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  פירושים והגדרת מונחים: ראשון פרק

  הגדרות .1

  

  :יתפרשו כמבואר לצד שמם, שלהלן תקנוןהמונחים ב  
  

, לגיל ות או לשאירים בהתאםאחוז הפנסיה לנכ  "                                        אחוז פנסיה"        

  .מין ומסלול הפנסיה בו בחר העמית

    

            

 פנסייתברים או ישא פנסייתכל אירוע המזכה ב                                          "אירוע מזכה"

  .נכות לפי תקנון זה

  

     . במועד פטירתו, מי שהיתה נשואה לעמית  "אלמנת עמית"

ה לו במשך שנה לפחות זולת אם לא היתה נשוא

אלא אם  ילדה לו ילד או אימצה עמו  ,פטירתוערב 

  .כחוק ילד

      

  

 פנסייתמי שהיתה נשואה לפנסיונר בעת פרישתו ל  "אלמנת פנסיונר"

חושבה על פי  לפנסיונרנה קהז פנסייתו זקנה

וניהלה עימו משק בית עימו התגוררה וכן  נתוניה

  . פטירתו עד ליוםמשותף  

  

    

, בגין העמית או העמית לקרן/תשלומי המעביד ו  "וליםדמי גמ"

לתקרת , בכפוף זה המקנים זכויות בקרן לפי תקנון

פעמיים השכר מ 20.5% של חודשיתההפקדה 

במשק או כפי שיקבע בהסדר החודשי הממוצע 

  .התחיקתי מעת לעת

      

טר שהיו  תלויים בו שנפית אמו או אביו של העמ                                        "הורה"

ושהיו  סמוכים  על  שולחנו בעת לפרנסתם 

פטירתו ועיקר הכנסתם עליו ואינם מסוגלים 

 הכנסהלכלכל עצמם מעבודה והינם מחוסרי כל 

, להוציא קצבאות זקנה, אחרת כדי מחייתם

או ) תוספת השלמת הכנסההכוללות (שאירים 

  .כללית של הביטוח הלאומיצבת נכות ק
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לעמית שכיר הסכום המתקבל מחלוקת רכיבי   "כנסה מבוטחתה"

 מתוך דמי הגמולים) עובד ומעביד(התגמולים 

באחד מהשעורים , מים לקרן בגין חודש נתוןולהמש

  :כמפורט להלן

בשיעור של ) עובד ומעביד(תשלום רכיבי תגמולים   

  .10% -יחולק ב  –) כולל( 10% -עד ל

בשיעור ) בידעובד ומע(תשלום רכיבי תגמולים   

 -יחולק ב –) לא כולל( 13% - עד ל 10%העולה על 

11.5%.  

של בשיעור ) עובד ומעביד(תשלום רכיבי תגמולים   

  14.5%-יחולק  ב -  14.5% - עד ל 13% - מ

סכום השווה ליחס שבין סך : לעמית עצמאי  

זולת אם  ,16% - הכספים שהופקדו בגינו לקרן ל

 ו המבוטחתהכנסתהיה עצמאי ו 31/12/2007ביום 

החלוקה יישאר אחוז , על ידי חלוקה אחרתחושבה 

  .16% -ב אלא אם בחר העמית, הקודם

    

המתקבל מהכפלת ההכנסה המבוטחת  הסכום    "ריאליתמבוטחת הכנסה "        

בתוצאה המתקבלת מחלוקת המדד הידוע במועד 

במדד שפורסם בגין החודש בו , עריכת החישוב

  .ה המבוטחתשולמו דמי הגמולים מההכנס

או /כלל הכנסתו החודשית של העמית מעבודה ו                                        "הכנסה כוללת"        

בין אם הועברו דמי  – קאו מעס/ממשלח יד ו

הכנסה : להלן(ה קגמולים ממלואה או מחל

ההכנסה החודשית תתואם ליום עריכת ). חודשית

ודשית בתוצאה החישוב על ידי הכפלת ההכנסה הח

ת המדד הידוע במועד עריכת קבלת מחלוקהמת

בלה קהחישוב במדד שפורסם בגין החודש בו נת

   .בגין העמית הכנסה כאמור
  

 )קופות גמל(פיננסיים  שירותים על הפיקוח חוק  " הסדר התחיקתיה"

, )נוסח חדש(הכנסה  מס פקודת, 2005-ה"התשס

, 1958-ח"הגנת השכר התשי חוק, הכנסה מס תקנות

על  הפיקוח חוק, 1963- ג"פיטורים התשכ פיצויי חוק

 כל, 1981-א"התשמ )ביטוח(שירותים פיננסיים 
החיקוקים  הוראות לפי צו שהותקנו תקנה או

 ההוראות, התקנות ,החוקים כל וכן, האמורים
  ,הממונה והנחיות הממונה חוזרי לרבות, והצווים
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של  פעולתן אופן את או עקיף ישיר באופן קובעיםה

 חיקוק הוראת כל וכן, הקרן ושל המנהלת החברה
 הוראת או חיקוק אשר יחליפו מינהל והוראת
  .כאמור מינהל

  .מ"ניהול קרנות פנסיה בע - " יובלים"  "מנהלתה חברהה"
  

     וכן , כמשמעותו בחוק ההסכמים הקיבוציים הסכם                                      "הסכם קיבוצי"

  .וצי עם מעביד או ארגון מעבידיםהסדר קיב   

  

,  ועדת ערעורים על החלטות הועדה הרפואית                                     "ועדת ערעורים"        

 המורכבת משלושה רופאים שימונו על ידי החברה

תוך , ובלבד שאינם חברי הועדה הרפואית המנהלת

  .מתן אפשרות לעמית למנות אחד מהם מטעמו

  

הועדה תיקבע על ידי  ,ועדה שתורכב משני רופאים                                        "ועדה  רפואית"        

באופן קבוע או מזמן לזמן על פי  המנהלת החברה

לצורך קביעות  החברה המנהלת פנייה של 

תוך מתן אפשרות לעמית  , לעמיתי הקרן  רפואיות

שישבו  למנות מטעמו את אחד משני הרופאים

יהיו , במקרה של חלוקי דעות בין הרופאים. בועדה

שני הרופאים רשאים לפנות לרופא שלישי שיכריע 

עלות הועדה הרפואית תהיה על חשבון  ,ניהםיב

  .החברה המנהלת

  

,  ועדת ערעורים על החלטות הועדה הרפואית  "ועדה רפואית לערעורים"        

 החברה המורכבת משלושה רופאים שימונו על ידי

תוך מתן , ובלבד שאינם חברי הועדה הרפואית

עלות , אפשרות לעמית למנות אחד מהם מטעמו

הועדה הרפואית לערעורים תהיה על חשבון 

  .החברה המנהלת

  

  

 –ה "התשנ, ]נוסח משולב[חוק הביטוח הלאומי     "חוק הביטוח הלאומי"       

1995.  

  

  .-1958ח"התשי, חוק הגנת השכר    "חוק הגנת השכר"

  

  
    ידי החברה-קרן פנסיה משלימה המנוהלת על      "יובלים מנהלים"      

  .המנהלת         

  

 בכתב פנסיונר הורה/ בהעדר שאירים מי שהעמית                      "מוטבים"    

לפני מותו   חברה המנהלתבנתקבל הוראתו ו

 -כתב הוראה כזה העדרכספים וב הםללשלם 

  .                           שה או צוואהיורשיו על פי צו ירו
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  :כל אחד מאלה                                                 "יתום"  

       

שטרם , ילדו של עמית שנפטר ובלבד  )א(

ילד שאומץ , לרבות .שנה 21מלאו לילד 

שכל פרנסתו היתה על  ילד חורג או  כדין

 .והעמית במועד פטירת

 או פנסיונר ל עמיתילדו ש  -יתום מוגבל  )ב(

 21לנכה בטרם היותו בן והפך שנפטר 

או , ולאחר הצטרפות העמית לקרן

המאוחר מביניהם עיל כפמעמדו חידוש 

היותו  עקבואינו מסוגל לכלכל את עצמו 

, בהתאם לקביעת הוועדה הרפואית נכה

לרבות הכנסה  - ואין לו הכנסה אחרת

מכל מקור אחר  -שאינה הכנסת עבודה

  .למעט קצבה מביטוח לאומי, כדי מחייתו

  

העמית מדמי  בגיןבקרן הנצברת יתרה          "יתרת זכאות צבורה"

  :בתוספת שולמו לקרן בגינושהגמולים 

 .תשואת הקרן  )א(

 מקופת גמל אחרתכספים שהועברו   )ב(

 .בכפוף להסדר התחיקתי

שנזקפו על ידי הקרן עבור דמי גמולים     )ג(

בכפוף  נכות פנסייתנכה ביום תשלום 

 .נון זהקלת 39ף לסעי

   .תשואה דמוגרפית  )ד(

 
      :בניכויו    

 6% -בשיעור של עדחודשיים דמי ניהול   )ה(

  .מדמי הגמולים

בשיעור של עד חודשיים דמי ניהול     )ו(

הצבורה של מיתרת הזכאות  0.0416%

  .העמית

לסיכוני נכות  הביטוחי עלות הכיסוי     )ז(

בו בחר  יומוות בהתאם למסלול הביטוח

אשר יר עלות לגבי עמית שכ .העמית

עבור ששולמו תנוכה מדמי הגמולים 

למעט רכיב (תגמולי עובד ומעביד 

 .)פיצויים

  .שנמשכו מן הקרןכספים   )ח(

בכפוף , לקופת גמל אחר כספים שהועברו   )ט(

  .להסדר התחיקתי
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מדד המחירים "מדד המחירים הידוע בשם     "מדד"

מדד יוקר המחיה הכולל פירות " (לצרכן

י הלשכה המרכזית יד- המתפרסם על) וירקות

אחר אם  רשמי  לסטטיסטיקה או כל מדד

  .יבוא במקומו בעתיד

  

הגיל שנקבע במסלול הפנסיה בו בחר     "זקנה פנסייתמועד הזכאות ל"

  .העמית

  

   סכון יהביטוח והח, הממונה על שוק ההון            "                                             ממונה"

   .במשרד האוצר חח על הביטוקוהמפ

  

תוכנית פנסיה לפיה נקבע אחוז הפנסיה      "מסלול פנסיה"

שאירים ולפיה לו נכות למהשכר הקובע 

  .נקבע גיל הפרישה לפנסיית זקנה

  

ששילם דמי גמולים  מעסיקכל מוסד או      "מעביד"

  .עבור עובדיו הנמנים על העמיתים בקרן

  

מכושרו לעבוד נפגע  25%עמית שלפחות                      "                                     נכה"

וכתוצאה מכך אינו , מצב בריאותומחמת 

בכל עבודה אחרת מסוגל לעבוד בעבודתו או 

הכשרתו או , המתאימה לו לפי השכלתו

ימים  90 העולה עלבמשך תקופה ,  ניסיונו

רצופים והכל בכפוף להחלטת הוועדה 

      .ערעוריםועדת או הרפואית 

  

  .נכה שאינו נכה מלא     "נכה חלקי"

  

לעבוד נפגע מכושרו  75%נכה שלפחות      "נכה מלא"

מחמת מצב בריאותו וכתוצאה מכך אינו 

או בכל עבודה , מסוגל לעבוד בעבודתו

הכשרתו , אחרת המתאימה לו לפי השכלתו

ימים  90העולה על במשך תקופה  וניסיונאו 

רצופים והכל בכפוף להחלטת הוועדה 

  .ערעוריםועדת או  הרפואית

  

ועדה הלפי  אשר, נכה כהגדרתו לעיל                                                    "נכה סיעודי"

מתקיימים בו הקריטריונים רפואית ה

לחוק  224פי סעיף -סיעוד עלמלת גבהמזכים 

   .הביטוח הלאומי

  

 לרבות ידוע בציבור על פי פסק, נשוי כדין     "נשוי"

  .דין של רשות שיפוטית מוסמכת
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סך נכסי הקרן למעט נכסי הקרן שכנגד     "                                           סך נכסי הקרן"

   .לפנסיהקיימים לזכאים  רןקתחייבויות הה

  

ה קטרם הופסובקרן   מי שהתקבל כעמית     "עמית"

  .פי התקנון-עלחברותו 

  

, ם בגינו דמי גמולים לקרןעמית שמשולמי      "עמית פעיל"

נוכה בגינו תשלום מלרבות מי שמשולם או 

בהתאם  שאיריםלנכות וללרכישת ביטוח 

   .ון זהנתקל 21 -ו 20פים סעיל

  

דמי הגמולים בגינו  מיתשלו ועמית שהופסק     "עמית לא פעיל"

נוכה בגינו תשלום מושלא משולם או 

ם בהתאם ישאירלנכות וללרכישת ביטוח 

  .לתקנון זה 21 -ו 20יפים עסל

  

המשלם דמי , לרבות שכיר, עמית יחיד             "עמית עצמאי"

  .גמולים לקרן ללא תשלום של מעביד בגינו

  

  :העומד בתנאים הבאים עמית                                 "שאין לו שאירים עמית "

  .אינו  נשוי . 1  

  .אין לו ילד שמתקיימת לגביו הגדרת יתום. 2  

  

שחלק מדמי הגמולים בגינו משולם עמית              "עמית שכיר"

  .ידי מעבידו-על

  
עתודה המשמשת להפחתת התנודתיות                                  "מקבלי פנסיהעתודה ל"

ורה בסטייה מהנחות התשואה קבפנסיה שמ

לחישוב  היווןאו שינוי הנחות ריבית /ו

למקבלי הפנסיה רן קה התחייבויות

מחושבת בהתאם להוראות ההסדר ו

    .תיקהתחי

כי עתודה זו לא , למען הסר ספק מובהר בזה      

תשמש להפחתת התנודתיות בפנסיות 

  . לפנסיהיימים קזכאים המשולמות ל

  

,  יםתשלום חודשי מהקרן לפנסיונר     "                                                 פנסיה" 

  .תאם לתקנון זהבה יםלנכ שאירים אול

  

  .זקנה לפי התקנון פנסייתמי שמקבל מהקרן     "פנסיונר" 

  

תשלום חודשי קבוע מהקרן לפנסיונר   "                                             זקנה פנסיית"

  .בהתאם לתקנון זה
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לנכה בהתאם לתקנון  תשלום חודשי מהקרן     "                                          נכות פנסיית"

  .זה

  

תשלום חודשי קבוע מהקרן לשאירים   "                                         שאירים פנסיית"

  .בהתאם לתקנון זה

  

קרן הפנסיה המנוהלת על ידי  -" יובלים"       "                                                   קרן"

  .     זהעל  פי  תקנון המנהלת החברה 

  

  .הורה, יתום, עמית או פנסיונרת אלמנ    "שאירים"

  

  
השיעור המתקבל מחלוקת ההפרש החיובי או          "לעמיתים גירעון אקטוארי  או שיעור עודף"     

בין סך נכסי הקרן לבין , לפי העניין, השלילי

כפי שנקבע במאזן , כלל התחייבויות הקרן

הסדר להוראות ה האקטוארי שנערך בהתאם

  .בשינויים דמוגרפיים בלבדומקורו , תיקהתחי

  

  טוארי שלקא גירעון שיעור עודף או"    

  טוארי לעמיתיםקשיעור עודף או גירעון א                       "בלי הפנסיהקמ     

בתוספת שיעור העתודה לפנסיונרים ככל                            

 .)-1%( או פחת מ 1% -מ הלשע
.  

