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 1963 -ג "תשכ, לחוק פיצויי פיטורים 14סעיף 

 

"לא ,באלה כיוצא לקרן או פנסיה-לקרן ,תגמולים-לקופת תשלום  
  הקיבוצי בהסכם כך נקבע אם אלא פיטורים-פיצויי במקום יבוא
 כאמור תשלום אם או ,שנקבע ובמידה והעובד המעביד על החל

   "שאושר ובמידה העבודה שר ידי על אושר

 

המעביד של שוטפים תשלומים כי ,באפשרות עוסק 14 סעיף 
  את וישחררו ,לעובד פיטורים פיצויי תשלום במקום יבואו ,לקופות
 .זו מחובה המעביד

 



 1963 -ג "תשכ, לחוק פיצויי פיטורים 14סעיף 

 

יבואו ,לקופות המעביד של השוטפים התשלומים 14 סעיף ללא 
 .השלמה נדרשת .פיטורים פיצויי חשבון על

 

של באישורו .ב .קיבוצי הסכם .א – בלבד אופנים בשני הסדרה  
   .(ת"התמ) העבודה שר



 אישור השר – 14סעיף 

 

ספציפיים ואישורים בקשות – בעבר.   

 

המעסיקים כל יכולים באמצעותו כללי אישור – 1998 שנת מאז 
 להלן) 14 סעיף את שביניהם ביחסים להחיל ,במשק והמועסקים

   .("הכללי האישור" –

 



 האישור הכללי – 14סעיף 
במצטבר הבאים התנאים כל נדרשים:- 

 
את שיבטח באופן הכללי באישור הקבועים בשיעורים תשלומים  

 .וזקנה ולעת ,ח"חו מוות או נכות מפני העובד
 

המלא האישור נוסח בצירוף ,בכתב הצדדים הסכמת. 
 

להחזר לו להיות שיכולה זכות כל על מראש לוותר המעביד על  
 .התשלומים

 
של במקרה גם לקופות שהועברו הכספים על "מוותר" המעביד 

  הצטברו אשר בכספים "מסתפק" העובד ואילו ,התפטרות
 .פיטורים של במקרה גם ,בקופות

 



 שיקולי המעביד – 14סעיף 

אין - שחיקה או יציבות ?בארגון השכר מדיניות - ראשון שיקול 
 תמריץ יש - משמעותיות שכר העלאות .הסעיף להחלת תמריץ
 .הסעיף להחלת

 

קיימת האם .התפטרות של במקרה הארגון מדיניות - שני שיקול  
 של במקרים גם ,צבורים פיצויים כספי שחרור של מדיניות

 ?התפטרות

 

את להעמיד עשויים הפסדים ?הקופות ביצועי – שלישי שיקול  
 .ניכרים בשיעורים השלמות לבצע הכרח בפני המעסיק



 שאלות בעניין האישור כללי – 14סעיף 

 ?רטרואקטיבית תחולה – שאלה

  3 -ל מעבר רטרואקטיבית האישור את להחיל ניתן לא - תשובה
   .התקופות לשתי ביחס תחשיב לבצע יש .חודשים

 שנים 5 – ב תקופה  שנים 3 – א תקופה  

 
   10,000₪                      14 סעיף   ₪ 10,000

 

 פיטורים של במקרה פיצויים

 .₪ X 3 = 30,000 ₪ 10,000 – 'א תקופה

 קופות שחרור – 'ב תקופה

 

 



 שאלות בעניין האישור כללי – 14סעיף 

  החלת ערב מהשכר גבוה האחרון השכר כאשר קורה מה – שאלה
 ?14 סעיף

   .אחרון שכר לפי לבצע יש התחשיב את – תשובה

 שנים 5 – ב תקופה  שנים 3 – א תקופה  

 
   20,000₪                      14 סעיף   ₪ 10,000

 

 פיטורים של במקרה פיצויים תחשיב

 .₪ X 3 = 60,000 ₪ 20,000 – 'א תקופה

 קופות שחרור – 'ב תקופה

 

 



 שאלות בעניין האישור כללי – 14סעיף 

 ?הראשונה בתקופה שהצטברו לכספים באשר מה – שאלה

  .הרלבנטית לתקופה בהתאם הכספים את לזקוף יש – תשובה

 שנים 5 – ב תקופה  שנים 3 – א תקופה  

 

   20,000₪                      14 סעיף   ₪ 10,000

  ₪ 25,000 הצטברו              

 פיטורים של במקרה פיצויים תחשיב

 .₪ 35,000 = (X 3 ₪ 20,000) - ₪ 25,000 – 'א תקופה

 קופות שחרור – 'ב תקופה

 

 



 שאלות בעניין האישור כללי – 14סעיף 

 ?מבוטח השכר מן חלק רק כאשר קורה מה – שאלה

   .בוטח שלא השכר לחלק ביחס כדין תחשיב לבצע יש - תשובה

  14בכל התקופה סעיף , שנים של עבודה 5

10,000 ₪                         13,000₪   

 

 

 .קופות שחרור – התפטרות

 = [₪ X (10,000 ₪ - 13,000 שנים 5] + קופות שחרור – פיטורים

15,000 ₪  

 

 



