיוחדים למקריק הועדה תוכל ביטוח,
; הללו התנאלס

באפשרותם היה ושלא ( טניס 10 מ פחות לא אן ; קעי פגסיוגי ותק צברר (1

. נוס9 פגסלונל ותק לעבור אובילקעלבלות מסיבות

קצבת הפנסיה,ולמעט מלבד אחר מקור מכל הכנסה זוגם רלבך/בוז להם איו (2

. לאומל לביטוח מהמוסד יקנה ז

אחרת').* משללמה תכנית כל או ) תג''מ מתכנית פגסלה להשלמת זכאיס אלנס (3

. הפנסיה הגדלת מ'נדיקלת המקרה לבות נס (4

בברכ

38/. .
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בתענית מקיפה פנסיה להסכם /4 נספח

העבודה ועדת יו"ר

3.4.79
תשל"ט ניסן וי

ד, לבבו
קיסר, י. מר

מקצועי, לאיגוד האגף יו"ר
תלאביב

א.נ.,

הפנסיה להסכם איבי 4 סעיף הנדון:

תדון מיוחדים למקרים הועדה בי ומסכים בנדון מכתבך קבלת מאקר הריני
במכתבך. לאמור בהתאם

(

קמןניץ חיים

39/.
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בתעשיה מקיפה פנסיה הנהגת בדבר כללי קיבוצי להסכם 15 נספח

דוגמאות

.65 בגיל פרישה בעת זיקנה פנסית : ו מסי דוגמא

הקובע. בשבר (פרמלות) העידוד שכר הכללת תור זיקנה פנסית : 2 מס1 דוגמא

פרישה. הקדמת תוך זיקנה פנסית : 3 מסי דוגמא

.(%100) מלאה נכות פנסית 4 מסי דוגמא

.(%60) חלקית נכות פנסית : 5 מסי דוגמא

חלקיה. נכוה פנסית עדכון : 6 מסי דוגמא

חלקית. נכות לאחר זיקנה פנסית >. 7 מסי דוגמא

מלאה. לעבודה שחזר חלקי נכה של זיקנה פנסית : 8 מס1 דוגמא

. גנ . י/ .5<.^
40/..
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הפנסיה וחיבוב לזיקנה פרישה :1 מסי דוגמא

(65 (בן 31.12.1913 : לידה תאריך 
1.8.1958 : הפנסיה בקרנות הביטוח תחילת תאריך 

1.1.1979 : לגימלאות פרישה תאריר 

שנים. 20 5 . הפנסיה בקרנות מצטבר וותק 

עבודתו? קונות במשך העובד של שכרו התפתחות

היחסי הקבר
(3)

ר /,

26.66

במשק הממוצע השכר
(חודשי)

סה"כ

אישי *כר
(חודשי)

השנה

8.1958(1)153.226.0.68
1959290.240.1.21
1960323.253.1.28
1961322.282.1.14

1962409.325.1.26
1963471.364.1.29
1964529.409.1.29
1965584.481.1.21
1966854.573.1.49
1967673.575.1.17
1968961.593.1.62
1969837.624.1.34
197)0926.677.1.37
1971995.781.1.27
19721,197.888.1.35

19731,429.1,131.1.26
1974(2)1.30

1975(2)0.98
1976(2)1.38
1977(2)1.29
1978(2)1.44

הערות:

היחסי. השכר בחישוב בחשבון נלקחה 1958 בשנית הביטוח חלקיות (ו)

לנתונים בהתאם שנה, בכל נעשה, היחסי השכר חישוב מ1.74 החל להסכם בהתאם (2)
הבא. בלוח פירוט ראה החודשיים.

העשרונית. הנקודה אחרי ספרות שלרש שמירת ע"י ייעשה היחסי השכר חישוב (3) ■:$.