לחוק הביטוח  2השכר הממוצע לפי סעיף     "שכר הממוצע במשק"

הלאומי לעניין גמלאות ודמי ביטוח כפי 

  .שיהיה מעת לעת

  

חודשי  3 -ב ריאליותהמבוטחות ה ההכנסות ממוצע    "שאיריםל/ שכר קובע לנכות" 

האירוע לפני החודש בו אירע  החברות האחרונים

חודשים שקדמו  12המזכה או ממוצע כאמור של 

או בתקופת (לחודש שבו אירע האירוע המזכה 

לפי ) חודשים 12 –החברות בפועל אם זו קצרה מ 

  .  הגבוה מבין השניים

הייתה , על אף האמור בפיסקה הקודמת לעיל  

 3 -תקופת חברותו של העמית בקרן קצרה מ

אירע ) שאיריםנכות או (והאירוע המזכה  חודשים

יהיה השכר הקובע לנכות  , במהלך תקופה זו

הריאליות  ממוצע ההכנסות המבוטחות  ולשאירים

  .  במהלך כל תקופת החברות
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במקרים בהם היו עליות בממוצע ההכנסות   

החודשים שקדמו  12 -בהמבוטחות הריאליות  

 לעומת ממוצע ההכנסות , לקרות האירוע המזכה

, החודשים שקדמו להם 12 - בהמבוטחות הריאליות 

על ממוצע  לשאירים/יעלה  השכר הקובע לנכותלא 

החודשים  12 -בהמבוטחות הריאליות ההכנסות 

החודשים שקדמו לקרות האירוע  12 -שקדמו ל

  .5%המזכה בתוספת 

  

  .אזרחיתהלמניין השנה   "חודש/שנה"       

  
  

כפי שתהיינה , תקנות הקרן המפורטות להלן  "תקנון"

  .מזמן לזמןבתוקף 

  

כללים לאישור ולניהול קופות (תקנות מס הכנסה   "תקנות מס הכנסה"      

או כל חיקוק נוסף אשר יבוא /ו -1964ד"תשכ, )גמל

  .במקומן או בנוסף להן

  

  תשואה שתחושב בהתאם להוראות חוזר              "תשואה דמוגרפית"      

  .חוזרי הממונה מעת לעת או 2007-3-1    

  

  

שיעור הרווח המצטבר חיובי או שלילי לפי העניין    " לעמית ןתשואת הקר"              

תחייבות העל סך נכסי הקרן המיועדים לכיסוי ה

  .המחושב על פי ההסדר התחיקתי העמיתיםכלפי 

  

  

 שיעור הרווח המצטבר חיובי או שלילי לפי העניין    "למקבלי פנסיה תשואת הקרן "      

תחייבות הועדים לכיסוי העל סך נכסי הקרן המי

פי ההסדר כלפי מקבלי הפנסיה המחושב על 

  .התחיקתי



  

  פירושים .2

  

  .חיקוק היה התקנוןכאילו , וןעל התקנ תחולנה -1981א"התשמ, הוראות חוק הפרשנות  )א(

  

ומילים המופיעות במין זכר אף במין , אף בלשון רבים במשמעו, בלשון יחיד נוןכל האמור בתק  )ב(

  .הוראה מפורשת אחרת תקנוןאם אין ב, ולהיפך נקבה במשמען

  

  .הנספחים לתקנון מהווים חלק בלתי נפרד ממנו      )ג(

  

  גיל .3

    
יקבע לפי תאריך הלידה שלו  ,לפי תקנון זה לצורך עריכת חישובים ,גילו של העמית או הפנסיונר  ) א(

, נת לידה בלבדש תעודת הזהותב מהנרש .זהות במועד ההצטרפות לקרןהבתעודת  כפי שמופיע

  .ביוני של אותה שנה 30כמי שנולד ביום  יראה

  

יחושב לפי מספר השנים והחודשים , זה תקנוןלפי  םלצורך עריכת חישובי, גילו של העמית  ) ב(

לחודש הקלנדרי העוקב  1 -לחודש הקלנדרי שלאחר חודש הלידה של העמית ועד ה 1 - שעברו מה

תתבצע לפי אינטרפולציה  ,בתוך שנת גיל לאי בינייםהתאמת מקדם פנסיה לגי. החישובלחודש 

  .ליניארית

  
  

    נעשה על יסוד זה במידה ושינוי  נוי בתאריך הלידה יחייב את הקרן יכל ש -  שינוי בתאריך הלידה  )ג(     

  .ד או צו של רשות שיפוטית מוסמכת"פס

 ,יום הצטרפותו לקרןמגיל שנקבע יראו את העמית כאילו היה ב, ניתן פסק דין או צו כאמור           

  .זכויות העמית בקרן עד למועד השינוי יחושבו רטרואקטיבית ויתוקנו בהתאם לגיל החדש

  

  :אלה ן שני במועד המאוחר מבי עמיתגילו של ה – העמיתגיל הצטרפות של )   ד(

  

  .מועד הצטרפותו לראשונה לקרן) 1(

 )ג( 20 בכפוף לאמור בסעיף פעילעמית לעיל לא פ מעמיתאת מעמדו  עמיתהמועד בו שינה ה) 2(

 .)ו( 15בכפוף לסעיף ו

 

  תחולה   .4

  

  .1.1.1995יתקבלו רק עמיתים שהצטרפו לראשונה לקרן לאחר לקרן       

12



  

   התחייבויות ומקורות הכנסה: פרק שני

  

  מקורות ההכנסה של הקרן .5

  

  :מקורות ההכנסה של הקרן יהיו אלה  

  
נכות ומוות אם וככל לכיסוי סיכוני ובניכוי פרמיות ביטוח משנה  לבניכוי דמי ניהו דמי גמולים  )1(

  .שיהיו

   .בניכוי הוצאות השקעתם בהתאם להנחיות הממונההמצטברת על נכסיה  תשואת הקרן  )2(

  .תשלומים שיתקבלו ממבטחי משנה    ) 3(

  .לקופות גמ יתים ביןבמסגרת העברת כספי העמאחרת מקופת גמל  כספים שיתקבלו    ) 4(

  .)א( 10מור בסעיף אכפיגורים ופיצויי הלנה  ריבית   )5(

  

  תשלומי הקרן .6

  
הכל כמפורט  ולשאירים אשר תשלם תשלומי פנסיה לעמיתים, הקרן היא קרן פנסיה מקיפה  )א(  

  :להלן

  

  .60גיל אך לא לפני  זקנה פנסיית  )1(

  .שאירי פנסיונר פנסיית  )2(

  .פנסיה לשאירי עמית  )3(

  .וזקיפת דמי גמולים לנכה נכות פנסיית  )4(

  .נכות פנסייתפנסיה לשאירי עמית שקיבל   )5(

  

  :תשלומים כלהלן, תשלם הקרן לעמיתים ולשאיריהם, כמו כן  )ב(  

  
  .זקנה פנסייתהיוון חלקי של   )1(

  .החזר כספים  )2(

  

  .תקנוןמועדיהם ושיעורם מפורטים ב, באשר לתשלומים הפנסיונרים והשאירים, םיעמיתהזכויות   )ג(

  השקעות .7

  

  .להוראות ההסדר התחיקתי בהתאםכספי הקרן יושקעו 

  

 ביטוח משנה .8
 

משנה לכיסוי  יביטוחרכישת ל לצורך "תהיה רשאית להתקשר עם מבטחים בארץ ובחו חברה המנהלתה

   .ובאישור הממונהנון זה  קנים לפי תקהמו נכות ומוות סיכוני 
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 התשלומים לקרן .9
 

 .ין עמית בהתאם לתנאי ההסדר התחיקתילקרן בגישולמו מי גמולים ד  )א(
בהתאם למועדים הקבועים , בחודשו לקרן מדי חודש ישולמודמי הגמולים בעד עמית שכיר   )ב(

 .תיקבהוראות ההסדר התחי
ההסדר הוראות  בהתאם לבמועדים הקבועים לקרן  ישולמו עצמאיבעד עמית  גמולים ימד  )ג(

  .יתקיחתה

בה  תשלום הוא בעד שנת המס השוטפתהש ובלבדלמפרע שלם דמי גמולים לעמית יהיה רשאי   )ד(

 .בוצע התשלום בפועל
 .יוחזרו בערכם הריאלי, נוןקרן שלא על פי הוראות התקכספים ששולמו ל  )ה(
יחולק התשלום התקופתי  הסדר התחיקתיהוראות התקופה בהתאם ל מדיעמית עצמאי המשלם   )ו(

  . וירשם בגין החודשים עבורם בוצע התשלום
  

   יחוריצוע תשלומים באב .10

  

      לא יאוחר מהמועד הקבוע בתקנות , מדי חודש בחודשו בידדמי הגמולים ישולמו לקרן על ידי המע  )א(

 .מס הכנסה
, )9(התשלום הקבוע בסעיף  את דמי הגמולים המגיעים ממנו ומעובדיו במועד מעבידלא שילם  

  ;תשואת הקרן. 1 –החברה המנהלת ריבית פיגורים בשיעור שלא יפחת מהגבוה מבין תגבה ממנו 

בנוסף ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת . שיעור ריבית הפיגורים הקבועה בהסדר התחיקתי. 2או 

 לפי שיקול דעתה הנתונה לקרן לפי תקנון זה ולפי ההסדר התחיקתי תהא החברה המנהלת רשאית

ף החברה המנהלת תזקו. או שיפוי כמפורט בחוק הגנת השכר/פיצויי הלנה ו מעבידלתבוע מה

לחשבון העמית את דמי הגמולים וכן את ריבית הפיגורים בסכום השווה לתשואת הקרן בתקופת 

  .תועבר לנכסי הקרן, אם תהיה כזו, יתרת ריבית הפיגורים, הפיגור

            
  

   התשלום לפי מועד ליתרת זכאותו הצבורה ששולמו באיחור פו דמי הגמולים קלעמית עצמאי יז) ב(

   .בפועל

  

 הול ידמי נ .11
  .מתוך דמי הגמולים המשולמים לקרן 6% -תגבה דמי ניהול בשיעור של עד המנהלת החברה   )א(

  

 0.041667% - שיעור של עד, חודש בחודשו מדי, המנהלת תגבה החברה, לעיל' בנוסף לאמור בסעיף א  )ב(

 ) .בחישוב שנתי 0.5%(מסך נכסי הקרן 
  

 48הפנסיה המזערי כהגדרתו בסעיף מסכום  מפנסיה הנמוכהתגבה  דמי ניהול  המנהלת החברה  )ג(

  .מההפרש שבין סכום הפנסיה המזערי לבין הפנסיה המשולמת לעמית 6%בשיעור שלא יעלה על 
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  ומנגנון איזון אקטוארי נספחיםבדמים שקהמחישוב  .12
  

המקדמים בנספחים לתקנון חושבו על ידי אקטואר הקרן על בסיס ההנחות שנקבעו בחוזר פנסיה   .א 

  ): להלן החוזר( 17.5.07סם הממונה ביום שפר 2007-3-6

  3.74%תשואה ריאלית אפקטיבית שנתית בשיעור  של   ) 1(    

  .חוזרב 4פלפי לוח  -לוחות תמותה לפנסיונרים   ) 2(    

  .בחוזר 8והמודל המוצג בסעיף   7לפי לוח פ -קצב ירידה בתמותה       

  .חוזרב 8פלפי לוח  –שיעורי יציאה לנכות   ) 3(    

  .לפי לוח התמותה של פנסיונר 60לאחר גיל , לשנה 2%לפי  60ותה נכים עד גיל תמ  )4(    

  .בחוזר 8והמודל המוצג בסעיף   7לפי לוח פ -קצב ירידה בתמותה       

  .חוזרב 5פלפי לוח אלמנות /תמותה אלמנים  )5(    

  .בחוזר 8והמודל המוצג בסעיף   7לפי לוח פ -קצב ירידה בתמותה       

  .בחוזר  1לפי לוח פ -ים תמותת פעיל  ) 6(    

  .בחוזר 8והמודל המוצג בסעיף   7לפי לוח פ -קצב ירידה בתמותה       

  .0%לפי  –שיעורי עזיבה   ) 7(    

למבוטחים . לפי הנתונים האישיים של המבוטח –בעת הפרישה לפנסיית זקנה  –נישואים   ) 6(    

