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^*1^ £100 ומספרו.
עו"ד יצחקי, שלמה

עבודה יחסי על הראשי חממיגח

ו
גללי קיבוצי הסכם

23 $ . יי)י6 ביום ונחתם שנערך

"ההתאחדות") (להלן
בישראל התעשיינים התאחדות גין:

"ההסתדרות") . (להלן
מקצועי ל'ייגוד האגן* החדשה, הכללית העובדים הסתדרות לגין:

שירותים על הפיקוח בחוק (כהגדרתה ותיה בקרן הפנסיתי הביטוח וחובת הואיל:
מיוחד מנהל לה שמונה הפיקוח") "חוק (להלן: התשמ"א1981 (ביטוח), פיננסיים
המעסיקים על חלה ותיקה") פנסיה "קרן ביחז (להלן הפיקוח) בחוק (כהגדרתו
4.6.1979 ביום הצדדים בין שנחתם כללי קינוצי בהסכם ומעוגנת ההתאחדות חברי

מקיפה"); פנסיה "הסכם (להלן: ונספחיו תיקוניו כל על ,7021/79 שמספרו

ותיקה פנסיה בקרן עמית שהוא עובד הפיקוח לחוק 78י(ב1) סעיף להוראת בהתאם והואיל:
הפסקת ואת ממשכורתו עמיתשכיר תשלומי העברת הפסקת את לבקש רשאי יהא
(להלן:"הפסקת חלקם או כולם משכורת, אותה בעד מעסיקו תשלומי העברת

העליו; החל קיבוצי נהסכם כך נקבע אם השוטפים") התשלומים

גמל), (קופות שירותיםפיננסיים על הפיקוח חוק לתוקפו נכנס 10.11.2005 וביום והואיל:
(ל"); גג קופות "חוק .. (להלן התשס"ה2005

כללי, קיבוצי הסכם על לחתום והסכימו מו"מ ביניהם ניהלו זה להסכם והצדדים והואיל:
קצבת שיעור צבר אשר לעובד רק יאפשר אש המקיפה, הפנסיה להסכם נספח
השוטפים, התשלומים הפסקת לבקש נלבד, ולו ל0/נ<70, השווה (באחוזים) זקנה
פנסיה בקרן המבוטחים לעובדים בהתייחס גמל קופות חוק הוראות יישום תוך
(להלן המעסיק) ותשלומי העמית (תשלומי התשלומים והעברת ותיקה

זה; הסכם להיראות בהתאם השוטפים") "התשלומים

כאמור והעברתם ותיקה פנסיה לקרן השוכנים התשלומים העברת ולהפסקת והואיל:
של אישית והתאמה יסודית בדיקה המחייבות העובדים על השלכות זה, בהסכם

חלופיים,■ פנסייה הסדרי

( ,

כדלקמן: >ם הצזז בין הוסכם לפיכן,

7.1 '/,/
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ממנו. נפרד בלתי חלק מהווה זה להסכם המבוא 1

הגדרות א :

התשכ"ד4$<19 גמלו), קופות >שור ו<י לניהול (כללים הכנסה מס תקנות  התקנות .1

גמל. קופות בווק כהגדרתן גמל קופות ו/או גמלקופה קופת .2

הפנסיה. הסכם עליו שחל ההתאחדות חבר  מעסיק .3

הפיקוח. לחוק 78ט סעיף לפי הביטוח עסקי על המפקח שקבע התקנון  האחיד התקנון .4

בתקנות. כהגדרתה  מקיפה חדשה קרן .5

בתקנות. כהגדרתה  ותיקה פנסיה קרן .6

התשלומים בוצעו בגינה ורכיבים, תוספות לרבוונ המלאה, המשכורת  שכר או משכורת .7
על להלן, כהגדרתו העובד, להודעת עובר הותיקה הפנסיה לקרן לעיל, כהגדרתם השוטפים,

להלן. זה בהי:בם כאמור והכל השוטפים התשלומים הפסקת

וסייגים תחולה ב.