41/.
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19 7 41 9 7 5

אישיהחודש ממוצעשכר היחסישכר אישיהשכר ממוצעשכר יחסישכר שכר
דשיחודשיבמשקחודשיחודשי במשקחו

1,6661,3221,261,842ינואר ■1,9600.94
1,7411,3711.271,8471,9240.96פברואר

1,6581,5071.102,0442,1070.97מרץ

1,7781,4221.251,9232,0240.95אפריל
1,8811,4581.291,8981,9980.95מאי
2,0021,5401.302,0492,1340.96יוני

2,2391,6711.342,1932,1931.00יולי
2,2571,6971.332,2502,2960.98אוגוסט

3320.99;2,5561,7041.502,3092ספטמבר
2,3021,7051.352,3662,3661.00אוקטובר
2,2571,7231.312,4652,4171.02נובמבר
2,4081,8521.302,5122,4631.02דצטבר

היחסי 1.300.98השנתיהשכר

1 9 7 61 9 7 7

אישיהחודש ממוצע.שכר היחסישכר אישיהשכר ממוצעשכר היחסישכר השכר
במשקחודשיחודשיבמשקחודשיחודשי

3,3142,5301.314,8723,5051.39ינואר

3,4122,5851.324,8963,6001.36פברואר
3,6902,7331.355,6234,1981.34מרץ

3,6882,7121.365,3294,0681.31אפריל

3,7352,7871.345,4464,2221.29מאי

2,9452,9221.356,2734,9391.27יוני
21,ו3,9982,8971.385,4074,469יולי

4,1992,9561.425,1284,2731.20אוגוסט
4,2443,0101.412,5024,4371.24ספטמבר
7001,27,*י4,4933,2091.405,969אוקטובר

7121,^4,5043,2461.486,173נובמבר .31

4,9453,4341דצמבר .446,2244,8251 .29

היחסי 1.381.29השנתיהשכר

■/.ר
^< '^*
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1 9 7 8

אישיהחודש ממוצעטכר היחסישכר השכר
במשקחודש*חודשי

7,7915,2291.49ינואר
7,9955,4021.48פברואר

ו8,6905,832מרץ .49
8,9806,0671.48אפריל

9,4276,4131מאי .47
10,8527,2831יונ* .49

10,3406,89יולי 31.50

9,9656,6881אוגוסט .49

10,0206,7521ספטמבר .48

10,1167,3841.37אוקטובר
10,1607,5821.34נובמבר

10,2118,5091.20דצמבר

השנתי היחסי 1.44השכר

במשק האישי השכר של החברות תקופת לבל הממוצע היחס

26.66  1.31 השכר של חלוטים ממוצע לפיכך
20.42

יקנה ז פנסית

פנסיוניות זכויות י י.
בשנת הביטוח חלקיות עקב (ההפחתה %55.2 הפנסיה שיעור שנים 21 עבור

היחסי). השכר בחישוב בחשבון נלקחה 1958

הקובע השכר 1.2
הפרישה) לתאריך שקדמו חודשים ב3 במשק ממוצע (שכר

ל"י 7,384 1978 אוקטובר
ל"י 7,582 1978 נובמבר
ל"י 8,509 1978 דצמבר
ל"י 23,475 : 3  7,825

ל"י. 7,825 א 1.31  10,251 הקובע השכר

לגימלאוה פרישתו עם לחבר המגיעה הראשונה הפנסיה סכוט לפיכך, 1.3
ל"י 10,251 * .0.552  ל"י 5,659

.1

הערה:

בחודש לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה עייי מפורסם דצמבר חודש עבור במשק הממוצע השכר
עד מפרעות לחבר ישולמו לכך, אי ,(1979 אפריל הנייל (במקרה העוקבת השנה של אפריל

ההסכם. של (ב) 5 בסעיף לאמור בהתאם המסכם חשבון לבצע יהיה ניתן בו למועד

ר ק;

43/..
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הקובע) מהשכר %30 (עד הקובע בשבר פרמלות הכללת :2 מסי דוגמא

בעתיד, הפרמיות הכללת את להראות שנוכל כך התארלכים את זיקנה פנסית של בדוגמא נשנה

תאריך 1919לידה :12.31.

