
מיוחד קיבוצי הסכם

וארגוני) מבני ושינוי (רפורמה

VJN' 2018 לחודש ביום בתל־אביב שנחתם

בע״מ לישראל החשמל חברת בין:
"החברה") (להלן:

1957 - השי״ג כקימציי הסכמים חוק

 כחוק נרשם זה קיבוצי הסכם

-1M8■ M נ«ס,
ומספרו:

*שה הח הכללית העובדים הסתדרות :לבין

;אחד מצד

 מקצועי לאיגוד האגף באמצעות

"ההסתדרות") (להלן:

 עוי׳ז־ יצחקי, שלמה
עבודה יחסי על הראשי הממונה

החשמל חברת עובדי של הארצי העובדים ועד
הארצית") "המזכירות או הארצי" "הוועד או העובדים" "ועד (להלן:
;השני מצד העובדים") "נציגות ביחד: (להלן

 הרפורמה מתווה אישור בנושא החשמל חברת דירקטוריון החלטת התקבלה 10.5.2018 וביום הואיל
;המבני השינוי ביצוע עם בקשר ההבנות במסגרת החברה ידי על התחייבויות לנטילת ואישור

 החשמל במשק מבניים שינויים לעניין מדיניות "עקרונות האנרגיה שר פרסם 17.5.2018 וביום והואיל

א(ג)57ו־ א)(21 סעיף לפי החשמל רשות ועם האוצר שר עם התייעצות לאחר ,החשמל״ ובחברת

 קבלת ולאחר האנרגיה"), שר מדיניות "עקרונות (להלן: 1996התשנ״ו- החשמל, משק לחוק

:(להלן 322 מליאה מישיבת 1 מס׳ להחלטה בהמשך החשמל רשות מליאת של והבהרה החלטה

לממשלה, החלטה הצעת והאוצר האנרגיה משרדי גיבשו החשמל"), רשות מליאת "החלטות

ההחלטה"), "הצעת (להלן: החשמל" בחברת מבני ושינוי החשמל במשק "רפורמה שכותרתה
 ביחד: (להלן הממשלה לאישור בהקדם להביאה לפעול והאוצר האנרגיה שרי ובכוונת

;״הרפורמה״)

 הגורמים את ותנחה ההחלטה הצעת את תאמץ הממשלה לפיה הנחה מתוך התנהלו והצדדים והואיל

(להלן: לכך הדרושים חקיקה הליכי קידום לרבות לבצעה, הנדרשות בפעולות לנקוט הרלוונטיים

;הממשלה״) ״החלטת

 לעקרונות בהתאם בחברה ארגוני שינוי לקדם החברה בכוונת הרפורמה, בעקבות היתר, ובין והואיל
 מגזרים וצמצום הארגון מבנה השטחת לרבות העובדים, נציגות בפני שהוצגו כפי שגיבשה,

;ומחלקות

;זה בהסכם כמפורט להסכמות והגיעו נושאים במספר ומתן משא ניהלו והצדדים והואיל
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כללי א.

ממנו. נפרד בלתי חלק מהווים ונספחיו זה להסכם המבוא . 1

אין בלבד, נוחות לשם מובאות זה הסכם כותרות .2 פרשנותו. על להשפיע כדי בהן ו

 והחלטות האנרגיה שר מדיניות עקרונות מצורפים אליה ההחלטה, הצעת ובהירות ודאות מטעמי .3

 אין כי מובהר ספק הסר ולמען "א", ומסומנת זה להסכם בזאת מצורפת החשמל, רשות מליאת
לנספחיו. או מההסכם לחלק להפכה כדי בכך

תחולת ב.

 בכפוף הקיבוציים, ההסכמים עליהם חלים אשר החשמל בחברת עובדים על יחול זה הסכם .4
בו. לאמור ובהתאם פרק בכל התחולה להוראות

מתלח תנאי ג.

:הבאים התנאים בהתקיים מותנה זה הסכם .5

 שאליה זה, להסכם המצורף ההחלטה הצעת לנוסח בהתאם הממשלה, החלטת קבלת .5.1

 מלאה הכרה שתכלול 17.5.2018 ביום האנרגיה שר שפרסם המדיניות עקרונות מצורפים

,• זה להסכם המצורפים בנוסחים החשמל, רשות מליאת והחלטות הרפורמה בעלויות

 הממשלה בהחלטת המפורטים הרפורמה ליישום הדרושים ראשית חקיקה תיקוני השלמת .5.2
 והנחיה חירום וסמכויות חשמלי רכב לכלי טעינה לספק רישיון למקרקעין, כניסה :למעט

 החקיקה "תיקוני :(להלן משקיים ודלקים ציבוריים בגופים הביטחון הסדרת חוק לפי

הרפורמה"). ליישום הנדרשים

:לפיו מצב יתקיים .5.3

 הפרישה תנאי בפרק כאמור פרט בפוליסת החברה .של הכספים הפקדת .5.3.1

ולמעסיק. לעובד מס אירוע תהווה לא זה להסכם

 סיום במועד קצבה לרכישת הפרט לפוליסת הצבורים בכספים שימוש .5.3.2

 תהיה מהרכישה הנובעת והקצבה ולמעסיק, לעובד במס יחויב לא העבודה

במס. חייבת

לתוקף. ההסכם יכנס לא - 30.11.2018 ליום עד התנאים הושלמו לא

 לקביעות, מועמדים ארעיים עובדים העסקת הארכת לעניין ז׳ פרק הוראות לעיל, האמור אף על .6

 94 סעיף הוראות ;ארעיים עובדים של נוספות קבוצות העסקת הארכת לעניין ט׳ פרק הוראות

 בדבר 140 סעיף הוראות וכן ג׳, דור לעובדי 2.33% בשיעור פיצויים לרכיב הפקדות הסכם לעניין
זה. הסכם על החתימה עם לתוקף ייכנסו - 9.1.2018 מיום מסגרת הסכם יישום
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ותוקפו מהסכם תקופת ד.

 ובכפוף הרפורמה, ליישום הנדרשים החקיקה תיקוני כל השלמת ממועד זה הסכם תקופת .7

 ממועד שנים 8 במשך בתוקפו יעמוד והוא לעיל, 5 בסעיף כאמור המתלים התנאים להתקיימות
ההסכם. מהוראות בהוראה אחרת מפורשות נקבע כן אם אלא לתוקף, כניסתו

מיוחדת מוקדמת פרישת תוכנית ח.

כללי

 תוכנית זה להסכם הצדדים בין סוכמה החשמל, בחברת והארגוני המבני והשינוי הרפורמה, נוכח .8
 פרישה בתוכנית קבועים עובדים 1803 מהחברה יפרשו במסגרתה אדם, כח וצמצום התייעלות

 כניסתו ממועד החל המיוחדת"), הפרישה "תוכנית :(להלן מועדפים בתנאים מיוחדת מוקדמת
המיוחדת"). הפרישה תוכנית "תקופת :(להלן 31.12.2025 ליום ועד זה הסכם של לתוקף

 המבוטחים קבועים עובדים 1803 יפרשו זה, לפרק בהתאם המיוחדת הפרישה תוכנית במסגרת .9
 64 לעובד מלאו בו למועד (עד 64 עד 55 בטווח הינו פרישתם ביום שגילם תקציבית, פנסיה בהסדר

 לגיל מתחת עובדים גם בתוכנית לכלול יהיה ניתן הצדדים, בהסכמת מיוחדים, ובמקרים שנים)

 פרישתם ביום שגילם קבועים ג׳ דור עובדי המיוחדת הפרישה בתוכנית להיכלל יוכלו כן כמו .55

 עבודה שנות 25 של ותק בחברה שצברו שנים), 64 לעובד מלאו בו למועד (עד 64 עד 55 בטווח הינו
הפורשים"). "העובדים :(להלן ארעיים כעובדים עבודתם תקופת לרבות לפחות,

 את כוללת אינה להלן 11 לסעיף בהתאם המוקדמות הפרישות מכסת כי מוסכם, ספק הסר למען .10

 שמספרו 25.2.2015 מיום הקיבוצי להסכם בהתאם ,2017 עד 2015 בשנים המוקדמות הפרישות

 11.12.2016 מיום הקיבוצי ההסכם ,292/2015 שמספרה 24.9.2015 מיום לו התוספת ,81/2015

.171/2017 שמספרה 26.4.2017 מיום לו והתוספת 314/2016 שמספרו

הפרישות היקף

 השנים, פני על תיפרש זה בפרק כאמור המיוחדת הפרישה תוכנית במסגרת העובדים פרישת .11

:הבאה הצפויה בחלוקה

2018

2019

2023 עד 2020

2024

2025

)2018-2017 השנים (בגין עובדים 450

עובדים 300

מהשנים אחת בכל עובדים 200

עובדים 130

עובדים 123
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 על הצדדים יסכימו לתוקף, יכנס לא ההסכם 15.7.2018 ליום שעד ככל כי מוסכם האמור, אף על .12

 עד שיסתיימו ובלבד השכר, על הממונה באישור השנתיים, הפרישות יעדי של מעודכנת פריסה
.31.12.2025 ליום

 להתקדמות בהתאם השנים, בין המוקדמות הפרישות פרישת את לשנות רשאית תהיה החברה .13
 להלן, 25 בסעיף כאמור הממוצע, הפורשים גיל לשמירת בכפוף העבודה, וצרכי השינוי תכניות

השכר. על הממונה ובאישור העובדים נציגות בהסכמת

 יקבע כח־האדם, וצמצום ההתייעלות תכניות במסגרת מהשנים, אחת בכל הסופי הפרישות היקף .14
בחברה. הארגוני השינוי תכניות יישום זה ובכלל העבודה, לצרכי בהתאם החברה ידי על

 כמספר מלאות משרות יימחקו המיוחדת, הפרישה תכנית במסגרת העובדים פרישת בעקבות .15

 בוצעו אשר המוקדמות הפרישות למספר בהתאם בחברה המשרות מתקן הפורשים העובדים
בפועל.

 לא זה ובכלל קבוע, אדם בכח נוספים צמצום או התייעלות תהיה לא ההסכם תקופת תום עד .16

 כמו לעיל. 15 בסעיף לקבוע מעבר בחברה הקבועות המשרות מתקן נוספות מלאות משרות יימחקו
בהסכם. לאמור בהתאם הקבוע האדם כוח לצמצום בקשר טענות או תביעות יועלו לא כן,

תפורשיס העובדים רשימת

 הפרישה תכנית של קיומה אודות העובדים לכלל החברה תודיע לתוקף ההסכם כניסת עם .17
ותנאיה. המיוחדת

 לתבחינים בהתאם חטיבה, בכל המתוכננת הפורשים העובדים מכסת את שנה בכל תגבש החברה . 18

השונות. בחטיבות הארגוני השינוי תוכניות לרבות העבודה, ולתוכניות לעיל 9 בסעיף המפורטים
העובדים. נציגות לידיעת תועבר חטיבה בכל המתוכננת הפורשים העובדים מכסת

 ידי על שיקבע למועד עד לבקש, יוכל לעיל, 9 בסעיף המפורטים בתבחינים שעומד קבוע, עובד כל .19

 לפרוש שיבקשו העובדים כלל מבין המיוחדת. הפרישה תכנית במסגרת מרצון לפרוש החברה,
 עובד הבלעדיים. שיקוליה על־פי שנה באותה בתוכנית שיכללו העובדים רשימת את תיקבע החברה

 יועבר מרצון שיפרשו העובדים של הטפסים והעתק מרצון, לפרישה בקשה טופס על יחתום כאמור

הוועד. לידי

 מטעם פורשים ברשימת חטיבה בכל השנתית הפורשים העובדים מכסת את תשלים החברה .20
 :(להלן ההנהלה ברשימת להיכלל המיועדים לעובדים כדין שימוע עריכת לאחר וזאת ההנהלה,

העובדים. ועד נציג גם יוזמן לשימוע ההנהלה"). "רשימת

כן ההנהלה ברשימת הנכללים העובדים שמות יועברו השימוע עריכת לאחר .21  פרוטוקולי של העתק ו

 העובדים ועד של הארצית המזכירות ליו״ר העובדים. ועד של הארצית המזכירות ליו״ר השימוע
 שזכותו ובלבד המיוחדת הפרישה תוכנית תקופת בכל עובדים 180 עד של הכללתם לבטל זכות

 ההנהלה ברשימת עובד של הכללתו משבוטלה בהסכם. כהגדרתו הארגוני בשינוי תפגע לא האמורה
המיוחדת. הפרישה תוכנית במסגרת ההנהלה ברשימת העובד עוד ייכלל לא זה, לסעיף בהתאם
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 לא ההסכם במסגרת עתידית לשנה ההנהלה ברשימת עובד של הכללתו דחיית ספק, הסר למען
הכללתו. כביטול תחשב

 ימים 20 בתוך בכתב אנוש משאבי אגף למנהל תימסר כאמור הארצית המזכירות יו״ר של החלטתו
ימים. 10 בתוך ־ 2018 ובשנת הרשימה, העברת ממועד

 ההנהלה ברשימת תכלול ההנהלה לעיל, 21 בסעיף כאמור ההנהלה מרשימת הוצא שעובד במקרה .22
 הפורשים למכסת הצדדים להתחייבות לב ובשים לעיל כאמור לשימוע בכפוף במקומו, אחר עובד

 העובד של הכללתו את גם לבטל הזכות תהיה הארצית המזכירות ליו״ר הממוצע. ולגילם הכוללת
 ברשימת אחר עובד זה במקרה גם תכלול וההנהלה לעיל, כאמור ההנהלה, ברשימת האחר

ההנהלה"). רשימת השלמת "תהליך :(להלן חלילה וחוזר ההנהלה,

 (להלן: שנה לאותה ביחס הכוללת הפורשים רשימת תושלם שנה כל של מרץ חודש לסוף עד .23

 ליום עד תגובש בה הכוללת הפורשים שרשימת ,2018 שנת למעט הכוללת״), הפורשים ״רשימת
להלן. 24 בסעיף לאמור בכפוף ,30.11.2018

עובדים, 100 של בהיקף מרצון, פורשים רשימת בגיבוש להתחיל תוכל החברה ההסכם, חתימת עם
לתוקף. ההסכם של כניסתו לפני בפועל יפרשו שלא ובלבד

 למועד מעבר שנה מדי להתארך יוכל הכוללת הפורשים רשימת השלמת תהליך לעיל, האמור אף על .24
הדין. בהוראות עמידה לצורכי נדרש שהדבר וככל לצורך, בהתאם לעיל, האמור

 ,2025 עד 2018 השנים במהלך המיוחדת המוקדמת הפרישה תוכנית במסגרת הפורשים גיל ממוצע .25

 חישוב לעניין השנתיות. הפורשים רשימות בגיבוש מנחה כממוצע גם ישמש זה וגיל ,59.5 על יעמוד
בפועל. פרישתו במועד פורש כל של גילו יחושב הממוצע, הגיל
 עלה הממוצע הפורשים גיל בפועל כי ימצא התוכנית שנות במסגרת עוקבות שנתיים שבמהלך ככל

 השניה השנה בתום המאוחר שלכל באופן הבאות בשנים הפורשים רשימות יגובשו ,59.5 על
.59.5 גיל על התוכנית במסגרת הפורשים כלל של הממוצע הגיל יעמוד האמורות, השנתיים שלאחר

 תנאי בפרק המפורטים לתנאים פרישתם, בגין זכאים יהיו זה, לפרק בהתאם הפורשים העובדים .26

השני. בחלק הפרישה,

קביעויות ו

:הבאה הצפויה בחלוקה קביעויות, 1000 החברה תעניק 31.12.2025 ליום עד .27

)2018-2017 השנים (בגין קביעויות 325 2018

קביעויות 150 2019

מהשנים אחת בכל קביעויות 100 2023 עד 2020

קביעויות 75 2024

קביעויות 50 2025
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 ניתנו אשר קביעויות 50 בחשבון יובאו לעיל, כאמור 2018 לשנת המיועדת הקביעויות מכסת בתוך .28
.2018 ינואר חודש במהלך החברה ידי על

 שיפרשו קבועים עובדים בגין קביעויות החברה תעניק לעיל, האמורות הקביעויות על בנוסף .29

 בחברה העבודה לחוקת בהתאם זכות, פרישות או פיטורים נכות, בפרישות ההסכם תקופת במהלך
 בתקופה שנפטר קבוע עובד בגין או זה), להסכם בהתאם המיוחדת הפרישה תוכנית במסגרת (שלא

זו.

 לחברת שיעברו לעובדים שיוענקו קביעויות בחשבון יובאו לא לעיל האמורה הקביעויות במכסת .30

 ניהול לחברת העובדים של המעבר למועד ועד לתוקף ההסכם כניסת ממועד החל המערכת ניהול
המערכת.

 מהותי, שאינו בהיקף השנים, בין הקביעויות היקפי חלוקת את לשנות רשאית תהיה החברה .31
העובדים. לארגון מראש ובהודעה העבודה, לצרכי בהתאם

לקביעות מועמדים ארעיים עובדים מעסקת מארכת ז

 מועמדים אשר ארעיים עובדים 300 עד של הארעית העסקתם הארכת על מסכימים הצדדים .32
 אמורה או הסתיימה הארעית העסקתם תקופת ואשר לעיל 27 לסעיף בהתאם קביעות לקבלת

לקביעות"). "המועמדים :(להלן 30.9.2018 ליום עד להסתיים היתה

 עובדים של העסקתם תקופת לקביעות, המועמדים על שחלים הקיבוציים להסכמים בהתאם .33

קביעות. להם תוענק שלא ככל העסקתם תסתיים שבסיומה שנים, 5 על תעלה לא ארעי במעמד
 לחברה לאפשר מנת על מוגבל לזמן פיטוריהם, חלף הארעית, העסקתם הארכת נדרשת לפיכך
הקביעות. מקבלי רשימת את סופי באופן לגבש

 מועסקים להיות מוארכת הארעית שהעסקתם לקביעות המועמדים ימשיכו 30.9.2018 ליום עד .34

 כל עליהם ויחולו ותיק) מיוחד בהסכם עובד או מיוחד בהסכם ארעי (עובד הנוכחי במעמדם

אין ובוויתקם במעמדם עובדים על החלים והנוהגים ההוראות ההסדרים, ההסכמים,  בהוראות ו
נוספות. זכויות להם להעניק כדי או מזכויותיהם לגרוע או לשנות כדי זה פרק

 בהתאם העסקתו תסתיים לקביעות, מהמועמדים למי קביעות להעניק שלא תחליט שהחברה ככל .35
הארעיות. תקופת בתום עובד של העסקתו לסיום ביחס בחברה וכמקובל דין כל להוראות

 אחרים לעובדים ביחס הצדדים את תחייב לא לקביעות המועמדים של העסקתם תקופת הארכת .36
או או אחרות עובדים לקבוצות ו/ או אחרות יחידות ו/  תהווה ולא בחברה אחרים עיסוקים ו/

אחרים. הסכמים לכריתת תקדים
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קביעות המקבל לעובד חשמל ח

 עובדי בתעריף לחשמל זכאי יהיה לא לתוקף ההסכם כניסת ממועד החל לחברה שייקלט עובד .37

 עובד של מזכותו לגרוע כדי באמור אין ספק, הסר למען קבוע. עובד של מעמד יקבל אם אף חברה

בחברה. כנהוג הקביעות, קבלת עם ההטבה לקבלת לתוקף ההסכם כניסת ערב המועסק ארעי
. הצדדים בין קודמים נוהל או נוהג קיבוצי, הסדר קיבוצי, בהסכם הוראה כל על גוברת זו הוראה

 ייחשב בחברה, קבוע עובד של מעמד ויקבל לתוקף, ההסכם כניסת מועד לפני לחברה שנקלט עובד .38
 לצריכת והגמלאים העובדים זכות בנושא מיוחד קיבוצי להסכם התוספת לעניין זכאי" "עובד

 בתעריף חשמל להחזר וזכאותו "התוספת"), (להלן: 4.2.2008 ביום שנחתמה תשלום ללא חשמל
המחויבים. בשינויים בתוספת, לאמור בהתאם לו תינתן חברה עובדי

ארעיים עובדים של נוספות קבוצות מעסקת הארכת ט

 במתן התמיכה במסגרת המועסקים החברה, של הלקוחות בחטיבת ארעיים עובדים של העסקתם .39

 הקיבוציים להסכמים בהתאם ארעי במעמד המרבית העסקתם תקופת אשר ללקוחות, השירות
 ליום ועד 1.1.2017 שמיום הזמן בטווח להסתיים צפויה או הסתיימה העסקתם על החלים

 ובהתאם החברה של הבלעדי דעתה שיקול לפי שיקבעו עובדים, 80 עד של בהיקף ,30.6.2018
; 30.6.2018 ליום עד תוארך לצרכיה,

 כבדה ותעבורה צמ״ן וביחידות פרויקטים ביצוע באגף המועסקים ארעיים עובדים של העסקתם .40

 פחמיות כוח בתחנות פליטות הפחתת של בפרויקטים הנדרשים ונכסים, לוגיסטיקה באגף
 המרבית העסקתם תקופת אשר "הפרויקטים"), :(להלן בהולכה הפיתוח תוכנית של ובפרויקטים

 עד להסתיים צפויה או הסתיימה העסקתם על החלים הקיבוציים להסכמים בהתאם ארעי במעמד
 צמ״ן מיחידות עובדים 20 ועד פרויקטים ביצוע מאגף עובדים 180 עד של בהיקף ,31.12.2018 ליום
 ליום עד תוארך לצרכיה, ובהתאם הבלעדי דעתה שיקול לפי שיקבעו ונכסים, לוגיסטיקה באגף

31.12.2018;

אין פיטוריהם, למנוע באה לעיל, 40־39 לסעיפים בהתאם העובדים של העסקתם תקופת הארכת .41  ו
 המוקנות לזכויות מעבר מזכויותיהם, לגרוע כדי או כלשהן, נוספות זכויות להם להעניק כדי בה

ובוויתקם. במעמדם לעובדים

 בהתאם הוארכה שהעסקתם העובדים מבין מי קליטת למנוע כדי זה, בהסכם אין כי מובהר, .42
 לצרכי בהתאם וזאת קביעות של למעמד לכך, מתאים שיימצא לעיל, זה להסכם 40־39 לסעיפים

בעבר. שנעשה כפי קביעות, לצורך הנדרשים בתנאים העובד ועמידת החברה

 הוארכה העסקתם אשר העובדים את להעסיק החברה את לחייב כדי בהסכם שאין מוסכם, .43
 בהתאם המוארכת התקופה לתום עד מחם, מי או זה, להסכם 40 או 39 סעיפים להוראות בהתאם

האמורים. לסעיפים
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 בהתאם הוארכה העסקתם אשר העובדים מן מי של עבודתו את לסיים תחליט שהחברה ככל .44

הצדדים, בין הקיבוציים וההסכמים העבודה לחוקת בהתאם הדבר ייעשה זה, הסכם להוראות
 זכויותיהם לכל זכאים העובדים יהיו עבודתם, סיום שעם מובהר, דין. כל להוראות ובכפוף

לכך. לזכאים מוגדלים פיצויים לרבות עליהם, החלים להסכמים בהתאם מפוטרים, כעובדים

 בהסכם עובד מיוחד/ בהסכם ארעי (עובד הנוכחי במעמדם מועסקים להיות ימשיכו העובדים .45
 למי או להם יקנה לא כשלעצמו, זה להסכם בהתאם העסקתם והמשך העניין), לפי ותיק, מיוחד
בחברה. קביעות לקבלת הקשור בכל כלשהי זכות מהם

 ההחלטות, ההוראות, יתר כל זה הסכם חל שעליהם העובדים על יחולו זה, בהסכם לאמור כפוף .46
ולוויתקם. למעמדם בהתאם החברה עובדי על החלים והנוהגים ההסדרים ההסכמים,

 בלבד, ועליהם להוראותיו בהתאם תוארך העסקתם אשר העובדים על יחול זה הסכם כי מוסכם, .47
 ביחס הצדדים את תחייב ולא תקדים תהווה לא אלו עובדים של העסקתם תקופת הארכת וכי

או אחרים לעובדים או אחרות יחידות ו/או אחרות עובדים לקבוצות ו/  בחברה אחרים עיסוקים ו/

אחרים. הסכמים לכריתת תקדים תהווה ולא

ו
ר
ו
1

בחברת ארגוני שמח י

 זה, להסכם במבוא לאמור לב בשים היתר בין בחברה, ארגוני שינוי לקדם מעוניינת החברה .48

 הארגון מבנה השטחת לרבות העובדים, נציגות בפני שהוצגו כפי שגיבשה, לעקרונות ובהתאם
ומחלקות. מגזרים וצמצום

 הפרישה תנאי פרק לפי רפורמה" קצבה "תוספת לתשלום הדרך אבני שתי נקבעו לאמור בהמשך .49
 הפרישה תנאי לפרק השלישי בחלק 6.5 בסעיף כמפורט הארגוני, השינוי עם הקשורות זה, בהסכם
 מאבני אחת כל מימוש יחשב האמורות, הדרך אבני לתמורת העובדים זכאות לעניין זה. בהסכם

:כדלקמן הדרך

 בכל מגזר לרמת עד ארגוני ומבנה ארגוני שינוי תכנית גיבוש השלמת - I ארגוני שינוי .49.1

 נציגות ואישור חטיבה בכל מחלקה לרמת עד מפורט לתכנון ז לו" לרבות החברה חטיבות
יישומה. עם פעולה ותשתף עליה מקובלת היא כי העובדים

 ומשאבי לקוחות ייצור, חטיבות מבנה של מפורטת תכנית גיבוש השלמת - II ארגוני שינוי .49.2

 ותשתף עליה מקובלת היא כי העובדים נציגות ואישור ליישום. לו״ז לרבות וארגון אנוש
יישומה. עם פעולה

 מאבני אחת בכל הארגוני השינוי תכניות יישום את שיאפשרו העובדים נציגות עם הבנות הושגו .50
השכר. על הממונה את וארגון אנוש משאבי סמנכ״ל בכך יעדכן לעיל, כמפורט הדרך

1
-j<, ן
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לייצור בת חברת יא.

 חברת של מלאה בבעלות בת חברת הקמת בדבר הוראות הכוללת הממשלה להחלטת בהמשך .51

מהחברה, ותחזוקה תפעול הקמה, תכנון, שירותי תרכוש הבת חברת כי נקבע בה לייצור, החשמל
בחצריה, קבע דרך אלו קבלנים של עובדים להעסקת ושירותים אדם כוח קבלני עם תתקשר לא כי

:אישיים בחוזים יועסקו אשר האמורה בחברה עובדים 10 עד להעסיק תוכל כי וכן

 תהיה החשמל שחברת העובדים מכסת מתוך יבואו כאמור הבת חברת שתעסיק שהעובדים מוסכם

זה. להסכם בהתאם ),160( אישיים בחוזים להעסיק רשאית

בחו״ל עסקי לייזום בת חברת יב,

 נקבע בה בחו״ל עסקי לייזום בת חברת הקמת בדבר הוראות הכוללת הממשלה להחלטת בהמשך .52
 רשאית תהיה הבת חברת ,25 על יעלה לא ומספרם אישיים בחוזים יועסקו הבת חברת עובדי כל כי

החשמל. מחברת שירותים לרכוש

המערכת לנימול לחבית עובדים מעבר יג.

:הגדרות

- זה בפרק

 מכוח לרישיון בהתאם הקולטת, החברה ידי על המערכת ניהול תחילת מועד - הקובע״ ״המועד
.58 שבסעיף המתלים התנאים התקיימות לפני ולא ,1996התשנ״ו- החשמל, משק חוק

הקולטת, לחברה הקובע המועד מן החל יעברו אשר החשמל חברת עובדי ־ העוברים" "העובדים
להלן. 56 - 53 סעיפים בהוראות כאמור שתגובש העובדים לרשימת בהתאם

 הקובע המועד ערב בחברה עליו החל הפנסיה שהסדר עובר עובד - תקציבית״ בפנסיה עובר ״עובד
תקציבית. פנסיה הסדר הוא

בע״מ. המערכת ניהול חברת - הקולטת״ ״ההברה

העוברים העובדים רשימת גיבוש

 רשימת את החברה תגבש הקולטת, לחברה המערכת ניהול להעברת החברה הערכות בתקופת .53

״1״ נספחכ המצ״ב הפונקציות לפירוט בהתאם הקולטת לחברה למעבר המיועדים העובדים
 הבאות מהיחידות המועברים העובדים ומספר הארגוניות הפונקציות את כולל ואשר זה, להסכם
 חטיבת לקוחות, חטיבת סטטיסטיקה, תפ״ט, המערכת, ניהול :הקולטת לחברה החשמל בחברת

ומנר״א. פרוייקטים
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 להעביר מחובתה לגרוע מבלי האישיים, ונתוניו העובד בצרכי תתחשב החברה הרשימה, בגיבוש

 להיכלל לבקש העובד של מזכותו לגרוע כדי באמור אין לעיל. כאמור העוברות הפעילויות את

זה. להסכם ה בפרק כאמור המיוחדת הפרישה בתוכנית

 עובד. לכל כדין שימוע עריכת לאחר החברה ידי על תגובש למעבר המיועדים העובדים רשימת .54
כן העובד של רצונו את היתר, בין החברה, תשקול בשימוע העובדים. ועד נציג גם יוזמן לשימוע  ו

כן הרשימה תועבר השימוע עריכת לאחר בחברה. אחר לתפקיד לעבור תהיה, אם בקשתו, את  ו
 המזכירות ליו״ר החברה. עובדי ועד של הארצית המזכירות ליו״ר השימוע מפרוטוקולי העתק

 בעובד שמדובר ובלבד עובדים, 7 עד של הכללתם את לבטל זכות החברה עובדי ועד של הארצית

אחר. עובד ידי על למלא שניתן תפקיד הממלא

 לעבור המיועדים העובדים ברשימת עובד לכלול לעיל, המפורט ההליך בתום החברה, החליטה .55
 לתנאי זכאי יהיה והוא בחברה, העסקתו תסתיים - לעבור שלא יבחר והעובד קולטת, לחברה
חמישי. בחלק פרישה תנאי בפרק כמפורט פרישה

 ההסכם כניסת ממועד יום 90 בתוך שלעיל, להליך בהתאם תגובש, העוברים העובדים רשימת .56

לתוקף.

המערכת גיהול לחברת העובדים מעבר

ו

ו
ו
ו

ו
ו

 והם העוברים העובדים לבין החברה בין ומעסיק עובד יחסי יסתיימו הקובע למועד הקודם ביום .57
מו סיי הקולטת. בחברה עבודתם את יחלו הקובע ובמועד בחברה, עבודתם את י

 לאחר אלא הקולטת לחברה יעברו ולא בחברה העסקתם את יסיימו לא העוברים העובדים .58
:אלה כל שהתקיימו

 במסגרתו זה, להסכם "2״ נספחכ המצורף הקיבוצי ההסכם על חתמה הקולטת החברה .58.1

 את עצמה על לקבל היתר, בין העוברים, העובדים כלפי הקולטת החברה התחייבה
 להם המגיעות הזכויות בגין וכן בחברה, עבודתם תקופת בגין זכויותיהם למלוא האחריות

הקולטת. לחברה המעבר ועקב הרפורמה בעקבות

הקובע, מועד ערב בחברה הנוהג התקציבית הפנסיה הסדר את אימצה הקולטת החברה .58.2
 של הפנסיוניות זכויותיהם ולעניין מועד, באותו בחברה החל ההסכמי המערך פי על

 העובדים של העבודה תקופת מלוא את יראו תקציבית בפנסיה העוברים העובדים
 הסדר לפי הקצבה זכויות לעניין בחשבון מובאת אשר בחברה, תקציבית בפנסיה העוברים
 שתישמרנה באופן הקולטת בחברה עבודה תקופת הייתה כאילו בחברה, החל הפנסיה

 במסגרת החלות ההוראות לכל בהתאם אלו עובדים של הפנסיוניות זכויותיהם מלוא

האמור. התקציבית הפנסיה הסדר

 לשם הקולטת החברה שהוא לעמית-מעביד המיועדת לקצבה מרכזית גמל קופת הוקמה .58.3
 הפנסיה הסדר לפי ולשאיריהם תקציבית, בפנסיה העוברים לעובדים קצבה תשלום

על הפיקוח חוק הוראות לפי הנדרשים האישורים כל לכך וניתנו לעיל, האמור התקציבית
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 הפיקוח וחוק גמל") קופות "חוק :(להלן 2סס5התשס״ה־ גמל), (קופות פיננסיים שירותים

.1981התשמ״א־ (ביטוח), פיננסיים שירותים על

 בעת בה והופקדו לקצבה המרכזית הגמל לקופת כעמית־מעביד הצטרפה הקולטת החברה .58.4
 (קופות פיננסיים שירותים על הפיקוח תקנות לפי הנדרשים הסכומים מלוא ההצטרפות

 קופח "תקנות (להלן: 2012התשע״ג־ לקצבה), מרכזית גמל קופת לניהול (כללים גמל)
 המנהלת החברה של הודעה הקולטת ולחברה לחברה בעניין ונמסרה לקצבה"), מרכזית

כאמור. הסכומים הועברו כי לקצבה המרכזית הגמל קופת של

הפקדות, יעוגנו שבו תקנון הקולטת החברה של לקצבה המרכזית הגמל לקופת אושר .58.5
סוי אקטוארי איזון כי  המרכזית הקופה בתקנון הקבוע פי על שיהיו האקטוארי הגירעון ו

 מרכזית קופה ולתקנות גמל קופות חוק להוראות בכפוף והכל החשמל, של'חברת לקצבה
התקנון. באישור וחיסכון ביטוח ההון, שוק על הממונה של הדעת ולשיקול לקצבה

 מלוא בגין כספים העברת בעניין הקולטת, לחברה החברה בין התחשבנות הסכם נחתם .58.6
 שתקים לקצבה המרכזית הגמל לקופת העוברים, העובדים עבור האקטוארית החבות

 למועד נכון האקטוארי והגירעון האקטוארית החבות השלמת לרבות הקולטת, ההחברה
 החשמל חברת עובדי של לקיצבה המרכזית הגמל קופת לתקנון בכפוף והכל המעבר,
דין. כל פי על הנדרשים האישורים מלוא קבלת לרבות דין לכל ובכפוף

 החבויות כלל להעברת ביחס לרבות התחשבנות, הסכם הקולטת לחברה החברה בין נחתם .58.7

למימון ביחס ולרבות בחברה, עבודתם תקופת בגין העוברים העובדים כלפי האחרות .
להלן. 60 סעיף כאמור העובדים לעובדים החשמל צריכת

העובדים. לנציגות הועברו אלו מסעיפים הנובעים האישורים העתק .58.8

 על בה, והתלויות ידה, על הנדרשות בפעולות תנקוט לפיה החברה הודעת בזאת נרשמת
לעיל. האמורים התנאים שיתקיימו מנת

מעוברים מעובדים זכויות שמירת

 עליהם ויחולו העוברים, העובדים לגבי החברה בנעלי הקולטת החברה תבוא הקובע מהמועד החל .59
 למערך בהתאם בחברה, העבודה תקופת מלוא בגין צבורות זכויות לרבות והשכר, העבודה תנאי כל

 ההסדרים הקיבוציים, ההסכמים זה ובכלל הקובע, במועד החברה עובדי כל על החל ההסכמי
 שהם כפי והכל והכללים, הנהלים הנוהגים, החשמל, בחברת העבודה חוקת לרבות הקיבוציים,

הקובע, המועד ערב העובר לעובד שהיו העבודה ותנאי הזכויות כל את יראו כן כמו הקובע. במועד
 בחברה מעבודתו הנובעות כזכויות העסקה, בסיום הקשורים ותנאים צבורות זכויות לרבות

 העוברים העובדים למעבר המתלים בתנאים לעמידה בכפוף האמור מהמועד החל הקולטת.
 עבודתם תקופת בגין העוברים העובדים כלפי חבות בכל החברה תישא לא לעיל 58 בסעיף כמפורט

הקולטת. לחברה מעברם ועקב בחברה
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 בהיקף חשמל צריכת העוברים לעובדים תממן הקולטת החברה לעיל, 59 בסעיף לאמור בהמשך .60
 המועד ערב החשמל חברת עובדי על החלה חברה" עובדי בתעריף "חשמל הטבת של ובתנאים

 הקולטת החברה תממן פרישתם לאחר ספק, הסר למען ההטבה. בגין המס גילום לרבות הקובע,
 לרבות ושאיריהם החשמל חברת גמלאי על החלים לתנאים בהתאם כאמור החשמל צריכת את

המחויבות. בהתאמות ההטבה, בגין המס גילום

 כאמור הקולטת בחברה העוברים העובדים של זכויותיהם ושמירת העסקתם רציפות לנוכח .61
מהחברה. העסקה סיום בתנאי או פרישה בתנאי אותם יזכה לא מעברם לעיל, 60-59 בסעיפים

 המועד ערב החשמל בחברת הקיימים בביטוחים מבוטחים להיות ימשיכו העוברים העובדים .62
 רציפות שמירת תוך ביטוחי, ערך שווה לפתרון או הביטוחים להסבת פתרון שיימצא עד הקובע,

שנדרש. ככל ביטוחית,

 הנהלים הנוהגים, ההסדרים, ההסכמים, של הנורמטיבי מעמדם את לשנות כדי באמור אין .63

הקובע. המועד ערב החשמל בחברת הנורמטיבי מעמדם לעומת הנ״ל והכללים

 היקף באותו ותק, באותו שכר, דרגת באותה הקולטת בחברה ייקלט העוברים מהעובדים אחד כל .64
הקובע. המועד ערב החשמל בחברת היה שבו תפקיד ובאותו משרה

 ארעי עובד :״ (להלן להסכם 120 בסעיף כהגדרתו ארעי, עובד הוא הקובע המועד שערב עובר עובד .65

:הבאות ההוראות עליו, יחולו עובר״),

 של העסקתו החשמל, בחברת ארעיים עובדים לגבי הקיבוציים בהסכמים האמור אף על .65.1
 החשמל בחברת המירבית הארעיות לתקופת משנתיים פחות שנותרו עובר, ארעי עובד

 לתום עד תוארך העניין) לפני שנים 5 או 4( עליהם החלים הקיבוציים להסכמים בהתאם
הקובע. מהמועד שנתיים

 למעמד העובר הארעי העובד את להעביר הקולטת מהחברה למנוע כדי לעיל באמור אין .65.2
;האמורות השנתיים תום לפני קבוע עובד של

 עובר עובד על שחלים התנאים יחולו המעבר לאחר קביעות עובר ארעי עובד קיבע אם .65.3
לעיל. 60 בסעיף כאמור החשמל צריכת מימון לרבות קבוע,

המעלפת ניהול חברת - הקמה צוות

 עד הקולטת לחברה החברה תקצה הקולטת, החברה היערכות לצורך לתוקף, ההסכם כניסת מיום .66
 המלאות והפנסיה השכר בזכויות פגיעה ללא תיעשה ההקצאה ההקמה"). "צוות (להלן: מעובדיה 5

 ובאישור הצדדים בין בהסכמה יקבע לעיל האמורות הזכויות על לשמירה המנגנון העובדים. של

 להכללתם יביא האמור המנגנון ההקמה. צוות הקצאת טרם החברות ורשות השכר על הממונה
המערכת, ניהול לחברת החברה בין בהסכמה תיקבע העובדים זהות העוברים. העובדים בקבוצת
 כי סבור החברה עובדי של הארצית המזכירות שיו״ר ככל למעבר. העובד של להסכמתו ובכפוף

 יכריע והוא החברה מנכ״ל בפני הדבר יובא חופשי, מרצון ניתנה לא העובד שהסכמת חשש קיים
בעניין.
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מעסקת סיום בעת זבמות ’

 העסקתו סיום בגין זכאי יהיה לעיל 55 בסעיף כאמור הקולטת לחברה לעבור שלא שבחר עובד
חמישי. בחלק פרישה" "תנאי בפרק כמפורט פרישה לתנאי החשמל בחברת

 הקולטת מהחברה לזכויות הקולטת בחברה העסקתם סיום עם זכאים יהיו העוברים העובדים
 להסכם ״2״ (נספח הקולטת החברה תחתום עליו הקיבוצי בהסכם פרישה״ ״תנאי בנספח כמפורט

כאמור. הקיבוצי להסכם בהתאם לזכאותם ובהתאם זה),

מקולטת בחברה חדש שבר ומבנה מדיניות

להלן, 148 -147 בסעיפים כאמור חדש שכר למבנה קיבוצי הסכם החשמל בחברת נחתם שלא ככל .69
 הקולטת בחברה השכר מבנה שינוי שיסדיר קיבוצי הסכם על חתימה אזי הקובע, המועד טרם

 קצבה "תוספת לעניין ,2 שבנספח הקיבוצי להסכם 2.1 בסעיף כהגדרתה בחנ״מ׳י דרך ״אבן תיחשב

האמור. ההסכם לפי חנ״מ"

1

1
ו
ו
1
ו
ו
ו

1

נמכר ייצור באתר (יח״פ) פרטי חשמל ליצרו עובדים משאלת יד♦

:הגדרות

- זה בפרק

 באתר 8ו־ 7 יצור יחידות חובב; רמת תבור; אלון מאלו: אחד כל - ״אתר״ או נמכר״ ייצור ״אתר
אשכול. ;חגית

מ״פ"  בתקופת בבעלותו והן נמכר, ייצור באתר החברה זכויות את שרכש מי ־ פרטי) חשמל (יצרן "מי

ההשאלה.

 לידי הנמכר הייצור באתר החזקה מסירת מועד - נמכר ייצור אתר לכל ביחס - מקובע״ ״ממועד
היח״פ.

 המושאלים העובדים ברשימות שיימנו החשמל בחברת הייצור חטיבת עובדי - המושאלים״ ״העובדים
 בתקופת ליח״פ ויושאלו נמכר, יצור אתר לכל ביחס וארעיים) (קבועים להלן זה בפרק כמפורט שיגובשו

אתר. בכל ההשאלה

 התקופה - אתר באותו המושאלים העובדים ולכלל נמכר יצור אתר לכל ביחס - ממשאלה״ ״תקופת

זה. ממועד שנים 5 לתום ועד אתר לאותו ביחס הקובע שמהמועד

המושאלים מעובדים רשימת גיבוש

 רשימות לגיבוש ובמקביל הנמכרים, הייצור מאתרי אחד כל למכירת החברה הערכות בתקופת .70
 רשימת את החברה תגבש זה, להסכם ה בפרק כאמור המיוחדת הפרישה בתכנית שיכללו העובדים
 הפעלתו להמשך החיוניים עובדים תכלול הרשימה אתר. באותו להשאלה המיועדים העובדים
 בחובת ובהתחשב האישיים, ונתוניו העובד בצרכי בהתחשב הנמכר, הייצור אתר של הסדירה
פעילים. כאתרים הנמכרים הייצור אתרי את להעביר החברה
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 סמנכ״ל ע״י יוכרעו מחלוקות העובדים. נציגות בשיתוף תגובש המושאלים העובדים רשימת .71

החברה. עובדי של הארצית המזכירות ויו״ר אנוש משאבי

 גיבוש לעניין לרבות ההשאלה, הצלחת לצורך הנדרש ככל ותסייע פעולה תשתף העובדים נציגות .72

ההשאלה. תקופת ובכל המושאלים, העובדים רשימות

 על נמכר ייצור לאתר להשאלה המיועדים העובדים ברשימת הנכלל עובד לכל בכתב תודיע החברה .73
 קבלת בטרם עמדתו את להשמיע הזדמנות לו ותיתן ומשמעויותיה, הצפויה ההשאלה אפשרות
בעניינו. סופית החלטה

 והעובד שיושאלו, העובדים ברשימת עובד לכלול לעיל, המפורט ההליך בתום החברה, החליטה .74
 לתנאי זכאי יהיה כאמור שבחר קבוע עובד בחברה. העסקתו תסתיים - מושאל להיות שלא יבחר

החמישי. בחלק פרישה תנאי בפרק כמפורט פרישה

:להלן כמפורט צפויה בחלוקה עובדים 265 נמכר, ייצור אתר בכל שיושאלו העובדים מספר .75

עובדים 40 תבור אלון .75.1

עובדים 65 חובב רמת .75.2

עובדים 40 חגית באתר 8-7 יחידות .75.3

עובדים 80 אשכול .75.4

שוייכו אשר מחז״מים מרחבית תחזוקה עובדי 40 בנוסף, לעיל. כאמור הנמכרים הייצור לאתרי י
 האמורים לעקרונות בהתאם החברה, ידי על ייקבע אתר בכל שיושאלו העובדים של הסופי מספרם
לעיל. 70 בסעיף

ההשאלה

 המושאלים העובדים לכלל ביחס ההשאלה תקופת תחל נמכר, ייצור אתר לכל ביחס הקובע במועד .76
אתר. באותו ליח״פ

החברה. לבין המושאלים העובדים בין מעסיק עובד יחסי להתקיים ימשיכו ההשאלה בתקופת .77

 בהסכמת אלא המושאלים העובדים העסקת את לסיים יהיה ניתן לא ההשאלה בתקופת .78
 82 בסעיף שנקבעו ובהתאמות בחברה הקיימים והמשמעת הפיטורים להליכי בהתאם ההסתדרות,

להלן.

 עדכוניהם על והשכר העבודה תנאי כל המושאלים העובדים על לחול ימשיכו ההשאלה בתקופת .79
 והסדרים קיבוציים הסכמים זה ובכלל החברה עובדי כלל על החל ההסכמי למערך בהתאם

 במהלך לעת מעת שיעודכנו כפי והכללים, הנהגים הנהלים, העבודה, חוקת לרבות קיבוציים,
זה. בהסכם לאמור ובכפוף ההשאלה, תקופת
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 העבודה תנאי כל את לעובדים תשלם החשמל חברת ההשאלה בתקופת ספק, הסר למען מובהר .80

היח״פ. מול שלה בהתקשרות תלות ללא כאמור והשכר

 ההסכמים, הוראות המושאלים העובדים על יחולו לא ההשאלה, בתקופת לעיל, האמור אף על .81
 יהיו אלו ובעניינים להלן, שיפורטו בעניינים בחברה החלים הנהגים או הנהלים ההסדרים,

:ליח״פ נתונות הסמכויות

 קביעת נמכר, ייצור אתר בתוך עובדים ניוד עבודה, ארגון ניהול, ־ עובדים ניהול ענייני .81.1
 עניינים בעבודה, בטיחות תפקיד, והגדרת תפקיד מסגרת עבודה, שיטות עבודה, סדרי

עובדים. מינוי ענייני ומנהליים, טכניים

 יגרום עובדים ניהול בענייני היח״פ שיקבע מסוים והסדר שהיה יובהר, ספק הסר למען
 באותו עניין באותו בחברה הנוהג להסדר ביחס אחרות, הטבות להפחתת או שכר להפחתת

 להסדר בהתאם ולהטבות לתשלום זכאים להיות המושאלים העובדים ימשיכו מועד,
היח״פ. ידי על הופעל לא או ההסדר שונה אם אף מועד, באותו עניין באותו בחברה שנוהג

משרות־ ואיוש מינויים .81.2

 אותו בתפקיד ביח״פ מושאל עובד כל ישובץ ההשאלה תקופת תחילת עם .81.2.1

ההשאלה. תקופת ערב ביצע

 שמירה ותוך העבודה צרכי לפי רשאי, יהיה היח״פ ההשאלה, תקופת במהלך
 של עיסוקו בתחום אחר, בתפקיד מושאל עובד לשבץ העסקה, היקף על

ומעמדו. כישוריו את ההולם העובד,

 של ממינויו כתוצאה או כאמור מהעברה כתוצאה פגיעה תהיה לא כי מוסכם
 או ההטבות השכר, בתשלום באתר, אחר תפקיד או לעיסוק מושאל עובד
העובד. של עבודתו תנאי

 המכרזים הסדרי המושאלים העובדים על יחולו לא ההשאלה בתקופת .81.2.2
 למכרזים מועמדות להגיש יוכל לא מושאל ועובד בחברה, החלים והמינויים

בחברה. אחרים פנימיים מינוי להליכי או פנימיים

 מועמדותם יגישו המושאלים העובדים כי מניעה תהא לא דין, לכל בכפוף .81.2.3
 הכללים לפי חדשות, משרות ובין שיתפנו משרות בין ביח״פ, פנויות למשרות

 המשרה למילוי הנדרשים בתנאים שיעמדו ובלבד ביח״פ, זה לענין שינהגו
 עובד שאינו יח״פ עובד אדם של היותו כי מודגש היח״פ. ידי על שיקבעו כפי

או סף תנאי דין, לכל בכפוף יהווה, לא מושאל,  משרה למינוי קריטריון ו/
ביח״פ.

 להסכם בהתאם התיקונים (לרבות בחברה הקיימים ההסדרים יחולו - ופיטורים משמעת בענייני .82
 יוכל ולהליכים ההסתדרות תבוא העובדים ועד שבנעלי אלא ופיטורים, משמעת לעניין זה),

יח״פ. נציג להצטרף

r
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ארעיים מושאלים עובדים

 "עובדים :(להלן ארעיים כעובדים בחברה הועסקו הקובע שבמועד מושאלים עובדים של העסקתם .83
 המירבית התקופה מתום ההעסקה תקופת ההשאלה. תקופת לתום עד תוארך ארעיים") מושאלים

 לפני שנים 5 או 4( העסקתם על החלים הקיבוציים להסכמים בהתאם ארעיים כעובדים להעסקתם

ההארכה". "תקופת להלן תיקרא ההשאלה תקופת לתום ועד העניין)

 כאמור הארעיים המושאלים העובדים של העסקתם תקופת הארכת בדבר ההחלטה כי מובהר, .84
אין זה, הסכם מתייחס אליהן הייחודיות הנסיבות לנוכח התקבלה לעיל  להם להעניק כדי בה ו

זה. בפרק ארעיים לעובדים המוקנות לזכויות מעבר מזכויותיהם, לגרוע כדי או נוספות, זכויות

 עובדים של העסקתם על החלים בתנאים הארעיים המושאלים העובדים יועסקו ההשאלה בתקופת .85
 לפנסיה השכר בסיס להגדלת זכאים יהיו בלבד ההארכה בתקופת האמור, אף על בחברה. ארעיים

 למען ).315/2016 (שמספרו 11.12.2016 מיום הקיבוצי בהסכם כהגדרתם 2004 עובדי כשל ולגמל
חברה. עובדי בתעריף לחשמל ההארכה בתקופת זכאים יהיו לא המושאלים העובדים ספק, הסר

 זכות מהם למי או להם יקנה לא זה, להסכם בהתאם המושאלים העובדים של העסקתם המשך .86

 ביחס עתידיות דרישות להעלאת תקדים יהווה ולא בחברה קביעות לקבלת הקשור בכל כלשהי
או העסקתם להארכת אחרים. עובדים קבוצת או עובד כל של העסקתם הארכת בגין זכויות ו/

ובממלכה ההשאלה תקיפת בתום העסקה סיום

 קבוע עובד של במעמד שהינם המושאלים העובדים של העסקתם תסתיים ההשאלה, תקופת בתום .87
היו והם בחברה, רביעי. חלק פרישה תנאי בפרק כמפורט עבודתם סיום בגין לזכויות זכאים י

 סיום עם בחברה. הארעיים המושאלים העובדים של העסקתם תסתיים ההשאלה, תקופת בתום .88
 תנאי בפרק כמפורט בהתאם לפיצויים זכאים הארעיים המושאלים העובדים יהיו העסקתם

רביעי. חלק פרישה

 קבוע "עובד של הפרישה לתנאי זכאי יהיה ההשאלה, תקופת במהלך קבוע מושאל עובד פוטר .89
 במועד בחברה ולוותקו לגילו בהתאם וזאת הרביעי בחלק פרישה" "תנאי בפרק כמפורט יח״פ",

החברה. עם העבודה יחסי סיום

 ארעי "עובד של הפרישה לתנאי זכאי יהיה ההשאלה, תקופת במהלך ,ארעי מושאל עובד פוטר .90
 סיום במועד בחברה ולוותקו לגילו בהתאם וזאת הרביעי בחלק פרישה תנאי בפרק כמפורט יח״פ",

החברה. עם העבודה

 פיטורים, פיצויי לחוק א)(11 סעיף לפי מפוטר בדין שהתפטר ארעי) או (קבוע מושאל עובד .91
 שחלפה ובלבד ,90-89 סעיפים לעניין מפוטר בו יראו ההשאלה, תקופת במהלך ,1963התשכ״ג־

 ההשאלה בעצם יראו לא כי יובהר ההשאלה. תקופת מתחילת חודשים ששה לפחות של תקופה
זה. סעיף לצורך כאמור פיטורים בדין להתפטרות עילה
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 להיות שלא שבחר עובד כשל פרישה לתנאי זכאי יהיה ההשאלה, בתקופת קבוע עובד התפטר .92
 ידי על יקבעו הפרישה תנאי ההשאלה, בתקופת ארעי עובד התפטר לעיל. 74 בסעיף כאמור מושאל

תשיעי. חלק פרישה, תנאי פרק לפי שתוק□ המעקב וועדת
יח״פ עם החברה התקשרות

 ליח״פ, ייצור אתר למכירת התחרותי ההליך למסמכי זה פרק הוראות לצרף מתחייבת החברה .93
עמו. להתקשרות תנאי תהווה זה בפרק לאמור היח״פ של שהסכמתו ומבהירה

עבודה

<■< דור לעובדי 2.33% בשיעור פיצויים לרכיב הפקדות הסכם

 קיבוצי הסכם לחתימת לב בתום הצדדים יפעלו לתוקף, ההסכם כניסת מיום חודשים 3 בתוך .94
 פיצויי לחישוב הקובע מהשכר 2.33% בשיעור ג׳, דור לעובדי מעסיק הפרשות ביצוע בעניין

 פיטורים, פיצויי לחוק 14 סעיף החלת תוך פיטורים, לפיצויי הפקדות השלמת בגין פיטורים,
 בגין פיטורים פיצויי השלמת בתשלום החבות במקום שיבואו כך אלו, הפרשות על ,1963התשכ״ג־
 תחולה הצדדים יסדירו ההסכם במסגרת ההפרשות. מבוצעות שבגינם השכר ורכיבי התקופה

עבר, תקופות בגין הפקדה ביצוע כנגד כאמור, פיטורים פיצויי לחוק 14 סעיף של רטרואקטיבית
המיסים. רשות מאת עבר תקופת בגין ההפקדה על הנדרשים האישורים לקבלת בכפוף

מסגרת הסכמי החלת - מרפורמה לתקופת שכד הסכם

הסתדרות, לבין הציבורי בשירות נוספים ומעסיקים המדינה בין קיבוצי הסכם - מסגרת״ ״תסכם
 את וקובע ההסתדרות, ידי על המיוצגים השכר בדירוגי המדורגים המדינה עובדי רוב על חל אשר

בו. הקבועה לתקופה ואחרות כספיות והטבות השכר תוספות עלות מסגרת

 לעובדי ביחס שתיקבענה והאחרות, הכספיות וההטבות השכר תוספות עלות מסגרת כי מוסכם, .95
 כניסתו ממועד שנים 8 תום ועד זה, הסכם חתימת לאחר שייחתמו מסגרת בהסכמי המדינה
 החברה על תחולנה בהם, שתיקבענה התעשייתי והשקט התביעות מיצוי הוראות עם יחד לתוקף,

 שיסוכם באופן תיעשה האמורה לתקופה הרלוונטית העלות מסגרת הקצאת המחויבים. בשינויים
 הסכם להוראות לב בשים השכר, על הממונה לאישור בכפוף החברה, עובדי לגבי הצדדים בין

תחולה. מועדי לאותם ובהתאמה המסגרת

אישיים חוזים

 עובדי מכלל עובדים 160 עד להעסיק רשאית תהיה החברה לתוקף ההסכם כניסת ממועד החל .96
 החברה עובדי על החלים הקיבוציים להסכמים בהתאם ושלא אישי בחוזה מנהלים, כולל החברה,

:להלן המפורטים לתנאים ובכפוף בלבד הבאים בתפקידים וזאת אישי״) ״חמה :(להלן

כן ומעלה, אגף מנהל בתפקיד מכהן לתוקף ההסכם כניסת שבמועד עובד .96.1  סגן בתפקיד ו
סגן הפנימית, הביקורת ביחידת אגף מנהל סגן הארצית, המשפטית ביחידה אגף מנהל
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 הסגן עבודה, ליחסי (הסגן אנוש משאבי אגף מנהל וסגן הכספים בחטיבת אגף מנהל
 יעברו בלבד), עובדים עשרה הכל (ובסך הבכיר), הסגל מינהל ומנהל ולפיתוח, לתכנון

מהמעבר. כתוצאה יפגעו לא שכרם שתנאי ובלבד אישי, בחוזה להעסקה

 על נמנה שאינו אגף/מחוז מנהל סגן בתפקיד מכהן לתוקף ההסכם כניסת שבמועד עובד .96.2
 לפי מועסק להיות להמשיך אם לבחור יוכל לעיל, 96.1 בסעיף כמפורט התפקידים רשימת

 לא העובדים נציגות אישי. בחוזה מועסק להיות לעבור או הקיבוציים ההסכמים תנאי
אישי. בחוזה מועסק להיות מרצונו שבחר עובד של כאמור למעבר תתנגד

לתוקף, ההסכם כניסת ממועד החל ומעלה אגף/מחוז מנהל סגן לתפקיד שימונה עובד .96.3

אישי. בחוזה יועסק

 להעסיקו קושי שקיים מיוחדת, מקצועיות או התמחות הדורש בתפקיד חדש עובד .96.4
תעסוקתית, רפואה :כגון החברה, עובדי על החלים הקיבוציים ההסכמים לתנאי בהתאם

הארצית, המזכירות יו״ר בהסכמת אחרות בנסיבות או וכיו״ב, סייבר ארגוני, פיתוח
אישי. בחוזה יועסק

 לא האישי לחוזה בהתאם השכר תנאי מכלול לעיל, 96.1 בסעיף האמור מן לגרוע מבלי .96.5
הקיבוציים. להסכמים בהתאם השכר תנאי ממכלול יפחתו

אישי. בחוזה עובד של קליטה כל על העובדים לוועד בכתב תודיע החברה .96.6

 הקיבוציים ההסכמים הוראות יחולו לא אישיים בחוזים המועסקים עובדים על .96.7
 בהוראות אחרת נקבע אם זולת האחרים, החברה עובדי על החלים הקיבוציים וההסדרים

האישי. החוזה

 אגף מנהל סגן בדרג תפקידים כי מוסכם דין, לכל ובכפוף לעיל האמור מן לגרוע מבלי .96.8
 להליך ויפורסמו ותחרותי, שיוויוני פנימי איתור הליך במסגרת לאיוש יוצעו ומעלה,

לעיל, האמור אף על הפנימי. בהליך מתאים מועמד נמצא לא בו במקרה רק חיצוני איתור
 בתחום ביותר הבכיר המשרה נושא פנים, מבקר המשפטי, היועץ למשרות איתור הליך

 שיוסכמו אחרים לתפקידים וכן החברה, ודובר מינהל וקשרי רגולציה סמנכ״ל הכספים,
 גם לגשת יוכלו אליו חיצוני כהליך לכתחילה ייפורסם הארצית, המזכירות יו״ר עם

החברה. עובדי מועמדים

 רווחה לצורכי וועד מיסי משכרו תנכה כי מהחברה לבקש רשאי אישי בחוזה המועסק עובד .97
בלבד. ותרבות

עובדיס ניוד

 עובדים לנייד החברה רשאית 25.3.2002 מיום העבודה לחוקת 186־185 בסעיפים האמור אף על .98
 האישיים ונתוניו העובד בצרכי ובהתחשב העבודה לצרכי בהתאם ענייניים, משיקולים

 ועבודתו, שכרו ותנאי המקצועי מעמדו לרבות תיפגענה לא העובד שזכויות ובלבד והמקצועיים,
:הבאים במקרים

18



 עבודה מעמדת ניודו וכן מחלקה, באותה למדור מדור בין או מדור, אותו בתוך עובד ניוד .98.1
 העובד של ועיסוקו תפקידו שמהות ובלבד עבודה, אתר אותו בתוך והכל - עבודה לעמדת

,■ ישתנו לא

חודש. על עולה שאינו זמן לפרק עבודה תגבור לצרכי עובד של זמני ניוד .98.2

 ובכלל דין, פי על החברה של חובותיה מכל לגרוע כדי לעיל 98.2-98.1 בסעיפים באמור אין .98.3
קבוע, או זמני ניוד על החלטה קבלת בטרם טענותיו את ולשקול העובד את לשמוע זה

אתר. או בנין בתוך ניוד כולל

 נציגות בהסכמת יעשה 98.2־98.1 בסעיף כאמור שאינו החברה ידי על אחר ניוד כל .98.4

העובדים.

צרו לא .98.5 לעיל. כאמור מניודים כתוצאה פקטו דה ארגוניים שינויים ייוו

 ולצורך לרפורמה החברה ביחידות האדם כוח התאמת לצורך לעיל, האמור מן לגרוע מבלי .98.6
 העובד ינויד - הניוד בעקבות להיפגע אמורות לא עובד זכויות אם הארגוני, השינוי יישום

 להיפגע עלולות העובד זכויות אם לעיל. 49־48 בסעיפים כאמור הארגוני לשינוי בהתאם
 זכויות בדבר להסכמות הגעה לצורך בדברים ביניהם יבואו הצדדים ־ הניוד בעקבות
הארגוני. השינוי ביישום לפגוע מבלי האמור העובד.

פנימיים מכרזים

 מנהל לרמת עד זה, הסכם של לתוקף כניסתו מועד לאחר שיפורסמו פנימיים מכרזים לעניין .99
:כדלקמן הוסכם (כולל), מחלקה

:חברים מארבעה תורכב מחלקה מנהל למינוי פנימי במכרז מכרזים ועדת .99.1

;הוועדה כיו״ר שיכהן ידו, על שיוסמך מי או אנוש משאבי סמנכ״ל ־
;מחוז / אגף מנהל או ממונה סמנכ״ל ־
;אנוש משאבי מנהל או המגזר מנהל ־
העובדים. ועד נציג ־

המכרזים"). ועדת "חברי (להלן:

 אחד קול יהיה המכרזים ועדת מחברי אחד לכל המינוי. בכתב יפורטו הוועדה חברי שמות .99.2
קולות. ברוב יתקבלו הוועדה החלטות מחלקה"). מנהל למינוי המכרזים ועדת :(להלן

 לרבות ההנהלה מטעם נוספים נציגים זה, הסכם חתימת ערב הנהוג פי ועל לצורך בהתאם .99.3
 להשתתף רשאים יהיו העובדים ועד מטעם נוספים נציגים וכן מגדרי שיוויון על הממונה
 לחברי רק תוקנה ההצבעה שזכות ובלבד מחלקה מנהל למינוי המכרזים בוועדת בדיונים

 מגדרי שוויון על הממונה של ממעמדה לגרוע כדי באמור אין לעיל. שנמנו המכרזים ועדת
בוועדה.
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די על ימונה העובדים ועד נציג .100  ארצי במכרז או מחלקה מנהל למינוי במכרו הארצי העובדים ועד י

 ועד נציג את תזמן החברה מחלקה. מנהל לרמת עד מכרז לגבי המרחבי העובדים ועד ידי ועל
העניין. לפי המרחבי או הארצי הוועד מזכיר באמצעות העובדים

 למינוי מכרז לגבי הארצי הועד מזכיר עם בתיאום יקבעו המכרזים ועדות של ההתכנסות מועדי .101
 ועד נציג את ויחייבו מחלקה, מנהל לרמת עד מכרז לגבי המרחבי הוועד מזכיר ועם מחלקה, מנהל

המכרזים. בועדת העובדים

 מס׳ (הוצאה 9.7.2013 מיום שבתוקף פנימיים״ תפקידים לאיוש פנימיים ״מכרזים 08-04־01 נוהל .102
:לעיל המפורטות להסכמות בהתאם יתוקן פנימיים״) מכרזים ״נוהל :(להלן )8

 99.3 - 99.1 סעיפים הוראות יבואו ובמקומו יימחק פנימיים מכרזים לנוהל 8.1.2 סעיף .102.1

לעיל.

לנוהל. יתווספו 101 ־ 100 סעיפים .102.2

או לשנות כדי זה בפרק באמור אין לעיל שפורטו השינויים למעט .103 או לגרוע ו/  הקבוע על להוסיף ו/
לעת. מעת הצדדים בהסכמת שיעודכן כפי פנימיים מכרזים בנוהל

זה. להסכם ”3״ נספחכ מצ״ב המתוקן פנימיים מכרזים נוהל

משמעת בהליכי הכרעה מנגנון

:הגדרות

־ זה בפרק

 מינית, הטרדה למניעת בחוק כמשמען התנכלות או מינית הטרדה - המורה״ משמעת ״עבירת
 נשנית עבירה או החברה עובדי ידי על פליליות עבירות לביצוע חשד נוהל לפי עבירה ,1998התשנ״ח-

להלן. כהגדרתה

 ההרשעה ממועד שנים 3 בתוך העובד ידי על שנשנתה משמעת עבירת - נשנית״ משמעת ״עבירת

הקודמת. המשמעת בעבירת

 כניסתו מיום שימונו להלן כהגדרתו המשמעת נוהל לפי משמעת ועדות על יחול זה פרק - תחולה .104

 שעבודתה וועדה על שסוכם המנגנון את להחיל יהיה ניתן הצדדים בהסכמת ההסכם. של לתוקף

החלה. כבר

 בעבירות "טיפול 08-01-01 חברה בנוהל שיעוגן משמעת בוועדות הכרעה מנגנון על הוסכם .105
 כמפורט המשמעת"), "נוהל ולהלן: (לעיל )3 מס׳ (הוצאה 25.8.2015 מיום שבתוקף משמעת״,

להלן.
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חמורה" "עבירה שאינה בעבירת משמעת בועדת מכרעת מנגגוו

 שאינה משמעת עבירת לביצוע חשד בענין המשמעת, לנוהל בהתאם ומשמעת" בירור "ועדת הוקמה . 106
 בירור לועדת מינוי כתב הוצאת ממועד חודשיים בתוך עבודתה תסתיים חמורה, משמעת עבירת

הקצוב"). הזמן "פרק :(להלן כאמור ומשמעת

 (להלן: משמעת בעבירת זיכוי/הרשעה בדבר בהכרעה תסתיים ומשמעת בירור ועדת עבודת .107
 סוג לרבות עונש נקיטת לנקיטת/אי בהמלצה גם משמעת, בעבירת הרשעה של ובמקרה "הכרעה")

"המלצה"). (להלן: העונש

או הכרעה התקבלה לא .108 :אנוש משאבי אגף מנהל רשאי הקצוב, הזמן בפרק המלצה ו/

או הכרעה קבלת לצורך נוסף זמן פרק והמשמעת הבירור לוועדת לקצוב (א) ;המלצה ו/

 ועד בין הוסכמה שזהותו לחברה, קשור שאינו קומה שיעור בעל משפטן למנות (ב)
 הבירור ועדת לחברי שיצטרף המכריע"), "הגורם (להלן: החברה הנהלת לבין העובדים

כיו״ר והמשמעת, המורחבת"). "הוועדה (להלן: הוועדה ויכהן

לתוקף. זה הסכם לכניסת עד מכריע גורם של זהותו על ביניהם יסכימו הצדדים (ג)

 בעניין רק לדון מוסמכת תהיה המורחבת הועדה עניינים, במספר והמשמעת הבירור ועדת דנה .109
המשמעת. בנוהל והעונשים העבירות להגדרת ובכפוף והמשמעת, הבירור ועדת ידי על הוכרע שלא

 לרבות והמשמעת הבירור ועדת עבודת במהלך שנצבר החומר כל את לידיו יקבל המכריע הגורם .110
 העתק יקבל מתברר שעניינו העובד מועד. לאותו עד שהתקיימו הדיונים של ופרוטוקולים ראיות

 לאחר נוסף. רלוונטי חומר כל המורחבת לוועדה להגיש ויוכל המכריע לגורם שהועבר חומר מכל
 או הבירור הגיע אליו מהשלב המורחבת בוועדה הדיון את לקיים אם יחליט המכריע הגורם מכן

 ובלבד דעתו, שיקול לפי והכל העידו, שכבר עדים מפי זה ובכלל נוספות, ועדויות ראיות לגבות
המורחבת. הוועדה בפני טיעון זכות מתברר שעניינו לעובד שניתנה

 למען המורחבת. הוועדה חברי עם בתיאום הדיון וסדרי הישיבות מועדי את יקבע המכריע הגורם .111
 הוועדה דיוני על גם יחול הוועדה עבודה סדרי לעניין המשמעת לנוהל 7.3 סעיף ספק הסר

המורחבת.

 להנהלת אחד קול העובדים לוועד כאשר קולות ברוב תתקבלנה המורחבת הוועדה החלטות .112
 הוועדה החלטות המכריע. הגורם דעת תקבע רוב, באין אחד. קול המכריע ולגורם אחד קול החברה

הצדדים. את תחייבנה והן המלצה, בגדר תהיינה לא המורחבת

המכריע. הגורם של שכרו בעלות תישא החברה .113

 והעברת תיאום לעניין למעט המורחבת הוועדה כינוס בטרם המכריע לגורם יפנו לא הצדדים .114

והמשמעת. הבירור לוועדת הנוגעים חומרים



גשגית עבירה שאינה חמורת בעבירה משמעת בועדת הגיעה מנגנון

 לתומו ועד המשמעתי הבירור הליך מתחילת החל מורחבת כוועדה תוקם ומשמעת" בירור "ועדת .115

:הבאים במקרים

;נשנית עבירה שאינה חמורה משמעת עבירת לביצוע חשד בעניין . 115.1

;מורחבת ועדה בפני בירור המצדיקות אחרות בנסיבות - הצדדים בהסכמת . 115.2

לעיל. 114-111 הוראות יחולו לעיל כאמור המורחבת הוועדה על . 115.3

נשנית בעבירה משמעת בועדת הכרעה מנגנון

 אם המקרה, לנסיבות בהתאם אנוש משאבי מנהל יקבע נשנית משמעת לעבירת חשד של במקרה .116
 לבירור שנקבע להסדר בהתאם או הבירור הליך מתחילת מורחבת ועדה בפני בירור מצדיק העניין

חמורה. עבירה שאינה עבירה

 במכתב המשמעת" בהסדר "שינוי שעניינו 1 בסעיף האמור במקום ובא מחליף זה בפרק האמור .117
 דיווח המשמעת, בהסדר "שינוי שכותרתו 24.6.2008 מיום העובדים לנציגות החברה הנהלת מאת

 להסכם שצורף כפי משפחה" קרבת בדבר הצהרה טפסי על וחתימה חוץ עובדי של נוכחות ורישום
.24.6.2008 מיום הקיבוצי

 כדי זה בפרק באמור אין לעיל, שפורטו לשינויים מעבר לעיל. לאמור בהתאם יתוקן המשמעת נוהל .118
או לשנות או להוסיף ו/  מעת הצדדים בהסכמת שיעודכן כפי המשמעת, נוהל הוראות על לגרוע ו/

לעת.

עידוד שבר

 הנורמות לעדכון השיטה לרבות הקיימת, העידוד שכר תשלום שיטת הצדדים בהסכמת תשונה .119
 עדכניים מודלים אימוץ תוך עובד כל של והיחידתיים האישיים הביצועים נמדדים שבהם והיעדים
 העידוד שכר שיעור את המשקפת עלות מסגרת שמירת תוך יתבצע האמור השינוי עובדים. לתמרוץ
 ערב שנהגו העידוד לשכר הבסיס לחישוב הכללים ואת 2017 שנת בגין ששולם כפי לעובד הממוצע
ההסכם. חתימת
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ארעיים עובדים

 ארעי ועובד ארעי עובד מיוחד, בהסכם עובד של במעמד עובד של המירבית הארעיות תקופת .120
21 ,13 (קודים העבודה בחוקת כהגדרתם מיוחד בהסכם במקובץ: להלן, יקראו (אשר )22ו- 20,
 4 עד תהיה לתוקף, ההסכם כניסת מיום החל החשמל בחברת לעבודה שיתקבל ארעי״), ״עובד

 הארעיות תקופת בסיום המירבית"). הארעיות "תקופת (להלן: העסקתו תחילת מיום שנים
קביעות. לו הוענקה שלא ככל העובד של העסקתו תסתיים המירבית

 לצרכי בהתאם לקביעות, לכך מתאים שימצא ארעי עובד קליטת למנוע כדי אלו בהוראות אין .121
 הארעיות תקופת תום לפני הקביעות, קבלת לצורך הנדרשים בתנאים העובד ועמידת החברה

המירבית.

 תקופת במהלך כאמור ארעי עובד של העסקתו סיום בדבר החלטה לקבל רשאית תהיה החברה .122
העובדים. וועד בהסכמת צורך בלא כדין, לשימוע ובכפוף דין לכל בכפוף דעתה שיקול לפי הארעיות

 הוועד נציג נוכחות על ויתר הארעי העובד אם אלא כאמור לשימוע יזומן העובדים ועד נציג

בשימוע.

 ההסדרים ההסכמים, ההחלטות, ההוראות, יתר כל ארעי עובד על יחולו לעיל, לאמור בכפוף .123
תקו למעמדו בהתאם לעת מעת שיהיו כפי ארעי עובד על החלים והנוהגים  הוראות זה ובכלל וווי

 לפי לו, הנספחים הקיבוציים ההסכמים והוראות 19.12.2004 מיום המיוחד הקיבוצי ההסכם

העניין.

 לפני בחברה עבודתו את שהחל ארעי עובד על החלות מההוראות לשנות כדי זה פרק בהוראות אין .124

ההסכם. של לתוקף כניסתו מועד

שירותים רפישת

 עובדים: 300 של מירבי בהיקף שירותים לרכישת התמקדות תחומי מספר במשותף הוגדרו .125

 מוקדמת בהקמה מונטז׳ים מרלו״גים, ודיור), מבנים (תחזוקת אתרי משק הנדסי, תכנון תקשוב,

לאור. והוצאה ועליון), מתח-על על (דגש רשתות של

 קבע דרך קבלן עובדי יועסקו לא - קרי החברה, לאתרי מחוץ יבוצעו שירכשו שירותים כי מוסכם .126
 זה בנושא השירות ספק עם החברה התקשרות כאשר ודיור, מבנים תחזוקת למעט החברה בחצרי
 והשירות רב-אתרית, בפריסה האפשר במידת תערך מונעת, ותחזוקה שבר תחזוקת לצורך תהיה
 מפקח מול יעבוד אשר השירות ספק מטעם אחד קבוע ומתאם מתחלף עבודה צוות באמצעות יינתן

חשמל. חברת של

מוכים וקריאת שירות במוקדי העסקה הסדרי

 בדבר להסכם לתוקף, ההסכם כניסת ממועד חודשים 20 בתוך להגיע במטרה לדיון יכנסו הצדדים .127
 שכרם בתנאי פגיעה ללא מונים, ובקריאת )103( השירות במוקדי שעתיים העסקה הסדרי

המפורט. בהסכם שיסוכמו כפי ובתנאים בהיקף ועבודתם,

23



חדשות טכנולוגיות שיטות והפגסת פריון הגברת

כי חדשות, טכנולוגיות בהכנסת תומכת היא כי מצהירה העובדים נציגות .128  בשינויים תתמוך היא ו
די על מבוקשים  הטמעה או הכנסה עבודה), ותהליכי צרכים אפיון (לרבות פיתוח בעניין החברה י

טכנולוגי). בעניין שינוי (להלן- חדשות טכנולוגיות של

 :מאלה באחד כרוך אינו טכנולוגי בעניין שינוי בהם במקרים . 129

;חוץ למיקור עובדים הוצאת . 129.1

;עובדים פיטורי .129.2

;העובדים של העסקה בתנאי פגיעה .129.3

 על השלכה לה יש הכללית בהסתדרות מקצועי לאיגוד האגף יו״ר שלדעת אחרת נסיבה .129.4
;העובדים

 הטכנולוגיה הכנסת את המעכבים ארגוניים צעדים ינקטו ולא עבודה סכסוך כל יוכרז לא

סייעו והעובדים  השאלות, על מענה לרבות עבודתם, במסגרת הנדרש לכל פעולה וישתפו י
 לאור בעבודה הנדרשות וההתאמות השינויים ובביצוע והשתלמויות, בהדרכות השתתפות

החברה. לדרישות בהתאם החדשה הטכנולוגיה

טענותיו. על שומר צד כל אחר מקרה בכל

 שיתוף תוך יעשה חדשות טכנולוגיות של וההטמעה ההכנסה אופן לעיל, מהאמור לגרוע מבלי .130

העובדים. נציגות

 וביצוע לתיאום הוועדה אישור מצריכה טכנולוגי בעניין לשינוי בקשר עבודה סכסוך הכרזת .131
 סכסוך יישוב את אישי באופן הצורך, לפי ילווה, מקצועי לאיגוד האגף יו״ר כן, כמו בהסתדרות.

העבודה.

ממקל תוספת

 "גמול 04־01־04 אמ״א לנוהל בהתאם השתלמות לגמול הזכאי עובד ההסכם, חתימת ממועד החל .132
 ההשתלמות לגמול זכאותו מועד לאחר שנה - זכאי יהיה המינהלי״, בדירוג לעובדים השתלמות

זה. לסעיף בהתאם מינהל תוספת לתשלום - כאמור

 העדכון שיעורי עדכון, מנגנון לאותו בהתאם ויעודכן לחודש ₪ 200 הינו המינהל תוספת סכום .133
בחברה. ההשתלמות גמול תעריף של העדכון ומועדי

 לתוספת זכאי יהיה ־ ומעלה שנה במשך השתלמות לגמול זכאי ההסכם חתימת שבמועד עובד .134
זה. הסכם חתימת ממועד החל מינהל

 לתוספת זכאי יהיה ־ משנה פחות במשך השתלמות לגמול זכאי ההסכם חתימת שבמועד עובד
ההשתלמות. לגמול זכאותו תחילת ממועד שנה חלוף לאחר המינהל
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 חתימת מחודש למפרע בתחולה לתוקף, ההסכם של כניסתו לאחר תשולם המינהל תוספת .135
 כניסתו לאחר השניה במשכורת המאוחר ולכל הראשונה במשכורת תשולם התוספת ההסכם.

ההסכם. של לתוקף

 למעט רגיל", שכר "מרכיבי 04-01-01 אמ״א בנוהל כמשמעו הרגיל בשכר תיכלל מינהל תוספת .136
 תנאי לחלק בהתאם המיוחדת הפרישה בתוכנית הפורשים לעובדים הפרישה מענק חישוב לעניין

רביעי. חלק פרישה, תנאי לפרק בהתאם ליח״פים המושאלים ולעובדים שני חלק הפרישה

 הגמול את וממיר א׳, מקצועי השתלמות גמול ומקבל המנהלי בדירוג המועסק עובד כי מוסכם .137
 לעיל לאמור בהתאם מינהל לתוספת זכאי יהיה הרגילים, לתבחינים בכפוף מנהלי בגמול המקצועי

 עובד ב׳). מקצועי השתלמות גמול מקבל שאינו (בתנאי מינהלי לגמול זכאותו מתחילת שנה כעבור
 מועסק הוא אם אף מינהל, לתוספת מקרה בכל זכאי יהיה לא מקצועי השתלמות גמול המקבל

המינהלי. בדירוג

תוקן המינהלי", בדירוג לעובדים השתלמות "גמול 04-01-04 אמ״א נוהל .138  לעיל, לאמור בהתאם י

תוקן הנוהל ושם  יתוקן כן כמו מינהל". ותוספת המינהלי בדירוג לעובדים השתלמות "גמול ויהיה י
רגיל". שכר "מרכיבי 04 -01-01ו- אמ״א נוהל בהתאם

 לעובדים השתלמות גמול לעניין הקיימים הכללים מיתר לשנות כדי באמור אין ספק, הסר למען .139
המינהלי. בדירוג

 המעודכן מינהל" ותוספת המינהלי בדירוג לעובדים השתלמות "גמול 04-01-04 אמ״א נוהל עותק

״4״ נספחכ מצ״ב

.״5״ מצ״ב המעודכן רגיל״ שכר ״מרכיבי 04 -01 -01ו- אמ״א נוהל עותק

9.1.2018 מיום המסגרת הסכם

 הקיבוצי ההסכם הנדרשות בהתאמות בחברה יחול זה, הסכם על החתימה ממועד החל כי מוסכם .140
 בדבר 9.1.2018 מיום ההסתדרות לבין הציבורי במגזר נוספים ומעסיקים המדינה בין (מסגרת)

 העלות מסגרת סך והגדלת שם, כהגדרתם המתוקן 2016 והסכם 2016 הסכם פעימות דחיית
״).0.15% מסגרת ״הסכם :(להלן 0.15% של בשיעור

 למימון תוקצה 0.15% של בשיעור העלות מהגדלת 0.11% לתוקף ההסכם כניסת עם כי מוסכם .141
.146-143 בסעיפים להלן כמפורט מקצועי ב׳ גמול תקרת הגדלת

 ולגמל לפנסיה השכר בסיס הגדלת לטובת תחולק 0.04% של בשיעור כאמור, העלות הגדלת יתרת .142
הצדדים. בין שיסוכם באופן 1.1.2004 יום לפני לעבוד שהחלו ג׳ דור לעובדי

25



מקצועי בי משתלמות גמול תקרת הגדלת

 לנוהל )3(11 בסעיף כאמור ב׳ השתלמות גמול תקרת תועלה זה, הסכם חתימת ממועד בתחולה .143
הנוכחי, התקרה מסכום ש״ח 100ב- המקצועי" בדירוג לעובדים השתלמות "גמול 04־01־05 אמ״א
ההסכם. חתימת במועד ₪ 1042.91ל־ ₪ 942.91מ־ יעודכן לנוהל 1 בנספח המופיע התקרה וסכום

 0.15% המסגרת הסכם עלות מתוך תבוא והיא ,0.11% על עומדת הגמול תקרת העלאת עלות .144

.141־140 בסעיפים לעיל כמפורט

 העדכון ומועדי העדכון שיעורי עדכון, מנגנון לאותו בהתאם ותתעדכן תמשיך המעודכנת התקרה .145
זה. הסכם על החתימה ערב החלים הכללים לפי מקצועי, ב׳ השתלמות גמול בתעריף התקרה של

 ההסכם של כניסתו לאחר ישולמו בגינה, הפרשים לרבות ב׳, השתלמות גמול תקרת העלאת .146
 ולכל הראשונה במשכורת תשולם התוספת ההסכם. חתימת מחודש למפרע בתחולה לתוקף,

ההסכם. של לתוקף כניסתו לאחר השניה במשכורת המאוחר

.&״’ מצ״ב לנוהל המעודכן 1 נספח עותק

חדש שכר ומבנה מדיניות

 בחברה השכר מבנה שינוי שיסדיר קיבוצי הסכם על לחתימה אינטנסיבי מו״מ ינהלו הצדדים .147
בחברה. ושימורם לחברה נדרשים בעיסוקים עובדים קליטת לאפשר במטרה

 בפרק כאמור רפורמה" קצבה "תוספת לעניין דרך אבן תיחשב כאמור קיבוצי הסכם על חתימה .148
שלישי. חלק פרישה, תנאי

פעמי) מד (מענק מתימוז מענק3ט

:הגדרות

־ זה בפרק

 לרבות ההסכם, חתימת ביום החברה ובין בינו עובד־מעסיק יחסי שמתקיימים מי - פעיל״ ״עובד
פעיל. כעובד ייחשב לא 1953 ־ התשי״ג החניכות, חוק פי על חניך זה פרק לצורך כי מלגאימוסכם

כן ההסכם, חתימת ביום קבוע פעיל עובד - קבוע״ פעיל ״עובד  שתקופת ארעי פעיל עובד ו
 ליום עד קביעות ויקבל ההסכם חתימת יום עד הסתיימה שנים) 5( שלו המירבית הארעיות

31.12.2018.

 במועד ואשר מילגאי, או חניך ואינו קבוע, פעיל עובד שאינו פעיל עובד - ארעי״ פעיל ״עובד
 ששת במהלך כאמור זמן פרק ישלים או עבודה חודשי שישה של זמן פרק השלים ההסכם חתימת

 ־ התשי״ד נשים, עבודה חוק פי על לידה חופשת תקופת ספק, הסר למען מכן. לאחר החודשים
האמורים. החודשים ששת תקופת במניין תימנה 1954
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 לימודיו סיים שטרם נאור" "עתיד תוכנית במסגרת מהחברה מלגה המקבל סטודנט - "מילגאי"

ההסכם. על החתימה במועד

 ושהעסקתו שנים 5 מעל בחברה הועסק ההסכם חתימת שבמועד עובד - גוסף" פעיל ״עובד
 עם עובדים העסקת הארכת בנושא מיוחד קיבוצי בהסכם קצובה בלתי לתקופה הוארכה הארעית
 בהסכם או 114/2016 ומספרו 19.7.2016 ביום שנרשם 2009-2012 השנים בין שנקלטו מוגבלות

. 20/2017 ומספרו 15.3.2017 ביום שנרשם צד״ל עובדי העסקת בנושא מיוחד קיבוצי

זה. פרק להוראות בהתאם פעמי חד מענק לתשלום זכאי יהיה ההסכם חתימת במועד פעיל עובד .149

נוקף פעיל ולעובד קבוע פעיל לעובד פעמי חד מענק

 ₪ אלף) (שלושים 30,000 של בסך פעמי חד למענק זכאי יהיה נוסף פעיל ועובד קבוע פעיל עובד .150

לתוקף. ההסכם כניסת לאחר השניה או הראשונה במשכורת ישולם אשר ברוטו

 זכאי יהיה שנה עד של לתקופה תשלום ללא בחופשה השוהה נוסף פעיל עובד או קבוע פעיל עובד .151
לעבודה. חזרתו לאחר שיקבל השניה או הראשונה במשכורת ישולם אשר כאמור פעמי חד למענק

 יהיה שנה, של תקופה על העולה תשלום ללא בחופשה השוהה נוסף פעיל עובד או קבוע פעיל עובד .152
 לפחות שנה חצי במשך לעבוד והמשיך בחברה, לעבודה שב אם רק כאמור פעמי חד למענק זכאי

 שנת חצי תום לאחר שיקבל השניה או הראשונה במשכורת המענק לו ישולם שאז חזרתו לאחר
 יקבל מחלה, עקב תשלום ללא בחופשה השוהה כאמור עובד לעיל, האמור אף על כאמור. עבודה
לעיל. כהגדרתם נוסף פעיל עובד או קבוע פעיל כעובד פעמי חד מענק

ארעי פעיל לעובד פעמי חד מענק

 לאחר השניה או הראשונה במשכורת ישולם אשר פעמי חד למענק זכאי יהיה ארעי פעיל עובד .153
 המאוחר, לפי בחברה, עבודתו תחילת ממועד חודשים ששה חלוף לאחר או לתוקף, ההסכם כניסת

:הבאים בסכומים

ברוטו. ₪ אלפים) (עשרת 10,000 - )100%( מלאה במשרה ארעי פעיל עובד .153.1

 10,000 מתוך המשרה לחלקיות יחסי באופן - 50% מעל חלקית במשרה ארעי פעיל עובד .153.2

ברוטו. ₪ אלפים) (עשרת

ברוטו. ₪ אלפים) (חמשת 5,000 - 50% עד חלקית במשרה ארעי פעיל עובד .153.3

 החודשים 12ב- העובד של הממוצעת משרתו להיקף בהתאם המשרה חלקיות תחושב זה, לעניין

ההסכם. לחתימת שקדמו

מילגאי פעיל לעובד פעמי חד מענק

 במשכורת ישולם אשר ברוטו ₪ אלפים) (עשרת 10,000 של בסך פעמי חד למענק זכאי יהיה מילגאי .154
 סיום לאחר בחברה עבודתו. תחילת ממועד חודשים ששה חלוף לאחר השניה או הראשונה
לימודיו.
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כלליות הוראות

 דבר לכל מהשכר חלק יהווה לא לעיל כמפורט הוכאים הפעילים העובדים לכל פעמי החד המענק .155

 לקופות כלשהן הפרשות בגינו יבוצעו ולא שעה ערך חישוב לצורך בחשבון יובא לא זה ובכלל ועניין

מנהלים. ביטוח או פנסיה קרן השתלמות, קרן לרבות גמל

תעשייתי ושקט תביעות מיצוי יז.