הפנסיה הסכם חל עליהם ותיקה פנסיה בלורן עמיתים שהם עובדים על רק יחול זה הסכם .8
ותיקה, פנסיה בקרן ל700/0 השווה (באחוזים) זיקנה קיצבת שיעור צברו אשר המקיפה,

"עובד"). ''או ו "עובדים" .. (להלן בלבד ועליהם יותר, או אחת

הפנסיה הסכם הוראות על להוסיף ו/או לנגוע ו/או לגרוע ו/או לשנות כדי זה בהסכם אין .9
עובד, כל של האישית לזכותו להוסיף ו/או לפגת: ו/או לגרוע ו/או לעיל כהגדרתו המקיפה
המוסכם השינוי למעט המקיפה, הפנסיה הסכם מכוח לרבות הסכם ו/או דין כל מכוח

זה, בהסכם המפורט

מעבר למעסיק נוספות חבויות ו/או עלויות להוסיף ו/או להפחית כדי זה בהסכם אין כן כמו
לקרן השוטפים התשלומים את להפסיק העובי יבקש בו למועד עובר הקיימות לאלה

זה. להסכם ו13 12 סעעיים להוראות ובכפוף בהתאם הותיקה, הפנסיה

ת אווי גמל לקופת ומעבר זפויות הקפאת ג.

השוטפים התשלומים הפסקת לבקש בכך, החפץ לעובד לאפשר זה הסכם של מטרתו .10
אחרות גמל לקופות ו/או לקופה השוטפים התשלומים והעברת לעיל, זה מונח כהגדרת

להלן. ו13 12 בסעיפים לויןמור בהתאם והכל גמל") "קוגגת זה: בהסכם (להלן

78י(ב1) בסעיף כאמור לגביו, יחולו לעיל, כאמר השוטפים התשלומים את המפסיק עובד .11
פעיל. לא עמית לענין האחיד התקנון הוראות כל הפיקוח, לחוק

לקרן השוטפים התשלומים בהפסקת רצונו על למעסיק בכתב להורות רשאי יהיה עובד .12
גמל, קופות של שילוב או גמל, לקופת השואפים התשלומים העברת ועל המקיפה הפנסיה

השוטפים. התשלומים יועברו אליה/ן

* . {. ./,/



במצטבר: להלן המפורטים גואים הו כל ולמילוי דין לכל כפוף זה בהסכם האמור .13

את ולהעביר משכורתו את לבטח בחר אשר לעיל 12 בסעיף כאמור שהורה עובד
מקיפה", חדשה "קרן שאינה גמל לקופת חלקם, או כולם השוטפים התשלומים
כושר אובדן של למקרה ביטוח המעסיק, עי חשבונו על לעובד, המעסיק ירכוש
שתשלום ובלבד מהשכר 750/0 להבטחת הדריי\ מן יפחת שלא בשיעור עבודה,
גמולים דמי מתשלום שחרור יכלול אשר מהשכו, 2.50/0 על יעלה לא המעסיק
עבודה") כושר אובדן בגין "התשלום .. (להלן מעביד) וחלק עובד (חלק הגמל לקופת
כהגדרתו פעיל לא כעמית שאירים, בביטוח מבוטח להיות ימשיך שהעובד ובלבד

הותיקה. הפנסיה קרן בתקנון

בסעיף כאמור עבודה כושר אובדן בביטוח העובז את לבטח הביטוח חברת סרבה
על ההודעה למתן עובר מבוטח היה בה הו'יסיה בקרן מבוטח העובד ישאר זה, קטן
לפעול מחוייב יהיה לא והמעסיק זה, בהסכם כאמור השוטפים התשלומים הפסקת

העובד. הודעת פי על

לעיל, 12 בסעיף כאמור העובד, בחר בה הגמל לקופת השוטפים התשלומים שיעור
הפיקוח. לחוק י"א 78 בסעיף הקבועים המוגדלים לשיעורים בהתאם להיות ימשיך
לעיל, א' קטן בסעיף לאמור בהתאם ליפעול יבחר אשר עובד כי מובהר, זאת עם
כאמור מהשיעורים יקוזז עבודה כושר אוכדן בגין התשלום של האחוזי השיעור

לעיל.

