
 

 

  ד� עדכו מידי                    ללקוחות    קבועי�     בלבד 

  2006    מאי                        יחסי עבודה/ביטוח פנסיוני

  

  וני מקי� בתעשיהיסביטוח פנ

  מבוא

  

מסגרת "הקרוי , בימי� אלה עתיד להתפרס� ברשומות ולהכנס לתוק	 צו הרחבה חדש בענ	 התעשיה  .1

  ".לביטוח פנסיוני מקי	 בתעשיה

  

אשר אינ� נמני� ,  ההרחבה החדש השלכות דרמטיות על חבויותיה� של מעסיקי� בענפי התעשיהלצו  .2

  .ע� החברי� בהתאחדות התעשייני� ובהתאחדות המלאכה והתעשיה

  

עלויות ההעסקה של מעסיקי� בענפי התעשיה בשיעור ניכר של לייקור , בהכרח, צו ההרחבה יביא עמו  .3

המסחר , צו בחתימת שר התעשיה(צאה מהוראה אדמיניסטרטיבית כתו, טק�המסורתיי� ובענפי ההיי

  .אשר ספק רב א� ניתנה הדעת על מלוא השלכותיה, )והתעסוקה

  

מהשלכותיו ונפרט ) בלבד(נציי$ מקצת , את עיקר הוראות הצו, בתמצית רבה, להל$ נסקור בחוזר זה  .4

  .בעקבותיו" שאלות פתוחות"מספר 

  

   לכניסת צו ההרחבה לתוק� החבות הפנסיונית עובר–רקע 

  

התאחדות התעשיני� המייצגת מפעלי� המעסיקי� יותר : בענ	 התעשיה שני ארגוני מעסיקי�  .5

  . עד עשרי� עובדי� מפעלי� המעסיקי�תגמעשרי� עובדי� והתאחדות המלאכה והתעשיה המייצ

  

י� על מנת לעקו	 שפותחו במרוצת השנ" פטנטי�"להבדיל מ(התאחדות התעשיני� החברי� מהמני$ ב  .6

מזה , בעקרו$, מחוייבי�, ")חבר נספח"או " חבר נלווה"כגו$ , החבויות מכח ההסכמי� הקיבוציי�את 

מכח ההסכ� הקיבוצי בדבר , יכת ביטוח פנסיוני מקי	 לעובדיה� בער,למעלה מעשרי� וחמש שני�

  .1979הנהגת פנסיה מקיפה בתעשיה משנת 

  

 �אשר ,  לתוק	 הסכ� קיבוצי חדש החל על מרבית חברי ההתאחדותנכנס, 1.9.2005ביו� , לאחרונה  .7

 מנסה להסדיר את סוג הביטוח –תו+ התעלמות מתמיהה מחקיקה שהוחקה כשבועיי� לפני חתימתו 

א+ אינו משנה את העקרו$ הבסיסי של ביטוח ,  ירכש$הגמל באמצעותיוני וכללי� לבחירת קופות סהפנ

  .פנסיוני מקי	 לעובדי�

  

לערו+ הסדרי ביטוח ,  א	 היא צד להסכ� קיבוצי המחייב חלק מחבריהחדות המלאכה והתעשיההתא  .8

החשמל והאלקטרוניקה , החיוב מוטל על מפעלי� בענפי המתכת. פנסיוני מקי	 לעובדי� בשורותיה�

  .ענפי� נוספי� כמפורט בהסכ� הקיבוצישורה של וב



  

רק בגינ� של מעסיקי� הנמני� ע� חברי אחד חלות , הוראות ההסכמי� הקיבוציי� שנסקרו לעיל  .9

א+ אינ$ חלות בגינ� של מעסיקי� שאינ� נמני� ע� החברי� בארגוני , מארגוני המעסיקי� ועובדיה�

  .המעסיקי�

  

על מעסיקי� לא מאורגני� חלי� צוי הרחבה המרחיבי� את הוראות ההסכמי� הקיבוציי� , ע� זאת  .10

  .אופ$ שחבות המעסיק הלא מאורג$ כפופה לצו ההרחבהב, או חלק מה�, באות� ענפי תעסוקה

  

לפיו הורחב במלואו ההסכ� הקיבוצי של התאחדות , נומלי� נוצר בענ	 התעשיה מצב א,בהקשר זה  .11

  במסגרת� מועסקי� פחות מעשרי� עובדי�המלאכה והתעשיה בגי$ מעסיקי� באות� ענפי פעילות

  .1979הקיבוצי של התאחדות התעשייני� משנת א+ לא הורחב ההסכ� , ")צו ההרחבה במלאכה("

  

כל מי שמעסיק יותר (על המעסיקי� הלא מאורגני� בענפי התעשיה בגינ� לא חל צו ההרחבה במלאכה   .12