תחילה הפנקיה בקרנות 1964הביטוח :.8.1

תאריך ות לגימלא 1985פרישה :.1.1

בקרנות מצטבר ותק 5 :

12
20

ו ./*.1980 : מקיפה לפנסיה הצטרפות תאריך 

עבודתו. במשרשגות העובד עול שכרו התפתחות

אישיהשנה עידודשכר במשקשכר הממוצע היחסיהשכרהשכר

אישי(חודשי)(חו^שי) עידודשכר שכר

1964153....226.0.68__

1965290.240.1 .21

1966323.253.1.28

1967322.282.1.14

1968409....325.1.26

1969471.364.1,29

1970529.409.1.29

1971584.481.1 .21

1972854._573.1 .49

1973673.575.1.17

(*) 19741.62

19751.34

19761.37

19771.27

19781.35

19791 .26

19801.300.29

19810.980.27

19821.38

19831.290.36

19841 .440.1<2

1.34 26.66 סה"כ

הערות; *

לנחונלם בהתאם שנה, בכל נעשה, היחקל השכר חישוב מ1.74 החל לתקנם בהתאם (1)
החודשיים.

.1 מסי בדוגמא 1968  1974 בשנים כמו הוא 1974  1979 לשנים השכר פירוט * (2)
העידוד. שכר מתוך לקרן תשלומים היו לא אלו בשנים

.ר \י
ו. בהמשך. בלוחות מפורט 1980  1984 לשנים השכר פירוט *

114/. .
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1 9 8 01 9 81

אישיהחודש ממוצעשכרשכר אישיהיחסיהשכרשכר ממוצעשכרשכר יחסיעוכרשכר
;במשקחודשיעידודחודשישכרשכרבמשקחודשיעידודחודשי טכרשכר

עידודאישיעידודאישי

1,6663041,3221.260.231,8425251,9600.940.27לנואר
1,7413291,3711.270.241,8475121,9240.960.27פברואר

1,6583771,5071.100.252,0445372,1070.970.25מרץ

1,7783411,4221.250.241,9235882,0240.950.29אפריל

1,8813501,4581.290.241,8985391,9980.950.27מאי

2,0023851,5401.300.252,0495752,1340.960.27יוני

2,2394851,6711.340.292,1935992,1931.000.27יולי

2,2574921אוגוסט ,6971.330.292,2505412,2960.980.24

2,5566131,7041.501.362,3096202,3320.990.27ספטמבר

2,3024941אוקטובר ,7051.350.292,3666282,3661.000.27

2,2576551,7231.310.382,4656נובמבר 502,4171.020.27

2,4087041,8521.300.382,5126דצמבר 602,4631.020.27

השנתי 1.300.290.980.27היחס

1 9 8 21 9 8 3

אישיהחודש ממוצעשכר שכר היחסישכר אישיהשכר ממוצעשכרשכר יחסישכרשכר
במשקחודשיחודשי שכרשכרבמשקחודשי?י7ודחודשישכרשכרעידוד

עידודאישיעידודאישי

3,3142,5301.314,8721,1573,5051.390.33ינואר
3,4122,5851.324,8961,1883,6001.360.33פברואר

3,6902,7331.355,6251,4274,1981.340.34מרץ
6882,7121.365,3291,4644,0681.310.36,?אפריל

3,7352,7871מאי .345,4461,5624,2221.290.37

2,9452,9221.356,2731,9064,9391.270.39יוני

3,9982,8971.385,4071,6034,4691.210.36יויי

ו4,1992,956אוגוסט .425,1281,4254,2731 .200.33

ו4,2443,010ספטמבר .415,2021,5044.4371 .240.34

ו4,4933,209אוקטובר .405,9691,708^,7001.270.36

4,5043,2461נובמבר .486,2731,8204,712;.31

4,9453,4341דצמבר .44...6,2241,8004,8251 .290.37

השנתי 1.38היחס

1 .290.36

45/ . .
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פריטה הקדמת עם זיקנה הפנסית חישוב ;3 מסי דוגמא