א.

ב.

בסעיף כמפורט השוטפים התשלומים .עברת ו התשלומים להפסקת העובד הוראת ג.
ייעוץ קיבל כי העובד יצהיר בו ידו, על חתום במסמך אישי באופן תוגש לעיל, 12
בהתאם פנסיוני בייעוץ לעסוק רשיון בעל שתא פנסיוני יועץ על'ידי כדין, פנסיוני
הוא וכי התשס"ה2005 פנסיוני) ושיווק ויעוץ פיננסיים שירותים על הפיקוח לחוק
והפסקת ממשכורתו עמיתשכיר תשלומי העברר. הפסקת של להשלכות מודע
והעברת ותיקה לקרן חלקם, או כולם משכורת, אותה בעד מעסיקו תשלומי העברת
לרבות לבחירתו, בהתאם אחרות גמל לקופות ו/או לקופה השוטפים התשלומים
לו יהיו לא וכי (ותיקה/ מחלה דמי בקרן מבוטח היותו של שישנן, ככל ההשלכות,
וסוג מין מכל דרישה ו/או טענה כל יעזבונו, ו/או ליורשיו ו/או מטעמו למי ו/או

ההסתדרות. כנגד והן ויסיק הפ כנגד הן כאמור, הוראה בשל שהוא

ככל בידיו, המצויים הנתונים את בקשתו פ על העובד לרשות יעמיד המעסיק ד.
לקרן התשלומים הפסקת על הודעתו גורם מושכלת החלטה לקבלת שישנם,

זה. בהסכם כאמור גמל לקופת השוטפינ! התשלומים והעברת הותיקה

בו מהמועד החל כי מוסכם לעיל, זה ליהסכם ו13 12 בסעיפים לאמור בהתאם העובד בחר
לקופת והעברתם זה בהסכם לאמור כהתאם השוטפיכ התשלומים הפסקת על העובד הודיע
על המקיפה הפנסיה להסכם 11א' סעיף הוראוי יחולו בלבד, זה וממועד אחרת, גמל
פיטורים פיצויי רכיב בגין העובד, בחר בה הגמל לקופת פיטורים לפיצויי המעסיק תשלומי
הפיטורים פיצויי רכיב בגין העובד, בחר \:ז הגמל לקופת המעסיק שתשלום כך, בלבד.
בה הגמל לקופת המעסיק ותשלום הפיטורים מפיצויי 710/0 במקום יבואו ,%6 של בשיעור
מפיצויי 1000/0 במקום יבואו ,8.330/0 של בשיעור פיטורים פיצויי רכיב בגין העובד, בחר

הגמל. לקופת הוע1:ת בגינם והתקופה הרכיבים בגין הפיטורים,

^
. עיני עופר /

ההסתדר^ יו"ר
מקצ*'ע לאיגוד האגף ויו"ר

^
שו^א/מקוש

התאחדןוד'זקקעשיינים נשיא
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*ח6$1€16ץק . נשיא

תשס"ו סיון ב' תלאביב,
2006 מאי, 29
104 / 322 לנ

לכבוד
עיני עופר מר

החדשה הכללית ההסתדרות יו"ר
מקצועי לאיגוד האגף ויו"ר
החדשה הכללית ההסתדרות

93 ארלוזורוב רח'
תלאביב

הנכבד, עיני מר

10.5.2006 מיום הכללי הקיגוצי להסכם די 13 לסעיף הבהרה הגדין:
שמם") 35")

שנים") 35") 10.5.2006 מיום הכללי הקינוצי להסכם ד' 13 בסעיף לאמור בהמשך
ידו על והועברו למעביד ותיקה פנסיה קרן ע"י שנמסרו נתונים כי בזאת מובהר
כל תחיה ולא אין למעסיק וכי הקרן של בלעדיו! באחריות חינם בקשתו עפ"י לעובד