  .בחוזר 10לפי לוח פ והפרש גיל בין בני הזוג  100%פעילים הונח שיעור נישואין של 

  .בחוזר 11לפי לוח פ –וגיל ילדים ממוצע ' מס  )7(    

היה ויחולו שינויים בהוראות , המקדמים יהיו בתוקף כל עוד לא יחולו שינויים בהוראות החוזר

  .החוזר יחושבו המקדמים מחדש ובכפוף לאישור הממונה

  

יבוצע חישוב הקצבה , 60גיל הגיע ל") המועד הקובע" –להלן ( 31/12/2007עמית שעד ליום   .ב 

נגזרת מהסכום שנרשם לזכותו של המבוטח נכון למועד הקובע על פי המקדמים שהיו הבעבורו 

 .12/2007עד  8/2005בתקנון הקרן מתאריך 
רשאית לדחות הכרה במאזן האקטוארי  של השינויים בסעיף זה עד למועד בו המנהלת החברה 

  .שאיריותחל הקרן לשלם תשלומים למבוטח או ל

    

         ייערך מאזן אקטוארי מלא ומפורט של הקרן  בהתאם  קתיילתקופה בהתאם להסדר התחאחת    .ג 
  .  להנחיות הממונה        

  
החברה  ,ןהעניייתורגמו לתשואה חיובית או שלילית לפי  ,לעמית שיעור עודף או גירעון אקטוארי

  .ת בהתאםתעדכן את יתרת הזכאות הצבורה של כל עמי המנהלת 

רן קלפי העניין וה יליתית או שלבבלי פנסיה יתורגם לתשואה חיוקטוארי למקאשיעור עודף או גירעון 

  .בלי הפנסיה ואת דמי הגמולים המשולמים לנכים בהתאםקתעדכן את הפנסיות המשולמות למ

ת לפי פנסיה יתורגם לתשואה חיובית או שליליזכאים קיימים לטוארי לקאשיעור עודף או גירעון 

   .פנסיהזכאים קיימים ללתעדכן את הפנסיות המשולמות  והחברה המנהלתהעניין 
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  עליונות הוראות ההסדר התחיקתי .13

  

  .בניגוד להוראות ההסדר התחיקתי, הקרן לא תקנה זכויות ולא תשלם כספים  )א(

  .הוראות תקנון זה כפופות להסדר התחיקתי  ) ב(

על פי הוראות  חברה המנהלתנון תפעל הקתי לתקת ההסדר התחירה של סתירה בין הוראוקבמ  ) ג(

  . נון להוראות אלוקעד להתאמת הת התחיקתיההסדר 
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  החברות בקרן: פרק שלישי

  

  ההצטרפות לקרן .14

  
  :אם יתמלאו בו כל התנאים המפורטים להלן, אדם יחשב כעמית בקרן  )א(

  .שנים לפחות 18בעת ההצטרפות לקרן היה גילו   )1(

מילא את כל טפסי ההצטרפות והציג את כל , בקשה להתקבל כעמית בקרן הגיש  )2(

  .החברה המנהלתידי -המסמכים כנדרש על

   . החברה המנהלתידי -בקשתו להתקבל כעמית לקרן אושרה על  )3(

כתנאי להצטרפותו לקרן או כתנאי , רשאית לבצע חיתום לגבי אדם חברה המנהלתה)      4(

התניות , בהתאם לתוצאות החיתום ובאישור רופא הקרן, עלמעבר בין מסלולים ולקבו

 תנכות או פנסיי תהזכאות לקבלת פנסיי ןלעניי, נוספות מעבר לאלה הקבועות בתקנון

תבוא בנוסף לתנאי הזכאות לעמית או , שאירים ובלבד שקביעת התניות כאמור

בכתב במועד  וההתניות יובאו לידיעתו של העמית, לשאיריו לפי תקנון זה ולא במקומם

  .ןהעניי לפי, ההצטרפות או במועד מעבר המסלול

  .בל עבור העמית תשלום דמי גמולים לפחות עבור חודש אחדקהת)        5(

    

יחשב ) 4()א(14למעט סעיף  )א(14לגביו האמור בסעיף  שהתקיימורן קש להצטרף כעמית בקהמב  )ב(

  :רן בכפוף לאמור להלןקכעמית ב

     .יום 30רן בגינו תשלום בתוך קהועבר ל -רעמית שכי) 1(       

דמי ו או אמצעי תשלום אחר בע לתשלום דמי גמוליםקרן הוראת קהועבר ל - עמית עצמאי) 2(       

  .רןקבלת טפסי ההצטרפות בקיום מיום  30- רן לא יאוחר מקל שולמוהגמולים 

  

עובדיו לעמיתי הקרן במועד בו מוסמכת להתקשר עם מעביד בהסכם לפיו יהפכו  חברה המנהלתה)   ג( 

  :התקיים לראשונה אחד מהתנאים הבאים

בכפוף , פרטיו האישיים של העובד ובתנאי שהחל בעבודתו בפועל חברה המנהלתבלו בקהת)  1(       

חברה יום ממועד קבלת פרטיו ב 30יועברו לקרן תוך לכך שדמי הגמולים עבור העובד 

  .המנהלת

  .דמי גמולים חודשייםו פרטיו האישיים רוהתקבלו בעבו )  2(       

 בגין העובדהודעה בכתב של המעביד בדבר תשלום דמי הגמולים  חברה המנהלתהתקבלה ב  ) 3(       

חברה ממועד קבלת ההודעה ב 30ובלבד שדמי הגמולים יועברו לקרן תוך  פרטיו האישייםו

  .המנהלת

      

אולם , ד חייבים במילוי טפסי הצטרפות לקרןהסדר עם מעבי תיובהר כי מצטרפים לקרן במסגר    

  .תנאי להפיכתם לעמיתים בקרן הטפסים אלו אנו מהוורוף צי

  

מוסמכת לצרף לשורותיה עמיתים שכירים  חברה המנהלתלמען הסר ספק מובהר בזה כי ה  )ד(

  .ועמיתים עצמאים כאחד

  

בהתאם  נה זוקלת )4(א- ו) 3(רשאית להפעיל את סמכותה הקבועה בסעיפים א חברה המנהלתה)   ה(

  .לשיקול דעתה
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  מסלולי הקרן .15

  
 פנסייתלנכות ו פנסייתל י הכיסוי הביטוחימנהלת מסלולי פנסיה המגדירים את שיעור הקרן  )   א(

   .ומסלול הפנסיה בו בחר שנת לידתו, נומי, לקרן העמיתהצטרפות בהתאם לגיל , שאירים

              . 64שים ולנ 67גיל פרישה לגברים הינו          

  

  :מסלולי הקרן    )ב(

      

         -" כללי"מסלול  ) 1(        

הביטוחי שיעור הכיסוי  לבין,נכותל הביטוחי כיסויה שיעור בין רביתמקיימת התאמה מסלול בו     

 תאליירמבוטחת  הכנסהבהנחה שלעמית ישנה ( .הצפוי הזקנה פנסיית שיעורבין שאירים לל

  . )נהקז פנסייתלפרישתו רפות ועד מיום ההצט קבועה

  

  -" עתיר ביטוח"מסלול ) 2(         

מסלול המאפשר כיסוי ביטוחי גבוה יותר . שאיריםלמסלול שעיקרו הבטחת כיסוי מרבי לנכות ו    

  .  לעמיתים המצטרפים בגיל מאוחרלעומת מסלולים אחרים שאירים ללנכות ו

  

   -" עתיר חסכון"מסלול ) 3(         

השאירים המקסימאלי  פנסייתבמסלול זה שיעור . ול שעיקרו הבטחת חסכון מרבי לזקנהמסל    

מהשכר  37.5%הנכות המקסימאלי הינו  פנסייתמהשכר הקובע לשאירים ושעור  30%הינו 

   .הקובע לנכות

  

  -" מוגדל לנכות"מסלול ) 4(        

ר הקובע לנכות וכיסוי מהשכ 75%מסלול שעיקרו הבטחת כיסוי נכות מרבי בשיעור של עד     

  .מהשכר הקובע לשאירים 30%של עד מקסימאלי  שאירים

    

  - " שאיריםמוגדל ל"מסלול ) 5(         

 שאיריםמהשכר הקובע ל 100%מסלול שעיקרו הבטחת כיסוי שאירים מרבי בשיעור של עד     

  .נכותמהשכר הקובע ל 37.5%של עד  מקסימאלי נכותוכיסוי 

       לסיכוני מוות ויבוטח בכיסוי ביטוחי  יביטוחה ויסיכהרים יהיה רשאי לוותר על שאין לו שאי עמית  )ג(

בלי (בו בחר  מבוטח באותו מסלולהעמית  יהיה –העמית כאמור ויתר . בלבד לנכות וסיכוני מוות כנכה  

 או עד הודעת) התקופה :להלן(למשך תקופה של עשרים וארבעה חודשים  )הכיסוי הביטוחי עליו ויתר

כי נוספו לו שאירים או  בכתב הודיע העמית. המוקדם מבין השניים העמית בדבר הוספת שאירים

יהיה העמית מבוטח  –לפי נסיבות העניין , דבר חברה המנהלתלא הודיע ל עמיתהסתיימה התקופה וה

   .נה זוקלת) ב(יף בהתאם לסע סיכוני מוות בהתאם למסלול הביטוח אליו שויך העמיתב גם

   .לבן הזוגלוותר על כיסוי ביטוחי לסיכוני מוות יהיה רשאי ללא בן זוג  מיתע) 1ג( 

ושאירי עמית  שאירי נכה ,טוחי לסיכוני נכותיבהמבוטח בכיסוי  העמית יהיה ,כאמור עמיתויתר   

חודשים  24תקופה של תום  -לפי המוקדם מבין שבחר וזאתעל פי המסלול  ליתומים בלבדלהורה ו

   . לו בן זוג ףנוסלפיה  בכתב העמית הודעת חברה המנהלתבו התקבלה בד מועהאו מהויתור 
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                לא השתנה מצבו המשפחתי של העמית והוא ביקש להמשיך ולוותר על כיסוי ביטוחי לסיכוני  ) 2ג(

  . תוארך התקופה לתקופה נוספת וחוזר חלילה, )1(ג  -כאמור בסעיפים ג ו מוות

         

   .'בנספח יב מפורטים אירים שלהכיסוי הביטוחי לנכות ושיעורי   )ד(

  

אשר אושר  'לנספח יבבהתאם  פנסיה תהיה למסלול חידוש מעמדו כפעילהצטרפות העמית לרבות   )ה(

אושרה בכתב על ידי לאותו מסלול  שתו של העמית להצטרף קוב חברה המנהלתלהפעלה על ידי ה

שה כזו על ידי העמית תהיה קב חברה המנהלתב בלהקבמידה ולא הוגשה ונת , חברה המנהלתה

   ."כללי"  הצטרפותו למסלול

    

  - ון אחוז הפנסיהכדע  ) ו( 

  :מהאירועים הבאים בקרות אחדיעודכן  וז הפנסיה אח  

אחוז , על ידי העמית )או המעביד/ו חלק העמית( תגמוליםרכיב המשיכה מלאה או חלקית של   )ג(

 .ת במועד המשיכהעל פי גילו של העמי קבעהפנסיה י
 12פעיל לאחר תקופת חברות לא פעילה העולה על  עמיתלא פעיל ל עמיתמעבר ממעמד של   )ד(

 .פעיל עמיתעל פי גיל העמית בעת שינוי מעמדו ל קבעאחוז הפנסיה י. חודשים
 .מעבר בין מסלולים  )ה(
נון לתק 3בהתאם לסעיף , מוסמכתשיפוטית שינוי גילו של העמית בהתאם לפסק דין של ערכאה   )ו(

 .זה
  

 ר בין מסלוליםבעמ .16
 

  .עמית המבקש לעבור ממסלול למסלול יעשה כן באמצעות בקשה בכתב  )א(

שאירים תאושר לאו /עמית המבקש לעבור למסלול המגדיל את גובה הכיסוי הביטוחי לנכות ו  )ב(

 :בקשתו בכתב בהתמלא התנאים הבאים
i.העמית אינו נכה.  

ii.    לתחברה המנהמתן הצהרת בריאות בהתאם לדרישות ה. 
  .אישור הבקשהמועד לאחר שחודש ב 1-השינוי יכנס לתוקף ב -אושרה העברה  )ג(

לתקנון ' במסלול אליו בחר העמית לעבור ייקבע בהתאם לנספח יבהכיסוי לנכות ושאירים אחוז   )ד(

לתקנון זה ובהתאם ) 3(אחוז זה יקבע בהתאם לגיל הצטרפות העמית לקרן בהתאם לסעיף   .זה

  .)ו( 15לסעיף 

נכות שיעור הפנסיה ללבקשת העמית לעבור למסלול המגדיל את  רשאית לסרב הלתחברה המנה  )ה(

 .או שאירים/ו
על  להמוגדל לא יחו שיעור הפנסיה כי , קבועל רשאיתבאישור הוועדה הרפואית   חברה המנהלתה

