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בין נשיאות הארגונים העסקיים לבין הסתדרות העובדים הכללית כללי נחתם הסכם קיבוצי  /046102-ב

 .החדשה

, שמרחיב את ההסכם בדבר הגדלת ההפרשות לביטוח פנסיוני במשק הרחבהנחתם צו  1106102-ב

 בישראל. סיקיםהקיבוצי הנ"ל על כל העובדים והמע

 תקציר הוראות צו ההרחבה:להלן  

 הפקדה לרכיב התגמולים:. 0

, בשתי %/-תגמולי עובד יוגדלו לשיעור ההפקדה לו 6%./-ל תגמולי המעסיק יוגדלההפקדה לשיעור  

 פעימות:

 

 

  

 

 הפקדה לביטוח אובדן כושר עבודה בפוליסת מנהלים:. 6

אובדן כושר הפקדת המעסיק כמפורט לעיל, תכלול את התשלום עבור ביטוח או בקופת גמל, בקופת  1.2

 5.6%מהשכר הקובע ולא יעלה על  6%-שיעור הפקדת המעסיק לתגמולים לא יפחת מו עבודה 

 ממנו. 

קובע של מהשכר ה 56%הווה יעורי ההפקדה לאובדן כושר עבודה מתייחסים לסכום ביטוח המש 1.1

 העובד. 

 הפקדת המעסיק לרכיב הפיצויים:. 3

שיעור הפקדת המעסיק לרכיב הפיצויים לקרן פנסיה ו6או לקופת ביטוח ו6או לקופת גמל, יהיה  3.2

 מהשכר הקובע. %/-בהתאם לקבוע בהסכם החל על העובד והמעסיק, ובכל מקרה לא יפחת מ 

 .%/-יותר מאין לבצע הקטנת הפקדה לרכיב הפיצויים לעובדים שרכיב ההפקדה שלהם גבוה  3.1

לרכיב הפיצויים, יוכל לבצע ניוד ולעבור  3.33%והמעסיק מפקיד לו  24שחל עליו סעיף עובד קיים  3.3

 ושיעור ההפקדה לרכיב הפיצויים. 24לקופה אחרת תוך שמירה על סעיף  

עובד חדש שמגיע עם פוליסה קיימת ושיעור ההפקדה בה לרכיב הפיצויים גבוה מהשיעור  3.4

 יך ההפקדה עפ"י השיעור הגבוה., המעסיק מחויב להמש%/המינימאלי של  

 תגמולי מעסיק תגמולי עובד מועד

0.0.6102 6.56% /.16% 

0.0.6100 /% /.6% 

 לצו הרחבההגדלת שיעורי הפקדות לביטוח פנסיוני בהתאם 

 '1106102'בדבר הגדלת ההפרשות לביטוח פנסיוני במשק 

 



 

 

 

 
 

 

, בהתאם למדיניות חברת 'מנורה מבטחים ביטוח לי הגדלת שיעורי ההפקדות בפוליסהלהלן כל 

 :בע"מ'

 

למבוטח יש0אין  סוג הפוליסה 
סוג פוליסה 

 3מקבוצה 
שיש בה תגמולי 

 עובד0מעסיק

 סה תבוצעיזו פולילא
 ? ההפקדה הנוספת

 0קבוצה 
פוליסות 

שנמכרו עד 
1106110 

 )כולל(

 פוליסה קלאסית 
 :פוליסת עדיף 

 מבטיחת תשואה -
משתתפת ברווחים עם  -

 מקדם קצבה מובטח
 פוליסת עדיף נספח הוני -

ההפקדה הנוספת לתגמולי  יש
עובד0מעסיק תבוצע לתגמולי 

עובד0מעסיק בהתאמה בפוליסה 
סות הקיימת מסוג הפולי

באותם , 3בקבוצה המפורטות 
ה וכיסוי דמי ניהול, מקדמי קצב

בה  ביטוחי הקיימים בפוליסה
 מבוצעת ההגדלה.