ומהימנותם. הנתונים טיב לגבי אחריות

רב, בכבוד

ברוש שרגא

לעיל. לאמור מסכים הנני

עיני עופר
החדשה הכללית ההסתדרות יו"ר

0,035198832ק1035103154:0ו$7.01וז5ו11<ח!.^ש :'"70.6812:3 תלאביב ,29 המרד רח' התעשייה, בית בישראל התעשיינים התאחדות
^2011^^11^$61 ח3120!0<$$£ ^6וחג^9י,.7110056*10*3611'157ז0 51,161^' :!61.16ג)68125,15 97235198832^30 97235103154
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*ח651€16י*ק * נשיא

ב'סיוןתשס"ו וזלאביב,
2006 מאי, ?9
104/318 לנ

לכבוד
עיני עופר מר

החדשה הכללית ההסתדרות יו"ר
מקצועי לאיגוד האגף ויו"ר
החדשה הכללית ההסתדרות

93 ארלוזורוב רח'
תלאביב

הנכבד, עיני מר

29.5.06 מיום הכללי הקיבתי להסכם בי 13 לסעיף הבהרה הנדון:

ברצוני 29.5.2006 מיום הכללי הקיבוצי להסכם ב' 13 בסעיף לאמור בהתייחס
כן, כמו הפיקוח. בחוק כיום שמפורטים כפי התשלומים לשיעור הכוונה כי להבהיר
גמל לקופות העברתם ועל התשלומים הפסק! על שיודיע עובד כי להבהיר ברצוני
דמי של להעלאה זכאי יהיה שבנדון, להסכם בהתאם ,2006 שנת במהלך אחרות

הפיקוח. בחוק כמפורט 2007 ינואר בחודש שתחול הגמולים

השינוי בהשלכות הצדדים ידונו יהיה, וכאשר אם ההפרשות, בגובה עתידי שינוי בכל
ההסכם. על

0

רב, בכבוד

ברוש א

לעיל. לאמור מסכים הנני

עיני עופר י
החדשה הכללית ההסתדרות יו"ר

1035103154!.018.ץ1ז$111€ח1.*י/^ 0,035198832ק0; 0.68125ל': תלאךיב ,29 רח'המרד התעשייה, בית ג"קיראל התעש"נום התאחדות
$11161^2)11ח12^ ח0!)3}€0$$\> 0? 181361 ץ1#±ח\ 64יז6וח1<110056,2911 51,161^ 68125,15^361.161: 97235198832 אגר) 97235103154



1

0 1^6 ומספרו.
עי"' יצחקי, שלמה

יחס^ן^יןנח על הראשי הממונה

(לחלו?"ו*חז*אחדימ")
ג>שראל התעש**נ>מ התאחדות גין:

(לתלן!"וזו*סינד1וז*'י)
מקצועי לאיגוד האגף החדשה, ח*לליוו ח*ובדי3< תסתדרו* לבץ:

שירותים על הפיקוח בחוק (כהגדרתה ותיקח בקרן הפגסיוני הביטוח וחובת הואיל:
מיוחד מנחל לח שמונח הפיקוח") י'חוק (להלן? חתשמ"א81?1 (ביטוח), פיננסיים
המעסיקים על חלה ותיקחי') *ג**ח "קין ביחד (להלן הפיקוח) בחוק (כהגדרתו
4.6.1979 ביום הצדדים גץ שגחתם כללי קיבוצי בחסכם ומעוגנת ההתאחדות חברי

ן 8קי*ה'י) פנס>ח "ה*ג0 1 (להלן ונספחיו תיקוניו כל על ,7011/79 שמספרו

ותיקה פנסיה בקרן עמית שהוא עובד הפיקוח לחוק 78י(ב1) סעיף להוראת בהתאם .■ והואיל
הפסקת ואת ממשכורתו עמיתשכיר תשלומי העברת הפסקת את לבקש רשאי יהא
(לחל0"ו*פ*קת חלקם או גולם משמרת, אותה געד מעסיקו תשלומי העברת

< העליו החל קיבוצי בהסכם כך נקבע אס חשוט8י0"} חוגשלומימ

גמל), (קופות פיננסיים שירותים על הפיקוח חוק לתוקפו נכנס 10.11.2005 וביום ו והואיל
} >*ל") קופות "חוק (להלן התשס"ה2005