 .מחלות או מומים שלקה בהם העמית לפני שינוי המסלול
הנכות שלו והפך לנכה בעקבות פעולה מכוונת  פנסייתעמית שעבר למסלול המגדיל את שיעורי   )ו(

  :מצדו

לקרן ממועד שינוי הכיסוי רצופים ם יבמידה ושולמו עבור העמית שניים עשר תשלומים חודשי) 1(

הנכות במסלול  פנסייתהעמית יהיה זכאי לפנסיה לפי שיעורי , ועד למועד הפיכתו לנכההביטוחי 

  .החדש

ממועד שינוי קרן ים עשר תשלומים חודשיים רצופים לשניבמידה ולא שולמו עבור העמית ) 2(
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הנכות  פנסייתהעמית יהיה זכאי לפנסיה לפי שיעורי , ועד למועד הפיכתו לנכההכיסוי הביטוחי 

 .במסלול בו הוא בוטח לפני השינוי
  :לו ונפטר עקב התאבדותהשאירים ש פנסייתול המגדיל את שיעורי עמית שעבר למסל   )ז(

 
למו עבור העמית שניים עשר תשלומים חודשיים רצופים לקרן ממועד שינוי במידה ושו    ) 1( 

השאירים  פנסייתשאיריו יהיו זכאים לפנסיה לפי שיעור , ועד פטירתוהכיסוי הביטוחי 

  .החדש במסלול

קרן ממועד שינוי במידה ולא שולמו עבור העמית שניים עשר תשלומים חודשיים רצופים ל)        2(

 פנסייתיהיו שאיריו זכאים לפנסיה לפי שיעורי , ועד למועד פטירתוי הכיסוי הביטוח

  .השאירים במסלול בו הוא בוטח  העמית לפני השינוי

  
השאירים  גבוהה יותר  ונפטר  פנסייתעבר העמית ממסלול פנסיה אחד למסלול פנסיה אחר בו )     ח(

שנגרמו או אירעו לעמית  תאונה או מום בהם חלה העמית או לפי העניין, העמית עקב מחלה

השאירים לפי אחוז הפנסיה הגבוה יותר  פנסייתאת  חברה המנהלתתחשב ה, מעברהלפני מועד 

עד  מעברהתשלומים חודשיים רצופים לקרן ממועד  60רק אם שולמו בגין העמית לפחות 

  .תאונה או מום בהם חלה העמית, למועד פטירתו או עד אירוע נכות שנגרם ממחלה

את  חברה המנהלתהל תחשב "תשלומים חודשיים רצופים כנ 60מו בגין העמית לפחות לא שול  

    .השאירים  לפי אחוז הפנסיה שחל על העמית לפני השינוי פנסיית

  

ונהיה גבוהה יותר   נכותה פנסייתעבר העמית ממסלול פנסיה אחד למסלול פנסיה אחר בו      )ט(

שנגרמו או אירעו לעמית לפני , ת או לפי הענייןלנכה עקב מחלה תאונה או מום בהם חלה העמי

הנכות לפי אחוז הפנסיה  פנסייתאת  חברה המנהלתתחשב ה, מועד העברתו למסלול החדש

תשלומים חודשיים רצופים לקרן ממועד  60הגבוה יותר רק אם שולמו בגין העמית לפחות 

  .העברתו עד מועד אירוע המחלה תאונה או מום בהם חלה העמית

את  חברה המנהלתל תחשב ה"תשלומים חודשיים רצופים כנ 60א שולמו בגין העמית לפחות ל     

 .הנכות לפי אחוז הפנסיה לנכות לפני השינוי פנסיית

  

 בדיקות רפואיות והוכחות אחרות, מסמכים, תעודות .17
  

   ידי מסמכים אחרים ופרטים נוספים שיידרשו על , ותזה דתתעו חברה המנהלתעמית ימציא ל  )1(      
  .חברה המנהלתה            

  
או לחתום על הצהרת , לדרוש ממועמד להצטרפות לערוך בדיקות רפואיות רשאית חברה המנהלתה)  2(      

או מסמכים נוספים בהתאם /או להמציא כל מידע אחר ו, בריאות או טופס ויתור על סודיות רפואית

  .לשיקוליה

  
  .חברה המנהלתסמכים והפרטים שיוגשו על ידו להעמית אחראי לאמיתות כל המ  )3(     

  
של ערכאה  העל פי החלט או עקב עבירה שביצע והורשע עליה במרמהקמה לאדם זכות מאת הקרן   )4(     

   .כולה או חלקה, לשלול מאותו אדם את הזכות חברה המנהלתרשאית ה, מוסמכת שיפוטית

  
שהומצאו , במסמכים אחרים או ,זיהויהיים בתעודת נקבעו זכויות עמית בקרן לפי הפרטים המצו  )5(    

 -שונו או התבררו כבלתי נכונים , כולם או מקצתם, על ידי העמית ואותם פרטים חברה המנהלתל

  .הכל לפי העניין, לשנות או לבטל אותן זכויות חברה המנהלתרשאית ה
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אישור פנסיה או תשלום לפני  מוטביומרשאית לדרוש מעמית או משאיריו או  חברה המנהלתה  )6(  

הכל , פרטים נוספים ופסקי דין וצווים, לרבות מסמכים רפואיים-מסמכים, תעודות, אישורים, כלשהו

למלא אחר דרישות אלה כתנאי מוקדם לקבלת  מוטביואו  ועל העמית או שאיריו , בהתאם לנסיבות

  .אחראו תשלום  הפנסיה

              
.לדרוש הגשתו בתרגום נוטריוני לעברית חברה המנהלתת הרשאי, היה מסמך כתוב בשפה זרה  
       

  

  הודעה על שינויים .18
  

 חברה המנהלתחייב להודיע ל, לפי תקנון זהאו תשלום אחר  עמית וכן כל אדם אחר הזכאי לפנסיה   

או על , העשוי להשפיע על זכויותיו וחובותיו, בכתב על כל שינוי שיחול במצבו בכל עניין ועניין

שינויים , איריו בקרן וחובותיהם כלפיה ובהם שינויים המחייבים רישום בתעודת הזהותזכויות ש

או /או קבלת תשלומים ו/בהיקף ההשתכרות שינוי בנתונים הנוגעים לחברות בקרנות אחרות ו

  .קיצבאות מגורמים אחרים
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  הפסקת חברות בקרן .19

  

  :אחד מאלה- בקרות כל, פסקיחברות של עמית בקרן ת

  

  .העמית טירתפ       )א(

  

  .מהקרן זקנה פנסייתוקבלת  זקנה  פנסייתלהעמית יציאת   )ב(

  

  .כל כספי העמית שנצברו בקרןמשיכת   )ג(

  

  .קנון זהלת 76יף עסלבכפוף , קשת העמית להעברת כל יתרתו הצבורה לקרן אחרתבלת בק)         ד(  

  

  

  הפסקות וחידוש תשלומים .20

  
דמי  נפסק תשלום  - ות העמית לפנסיית נכות ולפנסיית שאיריםתשלומים לשמירת רציפות זכוי)     א(

או על תקופת החברות הרצופה  יום 150לקרן בגין עמית במשך תקופה שאינה עולה על  גמולים

ישמר , הכספים שנצברו לזכותו בקרןאת כל והעמית לא משך לפי הנמוכה מבין השתיים , האחרונה

קופה זו כפי שהיה ערב הפסקת תשלום דמי אירים לתנכות וש פנסייתלעמית הכיסוי הביטוחי ל

) לעמית עצמאי(מיתרת הזכאות הצבורה ק באמצעות ניכוי תשלום ריס) 1() ו( 15בכפוף לסעיף  הגמולים

לעמית (דמי הגמולים חלקו של העובד במיתרת הזכאות הצבורה שמקורה בק ניכוי תשלום ריסאו 

ניכוי  .מתשלומים אלו לא ינוכו דמי ניהול, או באישורו ללא צורך בבקשת העמית ,לפי העניין ,)שכיר

 חברה המנהלתבקשה בכתב אשר נתקבלה ואושרה על ידי ההעמית הגיש  תשלום הריסק יופסק אם

 או אם, הקובע בבקשה להעברת כספים לקופת גמל אחרתמהמועד או . להפסיק את תשלומי הריסק

  .חתם על בקשה למשיכה מלאה של הכספים 

  

  
או על תקופת  יום 150במשך תקופה העולה על בגין העמית לקרן  תשלומי דמי הגמוליםפסקו נ  )ב(

  יים עשר חודשיםנאך לא עולה על ש ,לפי הנמוכה מבין השתיים, החברות הרצופה האחרונה

 בעד גמולים דמי יהיה העמית זכאי להשלים ,והעמית לא משך את הכספים שנצברו לזכותו בקרן

 מיום חידוש ,בשנת המס השוטפתבגין חודשים שלומים אלו הועברו ד שתבובלהתקופה 

למעט אחוז , )ג(35-ו) ב(30, 14 פיםלפי האמור בסעי עמית חדשהקרן כ תנהג בול "תשלומים כנה

  . כאמור הפנסיה אשר יוותר כפי שהיה ערב הפסקת תשלומי דמי הגמולים

  

יהיה דינו כדין , חודשים 12העולה על לאחר הפסקה קרן ל תשלום דמי הגמוליםחידש העמית   )ג(  

תנהג לגביו לפי  חברה המנהלתכי ה, למען הסר ספק מובהר בזה. וענייןעמית חדש בקרן לכל דבר 

  .תקנוןל 14האמור בסעיף 

  

שאירים ל/ לנכות המשך הכיסוי הביטוחי  עבורבגין העמית במידה וישולם מובהר בזאת כי     )ד(

  .בלבד נכות ושאירים פנסייתפעיל לעניין זכויותיו בת כעמיעמית היחשב  ) ריסק:להלן(
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 הבטחת זכויות .21
יהיה העמית זכאי להאריך את ,   לעיל) א(20התקופה בה שולמו תשלומי ריסק כאמור בסעיף  בתום  )א(

ובכפוף לכך שהתקיימו כל , ריסקבאמצעות תשלום , זכויותיו לפנסיית נכות ושאיריםבה יובטחו התקופה 

  :התנאים שלהלן

 .בכתב למשוך את כספי התגמולים שנצברו לזכותו בקרן המנהלתביקש מהחברה  העמית לא  ) 1(
 אינו מבוטח בתקופת הביטוח השכר המבוטח בקרן לפני הפסקת תשלום דמי הגמולים  )2(

בתקנות מס  םתכהגדרהמבוקשת בקופת גמל לקצבה אחרת או בקופת ביטוח לקצבה אחרת 

 .הכנסה
תום התקופה  עד חברה המנהלתל תועברתשלומים המופחתים בקשת העמית להמשך ה  )י(

  .)א(20האמורה  בסעיף 
 

ממועד הפסקת תשלום דמי  חודשים רצופים 24לא תעלה על  ריסק התשלום  שרהתקופה שבעדה יאו  )ב(

בקרן שקדמה להפסקת של העמית רצופה ההגמולים לקרן ולא תעלה על תקופת חברותו האחרונה 

 .תשלומי דמי הגמולים

 
כפי ושאירים  לפי השכר הקובע לנכות, יבטיחו את הכיסוי הביטוחי לנכות ולשאירים קסתשלומי הרי  )ג(

בכפוף  בהתאם למסלול האחרון בו הוא בוטח בגין העמית דמי הגמולים מיתשלו שהיה ערב הפסקת 

   .)1)(ו( 15לסעיף 

 
 .לעיל ינוכו דמי ניהול) א(התשלומים המצוינים בפסקה מ  )ד(

 
המצוינים בפסקה  הריסק מיתשלוניתן יהיה לנכות את , חברה המנהלתעמית בכתב להודעת הבהתאם ל  )ה(

 .הזכאות הצבורה שמקורה בתגמולי העובדלעיל מתוך יתרת ) א(
  

אך ורק בגין נכות או פטירה שארעו נכות ושאירים  פנסייתריו כיסוי ביטוחי לייקנה לעמית ולשא הריסק  )ו(

 פנסייתתשלומי העמית בתקופה זו לא יובאו בחשבון לצורך חישוב  ,)ב(בסעיף במהלך התקופה המצוינת 

    .זקנה

 
  עמית לא פעיל .22

  
הגיש והעמית לא , תקופה זוגינו בב תשלום ריסק ללא לקרן בגין העמיתתשלומי דמי הגמולים נפסקו   

, הכספים שנצברו לזכותו בקרןאת כל משך ולא  אחרת  גמל חדשה לקופתלהעברת זכויותיו קשה ב

או להחזר /ו שאיריםאו זקנה  פנסייתלקבל , בעתיד, העמית יהיה זכאי .רןקבעמית לא פעיל כ ביחש

   .זה תקנוןהכל כמפורט ב, כאות הצבורהזיתרת הבהתאם ל, כספים מהקרן
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  זקנה פנסיית: פרק רביעי

  

   זקנה פנסייתבקשה לקבלת  .23

  
במסלול לפיו הוא בוטח יגיש  הזקנלגיל הזכאות לפנסיית  ,עמית לא פעיללרבות  ,הגיע עמית  )א(

שלושה , לתקנון 47בהתאם לסעיף  זקנהלקבלת פנסיית  חברה המנהלתהעמית בקשה בכתב ל

  .חודשים לפני מועד הפרישה המבוקש

בחירת  ,24זקנה כמפורט בסעיף  פנסייתבעת הגשת הבקשה יבחר העמית באחת החלופות ל    

   .הינה בלתי הפיכה 24המסלול כמפורט בסעיף 

  

 :יציין העמית את הנתונים הבאיםקשת הפרישה בב   )ב(

i. אחוז הפנסיה שישולם לשאיריו.  

ii. להלן 24מסלול הפרישה שבו בוחר העמית בהתאם לסעיף. 

iii.שיעור ההיוון ותקופתו )במידה ובחר בכך( הזקנה פנסייתחלק מ היוון. 
  