 בטלים זה, בהסכם שהוסדרו לנושאים הנוגעים הודעו, או שהוכרזו הקיבוציים העבודה סכסוכי כל .156

עבודה. סכסוכי נותרו לא ההסכם חתימת עם זה. הסכם על החתימה עם

פעולה שיתוף

צוי מהוראות לגרוע מבלי .157  ככל פעולה וישתפו יסייעו הצדדים התעשייתי, והשקט התביעות מי

 ובמועדים הדרך אבני בכל בעמידה זה ובכלל זה, בהסכם המוסדרים בעניינים שיידרשו,

הרפורמה. הצלחת ולשם לכך, בקשר הרלוונטיים

תביעות מיצוי

צוי מהווה זה הסכם .158 או טענות כל של ומוחלט סופי מלא, מי  לרפורמה, בקשר הצדדים תביעות ו/

 הנדרשים החקיקה תיקוני (לרבות הממשלה להחלטת בהתאם ותבוצע תקודם שהרפורמה ובלבד

 בנוסחים החשמל, רשות מליאת והחלטות האנרגיה שר של המדיניות עקרונות הרפורמה), ליישום
 תנאי בפרק כאמור פרט בפוליסת החברה של הכספים שהפקדת ובלבד זה, להסכם המצורפים

 הצבורים בכספים שהשימוש וכן ולמעסיק לעובד מס אירוע תהווה לא זה להסכם הפרישה
 והקצבה ולמעסיק, לעובד במס יחויב לא העבודה סיום במועד קצבה לרכישת הפרט לפוליסת

במס. חייבת תהיה מהרכישה הנובעת

 תקופת מתום שנים 4( הפרישה תנאי בחלק כהגדרתה הנוספת התקופה מתום דרך אבן מימוש על

זה. שבסעיף התביעות מיצוי הוראות יחולו לא הרפורמה),

או טענות כל של ומוחלט סופי מלא, מיצוי מהווה זה הסכם .159  ליישום בקשר הצדדים תביעות ו/

.98.6 סעיף מהוראות לגרוע מבלי וזאת י׳, פרק בהוראות הקבוע לפי הארגוני השינוי

או טענות כל של ומוחלט סופי מלא, מיצוי מהווה זה הסכם .160  לתכנית בקשר הצדדים תביעות ו/

זה. הסכם לפי המיוחדת הפרישה

או טענות כל של ומוחלט סופי מלא, מיצוי מהווה זה הסכם .161  שכר בענייני העובדים נציגות תביעות ו/

זה. הסכם של לתוקף כניסתו ממועד שנים שמונה תום שעד לתקופה כלשהן, כספיות הטבות תאו

 בעניין זה שבסעיף המיצוי יחול לא לעיל, 94 בסעיף כמפורט 2.33% בעניין הסכם ייחתם שלא ככל

זה.
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 ברמה לא כלשהן, שכר הטבות או שכר הסכמי על נוסף ומתן משא יתנהל לא ספק, הסר למען

 של לתוקף כניסתו ממועד שנים שמונה תום שעד התקופה בגין אחרת, רמה בכל ולא הארצית
הציבורי. במגזר מסגרת הסכם בדבר ומתן משא ניהול לגבי תחול לא זו הוראה זה. הסכם

 החברה עובדי של העסקתם לתנאי בנוגע העובדים נציגות ודרישות טענות לעיל, האמור אף על

זה. בעניין ומתן המשא ויימשך מוצו, לא לחו״ל עבודה בנסיעות

 לרבות הצדדים, על שיחולו או הצדדים על החלות תביעות מיצוי מהוראות לגרוע כדי באמור אין .162
מסגרת). הסכמי החלת (סעיף 95 בסעיף כאמור

צוי מהווה זה הסכם כן, כמו .163 או טענות כל של ומוחלט סופי מלא, מי  ביתר הצדדים תביעות ו/

לתוקף. כניסתו ממועד שנים 8 של לתקופה בו המוסדרים העניינים

זה. בהסכם הקבוע עם אחד בקנה עולות שאינן בתביעות יתמכו לא כי מתחייבים הצדדים . 164

תעשייתי שקט

 מיחידותיו, יחידה או השני הצד נגד מיחידותיו יחידה או אחד צד ינקוט לא כי מתחייבים הצדדים .165

סדריה, או העבודה בהליכי אחרת פגיעה כל או חלקית או מלאה השבתה, או שביתה באמצעי

 תיקוני (לרבות הממשלה להחלטת בהתאם ותבוצע תקודם שהרפורמה ובלבד לרפורמה, בקשר
 רשות מליאת והחלטות האנרגיה שר של המדיניות עקרונות הרפורמה), ליישום הנדרשים החקיקה
 כאמור פרט בפוליסת החברה של הכספים הפקדת ובלבד זה, להסכם המצורפים בנוסחים החשמל,

כן ולמעסיק לעובד מס אירוע תהווה לא זה להסכם הפרישה תנאי בפרק  בכספים שהשימוש ו

ולמעסיק, לעובד במס יחויב לא העבודה סיום במועד קצבה לרכישת הפרט לפוליסת הצבורים

במס. חייבת תהיה מהרכישה הנובעת והקצבה

 תקופת מתום שנים 4( הפרישה תנאי בחלק כהגדרתה הנוספת התקופה מתום דרך אבן מימוש על

זה. שבסעיף התעשייתי השקט הוראות יחולו לא הרפורמה),

 מיחידותיו, יחידה או השני הצד נגד מיחידותיו יחידה או אחד צד ינקוט לא כי מתחייבים הצדדים .166

סדריה, או העבודה בהליכי אחרת פגיעה כל או חלקית או מלאה השבתה, או שביתה באמצעי
 98.6 סעיף מהוראות לגרוע מבלי וזאת י׳, פרק בהוראות הקבוע לפי הארגוני השינוי ליישום בקשר

זה. הסכם לפי המיוחדת הפרישה לתכנית בקשר וכן

 מיחידותיו, יחידה או השני הצד נגד מיחידותיו יחידה או אחד צד ינקוט לא כי מתחייבים הצדדים .167
 לגבי סדריה, או העבודה בהליכי אחרת פגיעה כל או חלקית או מלאה השבתה, או שביתה באמצעי

 לתוקף כניסתו ממועד שנים שמונה תום שעד לתקופה כלשהן, כספיות הטבות תאו שכר דרישות

זה. הסכם של

 התעשייתי השקט סעיף יחול לא לעיל, 94 בסעיף כמפורט 2.33% בעניין הסכם ייחתם שלא ככל

זה. בעניין
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העובדים של מזנות□ גוועת אתה תעשייתי לשקט ההתחייבות ני נואת מונהו ספק, הסו למען
במגזר או המשק בכלל ההסתדרות ידי על שתוכרז העבודה משפט כללי לפי כדיו בשביתה להשתתף
כאמור. שביתה לגבי צד כל מטענות לגרוע מבלי וזאת מסגרת, הסכם בגין לרבות הציבורי,

 העובדים נציגות ודרישות טענות על תחול לא תעשייתי לשקט ההתחייבות לעיל, האמור אף על
לחו״ל. עבודה בנסיעות החברה עובדי של העסקתם לתנאי בנוגע

 מיחידותיו, יחידה או השני הצד נגד מיחידותיו יחידה או אחד צד ינקוט לא כי מתחייבים הצדדים .168

 לגבי סדריה, או העבודה בהליכי אחרת פגיעה כל או חלקית או מלאה השבתה, או שביתה באמצעי

לתוקף. כניסתו ממועד שנים 8 של לתקופה בו המוסדרים העניינים יתר

 ארגוניים באמצעים חלק יקחו לא המושאלים העובדים זה, בהסכם כהגדרתה ההשאלה בתקופת .169

 אלא אחר, ארגוני אמצעי כל או עיצומים חלקית, שביתה האטה, שביתת שביתה, לרבות כלשהם

 שכר על עבודה סכסוך (להוציא נפרדת כקבוצה ייחודי באופן אליהם הנוגע עבודה סכסוך במסגרת

הציבורי. במגזר או במשק כללית שביתה במסגרת או חשמל) חברת כעובדי מוסדר ששכרם היות

 ההסתדרות הוראת פי על תהא ארגוניים בצעדים המושאלים העובדים של השתתפותם כן, כמו

העובדים. וועד הוראת פי על ולא

 על שיחולו או הצדדים על החלות תעשייתי שקט מהוראות לגרוע כדי זה בהסכם באמור אין .170

מסגרת). הסכמי החלת (סעיף 95 בסעיף כאמור לרבות הצדדים

נוספות הוראות

או הקיבוציים בהסכמים כלשהו שינוי להוות כדי בו אין זה, בהסכם המפורטים השינויים למעט .171  ו/

או הקיבוציים בהסדרים או בנהלים ו/  החשמל בחברת עובדים להעסקת הקשור בכל בנוהגים ו/

בחברה. הקיימים הקיבוציים ההסכמים ועל-פי העבודה לחוקת בהתאם

האוצר. במשרד עבודה והסכמי השכר על הממונה לאישור כפוף זה הסכם .172

הנורמטיבי. מעמדו את או תוקפו את לשנות כדי זה בהסכם מסמך באזכור אין .173

 לפרשנות ישמשו לא זה הסכם לחתימת ומתן המשא במהלך הצדדים בין שהוחלפו טיוטות .174

ההסכם.



פרישה

בלליות הגדרות ראשון: חלק

לעת. מעת שיהיה כפי ,2004תשמ״ד- פרישה, גיל בחוק כהגדרתו - חובה״ פרישת ״גיל

 בהתאם מבטח אצל זכות עובד עבור לרכוש המאפשר הגיל לרכישה" המינימלי "הגיל

סוי לרכישת המינימלי הגיל בדבר הרשות להוראות  ביטוחי כי

 חתימת למועד (נכון חיים תוחלת הבטחת המגלמים קצבה במקדמי
ל הסכם גי ה- ).60 ז

"הרשות"

- הרגיל״ ״השכר

- הפרישה״ ״מועד

"מדד"

וחיסכון. ביטוח ההון, שוק רשות

 הבאים: השכר מרכיבי המורכב שעה ערך לחישוב הקובע השכר
 שנה, 40 של למקסימום עד ותק תוספת טבלאי), (שכר יסוד שכר

 ככל השתלמות גמולי אישי, עודף מאמץ, תוספת פיקודית, תוספת

 מנהלי בדירוג לעובדים מינהל תוספת (לרבות להם זכאי שהעובד

 גמול של התקרה והגדלת זה בהסכם 139 - 132 לסעיפים בהתאם
 השתלמות לגמול הזכאים המקצועי בדירוג לעובדים ב׳ השתלמות

 השיקלית התוספת זה), בהסכם 146 - 143 לסעיפים בהתאם ב׳

 שתהיה כפי 11.12.2016 מיום הצדדים בין הקיבוצי להסכם בהתאם

 של פרישתו למועד עד שיתווסף רכיב כל וכן עובד של פרישתו ערב

שעה. ערך לחישוב שיתווסף, ככל עובד,

ם יום לחברה. העובד בין מעסיק עובד יחסי סיו

 המרכזית הלשכה שמפרסמת כפי לצרכן המחירים מדד
לסטטיסטיקה.

 לפי להסכם, ב7 כנספח או א7 כנספח המצ״ב לטבלה בהתאם לעובד האישי ההמרה "מקדם

העניין. ״67 לגיל מדד צמודת לקצבה

כן ההסכם חתימת ביום קבוע עובד - קבוע״ ״עובד או ״עובד״  שתקופת ארעי עובד כל ו

 ההסכם חתימת יום עד הסתיימה שנים) 5( שלו המירבית הארעיות

.31.12.2018 ליום עד קביעות ויקבל

חדשה. צוברת בפנסיה או ותיקה פנסיה בקרן המבוטח עובד- ג׳״ דור ״עובד

המרכזית. הקופה בתקנון כהגדרתו זכאי" "עובד - תקציבית״ בפנסיה ״עובד

 קופת או ביטוח קופת שהיא לקצבה גמל קופת חדשה, פנסיה קרן חדשה"/ צוברת "פנסיה
לחיסכון. גמל - לקצבה״ גמל ״קופת
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 שהיא לקצבה גמל "קופת
- ביטוח״ קופת

- לחיסכון״ גמל ״קופת

- ותיקה״ פנסיה ״קרן

- חרשה״ פנסיה ״קרן

- ״שאיה׳

- המיוחדת״ הפרישה ״תכנית

- המרכזית״ הקופה ״תקנון

- הרפורמה״ ״תקופת

 גמל), (קופות פיננסיים שירותים על הפיקוח בחוק כמשמעותה

.2סס5תשס״ה־

 תשס״ה- גמל), (קופות פיננסיים שירותים על הפיקוח בחוק כהגדרה
2005.

 (קופות פיננסיים שירותים על הפיקוח בחוק כהגדרתה ותיקה, קרן

.2005 —תשס״ה גמל)

 פיננסיים שירותים על הפיקוח בחוק כהגדרתה מקיפה, חדשה קרן

.2005 - תשס״ה גמל) (קופות

 העניין, לפי מהחברה, שפרש עובד של או עובד של זוגו בן שהיה מי
 שפרש לעובד או לעובד שנשוי מי ־ זוג" "בן פטירתו; במועד

 כידוע בו הכירה מוסמכת שיפוטית שערכאה מי או מהחברה

מהחברה. שפרש עובד של או עובד של בציבור

 תכנית במסגרת מועדפים פרישה בתנאי מוקדמת פרישה תכנית
 המתוכננת הרפורמה ממתווה כחלק אדם כח וצמצום התייעלות

להסכם. ה׳ בפרק כמפורט החשמל במשק

 לישראל החשמל חברת עובדי של לקצבה מרכזית גמל "קופת תקנון

בע״מ".

 להסכם במבוא כהגדרתה הממשלה החלטת שמיום התקופה
שנים. שמונה ובמשך
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המייחדת מפרישת בתכנית פרישת שגי: מלק

תקציבית בפנסיה עיבד

 פרישה לקצבת בנוסף זכאי יהיה המיוחדת הפרישה בתוכנית שיפרוש תקציבית בפנסיה עובד .1
:הבאים לתנאים גם המרכזית הקופה תקנון להוראות בהתאם

 של בשווי מדד צמודת חודשית קצבה תוספת לעלות בהתאם חודשית קצבה של תוספת .1.1

מי ולכל הפרישה ממועד החל ברוטו ₪ 1,250  בחלק כמפורט לשאירו מכן ולאחר חייו, י

 פרישה "תוספת :(להלן זה לפרק השמיני בחלק הקבוע במנגנון כמפורט זה, לפרק השישי
מיוחדת").

 חתימת ביום הידוע המדד בין המדד עליית שיעור לפי יעודכן לעיל כאמור ₪ 1,250 הסכום
העובד. של הפרישה במועד הידוע המדד לבין ההסכם

 הקובע מהשכר להלן כמפורט בשיעורים הפרישה, במועד העובד של לגיל בהתאם מענק .1.2
 "מענק (להלן: שנה לחלקי יחסי ובאופן מלאה עבודה שנת כל בגין פיטורים לפיצויי

:הפרישה״)

.120% ־ שנים 62 על עולה שאינו בגיל שיפרוש לעובד .1.2.1

1.805% בניכוי ,120% ־ שנים 64 ועד שנים 62 על העולה בגיל שיפרוש לעובד .1.2.2

 בו המועד לאחר הקלנדרי לחודש מהראשון החל מלא עבודה חודש כל בגין
 שמלאו עובד של הפרישה מענק שיעור ההמחשה (לשם שנים 62 לעובד מלאו

).1.805% בניכוי 120% יהיה בספטמבר, 1 ה- ביום ופרש ביולי 24 ביום 62 לו

 "תוספת למעט הרגיל, השכר ־ פיטורים" לפיצויי הקובע "השכר זה, לעניין

 וביחס יג׳, משכורת 1/12 וכן להסכם, 139 -132 בסעיפים כהגדרתה מנהל״

 ומעלה שנה 35 בחברה המועסקים ומעלה 55 בת ועובדת ומעלה 60 בן לעובד
.35 ל־ שמעבר השנים בגין יד׳ שכר 1/12 -

 ונהלי העבודה חוקת דין, כל לפי מוקדמת הודעה דמי כולל הפרישה מענק .1.2.3

 פיצויי החברה, לעובדי הפנסיה לתקנות ב)(3 תקנה לפי פיצויים החברה,

 חניכות תקופת בגין ומענק שנה 35 עד מענק שנה, 35 מעל מענק פיטורים,
במקומם. ובא

 יהיה לא פורש שעובד כך זכויות, כפל יהיה לא כי יובהר ספק, הסר למען

דין, כל פי על לרבות אחר, מקור מכל זה קטן בסעיף המנויות לזכויות זכאי

צי הסדר קיבוצי, הסכם בו אחר. או קי

33



ותיקה פנסיה בקרו <׳ דור עובד

:הראשון) בחלק הכלליות להגדרות (בנוסף הגדרות .2

להפקדות קובע שכר ממכפלת המתקבל בסכום חודשית קצבה - גישור״ ״פנסיית

העובד. של הממוצע המשרה ובשיעור ההסכמי הפנסיה בשיעור

 עבודתו תקופת כל פני על העובד של הממוצע המשרה שיעור הממוצע המשרה "שיעור
הפרישה. למועד נכון בחברה, - העובר״ של

 לא הממוצע המשרה שיעור שבחישוב יובהר ספק הסר למען
ישנן, אם בחברה קודמות העסקה תקופות בחשבון תילקחנה

 "רציפות האחרונה העסקתו תקופת לבין בינן חל שלא ובלבד
 התשכ״ג- פיטורים, פיצויי לחוק 2 בסעיף כהגדרתה בעבודה״

1963.

 בגינם אשר בחברה העובד עבודת חודשי במספר 0.1667% מכפלת - הסכמי״ פנסיה ״שיעור

 של שיעור בתוספת הוותיקה, הפנסיה לקרן להפרשות זכאי היה
.70% על יעלה לא הפנסיה ששיעור ובלבד ,5%

דרגת בתוספת הפרישה מועד ערב העובד שקיבל הרגיל השכר - להפקדות״ קובע ״שכר
 הרגיל השכר בסיס על שתחושב )1/12( י״ג משכורת פרישה,

 ערב לעובד ששולם ככל ),1/12( י״ד שכר פרישה, דרגת בתוספת
פרישה. דרגת בתוספת הרגיל השכר בסיס על שיחושב פרישתו,

מבוטח" קובע "שכר

- מעסיק״ ״תגמולי

- עובד״ ״תגמולי

- הגישור״ ״תקופת

 החודשים 12ב־ הוותיקה הפנסיה בקרן המבוטח השכר ממוצע
הפרישה. למועד שקדמו

 קובע משכר דין) פי על שיתעדכן וככל שיתעדכן (כפי 13.5%

להפקדות.

 קובע משכר דין) פי על שיתעדכן וככל שיתעדכן (כפי 7%

להפקדות.

 לגיל העובד הגיע שבו החודש תום עד הפרישה ממועד החל
 המוקדם (חו״ח), נפטר בו החודש תום עד או חובה פרישת

מביניהם.

 לתנאים זכאי יהיה המיוחדת הפרישה בתכנית יפרוש ואשר ותיקה פנסיה בקרן המבוטח עובד .3

:הבאים

הגישור. בתקופת מהחודשים אחד כל עבור גישור פנסיית .3.1

:הבא באופן יעודכנו מבוטח קובע ושכר להפקדות קובע שכר הגישור, פנסיית כי מוסכם

 למדד החדש המדד בין המדד עליית שיעור לפי ינואר חודש מדי הפרישה ממועד החל

הקודם.
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 או מסוימת בשנה שלילי, יהיה העדכון לחישוב התקופה במהלך במדד השינוי ושיעור היה

 ובמידת הראשון, בעדכון ואולם, תקופה. אותה בגין העדכון יבוצע לא שנים, במספר
 בגין במדדים השינויים במלואם בחשבון יובאו מכן, לאחר שיבואו בעדכונים גם הצורך

עדכונים. אותם לצורך האמורות, התקופות או התקופה

־ זה לעניין

;העדכון לחודש שקדמה השנה של דצמבר חודש מדד - החדש״ ״המדד

 ולעניין הקודם העדכון לחודש שקדמה השנה של דצמבר חודש מדד - הקודם״ ״המדד
הפרישה. מועד חל בו החודש מדד הראשון העדכון

 מדי יועברו הזכויות צבירת המשך לצורך - הוותיקה הפנסיה בקרן זכויות צבירת המשך .3.2

 מועד ערב העובד בוטח בה הוותיקה הפנסיה לקרן הגישור תקופת במהלך בחודשו חודש

 ממכפלת המתקבל נוסף וסכום עובד תגמולי החברה, חשבון על מעסיק תגמולי הפרישה
הנוסף"), "הסכום (להלן: להפקדות קובע לשכר מבוטח קובע שכר שבין בהפרש 20.5%
 העובד של הבחירה מזכות לגרוע כדי באמור אין העובד. של הגישור מפנסיית שינוכו

 תשס״ה- גמל), (קופות פיננסיים שירותים על הפיקוח לחוק 20 סעיף להוראות בהתאם
2005.

 הפקדות תתבצענה לא ותיקה, פנסיה בקרן הזכויות צבירת את להמשיך שלא העובד בחר
בהתאם. הגישור מפנסיית הנוסף הסכום ינוכה ולא הנוסף, הסכום

 של בשווי מדד צמודת חודשית קצבה תוספת לעלות בהתאם חודשית קצבה של תוספת .3.3

מי ולכל הפרישה ממועד החל ברוטו ₪ 1,250  בחלק כמפורט לשאירו מכן ולאחר חייו, י
 פרישה "תוספת :(להלן זה לפרק השמיני בחלק הקבוע במנגנון כמפורט זה, לפרק השישי

מיוחדת").

 חתימת ביום הידוע המדד בין המדד עליית שיעור לפי יעודכן לעיל כאמור ₪ 1,250 הסכום

העובד. של הפרישה במועד הידוע המדד לבין ההסכם

 הקובע מהשכר להלן כמפורט בשיעורים הפרישה, במועד העובד של לגיל בהתאם מענק .3.4
 "מענק (להלן: שנה לחלקי יחסי ובאופן מלאה עבודה שנת כל בגין פיטורים לפיצויי

:הפרישה״)

.120% - שנים 62 על עולה שאינו בגיל שיפרוש לעובד .3.4.1

1.805% בניכוי ,120% - שנים 64 ועד שנים 62 על העולה בגיל שיפרוש לעובד .3.4.2

 בו המועד לאחר הקלנדרי לחודש מהראשון החל מלא עבודה חודש כל בגין

 שמלאו עובד של הפרישה מענק שיעור ההמחשה (לשם שנים 62 לעובד מלאו
).1.805% בניכוי 120% יהיה בספטמבר, 1 ה- ביום ופרש ביולי 24 ביום 62 לו

 "תוספת למעט הרגיל, השכר - פיטורים״ לפיצויי הקובע ״השכר זה, לעניין
וביחס יג׳, משכורת 1/12 וכן להסכם, 139 -132 בסעיפים כהגדרתה מנהל״
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 ומעלה שנה 35 בחברה המועסקים ומעלה 55 בת ועובדת ומעלה 60 בן לעובד

.35 ל- שמעבר השנים בגין יד׳ שכר 1/12 -

 ונהלי העבודה חוקת דין, כל לפי מוקדמת הודעה דמי כולל הפרישה מענק .3.4.3
 שנה 35 עד ומענק ),28%( 2.33% של בשיעור פיטורים פיצויי השלמת החברה,

במקומם. ובא

 יהיה לא פורש שעובד כך זכויות, כפל יהיה לא כי יובהר ספק, הסר למען

דין, כל פי על לרבות אחר, מקור מכל זה קטן בסעיף המנויות לזכויות זכאי
אחר. או קיבוצי הסדר קיבוצי, הסכם

 פיצויי לרכיב 8.33% של בשיעור הפקדות בוצעו שבגינה תקופה עבור
 -3.4.1 בסעיפים האמורים בשיעורים למענק זכאי העובד יהיה הפיטורים,

תקופה. אותה בגין 28% בניכוי לעיל, 3.4.3

חדשה צוברת בפנסיה ג׳ דור עובד

:הראשון) בחלק כלליות להגדרות (בנוסף הגדרות

ניהול" "דמי

- הצבורה״ ״היתרה

- נטו״ תשואה ״הנחת

- המרה״ ״מקדם

 ידי על שיקבעו כפי הקרן נכסי מסך מירבי בשיעור ניהול דמי

 לפי סמכותו/ה מתוקף וחסכון ביטוח ההון שוק על הממונה
 גמל), (קופות פיננסיים שירותים על הפיקוח לחוק ב)(39 סעיף

 הוא המירבי השיעור ההסכם, חתימת למועד (נכון 2005תשס״ה-
 ההון, רשות של 2017-3־1 פנסיה בחוזר ב2 בסעיף כמפורט

 קרן לניהול "הוראות שכותרתו 3.5.2017 מיום וחיסכון ביטוח

חדשה").

 לקצבה, הגמל בקופת העובד לזכות העומדת הצבורה היתרה
 כשהיא בלבד, בחברה העסקתו תקופת בשל נצברה אשר

 תכלול לא הצבורה היתרה כי יובהר הצבירה. במקדם מוכפלת
 בגינם שכר רכיבי בשל לקצבה הגמל בקופת שנצברו סכומים

בלבד. לתגמולים הפקדות מבוצעות

 הצבורה היתרה בחשבון תילקח שלא יובהר ספק הסר למען
 ובלבד ישנן, אם בחברה, קודמות העסקה תקופות בגין כאמור

 "רציפות בחברה האחרונה העסקתו תקופת לבין בינן חלה שלא
 התשכ״ג- פיטורים, פיצויי לחוק 2 בסעיף כהגדרתה בעבודה״

1963.

 חתימת למועד (נכון ניהול דמי בניכוי להיוון שנתית ריבית
לשנה). ריאלי 3.74% - ההסכם

 :הבאים המאפיינים לפי הפרישה במועד שיחושב מקדם
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a חובה פרישת גיל לידתו, שנת העובד, של מינו;

 אין או לו יש - הפרישה במועד העובד של האישי מצבו )2
 קצבת שיעור :זוג בן/בת לעובד שיש וככל זוג, בן/בת לו

 עמיתים בין גילאים הפרש ,60% של לאלמן/נה שאירים
 לתקופה תחזית עבור זוגם בני לבין קצבה מקבלי או

 הממונה בהוראות שנקבע כפי ואילך, חובה פרישת מגיל
 שיהיו כפי האוצר, במשרד וחיסכון ביטוח ההון, שוק על

לעת. מעת

 ובני נכים זוגם, ובני שאירים של תמותה שיעורי הנחת ם
 תחזית עבור זוגם ובני זקנה קצבת ומקבלי זוגם,

 בהוראות שנקבע כפי ואילך, חובה פרישת מגיל לתקופה
 האוצר במשרד וחיסכון ביטוח ההון, שוק על הממונה

 לצורך הדרושה אחרת הנחה כל וכן לעת מעת שיהיו כפי

הרשות. להנחיות בהתאם והיא התחשיב

היתרה של הכללי הממוצע היחסי החלק אומדן המהווה ,78% - הצבירה״ "מקדם
הצבורה. היתרה כלל מתוך לפיצויים הקובע השכר בגין הצבורה

:כדלקמן שיחושב בסכום חודשית קצבה - גישור״ ״פנסיית

:ההמרה במקדם מחולק אלה שני סכום

 ועד עובד של הפרישה מיום מקודמת כשהיא הצבורה היתרה א.
נטו. תשואה הנחת פי על חובה פרישת גיל

 הגישור בתקופת חודש כל בגין עובד ותגמולי מעסיק תגמולי ב.
 הגישור בתקופת לו הצפוי התשלום מחודש אחד כל המקודמים

נטו. תשואה הנחת פי על חובה פרישת לגיל ועד

1■

1
9

 הצבורה" ל״יתרה מוסכמת לחלופה הצדדים שיגיעו ככל
 ממועד יאוחר לא וזאת הגישור, פנסיית לחישוב לעיל כהגדרתה

 צוברת בפנסיה המבוטח ג׳ מדור הראשון העובד של הפרישה
 במקום תבוא היא המיוחדת, הפרישה בתוכנית שיפרוש חדשה

לעיל. הצבורה" "היתרה של ההגדרה

שוק על הממונה שיקבע כפי בשיעור אפקטיבית שנתית ריבית להיוון" שנתית "ריבית
 לחוק ב)(39 סעיף לפי סמכותו/ה מתוקף וחיסכון ביטוח ההון,

(נכון 2סס5תשס״ה- גמל), (קופות פיננסיים שירותים על הפיקוח
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- להפקדות״ קובע ״שכר

 - מעסיק״ ״תגמולי

- עובד״ ״תגמולי

- הגישור״ ״תקופת

 בחוזר י״ג בהגדרה כמפורט הוא השיעור ההסכם, חתימת למועד
 3.5.2017 מיום וחיסכון ביטוח ההון, רשות של 2017-3-1 פנסיה

חדשה"). קרן לניהול "הוראות שכותרתו

 דרגת בתוספת הפרישה מועד ערב העובד שקיבל הרגיל השכר

 הרגיל השכר בסיס על שתחושב )1/12( י״ג משכורת פרישה,
 ערב לעובד ששולם ככל )1/12( י״ד שכר פרישה, דרגת בתוספת

 דרגת בתוספת הרגיל, השכר בסיס על שיחושב הפרישה מועד
פרישה.

להפקדות. קובע משכר 13.5%

להפקדות. קובע משכר 7%

 לגיל העובד הגיע בו החודש תום ועד הפרישה ממועד החל
 המוקדם (חו״ח), נפטר בו החודש תום עד או חובה פרישת

מביניהם.

 זכאי יהיה המיוחדת הפרישה בתכנית יפרוש ואשר חדשה צוברת בפנסיה המבוטח ג׳ דור עובד .4
:הבאים לתנאים

הגישור. בתקופת מהחודשים אחד כל עבור גישור פנסיית .4.1

 את המייפה ידו, על חתום כח ייפוי לחברה העובד ימציא הגישור, פנסיית קבלת לצורך
 ולקבל בחברה, העסקתו תקופת בשל בוטח הוא בהן לקצבה הגמל לקופות לפנות כוחה
ידה. על שידרשו והאישורים הנתונים את מהן

 של הפרישה ממועד החל יעודכנו להפקדות הקובע והשכר הגישור פנסיית כי מוסכם
:הבא באופן העובד

הקודם. למדד החדש המדד בין המדד עליית שיעור לפי ינואר חודש מדי

 או מסוימת בשנה שלילי, יהיה העדכון לחישוב התקופה במהלך במדד השינוי ושיעור היה
 ובמידת הראשון, בעדכון ואולם, תקופה. אותה בגין העדכון יבוצע לא שנים, במספר
 בגין במדדים השינויים במלואם בחשבון יובאו מכן, לאחר שיבואו בעדכונים גם הצורך

עדכונים. אותם לצורך האמורות, התקופות או התקופה

- זה לעניין

;העדכון לחודש שקדמה השנה של דצמבר חודש מדד - החדש״ ״המדד

 ולעניין הקודם העדכון לחודש שקדמה השנה של דצמבר חודש מדד - הקודם״ ״המדד
ם חל בו החודש מדד הראשון העדכון העובד. של הפרישה יו
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 מדי יועברו הזכויות צבירת המשך לצורך - חדשה צוברת בפנסיה זכויות צבירת המשך .4.2

 תגמולי העובד, מבוטח בה לקצבה הגמל לקופת הגישור תקופת במהלך בחודשו חודש
כן החברה חשבון על מעסיק הגישור. מפנסיית שינוכו עובד תגמולי ו

:מיוחדת״) פרישה ״תוספת :(להלן להלן למפורט בהתאם נוספת, חודשית קצבה .4.3

ממועד החל - לרכישה המינימלי מהגיל נמוך וגילו מהחברה שפרש עובד לגבי .4.3.1
 "תקופת (להלן: לרכישה המינימלי לגיל העובד הגיע למועד ועד הפרישה

₪ 1,250 בסך נוספת קצבה לעובד החברה תשלם הביניים״)

 לחודש 20ה־ עד שישולם חודשי בתשלום החברה ידי על תשולם הנוספת הקצבה
החודש. אותו בגין

:הבא למנגנון בהתאם תעודכן הביניים בתקופת הנוספת הקצבה

 בין המדד עליית שיעור לפי הרכישה, בחודש האחרון ובעדכון ינואר, חודש מדי
הקודם. למדד החדש המדד

זה- לעניין

 ולעניין העדכון לחודש שקדמה השנה של דצמבר חודש מדד - החדש״ ״המדד
;הרכישה בחודש הידוע המדד האחרון, העדכון

 הקודם העדכון לחודש שקדמה השנה של דצמבר חודש מדד - הקודם״ ״המדד
העובד. של הפרישה יום חל בו החודש מדד הראשון העדכון ולעניין

 בשנה שלילי, יהיה העדכון לחישוב התקופה במהלך במדד השינוי ושיעור היה

 בעדכון ואולם, תקופה. אותה בגין העדכון יבוצע לא שנים, במספר או מסוימת
 בחשבון יובאו מכן, לאחר שיבואו בעדכונים גם הצורך ובמידת הראשון,
 אותם לצורך האמורות, התקופות או התקופה בגין במדדים השינויים במלואם
 במדדים השינויים במלואם בחשבון הובאו לא הרכישה שביום ככל עדכונים.

 לא שהקצבה ובלבד בחשבון, הובאו שלא השינויים את החברה תקזז כאמור,
לעובד. ששולמה הראשונה הנוספת מהקצבה תפחת

 כמפורט חודשית קצבה של לתוספת זכאי העובד יהיה הביניים תקופת בתום
 הגיל שבין התקופה תהיה ההיוון תקופת זה, לעניין ואולם, להלן. 4.3.2 בסעיף

חובה. פרישת לגיל לרכישה המינימלי

 ישמשו פרט, לפוליסת הפקדות העובד בגין בוצעו הפרישה למועד שעד ככל

 בסעיף כמפורט הפרישה מענק למימון כמקור הפרט בפוליסת שנצברו הכספים
 מסכום גבוהה הצבורה היתרה היתה שאפילו יובהר, ספק הסר למען להלן. 4.4

 שהיתרה ככל הצבורה. היתרה למלוא זכאי העובד יהיה האמור, הפרישה מענק
 לצורך החסר הסכום את החברה תשלים הפרישה, מענק מסכום נמוכה הצבורה

כאמור. התשלום ביצוע
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 של תוספת - ומעלה לרכישה המינימלי בגיל מהחברה שפרש עובד לגבי4.3.2.

מי ולכל הפרישה ממועד החל חודשית קצבה  לשאירו מכן ולאחר חייו י
 כהגדרתה בפוליסה, סכום מהפקדת שתתקבל כפי השישי, בחלק כאמור
:ההפקדה״) ״סכום :(להלן כדלקמן שיחושב השמיני, בחלק

:אלה שני סכום

 לגיל מדד צמודת לקצבה לעובד האישי ההמרה במקדם ₪ 1,250 מכפלת א.
 מגיל 0.111% של חודשית היוון בריבית מהוון ,א7 בנספח כמפורש 67

הפרישה. למועד חובה פרישת

 מהחברה העובד פרישת שמגיל בתקופה חודש כל עבור ₪ 1,250 של סך ב.
 גיל בין חודש כל המחוונים ההיוון") "תקופת :(להלן חובה פרישת גיל ועד

 ,0.111% של חודשית בריבית ההיוון בתקופת חודש לכל חובה פרישת

:להלן בנוסחה כמפורט

1250■־
(1.00111)”
0.111%

n - חובה. פרישת לגיל מהחברה העובד פרישת גיל שבין החודשים מספר

 הכספים ישמשו פרט, לפוליסת הפקדות העובד בגין בוצעו הפרישה למועד שעד ככל
יובהר, ספק הסר למען ההפקדה. סכום למימון כמקור הפרט בפוליסת שנצברו
 הצבורה היתרה מלוא תועבר ההפקדה, מסכום גבוהה הצבורה היתרה היתה שאפילו

 נמוכה הצבורה שהיתרה ככל בהתאם. תגדל החודשית הקצבה ותוספת לפוליסה,
כאמור. התשלום ביצוע לצורך החסר הסכום את החברה תשלים ההפקדה, מסכום

 ביום הידוע המדד בין המדד עליית שיעור לפי יעודכן לעיל כאמור ₪ 1,250 הסכום

העובד. של הפרישה במועד הידוע המדד לבין ההסכם חתימת

 לפיצויי הקובע מהשכר להלן כמפורט בשיעורים הפרישה במועד לגיל בהתאם מענק .4.4
:הפרישה״) ״מענק :(להלן שנה לחלקי יחסי ובאופן מלאה עבודה שנת כל בגין פיטורים

.120% - שנים 62 על עולה שאינו בגיל שיפרוש לעובד .4.4.1

1.805% בניכוי ,120% - שנים 64 ועד שנים 62 על העולה בגיל שיפרוש לעובד .4.4.2

 מלאו בו המועד לאחר הקלנדרי לחודש מהראשון החל מלא עבודה חודש כל בגין
 62 לו שמלאו עובד של הפרישה מענק שיעור ההמחשה (לשם שנים 62 לעובד

).1.805% בניכוי 120% יהיה בספטמבר, 1 ה- ביום ופרש ביולי 24 ביום
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 "תוספת למעט הרגיל, השכר ־ פיטורים" לפיצויי הקובע "השכר זה, לעניין
 וביחס יג׳, משכורת 1/12 וכן להסכם, 139־ 132 בסעיפים כהגדרתה מנהל״
 - ומעלה שנה 35 בחברה המועסקים ומעלה 55 בת ועובדת ומעלה 60 בן לעובד

.35 ל- שמעבר השנים בגין יד׳ שכר 1/12

 ונהלי העבודה חוקת דין, כל לפי מוקדמת הודעה דמי כולל הפרישה מענק
 שנה 35 עד מענק ),28%( 2.33% של בשיעור פיטורים פיצויי השלמת החברה,

במקומם. ובא

 זכאי יהיה לא פורש שעובד כך זכויות, כפל יהיה לא כי יובהר ספק, הסר למען
 הסכם דין, כל פי על לרבות אחר, מקור מכל זה קטן בסעיף המנויות לזכויות
אחר. או קיבוצי הסדר קיבוצי,

 הפיטורים, פיצויי לרכיב 8.33% של בשיעור הפקדות בוצעו שבגינה תקופה עבור
 בניכוי לעיל, 4.5.3-4.5.1 בסעיפים האמורים בשיעורים למענק זכאי העובד יהיה
תקופה. אותה בגין 28%



שי: מלק הרפורמה בעקבות מתגים שלי

 פרישה או נכות מוות, למעט שהיא סיבה מכל ההסכם חתימת מיום החל מהחברה שיפרוש עובד .5

 לקצבה חובה, פרישת לגיל הגיעו ממועד זכאי יהיה הרפורמה, בתקופת המיוחדת הפרישה בתכנית
 "תוספת :(להלן זה לפרק השישי בחלק כמפורט אחריו ולשאירו חייו, ימי לכל נוספת חודשית

 ושתחושב זה, לפרק השמיני בחלק הקבוע למנגנון בהתאם ותשולם תירכש ואשר רפורמה"), קצבה
:כדלקמן

:הרפורמה תקופת במהלך שיפרוש עובד .6

 בהתאם ₪, 1,700 ועד ₪ 250 בין שנע הבסיס״, ״סכום עובד לכל יחושב ראשון בשלב .6.1
:להלן בטבלה כמפורט פרישתו לחודש

 הבסיס סכום
₪ ב־ חורש  הבסיס סכום

₪ ב- חורש

1105 20נוב- 250 18מאי-
1126 20דצמ־ 283 18יונ-
1146 21ינו־ 315 18יול-
1167 21פבר־ 348 18אוג-
1187 21מרץ־ 380 18ספט-
1208 21אפר־ 413 18אוק-
1228 21מאי- 445 18נוב-
1249 21יונ־ 478 18דצמ־
1269 21יול- 510 19ינו-
1290 21אוג- 543 19פבר-
1310 21ספט־ 575 19מרץ-
1331 21אוק- 608 19אפר־
1351 21נוב־ 640 19מאי-
1372 21דצמ- 673 19יונ-
1392 22ינו- 705 19יול-
1413 22פבר- 738 19אוג־
1433 22מרץ־ 770 19ספט־
1454 22אפר־ 803 19אוק-
1474 22מאי־ 835 19נוב־
1495 22יונ- 868 19דצמ-
1515 22יול- 900 20ינו-
1536 22אוג- 921 20פבר־
1556 22ספט-

■11r־״;
f& si

941 20מרץ־
1577 22אוק־ 962 20אפר-
1597 22נוב־ 982 20מאי-
1618 22דצמ- 1003 20יונ-
1638 23ינו- 1023 20יול-
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1659 23פבר- 1044 20אוג-

1679 23מרץ־ 1064 20ספט-

1700 23אפר־ 1085 20אוק־

 להלן, 6.5 שבסעיף בטבלה כמפורט דרך אבני למימוש כפופה הבסיס לסכום העובד זכאות .6.2
 שהתממשו הדרך אבני מתמורת גבוה יהיה הבסיס סכום העובד פרישת שביום שככל כך

 פרישתו מועד עד שהתממשו הדרך אבני לתמורת זכאי העובד יהיה מועד, לאותו עד
הבסיס. לסכום ולא המותאם"}, "הסכום :(להלן להלן האמורה בטבלה לסכומים בהתאם

 האורכה בתקופת נוספות דרך אבני שיתממשו ככל חובה, פרישת בגיל שיפרוש עובד לגבי .6.3
 בהתאם האמורות הדרך אבני של מימושן במועד המותאם הסכום יוגדל להלן, כהגדרתה

 12 בתוך התממשה הדרך שאבן ובלבד הבסיס, סכום לגובה ועד הדרך אבני לתמורת

)),9)-(5( הדרך מאבני אחת (לכל חודשים 24 או ))4)־(2( הדרך מאבני אחת (לכל חודשים

 הסר למען להלן. 6.5 שבסעיף בטבלה דרך אבן לכל שנקבע למימוש מהמועד העניין, לפי

הבסיס. סכום גובה על המותאם הסכום יעלה לא מקרה בכל כי יובהר ספק

האורכת"- "תקופת זה, סעיף לעניין

 פרישת מיום חודשים 12 של תקופה - שלהלן בטבלה )4)־(2( הדרך מאבני אחת לכל
העובד.

 פרישת מיום חודשים 24 של תקופה - שלהלן בטבלה )9)-(5( הדרך מאבני אחת לכל
העובד.

 היה האורכה בתקופת הדרך אבן מימוש במועד שגילו עובד לעיל, 6.3 בסעיף האמור אף על .6.4
 בעניינו המותאם הסכום לבין הבסיס סכום בין ההפרש וסכום ומעלה, חובה פרישת גיל

 לסכום זכאי יהיה חדשים), שקלים וחמישה (שבעים ₪ 75מ- נמוך ״ההפרש״) (להלן:
 את יקבל לעיל 6.3 בסעיף האמור ובמקום הדרך, אבן מימוש במועד גם בלבד המותאם

 שיחושב פעמי חד כמענק חייו ימי ולכל הדרך אבן מימוש ממועד ההפרש שווי עלות
 67 בגיל מדד צמודת לקצבה לעובד האישי ההמרה במקדם ההפרש סכום כמכפלת

פרישתו. במועד העובד של בעניינו שיקבע ,א7 בנספח כמפורט

:להלן בטבלה כמפורט יהיו בגינן והתמורות הדרך אבני .6.5

תמורת
תדרך אבגי

המימוש מועד
הדרך אבן

₪ 150 לתוקף ההסכם כניסת (1)

₪ 115 ההסכם כניסת
לתוקף

49.1 סעיף י בפרק כמפורט -1 ארגוני שינוי

להסכם
(2)

i j
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₪ 115 מיום חודשים 6

הממשלה החלטת
49.2 סעיף י בפרק כמפורט - II ארגוני שינוי

להסכם

₪ 320 מיום חודשים 18
הממשלה החלטת

 חברת ידי על המערכת ניהול תחילת מועד
 מכוח לרישיון בהתאם בע״מ, המערכת ניהול

 "אבן :(להלן 1996תשנ״ו- החשמל, משק חוק
חג״מ") דרך

(3)

₪ 100 מיום חודשים 18
הממשלה החלטת

חדש שכר מבנה בנושא קיבוצי הסכם חתימת (4)

₪ 150 מיום חודשים 18
הממשלה החלטת

תבור אלון ייצור אתר מכירת (5)

₪ 90 מיום חודשים 30
הממשלה החלטת

רידינג ייצור אתר מכירת (6)

₪ 150 מיום חודשים 36
הממשלה החלטת

חובב רמת ייצור אתר מכירת (7)

₪ 90 מיום חודשים 48
הממשלה החלטת

חגית הכוח בתחנת יחידות מכירת (8)

₪ 420 מיום חודשים 60
הממשלה החלטת

אשכול הכוח ייצור אתר מכירת (9)

:תהיה רפורמה״ קצבה ״תוספת .6.6

 קצבה לעלות בהתאם ־ ותיקה פנסיה בקרן או תקציבית בפנסיה לעובד .6.6.1
 ממועד הח< ,6.5-6.1 מסעיפים המתקבל הסכום בגובה מדד, צמודת חודשית

 בחלק כאמור אחריו ולשאירו חייו ימי לכל חובה פרישת לגיל העובד הגיע
זה. לפרק השמיני בחלק הקבוע במנגנון כמפורט זה, לפרק השישי

 סכום מהפקדת שתתקבל כפי חודשית קצבה - חדשה צוברת בפנסיה לעובד .6.6.2
 ההמרה ב״מקדם 6.5-6.1 מסעיפים המתקבל הסכום כמכפלת שיחושב

. (להלן א7 בנספח כמפורט ״67 בגיל מדד צמודת לקצבה לעובד האישי
 בחלק הקבוע למנגנון בהתאם ותשולם תירכש אשר ההפקדה"), "סכום
זה. לפרק השמיני

 בין המדד עליית שיעור לפי יעודכנו לעיל, סעיפיו תתי על 6 בסעיף המפורטים הסכומים כל .6.7
 פרישת לגיל העובד הגיע במועד הידוע המדד לבין ההסכם חתימת במועד הידוע המדד
העניין. לפי האורכה, בתקופת דרך אבן מימוש במועד או עובד כל של חובה
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:הרפורמה תקופת מתום שיפרוש עובד7.

 להלן כהגדרתו הרפורמה" "סכום ממכפלת המתקבל לסכום בהתאם חודשית קצבה .7.1
 מהוון .ב7 בנספח כמפורט ״67 בגיל מדד צמודת לקצבה לעובד האישי ההמרה ב״מקדם

 זה לפרק השמיני בחלק כמפורט ההפקדות למועדי 0.111% של חודשית היוון בריבית
 השמיני ־בחלק הקבוע למנגנון בהתאם ותשולם תירכש אשר הכולל"), "הסכום (להלן:
זה. לפרק

:אלה משני המורכב סכום - הרפורמה״ ״סכום

 כמפורט הדרך אבני תמורת - הרפורמה תקופת במהלך שמומשו הדרך לאבני ביחס א)
 במועד הידוע המדד בין המדד עליית שיעור לפי שתעודכן לעיל, 6.5 בסעיף בטבלה
 הזכות רכישת לצורך ההפקדה מבוצעת בו במועד הידוע המדד לבין ההסכם חתימת
 ההפקדה ולמועדי למנגנון בהתאם חלקה), (או דרך אבן אותה תמורת בגין לקצבה

;זה בפרק השמיני בחלק המפורטים

 "התקופה :(להלן הרפורמה תקופת מתום שנים ארבע במהלך שמומשו דרך לאבני ביחס ב)
 בטבלה כמפורט האמורות הדרך אבני תמורת - העובד של פרישתו מועד וטרם הנוספת״)

 חודש כל בגין 1.041 ב־% תופחת אשר לעיל, (א) בסעיף כאמור מעודכנת לעיל, 6.5 בסעיף
 בתום שמומשה דרך אבן שתמורת כך הדרך, אבני למימוש ועד הרפורמה תקופת מתום
 אותה בגין בטבלה המפורטת התמורה מן 50% על תעמוד הרפורמה מתקופת שנים ארבע

 8 נספח ראה הנוספת בתקופה הדרך אבני בגין המופחתת התמורה לפירוט דרך. אבן

להסכם.

 לרכישה המינימלי מהגיל נמוך הפרישה במועד וגילו עובד פרש לעיל, 7 - 5 בסעיפים האמור אף על .8
:כדלקמן שיחושב פעמי חד למענק רפורמה, קצבה תוספת במקום זכאי יהיה -

7 בסעיפים כמפורט לתחשיב בהתאם רפורמה קצבה תוספת של הסכום מכפלת -  במקדם לעיל, 5
 כמפורט הרפורמה בתקופת שיפרוש (למי 67 בגיל מדד צמודת לקצבה לעובד האישי ההמרה
 של לידתו לשנת המתאים .ב)7 בנספח כמפורט הרפורמה תקופת לאחר שיפרוש ולמי א7 בנספח
 חובה פרישת גיל שבין החודשים למספר בהתאם 0.111% של חודשית בריבית מהוון כשהוא העובד

הזכאות"). "סכום (להלן: פרישתו לגיל

 עליית שיעור לפי תעודכן לעיל, 6.5 בסעיף בטבלה כמפורט הדרך אבני תמורת כאמור, במקרה
 המענק את העובד קיבל בו במועד הידוע המדד לבין ההסכם חתימת במועד הידוע המדד בין המדד

לעיל. 6.7 בסעיף האמור במקום וזאת פעמי, החד

 שנצברו הכספים ישמשו פרט, לפוליסת הפקדות העובד בגין בוצעו הפרישה למועד שעד ככל
 היתרה היתה שאפילו יובהר, ספק הסר למען החד-פעמי. המענק למימון כמקור הפרט בפוליסת
 המענק תשלום לצורך הצבורה היתרה מלוא תועבר החד-פעמי, המענק מסכום גבוהה הצבורה

החד־ המענק מסכום נמוכה הצבורה שהיתרה ככל בהתאם. יגדל החד-פעמי והמענק החד־פעמי,
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 למועד עד בו במקרה כאמור. התשלום ביצוע לצורך החסר הסכום את החברה תשלים פעמי,

 תידרש לא השמיני, בחלק במנגנון כאמור הפרט לפוליסת הכולל הסכום מלוא הופקד הפרישה
פעמי. החד המענק תשלום לצורך כלשהי השלמה לביצוע החברה

 הפרישה במועד וגילו חובה פרישת לגיל הגיע שטרם עובד פרש לעיל, 7 - 5 בסעיפים האמור אף על .9
 מהפקדת שתתקבל כפי רפורמה קצבה לתוספת זכאי יהיה - ומעלה לרכישה המינימלי הגיל הוא

 העובד עבור שבוצעו ככל פרישתו. במועד זה לפרק השמיני בחלק כמפורט בפוליסה הזכאות סכום

האמורה. ההפקדה למימון כמקור פרט בפוליסת שנצברו הכספים ישמשו פרט, לפוליסת הפקדות

 תועבר הזכאות מסכום גבוהה פרט בפוליסת הצבורה היתרה היתה שאפילו יובהר, ספק הסר למען
 ככל בהתאם. תגדל רפורמה קצבה ותוספת האמורה, ההפקדה לצורך הצבורה היתרה מלוא

 לצורך החסר הסכום את החברה תשלים הזכאות, מסכום נמוכה פרט בפוליסת הצבורה שהיתרה
 במנגנון כאמור הפרט לפוליסת הכולל הסכום מלוא הופקד בו במקרה כאמור. ההפקדה ביצוע
ההפקדה. ביצוע לצורך כלשהי השלמה לביצוע החברה תידרש לא השמיני בחלק

 עליית שיעור לפי תעודכן לעיל, 6.5 בסעיף בטבלה כמפורט הדרך אבני תמורת כאמור, במקרה
 ההפקדה בוצעה בו במועד הידוע המדד לבין ההסכם חתימת במועד הידוע המדד בין המדד

זה. לפרק השמיני בחלק כאמור בפוליסה,

 זה הסכם מכוח כלשהי בתמורה העובדים את יזכה לא הנוספת, התקופה מתום דרך אבן מימוש .10
זה. שבהסכם התעשייתי והשקט התביעות מיצוי להוראות לגביו יחולו ולא

 שהיא, סיבה מכל שנקבעו, למועדים ביחס דרך אבני או אבן במימוש דחייה או עיכוב ויחולו היה .11
 לפרק בהתאם הזכאות הוראות לשינוי הדבר יביא לא המדינה, או מהצדדים מי התנהלות לרבות

זה.

או לגרוע כדי רפורמה קצבה לתוספת בזכאות שאין מובהר ספק הסר למען .12  באיזו לפגוע ו/
 העבודה חוקת דין, כל לפי סיומה בגין או בחברה העסקתו תקופת בגין העובד זכאי להן מהזכויות

החברה. ונהלי
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(יח״פ) הפרטיות היחידות עובדי של פרישה רביעי? חלק

:הראשון) בחלק כלליות להגדרות (בנוסף הגדרות

ניהול" "דמי

- הצבורה״ ״היתרה

- נטו״ תשואה ״הנחת

מהחברה" הפרישה "מועד

- המרה״ ״מקדם

 שוק על הממונה ידי על שיקבעו כפי הקרן נכסי מסך מירבי בשיעור ניהול דמי
 על הפיקוח לחוק ב)(39 סעיף לפי סמכותו/ה מתוקף וחסכון ביטוח ההון

 ההסכם, חתימת למועד (נכון 2סס5תשס״ה- גמל), (קופות פיננסיים שירותים
 רשות של 2017־3־1 פנסיה בחוזר ב2 בסעיף כמפורט הוא המירבי השיעור

 קרן לניהול "הוראות שכותרתו 3.5.2017 מיום וחיסכון ביטוח ההון,
חדשה").

 נצברה אשר לקצבה, הגמל בקופת העובד לזכות העומדת הצבורה היתרה
 יובהר הצבירה. במקדם מוכפלת כשהיא בלבד בחברה העסקתו תקופת בשל

 בשל לקצבה הגמל בקופת שנצברו סכומים תכלול לא הצבורה היתרה כי
בלבד. לתגמולים הפקדות מבוצעות בגינם שכר רכיבי

 בגין כאמור הצבורה היתרה בחשבון תילקח שלא יובהר ספק הסר למען
 תקופת לבין בינן חלה שלא ובלבד ישנן, אם בחברה, קודמות העסקה תקופות

 פיצויי לחוק 2 בסעיף כהגדרתה בעבודה״ ״רציפות האחרונה העסקתו
.1963התשכ״ג־ פיטורים,

 3.74% - ההסכם חתימת למועד (נכון ניהול דמי בניכוי להיוון שנתית ריבית

לשנה). ריאלי

 לבין יח״פ ארעי עובד בין או יח״פ קבוע עובד בין עובד-מעסיק יחסי סיום
 העניין. לפי במהלכה, או ההשאלה תקופת בתום החברה

:הבאים המאפיינים לפי הפרישה במועד שיחושב מקדם

a חובה פרישת גיל לידתו, שנת העובד, של מינו;

 זוג, בן/בת לו אין או לו יש - הפרישה במועד העובד של האישי מצבו )2
 של לאלמן/נה שאירים קצבת שיעור זוג: בן/בת לעובד שיש וככל
 עבור זוגם בני לבין קצבה מקבלי או עמיתים בין גילאים הפרש ,60%

 ־בהוראות שנקבע כפי ואילך, חובה פרישת מגיל לתקופה תחזית
 שיהיו כפי האוצר, במשרד וחיסכון ביטוח ההון, שוק על הממונה

לעת. מעת

 קצבת ומקבלי זוגם, ובני נכים זוגם, ובני שאירים של תמותה שיעורי הנחת
 שנקבע כפי ואילך, חובה פרישת מגיל לתקופה תחזית עבור זוגם ובני זקנה

 שיהיו כפי האוצר במשרד וחיסכון ביטוח ההון, שוק על הממונה בהוראות
בהתאם והיא התחשיב לצורך הדרושה אחרת הנחה כל וכן לעת מעת
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הרשות. להנחיות

- הצבירה״ ״מקרם

- יח״פ״ ארעי ״עובר

- יח״פ״ קבוע ״עובר

 צוברת גישור "פנסיית
- ותיקה״

צוברת גישור "פנסיית
- חרשה״

- להיוון״ שנתית ״ריבית

 הממוצע המשרה "שיעור
- העובר״ של

 בגין הצבורה היתרה של הכללי הממוצע היחסי החלק אומדן המהווה ,78%
הצבורה. היתרה כלל מתוך לפיצויים הקובע השכר

 :ראשון בחלק כהגדרתו קבוע״ ״עובד שאינו קיבוצי, בהסכם המועסק עובד
ההשאלה. לתקופת ביח״פ לעבודה שהושאל זה, בפרק כלליות" "הגדרות

 לעבודה שהושאל כלליות", "הגדרות :ראשון בחלק כהגדרתו קבוע״ ״עובד
ההשאלה. לתקופת ביח״פ

 הפנסיה בשיעור הסכמי קובע שכר ממכפלת המתקבל בסכום חודשית קצבה
העובד. של הממוצע המשרה ובשיעור ההסכמי

:כדלקמן שיחושב בסכום חודשית קצבה
:ההמרה במקדם מחולק אלה שני סכום

 פרישת גיל ועד עובד של הפרישה מיום מקודמת כשהיא הצבורה היתרה א.
נטו. תשואה הנחת פי על חובה

 המקודמים חדשה צוברת עובד ותגמולי חדשה צוברת מעסיק תגמולי ב.
 פרישת לגיל ועד הגישור בתקופת לו הצפוי התשלום מחודש אחד כל

נטו. תשואה הנחת פי על חובה

 לעיל כהגדרתה הצבורה" ל״יתרה מוסכמת לחלופה הצדדים שיגיעו ככל
 העובד של הפרישה ממועד יאוחר לא וזאת הגישור, פנסיית לחישוב
 בתוכנית שיפרוש חדשה צוברת בפנסיה המבוטח ג׳ מדור הראשון
הצבורה" "היתרה של ההגדרה במקום תבוא היא המיוחדת, הפרישה

לעיל.

 ביטוח ההון, שוק על הממונה שיקבע כפי בשיעור אפקטיבית שנתית ריבית
 שירותים על הפיקוח לחוק ב)(39 סעיף לפי סמכותו/ה מתוקף וחיסכון

 השיעור ההסכם, חתימת למועד (נכון 2005תשס״ה- גמל), (קופות פיננסיים
 ביטוח ההון, רשות של 2017-3-1 פנסיה בחוזר י״ג בהגדרה כמפורט הוא

חדשה"). קרן לניהול "הוראות שכותרתו 3.5.2017 מיום וחיסכון

 נכון בחברה, עבודתו תקופת כל פני על העובד של הממוצע המשרה שיעור
הפרישה. למועד

 תילקחנה לא הממוצע המשרה שיעור שבחישוב יובהר ספק הסר למען
 לבין בינן חל שלא ובלבד ישנן, אם בחברה קודמות העסקה תקופות בחשבון
 פיצויי לחוק 2 בסעיף כהגדרתה בעבודה״ ״רציפות האחרונה העסקתו תקופת

.1963התשכ״ג- פיטורים,
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 זכאי היה בגינם אשר בחברה העובד עבודת חודשי במספר 0.1667% מכפלת - הסכמי״ פנסיה ״שיעוד
 ששיעור ובלבד ,5% של שיעור בתוספת הוותיקה הפנסיה לקרן להפרשות

.70% על יעלה לא הפנסיה

פרישה, דרגת בתוספת הפרישה מועד ערב העובד שקיבל הרגיל השכר - להפקדות״ קובע ״שכר
פרישה, דרגת בתוספת הרגיל השכר בסיס על שתחושב )1/12( י״ג משכורת

 השכר בסיס על שיחושב פרישתו, ערב לעובד ששולם ככל ),1/12( י״ד שכר
פרישה. דרגת בתוספת הרגיל

למועד שקדמו החודשים 12ב- הוותיקה הפנסיה בקרן המבוטח השכר ממוצע ־ מבוטח" קובע "שכד
הפרישה.

להפקדות קובע משכר דין) פי על שיתעדכן וככל שיתעדכן (כפי 13.5% צוברת מעסיק "תגמולי
ותיקה"

להפקדות. קובע משכר דין) פי על שיתעדכן וככל שיתעדכן (כפי 7% צוברת עובד "תגמולי
ותיקה"

להפקדות. קובע משכר 13.5% צוברת מעסיק "תגמולי
- חדשה״

להפקדות. קובע משכר 7% צוברת עובד "תגמולי
- חדשה״

לגיל העובד הגיע בו החודש תום ועד מהחברה הפרישה שממועד התקופה - הגישור״ ״תקופת
מביניהם. המוקדם לפי (חו״ח) נפטר בו החודש תום עד או חובה פרישת

 בפרק כהגדרתו הקובע" שמ״המועד התקופה ־ נמכר יצור אתר לכל ביחס - ההשאלה״ ״תקופת
זה, ממועד שנים 5 לתום ועד בהסכם נמכר״ ייצור לאתר עובדים ״השאלת

האמור. הפרק להוראות ובכפוף

תקציבית בפנסיה יח״פ קבוע לעובד לגמלאות פדישה מסלול

 זכאי ויהיה לגמלאות יפרוש תקציבית בפנסיה המבוטח יח״פ קבוע עובד ההשאלה, תקופת בתום .13
 הפרישה לתנאי זכאי יהיה ובנוסף המרכזית הקופה תקנון להוראות בהתאם פרישה לקצבת

:הבאים

 של בשווי מדד צמודת חודשית קצבה תוספת לעלות בהתאם חודשית קצבה של תוספת .13.1
מי ולכל הפרישה ממועד החל ברוטו ₪ 1,700  בחלק כמפורט לשאריו מכן ולאחר חייו, י

 פרישה "תוספת :(להלן זה לפרק השמיני בחלק הקבוע במנגנון כמפורט זה, לפרק השישי
יח״פ"). מיוחדת
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 ביום הידוע המדד בין המדד עליית שיעור לפי יעודכן לעיל כאמור ₪ 1,700 הסכום
העובד. של הפרישה במועד הידוע המדד לבין ההסכם חתימת

 להלן כמפורט בשיעורים מהחברה, הפרישה במועד יח״פ עובד של לגיל בהתאם מענק .13.2
 שנה לחלקי יחסי ובאופן מלאה עבודה שנת כל בגין פיטורים לפיצויי הקובע מהשכר

:הפרישה״) ״מענק :(להלן

.120% - שנים 62 על עולה שאינו בגיל שיפרוש יח״פ לעובד .13.2.1

 בניכוי ,120% ־ שנים 64 ועד שנים 62 על העולה בגיל שיפרוש יח״פ לעובד .13.2.2
 המועד לאחר הקלנדרי לחודש מהראשון החל מלא עבודה חודש כל בגין 1.805%

 שמלאו עובד של הפרישה מענק שיעור ההמחשה (לשם שנים 62 לעובד מלאו בו
).1.805% בניכוי 120% יהיה בספטמבר, 1 ה־ ביום ופרש ביולי 24 ביום 62 לו

 "תוספת למעט הרגיל, השכר - פיטורים״ לפיצויי הקובע ״השכר זה, לעניין
 וביחס יג׳, משכורת 1/12 וכן להסכם, 139- 132 בסעיפים כהגדרתה מנהל״
 - ומעלה שנה 35 בחברה המועסקים ומעלה 55 בת ועובדת ומעלה 60 בן לעובד

.35 ל- שמעבר השנים בגין יד׳ שכר 1/12

 ונהלי העבודה חוקת דין, כל לפי מוקדמת הודעה דמי כולל הפרישה מענק .13.2.3

 פיצויי החברה, לעובדי הפנסיה לתקנות (ב) 3 תקנה לפי פיצויים החברה,
 ובא חניכות תקופת בגין ומענק שנה 35 עד מענק שנה, 35 מעל מענק פיטורים,
במקומם.

 זכאי יהיה לא פורש שעובד כך זכויות, כפל יהיה לא כי יובהר ספק, הסר למען
 הסכם דין, כל פי על לרבות אחר, מקור מכל זה קטן בסעיף המנויות לזכויות
אחר. או קיבוצי הסדר קיבוצי,

ותיקה צוברת בפנסיה ית״פ קבוע לעובד גישור פנסיית מסלול

 ותק וצבר 50 לגיל הגיע מהחברה הפרישה שבמועד ותיקה פנסיה בקרן המבוטח יח״פ קבוע עובד .14
:הבאים לתנאים זכאי יהיה ארעי, כעובד עבודה תקופת לרבות בחברה, לפחות שנים 25 של

הגישור. בתקופת מהחודשים אחד כל עבור ותיקה צוברת גישור פנסיית .14.1

 יעודכנו מבוטח קובע ושכר להפקדות קובע שכר ותיקה, צוברת גישור פנסיית כי מוסכם

:הבא באופן

 למדד החדש המדד בין המדד עליית שיעור לפי ינואר חודש מדי הפרישה ממועד החל

הקודם.

 או מסוימת בשנה שלילי, יהיה העדכון לחישוב התקופה במהלך במדד השינוי ושיעור היה
ובמידת הראשון, בעדכון ואולם, תקופה. אותה בגין העדכון יבוצע לא שנים, במספר
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 בגין במדדים השינויים במלואם בחשבון יובאו מכן, לאחר שיבואו בעדכונים גם הצורך

עדכונים. אותם לצורך האמורות, התקופות או התקופה

־ זה לעניין

;העדכון לחודש שקדמה השנה של דצמבר חודש מדד - החדש״ ״המדד

 ולעניין הקודם העדכון לחודש שקדמה השנה של דצמבר חודש מדד - הקודם״ ״המדד
הפרישה. מועד חל בו החודש מדד הראשון העדכון

 מדי יועברו הזכויות צבירת המשך לצורך - הוותיקה הפנסיה בקרן זכויות צבירת המשך .14.2

 מועד ערב העובד בוטח בה הוותיקה הפנסיה לקרן הגישור תקופת במהלך בחודשו חודש
 ותיקה צוברת עובד תגמולי החברה, חשבון על ותיקה צוברת מעסיק תגמולי הפרישה

 קובע לשכר מבוטח קובע שכר שבין בהפרש 20.5% ממכפלת המתקבל נוסף וסכום
 באמור אין העובד. של ותיקה גישור מפנסיית שינוכו הנוסף"), "הסכום (להלן: להפקדות

 על הפיקוח לחוק 20 סעיף להוראות בהתאם העובד של הבחירה מזכות לגרוע כדי
.2סס5תשס״ה- גמל), (קופות פיננסיים שירותים

 הפקדות תתבצענה לא ותיקה, פנסיה בקרן הזכויות צבירת את להמשיך שלא העובד בחר
בהתאם. הגישור מפנסיית הנוסף הסכום ינוכה ולא הנוסף הסכום

 ₪ 1,700 של בשווי מדד צמודת חודשית קצבה תוספת לעלות בהתאם חודשית קצבה של תוספת .15

 זה לפרק השישי בחלק כמפורט לשאירו מכן ולאחר חייו, ימי ולכל הפרישה ממועד החל ברוטו
יח״פ"). מיוחדת פרישה "תוספת :(להלן זה לפרק השמיני בחלק הקבוע במנגנון כמפורט

 ההסכם חתימת ביום הידוע המדד בין המדד עליית שיעור לפי יעודכן לעיל כאמור ₪ 1,700 הסכום
העובד. של הפרישה במועד הידוע המדד לבין

 להלן כמפורט בשיעורים מהחברה, הפרישה במועד יח״פ עובד של לגיל בהתאם מענק .15.1
 שנה לחלקי יחסי ובאופן מלאה עבודה שנת כל בגין פיטורים לפיצויי הקובע מהשכר

:הפרישה״) ״מענק :(להלן

.60% - 50 בגיל שיפרוש יח״פ לעובד . 15.1.1

 חודש כל בגין 1% של ותוספת 60% - 55 גיל ועד 50 מגיל שיפרוש יח״פ לעובד .15.1.2

.55 גיל ועד 50 גיל לאחר

.120% - 62 גיל ועד 55 בגיל שיפרוש יח״פ לעובד .15.1.3

1.805% בניכוי ,120% - שנים 64 ועד שנים 62 על העולה בגיל שיפרוש לעובד .15.1.4

 מלאו בו המועד לאחר הקלנדרי לחודש מהראשון החל מלא עבודה חודש כל בגין
 62 לו שמלאו עובד של הפרישה מענק שיעור ההמחשה (לשם שנים 62 לעובד

).1.805% בניכוי 120% יהיה בספטמבר, 1 ה- ביום ופרש ביולי 24 ביום

 "תוספת למעט הרגיל, השכר ־ פיטורים" לפיצויי הקובע "השכר זה, לעניין
וביחס יג׳, משכורת 1/12 וכן להסכם, 139- 132 בסעיפים כהגדרתה מנהל״

, ־ ־ ? י ד ץ ■ י
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 - ומעלה שנה 35 בחברה המועסקים ומעלה 55 בת ועובדת ומעלה 60 בן לעובד
. 35 ל־ שמעבר השנים בגין ירי שכר 1/12

 ונהלי העבודה חוקת דין, כל לפי מוקדמת הודעה דמי כולל הפרישה מענק .15.1.5
 שנה 35 עד ומענק ),28%( 2.33% של בשיעור פיטורים פיצויי השלמת החברה,

במקומם. ובא

 זכאי יהיה לא פורש שעובד כך זכויות, כפל יהיה לא כי יובהר ספק, הסר למען
 הסכם דין, כל פי על לרבות אחר, מקור מכל זה קטן בסעיף המנויות לזכויות
אחר. או קיבוצי הסדר קיבוצי,

הפיטורים, פיצויי לרכיב 8.33% של בשיעור הפקדות בוצעו שבגינה תקופה עבור
לעיל, 15.1.6 ־ 15.1.1 בסעיפים האמורים בשיעורים למענק זכאי העובד יהיה

תקופה. אותה בגין 28% בניכוי

חדשה צוברת בפנסיה יח״פ קבוע לעובד גישור פנסיית מסלול

 וצבר 50 לגיל הגיע מהחברה הפרישה שבמועד חדשה, צוברת בפנסיה המבוטח יח״פ קבוע עובד .16
 הפרישה לתנאי זכאי יהיה ארעי, כעובד עבודה תקופת לרבות בחברה, לפחות שנים 10 של ותק

:הבאים

הגישור. בתקופת מהחודשים אחד כל עבור חדשה צוברת גישור פנסיית .16.1

 של הפרישה מיום יעודכנו הסכמי קובע ושכר חדשה צוברת גישור פנסיית כי מוסכם
:הבא באופן העובד

הקודם. למדד החדש המדד בין המדד עליית שיעור לפי ינואר חודש מדי

זה־ לעניין

;העדכון לחודש שקדמה השנה של דצמבר חודש מדד ־- החדש״ ״המדד

 ולעניין הקודם העדכון לחודש שקדמה השנה של דצמבר חודש מדד - הקודם״ ״המדד
העובד. של הפרישה יום חל בו החודש מדד הראשון העדכון

 חודש מדי יועברו הזכויות צבירת המשך לצורך - הצוברת בפנסיה זכויות צבירת המשך .16.2

 הפרישה מועד ערב יח״פ עובד בוטח בה לקצבה הגמל לקופת הגישור בתקופת בחודשו
 חדשה צוברת עובד תגמולי וכן החברה חשבון על חדשה צוברת מעסיק תגמולי מהחברה,

חדשה. צוברת גישור מפנסיית שינוכו

:יח״פ הנוספת הקצבה . 16.3
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 החל - לרכישה המינימלי מהגיל נמוך וגילו מהחברה שפרש עובד לגבי16.3.1.
(להלן: לרכישה המינימלי לגיל העובד הגיע למועד ועד הפרישה ממועד

₪. 1,700 בסך נוספת קצבה לעובד החברה תשלם הביניים״) ״תקופת

 20ה- עד שישולם חודשי בתשלום החברה ידי על תשולם יח״פ הנוספת הקצבה

החודש. אותו בגין לחודש

:הבא למנגנון בהתאם תעודכן הביניים בתקופת יח״פ הנוספת הקצבה

 בין המדד עליית שיעור לפי הרכישה, בחודש האחרון ובעדכון ינואר, חודש מדי
הקודם. למדד החדש המדד

זה־ לעניין

 ולעניין העדכון לחודש שקדמה השנה של דצמבר חודש מדד - החדש״ ״המדד
;הרכישה בחודש הידוע המדד האחרון, העדכון

 הקודם העדכון לחודש שקדמה השנה של דצמבר חודש מדד - הקודם״ ״המדד
העובד. של הפרישה יום חל בו החודש מדד הראשון העדכון ולעניין

 בשנה שלילי, יהיה העדכון לחישוב התקופה במהלך במדד השינוי ושיעור היה
 בעדכון ואולם, תקופה. אותה בגין העדכון יבוצע לא שנים, במספר או מסוימת
 במלואם בחשבון יובאו מכן, לאחר שיבואו בעדכונים גם הצורך ובמידת הראשון,

עדכונים. אותם לצורך האמורות, התקופות או התקופה בגין במדדים השינויים
 תקזז כאמור, במדדים השינויים במלואם בחשבון הובאו לא הרכישה שביום ככל

 מהקצבה תפחת לא שהקצבה ובלבד בחשבון, הובאו שלא השינויים את החברה
לעובד. ששולמה הראשונה יח״פ הנוספת

 כמפורט חודשית קצבה של לתוספת זכאי העובד יהיה הביניים תקופת בתום
 הגיל שבין התקופה תהיה ההיוון תקופת זה, לעניין ואולם, להלן. 16.4 בסעיף

חובה. פרישת לגיל לרכישה המינימלי

 ישמשו פרט, לפוליסת הפקדות העובד בגין בוצעו הפרישה למועד שעד ככל
 בסעיף כמפורט הפרישה מענק למימון כמקור הפרט בפוליסת שנצברו הכספים

 מסכום גבוהה הצבורה היתרה היתה שאפילו יובהר, ספק הסר למען להלן. 16.5
 שהיתרה ככל הצבורה. היתרה למלוא זכאי העובד יהיה האמור, הפרישה מענק

 לצורך החסר הסכום את החברה תשלים הפרישה, מענק מסכום נמוכה הצבורה
כאמור. התשלום ביצוע

 של תוספת - ומעלה לרכישה המינימלי בגיל מהחברה שפרש עובד לגבי .16.3.2

מי ולכל הפרישה ממועד החל חודשית קצבה  לשאירו מכן ולאחר חייו י
 "סכום :(להלן בפוליסה סכום מהפקדת שתתקבל כפי השישי, בחלק כאמור

:כדלקמן שיחושב השמיני בחלק כהגדרתה ההפקדה״)

:אלה שני סכום
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 (למי ,67 לגיל מדד צמודת לקצבה לעובד האישי ההמרה במקדם ₪ 1,700 מכפלת א.
 הרפורמה לאחר שיפרוש ולמי א7 בנספח כמפורט הרפורמה בתקופת שיפרוש

 חובה פרישת מגיל 0.111% של חודשית היוון בריבית מהוון ב)7 בנספח כמפורט
הפרישה.. למועד

 גיל ועד מהחברה העובד פרישת שמגיל בתקופה חודש כל עבור ₪ 1,700 של סך ב.
 חובה פרישת גיל בין חודש כל המחוונים ההיוון"), "תקופת :(להלן חובה פרישת

:לה^ן בנוסחה כמפורט ,0.111% של חודשית בריבית ההיוון בתקופת חודש לכל

7 V

n - חובה. פרישת לגיל מהחברה העובד פרישת גיל שבין החודשים מספר

 הכספים ישמשו פרט, לפוליסת הפקדות העובד בגין בוצעו הפרישה למועד שעד ככל
 יובהר, ספק הסר למען ההפקדה. סכום למימון כמקור הפרט בפוליסת שנצברו
 הצבורה היתרה מלוא תועבר ההפקדה, מסכום גבוהה הצבורה היתרה היתה שאפילו

 הצבורה שהיתרה ככל בהתאם. תגדל החודשית יח״פ הקצבה ותוספת לפוליסה,

 התשלום ביצוע לצורך החסר הסכום את החברה תשלים ההפקדה, מסכום נמוכה
 בחלק במנגנון כאמור הפרט לפוליסת הכולל הסכום מלוא הופקד בו במקרה כאמור.
ההפקדה. ביצוע לצורך כלשהי השלמה לביצוע החברה תידרש לא השמיני,

 ביום הידוע המדד בין המדד עליית שיעור לפי יעודכן לעיל כאמור ₪ 1,700 הסכום
העובד. של הפרישה במועד הידוע המדד לבין ההסכם חתימת

 כמפורט בשיעורים מהחברה, הפרישה במועד יח״פ קבוע עובד של לגיל בהתאם מענק .16.4
 שנה לחלקי יחסי ובאופן מלאה עבודה שנת כל בגין פיטורים לפיצויי הקובע מהשכר להלן
:הפרישה״) ״מענק :(להלן

.60% — 50 בגיל שיפרוש יח״פ קבוע לעובד .16.4.1

 כל בגין 1% של ותוספת 60% - 55 גיל ועד 50 מגיל שיפרוש יח״פ קבוע לעובד .16.4.2

.55 גיל ועד 50 גיל לאחר חודש

.120% ־ 62 גיל ועד 55 מגיל שיפרוש יח״פ קבוע לעובד . 16.4.3

 בניכוי ,120% - שנים 64 ועד שנים 62 על העולה בגיל שיפרוש יח״פ קבוע לעובד .16.4.4

 המועד לאחר הקלנדרי לחודש מהראשון החל מלא עבודה חודש כל בגין 1.805%
 שמלאו עובד של הפרישה מענק שיעור ההמחשה (לשם שנים 62 לעובד מלאו בו
).1.805% בניכוי 120% יהיה בספטמבר, 1 ה- ביום ופרש ביולי 24 ביום 62 לו

 "תוספת למעט הרגיל השכר ־ פיטורים" לפיצויי הקובע "השכר זה, לעניין
וביחס יג׳, משכורת 1/12 וכן להסכם, 139 -132 בסעיפים כהגדרתה מנהל״

־ ־ / >
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 - ומעלה שנה 35 בחברה המועסקים ומעלה 55 בת ועובדת ומעלה 60 בן לעובד

.35 ל- שמעבר השנים בגין יד׳ שכר 1/12

 ונהלי העבודה חוקת דין, כל לפי מוקדמת הודעה דמי כולל הפרישה מענק .16.4.5
 שנה 35 עד ומענק ),28%( 2.33% של בשיעור פיטורים פיצויי השלמת החברה,

במקומם. ובא

 זכאי יהיה לא פורש שעובד כך זכויות, כפל יהיה לא כי יובהר ספק, הסר למען

 הסכם דין, כל פי על לרבות אחר, מקור מכל זה קטן בסעיף המנויות לזכויות
אחר. או קיבוצי הסדר קיבוצי,

הפיטורים, פיצויי לרכיב 8.33% של בשיעור הפקדות בוצעו שבגינה תקופה עבור
לעיל, 16.5.5-16.5.1 בסעיפים האמורים בשיעורים למענק זכאי העובד יהיה

תקופה. אותה בגין 28% בניכוי

חדשה צוברת בפנסיה או ותיקה צוברת בפנסיה «ח״פ קבוע לעובד פיצויים מסלול

 טרם מהחברה הפרישה שבמועד חדשה צוברת בפנסיה או ותיקה צוברת בפנסיה יח״פ קבוע עובד .17
 זכאי יהיה ארעי, כעובד עבודה תקופת לרבות בחברה, שנים 10 של ותק צבר טרם או 50 לגיל הגיע

:הבאים הפרישה לתנאי

 לקצבה לעובד האישי ההמרה ב״מקדם ₪ 1,700 ממכפלת המתקבל הסכום בגובה פעמי חד מענק .18
0.111% של חודשית היוון בריבית מהוון להלן, כהגדרתו א7 בנספח כמפורט ״67 בגיל מדד צמודת

הפרישה. למועד חובה פרישת מגיל

 ישמשו כאמור, עובד בגין פרט לפוליסת הפקדות העובד עבור בוצעו הפרישה למועד שעד ככל

 שאפילו יובהר, ספק הסר למען החד-פעמי. המענק למימון כמקור הפרט בפוליסת שנצברו הכספים
 לצורך הצבורה היתרה מלוא תועבר החד-פעמי, המענק מסכום גבוהה הצבורה היתרה היתה

מסכו□ נמוכה הצבורה שהיתרה ככל בהתאם. יגדל החד-פעמי המענק החד-פעמי, המענק תשלום
 למועד עד בו במקרה התשלום. ביצוע לצורך החסר הסכום את החברה תשלים החד-פעמי, המענק

 בחלק במנגנון כאמור הפרט לפוליסת השמיני בחלק כהגדרתו הכולל הסכום מלוא הופקד הפרישה
פעמי. החד המענק תשלום לצורך השלמה לביצוע החברה תידרש לא השמיני,

:כדלקמן שיחושבו פיטורים פיצויי . 19

הקובע השכר X פיצויי אחוז X חודשי מספר — פיצויי
לפיצויים בהתאם הפיטורים של העבודה הפיטורים

שנות לוותק בחברה העובד שישולמו
העובד של העבודה 12 חלקי לעובד
(כמפורט בחברה

להלן)
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 פרישתו ערב העובד שקיבל הרגיל השכר ־ לפיצויים" הקובע "השכר 20 ־ 19 סעיפים לעניין
 שתי בתוספת הרגיל השכר בסיס על שתחושב )1/12( י״ג משכורת פרישה, דרגות שתי בתוספת

 הרגיל השכר בסיס על שיחושב פרישתו, ערב לעובד ששולם ככל )1/12( י״ד ושכר פרישה דרגות
 בדרגת שוהה העובד הפרישה שבמועד שככל יובהר ספק הסר למען פרישה. דרגות שתי בתוספת

 מקום בכל (כלומר, בלבד אחת פרישה דרגת בתוספת לפיצויים הקובע השכר יחושב השיא,
אחת"). פרישה "דרגת יבוא פרישה" דרגות "שתי נאמר בו זו בהגדרה

היו יח״פ עובד זכאי יהיה להם הפיטורים פיצויי אחוזי  לרבות בחברה, שצבר לוותק בהתאם י
:להלן המפורט לפי ארעי, כעובד עבודה בתקופת

 ההפרשה (כולל הפיטורים פיצוי אחוז
פיטורים) פיצויי בגין לקצבה גמל לקופת

(בשנים) בחברה ותק

200% שנים 9מ- ופחות שנים 5 לפחות

230% שנים 9 לפחות

הסכם, או דין כל פי על העובד זכויות מלוא את כוללים לעיל המפורטים הפיטורים פיצויי אחוזי
 פיצויי השלמת ולרבות לקצבה הגמל לקופת הפקדות בוצעו שבגינם הפיטורים פיצויי לרבות

.28% של בשיעור פיטורים

 פיטורים לפיצויי הקובע השכר למכפלת השווה בסכום בחברה העובד של ותקו לפי הסתגלות מענק .20
:שלהלן שטבלה המפורט החודשים במספר

הסתגלות חודשי (בשנים) בחברה ותק
9 שנים 9מ- ופחות שנים 5 לפחות

10 שנים 10מ- ופחות שנים 9 לפחות

11 שנים 10 לפחות

 זכאי יהיה שנים, 50 לו מלאו טרם אך שנים 48 לו שמלאו מיום העסקתו שיסיים עובד .20.1
 הקובע השכר כפול 7 של המכפלה בגובה נוסף הסתגלות למענק ההסתגלות למענק בנוסף

:הבאה הנוסחה לפי המחושב היחסי בחלק לפיצויים

)575 —l/24*(AGE

A״ כאשר G Eבחודשים. העובד גיל - ״

:שלהלן בטבלה המפורט לפי בחברה, העובד של עבודתו שנות למספר בהתאם מיוחד פרישה מענק .21
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פרישה מענק (בשנים) בחברה ותק

₪ 100,000 שנים 9מ- ופחות שנים 5 לפחות

₪ 110,000 שנים 10מ- ופחות שנים 9 לפחות

₪ 120,000 שנים 10 לפחות

המשאלה בתקופת חובה פרישת במל יח״פ קבוע עיבד פרישת

 שנים חמש לפחות בחברה שעבד ותיקה צוברת בפנסיה או תקציבית בפנסיה יח״פ קבוע עובד .22

 פרישת לגיל והגיע ההשאלה, בתקופת לרבות חובה, פרישת לגיל הגיעו ועד ההסכם חתימת ממועד

 תוספת לעלות בהתאם חודשית קצבה של לתוספת זכאי יהיה ההשאלה, תקופת במהלך חובה
מי ולכל הפרישה ממועד החל ברוטו ₪ 1,700 של בשווי מדד צמודת חודשית קצבה  ולאחר חייו, י

 זה לפרק השמיני בחלק הקבוע במנגנון כמפורט זה, לפרק השישי בחלק כמפורט לשאירו מכן
פ"). ח" י רפורמה "תוספת :(להלן

 ההסכם חתימת ממועד שנים חמש לפחות בחברה שעבד חדשה צוברת בפנסיה יח״פ קבוע עובד .23
 תקופת במהלך חובה פרישת לגיל והגיע ההשאלה, בתקופת לרבות חובה, פרישת לגיל הגיעו ועד

 ולכל הפרישה ממועד החל חודשית קצבה של תוספת מבטח אצל עבורו תרכוש החברה - ההשאלה
 בחלק הקבוע במנגנון כמפורט זה, לפרק השישי בחלק כמפורט לשאירו מכן ולאחר חייו ימי

 מכפלת - ההפקדה״ בפוליסה.״סכום ההפקדה״ ״סכום מהפקדת שתתקבל כפי זה, לפרק השמיני
.א7 בנספח כמפורט 67 לגיל מדד צמודת לקצבה לעובד האישי ההמרה במקדם ₪ 1,700

 ההסכם חתימת ביום הידוע המדד בין המדד עליית שיעור לפי יעודכן לעיל כאמור ₪ 1,700 הסכום .24
העובד. של הפרישה במועד הידוע המדד לבין

או לגרוע כדי יח״פ רפורמה לתוספת בזכאות שאין מובהר ספק הסר למען .25  מהזכויות באיזו לפגוע ו/
 ונהלי העבודה חוקת דין, כל לפי סיומה בגין או בחברה העסקתו תקופת בגין העובד זכאי להן

החברה.

יח״פ ארעי עובד פרישת

:הבאים הפרישה לתנאי מהחברה הפרישה במועד זכאי יהיה יח״פ ארעי עובד .26

:כדלקמן שיחושבו פיטורים פיצויי . 26.1

הקובע השכר X פיצויי אחוז X חודשי מספר — פיצויי
לפיצויים בהתאם הפיטורים של העבודה הפיטורים

שנות לוותק בחברה העובד שישולמו
העובד של העבודה 12 חלקי לעובד
(כמפורט בחברה

להלן)
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 פרישתו ערב העובד שקיבל הרגיל השכר - לפיצויים״ הקובע ״השכר 26.1 סעיף לעניין
 בתוספת הרגיל השכר בסיס על שתחושב )1/12( י״ג משכורת פרישה, דרגות שתי בתוספת

 בסיס על שיחושב פרישתו, ערב לעובד ששולם ככל )1/12( י״ד ושכר פרישה דרגות שתי
 הפרישה שבמועד שככל יובהר ספק הסר למען פרישה. דרגות שתי בתוספת הרגיל השכר
 אחת פרישה דרגת בתוספת לפיצויים הקובע השכר יחושב השיא, בדרגת שוהה העובד
 פרישה "דרגת יבוא פרישה" דרגות "שתי נאמר בו זו בהגדרה מקום בכל (כלומר, בלבד

אחת").