כללי, קיבוצי הסכם על לחתום והסכימו מו"מ ביניהם ניהלו זח להסכם והצדדים ? והואיל
קצגת שיעור צבר אשר לעובד רק יאפשר אשר המקיפה, הפנסיה להסכם נספח
השוטפים, התשלומים ח*סקת לבקש בלבד, ולו ל%70, השווה (באחוזים) זקגח
פנסיה בקרן המבוטחים לעובדים בהתייחס גמל קופות חוק הוראות יישום תוד
(להלן המעסיק) ותשלומי העמית (תשלומי התשלומים והעברת ותיקח

ן וח להוראותהסכם בהתאם חשוטפיםיי) 'יהתשלו*יגו

כאמור והעברתם ותיקה פנסיה לקוץ השוטפים התשלומים חעגרת ולהפסקת והואיל?
של אישית והתאמה יסודית בדיקה המחייבות העובדים על השלטת זח, בהסכם

^ ן חלופיים פנסיית הסדרי

ס

גדלקג^ז חצ1ד>9ו גץ חוסנם ל$יכך,
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;2^61 ומספרו

("ההתאחדות'') (להלן

עו"י יצחקי, שלמה
 יחסו על הראשי הממונה

גישיאל התעשיינים תתאחד** גץ*

"הו*סתז*ןץת") (להלן*
מקצועי לאיגוד חאגף תחדשת, ח*ללית האגדים הסתדרות לבין*

שירותים על הפיקוח בחוק (כהגדרתה ותיקח בקרן הפגסיוני הביטוח וחובת הואיל!
מיוחד מנחל לה שמונה הפיקוח") "חוק (להלן* חתשמ"א1981 (ביטוח), פיננסיים
המעסיקים על חלה ותיקח") *נסיח "קרן  ביחד (להלן הפיקוח) בחוק (כהגדרתו
4.6.1979 ביוט הצדדים גץ שנחתם כללי קיבוצי בהסכם ומעוגנת ההתאחדות חברי

ן 8קי6ה") 9נק*ח "ה*ק0 1 (לתלו ונספחיו תיקוניו כל על ,7021/79 שמספרו

ותיקה פנסיה בקרן עמית שהוא עובד הפיקוח לחוק 78י(ב1) סעיף להוראת בהתאם והואיל:
הפסקת ואת ממשכורתו עמיתשכיר תשלומי העברת הפסקת את לבקש רשאי יהא
;להל0"ו**קת חלקם או כולם משכורת, אותה בעד מעסיקו תשלומי העברת

< העליו החל קיבוצי בהסכם כן נקבע אס השוטפים") חתשלוגגי*
גמל), (קופות פיננסיים שירותים על הפיקוח חוק לתוקפו נכנס 10.11.2003 וביום ו והואיל

/ גבגל") קופות "חוק (להלן; חתשס"ה2005

כללי, קיבוצי הסכם על לחתום והסכימו מו"מ ביניהם ניהלו זח לחסכס והצדדים והואיל?
קצבת שיעור צגר אשר לעובד רק יאפשר אשר המקיפה, הפנסיה להסכם גספח
חשוספיס, התשלומים הפסקת לבקש בלבד, ולו ל%70, השווה (באחוזים) זקגח
פנסיה בקרן המבוטחים לעובדים בהתייחס גמל קופות חוק הוראות יישום תוד
(להלן. המעסיק) ותשלומי העמית (תשלומי התשלומים והעברת ותיקה

ן וח חסכמ להוראות בהתאם השוטפים") "התשלומים

כאמור והעברתם ותיקה פנסיה לקרן השוטפים התשלומים העברת ולהפסקת והואיל!
של אישית והתאמה יסודית בדיקה המחייבות העובדים על השלטת זח, בחסקס

ג ן חלופיים פנסייה הסדרי

( נ

כדלקטע* ח*דד*3 בין חוסגם ל$יגך,
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ממנו. נפרד בלתי חלק מהווח זח להסכם המבוא ^