 הסכמים קיבוציים – 14סעיף 

מוסדרת ,מאורגנים העבודה יחסי בהם רבים עבודה במקומות  
 .קיבוצי בהסכם 14 סעיף תחולת

לדוגמא .רבים הרחבה בצווי גם קבועה הסעיף תחולת:- 
מקיף פנסיוני לביטוח מסגרת ,התעשייה בענף הרחבה לצו 11 סעיף  

  דבר לכל יבואו זה צו לפי המעביד תשלומי... " – 2006 - בתעשייה
  ,לחוק 14 לסעיף בהתאם פיטורים פיצויי תשלום חובת במקום ,וענין
  כאמור ההפרשה בוצעה בגינם והרכיבים שולמו שבה התקופה בגין

 "להלן

והאלקטרוניקה החשמל ,המתכת תעשיית בענף הרחבה לצו 'ו פרק – 
 על פיטורים פיצויי במקום יבואו פנסיוני לביטוח המעסיק הפרשות ..."

  הכללי והאישור ,1963 ג"התשכ פיטורים פיצויי לחוק 14 סעיף פי
 "...מכוחו שהוצא



 צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק – 14סעיף 
 עיקרי ההסדר

 יום מתחילת העבודה 60 הודעת בחירה

 קרן פנסיה מקיפה חדשה ברירת המחדל

או תחילת עבודה  , חודשים מתחילת עבודה 6 מועד הזכאות
 .לעובד עם ביטוח קיים

הממוצע  קובע לפיצויים או השכר שכר  שכר מבוטח

 הנמוךלפי , במשק



 צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק – 14סעיף 
 עיקרי ההסדר

שיעורי  
 ההפרשות

 פיצויים מעביד' ת עובד' ת החל מיום

1.1.2010 2.5% 2.5% 2.5% 

1.1.2011 3.33% 3.33% 3.34% 

1.1.2012 4.16% 4.16% 4.18% 

1.1.2013 5% 5% 5% 

1.1.2014 5.5% 6% 6% 



 צו הרחבה – 14סעיף 

 

 :במשק מקיף פנסיוני לביטוח ההרחבה לצו 7 סעיף

  בשיעורים פיטורים לפיצויי זה צו לפי המעביד תשלומי ..." 
 "(פיטורים פיצויי" בטור) לעיל 'ד6 שבסעיף בטבלה המפורטים

 לחוק 14 לסעיף בהתאם פיטורים פיצויי תשלום במקום יבואו
 בגינם והשיעורים התקופות ,הרכיבים ,השכר בגין ,פיטורים פיצויי

 "בלבד ההפרשה נעשתה

 



 הרחבת ההסדר הבסיסי שבצו ההרחבה– 14סעיף 

 :הנדרשים התנאים .לצו 8 סעיף

 

8.33% -השלמת ההפרשה לפיצויים ל. 

 

  הודעה בכתב לקופה עם העתק לעובד שכספי השלמת הפיצויים
 ".במקום פיצויי פיטורים"יבוא 

 

ויתור על זכויות בכספים ושחרורם בכל מקרה. 

 



 צו הרחבה דוגמת חישוב – 14סעיף 
 לדוגמא

 – פיטורים ;1.7.2009 – הפרשות תחילת ;1.1.2009 – עבודה תחילת
  ₪ 10,000 – אחרון שכר ;31.12.2014

 פיצויים השלמת

  ₪ X 10,000 ₪ = 5,000 0.5 – 2009 ראשונה מחצית

  ₪ X 10,000 ₪ X %([1.68 – 8.33)X12] = 3,990 0.5 – 2009 שנייה מחצית

2010 – 1 X 10,000 ₪ X %([2.5 – 8.33)X12] = 6,996 ₪   

2011 – 1 X 10,000 ₪ X %([3.34 – 8.33)X12] = 5,988 ₪  

2012 -1  10,000X %([4.18 – 8.33)X12] = 4,980 ₪  

2013 – 1 X  10,000  X %([5 – 8.33)X12] = 3,960 ₪   

2014-  1     X 10,00 X %([5.5 – 8.33)X12] = 3,396 ₪   

 .₪ 320,34 = השלמה כ"סה

 

 

 



 של הוראות צו ההרחבה" לקוי"ביצוע 

13.5.2009ניתן ביום , מ"סי טלקום בע.אי' מזרחי נ 696/07ע "ע: 

 

 שכרו פוצל בה התקופה באותה ,העניין בנסיבות כי סבורים אנו" 
  הקיבוצי ההסכם פי על ההפרשות בוצעו ולא ,המערער של

 בדבר הקיבוצי ההסכם להוראת תחולה אין ,הקובע שכרו ממלוא
   .פיטורים פיצויי במקום ההפרשות של היותן

 פיצויי במקום ההפרשות באות לפיה להוראה תוקף יש ספק ללא 
 מקוימות ההפרשות בדבר ההסכם שהוראות בעת רק פיטורים
  של הקובע שכרו ממלוא כדין מבוצעות וההפרשות ,כלשונן
  "... העובד

 



  
 

 תודה על השתתפותכם
 יורם אזרד

 כתב את המצגת עורך דין עודד ערמוני  

 