היו יח״פ עובד זכאי יהיה להם הפיטורים פיצויי אחוזי  בחברה, שצבר לוותק בהתאם י
:להלן המפורט לפי ארעי, כעובד עבודה בתקופת לרבות

 ההפרשה (כולל הפיטורים פיצוי אחוז
פיטורים) פיצויי בגין לקצבה גמל לקופת

(בשנים) בהברה ותק

150% שנים 5מ- ופחות שנים 3 לפחות

200% שנים 9מ- ופחות שנים 5 לפחות

230% שנים 9 לפחות

 או דין כל פי על העובד זכויות מלוא את כוללים לעיל המפורטים הפיטורים פיצויי אחוזי
 ולרבות לקצבה הגמל לקופת הפקדות בוצעו שבגינם הפיטורים פיצויי לרבות הסכם,

.28% של בשיעור פיטורים פיצויי השלמת

 לגרוע כדי האמורים הפרישה לתנאי בזכאות אין לעיל, לאמור בכפוף כי, מובהר ספק הסר למען .27
או  סיומה בגין או בחברה העסקתו תקופת בגין ישנן, אם העובד, זכאי להן מהזכויות באיזו לפגוע ו/
החברה. ונהלי העבודה חוקת דין, כל לפי

1
ו
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לחבית עבי שלא או ליח״פ חושאל שלא עובדים ברשימות מבית עובד זכאות חמישי: חלק
העניין לפי המערבת, מחול

 בסעיפים כמפורט ליח״פ להשאלה מיועדים עובדים ברשימות שהופיע לאחר מהחברה שפרש עובד .28

 זכאי יהיה הסתיימה, בחברה והעסקתו ליח״פ מושאל כעובד לעבור שלא ובחר להסכם, 73 - 71
:כדלקמן

 חד למענק זכאי יהיה לרכישה, המינימלי מהגיל נמוך הפרישה במועד וגילו עובד פרש .28.1
:כדלקמן שיחושב פעמי

 בהתאם וזאת לעיל, 6.6 בסעיף המפורט התחשיב פי על רפורמה״ קצבה ״תוספת מכפלת
 כעובד לעבור שלא העובד בחר אליו הייצור אתר מכירת של הדרך אבן לרבות הדרך לאבני

 לקצבה לעובד האישי ההמרה ב״מקדם העובד, של הפרישה למועד עד שהתממשו מושאל,
 מגיל 0.111% של חודשית היוון בריבית מהוון א7 בנספח כמפורט ״67 בגיל מדד צמודת
יח״פ"). הזכאות "סכום :(להלן הפרישה למועד חובה פרישת

 שיעור לפי תעודכן לעיל, 6.5 בסעיף בטבלה כמפורט הדרך אבני תמורת כאמור, במקרה
 קיבל בו במועד הידוע המדד לבין ההסכם חתימת במועד הידוע .המדד בין המדד עליית
פעמי. החד המענק את העובד

כאמור, עובד בגין פרט לפוליסת הפקדות העובד עבור בוצעו הפרישה למועד שעד ככל
 הסר למען החד-פעמי. המענק למימון כמקור הפרט בפוליסת שנצברו הכספים ישמשו

 מלוא תועבר החד-פעמי, המענק מסכום גבוהה הצבורה היתרה היתה שאפילו יובהר, ספק
 ככל בהתאם. יגדל החד-פעמי המענק החד-פעמי, המענק תשלום לצורך הצבורה היתרה

 החסר הסכום את החברה תשלים החד-פעמי, המענק מסכום נמוכה הצבורה שהיתרה
 הכולל הסכום מלוא הופקד הפרישה למועד עד בו במקרה כאמור. התשלום ביצוע לצורך

 החברה תידרש לא השמיני בחלק במנגנון כאמור הפרט לפוליסת השמיני בחלק כהגדרתו
פעמי. החד המענק תשלום לצורך כלשהי השלמה לביצוע

 לתוספת זכאי יהיה ומעלה, לרכישה המינימלי הגיל הוא הפרישה במועד וגילו עובד פרש .28.2
 בפוליסה יח״פ הזכאות סכום מהפקדת שתתקבל כפי הפרישה, ממועד החל רפורמה קצבה

פרישתו. במועד זה לפרק השמיני בחלק כמפורט

 שיעור לפי תעודכן לעיל, 6.5 בסעיף בטבלה כמפורט הדרך אבני תמורת כאמור, במקרה

 החל בו במועד הידוע המדד לבין ההסכם חתימת במועד הידוע המדד בין המדד עליית
זה. לפרק השמיני בחלק כאמור מהפוליסה רפורמה קצבה תוספת לקבל העובד

 פרט בפוליסת שנצברו הכספים ישמשו פרט, לפוליסת הפקדות העובד עבור שבוצעו ככל
 הצבורה היתרה היתה שאפילו יובהר, ספק הסר למען האמורה. ההפקדה למימון כמקור

 ההפקדה לצורך הצבורה היתרה מלוא תועבר יח״פ הזכאות מסכום גבוהה פרט בפוליסת
 פרט בפוליסת הצבורה שהיתרה ככל בהתאם. תגדל רפורמה קצבה ותוספת האמורה,

כאמור. ההפקדה ביצוע לצורך החסר הסכום את החברה תשלים הזכאות, מסכום נמוכה
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 לפרק השמיני בחלק כהגדרתו הכולל הסכום מלוא הופקד הפרישה למועד עד בו במקרה
 כלשהי השלמה לביצוע החברה תידרש לא השמיני, בחלק במנגנון כאמור פרט לפוליסת זה

ההפקדה. ביצוע לצורך

 54־ 53 בסעיפים כמפורט לחנ״מ העוברים העובדים ברשימות שהופיע לאחר מהחברה שפרש עובד .29

:כדלקמן זכאי יהיה הסתיימה, בחברה והעסקתו לחנ״מ לעבור שלא ובחר להסכם,

 חד למענק זכאי יהיה לרכישה, המינימלי מהגיל נמוך הפרישה במועד וגילו עובד פרש .29.1
:כדלקמן שיחושב פעמי

 בהתאם וזאת לעיל, 6.6 בסעיף המפורט התחשיב פי על רפורמה״ קצבה ״תוספת מכפלת
 ב״מקדם העובד, של הפרישה למועד עד שהתממשו חנ״מ, הדרך אבן לרבות הדרך לאבני

 בריבית מהוון א7 בנספח כמפורט ״67 בגיל מדד צמודת לקצבה לעובד האישי ההמרה
 הזכאות "סכום (להלן: הפרישה למועד חובה פרישת מגיל 0.111% של חודשית היוון

חנ״מ").

 שיעור לפי תעודכן לעיל, 6.5 בסעיף בטבלה כמפורט הדרך אבני תמורת כאמור, במקרה

 קיבל בו במועד הידוע המדד לבין ההסכם חתימת במועד הידוע המדד בין המדד עליית
לעיל). 6.7 בסעיף האמור במקום (וזאת פעמי החד המענק את העובד

כאמור, עובד בגין פרט לפוליסת הפקדות העובד עבור בוצעו הפרישה למועד שעד ככל
 הסר למען החד-פעמי. המענק למימון כמקור הפרט בפוליסת שנצברו הכספים ישמשו

 מלוא תועבר החד-פעמי, המענק מסכום גבוהה הצבורה היתרה היתה שאפילו יובהר, ספק
 ככל בהתאם. יגדל החד-פעמי המענק החד-פעמי, המענק תשלום לצורך הצבורה היתרה

 החסר הסכום את החברה תשלים החד-פעמי, המענק מסכום נמוכה הצבורה שהיתרה
 הכולל הסכום מלוא הופקד הפרישה למועד עד בו במקרה כאמור. התשלום ביצוע לצורך

 החברה תידרש לא השמיני, בחלק במנגנון כאמור פרט לפוליסת השמיני בחלק כהגדרתו

פעמי. החד המענק תשלום לצורך כלשהי השלמה לביצוע

 לתוספת זכאי יהיה ומעלה, לרכישה המינימלי הגיל הוא הפרישה במועד וגילו עובד פרש .29.2
חנ״מ, הדרך אבן לרבות הדרך לאבני בהתאם וזאת הפרישה, ממועד החל רפורמה קצבה

 חנ״מ הזכאות סכום מהפקדת שתתקבל כפי העובד, של הפרישה למועד עד שהתממשו
פרישתו. במועד זה לפרק השביעי בחלק כמפורט בפוליסה

 שיעור לפי תעודכן לעיל, 6.5 בסעיף בטבלה כמפורט הדרך אבני תמורת כאמור, במקרה

 החל בו במועד הידוע המדד לבין ההסכם חתימת במועד הידוע המדד בין המדד עליית
 (וזאת זה לפרק השמיני בחלק כאמור מהפוליסה רפורמה קצבה תוספת לקבל העובד

לעיל). 6.7 בסעיף האמור במקום

 פרט בפוליסת שנצברו הכספים ישמשו פרט, לפוליסת הפקדות העובד עבור שבוצעו ככל .29.3

 הצבורה היתרה היתה שאפילו יובהר, ספק הסר למען האמורה. ההפקדה למימון כמקור
ההפקדה לצורך הצבורה היתרה מלוא תועבר חנ״מ הזכאות מסכום גבוהה פרט בפוליסת
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 פרט בפוליסת הצבורה שהיתרה ככל בהתאם. תגדל רפורמה קצבה ותוספת האמורה,
כאמור. ההפקדה ביצוע לצורך החסר הסכום את החברה תשלים הזכאות, מסכום נמוכה

 השמיני בחלק כהגדרתו הכולל הסכום מלוא הופקד הפרישה למועד עד בו במקרה
 כלשהי השלמה לביצוע החברה תידרש לא השמיני, בחלק במנגנון כאמור פרט לפוליסת

ההפקדה. ביצוע לצורך

 כאמור, רפורמה קצבה לתוספת או האמור פעמי החד למענק בזכאות שאין מובהר ספק הסר למען .30
או לגרוע כדי העניין, לפי  בחברה העסקתו תקופת בגין העובד זכאי להן מהזכויות באיזו לפגוע ו/
החברה. ונהלי העבודה חוקת דין, כל לפי סיומה בגין או
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שי: חלק לעולמו שתלך פעיל עובד ושל לעולמי ותלד שפרש עובד של שאריס זכאות שי

 זכאי היה לא ואשר לרכישה, המינמלי מהגיל נמוך כשגילו לעולמו והלך מהחברה שפרש עובד .31
 פעמי חד למענק זכאי שאירו יהיה פרישתו, בשל זה פרק להוראות בהתאם פעמי חד מענק לקבל

הסכם.ל 9 בנספח לטבלה בהתאם הפטירה ממועד יום 30 בתוך שישולם מהחברה

 במועד הידוע למדד הבסיס מדד בין לצרכן המחירים מדד עליית בשיעור יתעדכנו בטבלה הסכומים
ההסכם. חתימת ביום הידוע המדד הינו הבסיס מדד כאשר המענק, תשלום

 לכספים זכאי יורשיו, שאיר ובהיעדר שאירו, יהיה מהחברה פרש בטרם לעולמו שהלך עובד .32
 שהכספים ככל לעולמו. שהלך העובד של השמיני, בחלק כהגדרתה פרט, בפוליסת שהצטברו
 המתאים להסכם 9 בנספח בטבלה הסכום כדי מגיעים אינם כאמור פרט בפוליסת שהצטברו

 שני בין ההפרש את ליורש) (ולא לשאיר החברה תשלם לעולמו, שהלך העובד של ומינו גילו לקבוצת

הפטירה. ממועד יום 30 בתוך הסכומים,

 לפי שפרש, העובד של או העובד של שאירו זכות את ימצו לעיל, 32 -31 לסעיפים בהתאם תשלומים .33
 העניין לפי זה, לפרק והחמישי הרביעי השלישי, השני, בחלקים הקבועות התוספות בגין העניין,
במקומן. ויבואו

 יהיה השמיני, בחלק כהגדרתה מהפוליסה קצבה קיבל פטירתו וערב לעולמו, והלך שפרש עובד .34
 בהתאם פטירתו, ערב הפוליסה לו ששילמה הקצבה מגובה 60% של בשיעור לקצבה זכאי שאירו
הזה. לפרק השמיני בחלק לאמור
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נכות ארוע עקב ממחברת עיבד פרישת שביעי: מלק

מאלה: אחד כל ־ נכות" "פרישת

;תקציבית) בפנסיה (לעובד נכות בפרישת עובד-מעסיק יחסי סיום .1
/ נכות לקצבת זכאי העובד בהן בנסיבות עובד-מעסיק יחסי סיום .2

 (לעובד מבוטח הוא בה לקצבה הגמל מקופת עבודה כושר אובדן תשלומי

;ג׳) דור

 את לסיים נאלץ ג׳ דור עובד שבהן בנסיבות עובד-מעסיק יחסי סיום .3
 עבודה כושר אובדן תשלומי / נכות לקצבת זכאי ואינו נכות עקב העסקתו

 מצבו מחמת אינו כאמור הזכאות והעדר מבוטח, הוא בה הגמל מקופת
הרפואי.

:נכות רפורמת קצבת .35

 נכות בפרישת הסתיימה בחברה שהעסקתו ותיקה פנסיה בקרן או תקציבית בפנסיה עובד .35.1
 ממועד החל זכאי יהיה לעיל, נכות" "פרישת בהגדרת 2 או 1 בחלופות המפורטות בנסיבות
מי ולכל הפרישה  לקצבה זה, לפרק השישי בחלק כמפורט שאירו מכן ולאחר חייו, י
 עליית שיעור לפי יתעדכן זה כשסכום ברוטו, ₪ 1,250 בסך חודשית קצבה בסך חודשית

 אשר הפרישה, במועד הידוע המדד לבין ההסכם חתימת ביום הידוע המדד בין המדד
זה. לפרק השמיני בחלק הקבוע למנגנון בהתאם ותשולם תירכש

 בנסיבות נכות בפרישת הסתיימה בחברה שהעסקתו חדשה צוברת בפנסיה עובד .35.2
:כדלקמן זכאי יהיה לעיל, נכות״ ״פרישת בהגדרת 2 או 1 בחלופות המפורטות

 לשאירו מכן ולאחר חייו ימי ולכל הפרישה ממועד החל חודשית נכות קצבת של תוספת .35.3
ההפקדה") "סכום :(להלן בפוליסה סכום מהפקדת שתתקבל כפי השישי, בחלק כאמור

:כדלקמן שיחושב השמיני בחלק כהגדרתה

:אלה שני סכום

 (למי 67 לגיל מדד צמודת לקצבה לעובד האישי ההמרה במקדם ₪ 1,250 מכפלת א.
 הרפורמה תקופת לאחר שיפרוש ולמי א7 בנספח כמפורט הרפורמה בתקופת שיפרוש
 חובה פרישת מגיל 0.111% של חודשית היוון בריבית מהוון ,ב)7 כנספח כמפורט

הפרישה. למועד

 חובה פרישת גיל ועד מהחברה העובד פרישת מגיל חודש כל עבור ₪ 1,250 של סך ב.
 גיל ועד לרכישה המינימלי מהגיל לרכישה, המינימלי הגיל לפני שפרש עובד ולגבי

 ההיוון בתקופת חודש לכל חובה פרישת גיל בין חודש כל המהוונים חובה, פרישת
:להלן בנוסחה כמפורט ,0.111% של חודשית בריבית
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 ולגבי חובה פרישת לגיל מהחברה העובד פרישת גיל שבין התקופה - היוון״ ״תקופת

חובה. פרישת לגיל לרכישה המינימלי מהגיל לרכישה, המינימלי הגיל לפני שפרש עובד

n - הגיל לפני שפרש עובד ולגבי מהחברה העובד פרישת גיל שבין החודשים מספר 

חובה. פרישת לגיל לרכישה המינימלי מהגיל לרכישה, המינימלי

 חתימת ביום הידוע המדד בין המדד עליית שיעור לפי יעודכן לעיל כאמור ₪ 1,250 הסכום
העובד. של הפרישה במועד הידוע המדד לבין ההסכם

 "פרישת בהגדרת 3 בחלופה המפורטות בנסיבות הסתיימה בחברה שהעסקתו עובד של זכאותו .36
המעקב. ועדת להכרעת תועבר נכות, רפורמה לקצבת לעיל נכות"

 מתן לכל זכאותו במקום באה כאמור נכות רפורמה לקצבת העובד שזכאות יובהר, ספק הסר למען .37
זה. בפרק המפורטים מהמתנים אחר

או לגרוע כדי נכות רפורמה לקצבת בזכאות אין לעיל, לאמור בכפוף כי, מובהר ספק הסר למען .38  ו/
דין, כל לפי סיומה בגין או בחברה העסקתו תקופת בגין העובד, זכאי להן מהזכויות באיזו לפגוע
החברה. ונהלי העבודה חוקת
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רפורמת ותוספת המיוחדות הפרישה תוספות של משום הבטחה מנגנוני שמיני: מלק

דמי בניכוי עליהם שנצמחו והרווחים בפוליסה שהופקדו הכספים סכום הצבורה "היתרה

הרשות. להוראות בהתאם ישירות, והוצאות ניהול ־ פרס" בפוליסת

Meka"המכפיל"
M ekb

כאשר:

Meka הבאות ההנחות לפי שיחושב מדד, צמודת לקצבה ההמרה מקדם ־:

 לשנתונים בהתאם חיים בתוחלת גידול לרבות התמותה, לוחות ־

 מספר ביטוח בחוזר שנקבעו כפי האוצר משרד ללוחות בהתאם

 ביטוח בפוליסות קצבה לתשלום עתודות "חישוב 2013־1־2

 תמותה (שיעורי 2ב לוח שעניינו 1 לנספח ובהתייחס חיים״,

 תחילת ממועד החל למבוטח 31.12.2008 ליום נכון בסיסיים

מבוטח) אותו של פטירתו למועד (עד זוגתו ולבת הקצבה תשלום

 של זוג לבת 31.12.2008 ליום נכון בסיסיים תמותה (שיעורי 3ב ולוח

 2 נספח מבוטח), אותו של פטירתו ממועד החל שנפטר מבוטח

 בשיעורי ירידה קצב לגבי "best estimate" מסוג הנחות שעניינו

 סיכון בגין מרווח שעניינו 3 ונספח 31.12.2008 יום לאחר התמותה

ימים. אריכות

שנים. 3 זוג בני בין גילאים הפרש ־

.100% - נישואין שיעור ־

ההסכם חתימת במועד 67 בגיל למבוטח ־

30.4.2018 ליום סיכון חסרת ריבית עקום -

0.15% ניהול דמי ־

■ו

Mekb ההנחות לפי שיחושב ברווחים, משתתפת בפוליסה ההמרה מקדם ־ 

:הבאות »•

לשנתונים, בהתאם חיים בתוחלת גידול לרבות התמותה, לוחות ־

מספר ביטוח בחוזר שנקבעו כפי האוצר משרד ללוחות בהתאם ך

 ביטוח בפוליסות קצבה לתשלום עתודות "חישוב 2013־1־2

תמותה (שיעורי 2ב לוח שעניינו 1 לנספח ובהתייחס חיים״,
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 תחילת ממועד החל למבוטח 31.12.2008 ליום נכון בסיסיים

מבוטח) אותו של פטירתו למועד (עד זוגתו ולבת הקצבה תשלום

 של זוג לבת 31.12.2008 ליום נכון בסיסיים תמותה (שיעורי 3ב ולוח

 2 נספח מבוטח), אותו של פטירתו ממועד החל שנפטר מבוטח

 בשיעורי ירידה קצב לגבי "best estimate" מסוג הנחות שעניינו

 סיכון בגין מרווח שעניינו 3 ונספח 31.12.2008 יום לאחר התמותה

ימים. אריכות

שנים 3 זוג בני בין גילאים הפרש ־

100% - נישואין שיעור ־

ההסכם חתימת במועד 67 בגיל למבוטח ־

 ברווחים משתתפת קצבה מקדמי חישוב לצורך תעריפית ריבית -

.4% בשיעור ביטוח בפוליסות

0.6% הניהול דמי ־

הכולל" "הסכום

הכולל "הסכום

המירבי"

"מבטח"

"מוטב"

הפטירה" "מועד

ההפקדה" "מועדי

 בכל לעיל, 7 בסעיף כהגדרתו הרפורמה״ ״סכום ממכפלת המתקבל סכום

 מדד צמודת לקצבה לעובד האישי ההמרה במקדם ההפקדה, ממועדי אחד

 שיעור לפי הרפורמה סכום יעודכן זה לעניין .ב7 כנספח כמפורט 67 בגיל

 הידוע המדד לבין ההסכם חתימת במועד הידוע המדד בין המדד עליית

זה. לפרק השלישי בחלק 6 בסעיף כאמור ולא ההפקדה במועד

 לקצבה לעובד האישי ההמרה במקדם ₪ 1,700 ממכפלת המתקבל הסכום

 עליית שיעור לפי מעודכן כשהוא ,ב7 בנספח כמפורט 67 בגיל מדד צמודת

 במועדי הידוע המדד לבין ההסכם חתימת במועד הידוע המדד בין המדד

ההפקדה.

 הביטוח בענף ביטוחים לערוך רישיונה פי על המורשית ביטוח חברת

 תבטח אשר דין, כל לפי חיים בביטוח לעסוק רישיון ברשותה אשר הפנסיוני

ידה. על שתוצאנה בפוליסות הפורשים העובדים את

השאיר. הפטירה, מועד ולאחר הפורש, העובד פטירתו, עד

הפורש. נפטר בו בחודש האחרון כיום ייקבע הפטירה מועד

:מאלה אחד כל

; 2028 לשנת ועד 2023 משנת החל שנה בכל ליוני 30 ליום עד )1(
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 הסכום מלוא הופקד לא זה שבמועד ככל העובד, של הפרישה מועד )2(

לעיל; במועדים הכולל

.30.6.2028 לאחר שהתממשה דרך אבן מימוש מועד )3(

גמל), (קופת פיננסיים שירותים על הפיקוח בחוק כהגדרתה ביטוח קופת או "פוליסות"

ושאיריהם, הפורשים לעובדים חודשיים תשלומים לביצוע ,2סס5התשס״ה־ "פוליסה"

אחת, פוליסה גם משמעו "פוליסות" המונח לפורשים. ינפיק המבטח אשר

לנסיבות. בהתאם

בבעלות גמל, כקופת אושרה שלא חיסכון, מרכיב עם חיים ביטוח תכנית פרט" "פוליסת

העובד. שם על החברה

המירבי. הכולל בסכום הכולל הסכום חלוקת הזכאות" "שיעור

המיוחדת הפרישה בתוכנית הרפורמה בתקופת שיפרשו לעובדים המנגנון

 לתוספת הזכאי עובד של הפרישה למועד עד ־ ותיקה פנסיה ובקרן תקציבית בפנסיה עובדים לגבי .39

תתקשר, עמו מבטח אצל עבורו תרכוש החברה זה, לפרק השני בחלק כהגדרתה מיוחדת פרישה

 פרישה תוספת מכפלת בגובה לשאירו, פטירתו ולאחר חייו ימי לכל חודשי תשלום לקבל הזכות את

במכפיל. מיוחדת

 מיוחדת פרישה לתוספת הזכאי עובד של הפרישה במועד - חדשה צוברת בפנסיה עובדים לגבי .40

 החל חודשית קצבה של תוספת מבטח אצל עבורו תרכוש החברה זה, לפרק השני בחלק כהגדרתה

 מהפקדת שתתקבל כפי השישי, בחלק כאמור לשאירו מכן ולאחר חייו ימי ולכל הפרישה ממועד

בפוליסה. ההפקדה" "סכום

מיוחדת". פרישה הנוספת "הקצבה להלן: יכונו לעיל 40- 39 לסעיפים בהתאם הקצבאות

 הפוליסות, באמצעות למוטב תשולם מיוחדת פרישה הנוספת הקצבה הפרישה, ממועד החל .41

החודש. אותו בגין לחודש 20ה- עד שישולם חודשי, בתשלום

 תשלם הפרישה ממועד החל לרכישה, המינימלי מהגיל נמוך הפרישה במועד העובד של שגילו ככל .42

 את עבורו לרכוש המאפשר לגיל העובד הגיע למועד עד מיוחדת פרישה הנוספת הקצבה את החברה

הביניים"). "תקופת :(להלן כאמור המבטח אצל הזכות

 לחודש 20ה- עד שישולם חודשי בתשלום החברה ידי על תשולם מיוחדת פרישה הנוספת הקצבה

החודש. אותו בגין

:הבא למנגנון בהתאם תעודכן הביניים בתקופת מיוחדת פרישה הנוספת הקצבה

 למדד החדש המדד בין המדד עליית שיעור לפי הרכישה, בחודש האחרון ובעדכון ינואר, חודש מדי

הקודם.
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זה- לעניין

 האחרון, העדכון ולעניין העדכון לחודש שקדמה השנה של דצמבר חודש מדד - החדש״ ״המדד

;הרכישה בחודש הידוע המדד

 העדכון ולעניין הקודם העדכון לחודש שקדמה השנה של דצמבר חודש מדד - הקודם״ ״המדד

העובד. של הפרישה יום חל בו החודש מדד הראשון

 במספר או מסוימת בשנה שלילי, יהיה העדכון לחישוב התקופה במהלך במדד השינוי ושיעור היה

 בעדכונים גם הצורך ובמידת הראשון, בעדכון ואולם, תקופה. אותה בגין העדכון יבוצע לא שנים,

 התקופות או התקופה בגין במדדים השינויים במלואם בחשבון יובאו מכן, לאחר שיבואו

 השינויים במלואם בחשבון הובאו לא הרכישה שביום ככל עדכונים. אותם לצורך האמורות,

 תפחת לא שהקצבה ובלבד בחשבון, הובאו שלא השינויים את החברה תקזז כאמור, במדדים

לעובד. ששולמה הראשונה מיוחדת פרישה הנוספת מהקצבה

 הקצבה את לקבל הזכות את המבטח אצל העובד עבור תרכוש החברה הביניים תקופת בתום

 לגבי לעיל 39 בסעיף המפורט למנגנון בהתאם הרכישה לחודש נכון בערכה מיוחדת, פרישה הנוספת

 בפנסיה המבוטח עובד לגבי 40 בסעיף והמפורט ותיקה צוברת או תקציבית בפנסיה המבוטח עובד

חדשה. צוברת

הרפורמה בתקופת חובה לפרישת שיפרשו לעובדים המנגנון

 לתוספת הזכאי עובד של הפרישה במועד - ותיקה פנסיה ובקרן תקציבית בפנסיה עובדים לגבי .43

תתקשר, עמו מבטח אצל עבורו תרכוש החברה זה, לפרק השלישי בחלק כהגדרתה רפורמה קצבה

במכפיל. רפורמה קצבה תוספת מכפלת בגובה חודשי תשלום לקבל הזכות את

 רפורמה קצבה לתוספת הזכאי עובד של הפרישה במועד - חדשה צוברת בפנסיה עובדים לגבי .44

 חודשית קצבה של תוספת מבטח אצל עבורו תרכוש החברה זה, לפרק השלישי בחלק כהגדרתה

 שתתקבל כפי השישי, בחלק כאמור לשאירו מכן ולאחר חייו ימי ולכל הפרישה ממועד החל

בפוליסה. ההפקדה" "סכום מהפקדת

חובה". פרישת הנוספת "הקצבה :להלן יכונו לעיל 44 -43 לסעיפים בהתאם הקצבאות

 חודשי, בתשלום למוטב, חובה פרישת הנוספת הקצבה את תשלם הפוליסה הפרישה ממועד החל .45

החודש. אותו בגין לחודש 20ה- עד

 ובכפוף זה, בפרק השלישי בחלק כהגדרתה האורכה בתקופת נוספות דרך אבני שיתממשו ככל .46

 עמו מבטח אצל העובד עבור תרכוש החברה הדרך אבן מימוש במועד לעיל, 6.4 בסעיף לאמור

תתקשר.

 בגובה חודשי תשלום לקבל הזכות את ־ ותיקה פנסיה קרן או תקציבית בפנסיה עובד לגבי .46.1

 בחלק כהגדרתו הבסיס סכום בין ההפרש ממכפלת יותר לא אך הדרך, אבן תמורת מכפלת

במכפיל. הדרך, אבן מימוש ערב רפורמה קצבה תוספת סכום לבין זה לפרק השלישי
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 קצבה של תוספת מבטח אצל עבורו תרכוש החברה - חדשה צוברת בפנסיה עובד לגבי .46.2

 בחלק כאמור לשאירו מכן ולאחר חייו ימי ולכל הדרך אבן מימוש ממועד החל חודשית

בפוליסה. הנוסף" ההפקדה "סכום מהפקדת שתתקבל כפי השישי,

 מדד צמודת לקצבה לעובד האישי ההמרה "מקדם מכפלת - הנוסף״ ההפקדה ״סכום

:אלה מבין בנמוך א7 כנספח כמפורט ״67 בגיל

הדרך. אבן תמורת א.

 קצבה תוספת סכום לבין זה לפרק השלישי בחלק כהגדרתו הבסיס סכום בין ההפרש ב.

הדרך. אבן מימוש ערב רפורמה

 פרישת הנוספת הקצבה "השלמת להלן: יכונו 46.2- 46.1 לסעיפים בהתאם לקצבה ההשלמות

חובה".

 חובה פרישת הנוספת הקצבה השלמת את תשלם הפוליסה כאמור, הדרך אבן מימוש ממועד החל .47

החודש. אותו בגין לחודש 20ה- עד חודשי, בתשלום למוטב,

פרישת לגיל הגיעו ובטרם ומעלה לרכישה המינימלי בגיל הרפורמה בתקופת שיפרשו לעובדים המנגנון

קובה

 לעיל, 29.2ו־ 28.2 ,9 בסעיפים כאמור הרפורמה תקופת במהלך שיפרוש עובד של הפרישה במועד .48

 החל חודשית קצבה של תוספת מבטח אצל עבורו תרכוש החברה רפורמה, קצבה לתוספת הזכאי

 מהפקדת שתתקבל כפי השישי, בחלק כאמור לשאירו מכן ולאחר חייו ימי ולכל הפרישה ממועד

 או לעיל 28.2 בסעיף כאמור יח״פ״ הזכאות ״סכום או לעיל 9 בסעיף כאמור הזכאות״ ״סכום

הנוספת"). "הקצבה (להלן: בפוליסה העניין, לפי לעיל, 29.2 בסעיף כאמור חנ״מ" הזכאות ״סכום

 20ה- עד חודשי, בתשלום למוטב, הנוספת הקצבה את תשלם הפוליסה הפרישה ממועד החל .49

החודש. אותו בגין לחודש

הרפורמה תקופת מתום שיפרשו לעובדים המגנגון

 הכולל הסכום מלוא את הרפורמה תקופת מתום לפרוש שצפוי עובד כל עבור תפקיד החברה .50

:להלן בטבלה כמפורט ובשיעורים במועדים וזאת תתקשר עמו מבטח אצל שרכשה פרט בפוליסת

מצטבר הפקדה שיעור

המירבי הכולל מהסכום

מהסכום ההפקדה שיעור

המירבי הכולל
ההפקדה מועד

16.667% 16.667% 30.6.2023 ליום עד

33.334% 16.667% 30.6.2024 ליום עד
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50.000% 16.667% 30.6.2025 ליום עד

66.667% 16.667% 30.6.2026 ליום עד

83.334% 16.667% 30.6.2027 ליום עד

100.000% 16.667% 30.6.2028 ליום עד

:הבאה לנוסחא בהתאם יהוונו בטבלה כמפורט בשיעורים שיופקדו הסכומים

A
l .O O l l l71

804 - n ההפקדה. במועד חודשים במספר העובד גיל פחות

A - המירבי. הכולל בסכום ההפקדה שיעור מכפלת

 שיעור לבין ההפקדה במועד המצטבר ההפקדה שיעור בין ההפרש ־ התפקדה" "שיעור זה, לעניין

 במועד הזכאות שיעור בין מההפרש יותר ולא הקודם, ההפקדה במועד בפועל המצטבר ההפקדה

 שיעור ספק, הסר למען הקודם. ההפקדה במועד בפועל המצטבר ההפקדה לשיעור ההפקדה

.16.667% על יעמוד הראשון ההפקדה

 אבן מימוש ממועד יום 45 בתוך נוספת, הפקדה תבוצע ,30.6.2028 יום לאחר דרך אבן התממשה .51

ההפקדה. למועד נכון בפועל המצטבר ההפקדה שיעור בניכוי המצטבר הזכאות בשיעור הדרך,

 זה במועד אזי הפרט, לפוליסת הזכאות שיעור מלוא הופקד טרם העובד של הפרישה שבמועד ככל .52

 שיעור שבין בהפרש המירבי הכולל הסכום מכפלת שהיא החסרה היתרה את החברה תפקיד

הקודם. ההפקדה למועד המצטבר ההפקדה לשיעור הפרישה במועד הזכאות

 הצפוי העסקתו סיום על תתקשר עימו למבטח החברה תודיע חובה, פרישת לגיל העובד הגיעו ערב .53

 "הסכום :(להלן פירותיהם על פרט, בפוליסת הצבורים הכספים מלוא העברת לצורך העובד, של

לפוליסה. המועבר"),

 בתשלום המועבר, מהסכום שתתקבל כפי קצבה למוטב הפוליסה תשלם חובה פרישת מגיל החל

החודש. אותו בגין לחודש 20ה־ עד חודשי,

יח״פ לעובדי מנגנון

:יח״פ מיוחדת קצבה .54

העובד, של הפרישה למועד עד - ותיקה פנסיה ובקרן תקציבית בפנסיה עובדים לגבי .54.1

 ימי לכל חודשי תשלום לקבל הזכות את תתקשר, עמו מבטח אצל עבורו תרכוש החברה
70
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 תוספת או יח״פ מיוחדת פרישה תוספת מכפלת בגובה לשאירו פטירתו ולאחר חייו

במכפיל. העניין, לפי יח״פ, רפורמה

 יח״פ הנוספת לקצבה הזכאי עובד של הפרישה במועד ־ חדשה צוברת בפנסיה עובדים לגבי .54.2

לעיל, 23 בסעיף כאמור חובה פרישת שפרש לעובד או זה לפרק הרביעי בחלק כהגדרתה

 ממועד החל חודשית קצבה של תוספת מבטח אצל עבורו תרכוש החברה העניין, לפי

 מהפקדת שתתקבל כפי השישי, בחלק כאמור לשאירו מכן ולאחר חייו ימי ולכל הפרישה

בפוליסה. ההפקדה" "סכום

יח״פ". מיוחדת "קצבה להלן: יכונו לעיל 54.2- 54.1 לסעיפים בהתאם הקצבאות

 20ל- עד חודשי, בתשלום יח״פ מיוחדת קצבה את למוטב תשלם הפוליסה הפרישה, ממועד החל .55

החודש. אותו בגין לחודש

 קצבה את החברה תשלם לרכישה, המינימלי מהגיל נמוך הפרישה במועד העובד של שגילו ככל .56

 כאמור המבטח אצל הזכות את עבורו לרכוש המאפשר לגיל העובד הגיע למועד עד יח״פ מיוחדת

הביניים"). "תקופת :(להלן

החודש. אותו בגין לחודש 20ל־ עד חודשי בתשלום החברה ידי על תשולם יח״פ מיוחדת קצבה

:הבא למנגנון בהתאם תעודכן הביניים בתקופת יח״פ מיוחדת קצבה

 למדד החדש המדד בין המדד עליית שיעור לפי הרכישה, בחודש האחרון ובעדכון ינואר, חודש מדי

הקודם.

ה־ לעניין ז

האחרון, העדכון ולעניין העדכון לחודש שקדמה השנה של דצמבר חודש מדד - החדש״ ״המדד

;הרכישה בחודש הידוע המדד

 העדכון ולעניין הקודם העדכון לחודש שקדמה השנה של דצמבר חודש מדד - הקודם״ ״המדד

העובד. של הפרישה יום חל בו החודש מדד הראשון

 במספר או מסוימת בשנה שלילי, יהיה העדכון לחישוב התקופה במהלך במדד השינוי ושיעור היה

 בעדכונים גם הצורך ובמידת הראשון, בעדכון ואולם, תקופה. אותה בגין העדכון יבוצע לא שנים,

 התקופות או התקופה בגין במדדים השינויים במלואם בחשבון יובאו מכן, לאחר שיבואו

 השינויים במלואם בחשבון הובאו לא הרכישה שביום ככל עדכונים. אותם לצורך האמורות,

 תפחת לא שהקצבה ובלבד בחשבון, הובאו שלא השינויים את החברה תקזז כאמור, במדדים

לעובד. ששולמה הראשונה יח״פ מיוחדת מקצבה

 קצבה את לקבל הזכות את המבטח אצל העובד עבור תרכוש החברה הביניים תקופת בתום

 עובד לגבי לעיל 54.1 בסעיף המפורט למנגנון בהתאם הרכישה לחודש נכון בערכה יח״פ מיוחדת

 בפנסיה המבוטח עובד לגבי 54.2 בסעיף והמפורט ותיקה צוברת או תקציבית בפנסיה חמבוסח

חדשה. צוברת
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גגות בפרישת לעובדים מנגנון

:כדלקמן החברה תפעל עובד של נכות בפרישת .57

 החברה הפרישה, למועד בסמוך ־ ותיקה פנסיה בקרן או תקציבית בפנסיה עובדים לגבי .57.1

נכות. רפורמה קצבת את לקבל הזכות את תתקשר, עמו מבטח אצל העובד, עבור תרכוש

 הזכאי עובד של הפרישה למועד בסמוך ־ חדשה צוברת פנסיה בהסדר עובדים לגבי .57.2

 אצל עבורו תרכוש החברה זה, לפרק השביעי בחלק כהגדרתה נכות רפורמה לקצבת

 לשאירו מכן ולאחר חייו ימי ולכל הפרישה ממועד החל חודשית קצבה של תוספת מבטח

בפוליסה. ההפקדה" "סכום מהפקדת שתתקבל כפי השביעי, בחלק כאמור

 עד חודשי, בתשלום נכות רפורמה קצבת את למוטב תשלם הפוליסה הפרישה, ממועד החל .57.3

החודש. אותו בגין לחודש 20ל־

 הכספים ישמשו פרט, לפוליסת הפקדות העובד עבור בוצעו הפרישה למועד שעד ככל .57.4

 אצל נכות רפורמה קצבת את לקבל הזכות רכישת למימון כמקור הפרט בפוליסת שנצברו

המבטח.

 הפוליסה רכישת מעלות גבוהה הצבורה היתרה היתה שאפילו יובהר, ספק הסר למען .57.5

הפוליסה, רכישת לצורך הצבורה היתרה מלוא תועבר הנכות, רפורמה תוספת לתשלום

 הצבורה שהיתרה ככל בהתאם. תגדל המבטח אצל העובד של נכות רפורמה תוספת וסכום

 הסכום את החברה תשלים נכות, רפורמה תוספת לתשלום הפוליסה רכישת מעלות נמוכה

כאמור. הרכישה ביצוע לצורך החסר

 קצבת את החברה תשלם הפרישה, במועד לרכישה המינימלי מהגיל נמוך שגילו לעובד .57.6

 המבטח אצל הזכות את עבורו לרכוש המאפשר לגיל העובד הגיע למועד עד נכות רפורמה

בנכות"). הביניים "תקופת :(להלן כאמור

 אותו בגין לחודש 20ל־ עד חודשי בתשלום החברה ידי על תשולם נכות רפורמה קצבת .57.7

החודש.

 שיעור לפי ינואר, חודש מדי בהתאם בנכות הביניים בתקופת תעודכן נכות רפורמה קצבת .57.8

 רכישת בחודש ייעשה האחרון העדכון הקודם. למדד החדש המדד בין המדד עליית

הפוליסה.

זה- לעניין

 העדכון ולעניין העדכון לחודש שקדמה השנה של דצמבר חודש מדד - החדש״ ״המדד

;הפוליסה רכישת בחודש הידוע המדד האחרון,

 ולעניין הקודם העדכון לחודש שקדמה השנה של דצמבר חודש מדד - הקודם״ ״המדד

העובד. של הפרישה יום חל בו החודש מדד הראשון העדכון

5?. <ד?
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 או מסוימת בשנה שלילי, יהיה העדכון לחישוב התקופה במהלך במדד השינוי ושיעור היה

 ובמידת הראשון, בעדכון ואולם, תקופה. אותה בגין העדכון יבוצע לא שנים, במספר

 בגין במדדים השינויים במלואם בחשבון יובאו מכן, לאחר שיבואו בעדכונים גם הצורך

 לא הפוליסה רכישת שבמועד ככל עדכונים. אותם לצורך האמורות, התקופות או התקופה

 השינויים בחשבון יובאו זה במועד כאמור, במדדים השינויים במלואם בחשבון הובאו

 ששולמה הראשונה נכות רפורמה קצבת מסכום תפחת לא שהקצבה ובלבד האמורים,

לעובד.

 לקבל הזכות את המבטח אצל העובד עבור תרכוש החברה בנכות הביניים תקופת בתום .57.9

 בסעיף המפורט למנגנון בהתאם הרכישה לחודש נכון בערכה נכות, רפורמה קצבת את

 57.2 בסעיף והמפורט ותיקה צוברת או תקציבית בפנסיה המבוטח עובד לגבי לעיל 57.1

חדשה. צוברת בפנסיה המבוטח עובד לגבי

 הכספים ישמשו פרט, לפוליסת הפקדות העובד בגין בוצעו הפרישה למועד שעד ככל .57.10

 שאפילו יובהר ספק הסר למען ההפקדה. סכום למימון כמקור הפרט בפוליסת שנצברו

לפוליסה, הצבורה היתרה מלוא תועבר ההפקדה, מסכום גבוהה הצבורה היתרה היתה

 מסכום נמוכה הצבורה שהיתרה ככל בהתאם. תגדל החודשית הנכות קצבת ותספת

האמור. התשלום ביצוע לצורך החסר הסכום את החברה תשלים ההפקדה,

 קיימת זה שבמועד ככל הפרישה, במועד לרכישה המינימלי מהגיל נמוך שגילו עובד לגבי .57.11

 העובד זכאי להם מהתשלומים הצבורה היתרה סכום יקוזז פרט, בפוליסת צבורה יתרה

העסקתו. סיום עם

 המינימלי לגיל עד הפרט בפוליסת הצבורה היתרה את להשאיר דין פי על יהיה שניתן ככל .57.12

 לא ואילך, מועד מאותו נכות רפורמה תוספת לתשלום פוליסה רכישת לצורך לרכישה

כאמור. הפוליסה לרכישת תשמש והיא היתרה תקוזז

מבטח עם להתקשרות עד מתשלומים הסדרת

 התשלומים את החברה תשלם השמיני, בחלק כמפורט מבטח עם החברה להתקשרות עד .58

 כמפורט הביניים בתקופת התשלום לאופן בהתאם וזאת מתקציבה, זה לפרק בהתאם המתחייבים

לעיל. 42 בסעיף

בללי

 הנוספת, הקצבה של רכישה או תשלום ביצוע לצורך מוסכמת לחלופה יגיעו להסכם שהצדדים ככל .59

זה. בחלק האמור במקום תבוא היא ההסכם, חתימת ממועד חודשים משלושה יאוחר לא וזאת
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 בהתאם הניכויים וכן כדין הובה תשלומי ינוכו זה להסכם בהתאם המשולמים התשלומים מכל .60

זה. להסכם

 רכישת ביצוע שעם הרי זה פרק הוראות מכוח לקצבאות העובדים לזכאות הנוגע בכל כי מובהר .61

 הפקדות ביצוע עם או זה, בהסכם כאמור העובד, עבור מבטח, אצל חודשי תשלום לקבל זכות

 הצבורים הכספים העברת לצורך הביטוח לחברת הודעה ומתן זה הסכם לפי פרט לפוליסת

 רכישת חלף פעמי חד מענק תשלום ביצוע עם או זה, בהסכם כאמור לפוליסה, הפרט, בפוליסת

 בנוגע החברה של מחוייבויותיה יסתיימו העניין, לפי זה, בהסכם כאמור בפוליסה, לקצבה זכות

האמורות. לקצבאות

 שיסיימו מושאלים עובדים ולגבי המיוחדת הפרישה תכנית במסגרת הפורשים העובדים לגבי .62

 סיום תנאי או הפרישה תנאי לקבלת כתנאי במהלכה, או ההשאלה תקופת בתום העסקתם

 קבלה כתב על לחתום העובד על דין), לפי התנאים על (העולים זה הסכם לפי העניין, לפי ההעסקה,

לגביו. הרלוונטי זה, להסכם ״10״ כנספח המצורף בנוסח וסילוק,

 סיום תנאי או הפרישה לתנאי בקשר החברה כנגד תביעה מטעמו, או בשמו מי או העובד יגיש אם .63

 סיום תנאי או הפרישה לתנאי מעבר נוספות הטבות או סכומים לקבלת הענין, לפי ההעסקה,

ההסכם, לאכיפת תביעה של במקרה למעט זה, הסכם לפי זכאי הוא להם העניין, לפי ההעסקה,

בלבד, אלו ולתנאים בהסכם, הקבועים ההעסקה סיום ולתנאי הפרישה לתנאי זכאי העובד יהא

 לקזז רשאית תהיה החברה כאמור. לו שייפסק עודף סכום כל דרישתה עם מיד לחברה יחזיר והוא

 על יעלה לא הקיזוז שסכום ובלבד דין, לכל בכפוף לעובד, המגיע סכום מכל העודף הסכום את

העניין. לפי זה, הסכם לפי העובד זכאי להם ההעסקה סיום תנאי או הפרישה תנאי
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מעקב ועדת תשיעי; מלק

I
 צד לכל העובדים. וועד נציגי ומשני החשמל חברת הנהלת נציגי 2מ- שתורכב מעקב ועדת תוקם .64

להלן: המפורטים בנושאים החלטה לקבל יהיה המעקב ועדת תפקיד אחד. קול

1

ההשאלה. בתקופת שהתפטר יח״פ ארעי לעובד הפרישה תנאי .64.1

 בחברה ותק שנות 25מ- פחות שצבר ותיקה פנסיה בקרן יח״פ קבוע לעובד הפרישה תנאי .64.2

מהחברה. הפרישה במועד במועד

 בהגדרת 3 בחלופה המפורטות בנסיבות הסתיימה בחברה שהעסקתו עובד של זכאות .64.3

זה. לפרק השביעי בחלק כאמור נכות, רפורמה לקצבת נכות" "פרישת

תועבר מוסכמת, להחלטה המעקב ועדת הגיעה לא ומוחלטת. סופית תהיה המעקב ועד החלטת .65

הארצית. המזכירות וליו״ר וארגון אנוש משאבי לסמנכ״ל ההכרעה

1
I

 בלוך ע׳ מר
הכללי המנהל

 אוברקוביץ ע׳ מר
וארגון אנוש משאבי סמנכ״ל

1
מרום ד׳ מר

אנוש משאבי אגף מנהל
פנחס א׳ מר

 המזכירית יו״ר ומ״מ סגן
הצפון מרחב ועד ויו״ר הארצית

 אמסלם ש׳ מר
ירושלים מרחב ועד יו״ר
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הממשלה החלטת הצעת נוסח !
האנרגיה שר מדיניות עקרונות 1

החשמל רשות מליאת החלטות

ן



האנרגיה שר

החשמל בחברת מבני ושינוי החשמל במשק רפורמה

להחלטה הצעה

ם, טי לי ח מ

 איתנותה את ולחזק בו התחרותיות את לעודד החשמל, משק את לייעל במטרה .1
 האנרגיה שר שפרסם המדיניות לעקרונות ובהמשך החשמל, חברת של הפיננסית

 סעיף לפי החשמל רשות ועם האוצר שר עם התייעצות לאחר ,2018 במאי 17 ביום
 המצורפים החשמל), משק חוק - (להלן 1996התשנ״ו־ החשמל, משק לחוק א(ג)57

 בע״מ לישראל החשמל בחברת מבני ושינוי החשמל במשק הרפורמה זו, להחלטה
:אלה כל את תכלול החשמל), חברת ־ (להלן

 ומיקודה החשמל ייצור במקטע חשמל חברת של המונופוליסטי כוחה צמצום )1
 מיום חודשים 60 ועד זו החלטה מיום חודשים 18מ- -החל הרשת במקטע
חובב, רמת תבור, אלון הייצור אתרי את תמכור החשמל חברת זו, החלטה
 (שהיה רוטנברג בתחנת מהשטח חלק ואשכול. מהאתר) (חלק חגית רידינג,
 2018 בינואר 3 מיום להסכם בהתאם יועבר, פחמית) תחנה להקמת מיועד

 חברת ובין רמ״י) - (להלן ישראל מקרקעי ורשות ישראל מדינת בין שנחתם
מכירתו. לצורך רמ״י לידי החשמל,

 ספק רישיון כבעל והחלוקה ההולכה במקטעי החשמל חברת של פעילותה שימור )2
 רשת מתקני את ולתפעל לתחזק להקים, תמשיך חשמל חברת ־ חיוני שירות

 ההולכה רשת את תפתח החברה ב. בסעיף כמפורט החלוקה ומתקני ההולכה
החשמל. משק לחוק 19 סעיף לפי שתאושר הפיתוח לתכנית בהתאם

 יחידת המערכת, ניהול יחידת פעילות - החשמל מחברת המערכת ניהול הפרדת )3
 כמפורט ושווקים, לסטטיסטיקה והיחידה (תפ״ט) טכנולוגיות ופיתוח תכנון

 לחברה החשמל מחברת יועברו לו המצורף הפונקציות במסמך ובפרט א׳ בנספח
המערכת" מנהל "חברת - (להלן בע״מ המערכת ניהול חברת ־ נפרדת ממשלתית

 3704 מס׳ להחלטה בהתאם הוקמה אשר המערכת״), לניהול רישיון ״בעל או
 אישור ־ החשמל במשק ממשלתיות חברות הקמת שעניינה 2008 ביוני 30 מיום

ההקמה.( החלטת - (להלן וכלכלה חברה לענייני השרים ועדת החלטת
 באופן לתחרות האספקה מקטע פתיחת ־ לתחרות האספקה מקטע פתיחת )4

 תהיה לא חשמל חברת וגבוה עליון עליון, על מתח צרכני שבמקטע כך הדרגתי
 רשאית תהיה החברה נמוך מתח ובמקטע תחרותי, כגורם לפעול רשאית

 השר למדיניות בכפוף זה, במקטע 60%מ- ירד שלה השוק נתח אם רק להתחרות
שתקבע. לאסדרה ובהתאם

 הקבועים העובדים מספר ־ החשמל בחברת ניהולית גמישות והנהגת התייעלות )5
 שינוי יונהג כן, כמו יוגבל. והארעיים הקבועים העובדים ומספר 1,803 - ב יופחת
 והתאמתה החברה, של יותר יעיל ניהול שיאפשר באופן בחברה העבודה ביחסי
הנוכחי. הענף למבנה

 את ותעשה תפעל החשמל חברת ־ החשמל חברת של הפיננסית איתנותה חיזוק )6
 ואושרה החברה ידי על שגובשה עסקית בתכנית לעמוד מנת על ידה על הניתן כל
על שנקבעו פיננסית איתנות וביעדי ,2018 במאי 10 ביום הדירקטוריון ידי על
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ביעדים. העמידה אחר ויבקר יעקב המדינה מטעם צוות בסיסה.

 בסעיף כאמור החשמל, בחברת מבני ושינוי החשמל במשק הרפורמה מימוש לצורך .2
:שלהלן הפעולות כל את לבצע א,

 בסמכותם שימוש לעשות השרים) - (להלן האנרגיה שר ועל האוצר שר על להטיל )1
 החברות חוק ־ (להלן 1975התשל״ה- הממשלתיות, החברות חוק לפי

המערכת. מנהל לחברת דירקטורים ולמנות הממשלתיות),
 החשמל רשות עם התייעצות לאחר הצורך, לפי להתקין, האנרגיה שר על להטיל )2

 לבעל הנוגעות החשמל, משק לחוק )6ו-( )4א)((7 סעיף לפי תקנות הצעתה, לפי או
מערכת. לניהול רישיון

 המערכת לניהול רישיון להעניק האנרגיה שר ועל החשמל רשות על להטיל )3
 החשמל משק חוק לפי רישיון כבעלת תפעל שהיא מנת על המערכת מנהל לחברת

ההפעלה). מועד - (להלן הממשלה החלטת קבלת ממועד חודשים 18 בתוך
לרכישה, אחראית תהיה המערכת מנהל שחברת היתר, בין ייקבע, ברישיון

 במצבי המוקצים וסולר נוזלי טבעי (גז המשקיים הדלקים והקצאת אחסון
 המועד שייקבע. ממועד החל חשמל), ליצרני המערכת מנהל ידי על במשק מחסור
 באשר הממשלתיות החברות רשות עם התייעצות לאחר האפשרי, להקדם ייקבע

החברה. של הפיננסי למצבה
 לפי אישור החשמל לחברת לתת השרים על להטיל חדש אספקה רישיון למתן עד )4

 כא),(10 בסעיף כמפורט בסייבר פעילות לביצוע החשמל, משק לחוק ד)(6 סעיף
החשמל. רשות עם בהתייעצות

 האוצר שר ובהסכמת החשמל רשות עם בהתייעצות האנרגיה שר על להטיל )5
 עדכון לשם החשמל, משק לחוק 19 סעיף לפי הנדרשות הפעולות את לבצע

- אלה לכל בהתאם החשמל, משק של הפיתוח תכנית

 שניתן תכנית לרמת (עד סטטוטורי תכנון רידינג באתר תקדם החשמל חברת .1
 התכנון הליכי להשלמת להביא במטרה בכלל) ועד היתרים, מכוחה להוציא
מחז״ם) - (להלן משולב מחזור בטכנולוגית ייצור יחידות שתי להקמת

 את תגיש החשמל חברת תחמ״ש). - (להלן משנה ותחנת טבעי גז באמצעות
 במוסד הסביבה, על השפעה תסקיר לרבות הפקדה, לאישור המסמכים

הממשלה. החלטת קבלת מיום חודשים 18 תוך הרלוונטי, התכנון
 מפורטת לתכנית סטטוטורי תכנון תקדם החשמל חברת הצורך, במידת .2

א׳. לנספח ב)(1 בסעיף כאמור שיימכרו נוספים יצור באתרי
 גז באמצעות הפועלים מחז״מים שני תקים 12 בסעיף האמורה הבת חברת .3

 (סטיה מגה־וואט 1200 כ־ של כולל מותקן בהספק רבין אורות באתר טבעי
 יחל הראשון המחז״ם זה). מהספק לסטיה תיחשב לא 5% של מעלה כלפי

 אתר מכירת לאחר רק תחל השני המחז״מ והקמת 2022 יוני חודש עד לפעול
 המחז״מים שני חובב. רמת אתר למכירת תחרותי הליך ופרסום תבור אלון
בשוק. הקיימים למוצרים בהתאם לפחות, H בטכנולוגית יהיו

 2018 בשנת ₪ מליון שלושה המדינה מתקציב המערכת מנהל לחברת להעביר )6
 ולאישור דין לכל בכפוף וזאת מניות, הקצאת כנגד ,2019 בשנת ₪ מליון ועשרה

הממשלתיות. החברות לחוק 10 סעיף לפי הכנסת של הכספים ועדת
 במאי 15 מיום 542 מישיבה )1245( 2 מס׳ החשמל רשות החלטת את לרשום )7

ביוני 12 מיום 518 מישיבה )1169( 13 מס׳ החלטה לפרשנות המתייחסת 2018
החשמל. חברת של הגז בהסכם ־ TC^ להכרה התנאים שעניינה ,2017

במאי 15 מיום 542 מישיבה )1253( 1 מס׳ החשמל רשות החלטת את לרשום )8
התחרותי ההליך לקראת לפרסם שבכוונתה האסדרה במסגרת לפיה ,2018
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 בעד לחברה התמורה הכוח, תחנות למכירת לישראל החשמל חברת שתקיים
 המכירה משווי תפחת לא האמורה התמורה הוגן. בשווי תהיה האתרים מכירת

 של התעריפי השווי - המכירה״ ״שווי זה לעניין הקרקע. שווי בתוספת האתר של
 בשל ישיר באופן תיווצר ואשר הרשות ידי על שתוכר עלות כל בתוספת האתר
 שיפונו החשמל חברת תשתיות של ובינוי פינוי בשל לרבות המכירה, הליך

עלויות. לבקרת בכפוף האמור, מהאתר
 תעריפים כללים, מידה, אמות של קביעה לבחון החשמל רשות את להנחות )9

:אלה בנושאים והחלטות
 בין המערכת, מנהל חברת לבין החשמל חברת בין מידע העברת .1

לאחריו, שייצבר למידע ובין ההפעלה למועד עד שנצבר למידע בהתייחס
- זה ובכלל
 הנתונים בסיסי זה ובכלל מהחברות, אחת לכל הנדרש המידע )1

 התקשורת תשתיות דרך המועבר והמידע המערכת לתכנון המשמשים
וכד׳). PLC, RTU אופטיים, סיבים (מיקרו-גל,

המידע. העברת אופן )2

 בת חברת או החשמל חברת ייחשפו שאליו המידע על הגבלות הטלת )3
בתחרות. פגיעה מניעת לצורך שלה,

 כל של ומשך תזמון לאשר המערכת, מנהל חברת סמכות הפעלת אופן .2
 ברכיבי וההשנאה, ההולכה במערכת הייצור, ביחידות התחזוקה עבודות

הטבעי, הגז ובמערכות המערכת, ניהול תפקוד על המשפיעים התקשורת
 תתייחס האסדרה המערכת. שרידות על השפעה או השבתה שמשמעותן

 ההולכה מערכת של רכיבים או ייצור יחידות בהוצאות לעיכוב גם
פיתוח. או לתחזוקה

המערכת, מנהל ידי על החלוקה ברשת בגז יצור מתקני של העמסה אופן .3
 אלו מתקנים של תפעוליים הסכמים על וחתימה הרשת לאילוצי בכפוף

החלוקה. רישיון בעל מול

 ממועד החל כי החשמל חברת הודעת את בפניה רושמת הממשלה .4
 המיתוג פעולות מראש, מתוכננות מיתוג פעולות של במקרה ההפעלה

 בנסיבות המערכת. מנהל חברת באישור ההולכה פיקוח ידי על יבוצעו
 אינן המערכת מנהל בחברת המפקח של דעתו שקול פי שעל חריגות

 מנהל חברת ידי על המיתוג יבוצע מראש אישור מתן מאפשרות
 אסדרה לקבוע החשמל רשות מסמכות לגרוע כדי באמור אין המערכת.

 חברת עם היוועצות תתקיים האסדרה קביעת במסגרת זה. בהקשר
 חברת שבכוונת יחידה הולכה- פיקוח זה לענין המערכת. ומנהל החשמל

מהרפורמה. כחלק להקים חשמל

 אחת כל יעמיס מערכת לניהול רישיון שבעל כך תחנות העמסת אופן .5
 הממשק וכי ישיר באופן חיוני שירות ספק כל של הייצור מיחידות
 בת חברת שלו חשמל יצרן עם המערכת לניהול רישיון בעל של המסחרי

חברה. בכל אחד מרכז גורם באמצעות יהיה חשמל, יצרן היא שאף

 אתרי של ותחרותי יעיל באופן מכירה שמאפשרת אסדרה פרסום . 6
 חודשים משישה יאוחר לא למכרם, התחייבה החשמל שחברת הייצור

בסעיפים כמפורט חשמל, חברת ידי על תחרותי הליך פרסום מועדי לפני
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 תפורסם האסדרה תבור, אלון הייצור אתר לעניין אי. לנספח ו-(ח) ב)(1
 האסדרה של ראשונים ועיקרים התחרותי, ההליך פרסום למועד עד

הממשלה. החלטת קבלת מיום חודשים שלושה תוך יפורסמו

1

ר

 שני את ותתפעל שתקים הבת לחברת המוכרת העלות קביעת .7
בעלויות. להכרה התפעוליים והתנאים ג)(5 בסעיף הנזכרים המחז״מים

 פרטיים חשמל יצרני כל ובין החשמל חברת שבין ההסכמים הסבת אופן .8
המערכת, מנהל לחברת ההפעלה במועד שיוסבו כך ההולכה, ברשת
ההולכה. לפעילות הנוגעים החלקים למעט

 פרטיים חשמל יצרני כל ובין החשמל חברת שבין ההסכמים הסבת אופן .9
 במועד שיוסבו כך טבעי, גז באמצעות המייצרים החלוקה ברשת

 להיבטים הנוגעים החלקים למעט המערכת, מנהל לחברת ההפעלה
תפעוליים.

 באופן ישמש המערכת מנהל לחברת שיועבר השרון רמת אתר בו האופן .10
הולכה. לפיקוח קבע אתר להקמת עד הולכה, פיקוח לטובת גם זמני

 ההולכה לרשת המתחבר למתקן באשר טו),(10 בסעיף האמור אף על .11
 חלוקת רוח), טורבינות (כגון החלוקה לרשת חיבורים מספר באמצעות
 ובעל ההולכה רישיון בעל המערכת, לניהול רישיון בעל בין הסמכויות

החשמל. רשות להחלטת בהתאם תוסדר חלוקה רישיון

 לרבות לסמכותם, בהתאם להסדיר החשמל, רשות ועל האנרגיה שר על להטיל )10
 האחריות תחומי את כללים, או תקנות פרסום ואישורו, רישיון מתן של בדרך

 הולכה רישיון בעל - (להלן הולכה רישיון בעל המערכת, לניהול רישיון בעל של
 לעניין זה (ובכלל אספקה רישיון ובעל חלוקה רישיון בעל החשמל), חברת או

 שניתן הרישיון פקיעת לאחר החשמל לחברת שיינתנו הרישיונות או הרישיון
 החשמל, משק לחוק )4ד(60 סעיף לפי והוארך ד)(60 סעיף לפי החשמל לחברת

:להלן כמפורט היתר, בין האחוד), (להלן־הרישיון
 התכנית החשמל. משק חוק לפי פיתוח תכנית יגיש המערכת לניהול רישיון בעל .1

 תחנות וכן מיתוג, תחנות ועליון, על-עליון מתח מעגלי של ושדרוג הקמה תכלול
לביצוע. זמנים ולוחות משנה,

 ידי על שהוכנה ההולכה לרשת הפיתוח תכנית לפי לפעול יידרש הולכה רישיון בעל .2
האנרגיה. שר ידי על אושרה ואשר המערכת לניהול רישיון בעל

 לקדם האנרגיה, משרד עם בתיאום אחראי, יהיה המערכת לניהול רישיון בעל .3
 מפורטת מתאר תכנית לשלב בכלל) (ועד עד ההולכה רשת של סטטוטורי תכנון

 לרבות תחמ״ש, תחמ״ג, הולכה, לקווי התייחסות תכלול (התכנית ותקפה מאושרת
הסביבה). על השפעה תסקירי כגון לתכנית, נדרשים מסמכים

 והבניה התכנון חוק לפי הרישוי שלבי כל לקידום אחראי יהיה הולכה, רישיון בעל .4
 ומסמכים להיתר תכנון כולל התקפה המפורטת המתאר תכנית משלב החל

 מתאר תכנית אישור שלצורך ככל התהליך. סיום ועד להיתר הנדרשים סביבתיים
המערכת, ניהול רישיון בעל על־ידי (ג), קטן בסעיף כאמור הנערכת, לתחמ״ש

 חברת ביחידות כיום המבוצעים מפורט לתכנון בדיקות או מסמכים יידרשו
 חברת לנהלי בהתאם המערכת מנהל לחברת לעבור מתוכננות שאינן החשמל,
 נספח נופי, נספח ניסיון, קידוח העמדה, תכנית לחלופות, כללי סידור (כגון החשמל
 חברת ידי על יוכנו הס וכד׳), בינוי נספח אדריכלות, לחלופות, אומדן תנועה,

 הזמנים ללוחות בהתאם והכל המערכת, ניהול רישיון לבעל ויסופקו החשמל,
המערכת. מנהל והנחיות

עד וסולר), נוזלי טבעי (גז המשקיים בדלקים לטיפול אחראית תהיה החשמל חברת .5
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.3 בסעיף כאמור המערכת מנהל לחברת תועבר שהאחריות

 ההולכה מערכת של מערכתי הנדסי לתכנון אחראי יהיה המערכת לניהול רישיון בעל .6
 תרשים של פירוט לרמת עד משנה ותחנות מיתוג תחנות ההולכה, (רשת וההשנאה

 חד־קווית ("סכמה העיקריים הציוד ורכיבי התחמ״ש תצורת את שמתאר
 מפורט הנדסי תכנון (יז). קטן בסעיף כאמור העיקרי הציוד ואפיון עקרונית")

 הסכמות על המבוסס, וכו׳), וחשמל אלקטרו-מכני אזרחי, תכנון העמדה, (תכנית
 על יבוצע (יז), קטן בסעיף שנזכר העיקרי הציוד ומאפייני העקרוניות קוויות החד

ההולכה. רישיון בעל ידי

 ברשת מתקנים של סטטוטורי תכנון לקידום אחראי יהיה חלוקה, רישיון בעל .7
שבאחריותו. החלוקה

 ובדרכים ציבוריים במקרקעין חלוקה שירותי לספק היחידה תהיה החשמל חברת .8
 בעלי בשטחי המצויים ציבוריות בדרכים או ציבוריים במקרקעין למעט ציבוריות,
 יצרן ידי על ניתנים חלוקה שירותי בהם בשטחים ולמעט אחרים, חלוקה רישיונות
 רשת פריסת לענייני ספק, הסר למען בדין. הקבועים לתנאים בהתאם קוגנרציה

 כגון ציבוריות, ובדרכים ציבוריים במקרקעין מתקנים סוגי בין המחברת חשמל
 יישמר כיום, בהם מחלקת לא חשמל חברת אשר רחוב, ותאורת טעינה עמדות
הקיים. המצב

 בין החשמל, חלוקת תבוצע תעשייה, או מגורים ייעודם אשר בשטחים כן, כמו .9
 שלכל ובלבד החשמל, חברת ידי על פרטיים, במקרקעין ובין ציבוריים במקרקעין

 תשתיות תקים לא החשמל חברת כי יובהר אחד. חיבור יינתן נפרדת משפטית ישות
 לכל חשמל תחלק החשמל .חברת אחת משפטית ישות של כאמור שטחים בתוך
 נוסף חיבור ותספק אחר, חלוקה רישיון בעל של החלוקה בתחום שאינה דירה
 מספר בעל למפעל לרבות מפעל, לכל אחד חיבור יינתן תעשייה .באזורי הבית לוועד

 לתעשייה המיועדים בשטחים מבנים אחת. משפטית ישות בבעלות המצויים מבנים
 משפטיות לישויות בחלקם או במלואם והמושכרים אחת ישות בבעלות והמצויים

 מבנים על החשמל. מחברת נפרד חיבור תקבל במבנה נפרדת ישות כל שונות,
 לא זה הסדר לתעשייה, המיועדים בשטחים המצויים לתעשייה משמשים שאינם

יחול.

 רשת קיימת בו במקום חדשה חלוקה רשת תפרוס לא החשמל חברת כי, מובהר .10
 החשמל רשות אם אלא כצרכן, אותו ייראו זה, מקום החוק. תיקון ערב פרטית,

 שאינם חשמל, אגירת מתקן או גנרציה מיקרו יוקמו שבהם במקרים אחרת. תורה
 מתקנים למעט שונים, ולצרכנים לרשת אנרגיה העברת ,שיצריכו פרטי בשטח
 חברת ידי על ותתופעל תוקם הצרכנים לשאר אותם המחברת הרשת צרכן, בחצר

בשטחו. מחלק ידי על או חיוני שירות כספק החשמל

 בהם במקרים אלא פרטיים במקרקעין חשמל תשתיות תקים לא החשמל חברת .11
 מניה מערכת להקמת עדיפות תיקבע חלוקה ברישיון זאת. התירה החשמל רשות

בגבולם. ולמצער פרטיים, למקרקעין מחוץ מונה או

 למערכת וצריכה ייצור מתקני לחיבור סקרים יבצע המערכת לניהול רישיון בעל .12
 ולוחות הפרויקטים ישימות קביעת החשמל. רשות של לאסדרה בהתאם ההולכה,

ההולכה. רישיון בעל עם התייעצות לאחר תיעשה לביצועם, זמנים
 מסמכים לרבות לרשת הייצור מתקן של החיבור קו לרצועת הסטטוטורי התכנון .13

 לניהול רישיון בעל ידי על יוכנו הסביבה, על השפעה תסקיר כגון לתכנית, נדרשים
 בעל של המתאר מתוכנית כחלק ותוגש ההולכה רישיון בעל עם בתאום המערכת

 המפורט התכנון קידום החשמל. רשות שתקבע מידה לאמות בכפוף הייצור, מיתקן
 רישיון בעל ידי על יעשו לקו, המשיקים והפרויקטים החיבור קו של והביצוע
הולכה.

 וצריכה ייצור מתקני של לתחמ״ש טכני תיאום יבצע המערכת ניהול רישיון בעל .14
וסכמה עיקרי ציוד העמדה, (תכנית אישור לשלב עד ההולכה, למערכת המתחברים
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 לבדיקות ועד ההקמה, ניהול ההקמה, בשלב הטכני התיאום המשך קווית). חד
הולכה. רישיון בעל ידי על יבוצע בכלל), (ועד החשמול

 למערכת המתחברים ייצור למתקני טכני תאום יבצע המערכת ניהול רישיון בעל .15
 אלה למתקנים קבלה בדיקת יבצע המערכת ניהול רישיון בעל כן, כמו ההולכה.

 בעלי עם בתיאום המסחרית, הפעלתם וטרם ההולכה לרשת חיבורם לאחר
 לרשת אחד בחיבור המתחבר למתקן קבלה ובדיקות טכני תיאום הרישיונות.

החלוקה. רישיון בעל ידי על יבוצע החלוקה,
 התשתית בתוך ורק אך אגירה מתקני ולתפעל להקים רשאית תהיה החשמל חברת .16

 בתוכנית תקבע כאמור הפיסית בתשתית האגירה ההולכה. רשת של הפיסית
 לתכנן, רשאית תהיה החשמל חברת המערכת. ניהול רישיון בעל שיכין הפיתוח
 החלוקה רשת של הפיסית התשתית בתוך ורק אך אגירה מתקני ולתפעל להקים

החלוקה. ברשת אגירה מתקני לשילוב החשמל רשות שתקבע עקרונות לפי והכל

 במערכת עיקרי לציוד מערכתיות דרישות מסמך יכין המערכת לניהול רישיון בעל .17
 בסיס יהוו אלו דרישות ).System Technical Specification( וההשנאה ההולכה

 עליון. מתח וצרכני פרטיים יצרנים החשמל, חברת של הרכש למפרטי מחייב
 החשמל, חברת ידי על הענין לפי ויתבצעו יוכנו הציוד רכש ותהליך הרכש מפרטי
 ותעודות הזוכה הספק של הטכנית ההצעה עליון. מתח וצרכני פרטיים יצרנים

ידו. על שהוגדרו לדרישות בנוגע המערכת ניהול רישיון בעל לאישור יעברו הבדיקה

 המידה לאמות בכפוף וקריטריונים עקרונות יקבע המערכת לניהול רישיון בעל .18
 החלוקה. במקטע סקרים יוכנו פיהם שעל רישיונו, ולתנאי החשמל רשות שתקבע

 הקריטריונים יישום אופן על השגה החלוקה. רישיון בעל ידי על יבוצעו הסקרים
 לחברת לתת רשאית שתהיה המערכת מנהל חברת לבחינת תועבר הסקר, בתוצאות
לנכון. תמצא כך אם הסקר, לתיקון הוראות החלוקה

 למידע חופשית גישה אספקה רישיונות לבעלי לתת יחויב חלוקה, רישיון בעל .19
 המידע כל כן, כמו הצרכנים. באישור לקוחותיהם, של החשמל ממוני המופק

 ידי על שיקבעו ככל נוספים לגורמים וכן המערכת מנהל לחברת יועבר מהמונים
קביעתן. ממועד והחל הרשות שתקבע מידה לאמות בכפוף והכל החשמל, רשות

 מישיבה 1 מס׳ רשות בהחלטת (כהגדרתם ההיסטוריים״ ה״מחלקים שטח גבול .20
 טבעי גידול שיאפשר באופן החלוקה ברישיון ייקבע )2009 באוגוסט 11 מיום 272
 תובטח שבו באופן מקרה ובכל המאושר, ההיסטורי החלוקה בשטח השימוש של

ח).(14 בסעיף להלן כאמור החלוקה רישיונות חלוקת שיעור מגבלת
 אלה שירותים לספק רשאית תהיה החשמל חברת האחוד, הרישיון פקיעת לאחר .21

:נלווית כפעילות
 עליון עליון, על במתח האספקה במקטעי הצרכנים לכלל סייבר שירותי )1

נמוך. במתח ולצרכנייה וגבוה
 מסך 75% של משיעור ירד החשמל חברת של הצרכנים שמספר מיום )2

 הצרכנים לכלל סייבר שירותי ־ נמוך במתח האספקה במקטע הצרכנים
 בלבד נמוך מתח לצרכני אנרגטית והתייעלות חכם" "בית ושירותי

לחברה). שיינתן האספקה ברישיון יוגדר זה (נושא

 אופי על מידע מתן שירותי הם זה, לעניין אנרגטית והתייעלות חכם" "בית שירותי
 בנוגע ייעוץ מתן שירותי חשמל, מתקן/מכשיר בכל הצרכן של החשמל צריכת

 מכשירי על שליטה שירותי וכן בהם השימוש וייעול החשמל צריכת הפחתת ליכולת
 של הפרטי במתקן מתאים מכשור התקנת באמצעות לרבות מרחוק, ביתי חשמל
השליטה. שירותי לצורך הצרכן

 אלא וגבוה, עליון עליון, על במתח האספקה במקטע תתחרה לא החשמל, חברת .22
 בין בשנית, ייבחן הנושא שנים 5 לאחר החשמל; רשות שתקבע התעריף את תגבה
 משרד האנרגיה, משרד החשמל, רשות ידי על בשוק, התחרות לתנאי בהתאם היתר

 ייפתח שזה ככל נמוך, במתח האספקה במקטע העסקיים. ההגבלים ורשות האוצר
ובכפוף הוגן (באופן להתחרות רשאית תהא החשמל חברת הדרגתי, באופן לתחרות
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 במקטע הלקוחות ממספר 60% מ- ירד לקוחותיה שיעור אם רק שתקבע) לאסדרה
נמוך. במתח אספקה

 וההשנאה ההולכה מערכת הפעלת לצורך הולכה פיקוח יבצע הולכה רישיון בעל .23
 פעולות שתיקבע. ככל לאסדרה ובכפוף מערכת ניהול רישיון בעל להנחיות בהתאם

ד).(9 בסעיף כאמור יבוצעו מיתוג
 התשתיות בתחום כמקובל ממושכת לתקופה יינתנו ולחלוקה להולכה הרישיונות .24

והמים. הטבעי הגז ענפי כדוגמת הציבוריות,
 חלוקה ברשת חשמל מיצרני חשמל לרכישת בהסכמים יתקשר חלוקה רישיון בעל .25

מתחדשת. אנרגיה באמצעות המייצרים

 לאישור לממשלה החלטה הצעת להגיש האוצר ושר האנרגיה שר על להטיל )11
 )9(א)(11 סעיף לפי בחו״ל עסקי לייזום בת חברה להקים החשמל חברת החלטת

 באישור הצורך בחינת לאחר הנדרש, ככל וזאת, הממשלתיות, החברות לחוק
 כי ייקבע ההקמה בהחלטת זו. לבחינה ובכפוף החשמל משק לחוק ד)(6 סעיף לפי

 שר יהיה הממשלתיות, החברות חוק לפי החברה עניני על אחראי שיהיה השר
 בחוזים יועסקו החברה עובדי שכל היתר בין ייקבע ההחלטה במסגרת האנרגיה.

וחמישה. עשרים על יעלה לא ומספרם אישיים

 של מלאה בבעלות בת חברה להקים החשמל בחברת החלטה שתתקבל ככל )12
 באורות מח״זמים שני של ותחזוקה תפעול הקמה תכנון לצורך החשמל חברת
 לפי לממשלה החלטה הצעת להגיש האוצר ושר האנרגיה לשר להורות רביו,
 החשמל. חברת החלטת לאישור הממשלתיות החברות לחוק )9א)((11 סעיף

 מעשרה יותר תעסיק לא הבת שחברת היתר, בין ייקבע, ההחלטה במסגרת
 ההקמה התכנון, שירותי את תרכוש אישיים, בחוזים יועסקו כולם אשר עובדים
 בעצמה תתקשר ולא החשמל, מחברת המחז״מים שני של והתחזוקה התפעול

 קבע דרך אלה קבלנים של עובדים להעסקת ושירותים אדם כוח קבלני עם
 שני של והתחזוקה התפעול ההקמה כי יובהר ספק הסר למען בחצריה.

 שירותים רכישת באמצעות הבת חברת במסגרת ורק אך ייעשו המחז״מים
 האמורים המחז״מים שני תכנון הבת, חברת הקמת מיום החל החשמל. מחברת

 החשמל. מחברת שירותים רכישת באמצעות הבת חברת ידי על ורק אך ייעשה
 חוק לפי החברה עניני על אחראי שיהיה השר כי ייקבע ההקמה בהחלטת
האנרגיה. שר יהיה הממשלתיות, החברות

 לא הממשלה דיבידנדים, לחלק שלא יחליט החשמל חברת שדירקטוריון ככל )13
הממשלתיות, החברות לחוק ג)(33 סעיף לפי דיבידנדים לחלק החברה את תחייב

 כפי הסופיים הפיננסית האיתנות ליעדי להגעה עד או 2025 שנת לסוף עד
 המוקדם לפי ,2018 במאי 10 מיום החשמל חברת דירקטוריון בהחלטת שאושרו
מבניהם.

 חוק תזכיר הממשלה, החלטת קבלת מיום ימים 7 תוך להפיץ השרים, על להטיל )14
 התשנ״ח- ציבוריים, בגופים הביטחון להסדרת והחוק החשמל משק חוק לתיקון

 ככל הבאים, בנושאים זה ובכלל זו החלטה יישום לצורך הנדרש ככל 1998
־ הנדרש

 ההולכה, לרשת פיתוח תכנית הכנת בעת יכלול, המערכת לניהול רישיון בעל .1
 לחלופות בנוגע ההולכה רישיון בעל עם ויתייעץ הפיתוח בתכנית זמנים לוחות

 בעלי בין הסכמה אי שישנה ככל זמנים. לוחות לרבות התכנית ותכולת
 הרישיון בעל שלה, הזמנים לוחות או התכנית לישימות באשר הרישיונות

 בעת האנרגיה שר בפני ההולכה רישיון בעל עמדת את יביא המערכת לניהול
לאישור. הפיתוח תכנית הגשת
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 על בו למועד עד הנמכרים הייצור באתרי חשמל חברת של הייצור רישיונות הארכת .2
 שר באישור החשמל רשות היצור. באתרי החזקה את למסור חשמל חברת

 הרישיונות את להאריך רשאית תהיה במסירה, עיכוב נוצר בו במקרה האנרגיה,
שנה. חצי על תעלה לא תקופה שכל ובלבד תקופות למספר

 החשמל משק לחוק 19 לסעיף בהתאם פיתוח תכנית המכין חלוקה רישיון בעל .3
 שבין בממשקים הקשורים ההיבטים בכל מערכת, לניהול רישיון בעל ידי על יונחה

מערכתית. השפעה שלהם החלוקה למערכת ההולכה מערכת
 אתרי ביתר הנמצאות הייצור ליחידות החשמל חברת של הייצור רישיונות הארכת .4

יחידה. כל של ההנדסיים חייה לתום עד וזאת נמכרים, שאינם הייצור
 בתנאים חדשים רישיונות למתן עד חשמל חברת של האחוד הרישיון הארכת .5

 או החשמל לחברת נפרד רישיון לגביה שיינתן ממנה חלק או פעילות כל :הבאים
 כמפורט תהיה הפעילות האספקה ובמקטע האחוד, ברישיון עוד תיכלל לא לאחר
מחדל. ברירת כמספק תשמש חשמל חברת וכן להחלטה, (כב) 10 בסעיף

 בהקמה, לעסוק יורשו לא שלה, בת וחברות בהולכה, העוסקת ממשלתית חברה .6
אלו, לפעולות בנוגע יעוץ או בישראל, כח תחנת ותכנון שחלוף, תחזוקה, תפעול,

 לענין למעט והכל הישראלי, החשמל במשק הפועל אחר גורם עבור או עצמן עבור
 תפעול רבין, אורות בתחנת מחז״מים שני של ותחזוקה תפעול הקמה תכנון

 אתרי לגבי סטטוטורי תכנון הממשלתית, החברה שבחזקת כח תחנות של ותחזוקה
 והשאלת לכך, הדרוש ההנדסי והתכנון ו-(ב) א)(5 בסעיף כאמור הנמכרים היצור

 בהתאם שנים 5 על תעלה שלא לתקופה הנמכרים היצור אתרי של לרוכשים עובדים
שייחתמו. הקיבוציים בהסכמים לאמור

יצור. ברישיונות להחזיק רשאי יהיה לא מערכת לניהול רישיון בעל .7
 10% על יעלה לא החשמל חברת בבעלות שאינם במשק החלוקה רישיונות היקף .8

 החלוקה בשטחי השנתית הצריכה בגידול שיעור בתוספת השנתית, הצריכה מהיקף
 ייכללו אשר הרישיונות בעלי סוגי זו. במסגרת יכללו אשר הרישיונות בעלי אותם של

 קבלו או חלוקה רישיון לקבלת בקשה שהגישו תעשיה אזורי הם: זו, במסגרת
 המידה באמות כהגדרתם היסטוריים מחלקים זו, החלטה מועד עד חלוקה רישיון
 רשות ידי על שהוענק הרישיון בתחום (חמ״י) בע״מ ירושלים מחוז החשמל וחברת

החשמל.
 את ותפעיל שתקים החשמל חברת של הבת לחברה יצור רישיון להעניק יהיה ניתן .9

החשמל. משק לחוק )3ז)((6 סעיף הוראות אף על רבין באורות המחז״מים שני
 ו)(6 סעיף וביטול הולכה, וכן לאספקה רישיון עם יחד לחלוקה רישיון מתן התרת .10

החשמל. משק לחוק
 פעילות והגדרת חלוקה" "רישיון להגדרות חכמה", "מניה לרבות מניה, הוספת .11

 כאמור שתקבע להסדרה בהתאם גלוי יהיה והמידע זו, בהחלטה כמפורט חלוקה
יט).(10 בסעיף

 הדבר אם חלוקה רישיון מתן על האוסר החשמל, משק לחוק )3ח)((6 סעיף ביטול .12
במשק. החלוקה מהיקף יותר או 25% יחזיק הרישיון שמקבל לכך יביא

 בחזקתו או בבעלותו שמי שיובהר כך החשמל משק בחוק "צרכן" הגדרת תיקון .13
 אותו יראו ציבורית, דרך ידי על נחצים שלא רציפים מקרקעין שטחי כדין, הבלעדית
צרכנים. סוגי תגדיר החשמל רשות כ״צרכן".

 להגדרה שיתווסף כך החשמל משק בחוק מערכת" לניהול "רישיון הגדרת תיקון .14
 הקצאתם במשק, מחסור במצבי החשמל משק את שישמשו דלקים רכישת

לעיל. 3 בסעיף כאמור שייקבע במועד החל וזאת חשמל ליצרני ומכירתם
 עמידה אי בשל גם רישיון לבטל יהיה שניתן כך החשמל משק לחוק א17 סעיף תיקון .15

מידע). מסירת (כגון חיוני שירות ספק רישיון בעל של אחרות בחובות
 של נכסיה להסדר מתווה שעניינה 2018 בינואר 11 מיום 3444 להחלטה בהמשך .16

 האנרגיה ושר האוצר ששר כך יתוקן החשמל משק לחוק 62 סעיף החשמל, חברת
 חשמל חברת בין והזכויות הנכסים חלוקת את המסדיר הסכם לאשר רשאים יהיו
 לא כאמור שחלוקה ובלבד משקיות, תועלות באישורו יש כי ראו אם המדינה ובין

 לעניין (ואולם המס חוקי לענין כמכירה זאת יראו ולא דין כל לפי במס תחויב
את יראו ,1963התשכ״ג- ורכישה), (שבח מקרקעין מיסוי וחוק הכנסה מס פקודת

■hlC
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 הרכישה שווי המקורי, המחיר יתרת שחולקו, והזכויות הנכסים של המקורי המחיר
החלוקה). טרם שהיו כפי הרכישה, ויום

 הביטחון להסדרת לחוק והחמישית השניה לתוספות המערכת מנהל חברת הוספת .17
.1998התשנ״ח־ ציבוריים, בגופים

 חשמלי לרכב טעינה עמודי והפעלת הקמה לפיה שנים שש בת מעבר הוראת לקבוע .18
רישיון. תדרוש ולא שתקבע לתקופה אספקה פעילות תהווה לא

 דחופה פעולה ביצוע לשם חיוני שירות ספק רשיון לבעל למקרקעין כניסה הסדר .19
 בעל הסכמת את לקבל מבלי לרכוש או לאדם נזק למניעת בטיחות מטעמי החיונית

 המקרקעין לבעל הודעה שתשלח ובלבד המנהל מאת הרשאה בלא או המקרקעין
הדחופה. הפעולה מביצוע שעות 48 מ יאוחר לא ולמנהל

 התקציבים על הממונה נציגי ובהשתתפות החשמל, רשות בראשות צוות להקים )15
 האוצר, במשרד הכללי והחשב הממשלתיות החברות רשות האוצר במשרד
 לניהול בחברה שתוקם המסלקה של פעילותה לניהול העקרונות את שיבחן

 קיזוז (לדוגמא המסלקה ניהול למנגנון חלופות הצוות יבחן זה בכלל המערכת.
 מנהל חברת החשמל, חברת של האשראי לסיכוני לב בשים והכל תשלומים)

 הפיננסית האיתנות על ולהשפעות החשמל במשק הרישיונות בעלי ויתר המערכת
 למען ההפעלה. למועד עד ייקבע שהמנגנון שמבטיח באופן החשמל, חברת של

 החשמל רשות בהחלטות יעוגנו המסלקה לפעילות הנוגעות ההסדרות ספק, הסר
דין. כל לפי לסמכותה בהתאם

 על הממונה חברים שבו הממשלתיות החברות רשות מנהל בראשות צוות להקים )16
 יעקוב אשר מטעמם, מי או האנרגיה משרד מנכ״ל הכללי, החשב התקציבים,

 אחר עימה, התייעצות ותוך לצוות החשמל חברת דיווחי בסיס על ויבקר,
 התכנית שבבסיס ההנחות והתקיימות הפיננסית האיתנות ביעדי העמידה
 ,2018 במאי 10 מיום החשמל חברת דירקטוריון בהחלטת שאושרה העסקית
 לאחר בסמוך או לשנה אחת יתכנס הצוות ;המבני ולשינוי לרפורמה הנוגעות

 באופן המשפיע בחברה הרפורמה ליישום ישיר קשר בעל משמעותי אירוע קרות
 אירוע - (להלן החברה של הפיננסית האיתנות ביעדי העמידה על מהותי

 מהותית חריגה קיימת כי שיוסכם ככל מביניהם. המוקדם לפי משמעותי),
 התכנית שבבסיס מההנחות או הפיננסית, האיתנות ביעדי מהעמידה צפויה

 2018 במאי 10 מיום החשמל חברת דירקטוריון בהחלטת שאושרה העסקית
 לדרכי ביחס החברה עם דיונים יקיים הצוות המבני. ולשינוי לרפורמה הנוגעות

 להעביר יוכלו העובדים נציגי משמעותי, אירוע שיתרחש ככל ;אפשריות פעולה
 לאחר וזאת הפיננסית האיתנות על האמור האירוע להשלכות התייחסות לצוות

צוות. בפני בנושא עמדתם את ולהציג הנושא, על החברה הנהלת עם שדנו

 האנרגיה משרד מנכ״ל בראשות ולממשלה החשמל לחברת משותף צוות להקים )17
 החשב נציג תקציבים, אגף נציג החשמל, רשות נציג בהשתתפות מטעמו מי או

 החברות רשות ונציג האנרגיה משרד נציג ישראל, מקרקעי רשות נציג הכללי,
 שוטפים עדכונים קבלת באמצעות המכירה תהליך את ילווה אשר הממשלתיות

 החשמל שחברת ייצור אתר בכל הקיימים החסמים את וימפה, החשמל מחברת
 מקרקעין, סוגיות לרבות הייצור), אתרי ־ (להלן למוכרם התחייבותה על הודיעה

 הסכמי והסבת החלפים נושא ידון זאת, במסגרת וכדומה. לחירום דלק מיכלי
 יבוצע התחנות למכירת התחרותי ההליך המיפוי, בסיום טווח. ארוכי תחזוקה

עצמה. החשמל חברת ידי על

 דירקטוריון החלטת את הממשלתיות החברות לחוק )8א)((11 סעיף לפי לאשר )18
 צמצום של בדרך בחברה מבני שינוי לענין 2018 במאי 10 מיום החשמל חברת

בהחלטה כמפורט אחות לחברה המערכת מנהל פעילות ומכירת הייצור פעילות

J‘/c
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זו.

 האוצר, שר ובהסכמת החשמל רשות עם בהתייעצות האנרגיה שר על להטיל )19
 קבלת מיום יום 120 תוך ההולכה לרשת הפיתוח תוכנית בחינת את לסיים

זו. ממשלה החלטת

 ובהשתתפות האוצר משרד ומנכ״ל האנרגיה משרד מנכ״ל בראשות צוות להקים )20
 הממונה הכללי, החשב אגף הממשלתיות, החברות רשות תקציבים, אגף נציגי

 מעקב יבצע אשר החשמל, ורשות העסקיים ההגבלים על הממונה השכר, על
הדרך. ואבני הזמנים בלוחות עמידה זה ובכלל זו החלטה יישום אחר

 ורשות האוצר משרד נציגי ובהשתתפות החברות רשות בראשות צוות להקים )21
 פעילות על לדיווח המודל את החשמל, חברת עם בהתייעצות יקבע אשר חשמל,

 חברת של המבקר החשבון רואה של לבקרה (בכפוף נפרדים רווח במרכזי
 ושיוך שקיפות שיאפשר באופן ואספקה, ייצור חלוקה הולכה, במקטעי החשמל)

 למקטעים נפרדים כספיים דוחות פרסום לחייב כדי באמור אין כי יובהר עלויות
אלו.

 מסמך לפרסם בכוונתה כי עסקיים הגבלים על הממונה הודעת את לרשום )22
 לחוק 11 סעיף לפי הייצור אתרי במכירת ענפית לתחרות לייעוץ עקרונות
 27 ליום עד וזאת ,2013התשע״ד- הריכוזיות, וצמצום התחרות לקידום

.2018 בספטמבר

 ידי על אושרו אשר חשמל, חברת התחייבויות על מבוססת זו החלטה )23
אי. בנספח כמפורט החברה, דירקטוריון

 5 מיום 34 5 מס. ממשלה להחלטת 16 סעיף את לבטל (א) )24
 למועד שעד כך המאוחדת, החשמל רשות הקמת שעניינה 2 015 באוגוסט

 ההפעלה ממועד חודשים עשר משנים מאוחר יהיה שלא השר שיקבע
 כמשמעותה הייעודית הרשות תהיה החשמל חברת , ההעברה) מועד (להלן:
" יהיה החברה ומנכ״ל )1716 החלטה - (להלן 1716 בהחלטה  ר יו
.הרשות

 לרבות הדרושים, הצעדים את לבצע החשמל ורשות האנרגיה שר את להנחות (ב)
 ואילך ההעברה שממועד כך יידרש, אם חקיקה, תיקון של בדרך או רגולטורית הסדרה
 ניהול חברת מנכ״ל יעמוד ובראשה המערכת ניהול חברת תהיה הייעודית הרשות

המערבת.