ית לגיל שלאחר החודש בו הגיע העמחודש ב 1 - ב חלת זקנהפנסיית תשלום זכאותו של עמית ל  )ג(

האחרון ותחול עד ליום  לתקנון 3להוראות סעיף  בכפוף ,הזכאות בהתאם למסלול בו בוטח

   .העמיתפטירת לחודש 

  

יהיה זכאי לכך , אלא במועד מאוחר יותר, שת פרישה עם הגיעו לגיל פרישהקשלא הגיש בעמית       )ד(       

ופה זו קשת הפרישה ובלבד שתקדמה להגשת בקופה שקנה תשולם לו גם עבור התקהזשפנסיית 

חודש שלאחר הגיע העמית לגיל ב 1-בשתחילתה  ופה קאו על הת חודשים 3לא תעלה על 

רן דמי קלשלא שולמו , בלבדו ןמבניהצרה קשה הקבמועד בו חתם העמית על הב וסיומההזכאות 

   .ופהקגמולים עבור אותה ת

  

  זקנהה פנסייתחישוב  .24

  
חלוקת יתרת הזכאות הצבורה במקדם  ל ידיתחושב ע, לעמיתשתשלם הקרן  זקנהפנסיית ה  )א(

  : המתאים המפורט בנספחים על פי אחת מהאפשרויות המפורטות להלן  ההמרה

). 2(או ) 1(יוכל לבחור באחת מהחלופות  אין לו שאיריםזקנה  פנסייתעמית שבעת פרישתו ל    

  ). 4(או ) 3(אחת מהחלופות יוכל לבחור ב יש לו שאירים  זקנה פנסייתעמית שבעת פרישתו ל

  
שתשולם  זקנהיוכל לבחור בפנסיית  אין לו שאיריםעמית שבעת פרישתו לפנסיית זקנה      )1(    

חלוקת  ל ידיהפנסיה תחושב ע. נימליתלמשך כל ימי חייו ללא הבטחת תקופת תשלום מי

בעת  בהתאם לגילו 'בנספח איתרת הזכאות הצבורה במקדמי ההמרה המפורטים 

  .של העמית מינו ושנת לידתו, רישהפה

   

יהיה רשאי בעת פרישתו לפנסיית זקנה  אין לו שאיריםעמית שבעת פרישתו לפנסיית זקנה  )1(

 ינימליתלבחור בפנסיית זקנה שתשולם למשך כל ימי חייו עם הבטחה לתקופת תשלום מ

חודשים שקדמו ה 60 -למשך תקופה כלשהי ב בתנאי שלא קיבל פנסיית נכות  וזאת

. חודשים  240או  180או  120או  60 תהיה בת  הבטחהתקופת ה. פנסיית הזקנה בקשתל

בנספח חלוקת יתרת הזכאות הצבורה במקדמי ההמרה המפורטים  ל ידיהפנסיה תחושב ע
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ובלבד שגילו  ושנת לידתופרישה ה בעתגילו , מינו, שבחרופת ההבטחה קלתבהתאם  'ב

  .85ופת ההבטחה לא יעלה על קבתום ת
  

את יתרת בתשלום חד פעמי נפטר פנסיונר כאמור לפני תום תקופת ההבטחה תשלם הקרן         

הכפלת  ל ידיהתשלום החד פעמי יקבע ע. מוטביםתשלומי הפנסיה המובטחת לידי ה

המבוסס על יתרת החודשים שנותרו  'בנספח ההפנסיה החודשית במקדם ההיוון המפורט 

   .עד תום תקופת ההבטחה

  

יוכל לבחור בפנסיית זקנה שתשולם יש לו שאירים בעת פרישתו לפנסיית זקנה עמית ש )2(

. פרישההשיקבע בבקשת  בשיעור , חייהםלמשך כל ימי  ריויולשאכל ימי חייו למשך 

 - מהפנסיה של הפנסיונר ולא יפחת מ  100%לא יעלה על  אלמנת פנסיונרלשיעור הפנסיה 

מהפנסיה  40%שיעור הפנסיה לא יעלה על וליתום מוגבל  מהפנסיה של הפנסיונר  30%

הפנסיה  .זקנהמפנסיית ה 100%הפנסיה לכלל השאירים לא תעלה על , של הפנסיונר

בהתאם   'בנספח גי חלוקת יתרת הזכאות הצבורה במקדמי ההמרה המפורטים "תחושב ע

 .יושלו ושל שאירת הלידה וושנ לשאיריושיעור הפנסיה  ,מינם ,גיל שאיריו ,וגיל, מינול
  

יהיה רשאי בעת פרישתו לפנסיית זקנה יש לו שאירים  עמית שבעת פרישתו לפנסיית זקנה )3(

 לשאיריותקופת הבטחה ופנסיה  לבחור בפנסיית זקנה שתשולם למשך כל ימי חייו עם

חודשים שקדמו ה 60 -למשך תקופה כלשהי בבתנאי שלא קיבל פנסיית נכות  וזאת 

או  120או  60 ותהיה בת ה תיקבע על ידי הפנסיונרתקופת ההבטח ,לבקשת פנסיית הזקנה

שיעור  .85ובלבד שגיל הפנסיונר בתום תקופת ההבטחה לא יעלה על חודשים   240או  180

 30% -ולא יפחת מ  מהפנסיה של הפנסיונר 100%לא יעלה על לאלמנת פנסיונר הפנסיה 

מהפנסיה של  40%וליתום מוגבל שיעור הפנסיה לא יעלה על  מהפנסיה של הפנסיונר

הפנסיה תחושב . זקנהמפנסיית ה 100%הפנסיה לכלל השאירים לא תעלה על  הפנסיונר

 פרלמסבהתאם  'בנספח די חלוקת יתרת הזכאות הצבורה במקדמי ההמרה המפורטים "ע

ת וושנ לשאיריושיעור הפנסיה  מינם ,גיל שאיריו ,גילו, למינו חודשי ההבטחה שבחר

 .שלו ושל שאיריוהלידה 
  

ופת קעד תום ת שאיריורן לקתשלם ה, ופת ההבטחהקתפנסיונר כאמור לפני תום נפטר 

 עם, נה שהיתה משולמת לפנסיונר אלמלא נפטרקהז פנסייתההבטחה את ההשלמה לסכום 

שת קבע על ידי העמית בבקבשיעור שנ שאיריולם פנסיה לוופת ההבטחה תשקתום ת

   .פרישהה

  
תשלם  םזכאי שאיריםולא הותיר אחריו , ופת ההבטחהקלפני תום ת נפטר פנסיונר כאמור

התשלום . מוטביםאת יתרת תשלומי הפנסיה המובטחת לידי הבתשלום חד פעמי  הקרן 

המבוסס  'הבנספח י הכפלת הפנסיה החודשית במקדם ההיוון המפורט "החד פעמי יקבע ע

  .על יתרת החודשים שנותרו עד תום תקופת ההבטחה

  

שת הפרישה כי קיציין בב 4או  3בהתאם לחלופות נה קז פנסייתלעמית שבעת פרישתו 

על בסיס ההנחות  טוארי מיוחדקחישוב אעבורו יערך ברצונו להבטיח פנסיה ליתום מוגבל  

  . בהתחשב במינו גילו ושנת לידתו של היתום המוגבל 12בסעיף 
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  זקנה פנסייתהקדמת פרישה ל .25

  
ובטרם הגיעו  60בחודש שלאחר הגיעו לגיל  1 -ה אחר היוםעמית  רשאי לפרוש לפנסיה בכל מועד ל  

לאחת מהאפשרויות תקבענה בהתאם , זכויותיו של עמית כאמור. זקנהלמועד הזכאות לפנסיית 

  .לעיל 24 סעיףהמפורטת  ב

  

  דחיית פרישה .26

  
יהיה זכאי  זקנהית למועד הזכאות לפנסיהגיע העמית לאחר  זקנהעמית שדחה פרישתו לפנסיית   )א(

   .לעיל 24 סעיףבהתאם ליתרת הזכאות הצבורה ובהתאם לאפשרויות בלפנסיה 

יועברו ליתרת  זקנהלמועד הזכאות לפנסיית  הגיע העמיתלקרן לאחר שיועברו דמי גמולים   )ב(

והעמית יהיה זכאי החל  שאיריםלנכות ול יביטוחהכיסוי ההזכאות הצבורה ללא ניכוי של עלויות 

  .נה בלבדקז פנסייתממועד זה ל

לא היו , שאירי עמית לא פעיל פנסייתשאיריו זכאים ליהיו , ופת דחיית הפרישהקהעמית בתנפטר   )ג(

   .)ב(56 לסעיף  םאתהברן ביתרת הזכאות הצבורה קתנהג הלעמית שאירים 

  

  היוון .27

  
, שנה 70או לפנסיה מוקדמת וטרם הגיע לגיל  זקנה פנסייתשפרש ל לא פעיללרבות עמית , עמית )1(

תקופת " - להלן (שנים  5מהפנסיה החודשית שלו לתקופה של עד  25%ן עד יהיה רשאי להוו

משכר המינימום , לאחר ההיוון, לא תפחת, אם סכום הפנסיה הראשונה אשר תשולם לו, ")ההיוון

  במשק
חודשים שקדמו לבקשת ה 60 -בכלשהי  תקופהלמשך פנסיית נכות רן קמה יבל קאשר עמית   

  .היווןבקש אינו זכאי ל ,פנסיית הזקנה

לרבות  זקנה פנסייתחודשים לפני מועד פרישתו ל 3 על ידי העמית בכתב הבקשה להיוון תוגש  )ב( 

העמית יהיה רשאי לחזור בו  .תקנוןפי ה-על פרישה מוקדמת לפנסיה או דחית פרישה לפנסיה

  .בכל שלב עד לבצוע התשלום, מהבקשה

  
חודש בביום העסקים הראשון , מועד הפרישהמ ימים 90 - לא יאוחר מ, ההיוון יבוצע תשלום סכום   )ד(

   .תקנוןל 'ו כנספחלפי לוח מקדמים המצורף , פי הפנסיה ביום התשלום- ויחושב על

במקדם המפורט , הכפלת אותו חלק מהפנסיה שהעמית מבקש להוון ל ידיסכום ההיוון יחושב ע

  .העמיתגילו ושנת לידתו של , מינו ,בהתאם לתקופת ההיוון המבוקשת 'ובנספח 

  .בהתאם לשיעור ההיוון, בשיעור מוקטן, במשך תקופת ההיוון יקבל הפנסיונר פנסיה חודשית    )ד(

  

, תקנוןפי ה- על, תשלם הקרן לפנסיונר את מלוא הפנסיה לה היה זכאי, מתום תקופת ההיוון  )ה(

  .אלמלא ההיוון

  

השאירים ממועד הזכאות  ייתפנסאת מלוא  השאיריםיקבלו  זקנה פנסייתנפטר פנסיונר שהיוון   )ו(

  .כאילו לא בוצע היוון, שאירים פנסייתל
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  שאירי פנסיונר פנסיית: פרק חמישי

  

  פנסיה לשאירי פנסיונר .28

  
 יקבלו, זקנהשל פנסיונר שנפטר לאחר פרישתו לפנסיית  או יתום מוגבל/של פנסיונר ו אלמנתו  )א(

סיה ששולמה לפנסיונר לפני מהפנבבקשת הפרישה לכל אחד מהם שנקבע  פנסיה בשיעור 

 בין אם נישאה לאחר ובין אם לאו, הפנסיה תשולם לאלמנת הפנסיונר כל ימי חייה. פטירתו

   .וליתום המוגבל כל עוד נתקיימה בו הגדרת יתום מוגבל

  ).ו( 27ביצע הפנסיונר היוון חלק מהפנסיה יחולו על שאיריו הוראות סעיף   )ב(

  
הקרן תשלם , חודש הפטירה שלאחרחודש ב 1 -ה לפי סעיף זה יהיה בהזכאות לפנסימועד תחילת   )ג(

או עד לחודש הפטירה של השאירים  תקנוןאת פנסיית השאירים עד למועד פקיעת זכאותם לפי ה

  .לפי המועד המוקדם מביניהם

  
יתום מוגבל לו רי פנסיונר תשולם לאלמנת פנסיונר ישא פנסיית, למען הסר ספק מובהר בזאת כי  )ד(

  .לבדב

   

  שאירי פנסיונר בין השאירים פנסייתאופן חלוקת  .29

  
 יםבשיעורפנסיה לאחר פטירתו להן שולם ת נשיםמספר בעת פרישתו לפנסיית זקנה  היו לפנסיונר

לא ישולם חלקה של האלמנה שנפטרה , נפטרה אחת האלמנות .הפנסיונר הפרישה של שתקבב ובעקשנ

   .לאלמנות שנותרו בחיים
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  עמיתנסיית שאירי פ: שישיפרק 

  

  שאירי עמית פנסייתהזכות ל .30

  
כמפורט  לקבלת פנסיית שאיריםשאיריו היו זכאים י, זקנה פנסייתבטרם קיבל  עמית שנפטר   )א(

 אם הועבר בגין העמית לפחות תשלום חודשי אחד של דמי גמולים לקרן, נוןקלת 31סעיף ב

  .נון זה קלת 14בכפוף לסעיף 

          
שנגרמו או , לפי העניין, או, בהם חלה העמית, או מום, תאונה, העמית עקב מחלהאם נפטר    )ב(