מעשרי� עובדי� וכל מי שמעסיק פחות מעשרי� עובדי� בענפי תעשיה שאינ� מפורטי� בצו ההרחבה 

 המחייב לבטח את שכר היסוד של העובדי� בפנסית ,1966צו ההרחבה משנת , א� בכלל, חל, )במלאכה

שהג� שלא בוטל , 1964מאחר והוא נסמ+ על הסכ� קיבוצי משנת , תחולת הצו היתה בעיתית(יסוד 

  ).בוציי� שפורטו במבוא לד	 העדכו$יהפ+ לחסר נפקות בעקבות ההסכמי� הק

  

צו ההרחבה הנזכר , קיה מספקותשאינה נ, כי לפי פסיקת בית הדי$ הארצי לעבודה, בהקשר זה, יצוי$

  .חל רק בגינ� של עובדי כפי�

  

שאינה מתיימרת (טר� כניסת צו ההרחבה לתוק	 בטבלה הבאה , נית$ לסכ� את המצב בענפי התעשיה  .13

  :באופ$ הבא, )אלא לעיקר� בלבד, להתייחס לכל ההסדרי� בענפי התעשיה

  

  השכר המבוטח  החבות   המעסיק

  רבותכולל תוספות  השכר  הסדר פנסיוני מקי	  חבר בהתאחדות התעשיני�

  ) להל20$סעי	 : ראו(

חבר בהתאחדות המלאכה בענפי� 

  הנכללי� בהסכ� הקיבוצי

   כולל פרמיות מדודות בשכר משול  הסדר פנסיוני מקי	

  )30%עד (

מי שחל בגינו הסכ� קיבוצי מיוחד 

  )מפעלי(

  בהתא� להסכ�  בהתא� להסכ�

נפי�  בע– עובדי� 20מעסיק עד 

  הנכללי� בצו ההרחבה במלאכה

  שכר משולב כולל פרמיות מדודות   הסדר פנסיוני מקי	

  )30%עד (

  שכר היסוד ללא תוספות  )?(פנסית יסוד   כל היתר

  

, )קופות גמל(ננסיי� לחוק הפיקוח על שירותי� פי) א(20כי לאור הוראת סעי	 , בהקשר זה נציי$  .14

 לעובד את זכות הבחירה של סוג הביטוח הפנסיוני ושל ספק  המקנה,")חוק הגמל ("2005�ה"התשס

ת ההסכמי� הקיבוציי� וצוי ההרחבה לעני$ מתכונת ההסדר המקי	 משמעות הוראו, וניהביטוח הפנסי

, )ידי ועדה פריטטית וכיוצא באלה הוראות שנס לח$�ה ראשונה בקר$ פנסיה שתבחר עלבשיכ(

  .רי ברירת מחדל שהעובד רשאי שלא לקבל�מצטמצמת להיות� של ההסדרי� הנקובי� הסד



  

  צו ההרחבה החדש

  

  חלות

  

פרט ,  על כל המעסיקי� בענפי המלאכה והתעשיה על פי הקבוע בתחילתוצו ההרחבה החדש חל  .15

. למעסיקי� העורכי� הסדרי ביטוח פנסיוני מקיפי� לעובדיה� מכח הסכ� קיבוצי או צו הרחבה

 ה� תנאי� ,)דר פנסיוני מקי	 והסכ� קיבוצי או צו הרחבההס(כי התנאי� שפורטו לעיל , יודגש

  .מצטברי� לאי חלותו של צו ההרחבה

  

� קיבוציי� מינמנע מהתקשרות בהסכאשר , טק�החלק הארי של תעשית ההיי, למשל, כ+  .16

  .מחוייב לפעול לפי צו ההרחבה החדש, התאחדות התעשייני�ואינו נמנה ע� שההסתדרות צד לה� 

  

  :צו ההרחבה מחריג לכאורה ממסגרתו קבוצות עובדי� כמפורט להל$, ע� זאת  .17

  

נכות ,  ביטוח זיקנה�הסדר הכולל ג"עובדי� שביו� כניסת צו ההרחבה החדש לתוק	 יש לה�   17.1

 � שלא תיפחת מ�ושאירי� בקופת ביטוח המבוסס על תשלו� כספי התגמולי� ופיצויי הפיטורי

 מהשכר 75%ובד$ כושר עבודה בשיעור הדרוש להבטחת  ובנוס	 תשלו� במקרה של א18.33%

  ". מהשכר2.5%ו� המעביד לא יעלה על ובלבד שתשל

  

חוזה עבודה הכולל תשלומי� לקופת שביו� כניסת צו ההרחבה החדש לתוק	 יש לה� עובדי�   17.2

  .גמל לתגמולי� ולפיצויי� והוא חבר בקופת גמל

  

 אתלהחיל עליה� , בכתב, יוכלו לדרוש ממעסיק�, יל לע17.2 – 17.1העובדי� הנזכרי� בסעיפי (