 לרבות הדרושים, הצעדים את לבצע החשמל, ורשות האנרגיה שר את להנחות (ג)
 להבטיח מנת על "דרש, אם חקיקה, תיקון של בדרך או רגולטורית הסדרה של בדרך
 לצרכים מענה מתן שעניינן חירום, בזמן האנרגיה שר מהחלטות הנובעות יות1שעל

 כעלויות התעריף במסגרת יוכרו דעתם, לשיקול בהתאם החירום, מזמן הנובעים המיד״ם
 זה בסעיף הנדרשים התיקונים את לבצע עלויות. לבקרת בכפוף חיוני, שירות ספק

 נדרשים לא הנושא הסדרת לצורך כ׳ יוסכם אם אלא 14 פסקה לפי שיופץ החוק בתזכיר
חקיקה. תיקוני
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הסבר

כללי רקע

 - (להלן בע״מ לישראל החשמל חברת של מוחלטת כמעט בשליטה מאופין בישראל החשמל משק
 אספקה חלוקה, הולכה, ייצור, - המשק מקטעי בכל הפועל אנכי מונופול שהיא החשמל), חברת
 לתחרות והאספקה הייצור מקטעי פתיחת של מהלך החל האחרונות בשנים אומנם המערכת. וניהול

 מהחשמל 70% כ־ מייצרת החשמל חברת כיום עדין אך פרטיים, ליצרנים רישיונות הענקת באמצעות
 לעיל כאמור במשק. מהחשמל 85% כ־ לצרכנים ומספקת במשק) הזמין מההספק 80% כ- (ומחזיקה

 משק של תקין יומיומי לתפקוד אחראית זו ובמסגרת המערכת, לניהול אחראית אף החשמל חברת
 ואזוריות ארציות ביקוש ותחזיות רשת הקמת בהיבטי הארוך לטווח פיתוחו לתכנון וכן החשמל

הארוך. לטווח

 . תחרות של התפתחותה מונעת החשמל משק מקטעי בכל החשמל חברת של המקבילה פעילותה
 כוח להפעלת אינהרנטי חשש מקים הפעילות ממקטעי אחד בכל החשמל חברת של הדומיננטי מעמדה

 דחיקת תוך וחלוקה), הולכה המערכת, (ניהול יחיד כמעט או יחיד ספק היא שבו במקטע על-ידה שוק
 (יצור בה להתחרות אחרים של לניסיונות חשופה היא שבו אחר, במקטע התחרות וצמצום מתחרים

ואספקה).

 משמעות רבי תהליכים מספר של בעיצומם האחרונות בשנים נמצא בישראל החשמל משק
 מעבר , החשמל ייצור במקטע הפעילות ביזור זה ובכלל הממשלה למדיניות בהתאם המקודמים

 ייצור קידום החשמל, אספקת אמינות ועל אנרגטי בטחון על שמירה לצד טבעי בגז לשימוש מאסיבי
 שהציבה ביעדים לעמידה חתירה תוך מזהמים, בדלקים השימוש וצמצום מתחדשות באנרגיות
 גזי פליטות הפחתת שעניינה2ס15 בספטמבר 20ה- מיום 542 מספר ממשלה בהחלטת הממשלה

 את פותחות המשק, מורכבות את מגבירות אלו מגמות ועוד. במשק, האנרגיה צריכת וייעול החממה
 וכן פרטיים) לשחקנים רישיונות הענקת באמצעות היתר, (בין החשמל משק את לייעל האפשרות

החשמל. במשק אנכי מונופול של מקיומו הנובעים העניינים ניגודי את ברור באופן מציפות

 לעמידתה אתגר מציב חשמל חברת של הפיננסי מצבה החשמל, משק במבנה הקיימים לכשלים בנוסף
 בשנת לשיא הגיע חשמל, חברת של נטו הפיננסי החוב המשק. לצרכי הרשת פיתוח כגון במשימותיה

 במחירי חדה ועלייה ממצרים הגז באספקת שיבושים בעקבות ₪, מיליארד 56 על עמד כאשר ,2012
 שלה, האשראי דירוג בירידת לוותה החשמל חברת של הפיננסי החוב בהיקף העלייה הדלקים.
.2012־2013 בשנים חוב לגייס מנת על מהמדינה לערבויות נדרשה אף והחברה

 הגבוהה החוב רמת אך ,2012 שנת מאז הפיננסית איתנותה את לחזק מנת על פועלת החשמל חברת
 תקציב צמצום באמצעות היתר בין מתבצע והדבר וצמצומו, לשירותו רבים משאבים מצריכה

 לסוף נכון החשמל, חברת של הכספיים הדוחות פי על כך, בעיקר. וברשת החשמל במשק ההשקעות
 שלה השנתיות נטו המימון הוצאות והיקף ₪ מיליארד 42 על שלה נטו הפיננסי החוב עמד 2017 שנת
 ,2017-2015 בשנים בממוצע ₪ מיליארד 1.8לכ־ 2014־2012 בשנים בממוצע ₪ מיליארד 2.5 מכ־ ירד

 ירד מוחשיים בלתי ונכסים קבוע ברכוש להשקעה שימש אשר השנתי המזומנים תזרים ובמקביל,
.2017־2015 בשנים בממוצע ₪ מיליארד 3לכ- 2014־2012 בשנים בממוצע ₪ מיליארד 4.9 מכ־

 רפורמה לגבש בניסיון בין־משרדיים, עבודה וצוותי ועדות מספר פעלו האחרונים העשורים במשך
 במקטע התחרות הבטחת על בדגש החשמל, משק של וייעלו פיתוחו המשך את תבטיח אשר ישימה

 האיחוד, של דירקטיבה באמצעות חויבו, האירופי האיחוד מדינות כל 1996ב- כבר כי יצוין הייצור.
 בעשורים בוצעו המערביים החשמל משקי לתחרות.במרבית החשמל במשקי הייצור מקטע את לפתוח

(למעט OECD^ היחידה המדינה הינה ישראל כאשר החשמל, במשק מבניים שינויים האחרונים

02-5006715 פקס: 02־5006711 טלי 91360 ירושלים 36148 ת"ד ,216 יפו ?רח׳
www.mni.gov.il באינטרנט: כתובתנו > ״ ?

http://www.mni.gov.il


-12-

תחרותי. אינו עדיין החשמל ייצור שבה הידרו), או גרעין ע״י מיוצר מהחשמל 90%כ- בה צרפת

 לקידום משרדיהם, מנכ״לי בראשות בינמשרדי, צוות והאנרגיה האוצר שרי מינו 2015 בנובמבר
 במשרד שכר הסכמי אגף תקציבים, אגף נציגי חלק נטלו הצוות בעבודת החשמל. במשק רפורמה
 עבודה תקופת במהלך העסקיים. ההגבלים ורשות החשמל רשות הממשלתיות, החברות רשות האוצר,
 של דינו פסק לביטול המדינה שהגישה עתירה בעקבות (שהתקיים בג״ץ בפני לדיון ובהמשך הצוות

 לא שלעובדים ייקבע המשפט בית כי היתר בין נתבקש העתירה במסגרת לעבודה. הארצי הדין בית
 היא הרפורמה גיבוש טרם המדינה על המוטלת היחידה ושהחובה בנסיבות שביתה זכות קיימת

 ונציגיהם החשמל חברת עובדי ועדי עם היוועצות התקיימה החשמל) חברת בעובדי היוועצות
 ("פורום טבעי בגז הפרטיים היצרנים פורום ונציגי החשמל חברת עם דיונים קוימו וכן מההסתדרות,

 האחרונים, החודשים במהלך אינטנסיביים דיונים לאחר . לבג״ץ) המשיבים אחד שהיה היח״פים״
 בהחלטה מפורטים עקרונותיהם אשר החשמל בחברת מבני ושינוי החשמל במשק רפורמה התגבשה

 ביטוי קבלו אשר החשמל חברת עובדי על להשלכות הקשורים היבטים על הסכמות הושגו בנוסף זו.
.17/05/2018 ביום נחתם אשר קיבוצי בהסכם

:להחלטה א׳ בסעיף בתמצית נזכרים אשר הרפורמה, עיקרי יוצגו להלן

מקטעהייצור: .1

 חשמל חברת הממשלה, החלטת מיום חודשים 60ל- חודשים 18 שבין בתקופה תחנות: מכירת .1
 הספק -מ״ו). (להלן מגהואט 4500 כ- של כולל בהספק מטה, בטבלה כמפורט כוח, תחנות 5 תמכור

טבעי. בגז בייצור חשמל חברת של המותקן מהספק 50%ל־ מעל מהווה זה
ביחס חזקה למסירת אחרון מועד

הממשלה החלטת אישור ליום
היייצור אתר שם

הקובע מהמועד חודשים 18 תבור אלון

הקובע מהמועד חודשים 30 חובב רמת

הקובע מהמועד חודשים 36 רידינג

הקובע מהמועד חודשים 48
חגית

שבנספח) בתשריט כמפורט האתר

הקובע מהמועד חודשים 60 אשכול

 לכ- 2017 בשנת 80%מכ- ירד המותקן בהספק חשמל חברת של השוק נתח הרפורמה יישום לאחר
 הרפורמה במסגרת יועבר כן, כמו מכן. לאחר שנים מספר המותקן מההספק ולכשליש 2026ב- 45%

 החשמל, חברת ובין -רמ״י) (להלן ישראל מקרקעי ורשות המדינה בין שנחתם להסכם ובהתאם
 הקמת הנמכרים, באתרים חפחמית. D תחנה להקמת בעבר יועד אשר רוטנברג מתחנת שטח

 את תמצה כוח לתחנות היום כבר המיועדים בשטחים פרטיים גורמים על־ידי ייצור יחידות
 להקצות צורך ללא הקרקע, של יעיל ניצול ותבטיח זה מסוג בפרויקטים הפרטי המגזר יתרונות
נוספים. פתוחים שטחים

 באתר מחז״מים 2 תקים חשמל חברת של הבת חברת החשמל: חברת של בת חברה ע״י הקמה .2
 המייצרים ),5% של מעלה כלפי לסטיה אפשרות (עם מ״ו 1200כ- של בהספק בחדרה רבין אורות

 ויביאו באתר 1־4 הפחמיות הייצור יחידות של מהירה סגירה תתאפשר ובכך טבעי גז באמצעות
 של משותפת להחלטה בהתאם הינה הפחמיות היחידות סגירת כי יצוין בפחם. השימוש לצמצום

 הקמת תחנותיה, מכירת להקדמת חשמל חברת את לתמרץ מנת על הסביבה. והגנת האנרגיה שרי
 רמת אתר למכירת התחרותי ההליך ובפרסום תבור אלון תחנת במכירת מותנית השני המחז״מ

חשמל. חברת ידי על חובב,
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 שנות לאחר הדרגתי באופן הייצור ממקטע החשמל חברת יציאת את להבטיח כוונה מתוך .3
 בסעיף כמפורט יתוקן החשמל) משק חוק - (להלן 1996התשנ״ו- החשמל, משק חוק הרפורמה,

 יתכננו יקימו, לא השאר, בין שלה, הבת חברות או חשמל חברת כי שמבהיר באופן להחלטה ו)(14
 להן שיותר מה אחרלמעט עבור או עבורן לכך בנוגע ביעוץ יעסקו ולא כוח תחנות ישחלפו או

 הנמכרים. הייצור אתי לגבי סטטוטורי ותכנון תחנותיהן של תחזוקה פעילות כגון בחוק במפורש
זו. להחלטה כנספח המצורפות המדינה כלפי חשמל חברת בהתחייבויות נזכר הדבר בנוסף

וחלוקה) (הולכה הרשת מקטע .2

 לפעילות באשר קוו הסטטוס ישמר החלוקה במקטע הרשת. במקטעי מונופול תישאר חשמל חברת .4
 תכנית תבוצע בנוסף, הרשת. במקטעי הפועלות אחרות פרטיות וישויות ההיסטוריים המחלקים

החלוקה. רשת ובפיתוח ההולכה רשת בפיתוח מאסיבית השקעות

המערכת ניהול .3

 ניגוד את ולהפחית החשמל, משק את המאפיינת האנכית האינטגרציה את לצמצם במטרה .1
 תפ״ט המערכת, ניהול יחידות פעילות זה (ובכלל המערכת ניהול פעילות החברה בתוך האינטרסים

 ניהול חברת נפרדת, ממשלתית לחברה החשמל מחברת תעבור ושווקים) לסטטיסטיקה והיחידה
 דירקטורים לה למנות יש אך קיימת בחברה מדובר .המערכת) מנהל חברת ־ (להלן בע׳׳מ המערכת
 לקליטת להיערך לה לאפשר מנת על להחלטה))24ו-( )1ב( בסעיפים (כמפורט כספים בה ולהשקיע
הפעילות.

 זה ובכלל החשמל משק בחוק כמשמעו המערכת בניהול תעסוק המערכת מנהל חברת .2
 תכנון בחשמל, סחר מנגנוני תפעול כח, תחנות והעמסת החשמל משק של האופטימיזציה

 כאמור כן, כמו במשק. הביקושים ותחזיות טווח ארוך ותכנון ההולכה רשת של והנדסי סטטוטורי
 הממשלתיות החברות רשות עם התייעצות לאחר ייקבע (אשר עתידי במועד להחלטה )3ב( בסעיף
 וטיפול אחסון לרכש, האחריות את לידיה תקבל החברה החברה) של הפיננסי למצבה בנוגע

הצורך. לפי ליצרנים ולמכירתם נוזלי) טבעי וגז (סולר החשמל במשק המשקיים בדלקים

האספקה מקטע .4
 מאגר וגבייה, חשבונות הפקת מערך נדרשים כך לצורך . לצרכן החשמל מכירת הוא האספקה מקטע

 טכנולוגיים שירותים להינתן עשויים זה במקטע לקוחות. שירות ומוקד הצרכן, נתוני היסטוריית
 דין) לכל (בכפוף שיפעלו אספקה רישיונות בעלי שיהיו ויתכן החשמל לצריכת נלווים אשר חדשניים

 להתנהל הצרכן על יקלו ובכך אחת לחבילה וכוי) אינטרנט גז, מים, כגון שירות( תחומי לאגדמספר
 לקבוע האנרגיה ולשר החשמל לרשות להורות מוצע ההחלטה במסגרת שונים. תשתית ספקי מול
כי:

 החשמל וחברת לתחרות, מלא באופן יפתח ועל־עליון עליון גבוה, מתח לצרכני האספקה מקטע .1
בו. להתחרות עליה ייאסר אך המחדל ברירת מספק תישאר

 תינתן חשמל ולחברת הדרגתי, באופן לתחרות ייפתח המקטע :נמוך מתח לצרכני האספקה מקטע .2
 במקטע הצרכנים ממספר 60%ל- מתחת שלה השוק נתח ירד וכאשר אם בו להתחרות האפשרות
החשמל. רשות שתיקבע לרגולציה בהתאם נמוך, במתח האספקה

 מסך 75% של משיעור ירד החשמל חברת של הצרכנים שמספר מיום מוסף: ערך שירותי .3
 לכלל סייבר שירותי לספק תוכל החברה - נמוך במתח האספקה במקטע הצרכנים
 זה (נושא בלבד נמוך מתח לצרכני אנרגטית והתייעלות חכם" "בית ושירותי הצרכנים

כיום. שבידיה האחוד הרישיון פקיעת לאחר לחברה שיינתן האספקה ברישיון יוגדר

פיננסית איתנות .5
 כך באמצעות החשמל, חברת של הפיננסית האיתנות שיפור הינה המבני השינוי ממטרות אחת

 והתמורות הרווחים את ולנתב בחברה האדם כוח עלויות את לצמצם החשמל חברת שבכוונת
זאת, במסגרת מאידך. הפיננסי החוב ולצמצום מחד בהשקעות לגידול הנכסים, ממכירת
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 שמונה פני על מושגי□ להיות מתוכננים אשר פיננסית איתנות יעדי קבע החשמל חברת דירקטוריון
 לעקוב מנת על החברה. של באיתנותה מהותי שיפור תהווה אליהם וההגעה הקרובות השנים
 )16( ו־ )13ב( בסעיפים מוצע שלה הפיננסית האיתנות את לשפר החברה מאמצי את ולבקר

:להחלטה

 על הממונה ובהשתתפות הממשלתיות, החברות רשות מנהל בראשות ממשלתי, צוות להקים .1
 בסיס על ויבקר יעקב אשר מטעמם, מי או האנרגיה משרד ומנכ״ל הכללי החשב התקציבים,

 והתקיימות הפיננסית האיתנות ביעדי חשמל חברת עמידת אחר לצוות החשמל חברת דיווחי
 במאי 10 מיום החשמל חברת דירקטוריון בהחלטת שאושרה העסקית התכנית שבבסיס ההנחות

 אירוע לקרות בסמוך או לשנה אחת יתכנס הצוות המבני. ולשינוי לרפורמה הנוגעות 2018
 האיתנות ביעדי העמידה על מהותי באופן המשפיע הרפורמה ליישום ישיר קשר בעל משמעותי
 צפויה מהותית חריגה קיימת כי שיוסכם ככל מבניהם. המוקדם לפי החברה, של הפיננסית
 אשר הרפורמה, בנושא להסכמות הנוגעות מההנחות או הפיננסית האיתנות ביעדי מהעמידה

 פעולה לדרכי ביחס החברה עם דיונים יקיים הצוות הפיננסית, האיתנות יעדי בקביעת שימשו
אפשריות.

 בשנה יחליט החברה שדירקטוריון ככל דיבידנדים לחלק החשמל חברת את תחייב לא הממשלה .2
 הפיננסיים ליעדים החברה להגעת עד או 2025 לשנת עד וזאת שכזאת, חלוקה תתבצע לא כי נתונה
מבניהם. כמוקדם ,10.5.18 ביום הדירקטוריון שקבע

 לפיה החשמל רשות הודעת את בפניה רושמת הממשלה להחלטה, )8ב( בסעיף כאמור בנוסף, 3
 לישראל החשמל חברת שתקיים התחרותי ההליך לקראת לפרסם שבכוונתה האסדרה במסגרת
 התמורה וכי הוגן, בשווי תהיה האתרים מכירת בעד לחברה התמורה הכוח, תחנות למכירת
 - המכירה״ ״שווי זה לעניין הקרקע. שווי בתוספת האתר של המכירה משווי תפחת לא האמורה

 בשל ישיר באופן תיווצר ואשר הרשות ידי על שתוכר עלות כל בתוספת האתר של התעריפי השווי
 בכפוף האמור, מהאתר שיפונו החשמל חברת תשתיות של ובינוי פינוי בשל לרבות המכירה, הליך

עלויות לבקרת

 ששר כך יתוקן החשמל משק לחוק 62 סעיף כי היתר בין מוצע טז)(14 סעיף במסגרת כי יוער .4
 חברת בין והזכויות הנכסים חלוקת את המסדיר הסכם לאשר רשאים יהיו האנרגיה ושר האוצר
 תחויב לא כאמור שחלוקה ובלבד משקיות, תועלות באישורו יש כי ראו אם המדינה ובין חשמל

 יסייע הנכסים חלוקת סיום כי יוער המס. חוקי לענין כמכירה זאת יראו ולא דין כל לפי במס
 מיליון 15כ- של בסך קרן לפרוע השאר, בין לה, שיתאפשר כיון החברה של הפיננסי מצבה בשיפור

 2.5כ- על עמד 2017 לשנת החשמל חברת של הכספי הדוח לפי שערכן צמיתות, אג״ח של ₪
₪. מיליארד

רפורמה ועלויות שכר עבודה, יחסי .6

 שיופחתו תקנים 400לכ- בנוסף משרות, 1,803 - ב האדם כוח מצבת צמצום הרפורמה במסגרת .1
 אתרי למכירת התיחור בהליכי (ולזוכים המערכת מנהל לחברת עובדי□ של הצפוי המעבר בשל

 .זו, להחלטה כנספח המצורף החשמל חברת של ההתחייבויות לכתב ט)(1 בסעיף (כמפורט הייצור
 ,האחרונים הפרישה מהסכמי החשמל חברת לעובדי הקיימים הפרישה תנאי תחת יפרשו העובדים

 מהלך בהשלמת הפורשים. של הפנסיונית לקצבה ₪ 1,250 של תוספת על הוסכם לכך ומעבר
 ל--2600 בין תנוע הארעיים העובדים ומצבת ,6400 על החברה של העובדים מצבת תעמוד הפרישה

2900.
 שיישארו הקבועים לעובדי□ ₪ 1,700 של הפנסיונית לקצבה תוספת על הוסכם לכך, מעבר .2

:הבאות הדרך באבני לעמידה ובהתאם הרפורמה להתקדמות בכפוף בחברה,
₪ 150לתוקף- הקיבוצי ההסכם כניסת )1
₪ 230פעימות)- (שתי מבני שינוי )2
ש״ח 320המערכת- מנהל הוצאת )3
ש״ח 100 שכר- בנושא חדש קיבוצי הסכם )4
₪ 150 תבור־ אלון תחנות מכירת )5
₪ 150חובב- רמת מכירת )6
₪ 90רידינג- מכירת )7
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ש״ח 90-חגית מכירת )8
₪אשכול- מכירת )9 420

 חשמל בחברת בכירים עובדים 150 העברת בחברה: העבודה ביחסי שינויים ייחולו כן, כמו .3
 העידוד שכר רכיב ביטול משמעת, בענייני הפריטטיות ביטול אישים, חוזים באמצעות להעסקה

ועוד. וביצועים יעדים עפ״י לתשלום והפיכתו אוטומטי כרכיב

A לחברת שיעברו והעובדים שיימכרו הייצור תחנות עובדי - של עבודתם ותנאי מעמדם הוסדרו 
המערכת. ניהול

:בהחלטה ב< לסעיף ההסבר דברי יפורטו להלן

 וסטטיטסטיקה תפ״ט המערכת, ניהול יחידות פעילות תועבר הרפורמה במסגרת כאמור : 1-3 סעיפים
 המערכת לניהול רישיון כבעלת המערכת מנהל חברת פעילות תחילת מועד נפרדת. ממשלתית לחברה

 האוצר שרי על להטיל אלו בסעיפים מוצע כך, לצורך זו. החלטה קבלת מיום חודשים 18 עד הוא
 עם (בהתייעצות האנרגיה שר על להטיל המערכת, מנהל לחברת דירקטוריון חברי למנות והאנרגיה

 על ולהטיל מערכת, לניהול רישיון לעניין תקנות הצורך במידת להתקין הצעתה) לפי או החשמל רשות
 בין ייקבע, ברישיון המערכת. מנהל לחברת מערכת לניהול רישיון להעניק האנרגיה ושר החשמל רשות
 הממשלתיות החברות רשות עם התייעצות לאחר האפשרי, להקדם שייקבע ממועד החל כי היתר,
משקיים. דלקים ומכירת אחסון רכש, על אחראית החברהתהיה החברה, של הפיננסי למצבה באשר

 החשמל, משק לחוק ד)(6 סעיף מכח סמכותם במסגרת חדש, אספקה רשיון למתן עד כי מוצע : 4 סעיף
 בתחום פעילות לבצע החשמל לחברת יאשרו החשמל, רשות עם בהתייעצות והאנרגיה, האוצר שרי

 החברה שתוכל מוסף ערך שירותי מפעילות כחלק וזאת בהחלטה), המפורט באופן (והכל הסייבר
 חברת בה בתקופה נדרש השרים אישור וגבוה. עליון על-עליון, מתח במקטעי לקוחות עבור להעניק
 פעילות חדש, אספקה רישיון לכשיינתן שבידיה. האחוד הרישיון מכח האספקה במקטע תפעל החשמל
 סעיף לפי האישור כן ועל להחלטה, כא))(10ב( בסעיף האמור (ראה נלווית כפעילות בו תכלל הסייבר

האחוד. הרישיון לתקופת רק נדרש ד)(6

 ההיערכות את להאיץ יש החשמל, למשק הדרוש בהספק למחסור מחשש להימנע מנת על : 5 סעיף
 הליכי קידום באמצעות חייהן את לסיים צפויות בהן הייצור שיחידות לתחנות חלופי הספק להקמת
 הצורך ובמידת רבין שבאורות 1-4 ויחידות רידינג, באתר הייצור יחידות על (מדובר הדרושים התכנון

 החברה של הפיתוח תכנית כי מוצע כך לצורך הנמכרים). הייצור אתרי בשאר ייצור יחידות אף
 ו))(14ב( בסעיף כמפורט חקיקה תיקון יידרש (בנוסף החשמל משק לחוק 19 לסעיף בהתאם תתוקן

שתכלול: כך להחלטה)

 באתר. ההשנאה וכן רידינג באתר ייצור יחידות שתי של הסטטוטורי התכנון קידום .1
 מיום חודשים 18 תוך התכנון במוסדות הפקדה לאישור המסמכים את תגיש החברה
 הנדרשות והפעולות ההיערכות את להאיץ במטרה זאת זאת. ממשלה החלטת
אביב. בתל רידינג באתר חלופי הספק להקמת

 הנמכרים הייצור באתרי סטטוטורי תכנון צורך, שישנו יסברו הממשלה שגורמי ככל .2
המשק. לצרכי בהתאם החשמל חברת ידי על הנוספים

 ,12 להחלטה סעיף לפי תקום אשר חשמל, חברת של הבת חברת של הפיתוח לתכנית .3
 סעיף (ראה חשמל חברת של הבת חברת ידי על מחז״מים 2 של וההקמה תכנון יצורף

 .2022 יוני עד לפעול יתחיל מבניהם הראשון רבין. אורות להחלטה)באתר )12ב(
 צפויות אשר 1-4 הפחמיות הייצור ליחידות החלופי ההספק את יהוו אלו מחז״מים

הסביבה. להגנת והשר האנרגיה שר להחלטת בהתאם פעילותן את לסיים
 5 זו לחברה יועברו המערכת, לניהול רישיון כבעל פעילות לתחילת היערכות לאפשר מנת על : 6 סעיף

 מכך יוצא דירקטורים. לה למנות צורך יהא להחלטה )1ב( בסעיף וכאמור החשמל, מחברת עובדים
 צפויות לא אך הוצאות, המערכת מנהל לחברת יהיו רישיון, כבעלת הפעילות תחילת לפני שעוד הוא
 מלש״ח 10ו- 2018ב- מלש״ח 3 של סך המדינה מתקציב יוקצו כי מוצע כן, על זו. בתקופה הכנסות לה

של אישור היתר, בין טעונה, בחברה זו השקעה בחברה. למדינה מניות הקצאת כנגד ,2019 בשנת
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 זו תקציב הקצאת כי יובהר הממשלתיות. החברות לחוק 10 לסעיף בהתאם הכנסת של הכספים ועדת
 לרבות המערכת מנהל חברת של המלא הפעילות מודל ולכשיגובש בסיסית פעילות תחילת לצורך היא

נוספת. הון בהזרמת הצורך לדין בכפוף ייקבע שלה, הנאות ההון ומבנה הסיכונים החשיפות, בחינת

 הגז בכמויות שינוי צפוי האם החברה בחנה חשמל, חברת ידי על התחנות מכירת לאור : 7 סעיף
 אשר גז כמות לרכוש שלה הגז חוזה במסגרת מחויבת שהחברה מכיוון זאת ידה. על הנצרך הטבעי

 הגז צריכת החברה, מסקנות לפי ).TOP -Take or (התנייתץבק בצריכה מותנה אינו עליה התשלום
 להיות צפויה רביו, אורות באתר המחז״מים שני והקמת התחנות מכירת בהינתן החשמל, חברת של

 רשות זאת, לאור כיום. הנצרכת מהכמות נמוכה תהיה שהיא אף הרכישה מהתחייבות גבוהה
 בתעריף הכרה בדבר החלטתה את תשנה לא כי ,2018 במאי 15 מיום בישיבתה החליטה החשמל
 בתמר הגז שותפות עם החשמל חברת של הגז בהסכם TOP ל- החשמל חברת במחויבות החשמל,
חשמל. רשות בהחלטת המפורטים בתנאים תעמוד חשמל שחברת ככל הייצור, אתרי מכירת בעקבות

 זו במסגרת חשמל. חברת של הפיננסית האיתנות חיזוק היא הרפורמה ממטרות אחת כאמור : 8 סעיף
 במסגרת כי החליטה 2018 במאי 15 מיום בישיבתה כי החשמל רשות הודעת את הממשלה רושמת

 בשווין תהיה החשמל לחברת התמורה התחנות, מכירת הליכי לקראת לפרסם שבכוונתה האסדרה
 באופן הנובעות העלויות וכל הקרקע, שווי בתוספת התחנות של התעריפי מהשווי יפחת לא אשר הוגן
 חלופי. למיקום פעילותה להמשך החשמל לחברת הנדרשות תשתיות העתקת לרבות מהמכירה ישיר
 ולעלויות התעריפי לשווי מעל עודפת תמורה הרשות להחלטת בהתאם כי יצוין ספק, הסר למען

 להחלטת בהתאם הרפורמה, מימון מרכיבי חלק להוות תוכל התשתיות והעתקת ממכירת הנובעות
 כנספח המצורף החשמל חברת של ההתחייבויות לכתב יז)(1 לסעיף בהתאם כי יצויין, חשמל. רשות

 בת, לחברה לרבות החשמל, תברת ידי על התחייבויות או נכסים של העברה או מכירה כל זו, להחלטה

 של החוב גיוס במסמכי הכלולות למגבלות לב ובשים דין לבל בכפוף תיעשה "צור אתרי של מכירה או

החשמל. חברת

 ובפרט מההסכמים, חלק שונים. נושים מול רבים הלוואה הסכמי החשמל לחברת כ׳ יצו״ן, זה לענין
 החברה יכולת את המגבילות תניות כוללים מסו״מים, נכסים על קבועים שעבודים הכוללים הסכמים

 שהוצגה כפי החשמל, חברת לעמדת המכירה. אופן לענין הוראות שקובעים או מסו״מים נכסים למכור
 המוערכות ההשלכות אלה. הוראות אף על המבני השינוי את לבצע מניעה אין הממשלה, גורמי בפני
 על הדיונים במסגרת הממשלה לגורמי הוצגו המוצע המתווה על הנושים מול המימון הסכמי של

 ידי על הנדרשת החוב בהסדרת הכרוכות החשמל, חברת ידי על המשוערות והעלויות המוצע, המתווה
 הפיננסיים יועציה עם התייעצות לאחר החשמל, חברת ידי על בחשבון נלקחו לגישתה, החברה,

ידה על שהוצג הפיננסי המודל במסגרת והמשפטיים,

 ישיר באופן הקשורות אסדרות מספר קביעת תבחן החשמל רשות כי מוצע זה סעיף במסגרת : 9 סעיף
:הבאים בנושאים אסדרה קביעת בחינת ובפרט הרפורמה, ליישום

 מנת על המערכת־ מנהל לחברת החשמל חברת בין בעתיד) ושייווצר (קיים מידע העברת .1
 פגיעה מונעת וכן המערכת, שרידות על השומרת החברות, של סדירה פעילות לאפשר

 על מגבלות תטיל כי וייתכן עתידי, ומידע קיים למידע תתייחס ההחלטה בתחרות.
בתחרות. פגיעה למנוע מנת על מהחברות מי לעובדי המידע חשיפת

 על החשמל- במשק תחזוקה לעבודות מועדים בקביעת המערכת מנהל חברת סמכות .2
 את ותתזמן תאשר המערכת מנהל חברת החשמל, מערכת של תקין ניהול לאפשר מנת

 כפי חשמל, חברת של הייצור ואתרי הרשת מקטעי של התחזוקה משך ואת מועדי
 היצרנים של התחזוקה תכנית את לאשר סמכות ישנה כיום המערכת ניהול שבמסגרת
הפרטיים.

. ? M ד
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.4.4

.5.5

.6.6

.7.7

.8.8

.9.9

 והסכמים המערכת מנהל חברת מול החלוקה ברשת ייצור מתקני העמסת אופן קביעת
 טבעי, בגז הפועלים קטנים ייצור במתקני מדובר החלוקה- רישיון בעל מול תפעוליים

 יומית, העמסה תכנית לפי עובדים אלו מתקנים החלוקה. לרשת מתחברים אשר
 העמסתם זאת, לאור העמסה. תכנית להם אין אשר מתחדשת אנרגיה ממתקני בשונה
 ההסכמים המערכת. מנהל ולשיקולי היצרן שמציע מחיר להצעת בהתאם להיות צריכה

החלוקה. רשיון בעל מול יהיו התפעוליים
 הרשת במקטע מתקנים או קוים של "ניתוק" היא המיתוג פעילות ־ המיתוג פעילות
 בעלת סוגיה הינה זו לפעילות האחריות תחזוקה. לצורכי או ברשת להפרעות בתגובה

 מנגנון על מראש סוכם זאת, לאור המערכת. לשרידות והן לבטיחות הן משמעות
 בנסיבות פעולות לבין מראש, מתוכננות פעולות בין המפריד המיתוג, פעילות לביצוע

 המערכת בניהול המפקח של האחריות לאור ההחלטה. בגוף שמפורט כפי חריגות,
 אמת, בזמן החלטות לקבלת לרשותו העומד הקצר הזמן פרק ולאור המערכת לשרידות

 לשיקול בכפוף תעשה ההולכה לפיקוח לניתוק האחריות העברת כי בהחלטה נקבע
 מסמכות לגרוע כדי המנגנון בקביעת אין כי מובהר המערכת. בניהול המפקח של דעתו
 בדבר- הנוגעות החברות שתי עם שנועצה לאחר אחרת אסדרה לקבוע חשמל רשות
המערכת. ומנהל חשמל חברת
 תחנות העמסת לסוגיית התייחסות נדרשת חשמל מחברת המערכת מנהל הפרדת לאור
 מול החשמל חברת של הייצור יחידות של המסחרי לממשק וכן החשמל חברת של הכוח
 של התחנות- העמסה :הן עקרונותיה אשר אסדרה תקבע לכך בהתאם המערכת. מנהל

 המסחרי הממשק בעוד המערכת, מנהל על-ידי ישיר באופן תבוצע ייצור, יחידת כל
 הבת חברת ומול ייצור יחידות מספר שבעלותו חשמל בחברת מרכז גורם מול יהיה

 ישמש האחד מסחריים: ממשקים שני יהיו למעשה כך להחלטה. 12 סעיף לפי שתקום
 ישמש והשני למכירתן) עד (חלקן כיום הקיימות החשמל חברת הייצור יחידות כלל את
הבת. חברת ידי על שיוקמו הייצור יחידות את

 ההליך העקרונות את תגדיר אשר אסדרה תפורסם חח״י ע״י אתרים מכירת לשם
 אשר הרגולציה לגבי במכרז למציעים ודאות תייצר וכן האתרים מכירת של התחרותי

 את שתאפשר אסדרה קביעת תבחן הרשות לפיכך מכירתו. לאחר המתקן על תחול
 התחרותי ההליך פרסום מועד טרם ופרסומה ותחרותי יעיל באופן הייצור אתרי מכירת

בסעיף. המפורטים למועדים בהתאם למכירה
 תקום אשר הבת לחברת תעריפים לקבוע יש החשמל חברת של הפעילות לשאר בדומה

 מוזכרים אשר בחדרה רבין אורות באתר המחז״מים שני ויופעלו יוקמו ובמסגרתה
 לחברת המוכרת העלות לעניין אסדרה קביעת תבחן הרשות לפיכך להחלטה. ג׳5 בסעיף

 מתקני על שתחול לרגולציה וכן רבין באורות המחז״מים שני את ותתפעל שתקים הבת
אלו. יצור

 פרטיים חשמל מיצרני אנרגיה לרכישת הסכמים ההולכה- ברשת הסכמים הסבת
 למערכת ישירות מחובר שלהם הייצור מיתקן אשר יצרנים כלומר ( ההולכה ברשת

 במועד המערכת מנהל לחברת יוסבו עליהם, חתומה חשמל חברת אשר ההולכה),
 הסבה אופן המערכת. לניהול רישיון כבעל המערכת מנהל חברת של הפעילות תחילת

באסדרה. יקבע
 פרטיים חשמל מיצרני אנרגיה לרכישת הסכמים החלוקה- ברשת הסכמים הסבת

 כיום אשר החלוקה, לרשת ישירות מתחברים שלהם היצור מתקני ואשר בגז הפועלים
 חברת של הפעילות תחילת במועד המערכת למנהל יוסבו חשמל, חברת מול חתומים

 בהסכמים התפעוליים ההיבטים אך המערכת, לניהול רישיון כבעל המערכת מנהל
 בין שנחתמו שהסכמים יוסבר באסדרה. יקבע הסבה אופן החשמל. חברת מול יישארו

 עוד (וראה המערכת מנהל לחברת יוסבו לא מתחדשת אנרגיה יצרני ובין החשמל חברת
להחלטה. כה)(10 בסעיף

 החשמל, חברת של המערכת ניהול יחידת את כיום המשמש דניה ואתר שרון רמת אתר
לניהול רישיון כבעל פעילותה תחילת עם המערכת מנהל חברת לידי לעבור צפויים
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 כנספח המצורף החשמל חברת של ההתחיייבויות לכתב א))(1(4 סעיף (ר׳ המערכת
 החשמל חברת של ההולכה פיקוח פעילות את לאפשר צורך יהא זאת עם זו). להחלטה

 החשמל רשות כי מוצע לפיכך הולכה. לפיקוח קבוע אתר להקמת עד השרון רמת באתר
 עובדי ידי על זמני באופן הולכה לפיקוח גם האתר ישמש בו לאופן אסדרה קביעת תבחן
חשמל. חברת

 חיבורים מספר באמצעות ההולכה לרשת מתחברים אשר פרטיים ייצור למתקני בנוגע .11
 המערכת ניהול חברת בין סמכויות חלוקת קביעת החשמל רשות תבחן החלוקה מרשת

 היא זה מסוג למתקנים דוגמה וחלוקה. הולכה רשיון כבעלת חשמל חברת לבין
רוח. טורבינת

 של אחריות תחומי לאסדרת לפעול החשמל ורשות האנרגיה שר על מוטל זה סעיף במסגרת : 10 סעיף
 את משרטטים אשר היבטי□ מוזכרים בפרט וחלוקה. הולכה אספקה, המערכת, ניהול רישיון בעלי
 במקטעים פעילותה על חשמל חברת ובין המערכת מנהל חברת בין האחריות תחומי של הגבול" "קו

 למתקני חיבור סקרי ;וכו׳ השנאה ייצור, תחנות וחלוקה, הולכה רשת של התכנון בהיבטי השונים
 לציוד מערכתיות דרישות חשמל; חלוקת שירותי גבולות משקיים; בדלקים טיפול וצריכה; ייצור
:אלו בסעיפים מוסדרים אשר הנושאים עיקרי להלן וההשנאה. ההולכה במערכת עיקרי

 והאוצר האנרגיה שרי לאישור תגיש המערכת מנהל חברת כי לקבוע מוצע :יג׳־טו׳ ו׳־ז׳, א׳־די, סעיפים
 וכן מיתוג, תחנות ועליון, על-עליון מתח מעגלי של ושדרוג להקמה ההולכה ברשת הפיתוח תכנית את

 תכנית לפי לפעול תידרש החשמל חברת לכך, בהתאם שלהם. לביצוע הזמנים ולוחות משנה, תחנות
 19 סעיף לפי אושרה שזו לאחר כאמור, המערכת לניהול רישיון בעל שהכין ההולכה לרשת הפיתוח

ויישומה. התכנית הכנת על החברות בין אחריות חלוקת תיווצר וכך החשמל משק לחוק

 המערכת מנהל חברת ורישוי: סטטוטורי תכנון הנדסי, תכנון בהיבטי האחריות חלוקת תוגדר כן, כמו
 תכנית לשלב עד ההולכה רשת של סטטוטורי לתכנון האנרגיה, משרד עם בתיאום אחראית, תהיה

 החשמל חברת באחריות הרישויתהיה פעילות זח, משלב החל ותקפה. מאושרת מפורטת מתאר
 מנהל חברת על-ידי הנערכת לתחמ״ש מתאר תכנית אישור שלצורך ככל ואולם הולכה. רישיון כבעלת

 החשמל חברת ביחידות כיום המבוצעים מפורט תכנון עבור בדיקות או מסמכים יידרשו המערכת
 חברת ידי על יוכנו הם ההחלטה, בגוף המפורטים אלו כגון המערכת, מנהל לחברת לעבור צפויות שלא

 המערכת. מנהל להנחיות בהתאם והכל המערכת, ניהול רישיון לבעל יסופקו המסמכים החשמל.
 החלוקה ברשת מתקנים של סטטוטורי לתכנון אחראי יהיה חלוקה, רישיון בעל זאת, לעומת

שבאחריותו.

 בסיס על המערכת. מנהל חברת באחריות יהיה והשנאה, ההולכה מערכת של מערכתי הנדסי התכנון
המפורט. ההנדסי התכנון את חשמל חברת תבצע זה תכנון

 על השפעה תסקיר לרבות לרשת ייצור מתקני של החיבור קו לרצועת המתאר תכנית כי נקבע בנוסף
 החיבור קו של והביצוע המפורט התכנון בעוד המערכת, מנהל חברת ידי על יבוצעו הסביבה

 טכני תיאום תבצע המערכת מנהל חברת הולכה. רישיון בעל ידי על יעשו המשיקים, והפרויקטים
 ההקמה של הטכני התיאום המשך ההולכה. למערכת המתחברים וצריכה ייצור מתקני של לתחמ״ש

 ההולכה למערכת המתחברים ייצור למתקני הטכני התיאום זאת לעומת החשמל. חברת ידי על יבוצע
 למתקנים הקבלה בדיקות אלו. למתקנים הקבלה בדיקות ג□ יבצע אשר המערכת, מנהל ידי על יבוצע

החלוקה. רישיון בעל על-ידי יבוצעו החלוקה לרשת המתחברים

 מוצע נוזלי. טבעי וגז סולר כגון משקיים דלקים כיום ומתפעלת רוכשת החשמל חברת הי: סעיף
 עד וסולר) נוזלי טבעי (גז המשקיים בדלקים לטיפול אחראית תהיה חשמל חברת זה בשלב כי לקבוע

 האחריות העברת להחלטה. 3 בסעיף לאמור בהתאם המערכת, מנהל לחברת תועבר שהאחריות
 בהתאם ענינים לניגוד חשש ללא במשק היצרנים לכלל אלו דלקים למכור תאפשר המערכת למנהל

 פגיעה ארועי כגון מחסור, במצבי המשק לצרכי יותר טוב מענה יינתן ובכך היומית היצור לתוכנית
הגז. בתשתית

 מול אל החלוקה במקטע חשמל חברת פעילות מוסדרת אלו בסעיפים כ׳- ו- יא׳, עד ח׳ סעיפים
:ובפרט הפרטיים, המחלקים

רשת להקמת תפעל החשמל וחברת כצרכן יוגדרו פרטית בבעלות מקרקעין ככלל, .1
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 ובתי תעשיה באזורי תעשייתיים מבנים רק הוחרגו זה מעקרון ציבוריים. במרחבים
 בתי אבות, בתי בקניונים, רשת מרכיבי תקים לא החשמל חברת כלומר, מגורים.

 הבעלות אם גם מפעל לכל תגיע החברה תעשייתיים במתחמים זאת, עם וכד׳. חולים
 כן, כמו לתעשיה). בפועל משמש לא המבנה אם (אלא פרטית היא התעשיה אזור על

 יוקמו שבהם (במקרים משותפים. בבתים מגורים דירת לכל תגיע החשמל חברת
 אנרגיה העברת ,שיצריכו פרטי בשטח שאינם חשמל, אגירת מתקן או גנרציה מיקרו
 לשאר אותם המחברת הרשת צרכן, בחצר מתקנים למעט שונים, ולצרכנים לרשת

 ידי על או חלוקה רישיון כבעלת החשמל חברת ידי על ותתופעל תוקם הצרכנים
(ברישיונו. יוגדר) (או שהוגדר בשטח פרטי מחלק

 למחלקים חלוקה רישיונות להעניק החשמל רשות סמכות את משמרת ההחלטה .2
 בנוסף, המחלקים. שטחי את ולקבוע המשקי מהביקוש 10% ל עד היסטוריים

 ה- מאותם לסטייה יביא זה גידול אם גם החלוקה, אזורי של טבעי גידול יתאפשר
10%.

 עבור :הבאה החלוקה נקבע וצריכה ייצור מתקני לחיבור הנדרשים סקרים לעניין :יח׳ יב׳, סעיפים
 מתקנים עבור המערכת. מנהל חברת ידי על- הסקרים יבוצעו ההולכה לרשת מתחברים אשר מתקנים

 לביצוע וקריטריונים עקרונות תקבע המערכת מנהל חברת כי נקבע החלוקה, לרשת המתחברים
 החלוקה. רישיון בעל ידי על יבוצעו הסקרים החלוקה. במקטע ויצרנים לצרכנים חיבור סקרי

 תיתכן להחלטה, יא))(9ב( בסעיף כאמור כי (יוזכר הסקרים על השגה מנגנון גם קובעת ההחלטה
.החלוקה לרשת חיבורים במספר המתחברים למתקנים שונה הסדרה

 עם להתמודדות לסייע ועשוי התפתחות במגמת נמצאת אשר טכנולוגיה היא חשמל אגירת :טז׳ סעיף
 במשק להחל צפויה הקרובות, בשנים מתחדשות. אנרגיות ומרובה המבוזר החשמל משק אתגרי

 גורמים ע״י להתבצע צפויה האגירה פעילות מרבית חשמל. אגירת במתקני ושימוש התקנה הישראלי
 ורק אך אגירה מתקני ולתפעל להקים רשאית תהיה החשמל חברת כי לקבוע מוצע זאת, עם פרטיים.

 המערכת מנהל חברת ידי על שתוכן פיתוח לתכנית ובהתאם ההולכה רשת של הפיסית התשתית בתוך
 לתכנן, רשאית תהיה חשמל חברת החלוקה רשת במקטע החשמל. משק לחוק 19 סעיף לפי ושתאושר

חשמל רשות שתקבעע״י למדיניות ובהתאם הפיסית התשתית בתוך ורק אך ולתפעל, להקים

 דרישות מסמך תכין המערכת מנהל חברת כי לקבוע מוצע ההולכה, במערכת ציוד לעניין :יז׳ סעיף
 פרטיים יצרנים חשמל, חברת של ההולכה לרשת המתחברים למתקנים עיקרי, לציוד מערכתיות

 מפרטי את יכתבו העניין, לפי הפרטיים, הגורמים או החשמל חברת בסיסו על גדולים). וצרכנים
 העמידה את להבטיח בכדי והכל המערכת, מנהל לאישור יועברו הספק של הטכנית ההצעה הרכש.

אמינותה. על והשמירה המערכת בדרישות

 לתת תחויב היא חלוקה, רישיון כבעל כי חשמל חברת של החלוקה ברישיון לקבוע מוצע :יט׳ סעיף
 באישור לקוחותיהם של החשמל ממוני המופק למידע חופשית גישה אספקה רישיונות לבעלי

 שיקבעו ככל נוספים לגורמים וכן המערכת מנהל לחברת יועבר מהמונים המידע כל כן, כמו הצרכנים.
 הינו זה סעיף קביעתן. ממועד והחל הרשות שתקבע מידה לאמות בכפוף והכל החשמל, רשות ידי על

 מרכזי כלי הינו מהמונים המופק שהמידע מכיוון האספקה במקטע לתחרות האפשרות ליצירת חיוני
 חלק היא מניה כי לקבוע מוצע להחלטה יא))(14ב( בסעיף כי יצוין המספק. ידי על השירות בשיפור

שתיקבע. לאסדרה בהתאם המידע גילוי חובת את בחוק לעגן מוצע ואף החלוקה, מפעילות

 לא החשמל חברת כי ייקבע האספקה במקטע חשמל חברת שיינתן החדש ברישיון :כא׳-כב׳ סעיף
 רשות שתקבע התעריף את תגבה כלומר וגבוה, עליון עליון, על במתח האספקה במקטע תתחרה
 החשמל חברת כאשר החדש, הרישיון למתן עד כי (יצוין וכדומה לקוחות לשימור תפעל לא החשמל,

 בתנאי יוארך האחוד הרישיון להחלטה, ה))(14ב( לסעיף שבהתאם הרי האחוד, הרישיון מכח תפעל
 בשנית ייבחן הנושא שנים 5 לאחר ;כב)))(10ב( בסעיף לאמור בהתאם תהא מכוחו האספקה שפעילות

 האספקה במקטע העסקיים. ההגבלים ורשות האוצר משרד האנרגיה, משרד החשמל, רשות ידי על
 ובכפוף הוגן (באופן להתחרות רשאית תהא החשמל חברת לתחרות, הפתיחה לאחר נמוך, במתח

במתח אספקה במקטע הלקוחות ממספר 60% מ- ירד לקוחותיה שיעור אם רק שתקבע) לאסדרה
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 נלווית: כפעילות הבאים השירותים את לספק רשאית תהיה החשמל חברת כי ייקבע כן כמו נמוך.
 נמוך; במתח ולצרכנייה וגבוה עליון עליון, על במתח האספקה במקטעי הצרכנים לכלל סייבר שירותי

 האספקה במקטע הצרכנים מסך 75% של משיעור ירד החשמל חברת של הצרכנים שמספר ומיום
 כהגדרתם אנרגטית, והתיעלות חכם" "בית ושירותי הצרכנים לכלל סייבר שירותי ־ נמוך במתח

לחברה). שיינתן האספקה ברישיון יוגדר זה (נושא בלבד נמוך מתח לצרכני בהחלטה,

 המערכת. מנהל חברת להנחיות בהתאם יפעל אשר הולכה פיקוח תקים החשמל חברת :כג׳ סעיף
בתקנות. או החברה ברישיון יעוגן זה נושא

 ממושך, זמן לפרק יינתנו חשמל, לחברת יינתנו אשר החדשים והחלוקה ההולכה רישיונות :כד׳ סעיף
 משק חוק שלפי לסמכויות בהתאם בהמשך יקבע המדויק הזמן פרק התשתיות. בענפי כמקובל
החשמל.

 חשמל יצרני מול להתקשרות חובה תקבע החלוקה במקטע החשמל חברת של ברשיונה :כה׳ סעיף
אנרגיה. לרכישת בהסכמים החלוקה לרשת ישירות המתחברים מחדשות באנרגיות פרטיים

 היכולות את למנף במטרה מהרפורמה, הנובע חשמל חברת בפעילות המקיף השינוי לאור : 11 סעיף
 בכפוף זאת בחו״ל, עסקית ליזמות בת חברת להקים לחברה לאפשר מוצע החברה, של הקיימות

 האנרגיה שר כי זה, בסעיף מוצע לפיכך החשמל. משק לחוק ד)(6 סעיף לפי באישור הצורך לבחינת
 לפעילות בת חברה להקים החשמל חברת החלטת לאישור לממשלה החלטה הצעת יגישו האוצר ושר

 החשמל, בחברת המתוכנן המבני השינוי אגב שנחתם הקיבוצי להסכם בהתאם כי יצוין בחו״ל. יזמית
.25 על יעלה לא ומספרם אישיים בחוזים יועסקו החברה עובדי כלל כי ההחלטה, במסגרת ייקבע

 לממשלה החלטה הצעת יגישו כי האנרגיה שר ואת האוצר שר את להנחות מוצע זה בסעיף : 12 סעיף
 שני של ותפעול הקמה לצורך בת חברת להקים לכשתתקבל, החשמל, חברת החלטת לאישור

 יקבע, ההקמה החלטת במסגרת כי מוצע, להחלטה). ג))(5ב( סעיף (ר׳ רבין אורות באתר מחז״מים
 אישיים, בחוזים כולם יועסקו אשר עובדים 10 עד תעסיק הבת חברת כי הקיבוצי, להסכם בהתאם

 וכי החשמל, מחברת והתחזוקה התפעול ההקמה התכנון שירותי את תרכוש החברה כי ייקבע וכן
 דרך אלה קבלנים של עובדים להעסקת ושירותים אדם כוח קבלני עם בעצמה תתקשר לא הבת חברת

הבת. חברת שם על ירשמו הנכסים כי יובהר, בחצריה. קבע

 כי לקבוע מוצע זה בסעיף חשמל, חברת של הפיננסית האיתנות לחיזוק מהצעדים כחלק : 13 סעיף
 שאושרו הפיננסיים ליעדים להגעה עד או הרפורמה תקופת במהלך יחליט החברה ודירקטוריון במידה

 לא דיבידנד, לחלק שלא מביניהם, המוקדם ,2018 במאי 10 מיום החשמל חברת דירקטוריון בהחלטת
 בהתקיים הממשלתיות החברות לחוק ג)(33 סעיף לפי דיבידנד לחלק החברה את הממשלה תחייב

האמורים. התנאים

ו
ו
ו
ו

 משק בחוק הרפורמה עיגון לשם הנדרשים חקיקה תיקוני יבוצעו זה סעיף במסגרת :14 סעיף
 הביטחון להסדרת בחוק הנדרש אחד לתיקון פרט החשמל, משק בחוק הם התיקונים ככלל החשמל.

:כמפורט הן התיקונים מטרות ציבוריים. בגופים

 ההולכה רשת של פיתוח תכנית להכין המערכת לניהול רישיון בעל על החובה קביעת .1
 ותהיה במידה ההולכה. רישיון בעל עם להתיעץ עליו חובה והטלת זמנים לוחות שתכיל

 לניהול רישיון בעל בה, הזמנים ולוחות התכנית לישימות בנוגע ביניהם הסכמה אי
 תכנית הגשת בעת האנרגיה שר בפני ההולכה רישיון בעל עמדת את יביא המערכת
לאישורו. הפיתוח

 לפי שעתידים להימכר, שצפויים לאתרים החשמל, חברת של הייצור רישיונות הארכת .2
 החשמל חברת על בו למועד עד ,2018 בנובמבר 15 ביום לפוג החשמל משק לחוק 60 סעיף

 לרשיונות הארכה מנגנון ייקבע כן כמו הנמכרים. הייצור באתרי החזקה את למסור
 בהליך הזוכה כי יוסבר במסירה. עיכוב נוצר באם האנרגיה שר באישור אלו, ייצור

 רישיון של העברה תהא ולא בעצמו, ייצור רישיון לקבל זכאי להיות יצטרך התיחור
התיחור. הליך במסגרת לזוכה החשמל מחברת עצמו הייצור
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 באשר בחלוקה הפיתוח תכנית בתכנון המערכת מנהל ידי על יונחה חלוקה רישיון בעל .3
החשמל. מערכת כלל על להשפיע שיכולים והולכה חלוקה רשת בין לממשקים

 משך סוף מועד עד חשמל, בחברת הנותרים הייצור לאתרי הייצור רשיונות הארכת .4
 לפוג החשמל משק לחוק 60 סעיף לפי עתידים אלו רישיונות כיום ההנדסיים. חייהם

.2018 בנובמבר 15 ביום
 ייצור)עד שאינם המקטעים לכל (המשמש החשמל חברת של האחוד הרישיון הארכת .5

 יישמר האספקה שבמקטע ובתנאי לאחר, או החשמל לחברת חדשים רישיונות למתן
 בסעיף כמפורט מחדל ברירת מספק החשמל חברת של היותה התחרות אי עקרון

 לחברת רישיון לגביה שניתן ממנה חלק או שפעילות בתנאי וכן להחלטה, כב))(10ב(
 מנהל חברת לפעול תחל בו מועד כך האחוד. ברישיון עוד תכלל לא לאחר, או החשמל

 לחברת עוד יאפשר לא האחוד הרישיון המערכת, לניהול רישיון לה ויינתן המערכת,
המערכת. ניהול בפעילות לעסוק החשמל

 הנוגעות שונות בפעולות לעסוק שלה הבת חברת או חשמל חברת על האיסור הבהרת .6
 בהחלטה האמור מימוש לצורך הנדרשות מסוימות פעולות למעט שחלוף, ובפרט לייצור,

 להחלטה )5ב( סעיף לפי הנדרש לתכנון רבין, אורות באתר המחרימים לשני הנוגעות
לעיל.. א)(6 בסעיף כנזכר התחרותי בהליך לזוכים העובדים והשאלת

 ניגוד מיצירת להימנע מנת על וזאת ייצור ברישיונות להחזיק המערכת מנהל על יאסר .7
כיצרן. פעילותו ובין מערכת כמנהל פעילותו בין עניינים

 החשמל צריכת מהיקף 10% יהיה חשמל חברת שאינם המחלקים היקף כי ייקבע .8
 זו במכסה יכללו מי ייקבע כן כמו השנתית. הצריכה בגידול שיעור בתוספת השנתית

ההחלטה. בגוף כמפורט והכל
 שבעל לכך יביא הדבר אם יצור רישיון הענקת אוסרעל החשמל משק לחוק )3ז)((6 סעיף .9

 את לתקן מוצע החשמל. במשק הייצור כושר מהיקף 30%מ- יותר יחזיק ייצור רישיון
 חשמל חברת של הבת לחברת ייצור רשיון להעניק יהיה ניתן זה, סעיף אף שעל כך החוק

רבין. אורות באתר המחז״מים שני את ותפעיל שתקים
 חריגים למעט אחת, מפעילות ליותר רישיון מתן על החשמל משק חוק אוסר כיום .10

 אף וכן לאספקה רישיון עם יחד חלוקה רישיון הענקת להתיר מוצע בחוק. המנויים
 רישיון יינתן לא כי הקובע לחוק ו)(6 סעיף את לבטל יש כך אגב להולכה. רישיון להעניק
 המשק למבנה בהתאם וזאת חלוקה, ברשיון או ייצור ברישיון שמחזיק למי הולכה
ההחלטה. במסגרת המוצע

 להסדרה בהתאם גלוי יהיה המידע כי קביעה ו החלוקה רישיון להגדרת המניה הוספת .11
להחלטה. יט))(10ב( סעיף זה לעניו (ר׳ שתקבע

 יביא הדבר אם חלוקה רישיון מתן על האוסר החשמל משק לחוק )3ח)((6 סעיף ביטול .12
 למבנה בהתאם וזאת במשק, החלוקה מהיקף יותר או 25% יחזיק הרישיון שמקבל לכך

 להחלטה ח))(14ב( בסעיף האמור זה לענין ראה ובפרט ההחלטה בהצעת המוצע המשק
החלוקה. במקטע כמונופול תשאר חשמל חברת לפיו

 מקרקעין שטחי בחזקתו או שבבעלותו מי גם שתכלול כך חשמל צרכן של הגדרת תיקון .13
צרכנים. סוגי תגדיר החשמל רשות ציבורית. דרך ידי על נחצים שאינם רציפים

 לטיפול האחריות הרפורמה, להבנות שבהתאם כך מערכת, מנהל רישיון הגדרת תיקון .14
 כאמור שייקבע מהמועד החל המערכת ניהול מפעילות חלק תהיה המשקיים בדלקים

להחלטה. )3ב( בסעיף
 באחת עומד לא והוא במידה חיוני שירות ספק של רישיון לבטל לרשות אפשרות מתן .15

תשלומים. העברת אי בשל רק רישיון לבטל ניתן כיום כי יוסבר מחובותיו.
 לאשר רשאים יהיו האנרגיה ושר האוצר ששר כך יתוקן החשמל משק לחוק 62 סעיף .16

 כי ראו אם המדינה ובין חשמל חברת בין והזכויות הנכסים חלוקת את המסדיר הסכם
 ולא דין כל לפי במס תחויב לא כאמור שחלוקה ובלבד משקיות, תועלות באישורו יש

 העברת כי לקבוע מוצע כך בהחלטה. כמפורט והכל המס חוקי לעניו כמכירה זאת יראו
 הנכסים יתרת הותרת וכן שמה, על רישומם לרבות המדינה, שם על והזכויות הנכסים

בעצם יראו לא למשל, כך דין. כל לפי כמכירה ייחשבו לא החשמל, חברת בידי והזכויות
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 זה לענין פירוט השבחה. היטל תשלום המחייבת זכות כמימוש למדינה הנכסים העברת
לעיל. (ד) 5 ובסעיף המשפטית הדעת בחוות ראו

 להסדרת לחוק החמישית ולתוספת השנייה לתוספת המערכת מנהל חברת הוספת .17
 אלו, בתוספות מנויה החשמל חברת כיום . 1998 התשנ״ח־ ציבוריים, בגופים הביטחון

 הללו לתוספות להוסיפה יש חיוני שירות ספק תהיה המערכת מנהל חברת שגם ומכיון
 למשק חשמלי רכב כניסת עידוד החשמל)לשם חברת את מהן לגרוע כוונה אין כי (יובהר

 טעינה לעמודי אספקה רישיון מחובת שנים 6 בת שעה בהוראת לפטור מוצע הישראלי,
חשמלי. לרכב

 ללא אף דחופה, פעולה ביצוע לצורך למקרקעין, כניסה הסדר לקבוע מוצע זה בסעיף .18
הפעולה. דחיפות בשל וזאת הקרקע בעל של מראש הסכמה קבלת

 עבודה צוותי מספר יוקמו הרפורמה, של היישום, על ובקרה יישום לשם : 15-17,20-21 סעיפים
:ברפורמה שונים היבטים להשגת שונים בהרכבים

 של פעילותה לניהול העקרונות את שיבחן ממשלה מגורמי המורכב צוות להקים מוצע 15 בסעיף
 את יגבש ההחלטה, בגוף מפורט הרכבו אשר הצוות, המערכת. לניהול בחברה שתוקם המסלקה

 במשק האשראי לסיכוני לב בשים המערכת, לניהול בחברה שתוקם המסלקה להקמת המודל
 בסיס על ויבקר יעקוב אשר צוות להקים מוצע 16 בסעיף חשמל. חברת של הפיננסית ולאיתנותה

 ההחלטה. בגוף מפורט הצוות הרכב הפיננסית. האיתנות ביעדי העמידה אחר החשמל חברת דיווחי
 ליישום הקשור משמעותי אירוע בקרות או לשנה אחת יתכנס הצוות כי ההחלטה בגוף מצוין כן כמו

 חשמל. חברת דירקטוריון שיאשר הפיננסיים ביעדים העמידה התקדמות את לבחון במטרה הרפורמה
 מכירת את וילווה חסמים ימפה אשר ולממשלה החשמל לחברת משותף צוות להקים מוצע 17 בסעיף
החשמל. מחברת דיווחים קבלת באמצעות החשמל חברת אתרי

 הרפורמה) את הובילו (אשר והאנרגיה האוצר משרדי מנכ״לי בראשות צוות להקים מוצע 20 בסעיף
 21 בסעיף שלה. הדרך ואבני הזמנים בלוחות והעמידה הממשלה החלטת ישום אחר כללי מעקב לשם
 נפרדים רווח במרכזי דיווח נפרדים. רווח מרכזי על לדיווח המודל את יקבע אשר צוות להקים מוצע

חשמל. בחברת כלכלית יעילות היבטי אחר יותר טוב ומעקב השקיפות הגברת יאפשר

 של בדרך המבני, השינוי ביצוע על החברה החלטת את לאשר מוצע זה, סעיף במסגרת : 18 סעיף
 החברות לחוק )8א)((11 לסעיף בהתאם וזאת המערכת, ניהול פעילות ומכירת הייצור פעילות צמצום

הממשלתיות.

 והאוצר האנרגיה שרי על להטיל זה בסעיף מוצע ההולכה, רשת פיתוח את להאיץ מנת על : 19 סעיף
ימים. 120 תוך לאחרונה שהוגשה ההולכה לרשת הפיתוח תכנית בחינת את לסיים

 לפרסם בכוונתה כי העסקיים, ההגבלים על הממונה של הודעתה נרשמת זה סעיף במסגרת : 22 סעיף
 התחרות לקידום לחוק 11 סעיף לפי הייצור אתרי במכירת ענפית לתחרות לייעוץ עקרונות מסמך

 זה מסמך מטרת הממשלה. החלטת מיום חודשים ארבעה תוך 2013התשע״ד- הריכוזיות, וצמצום
 תחרותי. חשמל משק יצירת שיאפשר באופן הייצור אתרי מכירת לגבי כלליים עקרונות להתוות תהיה
 לערוך הריכוזיות חוק לפי שישנה, ככל מהחובה, גורעת אינה זו החלטה כי מובהר ספק הסר למען

ההגבלים. על הממונה עם או הריכוזיות וועדת עם התייעצות

 הממשלה רושמת זאת לאור חשמל. חברת של בתחומה מצוי הרפורמה מיישום מהותי חלק : 23 סעיף
 פעולות למספר נוגעות היתר בין ואשר זו, להחלטה כנספח המצורפת החברה התחייבויות את בפניה
:פועלת היא בהם מהמקטעים אחד בכל הקרובות השנים במהלך לקדם עליה אשר

הייצור מקטע

 רידינג, חובב, רמת תבור, אלון האתרים על החזקה את למסור או למכור התחיבה החשמל חברת
 שמפורטים הזמנים ללוחות בהתאם רוטנברג, באתר D הכוח לתחנת שיועד והאזור אשכול חגית,

 באופן החזקה מסירת מועד עד אלה אתרים לתחזק התחיבה החברה החברה. התחייבות במכתב
והציוד המבנים את תפנה היא בנוסף, הקונה. ידי על החשמל ייצור פעילות המשך את שיאפשר
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 סטטוטורי תכנון תקדם החברה במקביל אתריה. ביתר פעילותה להמשך לה הנדרשים אלה באתרים
 ובנוסף לרשת, אלה יחידות לחיבור ההשנאה כולל חליפיות ייצור יחידות 2 להקמת רידינג באתר
הייצור. אתרי ביתר הצורך במידת סטטוטורי תכנון תקדם

 יתר רבין. אורות הייצור באתר מחז״מים 2 להקמת בת חברה במסגרת תפעל החשמל חברת כן, כמו
 לא כי היתר בין מתחייבת החברה המחז״מים, 2 מלבד נפרד. רווח מרכז במסגרת יפעלו הייצור אתרי
 החשמל ייצור בתחום אחר, אדם באמצעות ובין בנות חברות באמצעות בין בעצמה, בין תפעל,

 לעשות מנת על תפעל ולא אחרים עבור או עבורה נוספים ייצור אתרי תשחלף או תקים לא בישראל
 חוזרת בלתי הינה בישראל החשמל ייצור בתחום לפעול שלא החשמל חברת התחייבות בעתיד. זאת

הרפורמה. תקופת תום לאחר גם ותחול

והחלוקה ההולכה מקטעי

 היא לה. שניתנו לרישיונות בהתאם אלה במקטעים חיוני שירות כספק לפעול תמשיך החשמל חברת
 לעניין לאסדרות בהתאם תפעל היא בנוסף, מהמקטעים. אחד לכל נפרדים רווח במרכזי תפעל

הפרטית. החלוקה

האספקה מקטע

 במקטע להתחרות רשאית תהיה לא החברה הזה. במקטע המחדל ברירת כמספק תפעל החשמל חברת
 מתח לצרכני האספקה במקטע להתחרות יותר לחברה ועל-עליון. עליון גבוה, מתח לצרכני האספקה

 יהוו החשמל מוני זה. במקטע הצרכנים מסך 60% של לרף מתחת ירד שלה השוק ונתח במידה נמוך
 ולבעלי לצרכנים הנאספים לנתוני חופשית גישה תספק החשמל חברת אך החלוקה מרישיון חלק

 רק לצרכנייה מוסף ערך שירותי לספק תוכל החשמל חברת נוספים. לגורמים וכן מהצרכנים הרשאה
 משיעור ירד החשמל חברת של הצרכנים שמספר מיום למשל, כך שנקבעו. הקבועות למגבלות בהתאם

 "בית ושירותי הצרכנים לכלל סייבר שירותי - נמוך במתח האספקה במקטע הצרכנים מסך 75% של
לחברה). שיינתן האספקה ברישיון יוגדר זה (נושא בלבד נמוך מתח לצרכני חכם"

המערכת ניהול מקטע

 המערכת, ניהול מיחידות העובדים את חשמל חברת תעביר המערכת מנהל חברת הפעלת ליום עד
 חברת זאת. ממשלה להחלטת כנספח המצורפת לרשימה בהתאם שווקים וחקר וסטטיסטיקה תפ״ט,

 בין המערכת. מנהלת חברת ושל שלה התקינה לפעילותה הדרושים ההסכמים על תחתום החשמל
 יצרנים מול PPA הסכמי , ותקשורת השנאה הולכה, מתקני של ותחזוקה תפעול על הסכמים היתר
נוזלי. טבעי גז הזמנות ;והחלוקה ההולכה ברשת

 המערכת. מנהל חברת להנחיות בהתאם יפעל שיוקם, ההולכה פיקוח כי החשמל חברת על מוסכם
 רכיבים ותרכוש מתקניה, בכל ואחזקה התפעול עבודות תזמון לאישור לחברה תפנה החשמל חברת
 תהיה המסירה מערכת של הפיתוח תכנית המערכת. מנהל של לאפיון בהתאם החשמל לרשת

החשמל. חברת ידי על ותבוצע המערכת מנהל חברת באחריות

 המערכת מנהל לחברת שרון וברמת דניה בשכונת המערכת מנהל נכסי את תמכור החשמל חברת
 באתר זמני באופן שיתארח הולכה, פיקוח תקים החשמל חברת הנכסים. של בספרים המופחת בשווי
שורק. במתחם עבורו חלופי אתר להקמת עד השרון רמת

 המענה את תספק אשר ויעילה מהירה החלטות בקבלת מהותי צורך ישנו חירום בשעת : 24 סעיף
 היא ולכן החשמל מערכת כלל ניהול על שאמון הגוף היא המערכת ניהול חברת אמת. בזמן הנדרש

חירום. בזמן עליונה ייעודית כרשות ישמש אשר הגוף

המדינה מש?! על והשפעה כלכליים נתונים

משק על משמעותית השפעה החשמל, ובחברת החשמל במשק הממשלה בפני המובאת לרפורמה
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 :מהרפורמה הנובעות העיקריות התועלות את נציג להלן כולה. הכלכלית הפעילות על ובכך החשמל

איכותניות תועלות

 לעשות חשמל חברת של התמריץ צמצום הרשת- ממקטע והפרדתו הייצור במקטע התחרות קידום
 החברה כדאיות את תגביר היא במקביל הייצור. במקטע מקומה להבטחת ההולכה במקטע שימוש
 פעילות של משמעותי צמצום ידי על הרשת למקטעי מיקודה והעברת ברשת, השקעתה את להגדיל

 מגוון פני על ההשקעות פיזור יאפשר הייצור, במקטע ביזור כן, כמו הייצור. במקטע החשמל חברת
 החשמל אספקת ולאמינות החשמל חברת של הפיננסית היציבות להבטחת יביא אשר שונים יצרנים

המדינה. ערבות צמצום תוך

 בהיותו החשמל, במשק משמעותי תחרות מחולל האספקה מקטע לתחרותי- האספקה מקטע הפיכת
 הייצור במקטע מהתחרות חלק להמיר מאפשר וככזה החשמל, במשק הקצה לצרכני גישה פתח

 אנרגטית התייעלות חדשות, טכנולוגיות בהכנסת גם תתבטא שהתחרות יתכן בנוסף, ללקוח. למחיר
שלו. הצריכה היסטוריית לפי ללקוח המוצע והשירות המחיר והתאמת

 במשק העניינים ניגודי את ניכר באופן מצמצם זה, צעד - החשמל לחברת המערכת מנהל בין הפרדה
 מתחדשות אנרגיות של מיטבי שילוב חשמל, של סיטונאי שוק של פיתוח תאפשר ההפרדה החשמל.

החשמל. יצרני כלל מול ושקופה שוויונית והתנהלות ברשת,

כמותיות תועלות

 בעלויות החיסכון ללא לכימות, הניתנות המשקיות תועלות ורק אך המתחשב שמרני, שיב
 התועלת החשמל, חברת של בחוב האבסולוטית הירידה חישוב וללא החברה של השכר

 6.2 בכ- נאמדת הרפורמה) שנות (להלן- הקרובות השנים 8 במהלך מהרפורמה המצטברת
אשר ₪ מיליארד

(*) :הבאים האומדנים על מתבסס זה תחשיב נוכחי. בערך מיליארד 5.3ל־

נוכחי ערך

(מלש״ח(

תועלת

(מלש״ח(

612 733
זמן חסכון כולל - חח״י באתרי תחנות הקמת .1

וקרקע

220 264
ותחזוקה זמינות אי תפעול עלויות .2

960
!

1,252
לעלטה הסיכון הקטנת .3

2,192 2,748
ריבית בעלויות ירידה .4

1,110 1,330
חח״י ידי על הקמה אי .5

5,093 6,327 סה״כ

.4.2% החברה, של הנוכחי ההיוון שיעור לפי מחושב נוכחי ערך (*)

:החישוב לאופן הסבר
רבים, שטחים חוסכת חדש באתר במקום החשמל חברת באתרי כוח תחנת הקמת .1

הקמת עלות וסטטוטוריקה. ייזום זמן חשמל, הולכת וקווי טבעי גז הולכת קווי

02-5006715 פקס: 02-5006711 טל׳ 91360 ירושלים 36148 ת"ד ,216 יפו רח'
www.mni.gov.il באינטרנט: כתובתנו

http://www.mni.gov.il


I
-25-

1
n1
ר
ו
1
ן

ו

מותקן. לקו״ט ₪ 200-250בכ- גבוהה חדש באתר תחנה
 לשנה ₪ 10בכ- גבוהה וביטוח אחזקה כ״א, רכיבי עבור לחח״י, המוכרת העלות .2

ליח״פים. המוכרת לעלות ביחס מותקן קו״ט כל עבור
 הדרגתי. באופן וחצי בשעה ברשת, השקעה מאי שנובע לעלטה, הסיכוי צמצום .3

 מאז העלטה. בשעות המשקי בתוצר הפגיעה מניעת ידי על יתאפשר המשקי החיסכון
 לפי ללקוח. בשנה דקות 150 ־ כ הינו בישראל החשמל אי־אספקת ממוצע 2000 שנת

 בהשוואה גבוה, במספר מדובר האוצר, משרד עבור מקינזי חברת ע״י שנעשה דו״ח
 42 על האי־אספקה דקות ממוצע עומד בהן אשר OECD - ב נבחרות למדינות

 בהתאם הרשת, במקטעי ההשקעות מיקוד שע״י מניחים אנו לפיכך, דקות.
לפחות. ד׳ 90 - כ ולהפחית התשתיות את לשפר יכולה החברה לרפורמה,

 ידי על החברה, של הריבית תשלומי את לצמצם צפוי בחברה הפיננסי המצב שיפור .4
החוב. כלל על הממוצעת הריבית הקטנת ידי ועל החוב היקף הקטנת

 הפרטיים. היצרנים מאשר 7%בכ- גבוהה בעלות כוח תחנות מקימה החשמל חברת .5
תמכור. החשמל שחברת באתרים הייצור תחנות את יקימו הפרטיים היצרנים

ו

 מיליארד 14.7 על עומד הכמותיות התועלות אומדן הרפורמה, לשנות העוקבות השנים 8ב- בנוסף,
נוכחי. בערך ש׳׳ח מיליארד 8.9ל- השקולים ש״ח

(מלש" (*) נוכחי ערך (מלש״ח( תועלת

4,365 7,267
החברה התייעלות .1

בעובדים

1,077 1,686
לעלטה הסיכון הקטנת .2

3,460 5,761
ריבית בעלויות ירידה .3

1
8,902 14,714 סה״כ

.4.2% החברה, של הנוכחי ההיוון שיעור לפי מחושב נוכחי ערך (*)

 1,800ב- ירד החשמל בחברת הקבועים העובדים מספר הרפורמה תקופת בסוף .1
 שנות במהלך חדשים. עובדים יקלטו וכנגדם יפרשו נוספים עובדים 1,000 עובדים.

 אנו הפנסיונית. הקצבה והגדלת הפרישה עלויות את תממן ההתייעלות הרפורמה
 סך מתוך 66% על עומד הרפורמה בזכות שמתאפשר החיסכון היקף כי מניחים

שהוסכמה. בעובדים ההתייעלות
הרפורמה. במהלך לחישובם זהה באופן חושבו הפרמטרים יתר .2

עלויות

 מיליארד 6.4כ־ זה, סכום מתוך מהוונים. בערכים ש״ח מיליארד 7.1 בכ- מסתכמות הרפורמה עלויות
 יגרמו החברה לעמדת לכך, מעבר לעובדים. הפנסיונית הקצבה והגדלת פרישה כעלויות יוענקו ש״ח

 הנובעות עלויות נכללות אלו עלויות במסגרת נוספים. ש״ח מיליארד 0.7כ־ של בגובה עלויות לה
 אתרי בהכנת הקשורות עלויות צפויות היתר בין בחברה. אליו להיערך ומהצורך המבני מהשינוי

 קיימים), ותשתיות ציוד של והעתקה מבנים הקמת הסטטוטורי, התכנון (לרבות למכירה הייצור
 עלויות הרפורמה, בשל שיחולו ככל מס, אירועי בגין עלויות בחברה, המחשוב מערכות התאמת עלויות
 ידי על מוערכות אלה עלויות וכיו״ב. מחדל ברירת מספק מהיותה לחברה ייווצרו אשר עלויות מימון,

חשמל. רשות ע״י כמקובל, עלויות בקרת תבוצע זו לעלות ש״ח. מיליארד 0.7 בכ- החברה

 לתוקף שייכנסו ההחלטה, להצעת המצורפים מדיניות עקרונות האנרגיה שר פרסם 17.5.2018 ביום
החשמל במשק הרפורמה נקבעה ובהם הדרושים החקיקה ותיקוני הממשלה החלטת קבלת עם

ו
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 החשמל, משק לחוק €1(31 לסעיף בהתאם המדיניות. עקרונות כחלק חשמל בחברת המבני והשינוי
 לא שכך, כיון החשמל. בתעריף יוכרו לעיל, המפורטות המדיניות, עקרונות מיישום הנובעות עלויות
המערכת. מנהל בחברת ההשקעה לעניו למעט המדינה לתקציב עלות צפויה

 תעריף צפוי לא שנים, 8 כ- של תקופה פני על העלויות ייפרסו אם ,החשמל רשות הערכת לפי כי יצוין
 החשמל, חברת מההתייעלות אלו, בשנים ייהנו, לא החשמל צרכני ומאידך זו, בתקופה לעלות החשמל

 ישירות קשורות שאינן הרפורמה מתועלות החשמל צרכני יהנו הרפורמה תקופת לאורך אך
בחברה. להתייעלות

ו
ו
ו
ו
ר

תקציב

 ₪ מיליון 10 ו- 2018 בשנת ש"ח מיליון 3 של מניות הקצאת כנגד המערכת מנהל לחברת הקצאה למעט
המדינה. תקציב על השלכות אין ,2019 בשנת

האדם כח מצבת על ההצעה השפעת

השפעה אין

סמכותם לתחום נוגעת שההצעה אחרים שרים עמדת

והאוצר האנרגיה שרי ידי על במשותף מוגשת ההצעה

בנושא הממשלה של קודמות החלטות

תחרות תומך ענפי מבנה החשמל- משק שעניינה 1999 באוגוסט 22 מיום 125 מספר החלטה

החשמל במשק רפורמה שעניינה 2003 במרס 25 מיום 104 מספר החלטה

החשמל במשק המבני השינוי יישום שעניינה 2004 באוגוסט 15 מיום 2429 מספר החלטה

החשמל במשק מבני שינוי שעניינה 2006 בספטמבר 12 מיום 463 מספר החלטה

 במשק המבני השינוי השלכות על ומתן משא ניהול שעניינה 2007 במרס 28 מיום 1482 מספר החלטה
בע״מ לישראל חשמל בחברת העובדים זכויות על החשמל

 התשס״ח- ),8 מם' (תיקון החשמל משק חוק טיוטת שעניינה 2008 ביוני 30 מיום 3705 מספר החלטה
החוק ואכיפת חקיקה לענייני שרים ועדית אישור -2008

ההצעה יוזם המשרד של המשפטי היועץ עמדת

rsz’.if׳-ci gh Ejfp־*׳ו

סיווגים*

02-5006715 פקס: 02-5006711 טלי 91360 ירושלים 36148 ת"ד ,216 יפו רח'
www.mni.gov.il באינטרנט: כתובתנו

http://www.mni.gov.il


-27-

5̂^ ביצועי»

ת ק י ק ח ^ ^ ® משנה ®

וסביבה תשתיות

המגיש השר חתימת

£321

J ' t  . M

02-5006715 פקס: 02-5006711 טל׳ 91360 ירושלים 36148 ת״ד ,216 יפו רח׳
www.mni.gov.il באינטרנט: כתובתנו

http://www.mni.gov.il


מאנרגיה שר

מחשמל ובחבית החשמל במשק מבנים שינויים לעמיו מדיניות עקרונות

 מחשמל), משק חוק ־ (להלן 1996התשנ״ו־ החשמל, משק לחוק א57ו- א21 סעיפים לפי לסמכותי בהתאם

 הריכוזיות ולצמצום התחרות לקידום מדיניות עקרונות בענייו האוצר שר עם התייעצות שקיימתי לאחר

:להלן כמפורט מדיניות עקרונות קובע אני החשמל רשות עם התייעצות קיום ולאחר החשמל, במשק

 ואשר רשת או ייצור נכסי מחזיקה שאינה המערכת לניהול ממשלתית חברה הפעלת א.

המערכת. ובניהול בתכנון בלעדי באופן תעסוק

 חמישה מכירת באמצעות הייצור במקטע החשמל חברת של הפעילות היקף צמצום ב.

 תחנות עוד תקים לא החשמל חברת בנוסף פוטנציאליים. ייצור שטחי וכן ייצור אתרי

 חברת באמצעות רבין באורות 1-4 הפחטיות היחידות שחלוף למעט בעתיד, חדשות כוח

 לפעול יחל שבהם שהראשון ,MW1200 כ־ של מצטבר בהספק מחז״מים שני שתקים בת

.2022 יוני חודש עד

 כבעלת פעילותה ותישמר והחלוקה ההולכה במקטעי מונופול תישאר החשמל חברת ג.

 רשת מתקני את ולתחזק לתפעל להקים, תמשיך החברה חיוני. שירות ספק רישיון

והחלוקה. ההולכה

 חברת שאינם למספקים לתחרות עליון ומתח גבוה מתח לצרכני האספקה מקטע פתיחת ד.

 באם הביתיים. הצרכנים לרבות הנמוך, המתח לצרכני התחרות פתיחת ובנוסף חשמל,

 הנמוך במתח הלקוחות ממספר 60%מ־ יפחת החשמל הברת של השוק נתח וכאשר

התחרותי. בשוק להשתלב תוכל היא הרפורמה בתקופת

 וההשנאה ההולכה מערכת את שיפעיל החשמל חברת ידי על חדש הולכה פיקוח הקמת ה.

 ההתייעצות במסגרת החשמל רשות למענה בהתאם המערכת. מנהל להנחיות בהתאם

. ₪ מיליארד 0.7 כ של בסך מוערכת לעיל ה. עד א. הסעיפים יישום עלות

 המהווה קיבוצי להסכם בהתאם הניהולית הגמישות והגברת החשמל בחברת התייעלות ו.

 עם להתייעצות בהתאם אשר לעיל, כאמור המדיניות עקרונות יתר עם אחת מקשה

₪. מיליארד 6.4 כ של בסך נאמדת עלותו הרשות

התשע״ח ,

G018,

צ.?■
Scanned with CamScan
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ישראל מדינת
 האנרגיה משרד
החשמל רשות

15.5.2018 מיום 542 ,בוס מישיבה החשמל, רשות ממלטת

)1253(1 מס' ממלטת

כדלקמן: בזאת מחליטה דין כל פי ועל 1996תשג״ו- החשמל, משק חוק לפי סמכותה תוקף

 המתגבשת, מהרפורמה כחלק החשמל, חברת ידי על תחנות מכירת להבטיח מנת על .1
 רשות מתעתדת תיושם, בנושא הממשלה ומדיניות החשמל משק חוק שיתוקן ובתנאי
 החשמל מחברת כוח תחנות שירכשו יצרנים על תחול אשר אסדרה לפרסם החשמל

לישראל.