 בקרןפעיל עמית כ חברותו האחרון של חידוש האו לפני  לפני הצטרפותו לקרן ,לעמית אירעו

תשלומים  60תשולם הפנסיה לשאירי העמית רק אם שולמו בגינו לפחות , לפי המאוחר מביניהם

   .21-ו  20סעיפים לרבות תשלומים ששולמו לעמית על פי , ני פטירתוחודשיים רצופים לקרן לפ

       

       

לא יובאו , הועבר לקרן תשלום חד פעמי כדמי גמולים בעבור חודשים שקדמו למועד התשלום    

   .החודשים הרצופים הנדרשים לפי סעיף זה 60 ןחודשים אלה במניי

   12רק אם שולמו בגינו לפחות , שאירי העמיתתשולם לשאיריו פנסיית , אם התאבד העמית)  1(  )ג(

  . םהמאוחר מביניה, מיום הצטרפותו או מיום חידוש מעמדו כפעיל תשלומים חודשיים לקרן      

  

       פנסייתלא יהיה זכאי ל תו שאירמעשה מכוון מצד שאיר או ל ידיאם הפטירה נגרמה ע)  2(        

  . ר תחולק בין שאירי העמיתיו שאהפנסיה בגין אות ,שאירים              

  

יום ההצטרפות פרק זה יחשב לעניין , לעיל) ג(20בקרן כאמור בסעיף  מעמדו כפעיל עמית חידש    )ד(

  .מעמדו כפעיללקרן כיום חידוש 

  

הקרן  .לחודש שלאחר חודש הפטירה 1 -מועד תחילת הזכאות לפנסיה לפי סעיף זה יהיה ב   )ה(

הפטירה  חודשאו עד לסוף  תקנוןעד למועד פקיעת זכאותם לפי ההשאירים  פנסייתתשלם את 

  .של השאירים לפי המועד המוקדם מביניהם

  

שאירי  פנסייתלא יהיו זכאים שאירי עמית לנה זו קלת )1()ג(או ) ב(יים האמור בסעיף קאם הת)     ו(

  .הז פרקב )ד(31שארי עמית לא פעיל כאמור בסעיף  פנסייתעמית פעיל אלא יהיו זכאים ל

  

  

  שאירי עמית פנסייתחישוב  .31

  
בהתאם לאחוז המתאים לשאירים אחוז פנסיה מכפלת כסית תחושב בסישאירי עמית  פנסיית  )א(

בשכר  נוןקלת 15ובכפוף לסעיף ולמסלול החל על העמית  רןקל מועד הצטרפותוב גילו ,למינו

  .ובע לשאיריםקה

    
          הפנסיה לשאירים תוגדל הפנסיה סך תשלומי  ל עלתה יתרת הזכאות הצבורה על הערך המהוון ש    )ב(

 יותלשאירים על פי היחס המתקבל מחלוקת יתרת הזכאות הצבורה בערך המהוון של הפנס

שב על הערך המהוון של הפנסיה יחו. 33ועל גידול זה לא יחולו הוראות תקנה  המשולמת בפועל

אלמנה או / לאלמן )2('ז, )1('זבנספח  ם המפורטיבמקדמי ההמרה  ריכל שאלבסיס הכפלת הפנסיה 

  .נפרד טואריקעבור יתום מוגבל יבוצע חישוב א, 'לנספח הליתומים בהתאם והורים בהתאמה  
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תקבל , והשאיר אחריו אלמנהנפטר ש בקרן לא פעיל עמית כי  ,למען הסר ספק מובהר בזה  )ג(

 בנספחמקדם ההמרה המפורט חלוקת יתרת הזכאות הצבורה ב על ידיאלמנתו פנסיה שתחושב 

   .פנסיה מהקרןללא יהיו זכאים  והוריו יתומי העמית )2('או ז ) 1('ז

יהיו היתומים , ללא אלמנה, נפטר עמית שהקפיא זכויותיו בקרן והשאיר אחריו יתומים בלבד    

זכאים לקבל את יתרת הזכאות הצבורה או לחילופין להמיר את יתרת הזכאות הצבורה לפנסיה 

ידי חלוקת יתרת הזכאות הצבורה -תחושב עלו 21תשולם ליתומים עד הגיעם לגיל שת חודשי

   .בהתאם לגילו של כל יתום 'בנספח הבמקדמי ההמרה המפורטים 

  

  -סכומי פנסיה מזעריים  )   ד(      

  נמוך, לראשונה לקבלת פנסיה םבעת זכאות, שאירי עמיתיה סכום הפנסיה החודשי המגיע לה        

    יהיו שאירי העמית זכאים לאחד ") המזעריפנסיה הסכום " :להלן(מהשכר הממוצע במשק  5% -מ              

  :מאלה              

       6%קבלת פנסיה הנמוכה מסכום הפנסיה המזערי בניכוי דמי ניהול בשיעור שלא יעלה על  )1(      

      .עמיתשאירי ההפנסיה המשולמת ל מההפרש שבין סכום הפנסיה המזערי לבין                  

.לתקנון זה תשיעיויתור על תשלום פנסיה וזכאות למשיכת כספים בהתאם להוראות פרק  )2(         

    

   העמית מהקרן והן ם שאירי זכאיבחשבון הן הפנסיה לה  ובחישוב סכום הפנסיה המזערי יילקח             

.אשר בניהולה של החברה המנהלת, "יובלים מנהלים"קרן ממית הע ם שאירי זכאי  הפנסיה לה             

    

  בין השאיריםפעיל שאירי עמית  פנסייתאופן חלוקת  .32

  
תתחלקנה , יותר מאלמנה אחת ,לפי פסק דין של ערכאה שיפוטית מוסמכת, פעיל היו לעמית  )א(

נפטרה אחת  .בפנסיה אשר היתה משולמת לאלמנת העמית, בחלקים שווים, האלמנות

  .או לאלמנות שנותרו בחיים, לא ישולם חלקה של האלמנה שנפטרה לאלמנה, אלמנותה

  
  פנסיה לאלמנה   )  ב(

  
  של העמית שנפטר בהתאם בסיסית שאירים פנסייתמ 60 %קרן תשלם לאלמנה פנסיה בגובה ה   )1(   

  .) אלמנה פנסיית: להלן( למסלול אותו בחר העמית         

  .בין אם נישאה לאחר ובין אם לאו, סיה תשולם לאלמנה כל ימי חייההפנ   )2(            

  

  פנסיה ליתומים   ) ג(  

  

  .של העמית שנפטר בסיסית שאירים פנסייתמ 30%הקרן תשלם בגין כל יתום פנסיה בגובה    )1(

  
    פנסיה בשיעורים המפורטים  ,בתנאי שאין אלמנה זכאיתו הקרן תשלם ליתומים מאב ומאם   )2(

  :ן להל 

         אלמנה  פנסיית יקבל היתום פנסיה בגובה, השאיר אחריו העמית שנפטר יתום אחד בלבד .א     

  .של העמית שנפטר             

   50%יקבל כל יתום נוסף פנסיה בגובה , השאיר אחריו העמית שנפטר יותר מיתום אחד .ב               

  .של העמית שנפטר בסיסית שאירים פנסייתמ                   
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  .יחולקו שווה בשווה בין כל היתומיםלעיל ) 2(ג-ו) 1(סעיפי משנה גהפנסיות ליתומים על פי    )3(

  
למי שמשמש ניםהקטי יתומיםלתשולם הפנסיה , 18היו היתומים או מי מהם מתחת לגיל   )4(    

  .שלהם סוכאפטרופבאותה עת            

  להורים פנסיה ) ד(
  

  .של העמית שנפטר בסיסית שאירים פנסייתמ 15%תשלם לכל הורה פנסיה בגובה הקרן         
  

  פנסיה לשאירי עמית  תקרת .33

  

לפני ההגדלה לפי סעיף , המשולם לכל שאירי העמית, הפנסיה הכולל סכוםבכל מקרה לא יעלה   )א(

וה כהגדרתה לעיל ולא יעלה על הגבהבסיסית  מפנסיית שאירי העמית  120%על  ,לעיל) ב(31

  :שני אלהמבין 

  

  .לשאירים שכר קובע   )1(

בכל  -בחודשי החברות בגינם הועברו דמי גמולים לקרן  - הריאליתממוצע ההכנסה   )2(

  .תקופת החברות בקרן

  
תשולם , לעיל) א(כאמור בסעיף משנה  המרביתעל הפנסיה , פנסיית שאירי העמית סכוםעלה   )ב(

  :הפנסיה לפי סדר העדיפות שלהלן

  

  .למנת העמיתא  )1(

  .יתומים  )2(

  .הורים  )3(

  

  זקנה פנסייתזכאות למועד העמית שנפטר לאחר הגיעו ל .34

  
זקנה  פנסייתטרם החל לקבל , זקנה אך פנסייתשאירי עמית שנפטר לאחר הגיעו למועד הזכאות ל

הפנסיה תחושב על יד המרת יתרת . עמית לא פעיל שאירי  פנסייתמהקרן זכאים לקבל יהיו , מהקרן

' לנספח זבמקדם ההמרה בהתאם  לפי גיל שאיריו מינם ושיעור הפנסיה , כאות הצבורה של העמיתהז

   ).2(' וז) 1(
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  נכות פנסיית: פרק שביעי

  

  נכות פנסייתהזכות ל .35

  
להנחת דעתה , כל עוד הינו נכה, נכות פנסייתיהיה זכאי לקבלת , ידי הקרן-הוכר עמית כנכה על  )א(

  :לאמור להלןבכפוף , של הועדה הרפואית

  
    .תחילת הנכות מועדב העמית פעיל  )1(

בע על ידי קופת הנכות הצפויה ושיעורה יקת, בלת פנסיית נכותקיום תחילת הזכאות ל  )2(

  .הוועדה הרפואית

בכפוף  שולמו לקרן  עבור העמית דמי גמולים עבור חודש אחד לפחות לפני היותו לנכה  )3(

   .נון זהקלת 14 לסעיף

  

בשיעור , כל עוד הינו נכה חלקי, נכות חלקית פנסייתיהיה זכאי לקבלת , עמית כנכה חלקיהוכר    )ב(

  .100%היחס שבין חלקיות נכותו לבין נכות של 

  

שנגרמו או , לפי העניין, או, בהם חלה העמית, או מום, תאונה, עקב מחלה עמית לנכההפך    )ג( 

לפי  ,בקרןפעיל עמית כהאחרון של חברותו חידוש הלפני הצטרפותו לקרן או לפני  ,לעמיתאירעו 

תשלומים חודשיים  60תשולם הפנסיה לעמית רק אם שולמו בגינו לפחות , המאוחר מביניהם

  .21 -ו 20לרבות תשלומים ששולמו לעמית על פי סעיפים , היותו לנכהרצופים לקרן לפני 
  

לא יובאו , ד התשלוםהועבר לקרן תשלום חד פעמי כדמי גמולים בעבור חודשים שקדמו למוע

  .החודשים הרצופים הנדרשים לפי סעיף זה 60 ןחודשים אלה במניי

  

 .רןקמה נכות פנסיית לא יהיה זכאי לקבל, בקרן לא פעילעמית   )ד(
  

יחשב לעניין פרק זה יום ההצטרפות לקרן , לעיל) ג(20חידש העמית חברותו בקרן כאמור בסעיף   )ה(

 .פעילעמית כיום חידוש מעמדו כ
  
פי קביעת הוועדה -עלו מיום תחילת נכות 61ופה המתחילה בחלוף קפנסיה יהיה בגין התתשלום ה  )ו(

  . הרפואית

  

, חודשים מיום התאונה 36זכות העמית לתבוע להכירו כנכה בהתאם לתקנון תתישן לאחר שחלפו )   ז(

  .המחלה או המום בגינם נתבעת הנכות
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  פי דיןעל  זכות לקבלת תשלומים  .36

  
כתוצאה , )נוסח משולב( 1959 -ט"שית) תגמולים ושיקום(לנכה כמוגדר בחוק הנכים הפך עמית   )א(

 -  י"תש, )תגמולים ושיקום(מפעולות מלחמה כמוגדר בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה 

או מפגיעה , 1965 -ה"תשכ, או מפעולות איבה כמוגדר בחוק התגמולים לנפגעי איבה 1950

  : לאחד מאלה, לפי בחירתו, זכאי, יהיה הנכה, לאומיבעבודה כמוגדר בחוק הביטוח ה

  

  .החזרת כספים כאמור בפרק התשיעי להלןל  )1(

  

לבין הסכומים  לנכות ובעקההפרש בין השכר ה בגובה  רן פנסיית נכות קבל מהקל  )2(

   .נכה ממשרד הביטחון או מהמוסד לביטוח לאומיהמשולמים ל

על  גימלהשהיתה משולמת לולא זכאותו ל הנכות פנסייתהפנסיה שתשולם לא תעלה על 

  .נה זוקלת) א(ים המפורטים בסעיף קפי החו

  
, לעיל) א(מוסכם בזה כי בכל מקרה של זכאות לכאורה לקבלת תשלומים כאמור בסעיף משנה    )ב(

או מהמועד , ימים מיום הפגיעה 45בתוך , הדיןמכח  גימלה יפנה הנכה לגורם האחראי על תשלום

ויציג בפניהם ) לפי המאוחר מבין השניים(הפגיעה עשויה להקנות זכאות לגימלה  בו הובהר כי

  .את כל החומר המזכה אותו בקבלת תשלומים ממשרד הביטחון או מהמוסד לביטוח לאומי

  
זכות התחלוף והיא  חברה המנהלתמוקנית ל, לעיל) ב(כאמור בסעיף משנה , נדחתה תביעת הנכה  )ג(