 6קבוצה 
פוליסות 

שנמכרו עד 
1106110 

 )כולל(

 פוליסה קלאסית 
 :פוליסת עדיף 

 מבטיחת תשואה -
משתתפת ברווחים עם  -

 מקדם קצבה מובטח
 פוליסת עדיף נספח הוני -

בוצע ההפקדה הנוספת ת אין
 .מסוג סטטוס לפוליסה חדשה

ועדיף נספח  פוליסת עדיף הוני  3קבוצה 
  0261000)נמכרו בין קצבה 

 (0661002-ל

 נמכרה בין  פוליסת מרב(

 (2161003-ל 0/61002

 פוליסת סטטוס  
 (0261004-החל מנמכרת )

ההפקדה הנוספת תבוצע  
ניהול, , באותם דמי בפוליסה

מקדמי קצבה וכיסוי ביטוחי 
בה מבוצעת  הקיימים בפוליסה

 ההגדלה.

 

 

 :הגדלה בפוליסה חדשה. 0

 :דלהלן מאפייניםהגדלה בפוליסה חדשה תתבצע לפי ה

  בהתאם לפוליסות המשווקות כיום -מקדמי קצבה. 

  מהצבירה, או לפי הסכם מעסיק 2.06%-מההפקדה ו 4% -דמי ניהול שיעור. 

 המבוטחהנוכחי של  ובהתאם לגילברירת מחדל' תלוי גיל ' הינו - המסלול השקע. 

 ים. ביטוחי יםפוליסת חסכון בלבד ללא כיסוי 

  ניתן להוסיף לפוליסה כיסוי שחרור פרמיות במקרה של א.כ.ע, בהתאם לתנאי הפוליסה ונוהלי

 .החברה

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 :באמצעות ממשק מעסיקיםתשלומים לפוליסה ם המדווחים מעסיקי. 6

לת שיעורי ההפקדות תתבצע במסגרת ממשק מעסיקים בהתאם לדיווח שיתקבל בממשק ואין הגד 

 צורך בהנחיות ופעולות נוספות.

 :באמצעות ממשק מעסיקיםתשלומים לפוליסה מדווחים מעסיקים שאינם . 3

להעביר  המעסיק מתבקש, תגמולי עובד ומעסיק בפוליסותעל מנת להתאים את שיעורי ההפקדות ל

ציין את שיעורי ההפקדה לכל ל ישבאים, כאשר , על גבי הטפסים הובחתימתו נחיות כתובותאלינו ה

 פעימה בנפרד.

 .)מכתב חתום ע"י המעסיק )מצ"ב טופס בקשה ייעודי 

  רשימת העובדים ושיעורי ההפקדות החדשים, ברשימה נפרדת לכל פעימה )מצ"ב פורמט קובץ

Excel .)למילוי נתונים ע"י המעסיק 

 שכתובתו  דוא"ליר את טופס הבקשה והרשימה באמצעות יש להעבmmb@menora.co.il-tikun 

במידה וכתוצאה מהגדלת שיעור ההפקדה לתגמולי מעסיק, מתבטלת ההפקדה הנוספת לכיסוי אובדן . 1

 כושר עבודה, יש לציין זאת מפורשות בקובץ הנתונים המצ"ב.

  :וראת קבעבאמצעות הלפוליסה מעסיקים המשלמים . 1

 הנחיות כאמור, לצורך ביצוע הגדלת שיעורי ההפקדות. המעסיק מתבקש להעביר 

כל שינוי נוסף, מעבר לשינוי האמור בשיעורי ההפקדה לתגמולי עובד ולתגמולי מעסיק, מצריך גם את . 2

 כיסויים נוספים בפוליסת מנהלים'(.מת העובד )מצ"ב טופס 'בקשה לשינויים ביטוחיים וחתי

עם סיום הטיפול בבקשת המעסיק, תשלח הודעה למבוטח המפרטת את האופן בו טופלה הבקשה  .0

 לעדכון שיעורי ההפקדות בהתאם לצו ההרחבה.

 

 מצ"ב: 

 .טופס בקשת מעסיק להגדלת שיעורי הפקדות לביטוח פנסיוני עפ"י הוראות צו ההרחבה 

  פורמט קובץExcel לוי הנתונים ע"י המעסיק.למי 

 .טופס בקשה לשינויים ביטוחיים וכיסויים נוספים בפוליסת מנהלים 

                   
           

 

 ,בברכה        

 האגף לביטוח חיים          

 מנורה מבטחים ביטוח בע"מ    

mailto:tikun-mmb@menora.co.il