האסדרה. את תקבע לפיהם עקרונות הרשות תפרסם זו, במסגרת .2

:הבאים העקרונות את היתר, בין יכללו, העקרונות .3

 ובכל הנכס של הוגן בשווי תהיה האתרים מכירת בגין לחברה התמורה א.
 ידי על שיקבע כפי הקרקע, שווי בתוספת המכירה, משווי תפחת לא מקרה

 האתר של התעריפי השווי הוא המכירה שווי זה לעניין לעניין. מומחה
 ישיר באופן תיווצר ואשר הרשות ידי על שתוכר נוספת עלות כל בתוספת

 החשמל חברת תשתיות של ובינוי פינוי בשל לרבות המכירה, הליך בשל
האמור. מהאתר שיפונו

 במועד במזומן תשולם האתר מכירת בגין לחברה תשולם אשר התמורה ב.
בו. החזקה מסירת

 במסגרת המערכת מנהל לחברת שתמכור הנכסים בגין החשמל לחברת התמורה .4
החשמל. רשות ידי על שמוכר כפי הנכסים, של התעריפי השווי בגובה תהיה הרפורמה

החשמל. רשות ידי על עלויות לבקרת כפוף לעיל האמור כל . 5

:ביאורים

 תחרותי בהליך תהיה הרפורמה במסגרת החשמל חברת של הייצור אתרי מכירת .1
החשמל. רשות ידי על שתפורסם לאסדרה בהתאם החשמל חברת ידי על שיקודם

 שתקום המערכת לניהול הממשלתית לחברה נכסים החשמל חברת תמכור בנוסף .2
הרפורמה. במסגרת

 לנכסים הוגן שווי לקבל החובה עליה חלה החשמל, חברת של המימון להסכמי בהתאם .3
ידה. על הנמכרים

 של התעריפי בשווי החשמל צרכן נושא היה רפורמה, שבהיעדר הוא מובן מכך, יתירה .4
 צרכני של ממצבם לשנות כדי זו בהחלטה באמור אין כן, על אשר אלה. כוח תחנות

הרפורמה. בעקבות החשמל,

PO.Box 1296, Jerusalem,91012
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ישראל מדינת
 האנרגיה משרד
החשמל רשות

15,5,2018 מיום , 542 מס' מישיבה מחשמל, רשות המלטת

)1254( 2 ,מס החלטה

 14.6.2012 מיום 377 מס׳ מליאה מישיבת 1 מס׳ להחלטה בהמשך ״הרשות״), (להלן: החשמל רשות

 "ההחלטה") (להלן: 12.6.17 מיום 518 מליאה מישיבת 13 מס׳ בהחלטה זו החלטה של והעדכון

:כדלקמן להבהיר מבקשת הרפורמה, דיוני אגב שעלתה לשאלה ובהמשך

 תוכל לא מכך וכתוצאה לישראל, החשמל חברת להתחייבות בהתאם הייצור תחנות יימכרו אם

 ההחלטה תנאי של הפרה בזה ייראו לא בהחלטה, כמשמעותה TOP ה־ בהתחייבויות לעמוד החברה

עלויות. למזער הניסיון בעניין בפרט בהחלטה, לקבוע בהתאם החברה שפעלה ובלבד

:ביאורים

 חמישה למכור לישראל החשמל חברת התחייבה החשמל, במשק רפורמה ביצוע במסגרת .1

M 4500 של כולל בהספק בגז ייצור אתרי W. שלה הגז הסכם את תפצל לא החשמל חברת 

גז. הסכם ללא ימכרו ואלה שתימכרנה, לתחנות

 החשמל שחברת כך החשמל משק חוק את לתקן המדינה עתידה התחנות, למכירת במקביל .2

רבין. אורות באתר MW1200 כ־ של בהספק מחז״מים שני תקים לישראל

 תשתמש לא החשמל חברת שאם מבהירה לישראל החשמל רשות בהחלטה, הקבוע לאור .3

 תמר שותפות עם שלה הגז להסכם בהתאם המינימאלית הגז רכישת התחייבות במלוא

 ב בסעיף הקבועים התנאים ביתר שעמדה וככל התחייבותה, נשוא התחנות מכירת בעקבות

להחלטה. בהתאם לישראל החשמל לחברת הגז עלויות יוכרו להחלטה

 הנוסף ההספק והקמת האתרים מכירת בהינתן החברה, של הגז צריכת הרשות הערכת לפי .4

שלה. TOP ה- מהתחייבות גבוהה להיות צפויה ,MW1200 של בהיקף

PO.Box 1296, Jerusalem,9101202
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1 נספח י
הארגוניות הפונקציות פירוטו
לחנ״ם העוברות !
ו

ו

1



 6 סה״כ בתקשורת
אנשים:

 בפקוח 2+ בדניה 4
רמה״ש***

 כ׳ בחשבון נלקח הערה:
 לחברת יועבר 1 עובד

 הולכה כמפקח החשמל
)14ב- כלול (לא

 כי בחשבון נלקח הערה:
 לחברת יועבר 1 עובד

 פק"מקים כמתכנן החשמל
)2 ב־ כלול (לא

 יוצאים 2 קיימים 4 מתוך
נשארים 2ו-

סה״כ
םיעובר

למנהל
המערכת

מדור שם מהלקה שם אגף

4 משרד המערכת ניהול חשמל מערכות

1 וכלכלה כספים המערכת ניהול חשמל מערכות

3 פרויקטים ניהול המערכת ניהול חשמל מערכות

4 ומינהל מטה המערכת ניהול חשמל מערכות

10 משרד בחשמל וסחר יח'פ חשמל מערכות

9 משרד תפעול משטרי מדיניות חשמל מערכות
1 . מעב.אלקטרונ תקשורת חשמל מערכות

1 צפון מיקרוגל תקשורת חשמל מערכות

1 צפון אח.ציוד תקשורת חשמל מערכות

1 . צפ פי.אל.סי תקשורת חשמל מערכות

4 משרד רמהיש פיקוח חשמל מערכות

1 דרום תקשורת רמהיש פיקוח חשמל מערכות

1 דרום אח.ציוד רמהיש פיקוח חשמל מערכות

2 הסייבר הגנת רמהיש פיקוח חשמל מערכות

5 מחשבים רמהיש פיקוח חשמל מערכות

3 (משק) אחזקה רמהיש פיקוח חשמל מערכות

6 משרד מחשבים חשמל מערכות

4 תפעול מחשבים חשמל מערכות

5 תוכנה מחשבים חשמל מערכות

3 נתונים מסדי מחשבים חשמל מערכות

1 משרד תפעול חשמל מערכות
14 משמרת תפעול חשמל מערכות

5 הייצור תכנון תפעול חשמל מערכות
2 . תכ.הולכ.השנ תפעול חשמל מערכות

1 משרד תפעול תחום חשמל מערכות

1 משרד שוק וחקר סטטיסטיקה כספים

1 משרד
 למחקר חשמל מעבדת

ופיתוח תפ״ט

2 רעש
 למחקר חשמל מעבדת

ופיתוח תפ״ט

4 החשמל איכות
 למחקר חשמל מעבדת

ופיתוח תפ״ט

1 ת ודי ט ק הגנה
 למחקר חשמל מעבדת

ופיתוח תפ״ט



נשארים 2  קיימים 5 מתוך
בחמ״י

2 מערכות ציוד
 למחקר חשמל מעבדת

ופיתוח תפ״ט

1 מתם הגביתרת
 למחקר חשמל מעבדת

ופיתוח תפ״ט

9 משרד השפעה תסקירי תפ״ט

1 משרד סיוע.מידע.גיאוגרפי תפ״ט

2 גאוגרפי מידע יוע.מידע.גיאוגרפי0 תפ״ט

3 ישומים פתום סיוע.מידע.גיאוגרפי תפ״ט

1 . מע.כלי.מחשב יוע.מידע.גיאוגרפ׳0 תפ״ט

3 תפ.מע.אישיות סיוע.מידע.גיאוגרפי תפ״ט

1 וחופים ים
ורישוי מפגעים מניעת

סביבתי תפ״ט

3 משרד ארצי פרויקטים קדם תפ״ט

3 משרד
 מערכת לפיתוח סגן

הייצור תפ״ט

3 לשכה תפ״ט סמנכל לשכת תפ״ט

2 משרד אנרגיה פיתוח סגן תפ״ט

1 משרד
הנדסים יישומים

וססמיים תפ״ט

1 וחוזים קידום
הנדסים "שומים

וססמ״ם תפ״ט

1 רישוי.בטיחות
הנדסים יישומים

וססמיים תפ״ט

1 גרעיני דלק
הנדסים יישומים

וססמ״ם תפ״ט

1 משרד
טכנולוגיות פתוח

אנרגיה תפ״ט

1 טכנול.כח/חום
טכנולוגיות פתוח

אנרגיה תפ״ט

1 הרוח אנרגיית
 טכנולוגיות פתוח

אנרגיה תפ״ט

2 אנרגיה אגירת
 טכנולוגיות פתוח

אנרגיה תפ״ט

2 אנרגיה מתקני
 טכנולוגיות פתוח

אנרגיה תפ״ט

2 משרד
 מערכת לפיתוח סגן

אנרגיה מסירת תפ״ט

2 משרד אמינות.מערכת תפ״ט

2 אמנ.מסר.השנא אמינות.מערכת תפ״ט

3 תח'כ אמינות אמינות.מערכת תפ״ט

3 והגנות ציוד אמ׳נות.מערכת תפ״ט

3 שנאים אמינות.מערכת תפ״ט

1 משרד המסירה מערכת פתוח תפ״ט

5 מעבר תופעות המסירה מערכת פתוח תפ״ט

7 פת.מע.המסירה המסירה מערכת פתוח תפ״ט

4 פת.מער.השנאה המסירה מערכת פתוח תפ״ט

3 תכ.רעיו.תחמש המסירה מערכת פתוח תפ״ט

a ? y . J ף , | t



4 חק.מער.מסירה המסירה מערכת פתוח תפ״ט

3 בק.תוכ.פיתוח המסירה מערכת פתוח תפ״ט

2 משרד המערכת דינמיקת חקר תפ״ט

1 . .מיוחד מחקר המערכת דינמיקת חקר תפ״ט
2 תכ.מער.היצור ייצור פתוח תכנון תפ״ט

5 מוד.טכ-כלכלי ייצור פתוח תכנון תפ״ט
1 הנדסית כלכלה "צור פתוח תכנון תפ״ט

1 משאב.משולב "צור פתוח תכנון תפ״ט

1 משרד סטטוטורי לתכנון סגן תפ״ט

3 תכ.מת.פרוגרמ סטטוטורי לתכנון סגן תפ״ט

4 משרד א.תפ'ט כספים תפ״ט

208

 למנהל נוספים עובדים
המערכת

4

 ארעית כ״א תוספת
 למצבת מעבר חדשה

בחח"׳ הקיימת כ״א
המערכת למנהל המסירה מערכת פיתוח

5

 ארעית כ״א תוספת
למנהל חדשה

 החיצוני המערכת
 נשאר כ״א במקום

בחח"׳ תקשורת

1
 מחטיבת עובד הסבת

לקוחות/פרויקטים מערכתיות הגנות

1
 מחטיבת עובד הסבת

לקוחות גבוה מתח מתכנן

1
 מחטיבת עובד הסבת

לקוחות/פרויקטים עליון מתח מתכנן

1 ממנר״א עובד הסבת
 - מתאר תוכניות

תחמ״ש

13
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2 נספח

 מעבר בעניין הקיבוצי ההסכם
המערכת לניהול עובדים



המערכת ניהול בחברת העסקה הסכם ־ 2 נספח

קיביצי הסכם
________ביום ונחתם שנערך

; בע״מ המערכת ניהול חברת :בין

"חנ״ם") או המערכת" ניהול חברת " (להלן:

אחר מצר

;החדשה הכללית העובדים הסתדרות :לבין

העוברים") "נציגות או "ההסתדרות" :(להלן

שגי מצר

החשמל" בחברת מבני ושינוי החשמל במשק "רפורמה שכותרתה הממשלה החלטת פי ועל הואיל

מחברת המערכת ניהול פעילות תופרד הממשלה"), "החלטת :(להלן_____מיום שמספרה

;המערכת ניהול לחברת ותעבור החשמל״), ״חברת :(להלן בע״מ לישראל החשמל

 הקיבוצי בהסכם כאמור המערכת ניהול לחברת החשמל מחברת עובדים מעבר על וסוכם והואיל

 מיום ההסתדרות לבין בע״מ לישראל החשמל חברת בין וארגוני) מבני ושינוי (רפורמה

17.5.2018;

;המערכת ניהול בחברת ההעסקה תנאי את להסדיר מעוניינים והצדדים והואיל

כדלקמן: הצדדים בין והוסכם הותנה הוצהר, לפיכך

מבוא

ממנו. נפרד בלתי חלק מהווים ונספחיו זה להסכם המבוא . 1

תחולה

 מחברת המערכת ניהול לחברת העוברים העובדים של המעבר ביום זה הסכם של תוקפו תחילת .2

הקובע. מהמועד שנים 5 תום ועד הקובע״) ״המועד זה: בהסכם (להלן החשמל

 להסכם בהתאם המערכת ניהול לחברת החשמל מחברת העוברים העובדים על יחול זה הסכם .3

(להלן: 17.5.2018 מיום להסתדרות החשמל חברת בין וארגוני) מבני ושינוי (רפורמה הקיבוצי

 בחברת שיקלטו חדשים עובדים על וכן העוברים"), "העובדים (להלן: החשמל") חברת "הסכם

המערכת. ניהול



- 2 -

החשמל בחברת ממסכמי ממערך ממלת

 העוברים, העובדים לגבי החשמל חברת בנעלי המערכת ניהול חברת תבוא הקובע מהמועד החל .4

 בחברת העבודה תקופת מלוא בגין צבורות זכויות לרבות והשכר, העבודה תנאי כל עליהם ויחולו

 זה ובכלל הקובע, במועד החשמל חברת עובדי על החל ההסכמי למערך בהתאם החשמל,

הנוהגים, החשמל, בחברת העבודה חוקת לרבות הקיבוציים, ההסדרים הקיבוציים, ההסכמים

 רווחה לקרן תשלומים ספק הסר למען ולרבות הקובע, במועד שהם כפי והכל והכללים, הנהלים

לעובדים.

 שיימצא עד החשמל, בחברת הקיימים בביטוחים מבוטחים להיות ימשיכו העוברים העובדים .5

שנדרש. ככל ביטוחית, רציפות שמירת תוך ביטוחי, ערך שווה לפתרון או הביטוחים להסבת פתרון

 לרבות החשמל, בחברת המעבר ערב עובר לעובד שהיו העבודה ותנאי הזכויות כל את יראו כן, כמו .6

 ניהול בחברת מעבודתו הנובעות כזכויות העסקה, בסיום הקשורים ותנאים צבורות זכויות

 בגין וכן אלה חבויות בכל לשאת האחריות את עצמה על מקבלת המערכת ניהול וחברת המערכת,

 ניהול לחברת העוברים העובדים של המעבר ועקב הרפורמה בעקבות להם המגיעות הזכויות

המערכת.

 העובדים כלפי חבות בכל החשמל חברת תישא לא האמור מהמועד החל לעיל, לאמור בכפוף .7

 חבויות וכל המערכת, ניהול לחברת מעברם ועקב החשמל בחברת עבודתם תקופת בגין העוברים

בלבד. המערכת ניהול חברת על יחולו אלה

 העבודה תנאי כל יחולו הקובע, המועד לאחר המערכת ניהול בחברת שיקלטו חדשים עובדים על .8

 ההסכמים זה ובכלל הקובע, במועד החשמל חברת עובדי על החל ההסכמי למערך בהתאם והשכר

 הנהלים הנוהגים, החשמל, בחברת העבודה חוקת לרבות הקיבוציים, ההסדרים הקיבוציים,

 עובדי בתעריף לחשמל זכאים יהיו לא אלו עובדים ואולם הקובע. במועד שהם כפי והכל והכללים,

החשמל. חברת

 "חשמל הטבת של ובתנאים בהיקף חשמל צריכת העוברים לעובדים תממן המערכת ניהול חברת .9

 הסר למען ההטבה. בגין המס גילום לרבות החשמל חברת עובדי על החלה חברה" עובדי בתעריף

 לתנאים בהתאם כאמור החשמל צריכת את המערכת ניהול חברת תממן פרישתם לאחר ספק,

המחויבות. בהתאמות ההטבה, בגין המס גילום לרבות ושאיריהם החשמל חברת גמלאי על החלים

העוברים לעובדים תקציבית פנסיה הסדרת

 ערב החשמל בחברת עליו החל הפנסיה שהסדר עובר עובד - תקציבית״ בפנסיה עובר ״עובד

תקציבית. פנסיה הסדר הוא הקובע המועד

 את מאמצת המערכת ניהול חברת ההסכמים) מערך (קליטת לעיל 6ו- 4 סעיף בהוראות לגרוע מבלי .10

 החל ההסכמי המערך פי על הקובע, המועד ערב החשמל בחברת שנהג התקציבית הפנסיה הסדר

 בפנסיה העוברים העובדים של הפנסיוניות זכויותיהם ולעניין מועד, באותו החשמל בחברת

 בחברת תקציבית בפנסיה העוברים העובדים של העבודה תקופת מלוא את יראו תקציבית,

החשמל, בחברת החל הפנסיה הסדר לפי הקצבה זכויות לעניין בחשבון מובאת אשר החשמל,

זכויותיהם מלוא שתישמרנה באופן המערכת ניהול בחברת עבודה תקופת הייתה כאילו

׳ /c  /
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 התקציבית הפנסיה הסדר במסגרת החלות ההוראות לכל בהתאם אלו עובדים של הפנסיוניות

האמור.

 לעמית־ המיועדת לקצבה מרכזית גמל קופת הוקמה כי מבהירה המערכת ניהול חברת כך, בתוך .11

 תקציבית, בפנסיה העוברים לעובדים קצבה תשלום לשם המערכת ניהול חברת שהוא מעביד

 לפי הנדרשים האישורים כל לכך ניתנו לעיל; האמור התקציבית הפנסיה הסדר לפי ולשאיריהם

 על הפיקוח וחוק 2סס5התשס׳יה־ גמל), (קופות פיננסיים שירותים על הפיקוח חוק הוראות

 לקופת כעמית-מעביד הצטרפה המערכת ניהול חברת ;1981התשמ״א־ (ביטוח), פיננסיים שירותים

 הפיקוח תקנות לפי הנדרשים הסכומים מלוא ההצטרפות בעת בה והופקדו זו לקצבה מרכזית גמל

 2012התשע״ג־ לקצבה), מרכזית גמל קופת לניהול (כללים גמל) (קופות פיננסיים שירותים על

 הועברו כי הודיעה המערכת ניהול חברת של לקצבה המרכזית הגמל קופת של המנהלת והחברה

כאמור. הנדרשים הסכומים

 הנהלים הנוהגים, ההסדרים, ההסכמים, של הנורמטיבי מעמדם את לשנות כדי באמור אין .12

הקובע. המועד ערב החשמל בחברת הנורמטיבי מעמדם לעומת הנ״ל והכללים

המערכת ניהול בחברת העובריס העובדים קליטת

 באותו ותק, באותו שכר, דרגת באותה המערכת ניהול בחברת ייקלט העוברים מהעובדים אחד כל .13

הקובע. המועד ערב החשמל בחברת היה שבו תפקיד ובאותו משרה היקף

 מיוחד בהסכם ארעי ועובד ארעי עובד מיוחד, בהסכם עובד הוא הקובע המועד שערב עובר עובד .14

עובר"), ארעי עובד (להלן:" )22ו- 21,20 ,13 (קודים החשמל חברת של העבודה בחוקת כהגדרתם

:הבאות ההוראות עליו, יחולו

 של העסקתו החשמל, בחברת ארעיים עובדים לגבי הקיבוציים בהסכמים האמור אף על .14.1

 המירבית הארעיות לתקופת משנתיים פחות לו נותרו הקובע שבמועד עובר, ארעי עובד

העניין) לפני שנים 5 או 4( עליהם החלים הקיבוציים להסכמים בהתאם החשמל בחברת

הקובע; מהמועד שנתיים לתום עד שלו הארעיות תקופת תוארך

 העובר הארעי העובד את להעביר המערכת ניהול מחברת למנוע כדי לעיל באמור אין .14.2

;האמורות השנתיים תום לפני קבוע עובד של למעמד

 המועד ערב שחלו התנאים יחולו הקובע המועד לאחר קביעות עובר ארעי עובד קיבל אם .14.3

 הטבת (מימון לעיל 9 בסעיף הקבועה ההטבה לרבות החשמל, בחברת קבוע עובד על הקובע

חשמל).

איסיים חוזים

 עובדי מכלל עובדים 30 עד להעסיק רשאית תהיה המערכת ניהול חברת הקובע מהמועד החל .15

 על החלים הקיבוציים להסכמים בהתאם ושלא אישי בחוזה מנהלים, כולל המערכת, ניהול חברת

:להלן המפורטים לתנאים בכפוף וזאת אישי״), ״חתה :(להלן המערכת ניהול חברת עובדי

 בחוזה להעסקה יעבור ומעלה אגף/מחוז מנהל בתפקיד מכהן הקובע המועד שערב עובד .15.1

מהמעבר. כתוצאה ייפגעו לא שכרו שתנאי ובלבד אישי
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 לוזמשיך אם לבחור יוכל אגף/מחוז, מנהל סגן בתפקיד מכהן הקובע המועד שערב עובד .15.2

אישי. בחוזה מועסק להיות לעבור או הקיבוציים ההסכמים תנאי לפי מועסק להיות

 בחוזה מועסק להיות מרצונו שבחר עובד של כאמור למעבר תתנגד לא העובדים נציגות

אישי.

 בחוזה יועסק ואילך, הקובע מהמועד ומעלה, אגף/מחוז מנהל סגן לתפקיד שימונה עובד .15.3

אישי.

 לא האישי לחוזה בהתאם השכר תנאי מכלול לעיל, 15.1 בסעיף האמור מן לגרוע מבלי .15.4

הקיבוציים. ההסכמים לפי השכר תנאי ממכלול יפחתו

אישי. בחוזה עובד של קליטה כל על העובדים לנציגות תודיע המערכת ניהול חברת .15.5

 וההסדרים הקיבוציים ההסכמים הוראות יחולו לא אישיים בחוזים המועסקים עובדים על .16

 החוזה בהוראות אחרת נקבע אם זולת המערכת, ניהול חברת עובדי יתר על החלים הקיבוציים

האישי.

 ומתן משא הצדדים ינהלו עובדים, 230 על תעלה המערכת ניהול בחברת העובדים שמצבת ככל .17

אישיים. בחוזים העובדים מכסת הגדלת בעניין

מסגרת

הסתדרות, לבין הציבורי בשירות נוספים ומעסיקים המדינה בין קיבוצי הסכם - מסגרת" "הסבס

ההסתדרות. ידי על המיוצגים השכר בדירוגי המדורגים המדינה עובדי רוב על חל אשר

 המדינה לעובדי ביחס שתיקבענה הכספיות, וההטבות השכר תוספות עלות מסגרת כי מוסכם, .18

 התביעות מיצוי הוראות עם יחד שנים, 5 תום ועד הקובע המועד לאחר שייחתמו מסגרת בהסכמי

 מסגרת הקצאת המחויבים. בשינויים העובדים על תחולנה בו, שתיקבענה התעשייתי והשקט

 ובכפוף החברה עובדי לגבי הצדדים בין שיסוכם באופן תיעשה האמורה לתקופה הרלוונטית העלות

 מועדי באותם ובהתאמה הענין לפי המסגרת הסכם להוראות לב בשים השכר, על הממונה לאישור

תחולה.

חדש שכר מבגח הסכם

 148 ־ 147 בסעיפים כאמור חדש שכר למבנה קיבוצי הסכם החשמל בחברת נחתם שלא ככל .19

- אלה הוראות יחולו הקובע, המועד טרם החשמל, חברת להסכם

הקובע, מהמועד חודשים 18 תוך קיבוצי, הסכם על לחתימה ומתן משא ינהלו הצדדים .19.1

 נדרשים בעיסוקים עובדים קליטת לאפשר במטרה בחברה השכר מבנה שינוי שיסדיר

בחברה. ושימורם לחברה

לעיל, כאמור המערכת ניהול בחברת השכר מבנה שינוי שיסדיר קיבוצי הסכם על חתימה .19.2

להלן. ב׳ חלק הפרישה, תנאי לפרק ב)(2.1 בסעיף כהגדרתה בחנ״מי׳ דרך "אבן תיחשב
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עידוד שכר

 119 סעיף לפי העידוד שכר תשלום שיטת החשמל בחברת תשונה לא המעבר מועד שעד ככל .20

זה. להסכם הצדדים על גם האמור הסעיף יחול ספק הסר למען החשמל, חברת להסכם

טיפול ודמי חבר דמי

 טיפול דמי או חבר דמי חודש, מדי הקיבוצי, ההסכם חל עליו עובד כל של ממשכורתו תנכה החברה .21

 לידי ותעבירם בדין, שקיימת ככל לתקרה, ובכפוף ההסתדרות להנחיות בהתאם ארגוני מקצועי

ההסתדרות.

 פי על משכרו, ינוכו להסתדרות, להצטרף ברצונו יהיה אך הקיבוצי, ההסכם עליו חל לא אשר עובד .22

להסתדרות. ויועברו החבר דמי הדין, להוראות ובכפוף לחברה העובד שיגיש בכתב בקשה

 בחודשו, חודש מדי זה, קיבוצי הסכם חל עליהם העובדים, של ממשכורתם החברה תנכה בנוסף, .23

 של המוסמכים מוסדותיה ידי על לעת מעת שייקבע כפי אחר שיעור או ,0.4% של בשיעור ועד דמי

ועד. לחשבון ותעבירם בדין, שקיימת ככל לתקרה ובכפוף ההסתדרות

תביעות מיצוי

 חברת הקמת להשלכות בקשר הצדדים ותביעות דרישות כל את וסופי מלא באופן ממצה זה הסכם .24

 שיש שבעניינים ובלבד הממשלה, החלטת לפי אליה, החשמל חברת עובדי ומעבר המערכת ניהול

 הממשלה להחלטת בהתאם ותבוצע תקודם הרפורמה המערכת ניהול חברת על השלכות להם

 מליאת והחלטות האנרגיה שר של המדיניות עקרונות לפיה), הנדרשים החקיקה תיקוני (לרבות

 החברה של הכספים שהפקדת ובלבד החשמל, חברת להסכם שצורפו בנוסחים החשמל, רשות

 וכן ולמעסיק לעובד מס אירוע תהווה לא זה להסכם הפרישה תנאי בפרק כאמור פרט בפוליסת

 במס יחויב לא העבודה סיום במועד קצבה לרכישת הפרט לפוליסת הצבורים בכספים שהשימוש

במס. חייבת תהיה מהרכישה הנובעת והקצבה ולמעסיק, לעובד

 מוצו זה, בכלל שנים. לחמש זה בהסכם המוסדרים בעניינים ומוחלט מלא באופן ממצה זה הסכם .25

 5 של לתקופה העוברים העובדים של עבודתם ותנאי לשכר בקשר הצדדים ותביעות דרישות כל

הקובע. מהמועד שנים

 המעבר טרם העובדים נציגות לבין החשמל חברת בין 2.33% בעניין הסכם ייחתם שלא ככל

זה. בעניין זה שבסעיף המיצוי יחול לא חשמל, חברת להסכם 94 בסעיף כמפורט

 ברמה לא כלשהן, שכר הטבות או שכר הסכמי על נוסף ומתן משא יתנהל לא ספק, הסר למען

זה. הסכם של לתוקף כניסתו ממועד שנים’5 תום שעד התקופה בגין אחרת, רמה בכל ולא הארצית

הציבורי. במגזר מסגרת הסכם בדבר ומתן משא ניהול לגבי תחול לא זו הוראה

 לרבות הצדדים, על שיחולו או הצדדים על החלות תביעות מיצוי מהוראות לגרוע כדי באמור אין .26

מסגרת). הסכמי החלת (סעיף 18 בסעיף כאמור

זה. בהסכם הקבוע עם אחד בקנה עולות שאינן בתביעות יתמכו לא כי מתחייבים הצדדים .27
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תעשייתי שקט

 מיחידותיו, יחידה או השני הצד נגד מיחידותיו יחידה או אחד צד ינקוט לא כי מתחייבים הצדדים .28

סדריה, או העבודה בהליכי אחרת פגיעה כל או חלקית, או מלאה השבתה, או שביתה באמצעי

 החלטת לפי אליה, החשמל חברת עובדי ומעבר המערכת ניהול חברת הקמת להשלכות בקשר

 ותבוצע תקודם הרפורמה המערכת ניהול חברת על השלכות להם שיש שבעניינים ובלבד הממשלה,

 שר של המדיניות עקרונות לפיה), הנדרשים החקיקה תיקוני (לרבות הממשלה להחלטת בהתאם

 ובלבד החשמל, חברת להסכם שצורפו בנוסחים החשמל, רשות מליאת והחלטות האנרגיה

 תהווה לא זה להסכם הפרישה תנאי בפרק כאמור פרט בפוליסת החברה של הכספים שהפקדת

 במועד קצבה לרכישת הפרט לפוליסת הצבורים בכספים שהשימוש וכן ולמעסיק לעובד מס אירוע

במס. חייבת תהיה מהרכישה הנובעת והקצבה ולמעסיק, לעובד במס יחויב לא העבודה סיום

 מיחידותיו, יחידה או השני הצד נגד מיחידותיו יחידה או אחד צד ינקוט לא כי מתחייבים הצדדים .29

סדריה, או העבודה בהליכי אחרת פגיעה כל או חלקית, או מלאה השבתה, או שביתה באמצעי

הקובע. מהמועד שנים 5 של לתקופה זה, בהסכם המוסדרים לעניינים בקשר

הצדדים, על שיחולו או הצדדים על החלות התעשייתי השקט מהוראות לגרוע כדי באמור אין

מסגרת). הסכמי החלת (סעיף 18 בסעיף כאמור לרבות

 המעבר טרם העובדים נציגות לבין החשמל חברת בין 2.33% בעניין הסכם ייחתם שלא ככל

 בעניין זה שבסעיף התעשייתי השקט הוראות יחולו לא חשמל, חברת להסכם 94 בסעיף כמפורט

זה.

 העובדים של מזכותם גורעת אינה תעשייתי לשקט ההתחייבות כי בזאת מובהר ספק, הסר למען .30

 במגזר או המשק בכלל ההסתדרות ידי על שתוכרז העבודה משפט כללי לפי כדין בשביתה להשתתף

כאמור. שביתה לגבי צד כל מטענות לגרוע מבלי וזאת מסגרת, הסכם בגין לרבות הציבורי,

כללי

הנורמטיבי. מעמדו את או תוקפו את לשנות כדי זה בהסכם מסמך באזכור אין .31

 לפרשנות ישמשו לא זה הסכם לחתימת ומתן המשא במהלך הצדדים בין שהוחלפו טיוטות .32

ההסכם.

האוצר. במשרד עבודה והסכמי השכר על הממונה לאישור כפוף זה הסכם .33

קיבוצי. כהסכם לרישום יוגש זה הסכם . 34

? , 7׳־1 .1-1 ד
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:הרפורמה בתקופת במהלך שיפרוש עובד . 2

הרפורמה, תקופת בתוך יפרוש אשר ותיקה, פנסיה בקרן או תקציבית בפנסיה חנ״מ עובד .2.1

 בהתאם הבסיס" "סכום בגובה קצבה עלות לפי המחושבת חודשית לקצבה זכאי יהיה

 זה שסכום ובלבד חח״י, בהסכם השלישי בחלק 6.1 בסעיף בטבלה כמפורט פרישתו למועד

"התקרה". על עולה אינו

₪. 1,600 של סכום - ״התקרה״ זה לעניין

:לעיל האמור אף על

 שכר הסכם נחתם המעבר") "מועד (להלן: לחנ״מ העובדים של המעבר למועד שעד ככל (א)

₪. 1700 של סכום התקרה תהיה החשמל, בחברת חדש

 הסכם נחתם אולם החשמל, בחברת חדש שכר הסכם נחתם טרם המעבר שבמועד ככל (ב)

 "אבן :להלן בחנ״מ חדש שכר הסכם (חתימת הרפורמה תקופת בתוך בחנ״מ חדש שכר

: התקרה תהיה בחנ״מ׳י) הדרך

; ₪ 1700 - בחנ״מ הדרך אבן מימוש במועד פעיל שהיה עובד לגבי )1(

אבן מימוש לפני חודשים 12 של תקופה בתוך חובה פרישת בגיל שפרש עובד לגבי )2(

 - המימוש ממועד החל האורכה״), בתקומת שפרש ״עובד (להלן: בחנ״ט הדרך

1700 .₪

 מסעיף המתקבל הסכום בגובה מדד צמודת חודשית קצבה תהיה חנ״מ" קצבה "תוספת .2.2

 לפרק השישי בחלק כאמור אחריו ולשאירו חייו ימי לכל הפרישה ממועד החל לעיל, 2.1

זה. לפרק ב׳ בחלק הקבוע במנגנון כמפורט חח״י, בהסכם הפרישה תנאי

2 בסעיפים האמור אף על .2.3 .1  גילו ואשר האורכה בתקופת שפרש עובד לגבי לעיל, 2.2- 1,

 התקרה בין ההפרש סכום היה ומעלה, חובה פרישת גיל היה חנ״מ דרך אבן מימוש במועד

חדשים), שקלים וחמישה (שבעים ₪ 75מ- נמוך ״ההפרש״) (להלן: הבסיס סכום לבין

 אבן מימוש במועד גם בלבד הבסיס לסכום זכאי האורכה בתקופת שפרש העובד יהיה

 מימוש ממועד ההפרש שווי את יקבל לעיל )2ב)((2.1 בסעיף האמור ובמקום בחנ״מ, הדרך

 ההמרה במקדם ההפרש סכום כמכפלת שיחושב פעמי חד כמענק חייו, ימי ולכל הדרך אבן

 בעניינו שיקבע הפרישה), תנאי לפרק א7 (נספח 67 בגיל מדד צמודת לקצבה לעובד האישי

פרישתו. במועד העובד של

 הידוע המדד בין המדד עליית שיעור לפי יעודכנו לעיל, 2.1 בסעיף המפורטים הסכומים כל .2.4

 על החתימה במועד או העובד של הפרישה במועד הידוע המדד לבין ההסכם חתימת במועד

העניין. לפי בחנ״מ, חדש שכר הסכם

 לקצבה זכאי יהיה הרפורמה, תקופת בתוך יפרוש אשר חדשה צוברת בפנסיה חנ״מ עובד .2.5

 לעובד האישי ההמרה "מקדם כמכפלת שיחושב סכום מהפקדת שתתקבל כפי חודשית

 מבין בנמוך חח״י) בהסכם הפרישה תנאי לפרק א7 (נספח ״67 בגיל מדד צמודת לקצבה

אלה:

? 5
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 בפרק השלישי בחלק 6.1 בסעיף בטבלה כמפורט פרישתו למועד בהתאם הבסיס״ ״סכום א.

חח״י. בהסכם הפרישה תנאי

לעיל. כהגדרתה "התקרה" ב.

זה. לפרק ג׳ בחלק הקבוע למנגנון בהתאם ותשולם תירכש אשר התפקדה"), "סכום :(להלן

:הרפורמה תקופת בתום שיפרוש עובד . 3

 שתחושב חנ״מ קצבה לתוספת זכאי יהיה הרפורמה תקופת תום לאחר שיפרוש עובד .3.1

:כדלקמן

 ההמרה ב״מקדם להלן כהגדרתו חנ״מ" "סכום ממכפלת המתקבל לסכום בהתאם קצבה

חח״י), בהסכם הפרישה תנאי לפרק ב7 (נספח ״67 בגיל מדד צמודת לקצבה לעובד האישי

(להלן: ג׳ בחלק כמפורט ההפקדות למועדי 0.111% של חודשית היוון בריבית מהוון

זה. לפרק ג׳ בחלק הקבוע למנגנון בהתאם ותשולם תירכש אשר חנ״מ"}, הכולל "הסכום

:אלה משני המורכב סכום - חנ״מ״ ״סכום

)1( 1,600 .₪

ש״ח, 100 של סכום - העובד של פרישתו מועד טרם בחנ״מ, הדרך אבן שהתממשה ככל )2(

 אבן מימוש למועד ועד הרפורמה תקופת מתום חודש כל בגין 1.041%ב- יופחת אשר

בחנ״מ. הדרך

 חח״י הסכם חתימת במועד הידוע המדד בין המדד עליית שיעור לפי יעודכן חנ״מ סכום

להלן. ג׳ בחלק כמפורט ההפקדות במועד הידוע המדד לבין

 - לרכישה המינימלי מהגיל נמוך הפרישה במועד וגילו עובד פרש לעיל, 3 -1 בסעיפים האמור אף על .4

:כדלקמן שיחושב פעמי חד למענק חנ״מ, קצבה תוספת במקום זכאי יהיה

 במקדם לעיל, 3 -2 בסעיפים כמפורט לתחשיב בהתאם חנ״מ קצבה תוספת של הסכום מכפלת

 חח״י בהסכם הפרישה תנאי לפרק א7 (נספח 67 בגיל מדד צמודת לקצבה לעובד האישי ההמרה

 שפרש מי לגבי חח״י בהסכם הפרישה תנאי לפרק ב7 נספח או הרפורמה בתקופת שפרש מי לגבי

 של חודשית בריבית מהוון כשהוא העובד של לידתו לשנת המתאים הרפורמה), תקופת לאחר

הזכאות"). "סכום :(להלן פרישתו לגיל חובה פרישת גיל שבין החודשים למספר בהתאם 0.111%

 הידוע המדד בין המדד עליית שיעור לפי יעודכנו 2.1 בסעיף המפורטים הסכומים כאמור, במקרה

 במקום פעמי, החד המענק את העובד קיבל בו במועד הידוע המדד לבין חח״י הסכם חתימת במועד

לעיל. 2.4 בסעיף האמור

 ישמשו כאמור, עובד בגין פרט לפוליסת הפקדות העובד עבור בוצעו הפרישה למועד שעד ככל

 שאפילו יובהר, ספק הסר למען החד-פעמי. המענק למימון כמקור הפרט בפוליסת שנצברו הכספים

 לצורך הצבורה היתרה מלוא תועבר החד-פעמי, המענק מסכום גבוהה הצבורה היתרה היתה

 מסכום נמוכה הצבורה שהיתרה ככל בהתאם. יגדל החד-פעמי והמענק החד־פעמי, המענק תשלום

 בו במקרה כאמור. התשלום ביצוע לצורך החסר הסכום את חנ״מ תשלים החד-פעמי, המענק

 לביצוע חנ״מ תידרש לא ג׳, בחלק במנגנון כאמור הפרט לפוליסת הכולל הסכום מלוא הופקד

פעמי. החד המענק תשלום לצורך השלמה
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 הפרישה במועד וגילו חובה פרישת לגיל הגיע שטרם עובד פרש לעיל, 3־ 1 בסעיפים האמור אף על .5

 מהפקדת שתתקבל כפי חנ״מ קצבה לתוספת זכאי יהיה - ומעלה לרכישה המינימלי הגיל הוא

 הפקדות העובד עבור שבוצעו ככל פרישתו. במועד ג׳ בחלק כמפורט בפוליסה הזכאות סכום

האמורה. ההפקדה למימון כמקור פרט בפוליסת שנצברו הכספים ישמשו פרט, לפוליסת

 תועבר הזכאות מסכום גבוהה פרט בפוליסת הצבורה היתרה היתה שאפילו יובהר, ספק הסר למען

 שהיתרה ככל בהתאם. תגדל חנ״מ קצבה ותוספת האמורה, ההפקדה לצורך הצבורה היתרה מלוא

 ביצוע לצורך החסר הסכום את חנ״מ תשלים הזכאות, מסכום נמוכה פרט בפוליסת הצבורה

ג׳, בחלק במנגנון כאמור הפרט לפוליסת הכולל הסכום מלוא הופקד בו במקרה כאמור. ההפקדה

ההפקדה. ביצוע לצורך השלמה לביצוע חנ״מ תידרש לא

 הידוע המדד בין המדד עליית שיעור לפי יעודכנו 2.1 בסעיף המפורטים הסכומים כאמור, במקרה

ב׳ בחלק כאמור בפוליסה, ההפקדה בוצעה בו במועד הידוע המדד לבין חח״י הסכם חתימת במועד

לעיל. 2.4 בסעיף האמור במקום להלן,

 מהזכויות באיזו לפגוע ו/או לגרוע כדי חנ״מ קצבה לתוספת בזכאות שאין מובהר ספק הסר למען .6

 חוקת דין, כל לפי סיומה בגין או בחנ״מ ו/או בחברה העסקתו תקופת בגין העובד זכאי להן

בחנ״מ. בעתיד עליו שיחול הסדר או הסכם וכל החברה נהלי העבודה,

חנ״מ לעובדי המנגנון :,ג חלק

 עליהם שנצמחו והרווחים בפוליסה שהופקדו הכספים סכום בפוליסת הצבורה "היתרה

הרשות. להוראות בהתאם ישירות, והוצאות ניהול דמי בניכוי פרש"

MekB־ "המכפיל"
Mekb

כאשר:

Meka - לפי שיחושב מדד, צמודת לקצבה ההמרה מקדם 

:הבאות ההנחות

 בהתאם חיים בתוחלת גידול לרבות התמותה, לוחות ־

 שנקבעו כפי האוצר משרד ללוחות בהתאם לשנתונים

 לתשלום עתודות "חישוב 2013-1-2 מספר ביטוח בחוזר

 1 לנספח ובהתייחס חיים״, ביטוח בפוליסות קצבה

 ליום נכון בסיסיים תמותה (שיעורי 2ב לוח שעניינו

 הקצבה תשלום תחילת ממועד החל למבוטח 31.12.2008

 3ב ולוח מבוטח) אותו של פטירתו למועד (עד זוגתו ולבת

 זוג לבת 31.12.2008 ליום נכון בסיסיים תמותה (שיעורי

 אותו של פטירתו ממועד החל שנפטר מבוטח של

"best estimate" מסוג הנחות שעניינו 2 נספח מבוטח),
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 31.12.2008 יום לאחר התמותה בשיעורי ירידה קצב לגבי

ימים. אריכות סיכון בגין מרווח שעניינו 3 ונספח

שנים. 3 זוג בני בין גילאים הפרש -

. 100% - נישואין שיעור ־

ההסכם חתימת במועד 67 בגיל למבוטח -

30.4.2018 ליום סיכון חסרת ריבית עקום -

0.15% ניהול דמי -

Mekb - שיחושב ברווחים, משתתפת בפוליסה ההמרה מקדם 

:הבאות ההנחות לפי

 בהתאם חיים בתוחלת גידול לרבות התמותה, לוחות -

 שנקבעו כפי האוצר משרד ללוחות בהתאם לשנתונים,

 לתשלום עתודות "חישוב 2013-1-2 מספר ביטוח בחוזר

 1 לנספח ובהתייחס חיים״, ביטוח בפוליסות קצבה

 ליום נכון בסיסיים תמותה (שיעורי 2ב לוח שעניינו

 הקצבה תשלום תחילת ממועד החל למבוטח 31.12.2008

 3ב ולוח מבוטח) אותו של פטירתו למועד (עד זוגתו ולבת

 זוג לבת 31.12.2008 ליום נכון בסיסיים תמותה (שיעורי

 אותו של פטירתו ממועד החל שנפטר מבוטח של

"best estimate" מסוג הנחות שעניינו 2 נספח מבוטח),

 31.12.2008 יום לאחר התמותה בשיעורי ירידה קצב לגבי

ימים. אריכות סיכון בגין מרווח שעניינו 3 ונספח

שנים 3 זוג בני בין גילאים הפרש -

100% - נישואין שיעור -

ההסכם חתימת במועד 67 בגיל למבוטח -

 משתתפת קצבה מקדמי חישוב לצורך תעריפית ריבית -

.4% בשיעור ביטוח בפוליסות ברווחים

0.6% הניהול דמי -

 לעיל, 3 בסעיף כהגדרתו חנ״מ״ ״סכום ממכפלת המתקבל הסכוםהכולל" "הסכום

 לעובד האישי ההמרה במקדם ההפקדה, ממועדי אחד בכל

 הפרישה תנאי לפרק ב7 (נספח 67 בגיל מדד צמודת לקצבה

 עליית שיעור לפי חנ״מ סכום יעודכן זה לעניין חח״י) בהסכם

המדד לבין חח״י הסכם חתימת במועד הידוע המדד בין המדד
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המירבי" הכולל "הסכום

"מבטח"

"מוטב"

הפטירה" "מועד

ההפקדה" "מועדי

"פוליסה" או "פוליסות"

פרט" "פוליסת

הזכאות" "שיעור

שיפרשו לעובדים המנגנון

ב? בחלק 3 בסעיף כאמור ולא ההפקדה במועד הידוע

 האישי ההמרה במקדם ₪ 1,700 ממכפלת המתקבל הסכום

 הפרישה תנאי לפרק ב7 (נספח 67 בגיל מדד צמודת לקצבה לעובד

 המדד בין המדד עליית שיעור לפי מעודכן כשהוא חח״י), בהסכם

 במועדי הידוע המדד לבין חח״י הסכם חתימת במועד הידוע

ההפקדה.

 בענף ביטוחים לערוך רישיונה פי על המורשית ביטוח חברת

 לפי חיים בביטוח לעסוק רישיון ברשותה אשר הפנסיוני הביטוח

 שתוצאנה בפוליסות הפורשים העובדים את תבטח אשר דין, כל

ידה. על

 השאיר. הפטירה, מועד ולאחר הפורש, העובד פטירתו, עד

הפורש. נפטר בו בחודש האחרון כיום ייקבע הפטירה מועד

:מאלה אחד כל

 לשנת ועד 2023 משנת החל שנה בכל ליוני 30 ליום עד )1(

2028 ;

 הופקד לא זה שבמועד ככל העובד, של הפרישה מועד )2(

לעיל; במועדים הכולל הסכום מלוא

.30.6.2028 לאחר שהתממשה דרך אבן מימוש מועד )3(

 פיננסיים שירותים על הפיקוח בחוק כהגדרתה ביטוח קופת

 לעובדים חודשיים תשלומים לביצוע ,2005התשס״ה־ גמל), (קופת

 המונח לפורשים. ינפיק המבטח אשר ושאיריהם, הפורשים

לנסיבות. בהתאם אחת, פוליסה גם משמעו "פוליסות"

 גמל, כקופת אושרה שלא חיסכון, מרכיב עם חיים ביטוח תכנית

 העובד. שם על חנ״מ בבעלות

המירבי. הכולל בסכום הכולל הסכום חלוקת

הרפורמה בתקופת חובק פרישת

 לתוספת הזכאי עובד של הפרישה במועד - ותיקה פנסיה ובקרן תקציבית בפנסיה עובדים לגבי

 בגובה חודשי תשלום לקבל הזכות את תתקשר, עמו מבטח אצל עבורו תרכוש חנ״מ חנ״מ, קצבה

במכפיל. חנ״מ קצבה תוספת מכפלת

.7
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 חנ״מ חנ״מ, קצבה לתוספת הזכאי עובד של הפרישה במועד - חדשה צוברת בפנסיה עובדים לגבי .8

 מכן ולאחר חייו ימי ולכל הפרישה ממועד החל חודשית קצבה של תוספת מבטח אצל עבורו תרכוש

 "סכום מהפקדת שתתקבל כפי חח״י, בהסכם פרישה" "תנאי לפרק השביעי בחלק כאמור לשאירו

בפוליסה. ההפקדה"

הנוספת". "הקצבה :להלן יכונו לעיל 9־ 8 בסעיפים הקצבאות

 20ה- עד חודשי, בתשלום למוטב, הנוספת הקצבה את תשלם הפוליסה הפרישה ממועד החל .9

החודש. אותו בגין לחודש

 בגיל עובד לגבי לעיל 2.3 בסעיף לאמור ובכפוף האורכה, בתקופת בחנ״מ הדרך אבן שתתממש ככל .10

 עמו מבטח אצל שפרש העובד עבור תרכוש חנ״מ הדרך אבן מימוש במועד ומעלה, חובה פרישת

תתקשר:

 חודשי תשלום לקבל הזכות את ־ ותיקה פנסיה קרן או תקציבית בפנסיה עובד לגבי .10.1

 הבסיס סכום בין מההפרש יותר לא אך בחנ״מ, הדרך אבן תמורת של המכפלה בגובה

 חנ״מ קצבה תוספת סכום לבין חח״י בהסכם פרישה תנאי לפרק השלישי בחלק כהגדרתו

במכפיל. הדרך, אבן מימוש ערב

 קצבה של תוספת מבטח אצל עבורו תרכוש חנ״מ - חדשה צוברת בפנסיה עובד לגבי .10.2

 כאמור לשאירו מכן ולאחר חייו ימי ולכל חנ״מ הדרך אבן מימוש ממועד החל חודשית

 ההפקדה "סכום מהפקדת שתתקבל כפי חח״י, בהסכם פרישה תנאי בפרק השביעי בחלק

בפוליסה. הנוסף"

הנוספת". הקצבה "השלמת להלן: יכונו 10.1-10.2 בסעיפים הקצבאות השלמת

״67 בגיל מדד צמודת לקצבה לעובד האישי ההמרה ״מקדם מכפלת - הנוסף״ ההפקדה ״סכום

אלה: מבין בנמוך חח״י) בהסכם הפרישה תנאי לפרק א׳7 (נספח

בחנ״ט. הדרך אבן תמורת א.

 סכום לבין חח״י בהסכם פרישה תנאי לפרק השלישי בחלק כהגדרתו הבסיס סכום בין ההפרש ב.

בחנ״מ. הדרך אבן מימוש ערב חנ״מ קצבה תוספת

 הנוספת הקצבה השלמת את תשלם הפוליסה כאמור, בחנ״מ הדרך אבן מימוש ממועד החל .11

החודש. אותו בגין לחודש 20ה- עד חודשי, בתשלום למוטב,

הרפורמה תקופת מתום שיפרשו לעובדים המנגנון

 הכולל הסכום מלוא את הרפורמה תקופת מתום לפרוש שצפוי עובד כל עבור תפקיד חנ״מ .12

:להלן בטבלה כמפורט ובשיעורים במועדים וזאת תתקשר עמו מבטח אצל שרכשה פרט בפוליסת

מצטבר הפקדה שיעור

המירבי הכולל מהסכום

מהסכום ההפקדה שיעור

המירבי הכולל
ההפקדה מועד

16.667% 16.667% 30.6.2023 ליום עד
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33.334% 16.667% 30.6.2024 ליום עד

50.000% 16.667% 30.6.2025 ליום עד

66.667% 16.667% 30.6.2026 ליום עד

83.334% 16.667% 30.6.2027 ליום עד

100.000% 16.667% 30.6.2028 ליום עד

:הבאה לנוסחא בהתאם יהוונו בטבלה כמפורט בשיעורים שיופקדו הסכומים

A
1.00111״

ההפקדה. במועד חודשים במספר העובד גיל פחות 804 - »

A - המירבי. הכולל בסכום ההפקדה שיעור מכפלת

 שיעור לבין ההפקדה במועד המצטבר ההפקדה שיעור בין ההפרש - ההפקדה״ ״שיעור זה, לעניין

 במועד הזכאות שיעור בין מההפרש יותר ולא הקודם, ההפקדה במועד בפועל המצטבר ההפקדה

 שיעור ספק, הסר למען הקודם. ההפקדה במועד בפועל המצטבר ההפקדה לשיעור ההפקדה

.16.667% על יעמוד הראשון ההפקדה

 ממועד יום 45 בתוך נוספת, הפקדה תבוצע ,30.6.2028 יום לאחר בחנ״מ הדרך אבן התממשה .13

 נכון בפועל המצטבר ההפקדה שיעור בניכוי המצטבר הזכאות בשיעור בחנ״ט, הדרך אבן מימוש

ההפקדה. למועד

 זה במועד אזי הפרט, לפוליסת הזכאות שיעור מלוא הופקד טרם העובד של הפרישה שבמועד ככל .14

 הזכאות שיעור שבין בהפרש המירבי הכולל הסכום מכפלת שהיא החסרה היתרה את חנ״מ תפקיד

הקודם. ההפקדה למועד המצטבר ההפקדה לשיעור הפרישה במועד

 של הצפוי העסקתו סיום על תתקשר עימו למבטח חנ״מ תודיע חובה פרישת לגיל העובד הגיעו ערב .15

 "הסכום (להלן: פירותיהם על פרט, בפוליסת הצבורים הכספים מלוא העברת לצורך העובד,

לפוליסה. המועבר"),

 בתשלום המועבר, מהסכום שתתקבל כפי קצבה למוטב הפוליסה תשלם חובה פרישת מגיל החל

החודש. אותו בגין לחודש 20ה־ עד חודשי,

ונכות מוות :ר׳ חלק

 זכאי העניין, לפי יורשו, או שאירו יהיה מחנ״מ, שפרש עובד או פעיל עובד לעולמו הלך בו במקרה .16

החברה, נאמר בו מקום בכל כאשר חח״י, בהסכם הפרישה בתנאי השישי בחלק כמפורט לתנאים

בנעליה. חנ״מ תבוא

ן ל
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 בחלק המפורטים לתנאים זכאי העובד יהיה נכות, אירוע עקב מחנ״מ עובד פרישת של במקרה .17

 חנ״מ תבוא החברה, נאמר בו מקום בכל כאשר חח״י, בהסכם הפרישה תנאי בפרק השביעי

חח״י. בהסכם השמיני בחלק המפורט למנגנון בהתאם בנעליה,

החתום: על הצדדים באו ולפיכך

החדשה העוכדים׳מכמית הסתדרותבע״מ המערכת ניהול חכרת



-2 נספח

המערכת ניהול חברת הסכם

א נספח
 מיום קיבוצי להסכם פרישה" "תנאי פרק ’

נספחיו על 17.5.2018

ו

ן



פרישת

כלליות הגדרות ראשוו: מלק

לעת. מעת שיהיה כפי ,2004תשמ״ד־ פרישה, גיל בחוק כהגדרתו - חובה״ פרישת ״גיל

 בהתאם מבטח אצל זכות עובד עבור לרכוש המאפשר הגיל לרכישה" המינימלי "הגיל

 ביטוחי כיסוי לרכישת המינימלי הגיל בדבר הרשות להוראות

 חתימת למועד (נכון חיים תוחלת הבטחת המגלמים קצבה במקדמי

).60 גיל - זה הסכם

וחיסכון. ביטוח ההון, שוק רשות"הרשות"

:הבאים השכר מרכיבי המורכב שעה ערך לחישוב הקובע השכר - הרגיל״ ״השכר

שנה, 40 של למקסימום עד ותק תוספת טבלאי), (שכר יסוד שכר

 ככל השתלמות גמולי אישי, עודף מאמץ, תוספת פיקודית, תוספת

 מנהלי בדירוג לעובדים מינהל תוספת (לרבות להם זכאי שהעובד

 גמול של התקרה והגדלת זה בהסכם 139 - 132 לסעיפים בהתאם

 השתלמות לגמול הזכאים המקצועי בדירוג לעובדים ב׳ השתלמות

 השיקלית התוספת זה), בהסכם 146 - 143 לסעיפים בהתאם ב׳

 שתהיה כפי 11.12.2016 מיום הצדדים בין הקיבוצי להסכם בהתאם

 של פרישתו למועד עד שיתווסף רכיב כל וכן עובד של פרישתו ערב

שעה. ערך לחישוב שיתווסף, ככל עובד,

לחברה. העובד בין מעסיק עובד יחסי סיום יום - הפרישה״ ״מועד

 המרכזית הלשכה שמפרסמת כפי לצרכן המחירים מדד- ״מדד״

לסטטיסטיקה.

 ״67 לגיל מדד צמודת לקצבה

- קבוע״ ״עובד או ״עובד״

 לפי להסכם, ב7 כנספח או א7 כנספח המצ״ב לטבלה בהתאם לעובד האישי ההמרה "מקדם

העניין.

 שתקופת ארעי עובד כל וכן ההסכם חתימת ביום קבוע עובד

 ההסכם חתימת יום עד הסתיימה שנים) 5( שלו המירבית הארעיות

.31.12.2018 ליום עד קביעות ויקבל

- ג׳״ דור ״עובד

תקציבית" בפנסיה "עובד

חדשה. צוברת בפנסיה או ותיקה פנסיה בקרן המבוטח עובד

המרכזית. הקופה בתקנון כהגדרתו זכאי" "עובד

 קופת או ביטוח קופת שהיא לקצבה גמל קופת חדשה, פנסיה קרן חדשה"/ צוברת "פנסיה

לחיסכון. גמל - לקצבה״ גמל ״קופת
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 שהיא לקצבה גמל "קופת

 - ביטוח״ קופת

- לחיסכון״ גמל ״קופת

- ותיקה״ פנסיה ״קרן

- חדשה״ פנסיה "קדן

- "שאיר"

- המיוחדת״ הפרישה ״תכנית

- המרכזית״ הקופה ״תקנון

- הרפורמה״ ״תקופת

 גמל), (קופות פיננסיים שירותים על הפיקוח בחוק כמשמעותה

.2סס5תשס״ה-

 תשס״ה- גמל), (קופות פיננסיים שירותים על הפיקוח בחוק כהגדרה

2005.

 (קופות פיננסיים שירותים על הפיקוח בחוק כהגדרתה ותיקה, קרן

.2005 —תשס״ה גמל)

 פיננסיים שירותים על הפיקוח בחוק כהגדרתה מקיפה, חדשה קרן

.2005 - תשס״ה גמל) (קופות

 העניין, לפי מהחברה, שפרש עובד של או עובד של זוגו בן שהיה מי

 שפרש לעובד או לעובד שנשוי מי ־ זוג" "בן פטירתו; במועד

 כידוע בו הכירה מוסמכת שיפוטית שערכאה מי או מהחברה

מהחברה. שפרש עובד של או עובד של בציבור

 תכנית במסגרת מועדפים פרישה בתנאי מוקדמת פרישה תכנית

 המתוכננת הרפורמה ממתווה כחלק אדם כח וצמצום התייעלות

להסכם. ה׳ בפרק כמפורט החשמל במשק

 לישראל החשמל חברת עובדי של לקצבה מרכזית גמל "קופת תקנון

בע״מ".

 להסכם במבוא כהגדרתה הממשלה החלטת שמיום התקופה

שנים. שמונה ובמשך
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המיוחדת מפרישה בתבנית פרישת שגי; מלק

תקציבית בפנסיה עיבד

 פרישה לקצבת בנוסף זכאי יהיה המיוחדת הפרישה בתוכנית שיפרוש תקציבית בפנסיה עובד .1

:הבאים לתנאים גם המרכזית הקופה תקנון להוראות בהתאם

 של בשווי מדד צמודת חודשית קצבה תוספת לעלות בהתאם חודשית קצבה של תוספת .1.1

 בחלק כמפורט לשאירו מכן ולאחר חייו, ימי ולכל הפרישה ממועד החל ברוטו ₪ 1,250

 פרישה "תוספת :(להלן זה לפרק השמיני בחלק הקבוע במנגנון כמפורט זה, לפרק השישי

מיוחדת").

 חתימת ביום הידוע המדד בין המדד עליית שיעור לפי יעודכן לעיל כאמור ₪ 1,250 הסכום

העובד. של הפרישה במועד הידוע המדד לבין ההסכם

 הקובע מהשכר להלן כמפורט בשיעורים הפרישה, במועד העובד של לגיל בהתאם מענק .1.2

 "מענק (להלן: שנה לחלקי יחסי ובאופן מלאה עבודה שנת כל בגין פיטורים לפיצויי

:הפרישה״)

.120%שנים- 62 על עולה שאינו בגיל שיפרוש לעובד .1.2.1

1.805% בניכוי ,120% ־ שנים 64 ועד שנים 62 על העולה בגיל שיפרוש לעובד .1.2.2

 בו המועד לאחר הקלנדרי לחודש מהראשון החל מלא עבודה חודש כל בגין

 שמלאו עובד של הפרישה מענק שיעור ההמחשה (לשם שנים 62 לעובד מלאו

).1.805% בניכוי 120% יהיה בספטמבר, 1 ה- ביום ופרש ביולי 24 ביום 62 לו

 "תוספת למעט הרגיל, השכר ־ פיטורים" לפיצויי הקובע "השכר זה, לעניין

 וביחס יג׳, משכורת 1/12 וכן להסכם, 139 -132 בסעיפים כהגדרתה מנהל״

 ומעלה שנה 35 בחברה המועסקים ומעלה 55 בת ועובדת ומעלה 60 בן לעובד

.35 ל- שמעבר השנים בגין יד׳ שכר 1/12 -

 ונהלי העבודה חוקת דין, כל לפי מוקדמת הודעה דמי כולל הפרישה מענק .1.2.3

 פיצויי החברה, לעובדי הפנסיה לתקנות ב)(3 תקנה לפי פיצויים החברה,

 חניכות תקופת בגין ומענק שנה 35 עד מענק שנה, 35 מעל מענק פיטורים,

במקומם. ובא

 יהיה לא פורש שעובד כך זכויות, כפל יהיה לא כי יובהר ספק, הסר למען

דין, כל פי על לרבות אחר, מקור מכל זה קטן בסעיף המנויות לזכויות זכאי

אחר. או קיבוצי הסדר קיבוצי, הסכם
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ותיקה פנסיה בקרן ג' דור עובד

:הראשון) בחלק הכלליות להגדרות (בנוסף הגדרות . 2

להפקדות קובע שכר ממכפלת המתקבל בסכום חודשית קצבה - גישור״ ״פנסיית

העובד. של הממוצע המשרה ובשיעור ההסכמי הפנסיה בשיעור

 עבודתו תקופת כל פני על העובד של הממוצע המשרה שיעור הממוצע המשרה "שיעור

הפרישה. למועד נכון בחברה, - העובד״ של

 לא הממוצע המשרה שיעור שבחישוב יובהר ספק הסר למען

ישנן, אם בחברה קודמות העסקה תקופות בחשבון תילקחנה

 "רציפות האחרונה העסקתו תקופת לבין בינן חל שלא ובלבד

התשכ״ג־ ,פיטורים פיצויי לחוק 2 בסעיף כהגדרתה בעבודה״

1963.

 בגינם אשר בחברה העובד עבודת חודשי במספר 0.1667% מכפלת - הסכמי״ פנסיה ״שיעור

 של שיעור בתוספת הוותיקה, הפנסיה לקרן להפרשות זכאי היה

.70% על יעלה לא הפנסיה ששיעור ובלבד ,5%

 דרגת בתוספת הפרישה מועד ערב העובד שקיבל הרגיל השכר - להפקדות״ קובע ״שכר

 הרגיל השכר בסיס על שתחושב )1/12( י״ג משכורת פרישה,

 ערב לעובד ששולם ככל ),1/12( י״ד שכר פרישה, דרגת בתוספת

פרישה. דרגת בתוספת הרגיל השכר בסיס על שיחושב פרישתו,

מבוטח" קובע "שכר

- מעסיק״ ״תגמולי

- עובד״ ״תגמולי

- הגישור״ ״תקופת

 החודשים 12ב- הוותיקה הפנסיה בקרן המבוטח השכר ממוצע

הפרישה. למועד שקדמו

 קובע משכר דין) פי על שיתעדכן וככל שיתעדכן (כפי 13.5%

להפקדות.

 קובע משכר דין) פי על שיתעדכן וככל שיתעדכן (כפי 7%

להפקדות.

 לגיל העובד הגיע שבו החודש תום עד הפרישה ממועד החל

 המוקדם (חו״ח), נפטר בו החודש תום עד או חובה פרישת

מביניהם.

 לתנאים זכאי יהיה המיוחדת הפרישה בתכנית יפרוש ואשר ותיקה פנסיה בקרן המבוטח עובד .3

:הבאים

הגישור. בתקופת מהחודשים אחד כל עבור גישור פנסיית .3.1

:הבא באופן יעודכנו מבוטח קובע ושכר להפקדות קובע שכר הגישור, פנסיית כי מוסכם

 למדד החדש המדד בין המדד עליית שיעור לפי ינואר חודש מדי הפרישה ממועד החל

הקודם.
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 או מסוימת בשנה שלילי, יהיה העדכון לחישוב התקופה במהלך במדד השינוי ושיעור היה

 ובמידת הראשון, בעדכון ואולם, תקופה. אותה בגין העדכון יבוצע לא שנים, במספר

 בגין במדדים השינויים במלואם בחשבון יובאו מכן, לאחר שיבואו בעדכונים גם הצורך

עדכונים. אותם לצורך האמורות, התקופות או התקופה

- זה לעניין

;העדכון לחודש שקדמה השנה של דצמבר חודש מדד - החדש״ ״המדד

 ולעניין הקודם העדכון לחודש שקדמה השנה של דצמבר חודש מדד - הקודם״ ״המדד

הפרישה. מועד חל בו החודש מדד הראשון העדכון

 מדי יועברו הזכויות צבירת המשך לצורך - הוותיקה הפנסיה בקרן זכויות צבירת המשך .3.2

 מועד ערב העובד בוטח בה הוותיקה הפנסיה לקרן הגישור תקופת במהלך בחודשו חודש

 ממכפלת המתקבל נוסף וסכום עובד תגמולי החברה, חשבון על מעסיק תגמולי הפרישה

הנוסף"), "הסכום (להלן: להפקדות קובע לשכר מבוטח קובע שכר שבין בהפרש 20.5%

 העובד של הבחירה מזכות לגרוע כדי באמור אין העובד. של הגישור מפנסיית שינוכו

 תשס״ה- גמל), (קופות פיננסיים שירותים על הפיקוח לחוק 20 סעיף להוראות בהתאם

2005.

 הפקדות תתבצענה לא ותיקה, פנסיה בקרן הזכויות צבירת את להמשיך שלא העובד בחר

בהתאם. הגישור מפנסיית הנוסף הסכום ינוכה ולא הנוסף, הסכום

 של בשווי מדד צמודת חודשית קצבה תוספת לעלות בהתאם חודשית קצבה של תוספת .3.3

 בחלק כמפורט לשאירו מכן ולאחר חייו, ימי ולכל הפרישה ממועד החל ברוטו ₪ 1,250

 פרישה "תוספת :(להלן זה לפרק השמיני בחלק הקבוע במנגנון כמפורט זה, לפרק השישי

מיוחדת").

 חתימת ביום הידוע המדד בין המדד עליית שיעור לפי יעודכן לעיל כאמור ₪ 1,250 הסכום

העובד. של הפרישה במועד הידוע המדד לבין ההסכם

 הקובע מהשכר להלן כמפורט בשיעורים הפרישה, במועד העובד של לגיל בהתאם מענק .3.4

 "מענק (להלן: שנה לחלקי יחסי ובאופן מלאה עבודה שנת כל בגין פיטורים לפיצויי

:הפרישה״)

.120% שנים־ 62 על עולה שאינו בגיל שיפרוש לעובד .3.4.1

1.805% בניכוי ,120% - שנים 64 ועד שנים 62 על העולה בגיל שיפרוש לעובד .3.4.2

 בו המועד לאחר הקלנדרי לחודש מהראשון החל מלא עבודה חודש כל בגין

 שמלאו עובד של הפרישה מענק שיעור ההמחשה (לשם שנים 62 לעובד מלאו

).1.805% בניכוי 120% יהיה בספטמבר, 1 ה- ביום ופרש ביולי 24 ביום 62 לו

 "תוספת למעט הרגיל, השכר - פיטורים״ לפיצויי הקובע ״השכר זה, לעניין
וביחס יג׳, משכורת 1/12 וכן להסכם, 139 ־132 בסעיפים כהגדרתה מנהל״
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 ומעלה שנה 35 בחברה המועסקים ומעלה 55 בת ועובדת ומעלה 60 בן לעובד

.35 ל- שמעבר השנים בגין יד׳ שכר 1/12 -

 ונהלי העבודה חוקת דין, כל לפי מוקדמת הודעה דמי כולל הפרישה מענק .3.4.3

 שנה 35 עד ומענק ),28%( 2.33% של בשיעור פיטורים פיצויי השלמת החברה,
במקומם. ובא

 יהיה לא פורש שעובד כך זכויות, כפל יהיה לא כי יובהר ספק, הסר למען

דין, כל פי על לרבות אחר, מקור מכל זה קטן בסעיף המנויות לזכויות זכאי
אחר. או קיבוצי הסדר קיבוצי, הסכם

 פיצויי לרכיב 8.33% של בשיעור הפקדות בוצעו שבגינה תקופה עבור
־3.4.1 בסעיפים האמורים בשיעורים למענק זכאי העובד יהיה הפיטורים,

תקופה. אותה בגין 28% בניכוי לעיל, 3.4.3

חדשה צוברת בפנסיה דור עובד

:הראשון) בחלק כלליות להגדרות (בנוסף הגדרות

ניהול" "דמי

- הצבורה״ ״היתרה

- נטו״ תשואה ״הנחת

- המרה״ ״מקדם

 ידי על שיקבעו כפי הקרן נכסי מסך מירבי בשיעור ניהול דמי
 לפי סמכותו/ה מתוקף וחסכון ביטוח ההון שוק על הממונה

 גמל), (קופות פיננסיים שירותים על הפיקוח לחוק ב)(39 סעיף

 הוא המירבי השיעור ההסכם, חתימת למועד (נכון 2005תשס״ה-
 ההון, רשות של 2017־3־1 פנסיה בחוזר ב2 בסעיף כמפורט

 קרן לניהול "הוראות שכותרתו 3.5.2017 מיום וחיסכון ביטוח

חדשה").

 לקצבה, הגמל בקופת העובד לזכות העומדת הצבורה היתרה
 כשהיא בלבד, בחברה העסקתו תקופת בשל נצברה אשר

 תכלול לא הצבורה היתרה כי יובהר הצבירה. במקדם מוכפלת

 בגינם שכר רכיבי בשל לקצבה הגמל בקופת שנצברו סכומים

בלבד. לתגמולים הפקדות מבוצעות

 הצבורה היתרה בחשבון תילקח שלא יובהר ספק הסר למען
 ובלבד ישנן, אם בחברה, קודמות העסקה תקופות בגין כאמור

 "רציפות בחברה האחרונה העסקתו תקופת לבין בינן חלה שלא

 התשכ״ג- פיטורים, פיצויי לחוק 2 בסעיף כהגדרתה בעבודה״

1963.

 חתימת למועד (נכון ניהול דמי בניכוי להיוון שנתית ריבית
 לשנה). ריאלי 3.74% - ההסכם

:הבאים המאפיינים לפי הפרישה במועד שיחושב מקדם
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- הצבירה״ "מקדם

- גישור״ ״פנסיית

להיוון" שנתית "ריבית

;חובה פרישת גיל לידתו, שנת העובד, של מינו )1

 אין או לו יש - הפרישה במועד העובד של האישי מצבו )2
 קצבת שיעור :זוג בן/בת לעובד שיש וככל זוג, בן/בת לו

 עמיתים בין גילאים הפרש ,60% של לאלמן/נה שאירים

 לתקופה תחזית עבור זוגם בני לבין קצבה מקבלי או

 הממונה בהוראות שנקבע כפי ואילך, חובה פרישת מגיל
 שיהיו כפי האוצר, במשרד וחיסכון ביטוח ההון, שוק על

לעת. מעת

 ובני נכים זוגם, ובני שאירים של תמותה שיעורי הנחת 0

 תחזית עבור זוגם ובני זקנה קצבת ומקבלי זוגם,

 בהוראות שנקבע כפי ואילך, חובה פרישת מגיל לתקופה
 האוצר במשרד וחיסכון ביטוח ההון, שוק על הממונה

כן לעת מעת שיהיו כפי  לצורך הדרושה אחרת הנחה כל ו
הרשות. להנחיות בהתאם והיא התחשיב

 היתרה של הכללי הממוצע היחסי החלק אומדן המהווה ,78%
 הצבורה. היתרה כלל מתוך לפיצויים הקובע השכר בגין הצבורה

:כדלקמן שיחושב בסכום חודשית קצבה

:ההמרה במקדם מחולק אלה שני סכום

 ועד עובד של הפרישה מיום מקודמת כשהיא הצבורה היתרה א.
נטו. תשואה הנחת פי על חובה פרישת גיל

 הגישור בתקופת חודש כל בגין עובד ותגמולי מעסיק תגמולי ב.
 הגישור בתקופת לו הצפוי התשלום מחודש אחד כל המקודמים

נטו. תשואה הנחת פי על חובה פרישת לגיל ועד

 הצבורה" ל״יתרה מוסכמת לחלופה הצדדים שיגיעו ככל
 ממועד יאוחר לא וזאת הגישור, פנסיית לחישוב לעיל כהגדרתה

 צוברת בפנסיה המבוטח ג׳ מדור הראשון העובד של הפרישה
 במקום תבוא היא המיוחדת, הפרישה בתוכנית שיפרוש חדשה

לעיל. הצבורה" "היתרה של ההגדרה

 שוק על הממונה שיקבע כפי בשיעור אפקטיבית שנתית ריבית
 לחוק ב)(39 סעיף לפי סמכותו/ה מתוקף וחיסכון ביטוח ההון,

(נכון 2005תשס״ה- גמל), (קופות פיננסיים שירותים על הפיקוח
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- להפקדות״ קובע ״שכד

 - מעסיק״ ״תגמולי

- עובד״ ״תגמולי

- הגישור״ ״תקופת

 בחוזר י״ג בהגדרה כמפורט הוא השיעור ההסכם, חתימת למועד

 3.5.2017 מיום וחיסכון ביטוח ההון, רשות של 2017־3־1 פנסיה

חדשה"). קרן לניהול "הוראות שכותרתו

 דרגת בתוספת הפרישה מועד ערב העובד שקיבל הרגיל השכר
 הרגיל השכר בסיס על שתחושב )1/12( י״ג משכורת פרישה,

 ערב לעובד ששולם ככל )1/12( י״ד שכר פרישה, דרגת בתוספת
 דרגת בתוספת הרגיל, השכר בסיס על שיחושב הפרישה מועד

פרישה.

להפקדות. קובע משכר 13.5%

להפקדות. קובע משכר 7%

 לגיל העובד הגיע בו החודש תום ועד הפרישה ממועד החל
 המוקדם (חו״ח), נפטר בו החודש תום עד או חובה פרישת

מביניהם.

 זכאי יהיה המיוחדת הפרישה בתכנית יפרוש ואשר חדשה צוברת בפנסיה המבוטח ג׳ דור עובד .4
:הבאים לתנאים

הגישור. בתקופת מהחודשים אחד כל עבור גישור פנסיית .4.1

פוי לחברה העובד ימציא הגישור, פנסיית קבלת לצורך  את המייפה ידו, על חתום כח יי
 ולקבל בחברה, העסקתו תקופת בשל בוטח הוא בהן לקצבה הגמל לקופות לפנות כוחה
ידה. על שידרשו והאישורים הנתונים את מהן

 של הפרישה ממועד החל יעודכנו להפקדות הקובע והשכר הגישור פנסיית כי מוסכם
:הבא באופן העובד

הקודם. למדד החדש המדד בין המדד עליית שיעור לפי ינואר חודש מדי

 או מסוימת בשנה שלילי, יהיה העדכון לחישוב התקופה במהלך במדד השינוי ושיעור היה
 ובמידת הראשון, בעדכון ואולם, תקופה. אותה בגין העדכון יבוצע לא שנים, במספר
 בגין במדדים השינויים במלואם בחשבון יובאו מכן, לאחר שיבואו בעדכונים גם הצורך

עדכונים. אותם לצורך האמורות, התקופות או התקופה

־ זה לעניין

;העדכון לחודש שקדמה השנה של דצמבר חודש מדד - החדש״ ״המדד

 ולעניין הקודם העדכון לחודש שקדמה השנה של דצמבר חודש מדד - הקודם״ ״המדד

ם חל בו החודש מדד הראשון העדכון העובד. של הפרישה יו

ן . ־ / .? •> -j k■
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 מדי יועברו הזכויות צבירת המשך לצורך - חדשה צוברת בפנסיה זכויות צבירת המשך .4.2

 תגמולי העובד, מבוטח בה לקצבה הגמל לקופת הגישור תקופת במהלך בחודשו חודש
הגישור. מפנסיית שינוכו עובד תגמולי וכן החברה חשבון על מעסיק

:מיוחדת״) פרישה ״תוספת :(להלן להלן למפורט בהתאם נוספת, חודשית קצבה .4.3

 ממועד החל - לרכישה המינימלי מהגיל נמוך וגילו מהחברה שפרש עובד לגבי .4.3.1

 "תקופת . (להלן לרכישה המינימלי לגיל העובד הגיע למועד ועד הפרישה
₪ 1,250 בסך נוספת קצבה לעובד החברה תשלם הביציים״)

 לחודש 20ה- עד שישולם חודשי בתשלום החברה ידי על תשולם הנוספת הקצבה
החודש. אותו בגין

:הבא למנגנון בהתאם תעודכן הביניים בתקופת הנוספת הקצבה

 בין המדד עליית שיעור לפי הרכישה, בחודש האחרון ובעדכון ינואר, חודש מדי
 הקודם. למדד החדש המדד

זה- לעניין

 ולעניין העדכון לחודש שקדמה השנה של דצמבר חודש מדד - החדש״ ״המדד
;הרכישה בחודש הידוע המדד האחרון, העדכון

 הקודם העדכון לחודש שקדמה השנה של דצמבר חודש מדד - הקודם״ ״המדד
העובד. של הפרישה יום חל בו החודש מדד הראשון העדכון ולעניין

 בשנה שלילי, יהיה העדכון לחישוב התקופה במהלך במדד השינוי ושיעור היה
 בעדכון ואולם, תקופה. אותה בגין העדכון יבוצע לא שנים, במספר או מסוימת
 בחשבון יובאו מכן, לאחר שיבואו בעדכונים גם הצורך ובמידת הראשון,
 אותם לצורך האמורות, התקופות או התקופה בגין במדדים השינויים במלואם
 במדדים השינויים במלואם בחשבון הובאו לא הרכישה שביום ככל עדכונים.

 לא שהקצבה ובלבד בחשבון, הובאו שלא השינויים את החברה תקזז כאמור,

לעובד. ששולמה הראשונה הנוספת מהקצבה תפחת

 כמפורט חודשית קצבה של לתוספת זכאי העובד יהיה הביניים תקופת בתום
 הגיל שבין התקופה תהיה ההיוון תקופת זה, לעניין ואולם, להלן. 4.3.2 בסעיף

חובה. פרישת לגיל לרכישה המינימלי

 ישמשו פרט, לפוליסת הפקדות העובד בגין בוצעו הפרישה למועד שעד ככל
 בסעיף כמפורט הפרישה מענק למימון כמקור הפרט בפוליסת שנצברו הכספים

 מסכום גבוהה הצבורה היתרה היתה שאפילו יובהר, ספק הסר למען להלן. 4.4

 שהיתרה ככל הצבורה. היתרה למלוא זכאי העובד יהיה האמור, הפרישה מענק
 לצורך החסר הסכום את החברה תשלים הפרישה, מענק מסכום נמוכה הצבורה

כאמור. התשלום ביצוע
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 של תוספת - ומעלה לרכישה המינימלי בגיל מהחברה שפרש עובד לגבי .4.3.2

 לשאירו מכן ולאחר חייו ימי ולכל הפרישה ממועד החל חודשית קצבה
 כהגדרתה בפוליסה, סכום מהפקדת שתתקבל כפי השישי, בחלק כאמור
:ההפקדה״) ״סכום :(להלן כדלקמן שיחושב השמיני, בחלק

:אלה שני סכום

ו

ו
ן
ו

 לגיל מדד צמודת לקצבה לעובד האישי ההמרה במקדם ₪ 1,250 מכפלת א.
 מגיל 0.111% של חודשית היוון בריבית מהוון ,א7 בנספח כמפורט 67

הפרישה. למועד חובה פרישת

 מהחברה העובד פרישת שמגיל בתקופה חודש כל עבור ₪ 1,250 של סך ב.

 גיל בין חודש כל המחוונים ההיוון") "תקופת :(להלן חובה פרישת גיל ועד
 ,0.111% של חודשית בריבית ההיוון בתקופת חודש לכל חובה פרישת

:להלן בנוסחה כמפורט

(1.00111?0.111%1250 ■

1
ן
ו
ו
ו

1

n - חובה. פרישת לגיל מהחברה העובד פרישת גיל שבין החודשים מספר

 הכספים ישמשו פרט, לפוליסת הפקדות העובד בגין בוצעו הפרישה למועד שעד ככל
יובהר, ספק הסר למען ההפקדה. סכום למימון כמקור הפרט בפוליסת שנצברו

 הצבורה היתרה מלוא תועבר ההפקדה, מסכום גבוהה הצבורה היתרה היתה שאפילו
 נמוכה הצבורה שהיתרה ככל בהתאם. תגדל החודשית הקצבה ותוספת לפוליסה,

כאמור. התשלום ביצוע לצורך החסר הסכום את החברה תשלים ההפקדה, מסכום

 ביום הידוע המדד בין המדד עליית שיעור לפי יעודכן לעיל כאמור ₪ 1,250 הסכום
העובד. של הפרישה במועד הידוע המדד לבין ההסכם חתימת

 לפיצויי הקובע מהשכר להלן כמפורט בשיעורים הפרישה במועד לגיל בהתאם מענק .4.4

:הפרישה״) ״מענק :(להלן שנה לחלקי יחסי ובאופן מלאה עבודה שנת כל בגין פיטורים

.120% - שנים 62 על עולה שאינו בגיל שיפרוש לעובד .4.4.1

1.805% בניכוי ,120% ־ שנים 64 ועד שנים 62 על העולה בגיל שיפרוש לעובד .4.4.2

 מלאו בו המועד לאחר הקלנדרי לחודש מהראשון החל מלא עבודה חודש כל בגין
 62 לו שמלאו עובד של הפרישה מענק שיעור ההמחשה (לשם שנים 62 לעובד

).1.805% בניכוי 120% יהיה בספטמבר, 1 ה־ ביום ופרש ביולי 24 ביום

d׳K 7 יי׳ <7 ן

ו



 "תוספת למעט הרגיל, השכר ־ פיטורים" לפיצויי הקובע "השכר זה, לעניין
 וביחס יג׳, משכורת 1/12 וכן להסכם, 139־ 132 בסעיפים כהגדרתה מנהל״
 - ומעלה שנה 35 בחברה המועסקים ומעלה 55 בת ועובדת ומעלה 60 בן לעובד

.35 ל־ שמעבר השנים בגין יד׳ שכר 1/12

 ונהלי העבודה חוקת דין, כל לפי מוקדמת הודעה דמי כולל הפרישה מענק .4.4.3

 שנה 35 עד מענק ),28%( 2.33% של בשיעור פיטורים פיצויי השלמת החברה,
במקומם. ובא

 זכאי יהיה לא פורש שעובד כך זכויות, כפל יהיה לא כי יובהר ספק, הסר למען
 הסכם דין, כל פי על לרבות אחר, מקור מכל זה קטן בסעיף המנויות לזכויות
אחר. או קיבוצי הסדר קיבוצי,

הפיטורים, פיצויי לרכיב 8.33% של בשיעור הפקדות בוצעו שבגינה תקופה עבור
 בניכוי לעיל, 4.5.3-4.5.1 בסעיפים האמורים בשיעורים למענק זכאי העובד יהיה
תקופה. אותה בגין 28%
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הרפורמה בעקבות מתנים ז שלישי מלק

 פרישה או נכות מוות, למעט שהיא סיבה מכל ההסכם חתימת מיום החל מהחברה שיפרוש עובד .5
 לקצבה חובה, פרישת לגיל הגיעו ממועד זכאי יהיה הרפורמה, בתקופת המיוחדת הפרישה בתכנית
מי לכל נוספת חודשית  "תוספת (להלן: זה לפרק השישי בחלק כמפורט אחריו ולשאירו חייו, י

 ושתחושב זה, לפרק השמיני בחלק הקבוע למנגנון בהתאם ותשולם תירכש ואשר רפורמת"), קצבת
:כדלקמן

:הרפורמה תקופת במהלך שיפרוש עובד .6

 בהתאם ₪, 1,700 ועד ₪ 250 בין שנע הבסיס״, ״סכום עובד לכל יחושב ראשון בשלב .6.1
:להלן בטבלה כמפורט פרישתו לחודש

הבסיס סכום
₪ ב־ חודש הבסיס סכום

₪ ב־ חורש

1105 20נוב־ 250 18מאי־
1126 20דצמ- 283 18יונ־
1146 21ינו- 315 18יול־
1167 21פבר־ 348 18אוג-
1187 21מרץ־ 380 18ספט־
1208 21אפר- 413 18אוק־
1228 21מאי־ 445 18נוב־
1249 21יונ־ 478 18דצמ־
1269 21יול- 510 19ינו-
1290 21אוג־ 543 19פבר-
1310 21ספט- 575 19מרץ-
1331 21אוק־ 608 19אפר-
1351 21נוב־ 640 19מאי-
1372 21דצמ- 673 19יונ-
1392 22ינו־ 705 19יול-
1413 22פבר־ 738 19אוג־
1433 22מרץ־ 770 19ספט-
1454 22אפר- 803 19אוק־
1474 22מאי- 835 19נוב-
1495 22יונ- 868 19דצמ-
1515 22יול־ 900 20ינו-
1536 22אוג- 921 20פבר-
1556 22ספט־ 941 20מרץ-
1577 22אוק־ 962 20אפר-
1597 22נוב- 982 20מאי־
1618 22דצמ- 1003 20יונ-
1638 23ינו־ 1023 20יול-
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1659 23פבר־ 1044 20אוג-

1679 23מרץ־ 1064 20ספט־

1700 23אפר- 1085 20אוק-

1
ו

ו
91
■1
ו
ו

 להלן, 6.5 שבסעיף בטבלה כמפורט דרך אבני למימוש כפופה הבסיס לסכום העובד וכאות .6.2

 שהתממשו הדרך אבני מתמורת גבוה יהיה הבסיס סכום העובד פרישת שביום שככל כך
 פרישתו מועד עד שהתממשו הדרך אבני לתמורת זכאי העובד יהיה מועד, לאותו עד

הבסיס. לסכום ולא המותאם"), "הסכום :(להלן להלן האמורה בטבלה לסכומים בהתאם

 האורכה בתקופת נוספות דרך אבני שיתממשו ככל חובה, פרישת בגיל שיפרוש עובד לגבי .6.3

 בהתאם האמורות הדרך אבני של מימושן במועד המותאם הסכום יוגדל להלן, כהגדרתה
 12 בתוך התממשה הדרך שאבן ובלבד הבסיס, סכום לגובה ועד הדרך אבני לתמורת

)),9)־(5( הדרך מאבני אחת (לכל חודשים 24 או ))4)-(2( הדרך מאבני אחת (לכל חודשים

 הסר למען להלן. 6.5 שבסעיף בטבלה דרך אבן לכל שנקבע למימוש מהמועד העניין, לפי
הבסיס. סכום גובה על המותאם הסכום יעלה לא מקרה בכל כי יובהר ספק

האורכת"- "תקופת זה, סעיף לעניין

 פרישת מיום חודשים 12 של תקופה - שלהלן בטבלה )4)-(2( הדרך מאבני אחת לכל
העובד.

 פרישת מיום חודשים 24 של תקופה - שלהלן בטבלה )9)-(5( הדרך מאבני אחת לכל
העובד.

 היה האורכה בתקופת הדרך אבן מימוש במועד שגילו עובד לעיל, 6.3 בסעיף האמור אף על .6.4
 בעניינו המותאם הסכום לבין הבסיס סכום בין ההפרש וסכום ומעלה, חובה פרישת גיל

 לסכום זכאי יהיה חדשים), שקלים וחמישה (שבעים ₪ 75מ- נמוך ״ההפרש״) (להלן:
 את יקבל לעיל 6,3 בסעיף האמור ובמקום חדרך, אבן מימוש במועד גם בלבד המותאם

מי ולכל הדרך אבן מימוש ממועד ההפרש שווי עלות  שיחושב פעמי חד כמענק חייו י
 67 בגיל מדד צמודת לקצבה לעובד האישי ההמרה במקדם ההפרש סכום כמכפלת

פרישתו. במועד העובד של בעניינו שיקבע ,א7 בנספח כמפורט

:להלן בטבלה כמפורט יהיו בגינן והתמורות הדרך אבני .6.5

1
1
ו
ו
ו

תמורת
תדרך אבני

ממימוש מועד
הדרך אבן

₪ 150 לתוקף ההסכם כניסת (1)

₪ 115 ההסכם כניסת
לתוקף

49.1 סעיף י בפרק כמפורט -1 ארגוני שינוי

להסכם
(2)

J! K ־ לי
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₪ 115 מיום חודשים 6
הממשלה החלטת

49.2 סעיף י בפרק כמפורט - II ארגוני שינוי

להסכם

₪ 320 מיום חודשים 18
הממשלה החלטת

חברת ידי על המערכת ניהול תחילת מועד
 מכוח לרישיון בהתאם בע״מ, המערכת ניהול

 "אבן :(להלן 1996תשנ״ו־ החשמל, משק חוק
דדךחנ״ם")

(3)

₪ 100 מיום חודשים 18
הממשלה החלטת

חדש שכר מבנה בנושא קיבוצי הסכם חתימת (4)

₪ 150 מיום חודשים 18
הממשלה החלטת

תבור אלון ייצור אתר מכירת (5)

₪ 90 מיום חודשים 30
הממשלה החלטת

רידינג ייצור אתר מכירת (6)

₪ 150 מיום חודשים 36

הממשלה החלטת
חובב רמת ייצור אתר מכירת (7)

₪ 90 מיום חודשים 48
הממשלה החלטת

חגית הכוח בתחנת יחידות מכירת (8)

₪ 420 מיום חודשים 60
הממשלה החלטת

אשכול הכוח ייצור אתר מכירת (9)

:תהיה רפורמה״ קצבה ״תוספת .6.6

 קצבה לעלות בהתאם ־ ותיקה פנסיה בקרן או תקציבית בפנסיה לעובד .6.6.1
 ממועד החל ,6.5־6.1 מסעיפים המתקבל הסכום בגובה מדד, צמודת חודשית

מי לכל חובה פרישת לגיל העובד הגיע  בחלק כאמור אחריו ולשאירו חייו י
זה. לפרק השמיני בחלק הקבוע במנגנון כמפורט זה, לפרק השישי

 סכום מהפקדת שתתקבל כפי חודשית קצבה - חדשה צוברת בפנסיה לעובד .6.6.2
 ההמרה ב״מקדם 6.5־6.1 מסעיפים המתקבל הסכום כמכפלת שיחושב
(להלן: א7 בנספח כמפורט ״67 בגיל מדד צמודת לקצבה לעובד האישי

 בחלק הקבוע למנגנון בהתאם ותשולם תירכש אשר ההפקדה"), "סכום
זה. לפרק השמיני

 בין המדד עליית שיעור לפי יעודכנו לעיל, סעיפיו תתי על 6 בסעיף המפורטים הסכומים כל .6.7
 פרישת לגיל העובד הגיע במועד הידוע המדד לבין ההסכם חתימת במועד הידוע המדד
העניין. לפי האורכה, בתקופת דרך אבן מימוש במועד או עובד כל של חובה
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:הרפורמה תקופת מתום שיפרוש עובד . 7

 להלן כהגדרתו הרפורמה" "סכום ממכפלת המתקבל לסכום בהתאם חודשית קצבה .7.1

 מהוון ,ב7 בנספח כמפורט ״67 בגיל מדד צמודת לקצבה לעובד האישי ההמרה ב״מקדם

 זה לפרק השמיני בחלק כמפורט ההפקדות למועדי 0.111% של חודשית היוון בריבית
 השמיני בחלק הקבוע למנגנון בהתאם ותשולם תירכש אשר הבולל"), "הסכום (להלן:
זה. לפרק

:אלה משני המורכב סכום - הרפורמה״ ״סכום

 כמפורט הדרך אבני תמורת - הרפורמה תקופת במהלך שמומשו הדרך לאבני ביחס א)
 במועד הידוע המדד בין המדד עליית שיעור לפי שתעודכן לעיל, 6.5 בסעיף בטבלה

 הזכות רכישת לצורך ההפקדה מבוצעת בו במועד הידוע המדד לבין ההסכם חתימת
 ההפקדה ולמועדי למנגנון בהתאם חלקה), (או דרך אבן אותה תמורת בגין לקצבה

;זה בפרק השמיני בחלק המפורטים

 "התקופה :(להלן הרפורמה תקופת מתום שנים ארבע במהלך שמומשו דרך לאבני ביחס ב)
 בטבלה כמפורט האמורות הדרך אבני תמורת ־ העובד של פרישתו מועד וטרם הנוספת")

 חודש כל בגין 1.041 ב-% תופחת אשר לעיל, (א) בסעיף כאמור מעודכנת לעיל, 6.5 בסעיף
 בתום שמומשה דרך אבן שתמורת כך הדרך, אבני למימוש ועד הרפורמה תקופת מתום

 אותה בגין בטבלה המפורטת התמורה מן 50% על תעמוד הרפורמה מתקופת שנים ארבע
 8 נספח ראה הנוספת בתקופה הדרך אבני בגין המופחתת התמורה לפירוט דרך. אבן

להסכם.

 לרכישה המינימלי מהגיל נמוך הפרישה במועד וגילו עובד פרש לעיל, 7־5 בסעיפים האמור אף על .8
:כדלקמן שיחושב פעמי חד למענק רפורמה, קצבה תוספת במקום זכאי יהיה ־

 במקדם לעיל, 7־5 בסעיפים כמפורט לתחשיב בהתאם רפורמה קצבה תוספת של הסכום מכפלת
 כמפורט הרפורמה בתקופת שיפרוש (למי 67 בגיל מדד צמודת לקצבה לעובד האישי ההמרה
 של לידתו לשנת המתאים ,פ)7 בנספח כמפורט הרפורמה תקופת לאחר שיפרוש ולמי א7 בנספח
 חובה פרישת גיל שבין החודשים למספר בהתאם 0.111% של חודשית בריבית מהוון כשהוא העובד

הזכאות"). "סכום :(להלן פרישתו לגיל

 עליית שיעור לפי תעודכן לעיל, 6.5 בסעיף בטבלה כמפורט הדרך אבני תמורת כאמור, במקרה

 המענק את העובד קיבל בו במועד הידוע המדד לבין ההסכם חתימת במועד הידוע המדד בין המדד
לעיל. 6.7 בסעיף האמור במקום וזאת פעמי, החד

 שנצברו הכספים ישמשו פרט, לפוליסת הפקדות העובד בגין בוצעו הפרישה למועד שעד ככל
 היתרה היתה שאפילו יובהר, ספק הסר למען החד־פעמי. המענק למימון כמקור הפרט בפוליסת
 המענק תשלום לצורך הצבורה היתרה מלוא תועבר החד־פעמי, המענק מסכום גבוהה הצבורה

החד־ המענק מסכום נמוכה הצבורה שהיתרה ככל בהתאם. יגדל החד-פעמי והמענק החד־פעמי,
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 למועד עד בו במקרה כאמור. התשלום ביצוע לצורך החסר הסכום את החברה תשלים פעמי,

 תידרש לא השמיני, בחלק במנגנון כאמור הפרט לפוליסת הכולל הסכום מלוא הופקד הפרישה
פעמי. החד המענק תשלום לצורך כלשהי השלמה לביצוע החברה

 הפרישה במועד וגילו חובה פרישת לגיל הגיע שטרם עובד פרש לעיל, 7־5 בסעיפים האמור אף על .9
 מהפקדת שתתקבל כפי רפורמה קצבה לתוספת זכאי יהיה ־ ומעלה לרכישה המינימלי הגיל הוא

 העובד עבור שבוצעו ככל פרישתו. במועד זה לפרק השמיני בחלק כמפורט בפוליסה הזכאות סכום
האמורה. ההפקדה למימון כמקור פרט בפוליסת שנצברו הכספים ישמשו פרט, לפוליסת הפקדות

 תועבר הזכאות מסכום גבוהה פרט בפוליסת הצבורה היתרה היתה שאפילו יובהר, ספק הסר למען

 ככל בהתאם. תגדל רפורמה קצבה ותוספת האמורה, ההפקדה לצורך הצבורה היתרה מלוא

 לצורך החסר הסכום את החברה תשלים הזכאות, מסכום נמוכה פרט בפוליסת הצבורה שהיתרה
 במנגנון כאמור הפרט לפוליסת הכולל הסכום מלוא הופקד בו במקרה כאמור. ההפקדה ביצוע
ההפקדה. ביצוע לצורך כלשהי השלמה לביצוע החברה תידרש לא השמיני בחלק

 עליית שיעור לפי תעודכן לעיל, 6.5 בסעיף בטבלה כמפורט הדרך אבני תמורת כאמור, במקרה

 ההפקדה בוצעה בו במועד הידוע המדד לבין ההסכם חתימת במועד הידוע המדד בין המדד
זה. לפרק השמיני בחלק כאמור בפוליסה,

 זה הסכם מכוח כלשהי בתמורה העובדים את יזכה לא הנוספת, התקופה מתום דרך אבן מימוש .10
זה. שבהסכם התעשייתי והשקט התביעות מיצוי להוראות לגביו יחולו ולא

חולו היה .11  שהיא, סיבה מכל שנקבעו, למועדים ביחס דרך אבני או אבן במימוש דחייה או עיכוב וי
 לפרק בהתאם הזכאות הוראות לשינוי הדבר יביא לא המדינה, או מהצדדים מי התנהלות לרבות

זה.