פרישה הקדמה

שנים) 60 £ (בן 1.5.1918 : : ללדה תאריך 
12

1.8.1958 הפנסיוני: הביטוח תחילת תאריך 

1.1.1979 : לגלמלאות פרישה תאריך 

שנים 20 _5_ : הפנסיה בקרנות מצטבר ותק 
42

(1 מסי דוגמא (ראה 1.1 בסעיף כמו : פנסיונלות זכויות 3.1

1.2 בסעיף כמו : הקובעת המשכורת 3.2

הפנסיה. הפחתת שיעור 3.3

ב*21.67 ת1פתת הפנסיה לכן חודשים) 52) שנים 4 ב_4_ הוקדמה לגימלאות היציאה
12

.0.416 הוא החודשי ההפחתה מקדם כאשר

חודשים. 52 א .41666  21.67*

ו. ו .%96 יי 21.6756 א £55.2 תהיה ההפחתה לפיכך 3.4

55.20*
נ 1.96$
£43.245  המופחת הפנסיה שעור

10,251 א 0.4324  4,432. יהיה הפנסיה סכום

ל . // .■* '^

1

.1
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היחסל השכר

שכרשכר
עידודאישי

1.490.1*2

1.480.44

1.490.44
1.480.42
1.470.44
1 .490.44

1.500.43

1.490.43

1.480.43

1.370.41

1.340.40

1.200.36

1 9 8 4

ממוצע שכר
במשקחודשי

שכר
עידוד

אישי שכר
חודשי

החודש

2,2005,229
2,3775,402
2,5665,832
2,5486,067
2,8226,413
3,2047,283
2,9646,893
2,8626,688
2,9116,752
3,0177,384
3,0487,582

3,0638,509

7,791
7,995
8,690
8,980
9,427
10,852
10,340
9,965
10,020
10,116
10,160
10,211

ינואר
פברואד

מרץ

אפריל
מאי

יוני
יולי

אוגוסט

ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר

0.42 1 .44 השנתי היחס

26.66  1.31
20.42

פנסיוניות זכויות

הוא השכר" של היחסים "ממוצע 1.1

.1

1.34" 0.335 חשלום: שנוח ל4 העידוד שכר טל היחסים ממוצע 1.2
4

התשלום תחילת מיום שנים חמש תור במלואן הפרמיות הכללת 1.3
0.335 * _4  0.268 לקרן מתוכן

5

.1.33 + 0.268  1.578 השכר של היחסים ממוצע סה"כ 1.4

ל"י 1,578 * 7,825  ל"י 12,348. תקובע השכר ,2

55.2.י א ל"י. 12,348.  ל"י 6,816. לתשלום הפנסיה סכום .3

/י
*

)  /./ ;<..?
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י יחל ה העוכר

שכרשכר
עידודאישי

1.490.42
1.480.44
1.490.44

1.480.42
1.470.44
1 .490.44
1.500.43

1.490.43

1.480.43

1.370.41
1.340.40
1.200.36

1 9 8 4

ממוצע שכר
במשקתודשי

שכר
עידוד

אישי שכר
חודשי

החודש

2,2005,229
2,3775,402
2,5665,832
2,5486,067
2,8226,413
3,2047,283
2,9646,893
2,8626,688
2,9116,752
3,0177,384
3,0487,582
3,0638,509

7,791
7,995
8,690
8,980
9,427
10,852
10,340
9,965
10,020
10,116
10,160
10,211

ינואר

פברואר
מרץ

אפריל
מאי
יוני

יולי
אוגוסט

ספטמבר
אוקטובר
נובמבר

דצמבר

0.42 1.44 השנתי היחס

26.66  1.31
20.42

פנסיוניות זכויות

הוא השכר" של היחסים "ממוצע 1.1

.1

1.34= 0.335 תשלום: שנות ל4 העידוד שכר של היחסים ממוצע 1.2
4

התשלום תחילת מיום שנים חמש תור במלואן הפרמיות הכללת 1.3
0.335 * .4  0.268 לקרן מתוכן