  ).הוראות צו ההרחבה החדש

  

ובלבד שההסכ� , עובדי� שיתקבלו למפעל בו יש הסכ� או הסדר קיבוצי אחר לביטוח פנסיוני  17.3

  .האחר חל עליה�

  

כ$ עובדי� אשר בהתא� עובדי� שביו� כניסת צו ההרחבה החדש מבוטחי� בקר$ פנסיה ו  17.4

חייבי� להיות מבוטחי� בקר$ , פעללהסכמי� הקיבוציי� או הסדרי� קיבוציי� הקיימי� במ

  .א+ ה� אינ� מבוטחי� בפועל, פנסיה

  

  . שכירי� בעלי שליטהמי שהגיע לגיל הפרישה ופרש מהעבודה וכ$   17.5

  

  .18נוער עובד עד גיל   17.6

  

  



  

  

 בגינ� זרי� ועובדי� התעסוקה תבשירו המקובלת במסגרת יבוטחו אשר מהשטחי� עובדי�  17.7

, )הוגני� תנאי� והבטחת כדי$ שלא העסקה איסור (זרי� עובדי� בחוק' ד פרק הוראותיחולו 

  ).לטובת� קר$ הקמת (1991 � א"התשנ

  

  ).מצו ההרחבה, פרט להשמטות קלות, כי נוסח החריגי� צוטט, יצוי$(

  

  היק� החבות

  

מחייב לערו+ , כ� הקיבוצי החדש של התאחדות התעשיני�הזהה בהוראותיו להס, צו ההרחבה החדש  .18

כנגד ,  מהשכר הקובע12%תקציב מעביד של (לעובד הסדר ביטוח פנסיוני מקי	 באמצעות קר$ פנסיה 

תקציב (או פוליסות ביטוח מנהלי� )  מפיצויי הפיטורי� בגי$ השכר שבוטח בקר$ הפנסיה72% �פטור מ

כנגד פטור מלא מפיצוי , שת כיסוי לאובד$ כושר עבודה וכ$ תשלומי� לרכי13.33%מעביד של 

  ).פיטורי�

  

 ביטחו ממילא את –טק �תעשיית ההיי:  קל וחומר–שמרבית המעסיקי� בענפי התעשיה , כמדומה  .19

על , במקרה הרגיל, הביטוח נער+, דא עקא. עובדיה� בביטוח פנסיוני מקי	 טר� כניסת החוק לתוק	

  . רק על חלק ממנואו אפילו, שכר היסוד בלבד

  

ככינויי� " המעסיקי� הנאורי�("ההשלכות העיקריות של צו ההרחבה החדש בגינ� של מעסיקי� אלה   .20

 שקיימת הרחבה משמעותית ביותר של בסיס השכרנובעות מ, )היועצי� הפנסיוניי�חלק מידי �על

בסיס לחישוב פיצויי  המהווה –חובה לבטחו מכח צו ההרחבה החדש ואשר כולל בנוס	 לשכר המשולב 

  : ג� את מרכיבי השכר הבאי�–פיטורי� 

  

 30%ל העולה על "ובלבד שפרמיה יומית כנ) פרמיות מדודות(הממוצע החודשי של שכר העידוד   20.1

  .של השכר לא תובא בחשבו$

  

הממוצע החודשי של שכר עידוד בעד תפוקה שאיננו מבוסס על נורמות ייצור שנקבעו על פי   20.2

 של השכר הרגיל 30%ל העולה על "ובלבד שהתשלו� היומי הנ) פרמיה לא מדודה(יצור שיטת י

  .לא יובא בחשבו$

  

ל "ובלבד שהתשלו� היומי הנ) שכר קבלני(הממוצע החודשי של השכר לפי כמות התוצרת   20.3

  .  של השכר היומי הרגיל לא יובא בחשבו30%$העולה על 

  

י ההסכ� הקיבוצי הכללי החל "המשולמת עפ"� לתוספת תוספת עבור עבודה במשמרות בהתא  20.4

  ."על המפעל

  

, תוספת מיוחדת המשולמת לעובד בגי$ עבודה בהתא� לתנאי� מיוחדי� או בסביבה מיוחדת  20.5

  .א� היא נהוגה ומשולמת בפועל לאותו עובד



  

  

  ותגמולי5% תגמולי עובד בשיעור(בשיעורי� מופחתי� , בגינ� יופרשותשלומי� מדמי הבראה   20.6

  ).5%  בשיעורמעביד

  

, ג� מעסיקי� בענפי התעשיה שערכו לעובדיה� ביטוח פנסיוני מקי	 ללא קשר לצו ההרחבה, הנה כי כ$  .21

יחויבו להגדיל את תשלומיה� ולבטח את מלוא שכר היסוד ורכיבי שכר נוספי� אשר באופ$ מסורתי 