יהיה , העמית. או לערכאה השיפוטית המוסמכת/פואית לעררים והר לועדהרשאית להגיש תביעה 

 .ויעמוד לרשותה בכל ההליכים הכרוכים בתביעה כאמור חברה המנהלתחייב לשתף פעולה עם ה
  

אינה לתקנה זו ' במידה וההחלטה בדבר זכותו של העמית על פי אחד מהחוקים בפסקה א  )ד(

אף על פי , מכח הדין גימלהבלת תשלום קשה לקיום מיום בו הגיש העמית ב 180בלת תוך קמת

על פי החוקים האלה בהתאם למימוש זכויותיו , חבה המנהלתשעשה העמית כל האפשר לדעת ה

, לתקנה זו) 2(א בפסקהלנהלים המקובלים באותו גוף רלוונטי והעמית בחר באפשרות הקבועה 

והערעורים לנכות  התאם להחלטת הוועדה הרפואיתהנכות לעמית ב פנסייתתחל הקרן בתשלום 

 .כפוף לתקנון זהב
  

 ישיב העמית את הכספיםלתקנה זו ' החל העמית לקבל תשלומים על פי אחד מהחוקים בפסקה א  )ה(

  . לתקנה זו) 2(על פי החישוב בהתאם לפסקה א, שקיבל בעודף

  

 נכה סיעודי .37
 

יזכה , נון זהעל פי הגדרתו בתק,על ידי הועדה הרפואית עמית אשר בשל נכותו מוכר כנכה סיעודי 

  .לתקנון 38 הנכות לה הוא זכאי בהתאם לסעיף פנסייתמ 33%לתוספת בשיעור של 
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  הנכות פנסיית חישוב .38

  
גילו למינו ובהתאם לאחוז המתאים  לנכות אחוז פנסיהמכפלת תחושב כ מלאהנכות  פנסיית  )א(

כשהוא מוכפל נון קלת 15רן ולמסלול החל על העמית  ובכפוף לסעיף קבזמן הצטרפות העמית ל

  .יות נכותוקי בהתאם לחלקולנכה חל ובע לנכותקבשכר ה

      

  

הנכות יחד עם  פנסיית םכל עוד סכו, נכה המשתכר מעבודה תשולם לו מלוא הפנסיה המגיעה לו  )ב(

דמו ליום קהחודשים ש 12-אינו עולה על ממוצע הכנסתו הכוללת בבזמן הנכות הכנסתו הכוללת 

 ).ודמתקהכנסה כוללת : להלן( נכות פנסייתזכאותו ל
 ודמתקהנכות על הכנסתו הכוללת ה פנסייתבתוספת  עלתה בחודש מסוים הכנסתו הכוללת

  . יתרהסכום השווה למחצית ההנכות  פנסייתיופחת מסכום , )יתרה: להלן( אלייבערכה הר

  

  גמולים לנכה דמי .39

  
לפיו חושבו ההכנסות שיעור הקרן תעביר לזכות נכה המקבל פנסיית נכות דמי גמולים שוטפים ב)  א0

דה לפיצויים קבתוספת ממוצע שיעור ההפ קובע לנכותהשכר ההמבוטחות ששימשו לחישוב 

י הועדה "כפי שנקבע ע ,מוכפל בשיעור הנכות ואכשה ,ובע לנכותקופה לפיה חושב השכר הקבת

על תשלום גם  יחולונה זו קתהוראות  .לעיל) א(11  בניכוי הוצאות ניהול כמפורט בסעיף, הרפואית

  .הנכות לה היה זכאי מהקרן אלמלא הגמלה האחרת פנסייתבהתאם ל )2)(א(36 נהקבהתאם לת

  

נכה חלקי רשאי להמשיך ולהעביר תשלומים מההכנסה הריאלית האחרונה ממנה הועברו תשלומים   )ב(       

למלוא הזכויות  ויהיה זכאי -לאחר עדכונה לפי חלקיות כושר עבודתו  -לקרן לפני הפיכתו לנכה 

  .בגינם של תשלומים אלה

  

 נכות פנסייתתביעת  .40
  

ידי -על, יגיש תביעתו על טופס המיועד לכך אשר יומצא לעמית, נכות מהקרן פנסייתעמית התובע   )א(

ידי מי מטעמו של העמית -תוגש התביעה על, נבצר מהעמית להגיש תביעתו. הקרן החברה המנהלת

  .מעבידלרבות ה

  

, יעת נכות תלווה בתעודות רפואיות המעידות על הפגיעה בכושרו של העמית לעבודהבקשה לקב  )ב(

  .  ובהצהרת ויתור על סודיות רפואית, חודשים לפחות 3לתקופה של 

  

לא הגיש העמית מסמכים . רשאית לדרוש מנכה מסמכים בנוגע להכנסתו מעבודה חברה המנהלתה  )ג(

   .תשלום פנסיית הנכות עד להמצאת המסמכים לעכב את חברה המנהלתתהיה רשאית ה, כאמור
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  ועדה רפואית .41

  
. העמית חייב להיבדק על ידי הועדה הרפואית או על ידי כל רופא שייקבע על ידי הועדה  הרפואית  )א( 

, אם יוזמן, העמית. בקשתו לקביעת נכות לא תידון על ידי הוועדה -עמית שסירב להיבדק כאמור 

  . רפואית במועדים שיקבעו על ידהיופיע בפני הועדה ה

  
תיקבע הועדה , קבעה הועדה הרפואית כי העמית נכה . הועדה הרפואית תיקבע אם העמית הוא נכה  )ב(     

  .יום תחילתה ואת תקופת הנכות החזויה, הנכות שיעורהרפואית את 

  
ים מיום הגשת הועדה הרפואית תדון ותחליט בעניין נכותו של העמית לא יאוחר מתום חודשי  )ג(

לתקנון ) ב(40כאמור בתקנה או ביצוע כל הבדיקות הרפואיות /המצאת כל המסמכים ו, הבקשה

  .לתקנון 43לתקנה זו ותקנה  )א( הפסק

 המנהלת לתקנה זו בצירוף נימוקיה תועבר לחברה )א(קביעת הועדה הרפואית כאמור בפיסקה   )ד(

   .בסמוך לקביעתהלעמית ו

  ערעורים וקביעותיהית להרפוא הועדהסדר עבודת  .42

  
, רשאים לערער על החלטת הועדה הרפואית בפני ועדת  ערעוריםהמנהלת או החברה / העמית ו  )ג(

 .יום מיום קבלת החלטת הועדה הרפואית 45תוך 
  
 .הצדדים יוזמנו לישיבת ועדת ערעורים   )ד(

  
    

 ולא , נייןועהחלטת הועדה הרפואית לערעורים בסוגיות רפואיות תחייב את הצדדים לכל דבר   )ה(

 .תהיה ניתנת לערעור או לתקיפה בכל דרך שהיא
  

  מסמכים רפואיים .43

  
מהמעביד וכן מהמוסד הרפואי או  ,או ועדת ערעורים רשאית לדרוש מהעמית/הועדה הרפואית ו) א(

תאור מלא של מצב בריאותו של העמית וכן כל המסמכים והתעודות הנוגעים , הרופא המטפל

סכמתו למסירת הפרטים הקשורים למצב בריאותו מכל מקור שייראה ועל העמית לתת ה, לעניין

  .או לועדת ערעורים כדרוש/לועדה הרפואית ו

או /יהיו הועדות רשאיות לדרוש מהעמית לעבור בדיקות רפואיות מכל סוג שתמצאנה לנכון ו, בנוסף

  . ים/ים מומחה/להיבדק על ידי רופא

  

לא תידון בקשת העמית לקביעת נכות  - להיבדק כאמור או /לא נענתה הדרישה למסור מסמכים ו )ב( .44

  בדיקה חוזרת.הכל לפי העניין, או ועדת הערעורים לנכות/או  ערעורו בפני הועדה הרפואית ו/ו

  
לזמן את , חברה המנהלתובין ביוזמת העמית או ה, בין ביוזמתה, מזמן לזמן רשאית הועדה הרפואית  

קבעה הועדה הרפואית כי חל שינוי  .נוי במצבו הבריאותילבדיקה האם חל שי, העמית לועדה נוספת

תופסק ההכרה בעמית , או לפי הנסיבותבמצבו הרפואי  הנכות לשינוי  יותאם שיעור, במצב הרפואי

  .ע על ידי הוועדהבקתחולת השינוי ת .כנכה

  

  זקנההגיעו של הנכה למועד הזכאות לפנסיית  .45
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יהיה , חודשים שקדמו לבקשת פנסיית הזקנהה 60- כלשהי בתקופה למשך  עמית שקיבל פנסיית נכות     

 24כמפורט בסעיף  'וג 'לנספחים אבהתאם הבטחת תקופת תשלום מינימלית ללא זכאי לפנסיית זקנה 

  .לתקנון זה
    

  פנסיה לשאירי נכה .46

  
 שאירי פנסיית לקבלזכאים יהיו שאיריו , זקנהנפטר נכה לפני הגיעו למועד  הזכאות לפנסיית   )א(

הזכאות לפנסיית שאירים מתחילה . פעיל על פי מסלול הפנסיה החל על העמית ערב נכותו עמית

  .חודש הפטירה אחרחודש שלב 1 -ב

או עד לסוף חודש  תקנוןהקרן תשלם את פנסיית השאירים עד למועד פקיעת זכאותם לפי ה    

  .לפי המועד המוקדם מביניהם, הפטירה של השאירים

  

אופן חלוקת הפנסיה  לענייןלרבות , וענייןלכל דבר , יהיו, שאירי הנכה שנפטר מעמדם ודינם של  )ב(

  .פעיל כשל מעמדם ודינם של שאירי עמית, בין השאירים
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  הוראות כלליות לתשלומי פנסיות: פרק שמיני

  

  הגשת בקשה לקבלת פנסיה .47

  

  .לזמן מזמן חברה המנהלתגבי הטפסים הנהוגים ב-בקשה לקבלת פנסיה תוגש על  )א(

  
העשוי להשפיע  ענייןלהמציא אישורים בכל , תהא רשאית לדרוש מכל עמית החברה המנהלת   )ב(

לפי , חברה המנהלתתהא ה, לא הומצאו האישורים .היקפן ומועד מימושן, על זכויותיו לפנסיה

  .כולם או מקצתם, רשאית לעכב את תשלומי הפנסיה, שיקול דעתה

  

, מיוזמתה - חברה המנהלתוהחליטה ה, מכל סיבה שהיא, או מקצתו כולו, עוכב תשלום הפנסיה  )ג(

או לחדש /לשלם את מלוא הפנסיה ו -לרבות פסיקת ערכאות שיפוטיות , או מכל סיבה שהיא

למרות האמור  .בתוספת הפרשי הצמדה למדד, יושבו התשלומים שעוכבו לפנסיונר, התשלומים

ואין הוא נובע ממחלוקת בתום  פנסיונרהשליטת אם מקור העיכוב בתשלום הפנסיה אינו ב, לעיל

  .יושבו התשלומים לפנסיונר בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין, לב באשר לזכויותיו של העמית

  

  סכומי פנסיה מזעריים .48

  
  -סכומי פנסיה מזעריים   )א(

       5% -מנמוך , לראשונה לקבלת פנסיה וזכאותבעת , עמיתיה סכום הפנסיה החודשי המגיע לה         

  :העמית זכאי לאחד מאלה היהי") המזעריפנסיה הסכום " :להלן(מהשכר הממוצע במשק                 

      6%קבלת פנסיה הנמוכה מסכום הפנסיה המזערי בניכוי דמי ניהול בשיעור שלא יעלה על    )1(         

      .נסיה המשולמת לעמיתמההפרש שבין סכום הפנסיה המזערי לבין הפ                      

.לתקנון זה תשיעיויתור על תשלום פנסיה וזכאות למשיכת כספים בהתאם להוראות פרק    )2(           

    

    בחשבון הן הפנסיה לה זכאי העמית מהקרן והן הפנסיה  ובחישוב סכום הפנסיה המזערי יילקח                

  .אשר בניהולה של החברה המנהלת, "ם מנהליםיובלי"קרן מלה זכאי העמית                 

    
תחול גם על סכום הפנסיה שזכאים לו כל שאירי  מזעריהוראת סעיף זה בעניין סכום פנסיה   ) ב(

  .ושאירי נכה  לא תחול על שאירי פנסיונרוהעמית 

  מועדי תשלום הפנסיות .49

  

  .בגין החודש שחלף, חודשב 1-בתשולם לזכאים , מכל סוג שהוא, פנסיה
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  עדכון הפנסיה .50

  
ידי מכפלת -באופן שהפנסיה החודשית תחושב על, חודש בחודשו מדיסכומי הפנסיה יוצמדו למדד 

בתוצאה המתקבלת מחלוקת המדד האחרון הידוע ביום תשלום , סכום הפנסיה ששולמה לאחרונה

  .במדד האחרון הידוע ביום בו שולמה הפנסיה לאחרונה, הפנסיה החודשית

  

של   עד עריכת המאזן האקטוארי יעודכנו הפנסיות לפי שיעור העודף או הגירעון האקטואריבמו

  .רי נכהישא, יםנכ, שאירים, פנסיונרים ה

  

  עלויות לרכישת הכיסויים הביטוחיים .51

  
תחושב שהנכות  פנסיית: כדלקמןחודש בחודשו  מדיהעלות לכיסוי הביטוח לנכות תחושב   )א(