מגדרה? א. /

התשכ"ד1964. גמל), קופות ואישור לניהול (כללים חכנסח מס תקנות תתקטת. *1 1

גמל. קופות בחוק כהגדרתו גמל קופות ו/או גמלקופח קופת .2 . [

ח*נסיח. חסכם עליו שחל ההתאחדות חבר  מעסיק .3 *

הפיקוח. לחוק 78ט סעיף לפי הביטוח עסקי על המפקח שקבע התקנון  האחיד התקטן .4

בתקטת. כהגדרתה  מקיפה חדשה קרן .5

בתקטת. כהגדרתו?  ותיקח פנסיה ן קו .6

התשלומים בוצעו בגינה ורכיבים, תוספות לרבות המלאה, המשכורת  שכר או משכורת .?'
על להלן, כהגדרתו העובד, להודעת עובר הותיקה הפנסיה לקרן לעיל, כהגדרתם השוטפים,

להלן. זח בהסכם כאמור והכל השוטפים התשלומים הפסקת

01*>ג>0 תחולה ב.

הפנסיה הסכם חל עליהם ותיקה פנסיה בקרן עמיתים שחם עובדים על רק יחול זח הסכם ,8
ותיקח, פנסיה בקרן ל%70 חשווח (באחוזים) זיקנח קיצבת שיעור צבת אשר המקיפה,

"עיגד'י). ו/או "עובד>ס" (להלן'. כלבד ועליהם יותר, אל אחת

הפנסיה הסכם הוראות על להוסיף ו/או לפגוע ו/או לגרוע ו/או לשטת כדי זה בחסכם אין .9
עוכד, כל של האישית לזכותו להוסיף ו/או לפגוע ו/או לגרוע ו/או לעיל כהגדרתו המקיפה
המוסכם השינוי למעש חמקיפח, הפנסיה הסכם מכוח לרטת הסכם ו/או דין כל מכוח

זח. בחסכם המפורט

מעבד למעסיק נוטפות חבויות ו/או עלויות להוסיף ו/או להפחית כדי זח בהסכם אין כן כמו ( \
לקח השוטפים התשלומים את להפסיק העובד יבקש בו למועד עובד הקיימות לאלה

זח. להסכם ו13 12 סעיפים להוראות ובכפוף בהתאם הותיקה, הפנסיה

^חרונ (טל לקוטת ומעבר זכויות ל1טפאי> ג.

חשוטפלס התשלומים הפסקת לבקש בכך* החפץ לעובד לאפשר זח הסכם של מטרתו .10
אחרות גמל לקופות ו/או לקופה השוטפים התשלומים והעברת לעיל, זח מונח כהגדרת

1 להלן. ו13 12 בסעיפים לאמור בחתאס והכל ג*לי') י'קופת זח: בהסכם (להלן

78י0=1) בסעיף כאמור לגביו, יחולו לעיל, כאמור השוטפים התשלומים את המפסיק עובד גג.
פעיל. לא עמית לעניו האחיד התקנון הוראות כל הפיקוח, לחוק

לקרן השוטפים התשלומים בהפסקת רצונו על למעסיק בכתב להורות רשאי יחיה עובד .12
גמל, קופות של שילוב או גמל, לקופת השוטפים התשלומים העברת ועל המקיפה הפנסיה

השוטפים. התשלומים יועברו אליח/ן

2"0 81*110 י י £1 86 '*1ח1א02ס9 |
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במצטבר; להלן המפורטים חתנאיס כל ולמילוי דין לכל כפוף זח בהסכם האמור .13

את ולהעביר משכורתו את לבטח בחר אשר לעיל 12 בסעיף כאמור שחורה עובד א.
מקיפה", חדשה "קרן שאינה גמל לקופת חלקם, או כולם השוטפים התשלומים
כושר אובדן של למקרה ביטוח המעסיק, של חשבונו על לעובד, המעסיק ירכוש
שתשלום ובלבד מהשכר %75 להבטחת הדרוש מן יפחת שלא בשיעור עבודה,
גמולים דמי מתשלום שחרור יכלול אשר מהשכר, %2.5 על יעלה לא המעסיק
עגגדת'י) גושו* גגץאומץ "תתשלומ (להלן: מעביד) וחלק עובד (חלק הגמל לקופת
כהגדרתו פעיל לא כעמית שאיריס, בביטוח מבוטח לחיות ימשיד שהעובד ובלבד

