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הוראות כלליות  

ביום 26 במאי 2016 נחתם צו ההרחבה לפנסיית חובה המרחיב את ההסכם הקיבוצי בין 
ההסתדרות לנציגי המעסיקים )מיום 3 באפריל 2016( בדבר הגדלת ההפקדות לביטוח פנסיוני 

במשק.  

צו ההרחבה קובע את הרף המינימלי להפקדה פנסיונית עבור עובדים שכירים. צו זה חל על כל 
העובדים במשק, הן המבוטחים עפ"י פנסיה חובה והן המבוטחים עפ"י הסכמים אחרים, 

וששיעורי ההפקדות עבורם נמוכים מהשיעורים הקבועים בצו ההרחבה. 

שינוי שיעור ההפקדות יתבצע בשתי פעימות. בגין שכר חודש יולי 2016 ובגין שכר חודש 
ינואר 2017. להלן שיעור ההפקדות המינימליים לאחר השינויים:  

 01/01/2017  01/07/2016 רכיב 
 6%  5.75% הפקדות תגמולי עובד לכל 

הפחות 
 6.5%  6.25% הפקדות תגמולי מעסיק )*( 

לכל הפחות 
 6%  6% פיצויים לכל הפחות 

 18.5%  18% סה"כ לכל הפחות 
 

 מדובר בשיעורי מינימום, והשיעורים בפועל יהיה בהתאם להסכם ההעסקה מול העובד ובלבד 
שלא יפחתו מהשיעורים המפורטים לעיל.  

)*( ההפקדות לרכיב תגמולי המעסיק בקופות ביטוח או בקופות גמל יכללו את תשלום המעסיק עבור 
רכישת ביטוח אובדן כושר עבודה בשיעור עד 75% מהשכר הקובע באופן שהתקציב הכולל לרכישת 

ביטוח אובדן כושר עבודה ביחד עם תגמולי המעסיק לא יעלה על שיעור של 7.5% מהשכר הקובע. בכל 
מקרה החלק שיועבר לרכיב תגמולי המעסיק לא יפחת מ- 5% מהשכר הקובע. 

ההסכם הקיבוצי וצו ההרחבה כאמור נחתמו בד בבד עם כניסתו לתוקף של תיקון לחוק הפיקוח על 
שירותים פיננסיים )קופות גמל(, אשר קובע כי מעסיק לא יתנה את שיעור ההפקדות משכר העובד 

שהוא נדרש להפקיד בגין רכיב תגמולי המעסיק )הכולל את השיעור לרכישת אבדן כושר עבודה על ידי 
המעסיק( ובגין רכיב הפיצויים, בהפקדה למוצר פנסיוני מסוים. ככל שנקבעה התניה על שיעור 

ההפקדות בניגוד להוראות כאמור, יהיה העובד זכאי לשיעור ההפקדות הגבוה מבין השיעורים המרביים 
להם הוא זכאי בהפקדה למוצרים הפנסיוניים השונים. כמו כן, לא יראו בהפקדה הכוללת תשלום 

המעסיק עבור אבדן כושר עבודה כהתניה אשר מנוגדת להשוואת שיעורי ההפקדה, כל עוד הפקדות 
המעסיק הינן בהתאם לשיעורים הקבועים בצו ההרחבה. 

הוראות לביצוע 

על מנת לעמוד בהוראות הדין המעסיקים נדרשים להגדיל את שיעורי ההפקדה של עובדיהם בהתאם 
למפורט לעיל כך ששיעורי ההפקדה יהיו לכל הפחות בהתאם לקבוע בצו )ב-2 פעימות ב-1.7.2016 

וביום 1.1.2017(.  

להלן הנחיות החברה להגדלת שיעורי ההפקדות בפוליסות ביטוחי מנהלים: 

 

 



 
אפשרות להגדלת שיעורי ההפקדה בפוליסות הקיימות 

מה נדרש מהמעסיק?  היכן תבוצע  סוג הפוליסה 
ההגדלה? 

במקרה שהמעסיק מעוניין לבצע הגדלת  הגדלת שיעור  פוליסות קלאסיות 
ההפקדה תבוצע  )מעורב, גמלא 

הפקדות באופן אוטומטי: 
בפוליסה חדשה להלן  וחיסכון( ועדיף 

1. מעסיק שמעביר באמצעות תקנות תשלומים-  תקרא "פוליסה חדשה  מבטיחות תשואה 
הפרשית"  פוליסות עדיף 

 xmlהגדלת שיעורים בקובץ ה
משתתפות ברווחים 

2. מעסיק שאינו כפוף לתקנות תשלומים:  שנרכשו לפני יוני 2001 
כאשר שכר המבוטח 

א. בקשה לגידול שיעור הפקדה בפוליסה 
עולה על 15,000 ₪ )על 

הפרשית מסוג "הראל מור למנהלים"  כל השכר( 

ב. מעסיק שמבצע הפקדות באמצעות הוראת 

קבע נדרש לבצע גידול בהפקדות.  

ג. קובץ בהתאם לדרישת הראל 

המעסיק נדרש להעביר הוראה לגידול הפקדות  הגדלת שיעור  פוליסות עדיף 
ההפקדה תבוצע  משתתפות ברווחים 

בפוליסה הקיימת.  
בפוליסה הקיימת  שנרכשו לפני יוני 2001 

1. מעסיק שמעביר באמצעות תקנות תשלומים-  כאשר שכר המבוטח 
הוא עד 15,000 ₪  
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2. מעסיק שאינו כפוף לתקנות תשלומים:  פוליסות שנרכשו אחרי 
יוני 2001 

א. בקשה להגדלת שיעור הפקדה בפוליסה 

קיימת  

ב. פירוט הגדלת ההפקדות בקובץ המצורף 

לתשלום 

 

לשאלות נוספות אנא פנה למוקד מעסיקים 49958* 

בברכה,  

אגף ביטוח חיים 

הראל חברה לביטוח בע"מ 