או לגרוע כדי רפורמה קצבה לתוספת בזכאות שאין מובהר ספק הסר למען .12  באיזו לפגוע ו/

 העבודה חוקת דין, כל לפי סיומה בגין או בחברה העסקתו תקופת בגין העובד זכאי להן מהזכויות

החברה. ונהלי
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(יח״פ) הפרסיות היחידות עובדי של פרישת רביעי: חלק

:הראשון) בחלק כלליות להגדרות (בנוסף הגדרות

ניהול" "דמי

- הצבורה״ ״היתרה

- נטו״ תשואה ״הנחת

מהחברה" הפרישה "מועד

- המרה״ ״מקדם

 שוק על הממונה ידי על שיקבעו כפי הקרן נכסי מסך מירבי בשיעור ניהול דמי
 על הפיקוח לחוק (ב) 39 סעיף לפי סמכותו/ה מתוקף וחסכון ביטוח ההון

 ההסכם, חתימת למועד (נכון 2סס5תשס״ה־ גמל), (קופות פיננסיים שירותים

 רשות של 2017-3־1 פנסיה בחוזר ב2 בסעיף כמפורט הוא המירבי השיעור

ם וחיסכון ביטוח ההון,  קרן לניהול "הוראות שכותרתו 3.5.2017 מיו
חדשה").

 נצברה אשר לקצבה, הגמל בקופת העובד לזכות העומדת הצבורה היתרה
 יובהר הצבירה. במקדם מוכפלת כשהיא בלבד בחברה העסקתו תקופת בשל

 בשל לקצבה הגמל בקופת שנצברו סכומים תכלול לא הצבורה היתרה כי
בלבד. לתגמולים הפקדות מבוצעות בגינם שכר רכיבי

 בגין כאמור הצבורה היתרה בחשבון תילקח שלא יובהר ספק הסר למען
 תקופת לבין בינן חלה שלא ובלבד ישנן, אם בחברה, קודמות העסקה תקופות
 פיצויי לחוק 2 בסעיף כהגדרתה בעבודה״ ״רציפות האחרונה העסקתו
.1963התשכ״ג- פיטורים,

 3.74% - ההסכם חתימת למועד (נכון ניהול דמי בניכוי להיוון שנתית ריבית

לשנה). ריאלי

 לבין יח״פ ארעי עובד בין או יח״פ קבוע עובד בין עובד-מעסיק יחסי סיום
 העניין. לפי במהלכה, או ההשאלה תקופת בתום החברה

:הבאים המאפיינים לפי הפרישה במועד שיחושב מקדם

a חובה פרישת גיל לידתו, שנת העובד, של מינו)

 זוג, בן/בת לו אין או לו יש - הפרישה במועד העובד של האישי מצבו )2
 של לאלמן/נה שאירים קצבת שיעור :זוג בן/בת לעובד שיש וככל

 עבור זוגם בני לבין קצבה מקבלי או עמיתים בין גילאים הפרש ,60%

 בהוראות שנקבע כפי ואילך, חובה פרישת מגיל לתקופה תחזית
 שיהיו כפי האוצר, במשרד וחיסכון ביטוח ההון, שוק על הממונה

לעת. מעת

 קצבת ומקבלי זוגם, ובני נכים זוגם, ובני שאיריס של תמותה שיעורי הנחת
 שנקבע כפי ואילך, חובה פרישת מגיל לתקופה תחזית עבור זוגם ובני זקנה

 שיהיו כפי האוצר במשרד וחיסכון ביטוח ההון, שוק על הממונה בהוראות
כן לעת מעת בהתאם והיא התחשיב לצורך הדרושה אחרת הנחה כל ו
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הרשות. להנחיות

- הצבירה״ ״מקרם

- יה״פ" ארעי ״עובר

- יח״פ" קבוע ״עובר

 צוברת גישור "פנסיית
- ותיקה״

צוברת גישור "פנסיית
- הרשה״

 בגין הצבורה היתרה של הכללי הממוצע היחסי החלק אומדן המהווה ,78%
הצבורה. היתרה כלל מתוך לפיצויים הקובע השכר

 :ראשון בחלק כהגדרתו קבוע״ ״עובד שאינו קיבוצי, בהסכם המועסק עובד

ההשאלה. לתקופת ביח״פ לעבודה שהושאל זה, בפרק כלליות" "הגדרות

 לעבודה שהושאל כלליות", "הגדרות ראשון בחלק כהגדרתו קבוע״ ״עובד
ההשאלה. לתקופת ביח״פ

 הפנסיה בשיעור הסכמי קובע שכר ממכפלת המתקבל בסכום חודשית קצבה
העובד. של הממוצע המשרה ובשיעור ההסכמי

-. כדלקמן שיחושב בסכום חודשית קצבה

:ההמרה במקדם מחולק אלה שני סכום

 פרישת גיל ועד עובד של הפרישה מיום מקודמת כשהיא הצבורה היתרה א.
נטו. תשואה הנחת פי על חובה

 המקודמים חדשה צוברת עובד ותגמולי חדשה צוברת מעסיק תגמולי ב.
 פרישת לגיל ועד הגישור בתקופת לו הצפוי התשלום מחודש אחד כל

נטו. תשואה הנחת פי על חובה

 לעיל כהגדרתה הצבורה" ל״יתרה מוסכמת לחלופה הצדדים שיגיעו ככל
 העובד של הפרישה ממועד יאוחר לא וזאת הגישור, פנסיית לחישוב
 בתוכנית שיפרוש חדשה צוברת בפנסיה המבוטח ג׳ מדור הראשון
הצבורה" "היתרה של ההגדרה במקום תבוא היא המיוחדת, הפרישה

לעיל.

 ביטוח ההון, שוק על הממונה שיקבע כפי בשיעור אפקטיבית שנתית ריבית ־ להיוון" שנתית "ריבית
 שירותים על הפיקוח לחוק ר)(39 סעיף לפי סמכותו/ה מתוקף וחיסכון

 השיעור ההסכם, חתימת למועד (נכון 2סס5תשס״ה־ גמל), (קופות פיננסיים
 ביטוח ההון, רשות של 2017־3־1 פנסיה בחוזר י״ג בהגדרה כמפורט הוא

חדשה"). קרן לניהול "הוראות שכותרתו 3.5.2017 מיום וחיסכון

 נכון בחברה, עבודתו תקופת כל פני על העובד של הממוצע המשרה שיעור הממוצע המשרה "שיעור

הפרישה. למועד - העובר״ של

 תילקחנה לא הממוצע המשרה שיעור שבחישוב יובהר ספק הסר למען
 לבין בינן חל שלא ובלבד ישנן, אם בחברה קודמות העסקה תקופות בחשבון

 פיצויי לחוק 2 בסעיף כהגדרתה בעבודה״ ״רציפות האחרונה העסקתו תקופת
.1963התשכ״ג־ פיטורים,

- / <
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 זכאי היה בגינם אשר בחברה העובד עבודת חודשי במספר 0.1667% מכפלת - הסכמי״ פנסיה ״שיעור

 ששיעור ובלבד ,5% של שיעור בתוספת הוותיקה הפנסיה לקרן להפרשות
.70% על יעלה לא הפנסיה

פרישה, דרגת בתוספת הפרישה מועד ערב העובד שקיבל הרגיל השכר - להפקדות״ קובע ״שכר
פרישה, דרגת בתוספת הרגיל השכר בסיס על שתחושב )1/12( י״ג משכורת

 השכר בסיס על שיחושב פרישתו, ערב לעובד ששולם ככל ),1/12( י״ד שכר
פרישה. דרגת בתוספת הרגיל

ו

1
ר

 למועד שקדמו החודשים 12ב־ הוותיקה הפנסיה בקרן המבוטח השכר ממוצע ־ מבוטח" קובע "שכר
הפרישה.

 להפקדות. קובע משכר דין) פי על שיתעדכן וככל שיתעדכן (כפי 13.5% צוברת מעסיק ״תגמולי
ותיקה"

 להפקדות. קובע משכר דין) פי על שיתעדכן וככל שיתעדכן (כפי 7% צוברת עובד ״תגמולי
ותיקה"

להפקדות. קובע משכר 13.5% צוברת מעסיק ״תגמולי
- חדשה״

להפקדות. קובע משכר 7% צוברת עובד ״תגמולי
- חדשה״

 לגיל העובד הגיע בו החודש תום ועד מהחברה הפרישה שממועד התקופה- הגישור״ ״תקופת
מביניהם. המוקדם לפי (חו״ח) נפטר בו החודש תום עד או חובה פרישת

 בפרק כהגדרתו הקובע" שמ״המועד התקופה - נמכר יצור אתר לכל ביחס - ההשאלה״ ״תקופת
זה, ממועד שנים 5 לתום ועד בהסכם נמכר״ ייצור לאתר עובדים ״השאלת

האמור. הפרק להוראות ובכפוף

ו
ו

1
ו

תקציבית בפנסיה «ח״פ קבוע לעובד לגמלאות פרישה מסלול

 זכאי ויהיה לגמלאות יפרוש תקציבית בפנסיה המבוטח יח״פ קבוע עובד ההשאלה, תקופת בתום .13
 הפרישה לתנאי זכאי יהיה ובנוסף המרכזית הקופה תקנון להוראות בהתאם פרישה לקצבת
:הבאים

 של בשווי מדד צמודת חודשית קצבה תוספת לעלות בהתאם חודשית קצבה של תוספת .13.1
 בחלק כמפורט לשאריו מכן ולאחר חייו, ימי ולכל הפרישה ממועד החל ברוטו ₪ 1,700

 פרישה "תוספת :(להלן זה לפרק השמיני בחלק הקבוע במנגנון כמפורט זה, לפרק השישי
יח״פ"). מיוחדת

/1 . !»■? < ־7׳ ׳ י ׳
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 ביום הידוע המדד בין המדד עליית שיעור יעודכךלפי לעיל כאמור ₪ 1,700 הסכום
העובד. של הפרישה במועד הידוע המדד לבין ההסכם חתימת

 להלן כמפורט בשיעורים מהחברה, הפרישה במועד יח״פ עובד של לגיל בהתאם מענק .13.2
 שנה לחלקי יחסי ובאופן מלאה עבודה שנת כל בגין פיטורים לפיצויי הקובע מהשכר

:הפרישה״) ״מענק :(להלן

. 120% ־ שנים 62 על עולה שאינו בגיל שיפרוש יח״פ לעובד .13.2.1

 בניכוי ,120% - שנים 64 ועד שנים 62 על העולה בגיל שיפרוש יח״פ לעובד .13.2.2

 המועד לאחר הקלנדרי לחודש מהראשון החל מלא עבודה חודש כל בגין 1.805%
 שמלאו עובד של הפרישה מענק שיעור ההמחשה (לשם שנים 62 לעובד מלאו בו
).1.805% בניכוי 120% יהיה בספטמבר, 1 ה־ ביום ופרש ביולי 24 ביום 62 לו

 "תוספת למעט הרגיל, השכר ־ פיטורים" לפיצויי הקובע "השכר זה, לעניין

 וביחס יג׳, משכורת 1/12 וכן להסכם, 139- 132 בסעיפים כהגדרתה מנהל״
 - ומעלה שנה 35 בחברה המועסקים ומעלה 55 בת ועובדת ומעלה 60 בן לעובד

.35 ל- שמעבר השנים בגין יד׳ שכר 1/12

 ונהלי העבודה חוקת דין, כל לפי מוקדמת הודעה דמי כולל הפרישה מענק .13.2.3
 פיצויי החברה, לעובדי הפנסיה לתקנות ב)(3 תקנה לפי פיצויים החברה,

 ובא חניכות תקופת בגין ומענק שנה 35 עד מענק שנה, 35 מעל מענק פיטורים,
במקומם.

 זכאי יהיה לא פורש שעובד כך זכויות, כפל יהיה לא כי יובהר ספק, הסר למען
 הסכם דין, כל פי על לרבות אחר, מקור מכל זה קטן בסעיף המנויות לזכויות

אחר. או קיבוצי הסדר קיבוצי,

ו
ו
ו
ך

ותיקה צוברת בפנסיה יח״פ קבוע לעובד גישור יתיפנס מסלול

 ותק וצבר 50 לגיל הגיע מהחברה הפרישה שבמועד ותיקה פנסיה בקרן המבוטח יח״פ קבוע עובד .14
:הבאים לתנאים זכאי יהיה ארעי, כעובד עבודה תקופת לרבות בחברה, לפחות שנים 25 של

הגישור. בתקופת מהחודשים אחד כל עבור ותיקה צוברת גישור פנסיית . 14.1

 יעודכנו מבוטח קובע ושכר להפקדות קובע שכר ותיקה, צוברת גישור פנסיית כי מוסכם

:הבא באופן

 למדד החדש המדד בין המדד עליית שיעור לפי ינואר חידש מדי הפרישה ממועד החל

הקודם.

 או מסוימת בשנה שלילי, יהיה העדכון לחישוב התקופה במהלך במדד השינוי ושיעור היה
ובמידת הראשון, בעדכון ואולם, תקופה. אותה בגין העדכון יבוצע לא שנים, במספר

? ־ ־ ך / / ־ ?
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רן  בגין במדדים השינויים במלואם בחשבון יובאו מכן, לאחר שיבואו בעדכונים גס הצו
עדכונים. אותם לצורך האמורות, התקופות או התקופה

- זה לעניין

;העדכון לחודש שקדמה השנה של דצמבר חודש מדד - החדש״ ״המדד

 ולעניין הקודם העדכון לחודש שקדמה השנה של דצמבר חודש מדד - הקודם״ ״המדד
הפרישה. מועד חל בו החודש מדד הראשון העדכון

 מדי יועברו הזכויות צבירת המשך לצורך - הוותיקה הפנסיה בקרן זכויות צבירת המשך .14.2

 מועד ערב העובד בוטח בה הוותיקה הפנסיה לקרן הגישור תקופת במהלך בחודשו חודש
 ותיקה צוברת עובד תגמולי החברה, חשבון על ותיקה צוברת מעסיק תגמולי הפרישה

 קובע לשכר מבוטח קובע שכר שבין בהפרש 20.5% ממכפלת המתקבל נוסף וסכום

 באמור אין העובד. של ותיקה גישור מפנסיית שינוכו הנוסף"), "הסכום :(להלן להפקדות
 על הפיקוח לחוק 20 סעיף להוראות בהתאם העובד של הבחירה מזכות לגרוע כדי

.2005תשס״ה- גמל), (קופות פיננסיים שירותים

 הפקדות תתבצענה לא ותיקה, פנסיה בקרן הזכויות צבירת את להמשיך שלא העובד בחר
בהתאם. הגישור מפנסיית הנוסף הסכום ינוכה ולא הנוסף הסכום

 ₪ 1,700 של בשווי מדד צמודת חודשית קצבה תוספת לעלות בהתאם חודשית קצבה של תוספת .15

 זה לפרק השישי בחלק כמפורט לשאירו מכן ולאחר חייו, ימי ולכל הפרישה ממועד החל ברוטו
יח״פ"). מיוחדת פרישת "תוספת :(להלן זה לפרק השמיני בחלק הקבוע במנגנון כמפורט

 ההסכם חתימת ביום הידוע המדד בין המדד עליית שיעור לפי יעודכן לעיל כאמור ₪ 1,700 הסכום
העובד. של הפרישה במועד הידוע המדד לבין

 להלן כמפורט בשיעורים מהחברה, הפרישה במועד יח״פ עובד של לגיל בהתאם מענק .15.1
 שנה לחלקי יחסי ובאופן מלאה עבודה שנת כל בגין פיטורים לפיצויי הקובע מהשכר

:הפרישה״) ״מענק :(להלן

.60% - 50 בגיל שיפרוש יח״פ לעובד .15.1.1

 חודש כל בגין 1% של ותוספת 60% - 55 גיל ועד 50 מגיל שיפרוש יח״פ לעובד .15.1.2
.55 גיל ועד 50 גיל לאחר

.120% ־ 62 ועדגיל 55בגיל. שיפרוש יח״פ לעובד .15.1.3

1.805% בניכוי ,120% ־ שנים 64 ועד שנים 62 על העולה בגיל שיפרוש לעובד .15.1.4

 מלאו בו המועד לאחר הקלנדרי לחודש מהראשון החל מלא עבודה חודש כל בגין
 62 לו שמלאו עובד של הפרישה מענק שיעור ההמחשה (לשם שנים 62 לעובד

).1.805% בניכוי 120% יהיה בספטמבר, 1 ה־ ביום ופרש ביולי 24 ביום

 "תוספת למעט הרגיל, השכר - פיטורים״ לפיצויי הקובע ״השכר זה, לעניין
וביחס יג׳, משכורת 1/12 וכן להסכם, 139- 132 בסעיפים כהגדרתה מנהל״
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 - ומעלה שנה 35 בחברה המועסקים ומעלה 55 בת ועובדת ומעלה 60 בן לעובד
.35 ל- שמעבר השנים בגין יד׳ שכר 1/12

 ונהלי העבודה חוקת דין, כל לפי מוקדמת הודעה דמי כולל הפרישה מענק .15.1.5
 שנה 35 עד ומענק ),28%( 2.33% של בשיעור פיטורים פיצויי השלמת החברה,

במקומם. ובא

 זכאי יהיה לא פורש שעובד כך זכויות, כפל יהיה לא כי יובהר ספק, הסר למען
 הסכם דין, כל פי על לרבות אחר, מקור מכל זה קטן בסעיף המנויות לזכויות
אחר. או קיבוצי הסדר קיבוצי,

הפיטורים, פיצויי לרכיב 8.33% של בשיעור הפקדות בוצעו שבגינה תקופה עבור

לעיל, 15.1.6 ־ 15.1.1 בסעיפים האמורים בשיעורים למענק זכאי העובד יהיה
תקופה. אותה בגין 28% בניכוי

ו
ו
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חדשה צופרת בפנסיה יח״פ קבוע לעובד גישור פנסיית מסלול

 וצבר 50 לגיל הגיע מהחברה הפרישה שבמועד חדשה, צוברת בפנסיה המבוטח יח״פ קבוע עובד .16

 הפרישה לתנאי זכאי יהיה ארעי, כעובד עבודה תקופת לרבות בחברה, לפחות שנים 10 של ותק
•. הבאים

הגישור. בתקופת מהחודשים אחד כל עבור חדשה צוברת גישור פנסיית .16.1

 של הפרישה מיום יעודכנו הסכמי קובע ושכר חדשה צוברת גישור פנסיית כי מוסכם
:הבא באופן העובד

הקודם. למדד החדש המדד בין המדד עליית שיעור לפי ינואר חודש מדי

זה- לעניין

;העדכון לחודש שקדמה השנה של דצמבר חודש מדד - החדש״ "המדד

 ולעניין הקודם העדכון לחודש שקדמה השנה של דצמבר חודש מדד - הקודם״ ״המדד
ם חל בו החודש מדד הראשון העדכון העובד. של הפרישה יו

 חודש מדי יועברו הזכויות צבירת המשך לצורך - הצוברת בפנסיה זכויות צבירת המשך .16.2

 הפרישה מועד ערב יח״פ עובד בוטח בה לקצבה הגמל לקופת הגישור בתקופת בחודשו

 חדשה צוברת עובד תגמולי וכן החברה חשבון על חדשה צוברת מעסיק תגמולי מהחברה,
חדשה. צוברת גישור מפנסיית שינוכו

יח״פ: הנוספת הקצבה .16.3

ו
ו
ו
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 החל - לרכישה המינימלי מהגיל נמוך וגילו מהחברה שפרש עובד לגבי
 (להלן: לרכישה המינימלי לגיל העובד הגיע למועד ועד הפרישה ממועד

₪. 1,700 בסך נוספת קצבה לעובד החברה תשלם הביניים״) ״תקופת

 20ה־ עד שישולם חודשי בתשלום החברה ידי על תשולם יח״פ הנוספת הקצבה

החודש. אותו בגין לחודש

:הבא למנגנון בהתאם תעודכן הביניים בתקופת יח״פ הנוספת הקצבה

 בין המדד עליית שיעור לפי הרכישה, בחודש האחרון ובעדכון ינואר, חודש מדי
 הקודם. למדד החדש המדד

זה־ לעניין

 ולעניין העדכון לחודש שקדמה השנה של דצמבר חודש מדד - החדש״ ״המדד
;הרכישה בחודש הידוע המדד האחרון, העדכון

 הקודם העדכון לחודש שקדמה השנה של דצמבר חודש מדד - הקודם״ ״המדד
העובד. של הפרישה יום חל בו החודש מדד הראשון העדכון ולעניין

 בשנה שלילי, יהיה העדכון לחישוב התקופה במהלך במדד השינוי ושיעור היה
 בעדכון ואולם, תקופה. אותה בגין העדכון יבוצע לא שנים, במספר או מסוימת
 במלואם בחשבון יובאו מכן, לאחר שיבואו בעדכונים גם הצורך ובמידת הראשון,
 עדכונים. אותם לצורך האמורות, התקופות או התקופה בגין במדדים השינויים

 תקזז כאמור, במדדים השינויים במלואם בחשבון הובאו לא הרכישה שביום ככל

 מהקצבה תפחת לא שהקצבה ובלבד בחשבון, הובאו שלא השינויים את החברה
לעובד. ששולמה הראשונה יח״פ הנוספת

 כמפורט חודשית קצבה של לתוספת זכאי העובד יהיה הביניים תקופת בתום
 הגיל שבין התקופה תהיה ההיוון תקופת זה, לעניין ואולם, להלן. 16.4 בסעיף

חובה. פרישת לגיל לרכישה המינימלי

 ישמשו פרט, לפוליסת הפקדות העובד בגין בוצעו הפרישה למועד שעד ככל
 בסעיף כמפורט הפרישה מענק למימון כמקור הפרט בפוליסת שנצברו הכספים

 מסכום גבוהה הצבורה היתרה היתה שאפילו יובהר, ספק הסר למען להלן. 16.5
 שהיתרה ככל הצבורה. היתרה למלוא זכאי העובד יהיה האמור, הפרישה מענק

 לצורך החסר הסכום את החברה תשלים הפרישה, מענק מסכום נמוכה הצבורה
כאמור. התשלום ביצוע
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 של תוספת - ומעלה לרכישה המינימלי בגיל מהחברה שפרש עובד לגבי .16.3.2
 לשאירו מכן ולאחר חייו ימי ולכל הפרישה ממועד החל חודשית קצבה

 "סכום :(להלן בפוליסה סכום מהפקדת שתתקבל כפי השישי, בחלק כאמור
:כדלקמן שיחושב השמיני בחלק כהגדרתה ההפקדה״)

:אלה שני סכום
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■ 771 ,? ,J



 (למי ,67 לגיל מדד צמודת לקצבה לעובד האישי ההמרה במקדם ₪ 1,700 מכפלת א.
 הרפורמה לאחר שיפרוש ולמי א7 בנספח כמפורט הרפורמה בתקופת שיפרוש
 חובה פרישת מגיל 0.111% של חודשית היוון בריבית מהוון ב)7 בנספח כמפורט

הפרישה.. למועד

 גיל ועד מהחברה העובד פרישת שמגיל בתקופה חודש כל עבור ₪ 1,700 של סך ב.

 חובה פרישת גיל בין חודש כל המהוונים ההיוון"), "תקופת (להלן: חובה פרישת
:להלן בנוסחה כמפורט ,0.111% של חודשית בריבית ההיוון בתקופת חודש לכל

1700 ■
(1- (1.00111)70.111%

n - חובה. פרישת לגיל מהחברה העובד פרישת גיל שבין החודשים מספר

 הכספים ישמשו פרט, לפוליסת הפקדות העובד בגין בוצעו הפרישה למועד שעד ככל
יובהר, ספק הסר למען ההפקדה. סכום למימון כמקור הפרט בפוליסת שנצברו
 הצבורה היתרה מלוא תועבר ההפקדה, מסכום גבוהה הצבורה היתרה היתה שאפילו

 הצבורה שהיתרה ככל בהתאם. תגדל החודשית יח״פ הקצבה ותוספת לפוליסה,
 התשלום ביצוע לצורך החסר הסכום את החברה תשלים ההפקדה, מסכום נמוכה

 בחלק במנגנון כאמור הפרט לפוליסת הכולל הסכום מלוא הופקד בו במקרה כאמור.

ההפקדה. ביצוע לצורך כלשהי השלמה לביצוע החברה תידרש לא השמיני,

 ביום הידוע המדד בין המדד עליית שיעור לפי יעודכן לעיל כאמור ₪ 1,700 הסכום
העובד. של הפרישה במועד הידוע המדד לבין ההסכם חתימת

 כמפורט בשיעורים מהחברה, הפרישה במועד יח״פ קבוע עובד של לגיל בהתאם מענק .16.4
 שנה לחלקי יחסי ובאופן מלאה עבודה שנת כל בגין פיטורים לפיצויי הקובע מהשכר להלן
:הפרישה״) ״מענק :(להלן

.60% - 50 בגיל שיפרוש יח״פ קבוע לעובד .16.4.1

 כל בגין 1% של ותוספת 60% - 55 גיל ועד 50 מגיל שיפרוש יח״פ קבוע לעובד .16.4.2

.55 גיל ועד 50 גיל לאחר חודש

.120% - 62 גיל ועד 55 מגיל שיפרוש יח״פ קבוע לעובד .16.4.3

 בניכוי ,120% - שנים 64 ועד שנים 62 על העולה בגיל שיפרוש יח״פ קבוע לעובד .16.4.4

 המועד לאחר הקלנדרי לחודש מהראשון החל מלא עבודה חודש כל בגין 1.805%
 שמלאו עובד של הפרישה מענק שיעור ההמחשה (לשם שנים 62 לעובד מלאו בו
).1.805% בניכוי 120% יהיה בספטמבר, 1 ה- ביום ופרש ביולי 24 ביום 62 לו

 "תוספת למעט הרגיל השכר ־ פיטורים" לפיצויי הקובע "השכר זה, לעניין
כן להסכם, 139 ־132 בסעיפים כהגדרתה מנהל״ וביחס יג׳, משכורת 1/12 ו

54



י

94
1
1
1

1
1
ו
ו
ו
1
ו
ו
ו
1
ו
1
ו
1

 - ומעלה שנה 35 בחברה המועסקים ומעלה 55 בת ועובדת ומעלה 60 בן לעובד
.35 ל- שמעבר השנים בגין יד׳ שכר 1/12

 ונהלי העבודה חוקת דין, כל לפי מוקדמת הודעה דמי כולל הפרישה מענק .16.4.5
 שנה 35 עד ומענק ),28%( 2.33% של בשיעור פיטורים פיצויי השלמת החברה,

במקומם. ובא

 זכאי יהיה לא פורש שעובד כך זכויות, כפל יהיה לא כי יובהר ספק, הסר למען
 הסכם דין, כל פי על לרבות אחר, מקור מכל זה קטן בסעיף המנויות לזכויות
אחר. או קיבוצי הסדר קיבוצי,

הפיטורים, פיצויי לרכיב 8.33% של בשיעור הפקדות בוצעו שבגינה תקופה עבור
לעיל, 16.5.5-16.5.1 בסעיפים האמורים בשיעורים למענק זכאי העובד יהיה

תקופה. אותה בגין 28% בניכוי

חדשה צוברת בפנסיה או ותיקה צוברת בפנסיה «ח״פ קבוע לעובד פיצויים מסלול

 טרם מהחברה הפרישה שבמועד חדשה צוברת בפנסיה או ותיקה צוברת בפנסיה יח״פ קבוע עובד .17
 זכאי יהיה ארעי, כעובד עבודה תקופת לרבות בחברה, שנים 10 של ותק צבר טרם או 50 לגיל הגיע

:הבאים הפרישה לתנאי

 לקצבה לעובד האישי ההמרה ב״מקדם ₪ 1,700 ממכפלת המתקבל הסכום בגובה פעמי חד מענק .18
0.111% של חודשית היוון בריבית מהוון להלן, כהגדרתו א7 בנספח כמפורט ״67 בגיל מדד צמודת

הפרישה. למועד חובה פרישת מגיל

 ישמשו כאמור, עובד בגין פרט לפוליסת הפקדות העובד עבור בוצעו הפרישה למועד שעד ככל
 שאפילו יובהר, ספק הסר למען החד־פעמי. המענק למימון כמקור הפרט בפוליסת שנצברו הכספים

 לצורך הצבורה היתרה מלוא תועבר החד־פעמי, המענק מסכום גבוהה הצבורה היתרה היתה
 מסכום נמוכה הצבורה שהיתרה ככל בהתאם. יגדל החד-פעמי המענק החד-פעמי, המענק תשלום
 למועד עד בו במקרה התשלום. ביצוע לצורך החסר הסכום את החברה תשלים החד-פעמי, המענק

 בחלק במנגנון כאמור הפרט לפוליסת השמיני בחלק כהגדרתו הכולל הסכום מלוא הופקד הפרישה
פעמי. החד המענק תשלום לצורך השלמה לביצוע החברה תידרש לא השמיני,

:כדלקמן שיחושבו פיטורים פיצויי .19

הקובע השכר X פיצויי אחוז X חודשי מספר == פיצויי
לפיצויים בהתאם הפיטורים של העבודה הפיטורים

שנות לוותק בחברה העובד שישולמו
העובד של העבודה 12 חלקי לעובד
(כמפורט בחברה

להלן)
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 פרישתו ערב העובד שקיבל הרגיל השכר ־ לפיצויים" הקובע "השכר 20 ־ 19 סעיפים לעניין
 שתי בתוספת הרגיל השכר בסיס על שתחושב )1/12( י״ג משכורת פרישה, דרגות שתי בתוספת

 הרגיל השכר בסיס על שיחושב פרישתו, ערב לעובד ששולם ככל )1/12( י״ד ושכר פרישה דרגות
 בדרגת שוהה העובד הפרישה שבמועד שככל יובהר ספק הסר למען פרישה. דרגות שתי בתוספת

 מקום בכל (כלומר, בלבד אחת פרישה דרגת בתוספת לפיצויים הקובע השכר יחושב השיא,
אחת"). פרישה "דרגת יבוא פרישה" דרגות "שתי נאמר בו זו בהגדרה

היו יח״פ עובד זכאי יהיה להם הפיטורים פיצויי אחוזי  לרבות בחברה, שצבר לוותק בהתאם י
:להלן המפורט לפי ארעי, כעובד עבודה בתקופת

 ההפרשה (כולל הפיטורים פיצוי אחת
פיטורים) פיצויי בגין לקצבה גמל לקופת

(בשנים) בחברה ותק

200% שנים 9מ־ ופחות שנים 5 לפחות

230% שנים 9 לפחות

הסכם, או דין כל פי על העובד זכויות מלוא את כוללים לעיל המפורטים הפיטורים פיצויי אחוזי
 פיצויי השלמת ולרבות לקצבה הגמל לקופת הפקדות בוצעו שבגינם הפיטורים פיצויי לרבות

.28% של בשיעור פיטורים

 פיטורים לפיצויי הקובע השכר למכפלת השווה בסכום בחברה העובד של ותקו לפי הסתגלות מענק .20
:שלהלן שטבלה המפורט החודשים במספר

הסתגלות חודשי (בשנים) בחברה ותק

9 שנים 9מ־ ופחות שנים 5 לפחות

10 שנים 10מ- ופחות שנים 9 לפחות

11 שנים 10 לפחות

 זכאי יהיה שנים, 50 לו מלאו טרם אך שנים 48 לו שמלאו מיום העסקתו שיסיים עובד .20.1

 הקובע השכר כפול 7 של המכפלה בגובה נוסף הסתגלות למענק ההסתגלות למענק בנוסף
:הבאה הנוסחה לפי המחושב היחסי בחלק לפיצויים

)575 —1/24)*AGE

A״ כאשר G Eבחודשים. העובד גיל ־ ״

:שלהלן בטבלה המפורט לפי בחברה, העובד של עבודתו שנות למספר בהתאם מיוחד פרישה מענק .21
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פרישה מענק (בשנים) בחברה ותק

₪ 100,000 שנים 9מ- ופחות שנים 5 לפחות

₪ 110,000 שנים 10מ־ ופחות שנים 9 לפחות

₪ 120,000 שנים 10 לפחות

ההשאלה בתקופת חיבת פרישת בגיל <ח״פ קבוע עיבד פרישת

 שנים חמש לפחות בחברה שעבד ותיקה צוברת בפנסיה או תקציבית בפנסיה יח״פ קבוע עובד .22

 פרישת לגיל והגיע ההשאלה, בתקופת לרבות חובה, פרישת לגיל הגיעו ועד ההסכם חתימת ממועד
 תוספת לעלות בהתאם חודשית קצבה של לתוספת זכאי יהיה ההשאלה, תקופת במהלך חובה
 ולאחר חייו, ימי ולכל הפרישה ממועד החל ברוטו ₪ 1,700 של בשווי מדד צמודת חודשית קצבה

 זה לפרק השמיני בחלק הקבוע במנגנון כמפורט זה, לפרק השישי בחלק כמפורט לשאירו מכן
יח״פ"). רפורמה "תוספת :(להלן

 ההסכם חתימת ממועד שנים חמש לפחות בחברה שעבד חדשה צוברת בפנסיה יח״פ קבוע עובד .23
 תקופת במהלך חובה פרישת לגיל והגיע ההשאלה, בתקופת לרבות חובה, פרישת לגיל הגיעו ועד

 ולכל הפרישה ממועד החל חודשית קצבה של תוספת מבטח אצל עבורו תרכוש החברה - ההשאלה
 בחלק הקבוע במנגנון כמפורט זה, לפרק השישי בחלק כמפורט לשאירו מכן ולאחר חייו ימי

 מכפלת ־ ההפקרה" בפוליסה״סכום ההפקדה" "סכום מהפקדת שתתקבל כפי זה, לפרק השמיני
.א7 בנספח כמפורט 67 לגיל מדד צמודת לקצבה לעובד האישי ההמרה במקדם ₪ 1,700

 ההסכם חתימת ביום הידוע המדד בין המדד עליית שיעור לפי יעודכן לעיל כאמור ₪ 1,700 הסכום .24
העובד. של הפרישה במועד הידוע המדד לבין

או לגרוע כדי יח״פ רפורמה לתוספת בזכאות שאין מובהר ספק הסר למען .25  מהזכויות באיזו לפגוע ו/
 ונהלי העבודה חוקת דין, כל לפי סיומה בגין או בחברה העסקתו תקופת בגין העובד זכאי להן

החברה.

«ח״פ ארעי עובר פרישת

:הבאים הפרישה לתנאי מהחברה הפרישה במועד זכאי יהיה יח״פ ארעי עובד .26

:כדלקמן שיחושבו פיטורים פיצויי .26.1

הקובע השכר X פיצויי אחוז X חודשי מספר — פיצויי
לפיצויים בהתאם הפיטורים של העבודה הפיטורים

שנות לוותק בחברה העובד שישולמו
העובד של העבודה 12 חלקי לעובד
(כמפורט בחברה

להלן)



 פרישתו ערב העובד שקיבל הרגיל השכר - לפיצויים״ הקובע ״השכר 26.1 סעיף לעניין
 בתוספת הרגיל השכר בסיס על שתחושב )1/12( י״ג משכורת פרישה, דרגות שתי בתוספת

 בסיס על שיחושב פרישתו, ערב לעובד ששולם ככל )1/12( י״ד ושכר פרישה דרגות שתי
 הפרישה שבמועד שככל יובהר ספק הסר למען פרישה. דרגות שתי בתוספת הרגיל השכר
 אחת פרישה דרגת בתוספת לפיצויים הקובע השכר יחושב השיא, בדרגת שוהה העובד
 פרישה "דרגת יבוא פרישה" דרגות "שתי נאמר בו זו בהגדרה מקום בכל (כלומר, בלבד

אחת").

 בחברה, שצבר לוותק בהתאם יהיו יח״פ עובד זכאי יהיה להם הפיטורים פיצויי אחוזי
:להלן המפורט לפי ארעי, כעובד עבודה בתקופת לרבות

 ההפרשה (כולל הפיטורים פיצוי אחוז
פיטורים) פיצויי בגין לקצבה גמל לקופת

(בשנים) בהברה ותק

150% שנים 5מ- ופחות שנים 3 לפחות

200% שנים 9מ- ופחות שנים 5 לפחות

230% שנים 9 לפחות

 או דין כל פי על העובד זכויות מלוא את כוללים לעיל המפורטים הפיטורים פיצויי אחוזי
 ולרבות לקצבה הגמל לקופת הפקדות בוצעו שבגינם הפיטורים פיצויי לרבות הסכם,

.28% של בשיעור פיטורים פיצויי השלמת

 לגרוע כדי האמורים הפרישה לתנאי בזכאות אין לעיל, לאמור בכפוף כי, מובהר ספק הסר למען .27
או  סיומה בגין או בחברה העסקתו תקופת בגין ישנן, אם העובד, זכאי להן מהזכויות באיזו לפגוע ו/
החברה. ונהלי העבודה חוקת דין, כל לפי
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לחברת עבר שלא אי ליח״פ מישאל שלא עוברים ברשימות חברת עיבד זכאות חמישי? חלק

מעמיו לפי המערבת, ממיל

 בסעיפים כמפורט ליח״פ להשאלה מיועדים עובדים ברשימות שהופיע לאחר מהחברה שפרש עובד .28
 זכאי יהיה הסתיימה, בחברה והעסקתו ליח״פ מושאל כעובד לעבור שלא ובחר להסכם, 73 ־ 71

:כדלקמן

 חד למענק זכאי יהיה לרכישה, המינימלי מהגיל נמוך הפרישה במועד וגילו עובד פרש .28.1
:כדלקמן שיחושב פעמי

 בהתאם וזאת לעיל, 6.6 בסעיף המפורט התחשיב פי על רפורמה״ קצבה ״תוספת מכפלת
 כעובד לעבור שלא העובד בחר אליו הייצור אתר מכירת של הדרך אבן לרבות הדרך לאבני

 לקצבה לעובד האישי ההמרה ב״מקדם העובד, של הפרישה למועד עד שהתממשו מושאל,
 מגיל 0.111% של חודשית היוון בריבית מהוון א7 בנספח כמפורט ״67 בגיל מדד צמודת
יח״פ"). הזכאות "סכום :(להלן הפרישה למועד חובה פרישת

 שיעור לפי תעודכן לעיל, 6.5 בסעיף בטבלה כמפורט הדרך אבני תמורת כאמור, במקרה
 קיבל בו במועד הידוע המדד לבין ההסכם חתימת במועד הידוע המדד בין המדד עליית
פעמי. החד המענק את העובד

כאמור, עובד בגין פרט לפוליסת הפקדות העובד עבור בוצעו הפרישה למועד שעד ככל
 הסר למען החד-פעמי. המענק למימון כמקור הפרט בפוליסת שנצברו הכספים ישמשו

 מלוא תועבר החד־פעמי, המענק מסכום גבוהה הצבורה היתרה היתה שאפילו יובהר, ספק
 ככל בהתאם. יגדל החד־פעמי המענק החד־פעמי, המענק תשלום לצורך הצבורה היתרה

 החסר הסכום את החברה תשלים החד־פעמי, המענק מסכום נמוכה הצבורה שהיתרה
 הכולל הסכום מלוא הופקד הפרישה למועד עד בו במקרה כאמור. התשלום ביצוע לצורך

 החברה תידרש לא השמיני בחלק במנגנון כאמור הפרט לפוליסת השמיני בחלק כהגדרתו
פעמי. החד המענק תשלום לצורך כלשהי השלמה לביצוע

 לתוספת זכאי יהיה ומעלה, לרכישה המינימלי הגיל הוא הפרישה במועד וגילו עובד פרש .28.2
 בפוליסה יח״פ הזכאות סכום מהפקדת שתתקבל כפי הפרישה, ממועד החל רפורמה קצבה

פרישתו. במועד זה לפרק השמיני בחלק כמפורט

 שיעור לפי תעודכן לעיל, 6.5 בסעיף בטבלה כמפורט הדרך אבני תמורת כאמור, במקרה
 החל בו במועד הידוע המדד לבין ההסכם חתימת במועד הידוע המדד בין המדד עליית
זה. לפרק השמיני בחלק כאמור מהפוליסה רפורמה קצבה תוספת לקבל העובד

 פרט בפוליסת שנצברו הכספים ישמשו פרט, לפוליסת הפקדות העובד עבור שבוצעו ככל

 הצבורה היתרה היתה שאפילו יובהר, ספק הסר למען האמורה. ההפקדה למימון כמקור
 ההפקדה לצורך הצבורה היתרה מלוא תועבר יח״פ הזכאות מסכום גבוהה פרט בפוליסת
 פרט בפוליסת הצבורה שהיתרה ככל בהתאם. תגדל רפורמה קצבה ותוספת האמורה,

כאמור. ההפקדה ביצוע לצורך החסר הסכום את החברה תשלים הזכאות, מסכום נמוכה
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 לפרק השמיני בחלק כהגדרתו הכולל הסכום מלוא הופקד הפרישה למועד עד בו במקרה
 כלשהי השלמה לביצוע החברה תידרש לא השמיני, בחלק במנגנון כאמור פרט לפוליסת זה

ההפקדה. ביצוע לצורך

 54־ 53 בסעיפים כמפורט לחנ״מ העוברים העובדים ברשימות שהופיע לאחר מהחברה שפרש עובד .29

:כדלקמן זכאי יהיה הסתיימה, בחברה והעסקתו לחנ״מ לעבור שלא ובחר להסכם,

 חד למענק זכאי יהיה לרכישה, המינימלי מהגיל נמוך הפרישה במועד וגילו עובד פרש .29.1
:כדלקמן שיחושב פעמי

 בהתאם וזאת לעיל, 6.6 בסעיף המפורט התחשיב פי על רפורמה״ קצבה ״תוספת מכפלת
 ב״מקדם העובד, של הפרישה למועד עד שהתממשו חנ״מ, הדרך אבן לרבות הדרך לאבני

 בריבית מהוון א7 בנספח כמפורט ״67 בגיל מדד צמודת לקצבה לעובד האישי ההמרה

 הזכאות "סכום (להלן: הפרישה למועד חובה פרישת מגיל 0.111% של חודשית היוון
חנ״מ").

 שיעור לפי תעודכן לעיל, 6.5 בסעיף בטבלה כמפורט הדרך אבני תמורת כאמור, במקרה
 קיבל בו במועד הידוע המדד לבין ההסכם חתימת במועד הידוע המדד בין המדד עליית
לעיל). 6.7 בסעיף האמור במקום (וזאת פעמי החד המענק את העובד

כאמור, עובד בגין פרט לפוליסת הפקדות העובד עבור בוצעו הפרישה למועד שעד ככל
 הסר למען החד-פעמי. המענק למימון כמקור הפרט בפוליסת שנצברו הכספים ישמשו

 מלוא תועבר החד־פעמי, המענק מסכום גבוהה הצבורה היתרה היתה שאפילו יובהר, ספק
 ככל בהתאם. יגדל החד-פעמי המענק החד־פעמי, המענק תשלום לצורך הצבורה היתרה

 החסר הסכום את החברה תשלים החד-פעמי, המענק מסכום נמוכה הצבורה שהיתרה
 הכולל הסכום מלוא הופקד הפרישה למועד עד בו במקרה כאמור. התשלום ביצוע לצורך

 החברה תידרש לא השמיני, בחלק במנגנון כאמור פרט לפוליסת השמיני בחלק כהגדרתו
פעמי. החד המענק תשלום לצורך כלשהי השלמה לביצוע

 לתוספת זכאי יהיה ומעלה, לרכישה המינימלי הגיל הוא הפרישה במועד וגילו עובד פרש .29.2
חנ״מ, הדרך אבן לרבות הדרך לאבני בהתאם וזאת הפרישה, ממועד החל רפורמה קצבה

 חנ״מ הזכאות סכום מהפקדת שתתקבל כפי העובד, של הפרישה למועד עד שהתממשו
פרישתו. במועד זה לפרק השביעי בחלק כמפורט בפוליסה

 שיעור לפי תעודכן לעיל, 6.5 בסעיף בטבלה כמפורט הדרך אבני תמורת כאמור, במקרה
 החל בו במועד הידוע המדד לבין ההסכם חתימת במועד הידוע המדד בין המדד עליית
 (וזאת זה לפרק השמיני בחלק כאמור מהפוליסה רפורמה קצבה תוספת לקבל העובד

לעיל). 6.7 בסעיף האמור במקום

 פרט בפוליסת שנצברו הכספים ישמשו פרט, לפוליסת הפקדות העובד עבור שבוצעו ככל .29.3
 הצבורה היתרה היתה שאפילו יובהר, ספק הסר למען האמורה. ההפקדה למימון כמקור

ההפקדה לצורך הצבורה היתרה מלוא תועבר חנ״מ הזכאות מסכום גבוהה פרט בפוליסת
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 פרט בפוליסת הצבורה שהיתרה ככל בהתאם. תגדל רפורמה קצבה ותוספת האמורה,
כאמור. ההפקדה ביצוע לצורך החסר הסכום את החברה תשלים הזכאות, מסכום נמוכה

 השמיני בהלק כהגדרתו הכולל הסכום מלוא הופקד הפרישה למועד עד בו במקרה
 כלשהי השלמה לביצוע החברה תידרש לא השמיני, בחלק במנגנון כאמור פרט לפוליסת

ההפקדה. ביצוע לצורך

 כאמור, רפורמה קצבה לתוספת או האמור פעמי החד למענק בזכאות שאין מובהר ספק הסר למען .30
או לגרוע כדי העניין, לפי  בחברה העסקתו תקופת בגין העובד זכאי להן מהזכויות באיזו לפגוע ו/
החברה. ונהלי העבודה חוקת דין, כל לפי סיומה בגין או
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שי: חלק לעולמי שהלך פעיל עובד ושל לעולמו והלד שפרש עיבד של שאריס זכאות שי

 זכאי היה לא ואשר לרכישה, המינמלי מהגיל נמוך כשגילו לעולמו והלך מהחברה שפרש עובד .31
 פעמי חד למענק זכאי שאירו יהיה פרישתו, בשל זה פרק להוראות בהתאם פעמי חד מענק לקבל

הסכם.ל 9 בנספח לטבלה בהתאם הפטירה ממועד יום 30 בתוך שישולם מהחברה

 במועד הידוע למדד הבסיס מדד בין לצרכן המחירים מדד עליית בשיעור יתעדכנו בטבלה הסכומים
ההסכם. חתימת ביום הידוע המדד הינו הבסיס מדד כאשר המענק, תשלום

 לכספים זכאי יורשיו, שאיר ובהיעדר שאירו, יהיה מהחברה פרש בטרם לעולמו שהלך עובד .32
 שהכספים ככל לעולמו. שהלך העובד של השמיני, בחלק כהגדרתה פרט, בפוליסת שהצטברו
 המתאים להסכם 9 בנספח בטבלה הסכום כדי מגיעים אינם כאמור פרט בפוליסת שהצטברו

 שני בין ההפרש את ליורש) (ולא לשאיר החברה תשלם לעולמו, שהלך העובד של ומינו גילו לקבוצת
הפטירה. ממועד יום 30 בתוך הסכומים,

 לפי שפרש, העובד של או העובד של שאירו זכות את ימצו לעיל, 32 -31 לסעיפים בהתאם תשלומים .33

 העניין לפי זה, לפרק והחמישי הרביעי השלישי, השני, בחלקים הקבועות התוספות בגין העניין,
במקומן. ויבואו

 יהיה השמיני, בחלק כהגדרתה מהפוליסה קצבה קיבל פטירתו וערב לעולמו, והלך שפרש עובד .34
 בהתאם פטירתו, ערב הפוליסה לו ששילמה הקצבה מגובה 60% של בשיעור לקצבה זכאי שאירו
הזה. לפרק השמיני בחלק לאמור
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גבית אריע עקב מהחברה עובד פרישת שביעי: מלק

מאלה: אחד כל - נכות״ "פרישת

;תקציבית) בפנסיה (לעובד נכות בפרישת עובד־מעסיק יחסי סיום .1

כאי העובד בהן בנסיבות עובד־מעסיק יחסי סיום .2 / נכות לקצבת ו
 (לעובד מבוטח הוא בה לקצבה הגמל מקופת עבודה כושר אובדן תשלומי

ג׳); דור

 את לסיים נאלץ ג׳ דור עובד שבהן בנסיבות עובד־מעסיק יחסי סיום .3
 עבודה כושר אובדן תשלומי / נכות לקצבת זכאי ואינו נכות עקב העסקתו

 מצבו מחמת אינו כאמור הזכאות והעדר מבוטח, הוא בה הגמל מקופת
הרפואי.

:נכות רפורמת קצבת .35

 נכות בפרישת הסתיימה בחברה שהעסקתו ותיקה פנסיה בקרן או תקציבית בפנסיה עובד .35.1
 ממועד החל זכאי יהיה לעיל, נכות" "פרישת בהגדרת 2 או 1 בחלופות המפורטות בנסיבות
מי ולכל הפרישה  לקצבה זה, לפרק השישי בחלק כמפורט שאירו מכן ולאחר חייו, י
 עליית שיעור לפי יתעדכן זה כשסכום ברוטו, ₪ 1,250 בסך חודשית קצבה בסך חודשית

 אשר הפרישה, במועד הידוע המדד לבין ההסכם חתימת ביום הידוע המדד בין המדד
זה. לפרק השמיני בחלק הקבוע למנגנון בהתאם ותשולם תירכש

 בנסיבות נכות בפרישת הסתיימה בחברה שהעסקתו חדשה צוברת בפנסיה עובד .35.2
:כדלקמן זכאי יהיה לעיל, נכות״ ״פרישת בהגדרת 2 או 1 בחלופות המפורטות

 לשאירו מכן ולאחר חייו ימי ולכל הפרישה ממועד החל חודשית נכות קצבת של תוספת .35.3
ההפקדה") "סכום :(להלן בפוליסה סכום מהפקדת שתתקבל כפי השישי, בחלק כאמור

:כדלקמן שיחושב השמיני בחלק כהגדרתה

:אלה שני סכום

 (למי 67 לגיל מדד צמודת לקצבה לעובד האישי ההמרה במקדם ₪ 1,250 מכפלת א.
 הרפורמה תקופת לאחר שיפרוש ולמי א7 בנספח כמפורט הרפורמה בתקופת שיפרוש
 חובה פרישת מגיל 0.111% של חודשית היוון בריבית מהוון ,ב)7 בגספח כמפורט

הפרישה. למועד

 חובה פרישת גיל ועד מהחברה העובד פרישת מגיל חודש כל עבור ₪ 1,250 של סך ב.
 גיל ועד לרכישה המינימלי מהגיל לרכישה, המינימלי הגיל לפני שפרש עובד ולגבי

 ההיוון בתקופת חודש לכל חובה פרישת גיל בין חודש כל המהוונים חובה, פרישת
:להלן בנוסחה כמפורט ,0.111% של חודשית בריבית
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1250 (1.00111)’0.111%
 ולגבי חובה פרישת לגיל מהחברה העובד פרישת גיל שבין התקופה - היוון״ ״תקופת

חובה. פרישת לגיל לרכישה המינימלי מהגיל לרכישה, המינימלי הגיל לפני שפרש עובד

n - הגיל לפני שפרש עובד ולגבי מהחברה העובד פרישת גיל שבין החודשים מספר 

חובה. פרישת לגיל לרכישה המינימלי מהגיל לרכישה, המינימלי

 חתימת ביום הידוע המדד בין המדד עליית שיעור לפי יעודכן לעיל כאמור ₪ 1,250 הסכום
העובד. של הפרישה במועד הידוע המדד לבין ההסכם

 "פרישת בהגדרת 3 בחלופה המפורטות בנסיבות הסתיימה בחברה שהעסקתו עובד של זכאותו .36
המעקב. ועדת להכרעת תועבר נכות, רפורמה לקצבת לעיל נכות"

 מתן לכל זכאותו במקום באה כאמור נכות רפורמה לקצבת העובד שזכאות יובהר, ספק הסר למען .37
זה. בפרק המפורטים מהמתניס אחר

או לגרוע כדי נכות רפורמה לקצבת בזכאות אין לעיל, לאמור בכפוף כי, מובהר ספק הסר למען .38  ו/
דין, כל לפי סיומה בגין או בחברה העסקתו תקופת בגין העובד, זכאי להן מהזכויות באיזו לפגוע
החברה. ונהלי העבודה חוקת

ר - ־ < "׳
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רפורמה ותוספת המיוחדות מפרישה תוספות של י«שוס מבטחת מנגנוני שמיני: מלק
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דמי בניכוי עליהם שנצמחו והרווחים בפוליסה שהופקדו הכספים סכום הצבורה "היתרה
הרשות. להוראות בהתאם ישירות, והוצאות ניהול - פרט״ בפוליסת

Meka"המכפיל"
M ekb

:כאשר

Meka הבאות ההנחות לפי שיחושב מדד, צמודת לקצבה ההמרה מקדם ־:

 לשנתונים בהתאם חיים בתוחלת גידול לרבות התמותה, לוחות -
 מספר ביטוח בחוזר שנקבעו כפי האוצר משרד ללוחות בהתאם

 ביטוח בפוליסות קצבה לתשלום עתודות "חישוב 2013-1־2
 תמותה (שיעורי 2ב לוח שעניינו 1 לנספח ובהתייחס חיים״,

 תחילת ממועד החל למבוטח 31.12.2008 ליום נכון בסיסיים
מבוטח) אותו של פטירתו למועד (עד זוגתו ולבת הקצבה תשלום

 של זוג לבת 31.12.2008 ליום נכון בסיסיים תמותה (שיעורי 3ב ולוח
 2 נספח מבוטח), אותו של פטירתו ממועד החל שנפטר מבוטח

 בשיעורי ירידה קצב לגבי "best estimate" מסוג הנחות שעניינו

כון בגין מרווח שעניינו 3 ונספח 31.12.2008 יום לאחר התמותה  סי
ימים. אריכות

שנים. 3 זוג בני בין גילאים הפרש -

. 100% - נישואין שיעור ־

ההסכם חתימת במועד 67 בגיל למבוטח -

כון חסרת ריבית עקום - 30.4.2018 ליום סי

0.15% ניהול דמי -

Mekb - ההנחות לפי שיחושב ברווחים, משתתפת בפוליסה ההמרה מקדם 

:הבאות

 לשנתונים, בהתאם חיים בתוחלת גידול לרבות התמותה, לוחות -

 מספר ביטוח בחוזר שנקבעו כפי האוצר משרד ללוחות בהתאם
 ביטוח בפוליסות קצבה לתשלום עתודות "חישוב 2013-1-2

תמותה (שיעורי 2ב לוח שעניינו 1 לנספח ובהתייחס חיים״,

Y; . ? ר
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 תחילת ממועד החל למבוטח 31.12.2008 ליום נכון בסיסיים
מבוטח) אותו של פטירתו למועד (עד זוגתו ולבת הקצבה תשלום

 של זוג לבת 31.12.2008 ליום נכון בסיסיים תמותה (שיעורי 3ב ולוח
 2 נספח מבוטח), אותו של פטירתו ממועד החל שנפטר מבוטח

 בשיעורי ירידה קצב לגבי "best estimate" מסוג הנחות שעניינו

ם לאחר התמותה כון בגין מרווח שעניינו 3 ונספח 31.12.2008 יו  סי
ימים. אריכות

שנים 3 זוג בני בין גילאים הפרש -

100% - נישואין שיעור ־

ההסכם חתימת במועד 67 בגיל למבוטח -

 ברווחים משתתפת קצבה מקדמי חישוב לצורך תעריפית ריבית -
.4% בשיעור ביטוח בפוליסות

0.6% הניהול דמי ־

הכולל" "הסכום

הכולל "הסכום
המירבי"

 בכל לעיל, 7 בסעיף כהגדרתו הרפורמה״ ״סכום ממכפלת המתקבל סכום
 מדד צמודת לקצבה לעובד האישי ההמרה במקדם ההפקדה, ממועדי אחד
 שיעור לפי הרפורמה סכום יעודכן זה לעניין .ב7 כגספח כמפורט 67 בגיל

 הידוע המדד לבין ההסכם חתימת במועד הידוע המדד בין המדד עליית
זה. לפרק השלישי בחלק 6 בסעיף כאמור ולא ההפקדה במועד

 לקצבה לעובד האישי ההמרה במקדם ₪ 1,700 ממכפלת המתקבל הסכום
 עליית שיעור לפי מעודכן כשהוא ,ב7 בגספח כמפורט 67 בגיל מדד צמודת

 במועדי הידוע המדד לבין ההסכם חתימת במועד הידוע המדד בין המדד
ההפקדה.

"מבטח"

"מוטב"

הפטירה" "מועד

ההפקרה" "מיעדי

 הביטוח בענף ביטוחים לערוך רישיונה פי על המורשית ביטוח חברת
 תבטח אשר דין, כל לפי חיים בביטוח לעסוק רישיון ברשותה אשר הפנסיוני

ידה. על שתוצאנה בפוליסות הפורשים העובדים את

השאיר. הפטירה, מועד ולאחר הפורש, העובד פטירתו, עד

הפורש. נפטר בו בחודש האחרון כיום ייקבע הפטירה מועד

:מאלה אחד כל

; 2028 לשנת ועד 2023 משנת החל שנה בכל ליוני 30 ליום עד )1(
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 הסכום מלוא הופקד לא זה שבמועד ככל העובד, של הפרישה מועד )2(
;לעיל במועדים הכולל

. 30.6.2028 לאהר שהתממשה דרך אבן מימוש מועד )3(

"פוליסות"
"פוליסת"

פרט" "פוליסת

 גמל), (קופת פיננסיים שירותים על הפיקוח בחוק כהגדרתה ביטוח קופת או

ושאיריהם, הפורשים לעובדים חודשיים תשלומים לביצוע ,2005התשס״ה־
 אחת, פוליסה גם משמעו "פוליסות" המונח לפורשים. ינפיק המבטח אשר

לנסיבות. בהתאם

 בבעלות גמל, כקופת אושרה שלא חיסכון, מרכיב עם חיים ביטוח תכנית
העובד. שם על החברה

המירבי. הכולל בסכום הכולל הסכום חלוקת הזכאות" "שיעור

המיוחדת הפרישה בתוכנית הרפורמה בתקופת שיפרשו לעובדים המנגנון

 לתוספת הזכאי עובד של הפרישה למועד עד ־ ותיקה פנסיה ובקרן תקציבית בפנסיה עובדים לגבי .39

תתקשר, עמו מבטח אצל עבורו תרכוש החברה זה, לפרק השני בחלק כהגדרתה מיוחדת פרישה

מי לכל חודשי תשלום לקבל הזכות את  פרישה תוספת מכפלת בגובה לשאירו, פטירתו ולאחר חייו י
במכפיל. מיוחדת

 מיוחדת פרישה לתוספת הזכאי עובד של הפרישה במועד - חדשה צוברת בפנסיה עובדים לגבי .40

 החל חודשית קצבה של תוספת מבטח אצל עבורו תרכוש החברה זה, לפרק השני בחלק כהגדרתה
מי ולכל הפרישה ממועד  מהפקדת שתתקבל כפי השישי, בחלק כאמור לשאירו מכן ולאחר חייו י

בפוליסה. ההפקדה" "סכום

מיוחדת". פרישה הנוספת "הקצבה :להלן יכונו לעיל 40- 39 לסעיפים בהתאם הקצבאות

 הפוליסות, באמצעות למוטב תשולם מיוחדת פרישה הנוספת הקצבה הפרישה, ממועד החל .41
החודש. אותו בגין לחודש 20ה- עד שישולם חודשי, בתשלום

 תשלם הפרישה ממועד החל לרכישה, המינימלי מהגיל נמוך הפרישה במועד העובד של שגילו ככל .42

 את עבורו לרכוש המאפשר לגיל העובד הגיע למועד עד מיוחדת פרישה הנוספת הקצבה את החברה
הביניים"). "תקיפת :(להלן כאמור המבטח אצל הזכות

 לחודש 20ה־ עד שישולם חודשי בתשלום החברה ידי על תשולם מיוחדת פרישה הנוספת הקצבה

החודש. אותו בגין

:הבא למנגנון בהתאם תעודכן הביניים בתקופת מיוחדת פרישה הנוספת הקצבה

 למדד החדש המדד בין המדד עליית שיעור לפי הרכישה, בחודש האחרון ובעדכון ינואר, חודש מדי
הקודם.
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זה- לעניין

 האחרון, העדכון ולעניין העדכון לחודש שקדמה השנה של דצמבר חודש מדד - החדש״ ״המדד
;הרכישה בחודש הידוע המדד

 העדכון ולעניין הקודם העדכון לחודש שקדמה השנה של דצמבר חודש מדד - הקודם״ ״המדד
העובד. של הפרישה יום חל בו החודש מדד הראשון

 במספר או מסוימת בשנה שלילי, יהיה העדכון לחישוב התקופה במהלך במדד השינוי ושיעור היה

 בעדכונים גם הצורך ובמידת הראשון, בעדכון ואולם, תקופה. אותה בגין העדכון יבוצע לא שנים,

 התקופות או התקופה בגין במדדים השינויים במלואם בחשבון יובאו מכן, לאחר שיבואו

 השינויים במלואם בחשבון הובאו לא הרכישה שביום ככל עדכונים. אותם לצורך האמורות,
 תפחת לא שהקצבה ובלבד בחשבון, הובאו שלא השינויים את החברה תקוו כאמור, במדדים

לעובד. ששולמה הראשונה מיוחדת פרישה הנוספת מהקצבה

 הקצבה את לקבל הזכות את המבטח אצל העובד עבור תרכוש החברה הביניים תקופת בתום

 לגבי לעיל 39 בסעיף המפורט למנגנון בהתאם הרכישה לחודש נכון בערכה מיוחדת, פרישה הנוספת
 בפנסיה המבוטח עובד לגבי 40 בסעיף והמפורט ותיקה צוברת או תקציבית בפנסיה המבוטח עובד

חדשה. צוברת

ו

ו
ו

1

1
וי3
ו

1

הרפורמה בתקופת חובה לפרישת שיפרשו לעובדים המנגנון

 לתוספת הזכאי עובד של הפרישה במועד - ותיקה פנסיה ובקרן תקציבית בפנסיה עובדים לגבי .43

תתקשר, עמו מבטח אצל עבורו תרכוש החברה זה, לפרק השלישי בחלק כהגדרתה רפורמה קצבה

במכפיל. רפורמה קצבה תוספת מכפלת בגובה חודשי תשלום לקבל הזכות את

 רפורמה קצבה לתוספת הזכאי עובד של הפרישה במועד - חדשה צוברת בפנסיה עובדים לגבי .44

 חודשית קצבה של תוספת מבטח אצל עבורו תרכוש החברה זה, לפרק השלישי בחלק כהגדרתה
 שתתקבל כפי השישי, בחלק כאמור לשאירו מכן ולאחר חייו ימי ולכל הפרישה ממועד החל

בפוליסה. ההפקדה" "סכום מהפקדת

חובה". פרישת הנוספת "הקצבה :להלן יכונו לעיל 44 ־43 לסעיפים בהתאם הקצבאות

 חודשי, בתשלום למוטב, חובה פרישת הנוספת הקצבה את תשלם הפוליסה הפרישה ממועד החל .45
החודש. אותו בגין לחודש 20ה- עד

 ובכפוף זה, בפרק השלישי בחלק כהגדרתה האורכה בתקופת נוספות דרך אבני שיתממשו ככל .46

 עמו מבטח אצל העובד עבור תרכוש החברה הדרך אבן מימוש במועד לעיל, 6.4 בסעיף לאמור

תתקשר:

 בגובה חודשי תשלום לקבל הזכות את ־ ותיקה פנסיה קרן או תקציבית בפנסיה עובד לגבי .46.1
 בחלק כהגדרתו הבסיס סכום בין ההפרש ממכפלת יותר לא אך הדרך, אבן תמורת מכפלת

במכפיל. הדרך, אבן מימוש ערב רפורמה קצבה תוספת סכום לבין זה לפרק השלישי

. .A וי ? ז

68



 קצבה של תוספת מבטח אצל עבורו תרכוש החברה ־ חדשה צוברת בפנסיה עובד לגבי .46.2

מי ולכל הדרך אבן מימוש ממועד החל חודשית  בחלק כאמור לשאירו מכן ולאחר חייו י
בפוליסה. הנוסף" ההפקדה "סכום מהפקדת שתתקבל כפי השישי,

 מדד צמודת לקצבה לעובד האישי ההמרה "מקדם מכפלת - הנוסף״ ההפקדה ״סכום
:אלה מבין בנמוך א7 כנספח כמפורט ״67 בגיל

הדרך. אבן תמורת א.

 קצבה תוספת סכום לבין זה לפרק השלישי בחלק כהגדרתו הבסיס סכום בין ההפרש ב.
הדרך. אבן מימוש ערב רפורמה

 פרישת הנוספת הקצבה "השלמת להלן. יכונו 46.2־ 46.1 לסעיפים בהתאם לקצבה ההשלמות
חובה".

 חובה פרישת הנוספת הקצבה השלמת את תשלם הפוליסה כאמור, הדרך אבן מימוש ממועד החל .47
החודש. אותו בגין לחודש 20ה- עד חודשי, בתשלום למוטב,

פרישת לגיל הגיעו ובטרם ומעלה לרכישה המינימלי בגיל הרפורמה בתקופת שיפרשו לעובדים המנגנון
קובה

 לעיל, 29.2ו־ 28.2 ,9 בסעיפים כאמור הרפורמה תקופת במהלך שיפרוש עובד של הפרישה במועד .48

 החל חודשית קצבה של תוספת מבטח אצל עבורו תרכוש החברה רפורמה, קצבה לתוספת הזכאי
 מהפקדת שתתקבל כפי השישי, בחלק כאמור לשאירו מכן ולאחר חייו ימי ולכל הפרישה ממועד
 או לעיל 28.2 בסעיף כאמור יח״פ״ הזכאות ״סכום או לעיל 9 בסעיף כאמור הזכאות״ ״סכום

הנוספת"). "הקצבה (להלן: בפוליסה העניין, לפי לעיל, 29.2 בסעיף כאמור חנ״מ״ הזכאות ״סכום

 20ה- עד חודשי, בתשלום למוטב, הנוספת הקצבה את תשלם הפוליסה הפרישה ממועד החל .49

החודש. אותו בגין לחודש

הרפורמה תקופת מתום שיפרשו לעובדים המנגנון

 הכולל הסכום מלוא את הרפורמה תקופת מתום לפרוש שצפוי עובד כל עבור תפקיד החברה .50
:להלן בטבלה כמפורט ובשיעורים במועדים וזאת תתקשר עמו מבטח אצל שרכשה פרט בפוליסת

מצטבר הפקדה שיעור
המירבי הכולל מהסכום

מהסכום ההפקדה שיעור
המירבי הכולל

ההפקדה מועד

16.667% 16.667% 30.6.2023 ליום עד

33.334% 16.667% 30.6.2024 ליום עד

" 7, ו

69



50.000% 16.667% 30.6.2025 ליום עד

66.667% 16.667% 30.6.2026עדליום

83.334% 16.667% 30.6.2027 ליום עד

100.000% 16.667% 30.6.2028 ליום עד

:הבאה לנוסחא בהתאם יהוונו בטבלה כמפורט בשיעורים שיופקדו הסכומים

A1.00111"
804 - n ההפקדה. במועד חודשים במספר העובד גיל פחות

A - המירבי. הכולל בסכום ההפקדה שיעור מכפלת

 שיעור לבין ההפקדה במועד המצטבר ההפקדה שיעור בין ההפרש - ההפקדה״ ״שיעור זה, לעניין
 במועד הזכאות שיעור בין מההפרש יותר ולא הקודם, ההפקדה במועד בפועל המצטבר ההפקדה

 שיעור ספק, הסר למען הקודם. ההפקדה במועד בפועל המצטבר ההפקדה לשיעור ההפקדה
.16.667% על יעמוד הראשון ההפקדה

 אבן מימוש ממועד יום 45 בתוך נוספת, הפקדה תבוצע ,30.6.2028 יום לאחר דרך אבן התממשה .51
ההפקדה. למועד נכון בפועל המצטבר ההפקדה שיעור בניכוי המצטבר הזכאות בשיעור הדרך,

 זה במועד אזי הפרט, לפוליסת הזכאות שיעור מלוא הופקד טרם העובד של הפרישה שבמועד ככל .52

 שיעור שבין בהפרש המירבי הכולל הסכום מכפלת שהיא החסרה היתרה את החברה תפקיד

הקודם. ההפקדה למועד המצטבר ההפקדה לשיעור הפרישה במועד הזכאות

 הצפוי העסקתו סיום על תתקשר עימו למבטח החברה תודיע חובה, פרישת לגיל העובד הגיעו ערב .53

 "הסכום :(להלן פירותיהם על פרט, בפוליסת הצבורים הכספים מלוא העברת לצורך העובד, של

לפוליסה. המועבר"},

 בתשלום המועבר, מהסכום שתתקבל כפי קצבה למוטב הפוליסה תשלם חובה פרישת מגיל החל

החודש. אותו בגין לחודש 20ה- עד חודשי,

יח״פ לעובדי מנגנון

:יח״פ מיוחדת קצבה .54

העובד, של הפרישה למועד עד ־ ותיקה פנסיה ובקרן תקציבית בפנסיה עובדים לגבי .54.1
מי לכל חודשי תשלום לקבל הזכות את תתקשר, עמו מבטח אצל עבורו תרכוש החברה  י
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 תוספת או יח״פ מיוחדת פרישה תוספת מכפלת בגובה לשאירו פטירתו ולאחר חייו
במכפיל. העניין, לפי יח״פ, רפורמה

1

ו

 יח״פ הנוספת לקצבה הזכאי עובד של הפרישה במועד - חדשה צוברת בפנסיה עובדים לגבי .54.2
לעיל, 23 בסעיף כאמור חובה פרישת שפרש לעובד או זה לפרק הרביעי בחלק כהגדרתה

 ממועד החל חודשית קצבה של תוספת מבטח אצל עבורו תרכוש החברה העניין, לפי

מי ולכל הפרישה  מהפקדת שתתקבל כפי השישי, בחלק כאמור לשאירו מכן ולאחר חייו י
בפוליסה. ההפקדה" "סכום

ית״פ". מיוחדת "קצבה :להלן יכונו לעיל 54.2- 54.1 לסעיפים בהתאם הקצבאות

 20ל- עד חודשי, בתשלום יח״פ מיוחדת קצבה את למוטב תשלם הפוליסה הפרישה, ממועד החל .55

החודש. אותו בגין לחודש

 קצבה את החברה תשלם לרכישה, המינימלי מהגיל נמוך הפרישה במועד העובד של שגילו ככל .56
 כאמור המבטח אצל הזכות את עבורו לרכוש המאפשר לגיל העובד הגיע למועד עד יח״פ מיוחדת
הביגייס"). "תקופת (להלן:

החודש. אותו בגין לחודש 20ל- עד חודשי בתשלום החברה ידי על תשולם יח״פ מיוחדת קצבה

:הבא למנגנון בהתאם תעודכן הביניים בתקופת יח״פ מיוחדת קצבה

 למדד החדש המדד בין המדד עליית שיעור לפי הרכישה, בחודש האחרון ובעדכון ינואר, חודש מדי
הקודם.

זה־ לעניין

האחרון, העדכון ולעניין העדכון לחודש שקדמה השנה של דצמבר חודש מדד - החדש״ ״המדד
;הרכישה בחודש הידוע המדד

 העדכון ולעניין הקודם העדכון לחודש שקדמה השנה של דצמבר חודש מדד - הקודם״ ״המדד
ם חל בו החודש מדד הראשון העובד. של הפרישה יו

 כמספר או מסוימת בשנה שלילי, יהיה העדכון לחישוב התקופה במהלך במדד השינוי ושיעור היה
 בעדכונים גם הצורך ובמידת הראשון, בעדכון ואולם, תקופה. אותה בגין העדכון יבוצע לא שנים,

 התקופות או התקופה בגין במדדים השינויים במלואם בחשבון יובאו מכן, לאחר שיבואו

 השינויים במלואם בחשבון הובאו לא הרכישה שביום ככל עדכונים. אותם לצורך האמורות,
 תפחת לא שהקצבה ובלבד בחשבון, הובאו שלא השינויים את החברה תקזז כאמור, במדדים

לעובד. ששולמה הראשונה יח״פ מיוחדת מקצבה

 קצבה את לקבל הזכות את המבטח אצל העובד עבור תרכוש החברה הביניים תקופת בתום
 עובד לגבי לעיל 54.1 בסעיף המפורט למנגנון בהתאם הרכישה לחודש נכון בערכה יח״פ מיוחדת
 בפנסיה המבוטח עובד לגבי 54.2 בסעיף והמפורט ותיקה צוברת או תקציבית בפנסיה המבוטח

חדשה. צוברת

־ ׳ )t ז /
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גבות בפרישת לעובדים מנגנון

:כדלקמן החברה תפעל עובד של נכות בפרישת . 57

 החברה הפרישה, למועד בסמוך ־ ותיקה פנסיה בקרן או תקציבית בפנסיה עובדים לגבי .57.1

נכות. רפורמה קצבת את לקבל הזכות את תתקשר, עמו מבטח אצל העובד, עבור תרכוש

 הזכאי עובד של הפרישה למועד בסמוך ־ חדשה צוברת פנסיה בהסדר עובדים לגבי .57.2
 אצל עבורו תרכוש החברה זה, לפרק השביעי בחלק כהגדרתה נכות רפורמה לקצבת
 לשאירו מכן ולאחר חייו ימי ולכל הפרישה ממועד החל חודשית קצבה של תוספת מבטח
בפוליסה. ההפקדה" "סכום מהפקדת שתתקבל כפי השביעי, בחלק כאמור

 עד חודשי, בתשלום נכות רפורמה קצבת את למוטב תשלם הפוליסה הפרישה, ממועד החל .57.3
החודש. אותו בגין לחודש 20ל־

 הכספים ישמשו פרט, לפוליסת הפקדות העובד עבור בוצעו הפרישה למועד שעד ככל .57.4
 אצל נכות רפורמה קצבת את לקבל הזכות רכישת למימון כמקור הפרט בפוליסת שנצברו

המבטח.

 הפוליסה רכישת מעלות גבוהה הצבורה היתרה היתה שאפילו יובהר, ספק הסר למען .57.5
הפוליסה, רכישת לצורך הצבורה היתרה מלוא תועבר הנכות, רפורמה תוספת לתשלום

 הצבורה שהיתרה ככל בהתאם. תגדל המבטח אצל העובד של נכות רפורמה תוספת וסכום

 הסכום את החברה תשלים נכות, רפורמה תוספת לתשלום הפוליסה רכישת מעלות נמוכה
כאמור. הרכישה ביצוע לצורך החסר

 קצבת את החברה תשלם הפרישה, במועד לרכישה המינימלי מהגיל נמוך שגילו לעובד .57.6
 המבטח אצל הזכות את עבורו לרכוש המאפשר לגיל העובד הגיע למועד עד נכות רפורמה
בנכות"). הביניים "תקופת :(להלן כאמור

 אותו בגין לחודש 20ל־ עד חודשי בתשלום החברה ידי על תשולם נכות רפורמה קצבת .57.7

החודש.

 שיעור לפי ינואר, חודש מדי בהתאם בנכות הביניים בתקופת תעודכן נכות רפורמה קצבת .57.8
 רכישת בחודש ייעשה האחרון העדכון הקודם. למדד החדש המדד בין המדד עליית

הפוליסה.

זה־ לעניין

 העדכון ולעניין העדכון לחודש שקדמה השנה של דצמבר חודש מדד - החדש״ ״המדד

;הפוליסה רכישת בחודש הידוע המדד האחרון,

 ולעניין הקודם העדכון לחודש שקדמה השנה של דצמבר חודש מדד - הקודם״ ״המדד
העובד. של הפרישה יום חל בו החודש מדד הראשון העדכון
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 או מסוימת בשנה שלילי, יהיה העדכון לחישוב התקופה במהלך במדד השינוי ושיעור היה

 ובמידת הראשון, בעדכון ואולם, תקופה. אותה בגין העדכון יבוצע לא שנים, במספר
 בגין במדדים השינויים במלואם בחשבון יובאו מכן, לאחר שיבואו בעדכונים גם הצורך

 לא הפוליסה רכישת שבמועד ככל עדכונים. אותם לצורך האמורות, התקופות או התקופה
 השינויים בחשבון יובאו זה במועד כאמור, במדדים השינויים במלואם בחשבון הובאו

 ששולמה הראשונה נכות רפורמה קצבת מסכום תפחת לא שהקצבה ובלבד האמורים,
לעובד.