5

.1.33 + 0.268  1.578 השכר של היחסים ממוצע סהייכ 1.4

ל"י 1,578 * 7,825  לייי 12,348. הקובע השבר .2

5.2?.י ל"י.* 12,348.  ל"י 6,816. לתשלום הפנסיה סכום .3

ר .^/ >^.ק:
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פרישה הקדמת עם זיקנה הפנסית חישוב ;3 מסי דוגמא

פרישה הקדמת

שנים) 60 81 (בן 1.5.1918 ; : לידה תאריו 
12

1.8.1558 הפנסיוני: הביטוח תחילת תאריך 

1.1.1979 : לגימלאות פרישה תאריך 

שנים 20 _5 ., הפנסיה בקרנות מצטבר ותק 
12

ו) מקי דוגמא (ראה 1.1 בסעיף כמו . פנקיוניות זכויות 3.1

1.2 בסעיף כנוו : הקובעת המשכורת 3.2

הפנסיה. הפחתת שיעור 3.3

ב£21.67 תופחת הפנסיה לכן חודשים) 52) שנים 4 ב_^_ הוקדמה לגימלאות היציאה
12

.0.416 הוא החודשי ההפחתה מקדם כאשר

חודשים. 52 א .*1666  *67.ו2

.%11.96 ■ %21.67 * 55.256 תהיה ההפחתה לפיכך 3.4

£55.20
11.963
£43.245  המופחת הפנסיה שעור

10,251 א 0.4324  4,432. יהיה הפנסיה סכום

//כ. >*'?

><
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מלאה נכות עקב 5ולשה ;4 מסי דוגמא
י*,

נתונים;

1939.ו.ו : : לידה תאריך 

בק1נות הביטוח החילת תאריך 
1969.ו.1 : הפנסיה

ארבעים) (בן 1.1.1979 : מ החל נכוח לפנסיה זנאל 

שנים 0ו : הפנסיה בקרנות ותק 

הנכות מיקרה קרות עד עבודתו שנות במשך העובד שי היחסי שכרו התפתחות
חודשי} באופן שנה, בכל חושב 1974 משנת התל (כאשר

היחסי השכר השנה

1.34 1969

1.37 1970

1.27 1971

1.35 1972

0.98 1973

1.26 1974

1.30 1975

1.38 1976

1.29 1977

1.44 1978

12.98 סה"כ

(%100) מלאה נכות .4

פנקיוניזת זכולות 4.1
(יחד עבודה שנות 35 לו צפויות הלו 65 גיל עד לעבוד ממשיך היה החבר לו
.%70 יהיה לו המגיע הפנסיה שיעור לכך, אי לזכותו), צבר שכבר הותק עם

הקובע השכר 4.2
הפרישה לתאריך שקדמו חודשים 3 במשק ממוצע שכר

ל"י 7,384 1978 אוקטובר
ל"י 7,582 1978 נובמבר
ל"י 8,509 1978 דצמבר
ל"י 23,475 : 3 = 7,825

/■י.
48/..
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כדלקמן. האפשרויות שחי מבין הגבוה יהיה השכר של היחסים ממוצע
12.98 : 10  1.298 עבודתו: שבות 10 פי על השכר של היחסים ממוצע (א)

היחסי הקבר ובתוספת עבודתו בתקופת שצבר השכר של היחסים ממוצע (ב)
הגיעו עד לחבר שנותרו החברות טנות כפול האחרונה עבודתו בשנת

שנה: 65 לגיל
12.98 */25 א 1.44)  48.98  1.40

35 15
לכך אי אי, אפשרות פי על החישוב מאשר גבוה (ב) אפשרות ע"ט הח'שוב

1.40 יהיה: השכר" של "היחסים ממוצע

7,825 א 1.40  ל"י 10,955 הקובע! השכר ל13

לגימלאות פרישתו עם לחבר המגיעה הראשונה הפנסיה סכום 4.3
0.70 א 10,955  ל"י 7,666.50

חלקית נכות עקב פרישת :5 מסי דוגמא

(503) חלקית נכות .5

4 מסי בדוגמא כמו נתונים

ב4.1 כמו פנסיוניות זכויות 5.1

ב4.2 כמו הקובע השכר 5.2

0.70 א 10,955 א 0,50  ל"י 3,834 לחבר: המגיעה הראשוני. הפנסיה סכום 5.3

( !