הותיקה. הפנסיה קרן בתקנון

בסעיף כאמור עבתה כושר אובדן בביטוח העובד את לבטח הביטוח חברת סרבת
על ההודעה למתן עובר מבוטח היה בה הפנסיה בקרן מבוטח העובד ישאר זח, קטן
לפעול מחוייב יחיח לא והמעסיק זח, בהסכם כאמור השוטפים התשלומים הפסקת

העובד. הודעת פי על

לעיל, 12 בסעיף כאמור העובד, בחר בה הגמל לקופת השוטפים התשלומים שיעור ב.
הפיקוח. לחוק י"א 78 בסעיף הקבועים המוגדלים לשיעורים לחיותבהתאם ימשיך
לעיל, אי קטן בסעיף לאמור בהתאם לפעול יבחר אשר עובד כי מןגהר, ואת עם
כאמור מהשיעורים יקוזז עבודה כושר אובדן בגין התשלום של חאחוזי השיעור

לעיל.

בסעיף כמפורט השוטפים התשלומים והעברת התשלומים להפסקת העובד הוראת ג.
ייעוץ קיבל כי העובד יצהיר בו ידו, על חתום במסמך אישי באופן תוגש לעיל, 12
בהתאם פנסיוני בייעוץ לעסוק רשיון בעל שהוא פנסיוני יועץ עלידי כדין, פנסיוני
חוא וכי חתשס"ח2005 פנסיוני) ושיווק (יעוץ פיננסיים שירותים על הפיקוח לחוק
והפסקת ממשכורתו עמיתשכיר תשלומי העברת הפסקת של להשלכות מודע
והעברת ותיקה לקרן חלקם, או כולם משכורת, אותה בעד מעסיקו תשלומי העברת
לרבות לבחירתו, בהתאם אחרות גמל לקופות ו/או לקופת השוטפים התשלומים
לו יהיו לא וכי (ותיקח), מחלת דמי בקרן מבוטח חיותו של שישנן, ככל ההשלכות,
וסוג מין מכל דרישה י/או טענה כל לעזבונו, ו/או ליורשיו מאו מטעמו למי י/או

ההסתדרות. כנגד והן המעסיק כנגד חן כאמור, הוראה בשל שהוא

ככל בידיו, המצויים הנתונים את בקשתו פי על העובד לרשות יעמיד המעסיק ד.
לקרן התשלומים הפסקת על הודעתו טרם מושכלת החלטת לקבלת שישנם,

זח. בהסכם כאמור גמל לקופת השוטפים התשלומים והעברת הותיקה

בו מהמועד החל כי מוסכם לעיל, זח להסכם ו13 12 בסעי*יס לאמור בהתאם העובד בחר .14
לקופת והעברתם זח בהסכם לאמור בהתאם השוטפים התשלומים הפסקת על העובד הודיע \ י

על המקיפה הפנסיה להסכם 11א' סעיף הוראות יחולו בלבד, זה וממועד אחרת, גמל
פיטורים פיצויי רכיב בגין העובד, בחר בה הגמל לקופת פיטורים לפיצויי המעסיק תשלומי
הפיטורים פיצויי רכיב בגין העובד, בחר בה הגמל לקופת המעסיק שתשלום כך, בלבד.
בה הגמל לקופת המעסיק ותשלום הפיטורים מפיצויי 719/9 במקום יבואו ,%6 של בשיעור
מפיצויי %100 במקום יבואו ,%8.33 של בשיעור פיטורים פיצויי רכיב בגין העובד, בחר

הגמל, לקופת הועברו בגינם והתקופה הרכיבים בגין הפיטורים,

/ עיני עופר /
ההסתדרות יו"ר נשיאהת6קח*;חו6גשיינים

מק*ג!^ לאיגוד האגף ויו"ר
ישרג/בחש

התאק^ותחומגשי 1
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