שכר הרגיל של עובדיו שה� עובדי משמרות למעסיק שביטח את ה: לדוגמא. אינ� רכיבי� פנסיוניי�

 על עלויות השכר בגי$ עובדי� שס+ כל השתכרות� 10% �תיתוס	 עלות של כ, פרמיותלהזכאי� ג� 

  . משכר היסוד50% �כתוצאה מפרמיות ומתוספת משמרות מגיעה ל

  

  :שאנו רואי� לנכו$ לציינ�, שחלק� סמוי מהעי$, לצו ההרחבה מספר היבטי�  .22

  

הנובע מרצונ� של ,  ההרחבה מבטל את התמרי1 השלילי להצטרפות להתאחדות התעשיני�צו  22.1

לנוכח הזהות בי$ ההסכ� הקיבוצי לצו , מעסיקי� להיות מחו1 למסגרת ההסכמי� הקיבוציי�

  .ההרחבה

  

 לחוק פיצוי פיטורי� הוחל על כלל המעסיקי� 14הפטור מהשלמת פיצוי פיטורי� מכח סעי	   22.2

  .בתעשיה

  

גבוה בשיעור ניכר , היק	 החבות הפנסיונית בעקבות האקט האדמינטרטיבי של צו ההרחבה  22.3

  .טיוטות השונות של הצעות חוק פנסית חובהדמהחבות אליבא 

  

  .ולכ$ צו ההרחבה אינו חל בגינ�" ענ	 התעשיה"מעסיקי� שוני� יטענו כי אי$ ה� נמני� ע�   22.4

  

  .כדי למלט עצמ� מהוראות צו ההרחבה, קי� שלא בתעשיההצטרפות מעסיקי� לארגוני מעסי  22.5

  

עולות שאלות רבות שמקצת$ נובעות מניסוחיו הלא ברורי� של ההסכ� , מקריאתו של צו ההרחבה  .23

  .הקיבוצי שבבסיסו ומקצת$ מאי התאמת ההסכ� הקיבוצי לחקיקה החדשה

  

  :להל$ נציג מקצת בלבד מהשאלות המתעוררות בעקבות צו ההרחבה  .24

  

הא� :  לדוגמא.) לד	 העדכו17$סעי	 (פרשנות ההוראות המחריגות עובדי� מתחולת צו ההרחבה   24.1

אינו בנסיבות בה$ ההסכ� , י של עובדיומעסיק שיהיה צד להסכ� שיער+ בעתיד לביטוח פנסיונ

מפעל בו יש הסכ� "יסווג כ, מחייב את ביטוח� של כל רכיבי השכר שיש לבטח� לפי צו ההרחבה

  ). לעיל17.3סעי	 " (לביטוח פנסיוני... ראח

  

בצו ההרחבה " ברירות המחדל"היחס בי$ הוראות צו ההרחבה לבי$ הסדרי� מפעליי� בכלל ובי$   24.2

  . בפרטובהסדר המפעלי

  



  

ביחס לעובדי� קיימי� ולהסדרי� , המשמעות של החלת הפטור מתשלומי פיצוי פיטורי�  24.3

  .קיימי�

  

שבהוראה הקובעת כי על שכר בגינו מועברי� תשלומי� לקופות )  חוסר ההגיו$:או שמא(ההגיו$   24.4

לנוכח זכות ,  לחוק פיצוי פיטורי�14לא תחולנה הוראות הפטור מכח סעי	 , גמל לתגמולי�

  .הבחירה המוקנית לעובד מכח חוק הגמל

  

יש להניח , למשל, כ+).  לעיל20סעי	 (דינ$ של תוספות שכר שאינ$ נכללות בתוספות הפנסיוניות   24.5

  .י� חדשי� לתוספות שכינויי$ בעיתי מנקודת ראות� של המעסיקי�שבעתיד ינתנו כינוי

  

תחולת צו ההרחבה על מעסיקי� העוסקי� בענפי פעילות שאינ� ענפי פעילות תעשייתיי�   24.6

  . בתי תוכנהכגו$, מובהקי�

  

  הערה

  

מתייחסת לכל היבטי צו ההרחבה והוראותיו ואי$ אי$ היא . היא סקירה כללית בלבדהסקירה דלעיל   .25

, להציג, איפוא, תכלית הסקירה הוא. היא מתיימרת למצות את ההשלכות והתהיות העולות מקריאתו

  .תמודדות עמובהאת חידושו של צו ההרחבה וחלק מהקשיי� , בקוי� כלליי� בלבד

  

*  *  *  

  

  . שנתבקשככל, נשמח לעמוד לרשותכ� במת$ הבהרות והסברי� נוספי�
  

  

  

 ,בברכה

  

  'רועי פוליאק ושות

        די$�עורכי       

  

  

  