. נ '/ .</ .^ >ך.
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יעבוד ממשיך אשר חיקי נכה של הפנסיה עדכון !6 מסי דוגמא

אי אלטרנטיבה 6.1

לצרכן המחירים מדד עלית פי על הפנסיה עדכון

לפי העדכון לכן  לוקר תוספת במשק השכירים לכל משולמת 1979 אפריל במשכורת
1978 ספטמבר בחודש שהתפרסם ממדד המדד, עלית יהיה לצרכן המחירים מדד

.£28.7 סה"כ נקי) 265.3) 1979 מרץ בחודש שהתפרסם למדד עד נקי) 206.2)

מדד עלית לפי תהיה 5 לדוגמא בהתאם החלקי לנכה המעודכנת הפנסיה סכום
3,834 א 1,287  ל"ל 4,934 כדלקמן: לצרכן המחירים

בי אלטרנטיבה 6.2

היחסי השכר עלפי הפנסיה עדכון

לפי 1.41 היה ,1979 בשנת במשק הממוצע לשכר העובד של האישי שכרו בין היחס
הבא: הפירוט

השכר ממוצע שכר האישי השכר האישי השכר התקופה
היחסי במשק משרה (עבור משרה) %50)

מלאה)

1.40 8,910 12,474 6,237 79 ינואר
1.40 9,130 12,782 6,391 79 פברואר
1.43 9,350 :3,370 6,685 79 מרץ

4.23

4.23 : 3 י 1.41 השכר של היחסים ממוצע

שנקבע כפי במשק הממוצע לשכר האישי השכר בין היחסים לסה"כ מתווסף הזה היווס
הנוכחי: העדכון מועד ועד בקרן חברותו תחילת מיום התקופה ולגבי הקודם בעדכון

,(4 מסי בדוגמא נתונים (ראה
1.3112 ■.41  12.98ו.14 +

1 1110 +

ממוצע לי"19798,910ינואר.(משוער)במשקשנר
19799,139פברואר

19799,350מרץ
ל"י30,1 9327,390 לוי,:

1 979 אפריל מחודש החל הפנסיה קביעת לצורכי הקובע השכר

לי'י 9,130 01.31 ל"י 11,960

1979 אפריל מחודש החל היחסי השכר עלפי המעודכנת הפנסיה
11,960 * 0.50  5,980

גבוהה שלעיל) ני (אלטרנטיבה היחסי השכר מדד עלית פי על המעודכנת הפנסיה 6.3
לכך אל אי), (אלטרנטיבה לצרכן המחירים מדד לפי המעודכנת מהפנסיה יותר

י ליי 5,980 תהיה; 1979 באפריל לחבר תשולם אשר הפנסיה

50/..
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חלקית ננות אחרל יקנה ז פנקית קביעת ;7 מסי דוגמא

נתונים:

%50 הנכות: שיעור 7.1

זיקנה לפנסיה הפרישה גיל עד אחידה הנשארת הנכות חלקיות. 7.2

65 לגיל הגיע ו6 5 בדוגמאות החלקית הנכות לפנסית הזכאי העובד כי נניח 7.3
.1979 באפריל

ל"י 5,980 היא המעודכנת האחרונה החלקית הנכות פנטית 7.4

( 1 ) החלקיות הפוך הכפלת ע"י מתקבל הראשונה הזיקנה פנסית סכוס לפיכך 7.5
0.5

ששולמה האחרונה החלקית בפנקיה החלקית הפנסיה טל
1 א 5,980  ל"י 11,960

0.5

^כ.

/
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