 לקבל הזכות את המבטח אצל העובד עבור תרכוש החברה בנכות הביניים תקופת בתום .57.9

 בסעיף המפורט למנגנון בהתאם הרכישה לחודש נכון בערכה נכות, רפורמה קצבת את

 57.2 בסעיף והמפורט ותיקה צוברת או תקציבית בפנסיה המבוטח עובד לגבי לעיל 57.1

חדשה. צוברת בפנסיה המבוטח עובד לגבי

 הכספים ישמשו פרט, לפוליסת הפקדות העובד בגין בוצעו הפרישה למועד שעד ככל .57.10
 שאפילו יובהר ספק הסר למען ההפקדה. סכום למימון כמקור הפרט בפוליסת שנצברו

לפוליסה, הצבורה היתרה מלוא תועבר ההפקדה, מסכום גבוהה הצבורה היתרה היתה
 מסכום נמוכה הצבורה שהיתרה ככל בהתאם. תגדל החודשית הנכות קצבת ותספת

האמור. התשלום ביצוע לצורך החסר הסכום את החברה תשלים ההפקדה,

 קיימת זה שבמועד ככל הפרישה, במועד לרכישה המינימלי מהגיל נמוך שגילו עובד לגבי .57.11
 העובד זכאי להם מהתשלומים הצבורה היתרה סכום יקוזז פרט, בפוליסת צבורה יתרה

העסקתו. סיום עם

 המינימלי לגיל עד הפרט בפוליסת הצבורה היתרה את להשאיר דין פי על יהיה שניתן ככל .57.12
 לא ואילך, מועד מאותו נכות רפורמה תוספת לתשלום פוליסה רכישת לצורך לרכישה

כאמור. הפוליסה לרכישת תשמש והיא היתרה תקוזז

מבטח עם להתעשרות עד התשלומים הסדרת

 התשלומים את החברה תשלם השמיני, בחלק כמפורט מבטח עם החברה להתקשרות עד .58
 כמפורט הביניים בתקופת התשלום לאופן בהתאם וזאת מתקציבה, זה לפרק בהתאם המתחייבים

לעיל. 42 בסעיף

כללי

 הנוספת, הקצבה של רכישה או תשלום ביצוע לצורך מוסכמת לחלופה יגיעו להסכם שהצדדים ככל .59
זה. בחלק האמור במקום תבוא היא ההסכם, חתימת ממועד חודשים משלושה יאוחר לא וזאת
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 בהתאם הניכויים וכן כדין חובה תשלומי ינוכו זה להסכם בהתאם המשולמים התשלומים מכל .60
זה. להסכם

 רכישת ביצוע שעם הרי זה פרק הוראות מכוח לקצבאות העובדים לזכאות הנוגע בכל כי מובהר .61
 הפקדות ביצוע עם או זה, בהסכם כאמור העובד, עבור מבטח, אצל חודשי תשלום לקבל זכות

 הצבורים הכספים העברת לצורך הביטוח לחברת הודעה ומתן זה הסכם לפי פרט לפוליסת
 רכישת חלף פעמי חד מענק תשלום ביצוע עם או זה, בהסכם כאמור לפוליסה, הפרט, בפוליסת

 בנוגע החברה של מחוייבויותיה יסתיימו העניין, לפי זה, בהסכם כאמור בפוליסה, לקצבה זכות
האמורות. לקצבאות

 שיסיימו מושאלים עובדים ולגבי המיוחדת הפרישה תכנית במסגרת הפורשים העובדים לגבי .62
 סיום תנאי או הפרישה תנאי לקבלת כתנאי במהלכה, או ההשאלה תקופת בתום העסקתם
 קבלה כתב על לחתום העובד על דין), לפי התנאים על (העולים זה הסכם לפי העניין, לפי ההעסקה,

לגביו. הרלוונטי זה, להסכם "10" כנספח המצורף בנוסח וסילוק,

 סיום תנאי או הפרישה לתנאי בקשר החברה כנגד תביעה מטעמו, או בשמו מי או העובד יגיש אם .63
 סיום תנאי או הפרישה לתנאי מעבר נוספות הטבות או סכומים לקבלת הענין, לפי ההעסקה,
ההסכם, לאכיפת תביעה של במקרה למעט זה, הסכם לפי זכאי הוא להם העניין, לפי ההעסקה,

בלבד, אלו ולתנאים בהסכם, הקבועים ההעסקה סיום ולתנאי הפרישה לתנאי זכאי העובד יהא
 לקזז רשאית תהיה החברה כאמור. לו שייפסק עודף סכום כל דרישתה עם מיד לחברה יחזיר והוא

 על יעלה לא הקיזוז שסכום ובלבד דין, לכל בכפוף לעובד, המגיע סכום מכל העודף הסכום את
העניין. לפי זה, הסכם לפי העובד זכאי להם ההעסקה סיום תנאי או הפרישה תנאי

ו
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מעקב ועדת :תש<עי מלק

 צד לכל העובדים. וועד נציגי ומשני החשמל חברת הנהלת נציגי 2מ־ שתורכב מעקב ועדת תוקם .64
:להלן המפורטים בנושאים החלטה לקבל יהיה המעקב ועדת תפקיד אחד. קול

ההשאלה. בתקופת שהתפטר יח״פ ארעי לעובד הפרישה תנאי . 64.1

 בחברה ותק שנות 25מ- פחות שצבר ותיקה פנסיה בקרן יח״פ קבוע לעובד הפרישה תנאי .64.2
מהחברה. הפרישה במועד במועד

 בהגדרת 3 בחלופה המפורטות בנסיבות הסתיימה בחברה שהעסקתו עובד של זכאות .64.3
זה. לפרק השביעי בחלק כאמור נכות, רפורמה לקצבת נכות" "פרישת

 תועבר מוסכמת, להחלטה המעקב ועדת הגיעה לא ומוחלטת. סופית תהיה המעקב ועד החלטת .65
הארצית. המזכירות וליו״ר וארגון אנוש משאבי לסמנכ״ל ההכרעה

החתים: על הצדדים באו ולראיה

 בלון ע׳ מר
הכללי המנהל

 אוברקוביץ ע׳ מר
וארגון אנוש משאבי סמנכ״ל

מרום ד׳ מר
אנוש משאבי אגף מנהל

 צרפתי ד׳ מר
 הארצית המזכירות יו״ר

דרום מרחב ועד ויו״ר

פנחס א׳ מר
 המזכירות יו״ר ומ״מ סגן

הצפון מרחב ועד ויו״ר הארצית

 אמסלם ש׳ מר
ירושלים מרחב ועד יו״ר
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 67 בגיל שיפרשו עובדים - לישראל מחשמל חברת
חרפורמת תקופת בתוך קצבת מקדמי

חפרישח למועד עד הע<זום" "חזות עם - 30.4.2018 ליום סיכוף׳ ״חסרת ריבית עקום בסיס על

בשים

67 בגיל למדד צמוד קצבת מקדם

 שגלום ד״נ שיעור
במקדם

 מקדם
 צמוד קיצבח
למדד

שנת
לידת

0.15% 273.27 1951
0.15% 274.28 1952
0.15% 275.27 1953
0.15% 276.26 1954
0.15% 277.23 1955
0.15% 278.18 1956
0.15% 279.13 1957
0.15% 280.07 1958
0.15% 281.00 1959
0.15% 281.91 1960
0.15% 282.82 1961
0.15% 283.72 1962
0.15% 284.61 1963
0.15% 285.50 1964
0.15% 286.38 1965
0.15% 287.25 1966
0.15% 288.11 1967
0.15% 288.97 1968
0.15% 289.82 1969
0.15% 290.67 1970
0.15% 291.51 1971
0.15% 292.35 1972
0.15% 293.18 1973
0.15% 294.01 1974
0.15% 294.84 1975
0.15% 295.66 1976
0.15% 296.49 1977
0.15% 297.30 1978
0.15% 298.12 1979
0.15% 298.93 1980
0.15% 299.75 1981
0.15% 300.56 1982
0.15% 301.36 1983

גברים

67 בגיל למדד צמח* קצבת מקדם

 שגלום ד״נ שיעור
במקדם

 קיצבח מקדם
למדד צמוד

שנת
לידח

0.15% 278.56 1951
0.15% 279.46 1952
0.15% 280.34 1953
0.15% 281.21 1954
0.15% 282.07 1955
0.15% 282.92 1956
0.15% 283.76 1957
0.15% 284.59 1958
0.15% 285.42 1959
0.15% 286.23 1960
0.15% 287.03 1961
0.15% 287.83 1962
0.15% 288.62 1963
0.15% 289.40 1964
0.15% 290.17 1965
0.15% 290.94 1966
0.15% 291.71 1967
0.15% 292.46 1968
0.15% 293.21 1969
0.15% 293.96 1970
0.15% 294.70 1971
0.15% 295.44 1972
0.15% 296.17 1973
0.15% 296.90 1974
0.15% 297.63 1975
0.15% 298.35 1976
0.15% 299.07 1977
0.15% 299.79 1978
0.15% 300.50 1979
0.15% 301.21 1980
0.15% 301.92 1981
0.15% 302.63 1982
0.15% 303.34 1983



10.15% 302.17 1984 0.15% 304.05 1984
0.15% 302.98 1985 0.15% 304.75 1985
0.15% 303.78 1986 0.15% 305.45 1986
0.15% 304.59 1987 0.15% 306.16 1987
0.15% 305.39 1988 0.15% 306.86 1988
0.15% 306.20 1989 0.15% 307.56 1989
0.15% 307.00 1990 0.15% 308.26 1990
0.15% 307.80 1991 0.15% 308.97 1991
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 67 בגיל שיפרשו עוברים - לישראל מחשמל חברת
חרפורמח תקופת לאחר קצבח מקדמי

מפרישת למועד עד מעקים" על "טיפוס עם - 30.4.2018 ליום סיכון״ ״חסרת ריבית עקום בסיס על

נשים

67 בגיל למדד צמוד קצבת מקדם

 שגלום ד״נ שיעור
במקדם

 קיצבת מקדם
למדד צמוד

שגת
לידת

0.15% 273.27 1951
0.15% 271.52 1952
0.15% 265.89 1953
0.15% 260.78 1954
0,15% 257.47 1955
0.15% 254.74 1956
0.15% 252.69 1957
0.15% 250.99 1958
0.15% 249.56 1959
0.15% 248.53 1960
0.15% 247.97 1961
0.15% 247.81 1962
0.15% 247.85 1963
0.15% 248.00 1964
0.15% 248.28 1965
0.15% 248.68 1966
0.15% 249.19 1967
0.15% 249.74 1968
0.15% 250.30 1969
0.15% 250.88 1970
0.15% 251.46 1971
0.15% 252.07 1972
0.15% 252.68 1973
0.15% 253.32 1974
0.15% 253.97 1975
0.15% 254.65 1976
0.15% 255.33 1977
0.15% 256.01 1978
0.15% 256.69 1979
0.15% 257.37 1980
0.15% 258.05 1981
0.15% 258.72 1982
0.15% 259.39 1983

גגרים

67 בגיל למרד צמוד קצבת מקדם

 ד״ג שיעור
במקדם שגלום

 קיצבת מקדם
למדד צמוד

שנת
לידת

0.15% 278.56 1951
0.15% 276.61 1952
0.15% 270.70 1953
0.15% 265.33 1954
0.15% 261.81 1955
0.15% 258.90 1956
0.15% 256.69 1957
0.15% 254.84 1958
0.15% 253.28 1959
0.15% 252.12 1960
0.15% 251.45 1961
0.15% 251.18 1962
0.15% 251.12 1963
0.15% 251.17 1964
0.15% 251.35 1965
0.15% 251.67 1966
0.15% 252.09 1967
0.15% 252.55 1968
0.15% 253.03 1969
0.15% 253.51 1970
0.15% 254.01 1971
0.15% 254.53 1972
0.15% 255.07 1973
0.15% 255.61 1974
0.15% 256.18 1975
0.15% 256.77 1976
0.15% 257.37 1977
0.15% 257.97 1978
0.15% 258.57 1979
0.15% 259.16 1980
0.15% 259.75 1981
0.15% 260.34 1982
0.15% 260.93 1983



0.15% 260.07 1984 0.15% 261.52 1984
0.15% 260.74 1985 0.15% 262.11 1985
0.15% 261.41 1986 0.15% 262.69 1986
0.15% 262.08 1987 0.15% 263.28 1987
0.15% 262.75 1988 0.15% 263.86 1988
0.15% 263.42 1989 0.15% 264.45 1989
0.15% 264.09 1990 0.15% 265.04 1990
0.15% 264.75 1991 0.15% 265.62 1991
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8 נספח

 הדרך אבני בגין המופחתת התמורה פירוט
הנוספת בתקופה
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₪ 416 ₪ 89 ₪ 148 ₪ 89 ₪ 148 ₪ 99 ₪ 317 ₪ 114 9ה־ החורש 7

₪ 411 ₪ 88 ₪ 147 ₪ 88 ₪ 147 ₪ 98 ₪ 313 ₪ 113 98ה־ החורש

₪ 407 ₪ 87 ₪ 145 ₪ 87 ₪ 145 ₪ 97 ₪ 310 ₪111 99ה־ החורש

₪ 403 ₪ 86 ₪ 144 ₪ 86 ₪ 144 ₪ 96 ₪ 307 ₪110 100ה־ החורש

₪ 398 ₪ 85 ₪ 142 ₪ 85 ₪ 142 ₪ 95 ₪ 303 ₪ 109 101ה־ החורש

₪ 394 ₪ 84 ₪ 141 ₪ 84 ₪ 141 ₪ 94 ₪ 300 ₪ 108 102ה־ החורש

₪ 389 ₪ 83 ₪ 139 ₪ 83 ₪ 139 ₪ 93 ₪ 297 ₪ 107 103ה־ החורש

₪ 385 ₪ 83 ₪ 138 ₪ 83 ₪ 138 ₪ 92 ₪ 293 ₪ 105 104ה־ החורש

₪ 381 ₪ 82 ₪ 136 ₪ 82 ₪ 136 ₪ 91 ₪ 290 ₪ 104 105ה־ החורש

₪ 376 ₪ 81 ₪ 134 ₪ 81 ₪ 134 ₪ 90 ₪ 287 ₪ 103 106ה־ החורש

₪ 372 ₪ 80 ₪ 133 ₪ 80 ₪ 133 ₪ 89 ₪ 283 ₪ 102 107ה־ החורש

₪ 368 mi 79 ₪ 131 ₪ 79 ₪ 131 ₪ 88 ₪ 280 ₪ 101 108ה־ החורש

₪ 363 ₪ 78 ₪ 130 ₪ 78 ₪ 130 ₪ 86 ₪ 277 ₪ 99 109ה- החורש

₪ 359 ₪ 77 ₪ 128 ₪ 77 ₪ 128 ₪ 85 ₪ 273 ₪ 98 110ה־ החורש

₪ 354 ₪ 76 ₪ 127 ₪ 76 ₪ 127 ₪ 84 ₪ 270 ₪ 97 111ה־ החורש

₪ 350 ₪ 75 ₪ 125 ₪ 75 ₪ 125 ₪ 83 1C] 267 ₪ 96 112ה־ החורש

₪ 346 ₪ 74 ₪ 123 ₪ 74 ₪ 123 ₪ 82 ₪ 263 ₪ 95 113ה־ החורש

₪ 341 ₪ 73 ₪ 122 ₪ 73 ₪ 122 ₪ 81 ₪ 260 ₪ 93 114ה־ החורש

₪ 337 ₪ 72 ₪ 120 ₪ 72 ₪ 120 ₪ 80 ₪257 ₪ 92 115 ה־ החורש

₪ 333 ₪ 71 ₪ 119 ₪ 71 ₪ 119 ₪ 79 ₪ 253 ₪ 91 116ה־ החורש

₪ 328 ₪ 70 ₪ 117 ₪ 70 ₪ 117 ₪ 78 ₪ 250 ₪ 90 117ה־ החורש

₪ 324 ₪ 69 ₪ 116 ₪ 69 ₪ 116 ₪ 77 ₪ 247 ₪ 89 118ה־ החורש

₪ 319 ₪ 68 ₪ 114 ₪ 68 ₪ 114 ₪ 76 ₪ 243 ₪ 87 119ה־ החורש

₪ 315 ₪ 68 ₪ 113 ₪ 68 ₪ 113 ₪ 75 ₪ 240 ₪ 86 120ה־ החורש

₪ 311 ₪ 67 ₪ 111 ₪ 67 ₪ 111 ₪ 74 ₪ 237 ₪ 85 121-7( החורש

₪ 306 ₪ 66 ₪ 109 ₪ 66 ₪ 109 ₪ 73 ₪ 233 ₪ 84 122-7( החורש

₪ 302 ₪ 65 ₪ 108 ₪ 65 ₪ 108 ₪ 72 ₪ 230 ₪ 83 123-7( החורש

₪ 298 ₪ 64 ₪ 106 ₪ 64 ₪ 106 ₪ 71 ₪ 227 ₪ 81 124ה־ החורש

₪ 293 ₪ 63 ₪ 105 ₪ 63 ₪ 105 ₪ 70 ₪ 223 ₪ 80 125ה־ החורש

₪ 289 ₪ 62 ₪ 103 ₪ 62 ₪ 103 ₪ 69 ₪ 220 ₪ 79 126ה־ החורש

₪ 284 ₪ 61 ₪ 102 ₪ 61 ₪ 102 ₪ 68 ₪217 ₪ 78 127-7( חחורש

₪ 280 ₪ 60 ₪ 100 ₪ 60 ₪ 100 ₪ 67 ₪ 213 ₪ 77 128ה־ החורש

₪ 276 ₪ 59 ₪ 98 ₪ 59 ₪ 98 ₪ 66 ₪ 210 ₪ 75 129ה־ החורש

₪ 271 ₪ 58 ₪ 97 ₪ 58 ₪ 97 ₪ 65 ₪ 207 ₪ 74 130ה־ החורש

₪ 267 ₪ 57 ₪ 95 ₪ 57 ₪ 95 ₪ 64 ₪ 203 ₪ 73 131ה־ החורש
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₪ 263 ₪ 56 ₪ 94 ₪ 56 ₪ 94 ₪ 63 ₪ 200 ₪ 72 ש 132 ה־ החוד

₪ 258 ₪ 55 ₪ 92 ₪ 55 ₪ 92 ₪ 61 ₪ 197 ₪ 71 ש 133ה־ החוד

₪ 254 ₪ 54 ₪ 91 ₪ 54 ₪ 91 ₪ 60 ₪ 193 ₪ 69 ש 134ה־ החוד

₪ 249 ₪ 53 ₪ 89 ₪ 53 ₪ 89 ₪ 59 ₪ 190 ₪ 68 ש 135ה־ החוד

₪ 245 ₪ 53 ₪ 88 ₪ 53 ₪ 88 ₪ 58 ₪ 187 ₪ 67 ש 136ה- החוד

₪ 241 ₪ 52 ₪ 86 ₪ 52 ₪ 86 ₪ 57 ₪ 183 ₪ 66 ש 137ה־ החוד

₪236 ₪ 51 ₪ 84 ₪ 51 ₪ 84 ₪ 56 ₪ 180 ₪ 65 ש 138ה־ החוד

₪ 232 ₪ 50 ₪ 83 ₪ 50 ₪ 83 ₪ 55 ₪ 177 ₪ 63 ש 139ה- החוד

₪ 228 ₪ 49 ₪ 81 ₪ 49 ₪ 81 ₪ 54 ₪ 173 ₪ 62 ש 140ה־ החוד

₪ 223 ₪ 48 ₪ 80 ₪ 48 ₪ 80 ₪ 53 ₪ 170 ₪ 61 ש 141ה־ החוד

₪ 219 ₪ 47 ₪ 78 ₪ 47 ₪ 78 ₪ 52 ₪ 167 ₪ 60 ש 142ה־ החוד

₪ 214 ₪ 46 ₪ 77 ₪ 46 ₪ 77 ₪ 51 ₪ 163 ₪ 59 ש 143ה־ החוד

₪ 210 ₪ 45 ₪ 75 ₪ 45 ₪ 75 ₪ 50 ₪ 160 ₪ 58 ש 144ה־ החוד
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9 נספח

לשאירים מענק טבלת



לישראל מחשמל חברת
עובד של הפטירה במועד שאירים קצבת של נוכחי ערן

 שיעור הגהת
 ריאלית ריבית

להיוון: 1,250 הבסיס: קצבת

60% זוג: לבן/בת קצבה אחוזי

30% יתום: לכל קצבה אחוזי

100%
 מקסימליים קצבה אחוזי
השאירים: לכלל

אשה העובד: מין
במוע העובד גיל

33 32 31 30 29 28 27 26

פטירה שנת

285,251 287,039 281,939 273,089 263,679 256,569 252,154 247,044 2017

285,395 287,176 282,070 273,214 263,799 256,685 252,265 247,151 2018

285,536 287,311 282,199 273,338 263,918 256,799 252,375 247,257 2019

285,675 287,445 282,327 273,460 264,035 256,912 252,484 247,362 2020

285,812 287,576 282,453 273,581 264,152 257,025 252,592 247,467 2021

285,948 287,706 282,578 273,701 264,268 257,136 252,700 247,571 2022

286,082 287,834 282,702 273,821 264,383 257,247 252,807 247,674 2023

286,214 287,962 282,824 273,939 264,497 257,357 252,913 247,777 2024

286,346 288,089 282,946 274,056 264,610 257,466 253,019 247,879 2025

286,476 288,214 283,068 274,173 264,723 257,575 253,124 247,980 2026

286,606 288,339 283,188 274,289 264,835 257,683 253,228 248,081 2027

286,735 288,464 283,308 274,405 264,946 257,791 253,332 248,181 2028

286,863 288,587 283,427 274,520 265,057 257,898 253,435 248,281 2029

286,990 288,710 283,545 274,634 265,168 258,004 253,538 248,380 2030

287,117 288,832 283,663 274,748 265,277 258,110 253,641 248,479 2031

287,243 288,953 283,780 274,861 265,387 258,216 253,743 248,578 2032

287,368 289,074 283,897 274,974 265,495 258,321 253,844 248,676 2033

287,493 289,195 284,013 275,086 265,604 258,425 253,945 248,773 2034

287,617 289,315 284,129 275,197 265,711 258,529 254,045 248,870 2035

287,741 289,434 284,244 275,308 265,819 258,633 254,145 248,966 2036

287,864 289,553 284,359 275,419 265,925 258,736 254,244 249,061 2037

287,987 289,671 284,473 275,529 266,031 258,838 254,342 249,155 2038

288,109 289,789 284,586 275,638 266,137 258,939 254,439 249,248 2039

288,230 289,906 284,699 275,747 266,241 259,039 254,535 249,341 2040

288,351 290,022 284,811 275,855 266,344 259,138 254,630 249,431 2041

288,471 290,137 284,922 275,961 266,446 259,236 254,724 249,520 2042

288,590 290,252 285,032 276,067 266,547 259,333 254,816 249,608 2043

288,708 290,365 285,141 276,171 266,647 259,427 254,906 249,693 2044

288,825 290,478 285,248 276,273 266,744 259,520 254,994 249,776 2045

288,941 290,588 285,354 276,374 266,840 259,611 255,079 249,857 2046

289,055 290,697 285,457 276,472 266,934 259,699 255,163 249,936 2047

289,167 290,804 285,559 276,569 267,025 259,785 255,244 250,012 2048

289,278 290,909 285,659 276,663 267,114 259,869 255,322 250,086 2049

289,386 291,012 285,756 276,754 267,200 259,950 255,398 250,156 2050

289,492 291,112 285,850 276,843 267,283 260,028 255,471 250,224 2051

289,595 291,209 285,941 276,929 267,363 260,103 255,541 250,289 2052
289,695 291,303 286,030 277,012 267,440 260,175 255,608 250,352 2053

289,793 291,395 286,115 277,091 267,515 260,244 255,672 250,411 2054
289,887 291,483 286,197 277,168 267,586 260,310 255,734 250,468 2055
289,977 291,567 286,276 277,241 267,654 260,373 255,792 250,523 2056
290,064 291,648 286,351 277,311 267,719 260,434 255,848 250,575 2057

.290,148 291,726 286,424 277,378 267,781 260,491 255,902 250,625 2058

6 מתוך 1 עמוד ■R



לישראל מחשמל חברת
הפט במועד שאיריס קצבת של נוכחי ערן

 שיעור תנחת
 ריאלית ריבית

להיוון: 1,250 הבטיס: קצבת

60% זוג: לבן/בת קצבה אחוזי

30% יתום: לכל קצבה אחוזי

100%
 מקסימליים קצבה אחוזי

השאירים: לכלל .

אשה העובד: מין
פטירתו במועד תעובד גיל פטירתו במועד תעובד גיל פטירתו במועד תעובד גיל פטירתו ד

41 40 39 38 37 36 35 34

פטירה שנת

240,977 247,687 254,167 256,381 262,564 268,535 274,303 279,872 2017

241,188 247,888 254,359 256,564 262,738 268,701 274,460 280,023 2018

241,395 248,085 254,546 256,743 262,908 268,864 274,615 280,171 2019

241,598 248,278 254,731 256,919 263,076 269,023 274,768 280,317 2020

241,797 248,469 254,912 257,092 263,241 269,181 274,918 280,460 2021

241,994 248,656 255,091 257,262 263,403 269,336 275,066 280,602 2022

242,186 248,839 255,266 257,429 263,563 269,488 275,212 280,741 2023

242,376 249,020 255,439 257,594 263,720 269,639 275,356 280,879 2024

242,562 249,198 255,608 257,756 263,875 269,787 275,498 281,016 2025

242,745 249,373 255,776 257,916 264,028 269,934 275,639 281,152 2026

242,926 249,546 255,941 258,074 264,180 270,079 275,779 281,286 2027

243,104 249,716 256,103 258,230 264,330 270,224 275,918 281,420 2028

243,279 249,884 256,264 258,384 264,479 270,367 276,056 281,553 2029

243,452 250,049 256,424 258,538 264,626 270,509 276,193 281,685 2030

243,623 250,214 256,582 258,690 264,773 270,651 276,329 281,816 2031

243,792 250,377 256,739 258,841 264,919 270,791 276,465 281,947 2032

243,960 250,539 256,895 258,992 265,064 270,931 276,600 282,077 2033

244,127 250,699 257,050 259,141 265,208 271,070 276,734 282,206 2034

244,293 250,859 257,204 259,290 265,351 271,208 276,867 282,335 2035

244,458 251,018 257,357 259,437 265,494 271,346 277,000 282,463 2036

244,621 251,176 257,509 259,584 265,635 271,482 277,132 282,591 2037

244,784 251,333 257,661 259,731 265,777 271,619 277,264 282,718 2038

244,946 251,489 257,812 259,876 265,917 271,754 277,395 282,844 2039

245,107 251,645 257,962 260,021 266,057 271,889 277,525 282,970 2040

245,267 251,799 258,111 260,165 266,196 272,024 277,655 283,095 2041

245,427 251,953 258,260 260,309 266,335 272,158 277,784 283,220 2042

245,585 252,107 258,408 260,452 266,473 272,291 277,912 283,343 2043

245,743 252,259 258,556 260,594 266,611 272,424 278,040 283,466 2044

245,901 252,411 258,702 260,736 266,747 272,555 278,167 283,588 2045

246,057 252,563 258,848 260,877 266,883 272,686 278,293 283,709 2046

246,213 252,713 258,994 261,017 267,018 272,816 278,417 283,828 2047

246,369 252,863 259,138 261,156 267,152 272,944 278,540 283,946 2048

246,523 253,012 259,281 261,294 267,284 273,071 278,662 284,062 2049

246,677 253,160 259,424 261,431 267,415 273,196 278,781 284,176 2050

246,829 253,306 259,564 261,566 267,544 273,320 278,899 284,288 2051

246,980 253,451 259,704 261,699 267,671 273,441 279,014 284,397 2052

247,130 253,595 259,841 261,830 267,796 273,560 279,127 284,503 2053

247,277 253,736 259,976 261,959 267,919 273,676 279,236 284,606 2054

247,423 253,876 260,109 262,085 268,038 273,789 279,343 284,707 2055

247,567 254,013 260,239 262,208 268,155 273,899 279,446 284,804 2056

247,708 254,147 260,366 262,328 268,268 274,005 279,546 284,897 2057
| 247,846 254,278 260,490 262,445 268,378 274,108 279,642 284,987 2058
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לישראל מחשמל חברת
הפט במועד שאירים קצבת של נוכחי ערך

 שיעור הנחת
 ריאלית ריבית

להיוון: 1,250 הבסיס: קצבת

60% זוג: לבן/בת קצבה אחוזי

30% יתום: לבל קצבה אחוזי

100%
 מקסימליים קצבה אחוזי
השאירים: לכלל

אשה העובד: מין
בו תעובד גיל פטירתו במועד העובד גיל פטירתו במועד העובד גיל פטירתו במועד העובד גיל

49 48 47 46 45 44 43 42

פטירה שנת

177,165 186,162 189,937 203,707 211,685 219,392 226,838 234,030 2017

177,476 186,458 190,219 203,976 211,941 219,636 227,071 234,252 2018

177,780 186,748 190,496 204,240 212,193 219,876 227,299 234,469 2019

178,078 187,033 190,768 204,499 212,439 220,111 227,523 234,682 2020

178,371 187,312 191,034 204,753 212,681 220,342 227,743 234,892 2021

178,657 187,585 191,295 205,002 212,919 220,568 227,958 235,097 2022

178,939 187,854 191,551 205,247 213,152 220,791 228,170 235,300 2023

179,214 188,117 191,803 205,487 213,381 221,009 228,379 235,498 2024

179,485 188,376 192,050 205,722 213,606 221,223 228,583 235,694 2025

179,751 188,630 192,292 205,954 213,827 221,434 228,785 235,886 2026

180,012 188,879 192,530 206,181 214,044 221,642 228,983 236,075 2027

180,268 189,124 192,764 206,405 214,258 221,846 229,177 236,261 2028

180,520 189,365 192,995 206,625 214,468 222,046 229,369 236,444 2029

180,767 189,601 193,221 206,841 214,674 222,244 229,558 236,625 2030

181,011 189,834 193,443 207,054 214,878 222,439 229,744 236,803 2031

181,250 190,063 193,662 207,264 215,079 222,631 229,928 236,979 2032

181,485 190,289 193,878 207,470 215,276 222,820 230,109 237,154 2033

181,717 190,511 194,091 207,674 215,471 223,007 230,289 237,327 2034

181,945 190,729 194,300 207,875 215,664 223,192 230,468 237,499 2035

182,170 190,945 194,507 208,073 215,855 223,376 230,645 237,670 2036

182,392 191,158 194,711 208,270 216,045 223,559 230,821 237,839 2037

182,611 191,368 194,914 208,465 216,233 223,740 230,996 238,008 2038

182,827 191,576 195,115 208,659 216,419 223,920 231,170 238,176 2039

183,042 191,783 195,315 208,851 216,605 224,099 231,342 238,342 2040

183,255 191,989 195,513 209,043 216,790 224,277 231,514 238,508 2041

183,466 192,193 195,710 209,233 216,973 224,454 231,685 238,674 2042

183,676 192,396 195,905 209,422 217,155 224,631 231,856 238,838 2043

183,885 192,597 196,100 209,609 217,337 224,806 232,025 239,002 2044

184,093 192,798 196,294 209,796 217,518 224,981 232,194 239,164 2045

184,299 192,997 196,486 209,983 217,697 225,154 232,361 239,327 2046

184,504 193,195 196,678 210,168 217,876 225,327 232,529 239,488 2047

184,708 193,393 196,869 210,352 218,055 225,499 232,695 239,649 2048

184,912 193,589 197,059 210,536 218,232 225,671 232,861 239,809 2049

185,114 193,785 197,248 210,718 218,409 225,842 233,025 239,968 2050

185,316 193,980 197,436 210,900 218,585 226,012 233,189 240,126 2051

185,516 194,173 197,623 211,082 218,760 226,180 233,352 240,283 2052

185,716 194,366 197,810 211,262 218,934 226,348 233,514 240,439 2053

185,914 194,559 197,996 211,441 219,107 226,515 233,675 240,593 2054

186,112 194,750 198,180 211,620 219,278 226,681 233,834 240,745 2055

186,309 194,940 198,364 211,796 219,449 226,844 Z33,991 240,896 2056

186,505 195,129 198,546 211,972 219,617 227,006 234,146 241,044 2057
186,700 195,317 198,727 212,146 219,784 227,166 234,298 241,189 2058

6 מתוך 3 עמוד ■ r t



לישראל מחשמל חברת
הפט במועד שאירים קצבת של גובהי ערך

 שיעור הנחת
 ריאלית ריבית

להיוון: 1,250 הבסיס: קצבת

60% זוג: לבן/בת קצבה אחוזי

30% יתום: לכל קצבה אחוזי

100%
 מקסימליים קצבה אחוזי
השאירים: לכלל

אשה העובד: מין
פטירתו במועד תעובר גיל פטירתו במועד תעובד גיל פטירתו במועד תעובד גיל פטירתו וועד

57 56 55 54 53 52 51 50

פטירה שנה

143,966 148,477 152,904 157,201 161,431 165,538 169,527 173,401 2017

144,407 148,900 153,309 157,589 161,803 165,894 169,867 173,727 2018

144,839 149,314 153,706 157,970 162,167 166,242 170,200 174,045 2019

145,262 149,720 154,096 158,343 162,524 166,584 170,527 174,357 2020

145,677 150,117 154,477 158,708 162,874 166,919 170,847 174,664 2021

146,084 150,507 154,851 159,066 163,217 167,247 171,161 174,964 2022

146,482 150,889 155,217 159,417 163,553 167,569 171,469 175,258 2023

146,873 151,264 155,576 159,761 163,883 167,885 171,771 175,547 2024

147,256 151,631 155,928 160,099 164,207 168,195 172,067 175,830 2025

147,632 151,991 156,273 160,430 164,524 168,499 172,358 176,108 2026
148,000 152,344 156,612 160,755 164,835 168,797 172,643 176,381 2027

148,361 152,691 156,945 161,073 165,141 169,089 172,923 176,649 2028

148,716 153,031 157,271 161,386 165,440 169,376 173,198 176,912 2029

149,064 153,365 157,591 161,693 165,735 169,659 173,469 177,171 2030

149,406 153,692 157,906 161,995 166,024 169,936 173,734 177,425 2031

149,741 154,014 158,214 162,291 166,308 170,208 173,995 177,675 2032

150,071 154,330 158,518 162,582 166,587 170,476 174,251 177,921 2033

150,394 154,641 158,816 162,869 166,862 170,739 174,504 178,163 2034
150,713 154,946 159,109 163,150 167,132 170,998 174,752 178,401 2035

151,025 155,246 159,397 163,427 167,398 171,253 174,997 178,636 2036

151,333 155,542 159,681 163,699 167,659 171,504 175,238 178,867 2037

151,635 155,832 159,960 163,967 167,917 171,752 175,475 179,095 2038
151,933 156,118 160,235 164,232 168,171 171,996 175,710 179,320 2039

152,226 156,400 160,506 164,492 168,421 172,236 175,941 179,542 2040
152,515 156,678 160,773 164,749 168,668 172,474 176,169 179,763 2041
152,799 156,951 161,036 165,002 168,912 172,708 176,396 179,982 2042

153,080 157,221 161,296 165,252 169,153 172,941 176,621 180,200 2043
153,357 157,488 161,553 165,500 169,392 173,173 176,845 180,416 2044

153,630 157,751 161,806 165,745 169,630 173,403 177,067 180,630 2045
153,900 158,011 162,058 165,989 169,866 173,631 177,288 180,844 2046
154,167 158,270 162,309 166,232 170,101 173,858 177,508 181,056 2047
154,432 158,527 162,558 166,473 170,334 174,084 177,726 181,268 2048
154,696 158,782 162,805 166,713 170,566 174,309 177,943 181,478 2049
154,959 159,037 163,052 166,951 170,797 174,533 178,160 181,687 2050
155,220 159,290 163,297 167,189 171,027 174,755 178,375 181,896 2051
155,480 159,541 163,541 167,425 171,256 174,977 178,590 182,103 2052
155,738 159,792 163,784 167,661 171,484 175,198 178,803 182,310 2053
155,996 160,042 164,026 167,895 171,712 175,418 179,016 182,515 2054
156,253 160,291 164,267 168,129 171,938 175,636 179,228 182,720 2055
156,509 160,539 164,508 168,362 172,163 175,854 179,439 182,924 2056
156,764 160,786 164,747 168,593 172,387 176,072 179,648 183,127 2057
157,018 161,032 164,985 168,824 172,611 176,288 179,857 183,328 2058

6 מתוך 4 עמוד - L



לישראל החשמל חברת
הפט במועד שאירים קצבת של נוכחי ערן

 שיעור הנחת
 ריאלית ריבית

להיוון: 1,250 הבסיס: קצבת

60% זוג: לבן/בת קצבה אחוזי

30% יתום: לכל קצבה אחוזי

100%
 מקסימליים קצבה אחוזי

השאירים: לכלל

אשה העיבד: מין
פטירתו במועד תעובד גיל

65 64 63 62 61 60 59 58

פטירה שנת

114,137 117,603 121,073 124,665 128,336 132,124 135,997 139,931 2017

114,625 118,090 121,558 125,146 128,812 132,593 136,458 140,383 2018

115,104 118,567 122,033 125,618 129,279 133,053 136,910 140,826 2019

115,574 119,035 122,500 126,081 129,736 133,504 137,353 141,260 2020

116,036 119,495 122,957 126,536 130,185 133,946 137,788 141,685 2021

116,488 119,946 123,406 126,981 130,625 134,379 138,213 142,101 2022

116,933 120,388 123,847 127,418 131,056 134,804 138,631 142,510 2023

117,369 120,823 124,279 127,847 131,479 135,221 139,040 142,910 2024

117,798 121,249 124,704 128,268 131,895 135,630 139,442 143,303 2025

118,219 121,668 125,120 128,680 132,302 136,031 139,835 143,688 2026

118,632 122,079 125,529 129,086 132,702 136,425 140,222 144,066 2027

119,038 122,483 125,931 129,484 133,095 136,811 140,601 144,437 2028

119,437 122,880 126,325 129,875 133,480 137,190 140,973 144,801 2029

119,830 123,270 126,713 130,258 133,858 137,562 141,338 145,158 2030

120,215 123,653 127,094 130,635 134,230 137,928 141,696 145,508 2031

120,594 124,030 127,468 131,005 134,595 138,287 142,048 145,852 2032

120,967 124,400 127,835 131,369 134,954 138,639 142,394 146,190 2033

121,334 124,765 128,197 131,727 135,306 138,986 142,734 146,522 2034

121,695 125,123 128,553 132,079 135,653 139,326 143,068 146,849 2035

122,050 125,476 128,902 132,425 135,993 139,661 143,396 147,169 2036
122,400 125,823 129,246 132,765 136,329 139,991 143,719 147,485 2037

122,744 126,164 129,585 133,100 136,658 140,315 144,036 147,795 2038

123,083 126,501 129,919 133,430 136,983 140,634 144,349 148,101 2039

123,418 126,832 130,248 133,754 137,303 140,948 144,657 148,402 2040

123,747 127,159 130,571 134,074 137,618 141,257 144,960 148,698 2041

124,072 127,481 130,891 134,389 137,928 141,562 145,258 148,990 2042

124,393 127,799 131,205 134,700 138,234 141,862 145,553 149,277 2043
124,710 128,112 131,516 135,007 138,536 142,159 145,843 149,561 2044
125,022 128,422 131,822 135,310 138,833 142,451 146,130 149,841 2045
125,331 128,728 132,125 135,608 139,127 142,740 146,413 150,118 2046

125,636 129,030 132,424 135,904 139,418 143,025 146,692 150,391 2047
125,938 129,329 132,720 136,196 139,705 143,307 146,969 150,662 2048
126,237 129,624 133,012 136,484 139,989 143,586 147,243 150,931 2049
126,532 129,917 133,302 136,770 140,270 143,863 147,515 151,199 2050

126,825 130,207 133,589 137,053 140,549 144,138 147,786 151,465 2051
127,116 130,494 133,873 137,334 140,827 144,412 148,056 151,730 2052
127,404 130,779 134,155 137,614 141,104 144,686 148,325 151,995 2053
127,690 131,063 134,437 137,893 141,380 144,958 148,593 152,258 2054
127,975 131,346 134,718 138,172 141,656 145,230 148,860 152,520 2055
128,259 131,629 135,000 138,451 141,931 145,501 149,127 152,781 2056
128,544 131,912 135,281 138,729 142,205 145,771 149,392 153,042 2057
128,829 132,195 135,561 139,007 142,479 146,041 149,658 153,302 2058

6 מתוך 5 עמוד •M ?,4 ץ־-(



לישראל החשמל חברת
הפט במועד שאירים קצבת של נוכחי ערן

 שיעור הנחת
 ריאלית ריבית

להיוון: 1,250 תבסיס: קצבת

60% זוג: לבן/בת קצבה אחוזי

30% יתום: לכל קצבה אחוזי

100%
 מקסימליים קצבה אחוזי
השאירים: לכלל

אשוז העובר: מין

66

פטירה שנת

110,626 2017

111,115 2018

111,595 2019

112,067 2020

112,530 2021

112,984 2022

113,430 2023

113,868 2024

114,299 2025

114,722 2026

115,137 2027

115,545 2028

115,946 2029

116,341 2030

116,728 2031

117,110 2032

117,485 2033

117,854 2034

118,217 2035

118,575 2036

118,927 2037

119,274 2038

119,616 2039

119,953 2040

120,286 2041

120,613 2042

120,937 2043

121,256 2044
121,572 2045

121,884 2046
122,192 2047

122,497 2048

122,798 2049

123,097 2050
123,393 2051
123,687 2052
123,978 2053
124,267 2054
124,554 2055
124,841 2056
125,127 2057

125,414 2058

6 מתוך 6 עמוד L ו י nT ר •?*



 ריבית שישר תמות
לתיייזג ריאלית

3 J * V S 0

6 0 *

------------------------- --------

3 0 *

100*

□».--------------
l x לכלל מקשימלייכז קצבה 

השאירים:

a תשבד גילגבר תשבדבמ׳לדכזוירתו מ יירתי »בדבםי׳נז׳ם< «n גיל «וידת» u׳wn וזשבד מל פסירתז ם»<ד משבן גיל 11
<3 י •41 י ג -■V ו :':JT ז > »••־ 3J 34 >3 32 3) •י. • 19 • 28 17 *ן:;:.'•:-■:;

־> ■ ■ 9־ ־ ^ ׳ י
r »« במירת

260,224 266,340 272,245 277,944 283,445 288,754 290,229 295,299 300,192 301,510 303,671 292,537 282,583 270,954 262,250 254,874 249,783 246,648 2017

260,429 266,537 272,432 278,122 283,615 288,916 290,385 295,447 300,334 301,645 303,801 292,660 282,701 271,067 262,358 254,977 249,882 246,742 2018 9
260,632 266,730 272,616 278,298 283,783 289,077 290,538 293,593 300,474 301,779 303,928 292,782 282,818 271,179 262,465 255,079 249,979 246,835 20״ 9

260,831 266,919 272,797 278,471 283,948 289,234 290,688 295,737 300,611 301,910 304,054 292,903 282,933 271,289 262,570 255,179 250,075 246,927 2020

261,027 267,106 272,975 278,641 284,111 289,390 290,837 295,879 300,747 302,040 304,178 293,022 283,047 271,397 262,674 255,279 250,170 247,018 2021 I
261,219 267,290 273,151 278,809 284,271 289,543 290,983 296,019 300,881 302,168 304,301 293,139 283,159 271,504 262,776 255,377 250,264 247,107

----------------jw-
2022

261,409 267,471 273,314 278,974 284,429 289,694 291,128 296,157 301,013 302,295 304,422 293,255 283,269 271,610 262,877 255,473 250,356 247,196 2023

261,596 267,650 273,495 279,137 284,385 289,843 291,270 296,294 301,143 302,419 304,541 293,369 283,379 271,715 262,977 255,569 230,447 247,282 2024 H
261,780 267,825 273,663 279,298 284,738 289,990 291,411 296,428 301,272 302,543 304,659 293,481 283,486 271,818 263,076 255,663 250,537 247,368 2025

261,961 267,999 273,828 279,457 284,890 290,135 291,550 296,561 301,399 302,664 304,775 293,593 283,593 271,919 263,173 255,755 250,625 247,452
202.

262,140 268,170 273,992 279,613 285,039 290,278 291,687 296,692 301,525 302,784 304,890 293,703 283,698 272,020 263,268 255,847 250,712 247,535 B 2°2י
262,316 268,339 274,153 279,767 285,187 290,419 291,822 296,822 301,649 302,903 305,003 293,811 283,801 272,118 263,362 255,936 250,797 247,616 T 2־2־

262,490 268,505 274,313 279,920 285,333 290,559 291,955 296,9S0 301,771 303,020 305,115 293,918 283,903 272,215 263,455 256,024 250,881 247,695
2029

262,662 268,669 274,470 280,070 285,477 290,697 292,087 297,076 301,892 303,135 305,225 294,023 284,003 272,311 263,546 256,111 250,963 247.773 2030 H
262,832 268,832 274,625 280,219 285,619 290,833 292,218 297,200 302,011 303,249 305,334 294,127 284,102 272,405 263,635 256,196 251,044 247,849

2031 "

262,999 268,992 274,779 280,366 285,760 290,967 292,346 297,323 302,128 303,361 305,441 294,228 284,199 272,497 263,723 256,278 251,122 247,923
2032

263,164 269,150 274,930 280,511 285,899 291,100 292,473 297,445 302,244 303,472 305,546 294,329 284,294 272,588 263,808 256,359 251,198 247,994 2033 1
263,328 269,307 275,080 280,654 286,036 291,231 292,598 297,564 302,358 303,580 305,650 294,427 284,388 272,676 263,892 256,438 251,272 248,064 i ־ 2״

263,489 269,461 275,228 280,795 286,171 291,360 292,721 297,682 302,470 303,687 305,751 294,523 284,479 272,762 263,973 256,514 251,344 248,130
2035

263,648 269,614 275,374 280,935 286,304 291,487 292,843 297,797 302,580 303,792 305,851 294,617 284,568 272,846 264,052 256,588 251,412 248,194
2036 (M

263,806 269,764 275,518 281,073 286,435 291,613 292,962 297,911 302,689 303,894 305,948 294,709 284,654 272,927 264,128 256,659 251,479 248,256
2037

263,961 269,913 275,660 281,208 286,565 291,736 293,060 298,023 302,795 303,995 306,043 294,799 284,738 273,006 264,201 256,727 251,542 248,314
2038

264,115 270,060 275,800 281,342 286,692 291,857 293,195 298,132 302,898 304,093 306,135 294,686 284,820 273,082 164,272 256,793 251,602 248,370
2039 ■ ■

264,266 270,204 275,938 281,473 286,817 291,976 293,308 298,239 302,999 304,188 306,225 294,970 284,898 273,155 264,339 256,855 251,659 248,422 2040 8■
264,415 270,346 276,073 281,602 286,940 292,093 293,419 298,344 303,098 304,281 306,311 295,050 284,973 273,224 264,404 256,914 251,714 248,472

2041

264,562 270,487 276,207 281,729 287,061 292,207 293,526 298,445 303,193 304,370 306,395 295,128 285,045 273,291 264,465 256,970 251,765 248,518 2042 «■_
264,707 270,624 276,338 281,854 287,178 292,318 293,631 298,544 303,286 304,456 306,475 295,202 285,114 273,354 264,522 257,023 251,813 248,562 204J ■

264,849 270,760 276,466 281,975 287,293 292,427 293,733 298,639 303,375 304,539 306,551 295,273 285,179 273,413 264,577 257,072 151,857 248,602 2044

264,989 270,892 276,592 282,094 287,405 292,532 293,832 298,731 303,460 304,618 306,624 295,340 285,240 273,469 264,628 257,118 251,899 248,640
20,5 ■ —

265,126 271,022 276,714 282,209 287,514 292,634 293,926 298,819 303,542 304,693 306,694 295,404 285,298 273,522 264,675 257,161 251,938 248,674 20M 1
26S,259 271,148 276,834 282,322 287,619 292,731 294,017 298,904 303,619 304,765 306,759 295,463 285,352 273,571 264,720 257,201 251,974 248,707 2047

265,390 271,271 276,949 282,430 287,720 292,825 294,104 298,984 303,693 304,833 306,821 295,519 285,403 273,617 264,761 257,238 2S2,007 248,737 2048

265,517 271,391 277,061 282,534 287,817 292,915 294,187 299,060 303,763 304,896 306,879 295,571 285,450 273,659 264,799 257,273 252,038 248,764 I 20״

265,641 271,506 277,169 282,634 287,909 293,001 294,266 299,132 303,829 304,956 306,933 295,620 285,494 273,699 264,835 257,304 252,066 248,790
2050

265,760 271,618 277,272 282,730 287,998 293,082 294,340 299,200 303,890 305,012 306,983 295,666 285,535 273,735 264,867 257,334 252,093 248,814
2051 

265,875 271,724 277,371 282,821 288,082 293,159 294,410 299,263 303,948 305,063 307,030 295,708 285,572 273,769 264,898 257,361 252,117 248,836 2052 s
265,985 271,826 277,465 282,908 288,161 293,231 294,476 299,323 304,002 305,112 307,073 295,746 285,607 273,800 264,926 257,386 252,140 248,857 t ־

2053

266,090 271,923 277,554 282,989 288,235 293,299 294,537 299,378 304,051 305,156 307,113 195,782 285,639 273,829 264,952 257,410 252,161 248,876
2054

266,190 272,015 277,639 283,066 288,305 293,362 294,594 299,429 304,097 305,197 307,150 295,815 285,669 273,856 264,976 257,432 252,181 248,894 2055 9
266,285 272,103 277,718 283,138 288.370 293,420 294,647 299,477 304,140 305,236 307,184 295,846 285,697 273,881 264,998 257,452 252,200 248,911 M

2056

266,375 272,184 277,792 283,206 288,431 293,475 294,696 299,520 304,179 305,271 307,216 295,875 285,722 273,904 265,019 257,471 252,217 248,926
2057

266,459 272,161 277,862 283,268 288,487 293,525 294,741 299,561 304,215 305,303 307,245 295,901 285,746 273,926 265,039 257,489 252,233 248,941
2058 H



1

לישראל החשמל י®;9ח
עובד של הפטירה בפועד

 ריבית פי«ור תגתת
 לתימן: ריאלית

*5> 1,150 jBp :הבסיס

60%

wr
זוג: לבן/בת קצבה אחוזי

90% *B יתום: לכל קצבה

100%
H m לכלל מקסימליים קצבה 

השאירים:

גבר : ד ב גו » מן
פפירתו במו׳גר הסבו גיל בסי׳גדפפידתי גילהיגובי ספירתו בסי׳גד וזיטבז־ *יל כפירתו בסו׳גד תיסבר גיל כפירתו תימכדבמו׳נד גיל פפירתו בסתר וזיגוגד גיל ספירתו בפויגד תיסגר גיל ■

61 60 54 '51 S7 St י ,55 5« si i ־-: :?52 51 SO ׳ ■U /  <••;744
row ספירת: .

168,935 172,758 177,794 181,845 185,957 190,021 194,051 198,079 205,400 210,026 214,808 224,472 229,081 236,293 238,447 245,326 251,965 258,372 2017

169,410 173,216 178,236 182,270 126,363 190,408 194,420 198,430 205,735 210,345 215,112 224,761 229,357 236,556 238,697 245,564 252,191 258,588 2018 |

169,874 173,665 178,669 182,687 186,761 190,7B7 194,782 198,775 206,063 210,658 215,410 225,045 229,627 236,813 238,943 245,798 252,414 258,801 2010 9
170,328 174,104 179,092 183,095 187,150 191,158 195,136 199,112 206,385 210,964 215,702 225,323 229,893 237,066 239,183 246,027 252,633 259,009 2020

170,773 174,534 179,507 183,495 187,532 191,522 195,483 199,443 206,701 211,265 215,989 225,596 230,153 237,314 239,420 246,253 252,848 259,214 2"" i -
171,209 174,955 179,914 183,886 187,905 191,879 195,823 199,768 207,010 211,560 216,270 225,865 230,409 237,558 239,652 246,474 253,059 259,416 ״•2 X 1
171,637 175,368 180,312 184,270 IBS,Z72 192,229 196,157 200,086 207,314 211,850 216,546 226,128 230,660 237,797 239,881 246,692 253,267 259,615 2023

172,055 175,773 180,702 184,646 188,631 192,571 196,484 200,399 207,612 212,134 216,818 226,387 230,907 238,033 240,106 246,907 253,472 259,810 ־0ג־ 9
172,466 176,169 181,085 185,015 188,983 192,908 196,806 200,705 207,904 212,413 217,084 226,641 231,150 238,265 240,327 247,118 253,674 260,003 2025

172,868 176,358 181,460 185,377 189,329 193,238 197,121 201,006 208,192 212,688 217,346 226,891 231,388 238,493 240,545 247,326 253,872 260,193 2026

173,263 176,940 181,829 185,732 189,668 193,562 197,431 201,302 208,474 212,958 217,604 227,137 231,623 238,717 240,759 247,531 254,068 260,380 2027 ■

173,651 177,315 182,191 186,080 190,001 193,881 197,735 201,593 208,752 213,223 217,857 227,379 231,855 238,938 240,970 247,733 254,261 260,564 * ו ( 2028

174,031 177,6B3 182,546 186,422 190,329 194,194 198,034 201,879 209,025 213,484 218,107 227,618 232,082 239,156 241,178 247,931 254,451 260,746
2029

174,405 178,044 182,894 186,759 190,650 194,501 198,328 202,160 209,294 213,741 218,352 227,853 232,307 239,370 241,383 246,126 254,639 260,926 ___ 2”°__■_
174,772 178,399 183,237 187,089 190,967 194,804 198,618 202,437 209,559 213,994 218,594 228,084 232,528 239,582 241,586 248,321 254,824 261,103

____________

175,133 178,748 183,574 187,414 191,278 195,102 198,902 202,709 209,819 214,243 218,833 228,312 232,746 239,791 241,785 248,512 255,007 261,278
2032

175,488 179,092 183,906 187,734 191,584 195,395 199,183 202,977 210,076 214,489 219,068 228,537 232,961 239,996 241,982 248,701 255,187 261,451
2033 !91

175,838 179,429 184,232 188,049 191,885 195,683 199,459 203,242 210,329 214,731 219,299 228,759 233,174 240,200 242,177 248,887 25S,366 261,621 ■2034 *11
176,181 179,762 184,553 188,358 192,182 195,967 195,731 203,502 210,579 214,970 219,528 228,978 233,383 240,400 242,369 249,071 255,542 261,790 2035

176,520 180,089 184,869 188,663 192,474 196,247 199,999 203,759 210,825 215,205 219,754 229,194 233,590 240,598 242,559 249,252 255,715 261,956
2036 H

176,853 180,412 185,181 188,964 192,762 196,523 200,264 204,013 211,067 21S,438 219,976 229,407 233,794 240,794 242,746 249,432 255,887 262,121 9
2037 9

177,181 180,729 185,488 189,260 193,046 196,796 200,525 204,263 211,307 215,667 220,196 229,618 233,996 240,987 242,931 249,609 256,057 262,283
2038

177,505 181,043 185,791 189,553 193,326 197,064 200,782 204,510 211,544 215,894 220,414 229,826 234,196 241,178 243,114 249,784 256,225 262,444
____________2“A’ ______M .

177,82S 181,352 186,089 189,841 193,603 197,329 201,036 204,7S3 211,777 216,118 220,628 230,032 234,393 241,367 243,295 249,957 256,390 262,602 ■2040 T®
178,140 181,686 186,384 190,125 193,876 197,591 201,288 204,994 212,008 216,340 220,840 230,235 234,588 241,554 243,473 250,128 256,554 262,758

9
2041

178,451 181,957 186,675 190,406 194,145 197,850 201,536 205,232 212,236 216,558 221,050 230,436 234,780 241,738 243,650 250,297 256,715 262,912
2« 2

178,758 182,253 186,962 190,683 194,411 198,105 201,781 205,467 212,462 216,774 221,257 230,634 234,970 241,920 243,824 250,463 256,874 263,064 20״ 1

179,061 182,548 187,246 190,957 194,674 198,358 202,023 205,700 212,685 216,988 221,462 230,830 235,158 242,100 243,996 250,628 257,031 263,213
1

2044

179,361 182,838 187,526 191,228 194,935 198,607 202,262 205,929 212,905 217,199 221,664 231,024 235,343 242,277 244,165 250,789 257,185 263,360 2MS m—
179,657 163,125 187,803 191,496 195,192 198,834 202,499 206,156 213,123 217,408 221,864 231,215 235,S26 242,452 244,332 250,948 257,336 263,504 9

2046 9
179,950 183,409 188,077 191,741 195,446 199,098 202,733 206,381 213,338 217,614 222,062 231,404 235,707 242,624 244,496 251,105 257,485 263,645 I

2047

180,240 183,689 188,349 192,022 195,697 199,339 202,965 206,603 213,550 217,818 222,256 231,590 235,884 242,793 244,658 251,258 257,631 263,784
2048 

180,527 183,966 188,617 192,281 195,946 199,578 203,193 206,822 213,760 218,019 222,448 231,774 236,059 242,960 244,816 251,409 257,774 263,918 9
2049 j W

180,810 184,241 188,682 192,537 196,191 199,813 203,419 207,039 213,968 218,217 222,638 231,954 236,231 243,124 244,972 251,556 257,913 264,050 1
2050

181,091 184,513 189,144 192,790 196,434 200,046 203,643 207,252 214,172 218,412 222,824 232,132 236,400 243,284 245,124 251,700 258,048 264,177
2051

181,369 184,781 189,404 193,041 196,674 200,277 203,863 207,463 214,374 218,604 223,007 232,306 236,366 243,441 245,272 251,840 258,180 264,300 2052 ■

181,644 185,047 189,661 193,288 196,912 200,504 204,081 207,671 214,572 218,793 223,187 232,477 236,728 243,594 245,416 251,975 258,307 264,419 2053

181,917 185,310 189,914 193,533' 197,146 200,728 204,295 207,876 214,767 218,979 223,364 232,644 236,886 243,743 245,556 252,106 258,429 264,532
2054

182,186 185,571 190,165 193,774 197,377 200,949 204,506 208,077 214,959 219,161 223,536 232,807 237,039 243,887 245,691 252,232 258,546 264,641 2055 |

182,453 185,828 190,413 194,012 197,605 201,167 204,714 208,Z75 215,146 219,339 223,704 232,966 237,188 244,027 245,8Z1 252,353 258,658 264,744 2056 *

182,716 186,082 190,658 194,247 197,829 201,381 204,917 208,468 215,330 219,513 223,868 233,120 237,332 244,161 245,946 252,469 258,765 264,842
2057

182,977 186,333 190,899 194,479 198,050 201,591 205,117 208,658 215,509 219,681 224,027 233,268 237,471 244,290 246,066 252,579 258,866 Z64,935
2058 B

ו
3 מחנך 2 עסוד
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עובד של הסטיות במועד

 רימת #"סו וזגוזיז
לתימן: י־יאלית

3.S*
H

הבסיס:

M i

a
זוג; לבףבת קצבה אחוזי

30* | ^ :יהום לסל קצבה א

100*
 לכלל מקסימליים קצבה ן9א
:0י^ר«1ה

גבר ■העובד: מין
6S P ; ׳ ־ .:m (}

jn»6s»w ®ל 
150,541 154,187 157,814 161,455 165,172 2017

151,083 154,718 158,332 161,960 165,661 1
151,613 155,237 158,840 162,636 166,141 2019 V
152,132 153,766 159,337 162,938 166,610 2020

152,641 136,1*3 159,823 163,411 167,070 w״ a
153,140 156,733 160,300 163,875 167,520 -  1
153,629 157,212 160,767 164,329 167,961 2023

154,108 157,681 161,225 164,775 168,393 zw - 1י
154,579 158,141 161,676 165,212 168,817 2025 *4
155,040 158,593 162,114 165,640 169,233 2026

155,493 159,036 162,566 166,060 169,641 2027 ■י*

155,937 159,471 161,971 166,473 170,041 2028 (

156,374 159,897 163,387 166,878 170,434
2029

156,803 160,317 163,796 167,276 170,820
2030 M

157,224 160,729 166,198 167,666 171,200 20M 1
157,639 161,134 164,593 168,051 171,572

2032

158,046 161,533 164,981 168,428 171,939
» 3 5  ■ ■

158,44B 161,925 165,363 168,800 172,299
2034 I

158,842 162,310 165,739 169,165 172,636
1

2035

159,231 162,690 166,110 169,323 173,003 2036 

159,614 163,065 166,474 169,880 173,348 2־32 1

159,992 163,433 166,834 170,229 173,687 1
2038

160,364 163,797 167,188 170,574 174,021
2039 

160,731 164,155 167,537 170,913 174,350 l 2־4־

161,093 164,509 167,881 171,248 174,675
2־42 1

161,452 164,858 168,222 171,579 174,996
2042

161,804 165,203 168,558 171,905 17S,313 2043 ]

162,153 165,544 168,889 172,228 175,626 1
2044

162,498 165,880 169,217 172,547 175,936
2045

162,839 166,213 169,361 172,862 176,241
2044 "1

163,177 166,543 169,862 173,173 176,366 2־42 1

163,511 166,868 170,179 173,482 176,8*3 2048

163,842 167,191 170,493 173,787 177,139 2049 ]

164,169 167,510 170,804 174,089 177,432
1

2050

164,494 167,817 171,112 174,388 177,722
2051

166,815 168,140 171,417 176,686 178,009 י■
2052

163,136 168,451 171,719 174,977 178,293
2053

U S ,450 168,758 172,018 175,267 178,575
2054

165,764 169,063 172,315 175,555 178,853 ■י
2055

166,074 169,366 172,609 175,840 179,129
2056

166,393 169,666 172,900 176,122 179,402
2057

166,688 169,963 173,188 176,402 179,671 1
2058

3 מתוך 3 עסד
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הגומל מטית .1

ת לקבוע בא זה נוהל ם יאוישו בה השיטה א  רמת וכולל עד פנימיים, מכרזים באמצעות בחברה פנויים תפקידי
מחלקה. מנהל

הגדרות .2

 חדשה משרה כל או קיימת משרה כל תקן ובהעדר תקן, לפי משרה ־
החברה. הנהלת על־ידי שאושרה הארגוני במבנה

תפקיד 2.1

ם תפקיד - או מחדש לאיישו והוחלט להתפנות עומד או שהתפנה קיי פנוי תפקיד 2.2
מאויש. אינו ועדיין שנוצר חדש תפקיד

שבטיפולה אנוש משאבי מחלקת מטעם קביעות הודעת שקיבל עובד ־ קבוע עובד 2.3
נמצא. הוא

ה נוהל (לצורך - להגיש הקבועים, החברה לעובדי המופנה מכרז בלבד) ז פנימי מכרז 2.4
פנוי. לתפקיד מועמדותם

פנימי. למכרז מועמדותו את שהגיש קבוע עובד ־ מועמד 2.5

ארצית. ברמה פנוי לתפקיד מכרז - ארצי פנימי מכרז 2.6

מקומית. ברמה פנוי לתפקיד מכרז - מי פנימי מכרז מקו 2.7

מסגימייס המכרזים תהומי .3

ם לגבי 4 בסעיף לאמור בכפיפות יפורסמו פנימיים מכרזים  עד מדור ראש מרמת פנויים, פיקודיים תפקידי
הפיקודית. ברמתם להם מקבילים ותפקידים (כולל), מחלקה מנהל לרמת

מברז פרסום על והקלטה פגוי תפקיד בדיקת .4

ם או ניהולי תפקיד להתפנות עומד שבתחומם אגף/מחוז, מנהל או סמנכ״ל 4.1  אל יפנו פנוי תפקיד קיי
פנימי. מכרז בהוצאת הצורך בדבר בדיקה לשם בדבר הנוגע אנוש משאבי מנהל

 מנהל ע״י במשותף תיעשה כולל) (לא מחלקה מנהל לרמת עד פנימי מכרז בפרסום הצורך בדבר בדיקה 4.2
בדבר. הנוגעים אגף/מחוז מנהל או וסמנכ״ל אנוש משאבי

 לפינוי המתוכנן המועד לפני חודשים 6־4 מ־ יאוחר לא המכרז יפורסם ־ מכרז לפרסם הוחלט 4.2.1
:להלן האמור למעט התפקיד,

 מקצועית מיומנות הדורש לתפקיד כולל) (לא מחלקה מנהל לרמת עד פנימי מכרז 4.2.1.1
או הנדסית/טכנולוגית/חשבונאית) מיוחדת ת ו/ עקב זמן, לאורך הנרכשת התמחו
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ת המאייש העובד של הצפויה פרישתו ת שנה לפחות יפורסם הנ״ל, התפקיד א ח  א
התפקיד. לפינוי המתוכנן המועד לפני

 אנוש, משאבי מנהל ע״י החתום במסמך ההמלצה נימוקי מכרז-יירשמו לפרסם לא הומלץ 4.2.2
:כדלקמן שיועבר

ם בגין ־ ם ובעלי בכיר עבודה מנהל בכיר, מדור ראש מחלקה, מנהל סגן של תפקידי  תפקידי
 ויישמרו החלטה קבלת לשם אנוש משאבי לסמנכ״ל ההמלצה נימוקי יועברו מקבילים,

שי בתיקו התפקיד. את שקיבל העובד של האי

ם יתר בגין -  את שקיבל העובד של האישי בתיקו ההחלטה נימוקי יישמרו התפקידי
התפקיד.

 משאבי סמנכ״ל ע״י במשותף תיעשה מחלקה מנהל ברמת פנימי מכרז בפרסום הצורך בדבר בדיקה 4.3
בדבר. הנוגעים אגף/מחוז מנהל ו/או וסמנכ״ל אנוש

 לפינוי המתוכנן המועד לפני חודשים 6 מ- יאוחר לא המכרז יפורסם ־ מכרז לפרסם הוחלט 4.3.1
:להלן האמור למעט התפקיד,

מיוחדת מקצועית מיומנות הדורש לתפקיד מחלקה מנהל ברמת פנימי מכרז 4.3.1.1
ת ו/או הנדסית/טכנולוגית/חשבונאית)  פרישתו עקב זמן, לאורך הנרכשת התמחו

ש העובד של הצפויה ת המאיי  לפני אחת שנה לפחות יפורסם הנ״ל, התפקיד א
התפקיד. לפינוי המתוכנן המועד

הכללי, המנהל בפני לכך הנימוקים את אנוש משאבי סמנכ״ל יציג ־ מכרז לפרסם לא הומלץ 4.3.2
 העובד של האישי בתיקו יישמרו ההחלטה נימוקי המינוי. להוצאת אישור קבלת לשם

התפקיד. את שקיבל

פנימי מכרז פרסום .5

מי ארצי פנימי מכרז 5.1 מקו  4.2 לסעיפים כפוף בדבר, הנוגעת אנוש משאבי מחלקת ע״י ויפורסם יעובד ו
 ארצי פנימי מכרז הפנוי. התפקיד נמצא שבתחומם אגף/מחוז מנהל ו/או סמנכ״ל עם ובשיתוף ,4.3 ו-

:הבאים הפרטים את יכלול המכרז אנוש. משאבי סמנכ״ל באישור חייב

התפקיד תאור

התפקיד שם 5.1.1
חידה שם 5.1.2 הי
התפקיד נושא של ארגונית כפיפות 5.1.3
מול 5.1.4 ם הגדרות בקובץ התפקיד הגדרת ושם סי התפקידי
ם ו/או הדרגה 5.1.5 לתפקיד המיועדות הדרגות תחו
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ם 5.1.6 העבודה מקו
בה לעמוד יצטרך במכרז שהזוכה הניסיון תקופת 5.1.7
ם 5.1.8 הנדרש המגורים מקו

קדם דרישות

השכלה 5.1.9
לתפקיד הכשרה 5.1.10

בתפקיד קודם ניסיון 5.1.11
:יידרשו מחלקה מנהל של התפקיד למילוי

 העיסוק בתחום ניסיון שנות 7 עד 3
המחלקה) לאופי (בהתאם

 עובדים צוות בניהול וניסיון כושר 5.1.12
 יידרשו מחלקה מנהל של התפקיד למילוי

 עובדים צוות בניהול ניסיון שנות 5 עד 3
המחלקה) לאופי (בהתאם

ם, כישורים 5.1.13 רצויות או נדרשות תכונות מיוחדי
במחשבים וניסיון ידע 5.1.14
שפות ידיעת 5.1.15
ם ידיעות 5.1.16 ם בתחומי מינהליים) או (מקצועיים מיוחדי
לתפקיד הקשורים במבחנים עמידה 5.1.17

המועמדות הגשת

מים 7 מ- פחות לא יהיה המועמדות להגשת האחרון המועד 5.1.18  מתאריך יום 21 מ־ יותר ולא י
המכרז. פרסום

המועמדות. להגשת הכתובת 5.1.19

העובדים. נציגי לידיעת פרטיו יובאו הפנימי המכרז פרסום לפני 5.2

 מחלקה מנהל לרמת עד פנימי במכרז אנוש משאבי מנהל לשיקול יובאו העובדים נציגי של הערותיהם 5.3
מחלקה. מנהל ברמת פנימי במכרז אנוש משאבי לסמנכ״ל או כולל) (לא

 מנהל לרמת עד הפנימי המכרז לפרטי ביחס אנוש משאבי מנהל לבין העובדים נציגי בין דעות חילוקי 5.4
אנוש. משאבי סמנכ״ל בפני להכרעה יובאו כולל) (לא מחלקה

 מנהל ברמת הפנימי המכרז לפרטי ביחס אנוש משאבי סמנכ״ל לבין העובדים נציגי בין דעות חילוקי 5.5
הכללי. המנהל בפני להכרעה יובאו מחלקה

 המודעות, לוחות גבי על החברה עובדי לכלל שתופנה מודעה באמצעות ייעשה הפנימי המכרז פרסום 5.6
ומתקניה. החברה שבמשרדי
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מועמדות הגשת .6

*

פנימי. למכרז מועמדות להגיש רשאי בחברה קבוע עובד כל 6.1

ם גר שאינו עובד 6.2  בתנאים פנימי למכרז מועמדותו את להגיש יוכל המכרז, בתנאי הנדרש המגורים במקו
:כלהלן

ם לעבור מוכן שהוא במקרה 6.2.1  בכל לשאת התחייבות הצהרת תוך במכרז, הנדרש המגורים למקו
 במפורש לציין עליו וזאת אלה בהוצאות להשתתף או לפצותו תידרש שהחברה מבלי בכך, הכרוך
או )1 מס׳ נספח (ראה למשרה״ מועמדות ״הצעת 1057 )13-1( בטופס

ם 6.2.2 ם בהעברת הכרוכות בהוצאות תישא שהחברה המכרז בתנאי צוין א  המועמד של מגוריו מקו
במכרז. שיזכה

 יחידה באותה מועסק לא המועמד של משפחה שקרוב בסייג, מותנה פנימי למכרז המועמדות הגשת 6.3
).4.6 סעיף 08־04־02 עובדים קבלת נוהל ראה ־ משפחה קרוב (הגדרת

 ויגישם והעתק) (במקור לעיל 6.2.1 בסעיף כמוזכר טופס באמצעות פנימי למכרז מועמדותו יגיש עובד 6.4
:כלהלן

במכרז. שצוינה לכתובת סגורה במעטפה יישלח המקור 6.4.1

ם האגף/מחוז מנהל אל או הסמנכ״ל אל יישלח ההעתק 6.4.2 עליו. הממוני

 גבי על דעתם את יחוו להם, הכפוף עובד של מהמועמדות העתק שקיבלו אגף/מחוז, מנהל או סמנכ״ל 6.5
אנוש. משאבי מנהל אל ויעבירוה ההצעה העתק

 ו/או להם הכפוף עובד של המועמדות להגשת התנגדותם את אגף/מחוז מנהל ו/או סמנכ״ל הביעו 6.6
 סמנכ״ל בפני להכרעה הדבר יובא הפנימי במכרז זכה עובד ואותו מתפקידו, העובד לשחרור התנגדותם

 מנהל ברמת פנימי במכרז הכללי המנהל ובפני מחלקה מנהל לרמת עד פנימי במכרז אנוש משאבי
מחלקה.

המועמדים בדיקת .7

 אנוש משאבי מנהל יחליט עליו אחר אמצעי כל ו/או ראיונות מבחנים, תכלול למכרז המועמדים בדיקת 7.1
בדבר. הנוגעים מחוז האגף/ מנהל ו/או הסמנכ״ל עם בהתייעצות אנוש משאבי סמנכ״ל או

 שרוכזו (כפי שעבר ההכשרות/ההשתלמויות בחברה, עבודתו של השונים בשלבים המועמד הישגי 7.1.1
ם. המועמד בחירת בעת ויישקלו המכרזים ועדת בפני יוצגו וכו׳, העובד) בתיק המתאי

ת יקבע המכרזים ועדת יו״ר 7.2 ם א ם לאחר משבועיים יאוחר לא ומועדה הבדיקה מקו  האחרון המועד תו
ם המכרזים ועדת של הראשון הדיון ההצעות. להגשת תקיי  להגשת האחרון מהמועד יום 30 תוך י

ההצעות.
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ם על הודעה 7.3  ארבעה לפחות למועמדים תימסר וכיו״ב) ראיונות (מבחנים, והרכבה מועדה הבדיקה, מקו
אנוש. משאבי מחלקת באמצעות הבדיקה, מועד לפני ימים

 לפני יונחו שתוצאותיו כדי האישי, הראיון לפני המבחן ייערך אישי, וראיון מבחן תכלול הבדיקה כאשר 7.4
ם ועדת המועמדים, עם הראיון קיום בעת המכרזי

ממכרזים ועדת תרכב .8

כדלקמן יהיה המכרזים ועדת הרכב 8.1

 בה וישמשו פריטטית תהיה כולל) (לא מחלקה מנהל לרמת עד פנימי למכרז מכרזים וועדת 8.1.1
:כלהלן בהרכב חברים

בדבר הנוגע אנוש משאבי יו״ר־מנהל ־
 הפנוי התפקיד הארגונית שבמסגרתו המחלקה מנהל ו/או אגף/מחוז מנהל סגן ־
העובדים נציגות ־

 כיו״ר ישמש הוא המכרזים, בוועדת להשתתף אגף/מחוז מנהל החליט שבהם במקרים 8.1.1.1
 יהיו להלן 10.1ו- 9.5 בסעיפים כאמור המכרז הליך ניהול פעולות המכרזים. ועדת

בדבר. הנוגע אנוש משאבי מנהל באחריות

ם ועדת 8.1.2 :חברים מארבעה תורכב מחלקה מנהל למינוי פנימי במכרז מכרזי

;הוועדה כיו״ר שיכהן ידו, על שיוסמך מי או אנוש משאבי סמנכ״ל ־
;מחוז / אגף מנהל או ממונה סמנכ״ל ־
;אנוש משאבי מנהל או המגזר מנהל ־
העובדים. ועד נציג ־

המכרזים"). ועדת "חברי :(להלן

 :(להלן אחד קול יהיה המכרזים ועדת מחברי אחד לכל המינוי. בכתב יפורטו הוועדה חברי שמות
קולות. ברוב יתקבלו הוועדה החלטות מחלקה"). מנהל למינוי המכרזים ועדת

 נוספים נציגים וכן מגדרי שיוויון על הממונה לרבות ההנהלה מטעם נוספים נציגים לצורך, בהתאם
 ובלבד מחלקה מנהל למינוי המכרזים בוועדת בדיונים להשתתף רשאים יהיו העובדים ועד מטעם
ם ועדת לחברי רק תוקנה ההצבעה שזכות  של ממעמדה לגרוע כדי באמור אין לעיל. שנמנו המכרזי

בוועדה. מגדרי שוויון על הממונה

 ועל ארצי במכרז או מחלקה מנהל למינוי במכרז הארצי העובדים ועד ידי על ימונה העובדים ועד נציג 8.2
 העובדים ועד נציג את תזמן החברה מחלקה. מנהל לרמת עד מכרז לגבי המרחבי העובדים ועד ידי

העניין. לפי המרחבי או הארצי הוועד מזכיר באמצעות

ממכרזים ועדת של מעבודת סדרי .9

•.&־.׳״ ״׳■•■> ׳ -vs&xt.
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ם כולל) (לא מחלקה מנהל רמת עד לתפקיד המועמד בחירת תהליך 9.1  לפני מחודשיים יאוחר לא יסתיי
 המועד לפני חודשים 3 ־ מ יאוחר לא מחלקה מנהל ברמת ולתפקיד התפקיד, לפינוי המתוכנן המועד

התפקיד. לפינוי המתוכנן

 מנהל למינוי מכרז לגבי הארצי הועד מזכיר עם בתיאום יקבעו המכרזים ועדות של ההתכנסות מועדי 9.2
 העובדים ועד נציג את ויחייבו מחלקה, מנהל לרמת עד מכרז לגבי המרחבי הוועד מזכיר ועם מחלקה,

המכרזים. בועדת

ם ועדת 9.3 המועמדים. לבדיקת שנקבע ובמועד במקום תתכנס המכרזי

חד נעדר 9.3.1  מתן הוועדה תשקול וכד׳ מילואים שרות מחלה, כגון מספקת מסיבה המועמדים א
.9.4 בסעיף האמור אף על וזאת הוועדה בפני להופיע שנעדר לעובד אפשרות

 7 מ- יאוחר לא הוועדה תתכנס הוועדה, נוכחות מחייב שאיננו מבחן כוללת המועמדים בדיקת כאשר 9.4
מים וכיו״ב). המועמדים (ראיון הבדיקה המשך לשם המבחן, מועד לאחר י

ם ועדת 9.5 ם המכרזי הראשונה. ישיבתה ממועד יום 30 מ- יאוחר לא עבודתה תסיי

ם ועדת יו״ר 9.6  מסמך על יחתמו הוועדה חברי וכל הוועדה, והחלטות הדיונים סיכום את ירשום המכרזי
ם מי ת יפורטו המכרז, תנאי את ממלא שאינו מועמד בחירת של מקרה בכל וההחלטות. הסיכו  הסיבו
ם מוקי הני להחלטה. ו

 בצרוף וההחלטות הדיונים סיכום אנוש משאבי לאגף יועברו מחלקה, מנהל למינוי הוועדה עבודת בתום 9.7
:כלהלן הנתונים

במכרז. שזכה המועמד שם 9.7.1

ם שנמצאו המועמדים רשימת 9.7.2 מי הפנוי. התפקיד למילוי מתאי

ם שנמצאו המועמדים רשימת 9.7.2.1 מי במכרז, זכו ולא מחלקה מנהל של הפנוי לתפקיד מתאי
בעתיד. מקצועי ניהולי פוטנציאל לאיתור אנוש משאבי במחלקת תישמר

ם נמצאו שלא המועמדים רשימת 9.7.3 מי הפנוי. התפקיד למילוי מתאי

ם בוועדת דעות חילוקי 9.8  משאבי סמנכ״ל בפני להכרעה יובאו כולל) (לא מחלקה מנהל לרמת עד המכרזי
הכללי. המנהל בפני מחלקה מנהל ברמת מכרזים ובוועדת אנוש

ם. יהיו המכרזים ועדת דיוני 9.9 חסויי

 על במכרז למשתתפים יודיע אנוש משאבי מנהל מכרז, הליך של סבירה בלתי הימשכות של במקרים 9.10
החלטות. בקבלת העיכוב

המועמד ובחירת ממכרז תוצאות .10



ran! החשמל
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ם ועדת יו״ר 10.1  מועמדותך "הצעת 1023 - )13 - 2( מס׳ טופס גבי על הודעה מועמד לכל ישלח המכרזי

לגביו. הוועדה החלטת את שתכלול )2 מס׳ נספח (ראה פנימי״ למכרז

ם ועדת יו״ר 10.2  מחלקת באמצעות הפנוי התפקיד את למלא שנבחר המועמד שם את יפרסם המכרזי
בדבר. הנוגעת אנוש משאבי

ם מועמד נמצא לא או מועמדות הצעת כל הוגשה לא 10.3  סמנכ״ל ימשיך ־ הפנוי התפקיד למילוי מתאי
ם האגף/מחוז מנהל ו/או הסמנכ״ל עם בשיתוף אנוש משאבי מתאים. עובד למציאת לפעול הממוני

המועמד מינוי .11

ם מינוי" "כתב יקבל לעיל, 10.2 בסעיף לאמור בהתאם הפנוי לתפקיד שנבחר עובד, 11.1  הסמנכ״ל ע״י חתו
ם האגף/מחוז מנהל או  ברמת תפקידים לגבי כולל). (לא מחלקה מנהל לרמת עד תפקידים לגבי הממוני

הכללי. המנהל יחתום מחלקה מנהל

ם האגף/מחוז מנהל או הסמנכ״ל יעבירו ־ התפקיד בדרישות הניסיון בתקופת העובד עמד לא 11.2  הממוני
הניסיון. תקופת תוצאות את לעובד ויודיעו אנוש משאבי לסמנכ״ל כך, על הודעה

 לרמת עד תפקיד לגבי מינוי" "כתב ביטול העובדים נציגות עם יתאם בדבר הנוגע אנוש משאבי מנהל 11.3
הממונים. האגף/מחוז מנהל או הסמנכ״ל ע״י יבוטל המינוי כתב כולל). (לא מחלקה מנהל

תאם אנוש משאבי סמנכ״ל 11.4  מנהל ברמת תפקיד לגבי מינוי" "כתב ביטול העובדים נציגות עם י
הכללי. המנהל ע״י יבוטל המינוי כתב מחלקה.

(־)
 אוברקוביץ ע׳

אנוש משאבי סמנכ״ל

(־)
 בלוך ע.

הכללי המנהל
1 מס׳ נספח

ם ועדת אל: כולל מחלקה מנהל עד .בדרג למשרה מועמדות הצעתהמכרזי



ך__________________מס׳ פנימי מכרז בעקבות רי א ת את בזאת מגיש(ה) אני_______________מ

______________________________למשרה מועמדותי

1
I
1
1

9

אישיים פרטים .1
ת תעודת הו ז פרטי שם משפחה שם

לעבודה כניסה תאריך עליה תאריך לידה תאריך 1
הנוכחית המשרה .2

מדור מחלקה מחוז אגף/

מיום הדרגה התפקיד ו

1
ו
ו
ו
ו
1

y

השכלה .3
הערות גבוהה גבוהה תיכונית/מקצועית פרטים

סד שם המו

עד מ־ הלימוד שנות

גמר תעודת

התפקיד לדרישות רלוונטיות השתלמויות .4

מוסד ההשתלמות מועד ההשתלמות נושא

- /7 c
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שפות ידיעת .5
כתיבה קריאה דיבור השפה

קודמת תעסוקת .6
החשמל בחברת העבודה תחילת לפני א.

העבודה מקום

שנה עד משנה-

התפקיד

העזיבה סיבת

החשמל חברת ב.
אגף/מחוז

מחלקה

שנה עד משנה-

המשרה

שית לדרישות תקשור קודס מקצועי ניסיון פרוס .7 תמוכרזת תמ
שנה עד - משנה העבודות פרוט
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1 מס׳ נספח

משפחתית* קרבת .8
ת S ב־ (סמן בחברה משפחה קרוב מועסק □ בחברה משפחה קרוב מועסק לא □ :הנכון) א

פרטיו את רשום נא בחברה, משפחה קרוב ומועסק במידה

משפחתית* קרבה  מועסק בה יחידה
המשפחה קרוב ת.ז פרטי שם משפחה שם

משפקח: קרוב
 מועמד, הוא אליו התפקיד לבין בינו אשר בתפקיד, מועסק משפחתו שקרוב מתאים מועמד של מינויו את לאשר יהיה ניתן לא *

 לעורר עלולה המשפחה שקרבת או החברה, של הארגונית הפירמידה אורך לכל עקיפים או ישירים כפיפות יחסי מתקיימים
 יחסי מתקיימים לא בו אחר לתפקיד קרוב, אותו של בהסכמתו יועבר המועמד של משפחתו קרוב אם אלא עניינים, לניגוד חשש

המינוי. מיום שנה תוך כנ״ל, כפיפות
 בן־אח, דודה, דוד, גיסה, גיס, אחות, אח, בת, בן, הורה־הורה, הורה, בציבור, ידוע לרבות בן־זוג :משפחתית משפחה/קרבה קרוב *

 או אימוץ עקב שנוצרה משפחה קרבת לרבות נכדה, או נכד כלה, חתן, חמות, חם, חותנת, חותן, אחות, בת אחות, בן- בת-אח,
חורגת. משפחה קרבת

הוועדה לידיעת לחביא מעוניין(ת) שחנך נוספימ נתונים .9

לן להחזיר שיש אלח את ציין(י) - מצרף(ת) שחנך וחמסמכים התעודות פרוט .10
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1 מסי נספח מגוריס מקנס .11

ם מתגורר/ת אינך אם אם הנ״ל, במשרה המשרתים מעובדים הנדרש המגורים במקו  המכרז במסמכי צוין לא ו
ם בהעתקת הכרוכות בהוצאות תישא החברה כי :כלהלן להתחייב עליך שייבחר, המועמד של מגוריו מקו

התחייבות

ת הינני הנ״ל, למשרה אבחר אם ם את להעתיק מתחייב/  במשרה, המשרתים מעובדים כנדרש מגורי מקו
מגורי. פגקום בהעתקת הכרוכות בהוצאות לשאת מוכן/ה ואהיה

חתימהתאריךהמועמד שם

מצחיק .12

ם זה בטופס שמסרתי הפרטים כי מצהיר/ה הנני ונכונים. מלאי

_________________חתימת______________תאריך

האגף/מחוז מנחל לשימוש

t
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חתימה.תאריד

המכדזיס ועדת לשימוש

2 מס׳ נספח

אנוש משאבי אגף/מחלקת
ם ועדת החלטת על הודעה מכרזי

אישי

לכבוד
____________________מר/גב׳

נ., ג. א.

ו
ו
ו

______________________לתפקיד מועמדותך הצעת :הנדון
________________מס׳ פנימי מכרז____________

 והחליטה נוספות הצעות עם יחד מועמדותך את שקלה המכרזים ועדת
ם נמצא אשר אחר מועמד למנות זה. לתפקיד ביותר כמתאי

■
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במכרז. השתתפותך על לך מודים אנו

אנוש משאבי מנהל

________________תאריך

100X100 10.86 688-01023 ט.
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4 נספח

לעובדים השתלמות "גמול נוהל ו
מינהל" ותוספת המינהלי בדירוג י
ו
המעודכן י

ו
ו
ו
ו
ו



 זה. שבנוהל לכללים בהתאם המינהלי, בדרוג לעובדים השתלמות גמול משלמת ההברה
 מיגהל תוספת התווספה ,17/5/2018 מתארין הקיבוצי ההסכם על ההתימה בעקבות
.2018 מאי מהודש בתחולה

הנוהל מסרת .2

השתלג גמול

סמכות .3

1 קבלת על להחליט הסמכות 3.1

הבקשות. אישור ואופן השתלמות לגמול בקשות להגשת בחינים8מ הזכאים
ט הזכאים ; ב מ 4ו| 9 מינהל. תוספת לתשלום.0

כדלקמן: הגורמים השתלמותבגדי

מנה: לאישור תועבר החלטתם 3.2

השתלמות לגמול זכאות

 שירות ותנאי עבודה ליחסי הסגן ־
משתיי אליו אנוש משאבי מנהל ־

אנוש. משאבי י

-1k

 להגיש^בק העובדים^כאים סוגי (כל המינהלי בדרוג עובדים 4.1
4.2 ובסעיף זה בסעיף המפורטים התנאים

היא הנומינלית שדרגתם עובדים א.

השי לרבות תיבונית/מקצועית, השכלה בעלי ב.

ו
ו
ן
ו

בכל שיעמדו בתנאי הגמול

זיקה לות

לפחח^ 14

 ג. להשכלה במוסד לימוד שנות שתי של השכלה בעלי ג.
להלן: כמפורט למקצוע או לעיסוק

700...............................................................................שנתיים עד
600.........................................................................שנים ארבע עד
500............................................................................שנים שש עד
400.......................................................................שנים שמונה עד
300...........................................................................שנים עשר עד
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200.......................................................................שנים עשרה שתים ער
100......................................................ומעלה שנים עשרה שתים

ותק" "תוספת אמ״א בנוהל 3.6 בסעיף כאמור שהוכרו העיסוק בתחום ותק שנות ״
 לעיל. ג׳ 4.1 סעיף לצורך העיסוק/המקצוע בתהום ותק כתקופת תוכרנה , )04־01־02 (מס׳

 לא החודש, מחצית על העולה ההברה, בהסכמת או חוק על־פי לעובר שניתנה חל״ת תקופת
לעיל. ג׳ 4.1 סעיף לצורף העיסוק/המקצוע בתחום ותק כתקופת תיחשב

ו
ו

ו
ו
ו

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

ם % העונים אי תנ ^  בהתאם לימור שעות 400 לפחות צברו ובנוסף 4.1 בסעיף כאמור כל
■ הרשומים זינים ■SH ואישור הוערה להחלטת בהתאם השתלמות, לגמול זכאים זה, בנוהל 
ר משאבי ^אגף ^ ^ ו נ 3 בסעיפים א .2 ,3 .1 .

ה מזכאות מ ת א הוערה. החלטת מיום למפרע יםרעךש 12 על ל
החלטתם ההשתלמות. גמול של למפרע תשלום לאשר 1

^ השתלמךג יגמול י ג  מיום או 1.8.91 מיום יהיה בנוהל) 5.5 (סעיף בחו״ל למות10ב
 יותר. המאוחר לפי׳רומוער הכל ההשתלמות, סיום
.1.4.90שפרש<&^^ג עוברים על יחול לא השתלמות גמול

שהפס? למי השתלמות גמול תשלום

 אישורים והציג וכי׳) פיטורין, פרישה,
 גמול לתשלום זכאי עבודתו, תקופת

העבודה, הפסקת למועד בחברה

ה שהפסיק עובר 4.6.1 ר ב ^ תו ר בו  סיבה מכל ע
ת, לקבלת מתאימים שתלמו מ||יה  שת! ג
 למפרע תשלום חורשי 12 ל־ השתלמות

 הצגת ממועד שעברה הזמן בתקופת מותנה הנ״ל
כדלקמן:

שנה. חצי עברה לא - גמלאי
 שנה. עברה לא - עובר

לעב! החל המינהלי בדרוג עובר דוגמא:
 זכאות על אישור לחברה הציג 1.11.99 ב־

 (ח השתלמות גמול לתשלום זכאי העובר
התקר עבור למפרע, תשלום חורשי 12 ל־ עבודתו) הפסקת

 התשלוו חישובי ייערכו למפרע, ההשתלמות גמול אושר 4.6.2
* 1וזכ (במידה הפנסיה תשלומי ועל והפיצויים הפרישה

 לאחר שערך השתלמויות בגין ה¥תלמות לגמול אישור וקיבל המינהלי בדרוג שהיה גמלאי 4.6.3
השתלמות. גמול לתשלום זכאי אינו לגמלאות, פרישתו

U ופוטר 
 שת ולמות,

חורשי 10 יק
.3.97 מ־ ;ע

 לבין האישור

מענקי על

טר^מ השתלמות לגמול זכאי היה עבודתו שבתקופת המינהלי, בדירוג עובד4.7 תפ ה טר/  והתקבל ^פו
 שנים 5 עברו ולא ,עבודתףשקודמת בתקופת הועסק שבו תפקיד באותו ארעי כעובד לעבודה מחדש
 אישור ללא השתלמות לגמול זכאי יהיה בחברה, לעבודה בשנית קבלתו מועד ועד עבודתו סיום ממועד
לפחות, 14 היא הנומינלית שדרגתו בתנאי וזאת לנוהל) 3.1 (סעיף המוסמכים הגורמים של מחדש

השתלמות גמול לתשלום תבחינים .5

)4.2 בסעיף כאמור הלימוד שעות 400 (במסגרת השתלמות בגמול המזכים קורסים/השתלמויות 5.1



Kש
iran החשמל

; . f f -
^ י." >1-

סף: תנאי 5.1.1
 החינוך במשרד הפועלת והשתלמויות קורסים להכרת "הועדה על־ידי שהוכרו קורסים/השתלמויות

 האתר (כתובת המאושרים הקורסים באלפון והופיעו והתרבות"
www.education.gov.il/kurs/alfon_search.asp ( שנים, 5 של תקופה בתוך והסתיימו 

 הקורס ההל בסרם הניתן ,מהועדה כנ״ל זמני לאישור דוגמא לגמול. הבקשה הגשת למועד שקדמו
).5 מס׳ (נספה

 400 של בהיקף מוכר, לימודי במוסד לימודית במסגרת שנערכו ורסים/השתלמויות,ק_5.1.1.1
 250 או תלמידים), כיתת בפני מרצה כשהמורה הניתן (שיעור פרונטליות לימוד גות
שעות. 150 של בהיקף גמר עבודת או לימודי פרוייקט והכנת פרונטליות לימוד ןת

ו

ו

ו
1
1
ו
ו

- / .H

http://www.education.gov.il/kurs/alfon_search.asp_)_%d7%95%d7%94%d7%a1%d7%aa%d7%99%d7%99%d7%9e%d7%95_%d7%91%d7%aa%d7%95%d7%9a_%d7%aa%d7%a7%d7%95%d7%a4%d7%94_%d7%a9%d7%9c_5_%d7%a9%d7%a0%d7%99%d7%9d,%d7%a9%d7%a7%d7%93%d7%9e%d7%95_%d7%9c%d7%9e%d7%95%d7%a2%d7%93_%d7%94%d7%92%d7%a9%d7%aa_%d7%94%d7%91%d7%a7%d7%a9%d7%94_%d7%9c%d7%92%d7%9e%d7%95%d7%9c._%d7%93%d7%95%d7%92%d7%9e%d7%90_%d7%9c%d7%90%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%a8_%d7%96%d7%9e%d7%a0%d7%99_%d7%9b%d7%a0%d7%b4%d7%9c_%d7%9e%d7%94%d7%95%d7%a2%d7%93%d7%94,_%d7%94%d7%a0%d7%99%d7%aa%d7%9f_%d7%91%d7%a1%d7%a8%d7%9d_%d7%94%d7%94%d7%9c_%d7%94%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%a1(%d7%a0%d7%a1%d7%a4%d7%94_%d7%9e%d7%a1%d7%b3_5
http://www.education.gov.il/kurs/alfon_search.asp_)_%d7%95%d7%94%d7%a1%d7%aa%d7%99%d7%99%d7%9e%d7%95_%d7%91%d7%aa%d7%95%d7%9a_%d7%aa%d7%a7%d7%95%d7%a4%d7%94_%d7%a9%d7%9c_5_%d7%a9%d7%a0%d7%99%d7%9d,%d7%a9%d7%a7%d7%93%d7%9e%d7%95_%d7%9c%d7%9e%d7%95%d7%a2%d7%93_%d7%94%d7%92%d7%a9%d7%aa_%d7%94%d7%91%d7%a7%d7%a9%d7%94_%d7%9c%d7%92%d7%9e%d7%95%d7%9c._%d7%93%d7%95%d7%92%d7%9e%d7%90_%d7%9c%d7%90%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%a8_%d7%96%d7%9e%d7%a0%d7%99_%d7%9b%d7%a0%d7%b4%d7%9c_%d7%9e%d7%94%d7%95%d7%a2%d7%93%d7%94,_%d7%94%d7%a0%d7%99%d7%aa%d7%9f_%d7%91%d7%a1%d7%a8%d7%9d_%d7%94%d7%94%d7%9c_%d7%94%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%a1(%d7%a0%d7%a1%d7%a4%d7%94_%d7%9e%d7%a1%d7%b3_5
http://www.education.gov.il/kurs/alfon_search.asp_)_%d7%95%d7%94%d7%a1%d7%aa%d7%99%d7%99%d7%9e%d7%95_%d7%91%d7%aa%d7%95%d7%9a_%d7%aa%d7%a7%d7%95%d7%a4%d7%94_%d7%a9%d7%9c_5_%d7%a9%d7%a0%d7%99%d7%9d,%d7%a9%d7%a7%d7%93%d7%9e%d7%95_%d7%9c%d7%9e%d7%95%d7%a2%d7%93_%d7%94%d7%92%d7%a9%d7%aa_%d7%94%d7%91%d7%a7%d7%a9%d7%94_%d7%9c%d7%92%d7%9e%d7%95%d7%9c._%d7%93%d7%95%d7%92%d7%9e%d7%90_%d7%9c%d7%90%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%a8_%d7%96%d7%9e%d7%a0%d7%99_%d7%9b%d7%a0%d7%b4%d7%9c_%d7%9e%d7%94%d7%95%d7%a2%d7%93%d7%94,_%d7%94%d7%a0%d7%99%d7%aa%d7%9f_%d7%91%d7%a1%d7%a8%d7%9d_%d7%94%d7%94%d7%9c_%d7%94%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%a1(%d7%a0%d7%a1%d7%a4%d7%94_%d7%9e%d7%a1%d7%b3_5
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5 x 1  בתחום הידע העמקת ו/או הידע להרחבת לתרום בהם יש אשר קורסימ/השתלמויות 2.
 המקצוע בתחום 50% לפחות כאשר העובד, של התפקיד ו/או המקצוע ו/או העיסוק

 עקיף קשר בו שיש בתחום 50%מ־ יותר ולא העבודה לתחומי ישירה תרומה בהם ויש
וכר). מיחשוב כלכלה, גיהול, (כגון: העבודה לתחום

 פרונטליות. שעות 40 מ־ פחות לא הוא היקפם אשר קורסים/השתלמויות 5.1.1.3
5.1X  לעובדים מיועדים הם כי נקבע שלהם ההרשמה בתנאי אשר קורסים/השתלמויות 4

 לימוד. שנות 11 של השכלה לרבות מקצועית, / תיכונית השכלה בעלי
^;במקרים5  או הקורס מנושאי בחלק השתלמות גמול לצורך להכיר יהיה ניתן מיוחדים :!•!.

ותלמות.

ש ^ ^ פ ל ת ו־ג׳. ב׳ 4.1 בסעיף הנזכרים בתנאים עמד שהעובד לאחר ערכו1^

מוכר. ח»(ימודים2כמו רו 5.2

5.3

ע לימוד שעות מספר על תצהירים 5.3.1  ו
 אי£ יש שלעובד ובתנאי ,בחו״ל

ר עובד של בחו״ל השתלמות ה

 שנערכו קורסים/השתלמויות בגין רק יידונו לימוד י
ר ד  כולל (לא לימודיו סיום על המלמד מהמוסד ו

החברה).

ה ^סבמי חלקיים לימודים 5.3.2 ל כ ש  יוכרו לתואר, הלומד את מזכים ואינם שהופסקו גבוהה, ^
l מיום שנים 3 חלפו אם h הלימודים. זקת

ה אקדמית לימוד יחידת כל 5.3.3 ח תו ^פ ט סי בר אוני ן ב ו לא לימוד. שעות 112 ב- תזכה עובר, ®
אלו ולימודים אקדמיים אלי• 1יק״ייי ובגי הסבות שתי לקבל ניתן יהיה
תו התואר, קבלת לעניין בחשבון יובאו ^לה^שיז יהיה לחני אלו. לימודים בגין וול188ח

קרי לעובדים תוכר הוראה תעודת 5.3.4 עי ^ה תפק״ ק ש סו עי ^  ובתנאי בחינוך, ו/או בהדרכה ה
שה^» אחרת הסבה מקבל אינו שהעובד &@1בל ^ הוראה* ודת8ג

 סה יוכוסעד 31,12.94 עד לימודים זרות: שפות לימוד 5.3.5
לימוד. שעות 100 של סה״כ עד

יוכרו 1.1.95 ומ- לימוד ועות

י וכן מתקדם ושאינו מתקדם לתפקיד לימודים 5.3.6 ד ו מ י  לקבלה תנאייקדם המהווים געשיים ל
לימוד. שעות 150 ב- העובד את מזכים במשמרת לעבודה

 ובקור בחברה, לעבודה הכניסה סרם שנלמדו ארוכים בקורסים 5.3.7
ל! הלימוד שעות תפוצלנה לא לעבודה, לקבלה קדם תנאי המהווים

 החברה של הספר ת<
השתלמות. !נמול

 לעבודה, לקבלה קדם תנאי מהווים שאינם החברה של הספר בתי במסגרת ארוכים בקורסים 5.3.8
 הלימוד שעות את לפצל ניתן בחברה, העבודה במהלך שנלמדו חיצוניים במוסדות קורסים או

השתלמות. גמול לצורך

 לא התואר, קבלת לעניין בחשבון יובאו הלימודים אם לימודים. אותם בגין הסבות כפל לקבל ניתן לא 5.4
לדרוג מעבר לעובד יאושר בו במקרה אלו. לימודים בגין השתלמות גמול לקבל להמשיך יהיה ניתן
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 משתי באחת לבחיר לעובר לאפשר יש השתלמות, גמול לו שולם שבגינם לימורים אותם בשל מקצוע?
האפשרויות:

המקצועי. לררוג ומעבר המינהלי הגמול ביטול ־
 השתלמות בגמול המזבה השעות מכסת את שיצבור ער המקצועי לררוג המעבר עם להמתין ־

מקצועי.

החברה מטעם הנשלח לעובר - בחי״ל מקצועית השתלמות 5.5

ר מקצועי. אופי

נת אם
:^ושתל א.
 .?־־ההשתלמוו ב.
ההשתלמ (.

השתלמות: גמול לצורך בחו״ל ההשתלמות תוכר מטה, הרשומים אים
אחר. מוכר גורם על־ירי לימורית במסגרת ערכה

החברה. של לחו״ל נסיעות וערת על-ירי
 בעלי שאינם רכיבים כוללת ואינה העובר, של המקצוע ו/או העיסוק

הלימור. שעות ממכסת יקוזזו ;לו
 לימור. שעות 80 ו- יותר או רצופים ימים

^חג ^ ^ ערכה  על- או השתלמות קרן על־ירי המאורגנים קבוצתיים סיורים נ
אחרות.

י נערכה ימות

 הש גמול לצורך יוכרו אשר הלימור שעות מספר
שעות.

200 מ־ יותר לא יהיה לעיל כאמור השתלמות בגין

 לפי השעות מכסת ררישת לצורך מינהלי בררוג לעובר יוכרו אי13| הנרסאין לימורי כולל אקרמיים לימורים 5.6
.4.2 עיף 180ל השעות מכסת לצורך או ג׳ 4.1 סעיף

מעבר תקופת 5.7

 1( בת מעבר תקופת היתה 1.1.2005 לפני עבורתם שהחלו לעוברים
 4.2 בסעיף הלימור(כאמור שעות 400 במסגרת קורסים/השתלמויות

 שלא קורסים/ו£ש'תלמויות הוכרו וכן הבקשה הגשת למוער שקרמו
לאשרם.

 הוכרו שבה ),1.1.2007 ער 1.
 שנים, 6 של בתקופה סתיימו

רשאית הגמול שוערת 5.1.1 'עיף

אישורים 5.8

י‘-־׳""
J.

שכלתי־ להערכת ה ה

1
ן
ו

^ל! ס פ טו :
H בה L

ובהתאם לעבורה תו

יצרפו: העוברים 5.8.1
 החינוך משרר אישור או מוכרת, תיכונית לימורים תעורת ־

לימור. שנות 11/12 סיום על על-תיכונית",
,בטופס שמילא כפי העובר השכלת נתוני על להתבסס יש תעורה בהיערר

הסיבה את ולהסביר לימוריו שסיים להצהיר אפשרות לעובר ניתנת לכך
^ ההצהרה על החתימה ).4 מס׳ בנספח (נוסח התעורה להיערר כ  נציג או ארם כח נהל1#בנו

מטעמו.
 למרו. בהם המוסרות מטעם קורסים/השתלמויות סיום על תעורות ־

הלימורים. סיום ומוער הלימור שעות מספר הלימור, נושאי יפורטו: בתעורות
 שעות מספר הלימור, נושאי על מהמוסר אישור לפחות לצרף יש סיום תעורות בהיערר
הקורס. בררישות עמר שהעובר ואישור הלימור

הקבלה. ותנאי היקפו בקורס/בהשתלמות, הלימורים תכנית -
 (לגבי והתרבות" החינוך במשרר הפועלת והשתלמויות קורסים להכרת מ״הוערה זמני אישור -

).4.2 סעיף - שעות 400
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 הפרטים את שיכלול מהשתלמות, תוכנית על אישור - )5.5 (סעיף בחו״ל השתלמות בגין ־
 הלימוד שעות של פירוט בה, הלימוד ונושאי ההשתלמות תכנית ההשתלמות, משך הבאים:
הכללי. השעות ומספר

 - בהברה (בהשתלמות ההשתלמות בוצעה שבו המוסד בחותמת חתומים להיות חייבים האישורים 5.8.2
ההדרכה). מחלקת על־ידי ניתן האישור

מוסמך. תרגום לצרף יש לועזית, בשפה הכתובה לתעודה המקוריים. מהמסמכים העריקים לשלוח יש 5.8.3

6. » ם סי ר השתלמות בגמול^881ל אלור צתלמו«ות1קו

פשל ו^^׳שני לקראת^8808לח א. ל ^ לעיל. 5.3.2 סעיף יא

8’ובמ»גרה יתיבוג«ת»8»לימודי ב. 8 בגרות. ו?בחינות0

ובחו״ל. בארץ מקצועיים סיורים ג.

ז להסבה קורסים/השתלמויות ד. ^נ ^ ^ צו ק התפקיד. לקבלת «מא« מ

ד לימוד שעות ציוך ללא קורסים ה. מו ^י ^ ^ לימודים. סיום על אישור או תעודותגמר וללא ונ
,א

משאבי מחלקת באמצעות )1

והדיווח האישור הפגייה, תהליך ז•

^ לקבלת "בקשה טופס על תוגש בקשה 7.1 מ  השתלמות" ג
הבקשה. טופס גבי על־ יחתום העובד אנוש.

ו
ו
1
ו

 על־גבי תטביע וכן הךדרשים המסמכים, בצרוף הוגשה-כראוי שהבקשה תוודא אנוש משאבי מחלקת
־ s למקור. נאמן חותמת הצילומים

 בפרוטוקול תתועדנה )3.1 בסעיף (כמצוין הגורמים החלטות 7.2
אנוש. משאבי אגף

מנהל לאישור ותועגתה ),2

אנוש. משאב! למנהל מהפרוטוק^ עותק יועבר אנוש, משאבי אגף מנהל אישור לאחר

שנתקבלה. ההחלטה על העובד את יידע אנוש משאבי מנהל

השתלמות. לגמול כאים1מ העובדים שמות את וגמלאות שכר למחלקות תודיע אנוש משאבי מחלקת 7.3

מיגהל תוספת לתשלום זכאות .8

המינהלי. בדירוג לעובדים השתלמות גמול הינו השתלמות" "גמול זה סעיף לעניין

- f i t
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החשמל וזבת!

1

 לגמול זכאותו מוער לאחר שנח - זכאי יחיח השתלמות, לגמול חזכאי עובר ,2018 מאי מחורש חחל 8.1
מיגחל. תוספת לתשלום ־ כאמור חחשתלמות

 העדכון שיעורי ערכין, מנגנון לאותו בחתאם יעורכן וחוא לחורש ₪ 200 חינו חמינחל תוספת סכום 8.2
בחברח. חחשתלמות גמול תעריף של חערכון ומוערי

שן חשתלמות לגמול זכאי חינו 2018 מאי שבחורש עובר 8.3  מינחל לתוספת זכאי יחיח ומעלה, שנח במ
זח. מיום חחל

o/2018 שביום עובר 8.4 i/x x חמינחל לתוספת זכאי יחיח משנה, פחות במשך חשתלמות לגמול זכאי חינו
חחשתלמות. לגמול זכאותו תחילת וער

/ מקצועי חשתלמות גמול מקבל חמינחלי ג  בגמול המקצועי הגמול את וממיר א
 מתחילת שנח עבור לעיל לאמור בחתאם מינחל לתוספת זכאי יחיה הרגילים, ים

)>w ב׳). מקצועי השתלמות לגמול זכאי שאינו
מועסק הוא אם אף מינהל, לתוספת מקרח בכל זכאי יחיה לא קצועי

סל ל רל עו לגמול הזכאות ממוער שנח בחלוף השכר במערכות החברה ירי ת

ו
ו
ר
ו
ו

התשלום שיסת
וו"** *

י ברירוג המועסקים לעוברים השתלמות גמול 9.1 ל ח נ ב ם נ1ותוס ו י ו ו ה נ ^ ^  מרכיבים נ
י יי . 04־01־01 מס׳ אמ״א בנוהל כאמור הרגיל בשכר

מי השתלמות גמול בגין רסרואקסיביים תשלומים 9.2 ל שו  ל י
43 מס' (נספוז משולם להיות אמור היה בו חורש באותו

 ההשתלמות גמול תעריף על־פי רים
■> '־־■.

1
ו

71

ו

(־>
מרום ר.

אנוש משאבי אגף מנהל

(־)
אוברקוביץ ע.
וארגון אנוש משאבי סמנכ״ל
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1 מס׳ נספח

ן
ו

י
*׳ ־■׳:■-

ן %

Jt "לעממ{•1
j j l B F  1

תמינמלי בדרוג משתלמות'לעובדים גמול תעריף

מתעריף ,)!®■ר מתאריך מתעריף מתאריך
.

ש״ח 201.49 1.8.95 ש״ח 109.81 1.4.90

62| | ש״ח^ 1.2.96 ש״ח 116.07 1.9.90

201RJF ש״ח 1.8.96 ש״ח 119.45 1.10.90

ש״ח 209.32 1.2.97 ש״ח 124.10 1.3.91

ש״ח 214.34 1.8.97 ש״ח 148.93 1.4.91
ש״ח 215.41 1.8.98 ש״ח 151.51 1.4.91

)2% משלמת (לאחר
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1.8.91
1.8.91
)2% השלמת (לאתר

1.2.92
1.2.92
)2% תשלמת (לאתר

1.4.92

1.8.92

1.2.93

1.4.93

1.8.93

1.2.94

1.8.94

1.2.95

התאריד

01/X/2018

 ש״ח 156.38
ש״ת 159.91

 ש״ח 158.57
ש״ח 161.74

ש״ח;1

ש׳ 170.74

*־־®'י’'' ש׳® 174.67
ח ש־ 181.66. .־

ש״ח 184.20

ש״ת 188.44

ש״ת 195.41

ש״ח 200.49

התעריף

ש״ת 200

1.1.99

1.6.06

1.1.08

1.12.08

1.12.09

1.1.11

1.1.12

1.1.13

1.1.15

1.3.17

ש״ח 215.95

ש״ח 220.48

ש״ח 223.79

ש״ת 227.09

ש״ח 230.84

ש״ח 236.03

ש״ת 239.50

ש״ת 244.11

ש״ח 246.42

ש״ת 249.65

י יי. י

ממקל תוספת תעריף
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המעודכן רגיל" שכר "מרכיבי נוהל י
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שוי1
מחשמל חבת!

ממטרת .1

ת להגדיר ם השכר מרכיבי א רגיל. שכר לחישוב בסיס המהווי

רגיל שכר מרכיבי

שכר סולם 2.1

2.2

2.3

2.4

רנר^^!׳מ>^ב*ץ 2.5

ת גמול 2.6 מו ל עו לזכאי! ה

2.7

ם לו ש ת ל ^ W ו

שי $ךף ^ אי ם אי כ  לז
י

)04־01־02 נוהל (

[.נח

א 7 +ב ם| נה1

)04־01־03 נוהל

)04־01־05 ו־ 04־01־04 נהלים

ם מינהל תוספת o־o4 נוהל (לזכאי i׳04:־y■.׳ ׳
*

מיוסר תוקפת ערכין תתליז .3 ו
ו
ן
ר
ו
ו
ך

ת והטבות פנסיה שכר, ניהול מחלקת 3.1 פ ס ^ ו ע שי ^ ^ נ ס ר פ חלה. היא עליה השכר ותקרת היוקר ת
היוקר תוספת חישוב שיטת 3.2

ח| יחושב היוקר תוספת חישוב לצרכי  יתר היוקר. תוספת לתקרת בכפוף על?סולק^שכר תוספת 1א
ר מלא באופן יעודכנו המרכיבים ק ^ו ת פ ס תו ).השכר לומז$ת קשר ללא (ב

ץ!נ״ל. העדכונים את תבצענה התשלומים מחלקות 3.3

׳*יל^־ ־ ־' פיקודית תוספת

 שכר) סולם x פיקודית תוספת (שיעור :פיקודית תוספת חישוב
ם פיקודית בהגדרה עובדים ם אליה דרותקבוצו על־פי פיקודית לתוספת זכאי כי תיי ש מ :הס

 תוספת ושיעור
פיקודית הגדרה קבוצת

הגדרה
d^ 2.5% (*) מקצועית קבוצה i מ

5.5% י ומקביליהם קבוצות ראשי מדורים, ראשי סגני מדורים, ראשי 1פ
6.5% ומקביליהם עבודה מנהלי "גדולים", מדורים ראשי 2פ

7.5%
 בכירים עבודה מנהלי בכירים, מדורים ראשי מחלקות, מנהלי סגני

 5521,1960,5960 (קודים מחלקות למנהלי מושווים ומקביליהם,
)1405 (קוד לשכה מנהלי וכן ),3861ו־

3פ

10.0% (**) השיא בדרגת מחלקה למנהל מושווים א'3פ
15.5% (*״) השיא בדרגת שנתיים לאחר מחלקה למנהל מושווים ב'3פ
10.0% ת מנהלי )5061,5010,1450 (קודים מחלקו 4פ
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19.0% ת מנהלי השיא בדרגת מחלקו 5פ
20.5% ת מנהלי בכירים מחלקו 6פ
21.5% אגף/מחוז מנהלי סגני 7פ
22.5% ת אגפים/ מנהלי (דרג הנהלה חברי וסמנכ״לים) מחוזו 8פ

:■־י--,

 שנתיים לשכה^אחר מנהל (***)
 הש' בדרגת והינם )1405 (קוד

.15.5% של בשיעור פיקודית

ת עיסוק הגדרת בעלי עובדים מקצועית־ קבוצה (*) ת ההגדרות רשימת על הנמני  ההגדרות ספר על-פי המזכו
ם החברה של בדי ם וכועו  עיסוקם בהגדרת שנה 12 לפחות שוהים שנה, 20 לפחות בחברה המועסקי

» והומלצו י ם1ב ה ג בכיר". מקצועי כ״דרג מוכרים להיות שזכאים כמי א

ש כה1& ראש (**) » ר, כי תיק בכיר לשכה ב  "ראש בהגדרת 11/12/2016 ביום ששהו עובדים לשכה- ומנהל ו
®בכיר״ ש ת ל ר ד ג ז ^ ן ^ ש ^ ו ק להגדרת בעתיד יקודמו ואשר ),1404 (קוד ותיק״ בכיר לשכה ״ראש (

^05 (קוד ^לשכה" ^ ם יהיו לשכה" "מנהל בהגדרת 11/12/2016 ביום ששהו נובדים«  לתוספת זכאי
הל ^של ^זנ ס שווי השיא לדרגת הגעתם ממועד החל ,10% של בשיעור השיא בדרגת מחלקה מו

^ ־ה ! פרישה). כדרגת גא@8גסדר לת5ע

 לשכה" "מנהל בהגדרת 11/12/2016 ביום ששהו עובדים
לתוספת השיא, בדרגת פעילים כעובדים שנתיים של שהייה לאחר

לתשלום ותק תישוב .5

תק תוספת שיעור 5.1 1 לכל אחוז לתשלוכזהינו ו

ם הותק תוספת :הותק לחישוב הנוסחה 5.2 לו ^ השכר). סולם + פיקודית (תוספת \)]N)1.01 - 1 [ = לו
Nכאשר לתשלום, הותק שנות מספר ־ N - Jw ) ל כמצוין ^ ).04־01־02 מס׳ ותק״ לתוספת בנ

בדרגת מירבית ושתות אישי עודף .6

הגדרות

ת המשולמת קבועה תוספת הינו ^ י ולפנסיונר לעובד א א ^  הסכמי בגין לכך ז
ם. שכר קודמי

:אישי עודף

המקצועי. רוג לעוב בעבר ששולמה טבלה, על־פי שכר תוספת :בדרגה מירבית שהות

תיוקר תוספת וםרב«ב תרגיל תשבר תישוב .7

 אחד כל בנפרד יעודכנו היוקר, תוספת חישוב לצורך השכר מתקרת נמוך השכר וסולם במידה 7.1
היוקר. תוספת בשיעור הרגיל השכר מרכיבי
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התשמל וזנות

1
1
1

שיעור +1( שיעור +1( *עודף *שהות *גמול *תוספת *תוספת שכר
x+ אישי + מירבית + השתלמות + מינהל + מאמץ רגיל=  (1.01) N תוספת x תוספת x סולם

שכר יוקר) פיקודית) נומינלי בדרגה
תק תוספת ו

היוקר תוספת בשיעור *מעודכן

 השכר סולם יעודכן היוקר, תוספת חישוב לצרכי השכר מתקרת גבוה השכר סולם אשר לעובד 7.2
ת בתוספת בי ר מי מ ^ & השכר). לתקרת (בהתאם בלבד וז

ו

ר

מי עבודת לשעת היעדרות אי מי מישוב .8

 מחלה ימי כולל (לא מחלה
 היעדרות ימי בתשלום, דרות

500/0.

מי 20.67 לפי מחולק רגיל כשכר  באמ״ם משמרת לעובד פרט בחודש, עבודה י
מי 2 •בחודש עמגבז י

ך מחיר 8.2 ר צו עבודה. שעות 180 ב־ החודשי הרגיל השכר יחולק עבודה, 781111השכ11חישו מ

ן השכר למרכיבי דוגמאות להלן 8.2.1 ן :לשעה מחיר לפי ושבים1ם

 נוספות שעות ־
 משמרת אחוזי ־
עמ״ח שעות -

^ שעה מחיר - עידוד שכר תשלום 8.2.2 ^ ש .'120%ב

שכר מרכיבי 8.3

 חודשי רגיל לפילשכר המחושבים השכר מרכיבי פירוט להלן

י״ג -משכורת
' )י״ד (שנה 20/25 משכורת -

היעדרות ימי 8.4

מי 8.4.1 ס: הזיכוי חישוב לצורך היעדרות, י  שעות / ימי - הינ
ם שיחולו מי  תאר משמרת, ח״י מילואים, וחג), שבת שישי, בי
מי מספקת, מסיבה מספקת, לא מסיבה היעדרות שעות* / י

שעות. 8.7 לפי מחושב היעדרות יום *

 0 > רגיל שכר x )20.67 - היעדרות ימי ( x 10%:היעדרות אי זיכוי חישוב 8.4.2
20.67

זדזד
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התשלום. ביצוע במועד השכר על־פי ישולמו ,7 בסעיף המרכיבים בגין שכר הפרשי חישוב

אוברקוביץ ע׳
וארגון אנוש משאבי סמנכ״ל

ו
מרום ד׳

אנוש משאבי אגף מנהל
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 לעובדים השתלמות "גמול נוהל
המעודכן המקצועי" בדירוג

Jt-



<

1
ran! החשמל

►

1 ,מס גספה
השתלמות גמול - לתשלום תעריף

ב׳ גמול א׳ גמול

ומעלה (נומינלית) 44 מדו־גה ומעלה 41 מדרגה כולל 40 דרגה עד
בנוהל) 11.3 סעיף (עפ״י

מטה הרשומה רה לתל בכפוף
תקרה תאריך תעריף תאריך תעריף תאריך תעריף תאריך
בש״ח בש״ח בש״ח בש״ח
490.00 1.2.96 422.00 1.7.01 265.00 1.1.94 268.75 1.2.94

)1.1.00 מ- (בתחולה
505.68 1.8.96 274.81 1.8.94 278.69 1.8.94
508.71 1.2.97 430.86 1.6.06 281.96 1.2.95 285.94 1.2.95
520.92 1,8.97 437.32 1.1.08 283.36 1.8.95 287.37 1.8.95
523.52 1.8.98 443.79 1.12.08 290.17 1.2.96 290.17 1.2.96
524.83 1.1.99 451.11 1.12.09 299.46 1.8.96 299.46 1.8.96
543.73 1.7.00 461.26 1.1.11 301.26 1.2.97 301.26 1.2.97
815.60 1.7.01 477.05 1.1.13 308.49 1.8.97 308.49 1.8.97

)1.1.00 מ- (בתחולה 481.56 1.1.15 310.03 1.8.98 310.03 1.8.98
487.87 1.3.17 310.81 1.1.99 310.81 1.1.99

832.73 1.6.06 322.00 1.7.00 322.00 1.7.00
845.22 1.1.08 328.76 1.6.06 328.76 1.6.06
857.71 1.12.08 333.69 1.1.08 333.69 1.1.08
871.87 1.12.09 338.62 1.12.08 338.62 1.12.08
891.49 1.1.11 344.21 1.12.09 344.21 1.12.09
904.57 1.1.12
922.00 1.1.13
930.72 1.1.15 351.95 1.1.11 351.95 1.1.11
942.91 1.3.17 357.12 1.1.12 357.12 1.1.12
1042.91 1.5.18 364.00 1.1.13 364.00 1.1.13

367.44 1.1.15 367.44 1.1.15
372.25 1.3.17 372.25 1.3.17

ו
ו
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 67 בגיל שיפרשו עוברים - לישראל מחשמל מברת
מרפורממ תקופת בתוך קצבת מקרמי

מפרישת למועד עד מעקום" "מזזת עם - 30.4.2018 ליום סיכון" ״חסרת ריבית עקום בסיס על

נשים בברים

67 בגיל למדד צמוד קצבת מקדם 67 בגיל למדד צמוד קצבת מקדם

 שגלום ד״ב שיעור
במקדם

מקדם
 צמוד קיצבת

למדד
שבת
לידת

 שגלום ד״ב שיעור
במקדם

 קיצבת מקדם
למדד צמוד

שבת
לידת

0.15% 273.27 1951 0.15% 278.56 1951
0.15% 274.28 1952 0.15% 279.46 1952
0.15% 275.27 1953 0.15% 280.34 1953
0.15% 276.26 1954 0.15% 281.21 1954
0.15% 277.23 1955 0.15% 282.07 1955
0.15% 278.18 1956 0.15% 282.92 1956
0.15% 279.13 1957 0.15% 283.76 1957
0.15% 280.07 1958 0.15% 284.59 1958
0.15% 281.00 1959 0.15% 285.42 1959
0.15% 281.91 1960 0.15% 286.23 1960
0.15% 282.82 1961 0.15% 287.03 1961
0.15% 283.72 1962 0.15% 287.83 1962
0.15% 284.61 1963 0.15% 288.62 1963
0.15% 285.50 1964 0.15% 289.40 1964
0.15% 286.38 1965 0.15% 290.17 1965
0.15% 287.25 1966 0.15% 290.94 1966
0.15% 288.11 1967 0.15% 291.71 1967
0.15% 288.97 1968 0.15% 292.46 1968
0.15% 289.82 1969 0.15% 293.21 1969
0.15% 290.67 1970 0.15% 293.96 1970
0.15% 291.51 1971 0.15% 294.70 1971
0.15% 292.35 1972 0.15% 295.44 1972
0.15% 293.18 1973 0.15% 296.17 1973
0.15% 294.01 1974 0.15% 296.90 1974
0.15% 294.84 1975 0.15% 297.63 1975
0.15% 295.66 1976 0.15% 298.3S 1976
0.15% 296.49 1977 0.15% 299.07 1977
0.15% 297.30 1978 0.15% 299.79 1978
0.15% 298.12 1979 0.15% 300.50 1979
0.15% 298.93 1980 0.15% 301.21 1980
0.15% 299.75 1981 0.15% 301.92 1981
0.15% 300.56 1982 0.15% 302.63 1982
0.15% 301.36 1983 0.15% 303.34 1983 ,
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0.15% 302.17 1984 0.15% 304.05 1984
0.15% 302.98 1985 0.15% 304.75 1985
0.15% 303.78 1986 0.15% 305.45 1986
0.15% 304.59 1987 0.15% 306.16 1987
0.15% 305.39 1988 0.15% 306.86 1988
0.15% 306.20 1989 0.15% 307.56 1989
0.15% 307.00 1990 0.15% 308.26 1990
0.15% 307.80 1991 0.15% 308.97 1991 11
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 67 בגיל שיפרשו עובדים - לישראל החשמל חברת
חרפורמח תקופת לאחר קצבת מקדמי

חפרישח למועד עד הע&ום" על "טיפוס עם - 30.4.2018 ליום סיכון״ ״חסרת ריבית עקום בסיס על

נשים גברים

67 בגיל למדד צמוד קצבה מקדם 67 בגיל למדד צמוד קצבה מקדם

 שגלום ד״ג שיעוד
במקדם

 קיצבה מקדם
למדד צמוד

שצת
לידה

 ד״נ שיעוד
במקדם שגלום

 קיצבה מקדם
למדד צמוד

שנת
לידה

0.15% 273.27 1951 0.15% 278.56 1951
0.15% 271.52 1952 0.15% 276.61 1952
0.15% 265.89 1953 0.15% 270.70 1953
0.15% 260.78 1954 0.15% 265.33 1954
0.15% 257.47 1955 0.15% 261.81 1955
0.15% 254.74 1956 0.15% 258.90 1956
0.15% 252.69 1957 0.15% 256.69 1957
0.15% 250.99 1958 0.15% 254.84 1958
0.15% 249.56 1959 0.15% 253.28 1959
0.15% 248.53 1960 0.15% 252.12 1960
0.15% 247.97 1961 0.15% 251.45 1961
0.15% 247.81 1962 0.15% 251.18 1962
0.15% 247.85 1963 0.15% 251.12 1963
0.15% 248.00 1964 0.15% 251.17 1964
0.15% 248.28 1965 0.15% 251.35 1965
0.15% 248.68 1966 0.15% 251.67 1966
0.15% 249.19 1967 0.15% 252.09 1967
0.15% 249.74 1968 0.15% 252.55 1968
0.15% 250.30 1969 0.15% 253.03 1969
0.15% 250.88 1970 0.15% 253.51 1970
0.15% 251.46 1971 0.15% 254.01 1971
0.15% 252.07 1972 0.15% 254.53 1972
0.15% 252.68 1973 0.15% 255.07 1973
0.15% 253.32 1974 0.15% 255.61 1974
0.15% 253.97 1975 0.15% 256.18 1975
0.15% 254.65 1976 0.15% 256.77 1976
0.15% 255.33 1977 0.15% 257.37 1977
0.15% 256.01 1978 0.15% 257.97 1978
0.15% 256.69 1979 0.15% 258.57 1979 !
0.15% 257.37 1980 0.15% 259.16 1980
0.15% 258.05 1981 0.15% 259.75 1981
0.15% 258.72 1982 0.15% 260.34 1982
0.15% 259.39 1983 0.15% 260.93 1983



ר
0.15% 260.07 1984
0.15% 260.74 1985
0,15% 261.41 1986
0.15% 262.08 1987
0.15% 262.75 1988
0.15% 263.42 1989
0.15% 264.09 1990
0.15% 264.75 1991

0.15% 261.52 1984
0.15% 262.11 1985
0.15% 262.69 1986
0.15% 263.28 1987
0.15% 263.86 1988
0.15% 264.45 1989
0.15% 265.04 1990
0.15% 265.62 1991
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8 נספח

 בגין המופחתת התמורה פירוט
הנוספת בתקופה הדרך אבני



הדרז אבן בגי התמורה

 אבן מימוש מוער
 מתחילת הדרן

הרפורמה

"sfes&fe/א?.̂ *
-W>jSt»>J?

* ^אשבול

^חיבוח^
בתחנו!
הכוח

ת' חגי

מכירת
אתר
ייצור

חובב

מכירת
אתר

רירינג "

מכירת
אתר
ייצור
אלון
תבור

חתימת
הסכא
קיבוצי
בנושא
מבנה
שכר
חרש

הקמת
חברת
ניהול

המערכת

שינוי

® M f |  rai’ISpj: ו מ ו SSBMS ■ 5 1 S S ®
₪ 416 ₪ 89 ₪ 148 ₪ 89 ₪ 148 ₪ 99 ₪ 317 ₪ 114 97ה- החורש

₪ 411 ₪ 88 ₪ 147 ₪ 88 ₪ 147 ₪ 98 ₪ 313 ₪ 113 98ה־ החורש

₪ 407 ₪ 87 ₪ 145 ₪ 87 ₪ 145 ₪ 97 ₪ 310 ₪111 99ה־ החורש

₪ 403 ₪ 86 ₪ 144 ₪ 86 ₪ 144 ₪ 96 ₪ 307 ₪ 110 100ה־ החורש

₪ 398 ₪ 85 ₪ 142 ₪ 85 ₪ 142 ₪ 95 ₪ 303 ₪ 109 101ה־ החורש

₪ 394 ₪ 84 ₪ 141 ₪ 84 ₪ 141 ₪ 94 ₪ 300 ₪ 108 102ה־ החורש

₪ 389 ₪ 83 ₪ 139 ₪ 83 ₪ 139 ₪ 93 ₪ 297 ₪ 107 103ה־ החורש

₪ 385 ₪ 83 ₪ 138 ₪ 83 ₪ 138 ₪ 92 ₪ 293 ₪ 105 104ה־ החורש

₪ 381 ₪ 82 ₪ 136 ₪ 82 ₪ 136 ₪ 91 ₪290 ₪ 104 105ה־ החורש

₪ 376 ₪ 81 ₪ 134 ₪ 81 ₪ 134 ₪ 90 ₪ 287 ₪ 103 106ה־ החורש

₪ 372 ₪ 80 ₪ 133 ₪ 80 ₪ 133 ₪ 89 ₪ 283 ₪ 102 107ה־ החורש

₪ 368 ₪ 79 ₪ 131 ₪ 79 ₪ 131 ₪ 88 ₪ 280 ₪ 101 108ה־ החורש

₪ 363 ₪ 78 ₪ 130 ₪ 78 ₪ 130 ₪ 86 ₪ 277 ₪ 99 109ה־ החורש

₪ 359 ₪ 77 ₪ 128 ₪ 77 ₪ 128 ₪ 85 ₪ 273 ₪ 98 110ה־ החורש

₪ 354 ₪ 76 ₪ 127 ₪ 76 ₪ 127 ₪ 84 ₪ 270 ₪ 97 111ה־ החורש

₪ 350 ₪75 ₪ 125 ₪ 75 ₪ 125 ₪ 83 ₪ 267 ₪ 96 112ה־ החורש

₪ 346 ₪ 74 ₪ 123 ₪ 74 ₪ 123 ₪ 82 ₪ 263 ₪ 95 113ה־ החורש

₪ 341 ₪ 73 ₪ 122 ₪ 73 ₪ 122 ₪ 81 ₪ 260 ₪ 93 114ה- החורש

₪ 337 ₪72 ₪ 120 ₪ 72 ₪ 120 ₪ 80 ₪ 257 ₪ 92 115ה־ החורש

₪ 333 ₪ 71 ₪ 119 ₪ 71 ₪ 119 ₪ 79 ₪ 253 ₪ 91 116ה־ החורש

₪ 328 ₪ 70 ₪ 117 ₪ 70 ₪ 117 ₪ 78 ₪ 250 ₪ 90 117ה־ החורש

₪ 324 ₪ 69 ₪ 116 ₪ 69 ₪ 116 ₪ 77 ₪ 247 ₪ 89 118ה- החורש

₪ 319 ₪ 68 ₪ 114 ₪ 68 ₪ 114 ₪ 76 ₪ 243 ₪ 87 119ה־ החורש

₪ 315 ₪ 68 ₪ 113 ₪ 68 ₪ 113 ₪ 75 ₪ 240 ₪ 86 120ה־ החורש

₪ 311 ₪67 ₪ 111 ₪ 67 ₪111 ₪ 74 ₪ 237 ₪ 85 121ה- החורש

₪ 306 ₪ 66 ₪ 109 ₪ 66 ₪ 109 ₪ 73 ₪ 233 ₪ 84 122ה־ החורש

₪ 302 ₪ 65 ₪ 108 ₪ 65 ₪ 108 ₪ 72 ₪ 230 ₪ 83 123ה־ החורש

₪ 298 ₪ 64 ₪ 106 ₪ 64 ₪ 106 ₪ 71 ₪ 227 ₪ 81 124ה־ החורש

₪ 293 ₪ 63 ₪ 105 ₪ 63 ₪ 105 ₪ 70 ₪ 223 ₪ 80 125ה־ החורש

₪ 289 ₪ 62 ₪ 103 ₪ 62 ₪ 103 ₪ 69 ₪ 220 ₪ 79 126ה־ החורש

₪ 284 ₪61 ₪ 102 ₪ 61 ₪ 102 ₪ 68 ₪ 217 ₪ 78 127ה־ החורש

₪ 280 ₪ 60 ₪ 100 ₪ 60 ₪ 100 ₪ 67 ₪ 213 ₪ 77 128ה־ החורש

₪ 276 ₪ 59 ₪ 98 ₪ 59 ₪ 98 ₪ 66 ₪ 210 ₪ 75 129ה־ החורש

₪ 271 ₪ 58 ₪ 97 ₪ 58 ₪ 97 ₪ 65 ₪ 207 ₪ 74 130ה־ החורש

₪ 267 ₪ 57 ₪ 95 ₪ 57 ₪ 95 ₪ 64 ₪ 203 ₪ 73 131ה- החורש



הדך אבן בגי התמורה

 אבן מימוש מועד
מתחילת הדרן

הרפורמה ן

מדירוג

או*ק
ייצור
הכוח

אשכול

יחידות
בתחנת
הכוח
חגית

 ־ 5נגמר^’
אתר
ייצור
רמת
\2*חובג

"•מכיךת?
^ ת א א

 ע&ורך %
רידינג

מכירת
אתר
ייצור
אלון
תבור

חתימת
אסכם

בנושא

שכד
חדש

ת^ מ ק ה ׳

1
' | ^ ו י ?נ

המערכת

שינוי

II מבני

₪,420 ₪ 9 0 ₪150 8B8KSS ₪  150 ₪  100 ₪  320 ₪  115
₪ 263 ₪ 56 ₪94 ₪ 56 ₪ 94 ₪ 63 ₪ 200 ₪ 72 132ה־ החודש

₪ 258 ₪ 55 ₪ 92 ₪ 55 ₪ 92 ₪ 61 ₪ 197 ₪ 71 133ה־ החודש

₪ 254 ₪ 54 ₪ 91 ₪ 54 ₪91 ₪ 60 ₪ 193 ₪ 69 134ה־ החודש

₪ 249 ₪ 53 ₪ 89 ₪ 53 ₪ 89 ₪ 59 ₪ 190 ₪ 68 135ה־ החודש

₪ 245 ₪ 53 ₪ 88 ₪ 53 ₪ 88 ₪ 58 ₪ 187 ₪ 67 136ה־ החודש

₪241 ₪52 ₪ 86 ₪ 52 ₪ 86 ₪ 57 ₪ 183 ₪ 66 137ה- החודש

₪ 236 ₪ 51 ₪ 84 ₪ 51 ₪ 84 ₪ 56 ₪ 180 ₪ 65 138ה־ החודש

₪ 232 ₪ 50 ₪ 83 ₪ 50 ₪ 83 ₪ 55 ₪ 177 ₪ 63 139ה־ החודש

₪ 228 ₪ 49 ₪ 81 ₪ 49 ₪ 81 ₪ 54 ₪ 173 ₪ 62 140ה־ החודש

₪ 223 ₪ 48 ₪ 80 ₪ 48 ₪ 80 ₪ 53 ₪ 170 ₪ 61 141ה־ החודש

₪219 ₪ 47 ₪ 78 ₪ 47 ₪ 78 ₪ 52 121167 ₪ 60 142ה־ החודש

₪ 214 ₪ 46 ₪77 ₪ 46 ₪77 ₪ 51 ₪ 163 ₪ 59 143ה־ החודש

₪ 210 ₪ 45 ₪75 ₪ 45 ₪75 ₪ 50 ₪ 160 ₪ 58 144ה־ החודש

-? ? י A- --2׳



9 נספח

לשאירים מענק טבלת



לישראל חחשמל חברת
עובד של הפטירה במועד שאירים קצבת של גובהי ערך

 שיעור תגחת
 ריאלית ריבית

להיוון: 1,250 הבסיס: קצבת

60% זוג: לבן/בת קצבת אחוזי

30% יתום: לכל קצבת אחוזי

100%
 מקסימליים קצבת אחוזי
השאירים: לכלל

אשת העובד: מין
במוע העובד גיל

33 32 31 30 29 28 27 26

פטירת שגת

285,251 287,039 281,939 273,089 263,679 256,569 252,154 247,044 2017

285,395 287,176 282,070 273,214 263,799 256,685 252,265 247,151 2018

285,536 287,311 282,199 273,338 263,918 256,799 252,375 247,257 2019

285,675 287,445 282,327 273,460 264,035 256,912 252,484 247,362 2020

285,812 287,576 282,453 273,581 264,152 257,025 252,592 247,467 2021

285,948 287,706 282,578 273,701 264,268 257,136 252,700 247,571 2022

286,082 287,834 282,702 273,821 264,383 257,247 252,807 247,674 2023

286,214 287,962 282,824 273,939 264,497 257,357 252,913 247,777 2024

286,346 288,089 282,946 274,056 264,610 257,466 253,019 247,879 2025

286,476 288,214 283,068 274,173 264,723 257,575 253,124 247,980 2026

286,606 288,339 283,188 274,289 264,835 257,683 253,228 248,081 2027

286,735 288,464 283,308 274,405 264,946 257,791 253,332 248,181 2028

286,863 288,587 283,427 274,520 265,057 257,898 253,435 248,281 2029

286,990 288,710 283,545 274,634 265,168 258,004 253,538 248,380 2030

287,117 288,832 283,663 274,748 265,277 258,110 253,641 248,479 2031

287,243 288,953 283,780 274,861 265,387 258,216 253,743 248,578 2032

287,368 289,074 283,897 274,974 265,495 258,321 253,844 248,676 2033

287,493 289,195 284,013 275,086 265,604 258,425 253,945 248,773 2034

287,617 289,315 284,129 275,197 265,711 258,529 254,045 248,870 2035

287,741 289,434 284,244 275,308 265,819 258,633 254,145 248,966 2036

287,864 289,553 284,359 275,419 265,925 258,736 254,244 249,061 2037

287,987 289,671 284,473 275,529 266,031 258,838 254,342 249,155 2038

288,109 289,789 284,586 275,638 266,137 258,939 254,439 249,248 2039

288,230 289,906 284,699 275,747 266,241 259,039 254,535 249,341 2040

288,351 290,022 284,811 275,855 266,344 259,138 254,630 249,431 2041

288,471 290,137 284,922 275,961 266,446 259,236 254,724 249,520 2042

288,590 290,252 285,032 276,067 266,547 259,333 254,816 249,608 2043

288,708 290,365 285,141 276,171 266,647 259,427 254,906 249,693 2044

288,825 290,478 285,248 276,273 266,744 259,520 254,994 249,776 2045

288,941 290,588 285,354 276,374 266,840 259,611 255,079 249,857 2046

289,055 290,697 285,457 276,472 266,934 259,699 255,163 249,936 2047

289,167 290,804 285,559 276,569 267,025 259,785 255,244 250,012 2048

289,278 290,909 285,659 276,663 267,114 259,869 255,322 250,086 2049

289,386 291,012 285,756 276,754 267,200 259,950 255,398 250,156 2050

289,492 291,112 285,850 276,843 267,283 260,028 255,471 250,224 2051

289,595 291,209 285,941 276,929 267,363 260,103 255,541 250,289 2052

289,695 291,303 286,030 277,012 267,440 260,175 255,608 250,352 2053

289,793 291,395 286,115 277,091 267,515 260,244 255,672 250,411 2054

289,887 291,483 286,197 277,168 267,586 260,310 255,734 250,468 2055

289,977 291,567 286,276 277,241 267,654 260,373 255,792 250,523 2056

290,064 291,648 286,351 277,311 267,719 260,434 255,848 250,575 2057

290,148 291,726 286,424 277,378 267,781 260,491 255,902 250,625 2058
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לישראל החשמל חברת
הפט במועד שאירים קצבת של נוכחי ערך

 שיעור תנחת
 ריאלית ריבית

להיוון: 1,250 מבטיט: קצבת

60% זוג: לבן/בת קצבת אחוזי

30% יתום: לבל קצבת אחוזי

100%
 מקטימליים קצבת אחוזי
השאירים: לכלל

אשה תעובד: מין
פטירתו במועד תעובד גיל פטירתו במועד תעובד גיל פטירתו במועד תעובד <יל פטירתו ד

41 40 39 38 37 36 35 34

פטירה שנת

240,977 247,687 254,167 256,381 262,564 268,535 274,303 279,872 2017

241,188 247,888 254,359 256,564 262,738 268,701 274,460 280,023 2018

241,395 248,085 254,546 256,743 262,908 268,864 274,615 280,171 2019

241,598 248,278 254,731 256,919 263,076 269,023 274,768 280,317 2020

241,797 248,469 254,912 257,092 263,241 269,181 274,918 280,460 2021

241,994 248,656 255,091 257,262 263,403 269,336 275,066 280,602 2022

242,186 248,839 255,266 257,429 263,563 269,488 275,212 280,741 2023

242,376 249,020 255,439 257,594 263,720 269,639 275,356 280,879 2024

242,562 249,198 255,608 257,756 263,875 269,787 275,498 281,016 2025

242,745 249,373 255,776 257,916 264,028 269,934 275,639 281,152 2026

242,926 249,546 255,941 258,074 264,180 270,079 275,779 281,286 2027

243,104 249,716 256,103 258,230 264,330 270,224 275,918 281,420 2028

243,279 249,884 256,264 258,384 264,479 270,367 276,056 281,553 2029

243,452 250,049 256,424 258,538 264,626 270,509 276,193 281,685 2030

243,623 250,214 256,582 258,690 264,773 270,651 276,329 281,816 2031

243,792 250,377 256,739 258,841 264,919 270,791 276,465 281,947 2032

243,960 250,539 256,895 258,992 265,064 270,931 276,600 282,077 2033

244,127 250,699 257,050 259,141 265,208 271,070 276,734 282,206 2034

244,293 250,859 257,204 259,290 265,351 271,208 276,867 282,335 2035

244,458 251,018 257,357 259,437 265,494 271,346 277,000 282,463 2036

244,621 251,176 257,509 259,584 265,635 271,482 277,132 282,591 2037

244,784 251,333 257,661 259,731 265,777 271,619 277,264 282,718 2038

244,946 251,489 257,812 259,876 265,917 271,754 277,395 282,844 2039

245,107 251,645 257,962 260,021 266,057 271,889 277,525 282,970 2040

245,267 251,799 258,111 260,165 266,196 272,024 277,655 283,095 2041

245,427 251,953 258,260 260,309 266,335 272,158 277,784 283,220 2042

245,585 252,107 258,408 260,452 266,473 272,291 277,912 283,343 2043

245,743 252,259 258,556 260,594 266,611 272,424 278,040 283,466 2044

245,901 252,411 258,702 260,736 266,747 272,555 278,167 283,588 2045

246,057 252,563 258,848 260,877 266,883 272,686 278,293 283,709 2046

246,213 252,713 258,994 261,017 267,018 272,816 278,417 283,828 2047

246,369 252,863 259,138 261,156 267,152 272,944 278,540 283,946 2048

246,523 253,012 259,281 261,294 267,284 273,071 278,662 284,062 2049

246,677 253,160 259,424 261,431 267,415 273,196 278,781 284,176 2050

246,829 253,306 259,564 261,566 267,544 273,320 278,899 284,288 2051

246,980 253,451 259,704 261,699 267,671 273,441 279,014 284,397 2052

247,130 253,595 259,841 261,830 267,796 273,560 279,127 284,503 2053

247,277 253,736 259,976 261,959 267,919 273,676 279,236 284,606 2054

247,423 253,876 260,109 262,085 268,038 273,789 279,343 284,707 2055

247,567 254,013 260,239 262,208 268,155 273,899 279,446 284,804 2056

247,708 254,147 260,366 262,328 268,268 274,005 279,546 284,897 2057

247,846 254,278 260,490 262,445 268,378 274,108 279,642 284,987 2058
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לישראל מחשמל חברת
הפט במועד שאירים קצבת של נובחי ערן

 שיעור מגחת
 ריאלית ריבית

להיווף. 1,250 מבסיס: קצבת

60% זוג: לבן/בת קצבת אחוזי

30% יתום: לכל קצבה אחוזי

100%
 מקסימליים קצבה אחוזי
השאירים: לכלל

אשה העובד: מין
בו מעובד גיל פטירתו במועד מעובד גיל פטירתו במועד מעובד גיל פטירתו במועד מעובד גיל

49 48 47 46 45 44 43 42

פטירה שגת

177,165 186,162 189,937 203,707 211,685 219,392 226,838 234,030 2017

177,476 186,458 190,219 203,976 211,941 219,636 227,071 234,252 2018

177,780 186,748 190,496 204,240 212,193 219,876 227,299 234,469 2019

178,078 187,033 190,768 204,499 212,439 220,111 227,523 234,682 2020

178,371 187,312 191,034 204,753 212,681 220,342 227,743 234,892 2021

178,657 187,585 191,295 205,002 212,919 220,568 227,958 235,097 2022

178,939 187,854 191,551 205,247 213,152 220,791 228,170 235,300 2023

179,214 188,117 191,803 205,487 213,381 221,009 228,379 235,498 2024

179,485 188,376 192,050 205,722 213,606 221,223 228,583 235,694 2025

179,751 188,630 192,292 205,954 213,827 221,434 228,785 235,886 2026

180,012 188,879 192,530 206,181 214,044 221,642 228,983 236,075 2027

180,268 189,124 192,764 206,405 214,258 221,846 229,177 236,261 2028

180,520 189,365 192,995 206,625 214,468 222,046 229,369 236,444 2029

180,767 189,601 193,221 206,841 214,674 222,244 229,558 236,625 2030

181,011 189,834 193,443 207,054 214,878 222,439 229,744 236,803 2031

181,250 190,063 193,662 207,264 215,079 222,631 229,928 236,979 2032

181,485 190,289 193,878 207,470 215,276 222,820 230,109 237,154 2033

181,717 190,511 194,091 207,674 215,471 223,007 230,289 237,327 2034

181,945 190,729 194,300 207,875 215,664 223,192 230,468 237,499 2035

182,170 190,945 194,507 208,073 215,855 223,376 230,645 237,670 2036

182,392 191,158 194,711 208,270 216,045 223,559 230,821 237,839 2037

182,611 191,368 194,914 208,465 216,233 223,740 230,996 238,008 2038

182,827 191,576 195,115 208,659 216,419 223,920 231,170 238,176 2039

183,042 191,783 195,315 208,851 216,605 224,099 231,342 238,342 2040

183,255 191,989 195,513 209,043 216,790 224,277 231,514 238,508 2041

183,466 192,193 195,710 209,233 216,973 224,454 231,685 238,674 2042

183,676 192,396 195,905 209,422 217,155 224,631 231,856 238,838 2043

183,885 192,597 196,100 209,609 217,337 224,806 232,025 239,002 2044

184,093 192,798 196,294 209,796 217,518 224,981 232,194 239,164 2045

184,299 192,997 196,486 209,983 217,697 225,154 232,361 239,327 2046

184,504 193,195 196,678 210,168 217,876 225,327 232,529 239,488 2047

184,708 193,393 196,869 210,352 218,055 225,499 232,695 239,649 2048

184,912 193,589 197,059 210,536 218,232 225,671 232,861 239,809 2049

185,114 193,785 197,248 210,718 218,409 225,842 233,025 239,968 2050

185,316 193,980 197,436 210,900 218,585 226,012 233,189 240,126 2051

185,516 194,173 197,623 211,082 218,760 226,180 233,352 240,283 2052

185,716 194,366 197,810 211,262 218,934 226,348 233,514 240,439 2053

185,914 194,559 197,996 211,441 219,107 226,515 233,675 240,593 2054

186,112 194,750 198,180 211,620 219,278 226,681 233,834 240,745 2055

186,309 194,940 198,364 211,796 219,449 226,844 233,991 240,896 2056

186,505 195,129 198,546 211,972 219,617 227,006 234,146 241,044 2057

186,700 195,317 198,727 212,146 219,784 227,166 234,298 241,189 2058

6 מתוך 3 עמוד



לישראל מחשמל חברת
רפט במועד שאירים קצבת של נוכחי ערן

 שיעור הגרות
 ריאלית ריבית

להיוון: 1,250 הבסיס: קצבת

60% זוג: לבן/בת קצבה אחוזי

30% יתום: לבל קצבה אחוזי

100%
 מקסימליים קצבה אחוזי
השאירים: לכלל

אשה העובד: מין
פטירתו במועד העובד מל פטירתו במועד העובד גיל פטירת! במועד העובד גיל פטירתו גועד

57 56 55 54 53 52 51 50

פטירה שנת

143,966 148,477 152,904 157,201 161,431 165,538 169,527 173,401 2017

144,407 148,900 153,309 157,589 161,803 165,894 169,867 173,727 2018

144,839 149,314 153,706 157,970 162,167 166,242 170,200 174,045 2019

145,262 149,720 154,096 158,343 162,524 166,584 170,527 174,357 2020

145,677 150,117 154,477 158,708 162,874 166,919 170,847 174,664 2021

146,084 150,507 154,851 159,066 163,217 167,247 171,161 174,964 2022

146,482 150,889 155,217 159,417 163,553 167,569 171,469 175,258 2023

146,873 151,264 155,576 159,761 163,883 167,885 171,771 175,547 2024

147,256 151,631 155,928 160,099 164,207 168,195 172,067 175,830 2025

147,632 151,991 156,273 160,430 164,524 168,499 172,358 176,108 2026

148,000 152,344 156,612 160,755 164,835 168,797 172,643 176,381 2027

148,361 152,691 156,945 161,073 165,141 169,089 172,923 176,649 2028

148,716 153,031 157,271 161,386 165,440 169,376 173,198 176,912 2029

149,064 153,365 157,591 161,693 165,735 169,659 173,469 177,171 2030

149,406 153,692 157,906 161,995 166,024 169,936 173,734 177,425 2031

149,741 154,014 158,214 162,291 166,308 170,208 173,995 177,675 2032

150,071 154,330 158,518 162,582 166,587 170,476 174,251 177,921 2033

150,394 154,641 158,816 162,869 166,862 170,739 174,504 178,163 2034

150,713 154,946 159,109 163,150 167,132 170,998 174,752 178,401 2035

151,025 155,246 159,397 163,427 167,398 171,253 174,997 178,636 2036

151,333 155,542 159,681 163,699 167,659 171,504 175,238 178,867 2037

151,635 155,832 159,960 163,967 167,917 171,752 175,475 179,095 2038

151,933 156,118 160,235 164,232 168,171 171,996 175,710 179,320 2039

152,226 156,400 160,506 164,492 168,421 172,236 175,941 179,542 2040

152,515 156,678 160,773 164,749 168,668 172,474 176,169 179,763 2041

152,799 156,951 161,036 165,002 168,912 172,708 176,396 179,982 2042

153,080 157,221 161,296 165,252 169,153 172,941 176,621 180,200 2043

153,357 157,488 161,553 165,500 169,392 173,173 176,845 180,416 2044

153,630 157,751 161,806 165,745 169,630 173,403 177,067 180,630 2045

153,900 158,011 162,058 165,989 169,866 173,631 177,288 180,844 2046

154,167 158,270 162,309 166,232 170,101 173,858 177,508 181,056 2047

154,432 158,527 162,558 166,473 170,334 174,084 177,726 181,268 2048

154,696 158,782 162,805 166,713 170,566 174,309 177,943 181,478 2049

154,959 159,037 163,052 166,951 170,797 174,533 178,160 181,687 2050

155,220 159,290 163,297 167,189 171,027 174,755 178,375 181,896 2051

155,480 159,541 163,541 167,425 171,256 174,977 178,590 182,103 2052

155,738 159,792 163,784 167,661 171,484 175,198 178,803 182,310 2053

155,996 160,042 164,026 167,895 171,712 175,418 179,016 182,515 2054

156,253 160,291 164,267 168,129 171,938 175,636 179,228 182,720 2055

156,509 160,539 164,508 168,362 172,163 175,854 179,439 182,924 2056

156,764 160,786 164,747 168,593 172,387 176,072 179,648 183,127 2057
157,018 161,032 164,985 168,824 172,611 176,288 179,857 183,328 2058

6 מתוך 4 עמוד ? /



לישראל מחשמל חברת
הפט במועד שאיריס מצבת של גוכחי ערך

 שיעור תנחת
 ריאלית ריבית

להיוון: 1,250 הבסיס: קצבת

60% זוג: לבן/בת קצבה אחוזי

30% יתום: לכל קצבה אחוזי

100%
 מקסימליים קצבה אחוזי
השאירים: לכלל

אשת העובד: מין
פטירתו במועד תעובד גיל

65 64 63 62 61 60 59 58

פטירה שנת

114,137 117,603 121,073 124,665 128,336 132,124 135,997 139,931 2017

114,625 118,090 121,558 125,146 128,812 132,593 136,458 140,383 2018

115,104 118,567 122,033 125,618 129,279 133,053 136,910 140,826 2019

115,574 119,035 122,500 126,081 129,736 133,504 137,353 141,260 2020

116,036 119,495 122,957 126,536 130,185 133,946 137,788 141,685 2021

116,488 119,946 123,406 126,981 130,625 134,379 138,213 142,101 2022

116,933 120,388 123,847 127,418 131,056 134,804 138,631 142,510 2023

117,369 120,823 124,279 127,847 131,479 135,221 139,040 142,910 2024

117,798 121,249 124,704 128,268 131,895 135,630 139,442 143,303 2025

118,219 121,668 125,120 128,680 132,302 136,031 139,835 143,688 2026

118,632 122,079 125,529 129,086 132,702 136,425 140,222 144,066 2027

119,038 122,483 125,931 129,484 133,095 136,811 140,601 144,437 2028

119,437 122,880 126,325 129,875 133,480 137,190 140,973 144,801 2029

119,830 123,270 126,713 130,258 133,858 137,562 141,338 145,158 2030

120,215 123,653 127,094 130,635 134,230 137,928 141,696 145,508 2031

120,594 124,030 127,468 131,005 134,595 138,287 142,048 145,852 2032

120,967 124,400 127,835 131,369 134,954 138,639 142,394 146,190 2033

121,334 124,765 128,197 131,727 135,306 138,986 142,734 146,522 2034

121,695 125,123 128,553 132,079 135,653 139,326 143,068 146,849 2035

122,050 125,476 128,902 132,425 135,993 139,661 143,396 147,169 2036

122,400 125,823 129,246 132,765 136,329 139,991 143,719 147,485 2037

122,744 126,164 129,585 133,100 136,658 140,315 144,036 147,795 2038

123,083 126,501 129,919 133,430 136,983 140,634 144,349 148,101 2039

123,418 126,832 130,248 133,754 137,303 140,948 144,657 148,402 2040

123,747 127,159 130,571 134,074 137,618 141,257 144,960 148,698 2041

124,072 127,481 130,891 134,389 137,928 141,562 145,258 148,990 2042

124,393 127,799 131,205 134,700 138,234 141,862 145,553 149,277 2043

124,710 128,112 131,516 135,007 138,536 142,159 145,843 149,561 2044

125,022 128,422 131,822 135,310 138,833 142,451 146,130 149,841 2045

125,331 128,728 132,125 135,608 139,127 142,740 146,413 150,118 2046

125,636 129,030 132,424 135,904 139,418 143,025 146,692 150,391 2047

125,938 129,329 132,720 136,196 139,705 143,307 146,969 150,662 2048

126,237 129,624 133,012 136,484 139,989 143,586 147,243 150,931 2049

126,532 129,917 133,302 136,770 140,270 143,863 147,515 151,199 2050

126,825 130,207 133,589 137,053 140,549 144,138 147,786 151,465 2051

127,116 130,494 133,873 137,334 140,827 144,412 148,056 151,730 2052

127,404 130,779 134,155 137,614 141,104 144,686 148,325 151,995 2053

127,690 131,063 134,437 137,893 141,380 144,958 148,593 152,258 2054

127,975 131,346 134,718 138,172 141,656 145,230 148,860 152,520 2055

128,259 131,629 135,000 138,451 141,931 145,501 149,127 152,781 2056

128,544 131,912 135,281 138,729 142,205 145,771 149,392 153,042 2057

128,829 132,195 135,561 139,007 142,479 146,041 149,658 153,302 2058

6 מתוך 5 עמוד



לישראל מחשמל חברת
הפט במועד שאירים קצבת של נוכחי ערך

 שיעור הנחת
 ריאלית ריבית

להיוון: 1,250 הבסיס: קצבת

60% זוג: לבן/בת קצבה אחוזי

30% יתום: לכל קצבה אחוזי

100%
 מקסימליים קצבה אחוזי
השאירים: לכלל

אשה העובד: מין

66

פטירה שנת

110,626 2017

111,115 2018

111,595 2019

112,067 2020

112,530 2021

112,984 2022

113,430 2023

113,868 '2024

114,299 2025

114,722 2026

115,137 2027

115,545 2028

115,946 2029

116,341 2030

116,728 2031

117,110 ,2032

117,485 2033

117,854 2034

118,217 2035

118,575 2036

118,927 2037

119,274 2038

119,616 2039

119,953 2040

120,286 2041

120,613 2042

120,937 2043

121,256 2044

121,572 2045

121,884 2046

122,192 2047

122,497 2048

122,798 2049

123,097 2050

123,393 2051

123,687 2052

123,978 2053

124,267 2054

124,554 2055

124,841 2056

125,127 2057

125,414 2058

6 מתוך 6 עמוד J .ק  r



ל1מ ם * שראל ו לי

עובד של ועד

 ריבית 1w»w תנחת
לוזימן: ריאלית

S 3 * 1,25D «1ר ס:0ז י

6 0 *

1
n» ת ב זוג: לבן/

*סג ה ווזי ב צ ם: לכל ק תו י

100*

|r< ומי B ם י לי מ עי ק כלל מ  ל
■ ר י » י
H r

ד ב ג ר: ב עו ה )
w מ׳מבד גיל a a תינד גיל ססירתי ד«םח<ד««ידתי3«<לחימ un*oa בסתר מיסוכד גיל סםיתמ מזי׳נד ה״מבד גיל un»v& מיינד ו

<3 ■42 <1 M 4 ־3? 1 3s 37
z }

S£

־< י ‘
* i*
< •32 * ־  JJ ־30 2t ׳ ־7■ U

» « .& / צסורה ■

260,224 266,340 272,245 277,944 283,445 288,754 290,229 295,299 300,192 301,510 303,671 292,537 282,583 270,954 262,250 254,874 249,783 246,648

H —

2017

260,429 266,537 272,432 278,122 283,615 288,916 290,385 295,447 300,334 301,645 303,801 292,660 282,701 271,067 262,358 254,977 249,882 246,742 2018

260,632 266,730 272,616 278,298 283,783 289,077 290,538 295,593 300,474 301,779 303,928 292,782 282,818 271,179 262,465 255,079 249,979 246,835
2019 | H

260,831 266,919 272,797 278,471 283,948 289,234 290,688 295,737 300,611 301,910 304,054 292,903 282,933 271,289 262,570 Z5S,179 250,075 246,927
» ! 8 — 

2020 w

261,027 267,106 272,975 278,641 284,111 289,390 290,837 295,879 300,747 302,040 304,178 293,022 283,047 271,397 262,674 255,279 250,170 247,018 2021

261,219 267,290 273,151 278,809 284,271 289,543 290,983 296,019 300,881 302,168 304,301 293,139 283,159 271,504 262,776 255,377 250,264 247,107 2022 1
261,409 267,471 273,324 278,974 284,429 289,694 291,228 296,157 301,013 302,295 304,422 293,255 283,269 271,610 262,877 255,473 250,356 247,196 2023 9
261,596 267,650 273,495 279,137 284,585 189,843 291,270 296,294 301,143 302,419 304,541 293,369 283,379 271,715 262,977 255,569 250,447 247,282 2024

261,780 267,825 273,663 279,298 284,738 289,990 291,411 296,428 301,272 302,543 304,659 293,481 283,486 271,818 263,076 255,663 250,537 247,368 5 H20־

261,961 267,999 273,828 279,457 284,890 290,135 291,550 296,562 301,399 302,664 304,775 293,593 283,593 271,919 263,173 255,755 250,625 247,452 w־־־
207

262,140 268,170 273,992 279,613 285,039 290,278 291,687 296,692 301,525 302,784 304,890 293,703 283,698 272,020 263,268 255,847 250,712 247,535
20.

262,316 268,339 274,153 279,767 285,187 290,419 291,822 296,822 301,649 302,903 3OS,003 293,811 283,801 272,118 263,362 255,936 250,797 247,616 2028 j 9

262,490 268,505 274,313 279,920 28S,333 290,559 291,955 296,950 301,771 303,020 305,115 293,918 283,903 272,215 263,455 256,024 250,881 247,695 2029 ™

262,662 268,669 274,470 280,070 285,477 290,697 292,087 297,076 301,892 303,135 305,225 294,023 284,003 272,311 263,546 256,111 250,963 247,773
2030

262,832 268,832 274,625 280,219 285,619 290,833 292,218 297,200 302,011 303,249 305,334 294,127 284,102 272,405 263,635 256,196 251,044 247,849 2031 9
262,999 268,992 274,779 280,366 285,760 290,967 292,346 297,323 302,128 303,361 305,441 294,228 284,199 272,497 263,723 256,278 251,122 247,923 2032 ' H

263,164 269,150 274,930 280,511 285,899 291,100 292,473 297,445 302,244 303,472 305,546 294,329 284,294 272,588 263,808 256,359 251,198 247,994
2033

263,328 269,307 275,080 280,654 286,036 291,231 292,598 297,564 302,358 303,580 305,650 294,427 284,388 272,676 263,892 256,438 251,272 248,064 2054 f

263,489 269,461 275,228 280,795 286,171 291,360 292,721 297,682 302,470 303,687 305,751 294,525 284,479 272,762 263,973 2S6,514 251,344 248,130
2־55 |

263,648 269,614 275,374 280,935 286,304 291,487 292,843 297,797 302,580 303,792 305,851 294,617 284,568 272,846 264,052 256,588 251,412 248,194
2036

263,806 269,764 275,518 281,073 286,435 291,613 292,962 297,911 302,689 303,894 30S,948 294,709 284,654 272,927 264,128 256,659 251,479 248,256
2037 H

263,961 269,913 275,660 281,208 286,565 291,736 293,080 298,023 302,795 303,995 306,043 294,799 284,738 273,006 264,201 256,727 251,542 248,314
2038 H

264,115 270,060 275,800 281,342 286,692 291,857 293,195 298,132 302,898 304,093 306,135 294,886 284,820 273,082 264,272 256,793 251,602 248,370
2039

264,266 270,204 275,938 281,473 286,817 291,976 293,308 298,239 302,999 304,188 306,225 294,970 284,898 273,155 264,339 256,855 251,659 248,422 w ° . ■ J

264,415 270,346 276,073 281,602 286,940 292,093 293,419 298,344 303,098 304,281 306,311 295,050 284,973 273,224 264,404 256,914 251,714 248,472 ־ 1 2״

264,562 270,487 276,207 281,729 287,061 292,207 293,526 298,445 303,193 304,370 306,395 295,128 285,045 273,291 264,465 256,970 251,765 248,518
2042

264,707 Z70,624 276,338 281,854 287,178 292,318 293,632 298,544 303,286 304,456 306,475 295,202 285,114 273,354 264,522 257,023 251,813 248,562 2043 R R |

264,849 270,760 276,466 281,975 187,293 292,417 293,733 298,639 303,375 304,539 306,551 295,273 285,179 273,413 264,577 257,072 251,857 248,602
204*. I ■

264,989 270,892 276,592 282,094 287,405 292,532 293,832 298,731 303,460 304,618 306,624 295,340 285,240 273,469 264,628 257,118 251,899 248,640
2045

265,126 271,022 276,714 282,209 287,514 292,634 293,926 298,819 303,542 304,693 306,694 295,404 285,298 273,522 264,675 257,161 2S1,938 248,674
2046 M

265,259 271,148 276,834 282,322 287,619 292,731 294,017 298,904 303,619 304,765 306,759 295,463 285,352 273,571 264,720 257,201 251,974 248,707 2־47 9

265,390 271,271 276,949 282,430 287,720 292,825 294,104 298,984 303,693 304,833 306,821 295,519 285,403 273,617 264,761 257,238 252,007 248,737
2048

265,517 271,391 277,061 282,534 287,817 292,915 294,187 299,060 303,763 304,896 306,879 295,572 285,450 273,659 264,799 257,273 252,038 248,764
2049 n

265,641 271,506 277,169 282,634 287,909 293,001 294,266 299,132 303,829 304,956 306,933 295,620 285,494 273,699 264,835 257,304 252,066 248,790

~T 2־5־

265,760 271,618 277,272 282,730 287,998 293,082 294,340 299,200 303,890 305,012 306,983 295,666 285,535 273,735 264,867 257,334 252,093 248,814
2051

265,875 271,724 277,371 282,821 288,082 293,159 294,410 299,263 303,948 305,063 307,030 295,708 285,572 273,769 264,898 257,361 252,117 24B,836
2052 M

265,985 271,826 277,465 282,908 288,161 293,231 294,476 299,323 304,001 305,112 307,073 295,746 285,607 273,800 264,926 257,386 252,140 248,857
2־55 |

266,090 271,923 277,554 282,989 288,235 293,299 294,537 299,378 304,051 305,156 307,113 295,782 285,639 273,829 264,952 257,410 252,161 248,876
H

2054

266,190 272,015 277,639 283,066 288,305 293,362 294,594 299,429 304,097 305,197 307,150 295,815 285,669 273,856 264,976 257,432 252,181 248,894
2055 I B

266,285 272,103 277,718 283,138 288.370 293,420 294,647 299,477 304,140 305,236 307,184 295,846 285,697 273,881 264,998 257,452 252,200 248,911
2־56 |

266,375 272,184 277,792 283,206 288,431 293,475 294,696 299,520 304,179 305,271 307,216 295,875 285,722 273,904 265,019 257,471 252,217 248,926
--------------------

2057

266,459 272,261 277,862 283,268 288,487 293,525 294,741 299,561 304,215 305,303 307,245 295,901 285,746 273,926 265,039 257,489 252,233 248,941
2058



ת ל4■ בר שראל מ לי

( ד ע ו רה8מ ד סי ב עו של

 ריבית שילוד הגחת
 להיוון: ריאלית

*35 1,250 : וז*1/י ס ^י ב כ

מי■ ת ה2™" ח ב זוג: לבן/

3 0 * מי ת ת ב צ ם: לכל ק תו י

100*
חי ם ה99 ח י לי מ סי ק  לכלל מ
499שאי
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168,935 172,758 177,794 181,845 185,957 190,021 194,051 198,079 205,400 210,026 214,808 224,472 229,081 236,293 238,447 251,965 258,372 2017

169,410 173,216 178,236 182,270 186,363 190,408 194,420 198,430 205,735 210,345 215,112 224,761 229,357 236,556 238,697 V & tf A 252,191 258,588 2018

169,874 173,665 178,669 182,687 186,761 190,787 194,782 198,775 206,063 210,658 225,410 225,045 229,627 236,813 238,943 245,798 252,414 258,801 ■
170,328 174,104 179,092 183,095 187,150 191,158 195,136 199,112 206,385 210,964 215,702 225,323 229,893 237,066 239,183 246,027 252,633 259,009 2020 9
170,773 174,534 179,507 183,495 187,532 191,522 195,483 199,443 206,701 211,265 215,989 225,596 230,153 237,314 239,420 246,253 252,848 259,U 4 2021

171,209 174,955 179,914 183,886 187,905 191,879 195,823 199,768 207,010 211,560 216,270 225,865 230,409 237,558 239,652 246,474 253,059 259,416 2022

171,637 175,368 180,312 184,270 188,272 192,229 196,157 200,086 207,314 211,850 216,546 226,128 230,660 237,797 239,881 246,692 253,267 259,615 202 , 1
172,055 175,773 180,702 184,646 188,631 192,571 196,484 200,399 207,61Z 212,134 216,818 226,387 230,907 238,033 240,106 246,907 253,472 259,810 2024

172,466 176,169 181,085 185,015 188,983 192,908 196,806 200,705 207,904 212,413 217,084 226,641 231,150 238,265 240,327 247,118 253,674 260,003 2025 1
172,868 176,558 181,460 185,377 189,329 193,238 197,121 201,006 208,192 U 2,688 217,346 226,891 231,388 238,493 240,545 247,326 253,872 260,193 202׳ 9

173,263 176,940 181,829 185,732 189,668 193,562 197,431 201,302 208,474 U 2 ,958 217,604 227,137 231,623 238,717 240,759 247,531 254,068 260,380
20*

173,651 177,315 182,191 186,080 190,001 193,881 197,735 201,593 208,752 213,223 217,857 227,379 231,855 238,938 240,970 247,733 254,261 260,564 2028 ■

174,031 177,683 182,546 186,422 190,329 194,194 198,034 201,879 209,025 213,484 218,107 227,618 232,082 239,156 241,178 247,931 254,451 260,746
2 2 ־ ,  I

174,405 178,044 182,894 186,759 190,650 194,501 198,328 202,160 209,294 213,741 218,352 227,853 232,307 239,370 241,383 248,128 254,639 260,926
2030

174,772 178,399 183,237 187,089 190,967 194,804 198,618 202,437 209,559 213,994 218,594 228,084 232,528 239,582 241,586 248,321 254,824 261,103 2031 I
175,133 178,748 183,574 187,414 191,278 195,102 198,902 202,709 209,819 214,243 218,833 228,312 232,746 239,791 241,785 248,512 255,007 261,278 1 0 ־2,

175,488 179,092 183,906 187,734 191,584 195,395 199,183 202,977 210,076 214,489 219,068 228,537 232,961 239,996 241,982 248,701 255,187 261,451
2033

175,838 179,429 184,232 188,049 191,885 195,683 199,459 203,242 210,329 214,731 219,299 228,759 233,174 240,200 242,177 248,887 255,366 261,621
2034 R■

176,181 179,762 184,553 188,358 192,182 195,967 199,731 203,502 210,579 214,970 219,528 228,978 233,383 240,400 242,369 249,071 255,542 261,790

2 0 ,8  |

176,520 180,089 184,869 188,663 192,474 196,247 199,999 203,759 210,825 215,205 219,754 229,194 233,590 240,598 242,559 249,252 255,715 261,956
2036

176,853 180,412 185,181 186,964 192,762 196,523 200,264 204,013 211,067 215,438 219,976 229,407 233,794 240,794 242,746 249,432 255,887 262,121 2°32 n
177,181 180,729 185,488 189,260 193,046 196,796 200,525 204,263 211,307 215,667 220,196 229,618 233,996 240,987 242,931 249,609 256,057 262,283

2 0 ,8  9
177,505 181,043 185,791 189,553 193,326 197,064 200,782 204,510 211,544 215,894 220,414 229,826 234,196 241,178 243,114 249,784 256,225 262,444

2039

177,825 181,352 186,089 189,841 193,603 197,329 201,036 204,753 211,777 216,118 220,628 230,032 234,393 241,367 243,295 249,957 256,390 262,602 _n 20"י

178,140 181,656 186,384 190,125 193,876 197,591 201,288 204,994 212,008 216,340 220,840 230,235 234,588 241,554 243,473 250,128 256,554 262,758 I ־ 2״

178,451 181,957 186,675 190,406 194,145 197,850 201,536 205,232 212,236 216,558 221,050 230,436 234,780 241,738 243,650 250,297 256,715 262,912
9

2042

178,758 182,255 186,962 190,683 194,411 198,105 201,781 205,467 212,462 216,774 221,257 230,634 234,970 241,920 243,824 250,463 256,874 263,064 2043 I■—
179,061 182,548 187,246 190,957 194,674 198,358 202,023 205,700 212,685 216,988 221,462 230,830 235,158 242,100 243,996 250,628 257,031 263,213 9204 W
179,361 182,838 187,526 191,228 194,93S 198,607 202,262 205,929 212,905 217,199 221,664 231,024 235,343 242,277 244,165 250,789 257,185 263,360

־'י־9
2045

179,657 183,125 187,803 191,496 195,192 198,854 202,499 206,156 213,123 217,408 221,864 231,215 235,526 242,452 244,332 250,948 257,336 263,504
2046 « _

179,950 183,409 188,077 191,761 195,446 199,098 202,733 206,381 213,338 217,614 222,062 231,404 235,707 242,624 244,496 251,105 257,485 263,645 20״ 9

180,240 183,689 188,349 192,022 195,697 199,339 202,965 206,603 213,550 217,818 222,256 231,590 235,884 242,793 244,658 251,258 257,631 263,784 5'I
2048

180,527 183,966 18B,617 192,281 195,946 199,578 203,193 206,822 213,760 218,019 222,448 231,774 236,059 242,960 244,816 251,409 257,774 263,918
2 M ,

180,810 184,241 188,882 192,537 196,191 199,813 203,419 207,039 213,968 218,217 222,638 231,954 236,231 243,124 244,972 251,556 257,913 264,050

181,091 184,513 189,144 192,790 196,434 200,046 203,643 207,252 214,172 218,412 222,824 232,132 236,400 243,284 245,124 251,700 258,048 264,177
2051

181,369 184,781 189,404 193,041 196,674 200,277 203,863 207,463 214,374 218,604 223,007 232,306 236,566 243,441 245,272 251,840 258,180 264,300
2052

181,644 185,047 189,661 193,288 196,912 200,504 204,081 207,671 214,572 218,793 223,187 232,477 236,728 243,594 245,416 251,975 258,307 264,419
2 0 5 , 9

181,917 185,310 189,914 193,533 197,146 200,728 204,295 207,876 214,767 218,979 223,364 232,644 236,886 243,743 245,556 252,106 258,429 264,532
2054

182,186 185,S71 190,165 193,774 197,377 200,949 204,506 208,077 214,959 219,161 223,536 232,807 237,039 243,887 245,691 252,232 258,546 264,641
2055

182,453 185,828 190,413 194,012 197,60S 201,167 204,714 208,275 21S,146 219,339 223,704 232,966 237,188 244,027 245,821 252,353 258,658 264,744
2056 9

182,716 186,082 190,658 194,247 197,829 201,381 204,917 208,468 215,330 219,513 223,868 233,120 237,332 244,161 245,946 252,469 258,765 264,842 9
2057

182,977 186,333 190,899 194,479 198,050 201,591 205,117 208,658 U S ,509 219,681 224,027 233,268 237,471 244,290 246,066 252,579 258,866 264,935
2058
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150,541 154,187 157,814 161,455 165,172

151,083 154,718 158,332 161,960 165,661 2018

151,613 155,237 158,840 162,454 166,141 201? H
152,132 155,746 159,337 162,938 166,610 2020 1
152,641 156,245 159,823 163,411 167,070 2021

153,140 156,733 160,300 163,875 167,520 ““ 1
153,62? 157,212 160,767 164,329 167,961 2022 R
154,108 157,681 161,225 164,775 168,393 2024

154,579 158,141 161,674 165,Z12 168,817 2025 M i

155,040 158,593 162,114 165,640 169,233
2026 W

155,493 159,036 162,546 166,060 169,641 20.

155,937 159,471 162,971 166,473 170,041 2028 ■

156,374 159,897 163,387 166,878 170,434 2־2, 1

156,803 160,317 163,796 167,276 170,820
2030

157,224 160,729 164,198 167,666 171,200 “גג ■
157,639 161,134 164,593 168,051 171,572 ’1

2032 >

158,046 161,533 164,981 168,428 171,939 2033

1S8,448 161,925 165,363 168,800 172,299 2034 ®

158,842 162,310 165,739 169,165 172,654
2035

159,231 162,690 166,110 169,525 173,003
2036

159,614 163,065 166,474 169,880 173,348 » »  M |

159,992 163,433 166,634 170,229 173,687 2038 { ■

160,364 163,797 167,188 170,574 174,021
2039

160,731 164,155 167,537 170,913 174,350
2040 M

161,093 164,S09 167,882 171,248 174,675 9
20״ ■

161,451 164,858 168,222 171,579 174,996
2042

161,804 165,203 168,558 171,905 175,313
«">’  M | ____

162,153 165,544 168,889 172,228 175,626 - l -
162,498 165,880 169,217 172,547 175,936

I

2045

162,839 166,213 169,542 172,862 176,241 2046 

163,177 166,543 169,862 173,175 176,544
2047 I

163,511 166,868 170,179 173,482 176,843
’̂ r

2048

163,842 167,191 170,493 173,787 177,139
2049

164,169 167,510 170,804 174,089 177,432 i
164,494 167,827 171,112 174,388 177,722

2051

164,813 168,140 171,417 174,684 178,009
2052

165,134 168,451 171,719 174,977 178,293
P W2059 M

165,450 168,758 172,018 175,267 178,575
2054

165,764 169,063 172,315 175,555 178,853
2055

166,074 169,366 172,609 175,840 179,129 1
166,383 169,666 172,900 176,122 179,402 R2057

166,688 169,963 173,188 176,402 179,672
2058
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ליח״פ תקופת,השאלתו בסיום מייחדת/ פרישת בתכנית לפורש וסילוק קבלה כתב :תצדון

:כדלקמן בזאת מאשר/ת ,__________שמספרה ת״ז נושא/ת ,___________הח״מ אני

לבין ביני עובד-מעסיק יחסי נותקו זה ובמועד_______ביום בחברה עבודתי את סיימתי .1

החברה.

 לרבות בחברה, עבודתי סיום עקב לי המגיעות הזכויות מלוא בגין תחשיב לי והוצג נערך .2
 ההסכם מתוקף זכאי אני להם לעניין] בהתאם [למחיקה העסקה סיום תנאי / הפרישה תנאי

זה, נספח מצורף אליו הקיבוצי") "ההסכם (להלן: 17.5.2018 מיום המיוחד הקיבוצי
זה. וסילוק קבלה כתב על חתימתי טרם

 בתחשיב המפורטים לעניין] בהתאם [למחיקה העסקה סיום תנאי / הפרישה תנאי כי לי ידוע .3
כי מועדפים תנאים הם לי שהוצג  על נקבעו בתחשיב, כמפורט הזכויות יתר עם ביחד הם ו
תיי כל את ממצים הם כי ההנחה בסיס בחברה. עבודתי לסיום בקשר זכויו

 בהתאם זכאי אני להם הסכומים כלל ותשלום הקיבוצי ההסכם הוראות לקיום בכפוף .4
 או תביעות כל לי תהיינה ולא לי אין כי ומתחייב מצהיר מאשר, הנני לי, שהוצג לתחשיב

 זכאי אני להן לזכויות בקשר בשמה, שפעל מי כלפי או מנהליה, או החברה כלפי טענות
בחברה. עבודתי סיום עקב

 בשל לי המגיעות הזכויות את תואם שהתחשיב בהנחה ניתן לעיל 4 בסעיף האמור הוויתור .5
 שנפלה טעות לגבי יחול לא והוא הקיבוצי, ההסכם מתוקף לרבות בחברה, עבודתי סיום

כאלה. שתהיינה ככל גוף נזקי בגין לתביעות בנוגע וכן כזו, שארעה ככל התחשיב, בביצוע

 מיתר לגרוע ומבלי הקיבוצי ההסכם פי על העסקה סיום תנאי הפרישה/ תנאי בעניין .6
 או אגיש אם כי ומצהיר מסכים אני בחברה, עבודתי סיום עם בקשר לי המגיעות הזכויות

 סיום תנאי / הפרישה לתנאי בקשר החברה כנגד תביעה מטעמי או בשמי מי יגיש אם
/ הפרישה לתנאי מעבר נוספות הטבות או סכומים לקבלת לעניין], בהתא□ [למחיקה העסקה

 למעט הקיבוצי, ההסכם לפי זכאי אני להם לעניין], בהתאם [למחיקה העסקה סיום תנאי
 העסקה סיום תנאי / הפרישה לתנאי זכאי אהיה ההסכם, לאכיפת תביעה של במקרה
 להחזיר מתחייב אני בלבד. אלו ולתנאים הקיבוצי בהסכם הקבועים לעניין] בהתאם [למחיקה
 והחברה כאמור, תביעה במסגרת לטובתי שייפסק עודף סכום כל דרישתה עם מיד לחברה
 שסכום ובלבד דין לכל בכפוף לי, המגיע סכום מכל העודף הסכום את לקזז רשאית תהיה

 ההסכם לפי זכאי אני להם ההעסקה סיום תנאי או הפרישה תנאי על יעלה לא הקיזוז

הקיבוצי.

 פיצויי לחוק 29 לסעיף בהתאם סילוק והודאת פשרה גם מהווה לעיל התחייבותי .7
.1963התשכ״ג- פיטורים,

- החתום על היום באתי ולראיה

____________:חתימה _____________:שם ____________: תאריך



עבודה והסכמי השכר אגף

ישראל מדינת
האוצר משרד

V

 התשע״ח באייר כ״ח
 2018 במאי 13

2018-17962שב.

לכבוד:
 טל רון יפתח מר

 דירקטוריון יו״ר
חשמל חברת

:לכבוד
 בלוך עופר מר

 מנכ״ל
חשמל חברת

בוצי הסכם אישור :הנדון שינוי (רפורמה מיוחד קי לבין בע״מ לישראל החשמל חברת בין 16.5.2018 מיום ארגוני) ו

החדשה הכללית העובדים הסתדרות

 מאשר הריני התקציב"), יסודות "חוק (להלן: 1985התשמ״ה- התקציב, יסודות לחוק א)(29 סעיף לפי לסמכותי בהתאם

שינוי (רפורמה המיוחד הקיבוצי שבהסכם והגמלאות הפרישה תנאי ואת ההעסקה תנאי את  בסמך, אשר ארגוני), ו

 החדשה הכללית העובדים הסתדרות לבין "החברה") (להלן: בע״מ לישראל החשמל חברת בין .1.^5.ג01%ביוב שנחתם

 או המיוחד" הקיבוצי "ההסכם (להלן: העובדים") "נציגות (להלן: החשמל חברת עובדי של הארצי העובדים וועד

להסכם. לנספחים גם הוא זה אישור זה. לאישורי מצ״ב האמור ההסכם "ההסכם"),

 הנסיבות ולנוכח בהם, הנובעות והתועלות חשיבותם בחברה, הארגוני והשינוי הרפורמה מהות לאור ניתן זה אישור

אין ,המקרה של הייחודיות אחרים. למקרים תקדים להוות כדי בו ו

 שנקבע במועד לתוקפו ייכנס והוא להסכם, ג בפרק כאמור המתלה התנאי בהתקיימות מותנה זה אישור של תוקפו

 העסקת הארכת בעניין להסכם ז פרק הוראות לגבי האמור, אף על להסכם. 7 בסעיף כאמור לתוקף ההסכם לכניסת

 הוראות ;ארעיים עובדים של נוספות קבוצות העסקת הארכת בעניין ט פרק הוראות לקביעות, מועמדים ארעיים עובדים

כן ג׳, דור לעובדי 2.33% בשיעור פיצויים לרכיב הפקדות הסכם לעניין יג׳ פרק  הסכם יישום בדבר 140 סעיף הוראות ו

מיידי. באופן לתוקף האישור ייכנס - 9.1.2018 מיום מסגרת

:הבאים ולסייגים להבהרות כפוף זה אישור

 אלא זה, אישור בנושא הקיבוצי ההסכם מכה שאינן כלשהן הטבות לאשר כדי זה באישור אין ספק, הסר למען .1

כיו״ב, תקנונים מנהגים, נוהגים, הסדרים, או אחרים הסכמים מכוח בין הקיבוצי, בהסכם מוזכרים אלו אם בין ו  ו

לאו. אם

בין בכתב בין וקביעות, החלטות הסדרים, כללים, לנהלים, אישור להוות כדי זה באישור אין ספק, הסר למען .2  ו

 מי או החברה, עובדי כלל על חלו אשר גמלאות תנאי או פרישה תנאי עבודה, תנאי שכר, שעניינם פה, בעל

 המדובר אם בין עובדים, קבוצת או עובד של בעניינו בפועל נהגו אם אף זה, הסכם לחתימת עובר מהם,

 יסודות לחוק 29 סעיף הוראות עם אחד בקנה עולים אינם שאלו ככל ארעיים, עובדים או קבועים בעובדים

התקציב.

02 - 5695353 :,פקס 02 - 5317111 טלי: 3100 ת.ד 9103002 ירושלים 1 קפלן רה'
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 הקיבוצי להסכם הפרישה תנאי בפרק המפורטים הפרישה לתנאי לרבות זה, באישור אין ספק, הסר למען .3

 חתימת ערב בחברה שהונהגו או שהוסכמו כפי תשלומם, לכללי או שכר לרכיבי אישור להוות כדי המיוחד,

 אינם שהם ככל שבנדון, ההסכם פי על החזרים או תשלומים לחישוב בחשבון מובאים אשר שבנדון, ההסכם

 בסיס על המחושבות הטבות לאשר כדי או התקציב, יסודות לחוק 29 סעיף הוראות עם אחד בקנה עולים

האמורים. הרכיבים

 בכפוף ניתן להסכם, הפרישה תנאי בפרק כאמור המיוחדת הפרישה תכנית במסגרת הפרישה תנאי אישור .4

להסכם. 26 בסעיף כאמור הפורשים העובדים גילאי ממוצע ביעד לעמידה

 על שיחתמו עתידיים קיבוציים הסכמים במסגרת שיקבעו להסדרים מראש אישור להוות כדי זה באישור אין .5

הצדדים, ידי על זה הסכם חתימת לאחר שיתקבלו הבנות או להחלטות או זה, בהסכם שנכתבו ההבנות בסיס

 הקיבוצי בהסכם נזכרים הם אם אף המיוחד, הקיבוצי ההסכם בהוראות שנקבעו הסכמות או למנגנונים בהתאם

שלהלן: והמנגנונים ההחלטות ההבנות, ההסכמים, זאת ובכלל זה, אישור נושא המיוחד

להסכם. 94 בסעיף כאמור ג׳ דור לעובדי פיצויים לרכיב הפקדות ביצוע בעניין הקיבוצי הסכם א.

בוצי הסכם ב. להסכם. 147-148 בסעיפים כאמור בחברה השכר מבנה שינוי את יסדיר אשר קי

בוצי הסכם ג. להסכם. 58.1 בסעיף כאמור המערכת ניהול בחברת השכר מבנה שינוי את יסדיר אשר קי

 באמצעות 0.15% מסגרת הסכם עלות מתוך 0.04% של בשיעור עלות מסגרת לחלוקת קיבוצי הסכם ד.

 חלוקת שייעוד מכך לגרוע מבלי להסכם, 140 בסעיף כאמור ג׳ דור לעובדי ההפרשות בסיס הגדלת

מאושר. הקיבוצי בהסכם המצויינת למטרה האמורה העלות

להסכם. 13ו- 12 בסעיפים כאמור המיוחדת הפרישה תוכנית במסגרת הפרישות יעדי פריסת עדכון ה.

להסכם. 95 בסעיף כאמור המסגרת הסכם לתקופת הרלוונטית השכר תוספות עלות מסגרת הקצאת ו.

 המערכת ניהול חברת של ההקמה בצוות העובדים של המלאות והפנסיה השכר זכויות לשמירת מנגנון ז.

להסכם. 66 בסעיף כאמור

להסכם. 119 בסעיף כאמור התשלום עידוד שכר תשלום שיטת שינוי ח.

להסכם. 127 בסעיף כאמור מונים ובקריאת השירות במוקדי העסקה והסדרי שכר תנאי ט.

הפרישה. תנאי בפרק כהגדרתה הגישור, פנסיית חישוב לעניין צבורה" ה״יתרה חישוב לאופן חלופה י.

הפרישה. תנאי בפרק כאמור הנוספת הקצבה של רכישה או תשלום ביצוע לאופן חלופה יא.

השכר. על הממונה אישור טעונים כאמור ומנגנונים החלטות הבנות, הסכמים,

ב במנגנון שיתקבלו להחלטות אישור להוות כדי זה באישור אין .6 שו הפרישה תנאי בפרק הקבוע דעות חילוקי יי

בהסכם.

 או המועסקים לעובדים וגמלאות פרישה שכר, עבודה, תנאי להסכם, 96.5 בסעיף מהאמור לגרוע מבלי ר.

 לאישור כפופים כלשהו, באופן כאמור האישיים החוזים עדכון או להסכם, בהתאם אישיים בחוזים שיועסקו

השכר. על הממונה

 מושאלים או המערכת, ניהול בחברת בחברה, ארעיים עובדים של העסקתם הארכת בדבר ההוראות באישור אין .8

התקציב. יסודות לחוק 29 סעיף מהוראות חורגים שהם ככל שכר, רכיבי לתשלום אישור להוות כדי ליח״פ,
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 או לתנאים אישור להוות כדי וכר, גמלאות או שכר, עבודה, תנאי שמירת שעניינן בהסכם להוראות באישור אין .9

התקציב. יסודות לחוק 29 מסעיף חורגות שהם ככל אלו, זכויות

 שהיא, סיבה מכל הנדרשים כיו״ב, או הסכמה אישור, במתן מהצורך לגרוע כדי זה באישור אין ספק, הסר למען .10

אחר. גורם מאת

רב, בכבוד

 השכר על והממונה מאוצר ד משו של הכללי המנהל
□ודהץכפועל) 1 והסכמי

העתק:

השכר על לממונה בכיר סגן מלכין, אפי מר

השכר על לממונה המשפטי היועץ אנצויג, ארז עו״ד

 החשמל חברת וארגון, אנוש משאבי סמנכ״ל אוברקוביץ, עמית מר

החשמל חברת עובדי של הארצי הוועד יו״ר צרפתי, דוד מר
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