המבטאת  התוצאה. 39סעיף ל שחושבו בהתאםלדמי הגמולים  תתווסף, לתקנון 38בהתאם לסעיף 

כשהוא  )2(' ח - )1('ח  יםבנספחבמקדם לחישוב עלות הנכות המפורט תוכפל , את העלות החודשית

   .1,000ב קמחול

    

  :עלות לכיסוי הביטוח לשאירים תחושב על פי השלבים הבאיםה  )ב(

  
  לשאירים השכר הקובעהכפלת  ל ידי אלמנה עיחושב הסכום בסיכון בגין פנסיית שאירים ל )4(

ים בנספחובמקדם המתאים  60% - וב  בו בחר העמית לפי מסלול הביטוחהפנסיה באחוז 

  .)2('ט - )1('ט

לשאירים   השכר הקובע הכפלת ל ידייחושב הסכום בסיכון בגין פנסיית שאירים ליתומים ע  )5(

בהתאם מקדם המתאים בו 30% -וב  בו בחר העמית לפי מסלול הביטוחהפנסיה באחוז 

  .'י נספחל

במקדם כפל יו, חיוביהיה יאם  ,ההפרש. כ הסכום בסיכון תופחת יתרת הזכאות הצבורה"מתוך סה        

  .100,000ב קכשהוא מחול )2(' יא - )1( 'יאבנספח מפורט כהמתאים לחישוב עלות הסכום בסיכון 

  

תוך הבחנה , 12נה קיסים המפורטים בתלבסבהתאם עלות הכיסוי הביטוחי לשאירי נכה תחושב    .א 

בחישוב . של העמית ומינו ושנת לידת ,בהתאם לגילובין עמית נשוי לעמית שאין לו שאירים 

ליתרת יפת דמי גמולים קז, בחשבון יתרת הזכאות הצבורה של העמית לרבות חקלתיהעלות 

  .ופת הנכותקהזכאות הצבורה בת

 
למען הסר , חודש בחודשו מדיית עצמאי ועמית שכיר ינוכו הכיסויים הביטוחיים בגין עמ לויותע   .ב 

תקופה יימשך ניכוי הריסק מיתרת הזכאות  מדיהמשלם עצמאי ספק מובהר כי בגין עמית 

התקופתי הבא בגינו או עד חודש דצמבר בשנת המס למועד התשלום עד מדי חודש הצבורה 

   .הםיהמוקדם מבינ, לתשלום העוקבת
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  זכות לפנסיהאיסור העברת ה .52

  
חברה ה. משכון או שעבוד, אינה ניתנת להעברה, הזכות לפנסיה ולכל תשלום אחר מהקרן לפי תקנון זה

, שיוגש לה על ידי רשות שיפוטית והעמית, בין זמני ובין קבוע, פי כל פסק דין או צו-תפעל על המנהלת

פי -או דרישה כנגד פעולה על/ו או טענה/בכל תביעה ו חברה המנהלתלא יבואו אל ה מוטביואו  שאיריו

  .פסק דין או צו כאמור

 

  שלילת הזכות לפנסיה .53

  
, זכויות או תשלומים כלשהם לרבות תשלומי פנסיות, או בהטעיה, במרמהקיבל אדם מהקרן   )א(

  .לשלול או לבטל את הזכות כולה או מקצתה חברה המנהלתהתפעל 

  

  .לבטלה חברה המנהלתהפעל ת , קיבל אדם זכות לפנסיה או חלק ממנה בטעות  )ב(

  

בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין , לדרוש החזרתו חברה המנהלתה תפעל סכום שהושג כאמור  )ג(

  .מיום תשלומו

  

  קיזוז .54

  
את  זקנהאו נכות , שאירים פנסייתמקבלי רשאית לקזז מהתשלומים המגיעים ל חברה המנהלתה  )א(

  :הסכומים שלהלן

  

  .מיתתשלומים המגיעים לה מהע  )1(

  .על חשבון פנסיה נכות או זקנה, שאירים פנסייתמקבל תשלומים שקיבל   )2(

  .סכומים ששילמה בטעות או שלא כדין  )3(

  .מהקרן סכומים שלווה העמית  )4(

  

לתבוע בדרך אחרת כל סכום ששילמה  חברה המנהלתאין האמור בתקנה זו בא למנוע מאת ה )  ב(

זכות להחזרתם  שלקרן חברה המנהלתלרבות סכומים , ןבטעות או שלא כדי, לעמית או לשאיריו

    .לעיל 53 סעיףמכח 



  

39  

  

  משיכת כספים: פרק תשיעי

  

  משיכת כספי העמית .55

  
בכל עת , להמיר -בכפוף לתנאי ההסדר התחיקתי  -יהיה רשאי , אשר טרם קיבל פנסיה מהקרן עמית  )א(

פים שהצטברו בחשבונו בקרן בזכות לקבלת הכס, את הזכות לקבלת פנסיה, טרם פרישתו לפנסיה

  ").משיכת כספים" -להלן (

  .בלה הודעה על סיום יחסי עובד ומעבידקיוכל למשוך כספים בתנאי שהת שכירעמית         

, פי נוסחת ערכי הפדיון הנוהגת בקרן בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי-משיכת הכספים תתבצע על  )ב(

  .ןלתקנו' יגבנספח כמפורט 

שוב לא יהיו העמית או שאיריו זכאים לקבלת פנסיה בגין , כספיםמלוא הבמשיכת  בחר העמית  )ג(

  .הכספים שנמשכו

          או העברתם לקופת גמל אחרת לפי , תהיה זכות קבלתם לידיו, בחר העמית במשיכת כספים    )ד(

  .כפופה להוראות ההסדר התחיקתי, הוראותיו        

מהכספים תופחת  קבמשיכת חל ואשר בחר בעת פטירת העמית 18ל גיל אשר גילם מע או שאיריו עמית      .ג 

בדמי הגמולים שנמשכו  הורקיתרת הזכאות הצבורה שמ קיתרת הזכאות הצבורה של העמית בחל

 .רןקמה

 . רןקזכאים למשיכת הכספים מה, נכות לא יהיו הוא או שאריו פנסייתרן פרט לקנסיה מהפיבל אדם ק      .ד 

משיכת חודשים שקדמו לבקשת ה 60 -כלשהי בתקופה  למשךהקרן פנסיית נכות עמית אשר קיבל מ      .ה 

  .את הכספים שנצברו לזכותו בגין הפקדותיו משוךיהיה רשאי ללא  הכספים
  

  החזרת כספים לשאירי עמית .56

  
תחזיר  , נפטר עמית והיו לו שאירים במועד פטירתו והיו זכאים לפנסיה נמוכה מסכום הפנסיה המזערי  )א(

אם בחרו בקבלת כספים ולא , 'בנספח יגכמפורט ערך פדיון לשאירים את כספי העמית לפי  הקרן

  :כדלקמןבמקרה כזה יחולקו הכספים בין השאירים , בקבלת פנסיה

  75%אלמנה ל    

  25%יתומים ל    

  .בחלקים שוויםבניהם ליתומים יחולק החזר הכספים     

  

המפורטת  פדיון  ךלפי נוסחת ער, יוחזרו כספי העמית, וולא היו לו שאירים במועד פטירת, נפטר עמית  )ב(

ובאין , מוטביוכ, לפני פטירתו חברה המנהלתבהודעה בכתב שנמסרה ל, למי שהעמית מינה, 'יגבנספח 

תשלם  ,לפני פטירתו של העמית מוטביםמהנפטר אחד או יותר  ,ליורשים על פי חוק, הודעה כאמור

  .שנשארו בחלקים שווים מוטביםלו /שנפטר המוטביםהקרן את חלקו של 
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  עזיבת העבודה: פרק עשירי

  

  מעבידהפסקת העבודה אצל  .57

  
יהיה העמית רשאי לבחור באחד  - שלא עקב פרישתו לפנסיה  - מעבידעם הפסקת עבודתו של העמית אצל   

  :מאלה

  

  .תקנוןחברותו כעמית בקרן בהתאם להמשך   )1(

  

  .להקפיא זכויותיו בקרן  )2(

  

  .משיכת כספיו מהקרן, בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי, ועלתב  )3(

  

  זקיפת תשלומים לתגמולים ולפיצויים .58

  
בגין  מעבידידי ה- יזקפו כספים המועברים על, ובכפוף לתנאי ההסדר התחיקתי מעבידבהתאם להנחיות ה    

יזקפו , העמית כספים המנוכים משכרו של .חשבון פיצוי פיטורים-או כספים על/כתגמולי מעביד ו, העמית

  .כתגמולי עובד

        

  והעמית מעבידהחזרת כספי ה .59

  
בפנסיה או בפיצוי , או את שאיריו, בנסיבות המזכות אותו, מעבידהופסקה עבודת העמית אצל   )א( 

  .זה תקנוןוהקרן תעניק זכויות לעמית או לשאיריו בהתאם ל מעבידלא יוחזרו כספים ל, פיטורים

  
חברה ונמסרה ל, לעיל) א(שלא בנסיבות המפורטות בסעיף משנה , מעבידל הופסקה עבודת העמית אצ  )ב(

תמלא , פיצוי הפיטורים ל חשבוןלהחזרת הכספים אשר נזקפו ע מעבידדרישה בכתב מה -  המנהלת

  .בכפוף להסכמת העמית אחר ההוראה חברה המנהלתה

  
בכפוף לתנאי ההסדר ו תקנוןתתבצע בהתאם להוראות הפרק התשיעי ל מעבידהחזרת הכספים ל  )ג(

  .התחיקתי

החודשים הראשונים  חמשתב מעבידלא יוחזרו כספים ל, לעיל) ג(מבלי לגרוע מהאמור בסעיף משנה   )ד(

, או שאיריו, המזכה את העמית אירוע, החודשים הנזכרים חמשתבארע  .שלאחר הפסקת העבודה

   .לקבלת פנסיה מהקרן, שאיריואו , ולא תפגענה זכויות העמית מעבידלא יוחזרו הכספים ל, בפנסיה
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  הוראות כלליות: פרק אחד עשר

  

  הלוואות .60

  
 ידי -בתנאים שיקבעו מזמן לזמן על, מכספי הקרן תהא רשאית להעניק לעמיתים הלוואות חברה המנהלתה

  .והכל בכפוף לתנאי ההסדר התחיקתי, החברה המנהלת

  

   בידעם מע הסכם .61

  
בין כצד להסכם  -ים מעבידהיה רשאית להתקשר בהסכמים עם ת החברה המנהלת, בכפוף להסדר התחיקתי  

נון קעל פי הוראות ת לקרן, כולם או מקצתם, מעבידהמסדירים צרוף עובדי ה -ובין במתכונת אחרת , קיבוצי

  .זה

  

  ישוב סכסוכים .62

  
או , או מי מטעמם, נכות או שאירים מהקרן ,זקנה פנסייתמקבל סיכסוכים ומחלוקות בין עמית   )א(

  .ה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכתתדונ, לבין הקרןביד המע

  
או מי , נכות או שאירים מהקרן ,זקנה פנסייתמקבל  או בהסכמת העמית, מוסמכת החברה המנהלת  )ב(

  ").המוסד לבירורים" -להלן (להפנות סכסוכים ומחלוקות לבוררות  או המעביד  , מטעמם

  

תחולנה על דיוני הבוררות בפני המוסד  1968 - ח"התשכ, הוראות התוספת הראשונה לחוק הבוררות  )ג(

  :פרט לאמור להלן, לבירורים

  

  .ימים מפנית העמית או הקרן 60המוסד לבירורים ימסור החלטתו בתוך   )1(

  

  .פסק דינו של המוסד לבירורים ינומק  )2(

  

 .וענייןלכל דבר , החלטת המוסד לבירורים תהווה פסק דין בבוררות)    ד(
  

  .לתקנון 42-ו 41או חילוקי דעות בקשר לנכות יוכרעו בהתאם לתקנות / סיכסוך ו   ) ה(
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  בכספי הפנסיההשימוש  .63
  

לטובת    השאירים פנסייתעליו להשתמש ב, בהתאם לתקנון עבור אדם אחרשאירים  פנסייתקיבל אדם   )א( 

  .אותו אדם בלבד

  
על פי החלטה של בית משפט או בית דין , כולה או מקצתה ריםנכות או שאי ,זקנה פנסייתהקרן תהיה רשאית ליתן 

 .נון זהקמי שזכאי לה על פי ת, לידי כל גורם אחר במקום לידי, מוסמך
  

  הודעה על שינויים .64
  

בכתב על כל  חברה המנהלתחייב להודיע ל, לפי תקנון זה או תשלום עמית וכן כל אדם אחר הזכאי לפנסיה  

או על זכויות שאיריו בקרן , העשוי להשפיע על זכויותיו וחובותיו, ן וענייןשינוי שיחול במצבו בכל עניי

שינוי , שינויים בהיקף ההשתכרות, וחובותיהם כלפיה ובהם שינויים המחייבים רישום בתעודת הזהות

  .או קצבאות מגורמים אחרים/או קבלת תשלומים ו/בנתונים הנוגעים לחברות בקרנות אחרות ו

  

  שיפויהודעה על זכאות ל .65
  

פיצויים או   או לחייב צד שלישי כלשהו בתשלום /תה סיבת תשלום פנסיה על פי תקנון זה עילה לתבוע ויהי 

או /לפי כל דין ו  ובין ) נוסח חדש(בין עילה לפי פקודת הנזיקין , תגמול אחר למי שקיבל פנסיה לפי תקנון זה

תעמוד הזכות לתבוע את אותו צד  ה המנהלתחברול חברה המנהלתעל הזכאי לפנסיה להודיע על כך ל, הסכם

  .הקרןשלישי לשיפוי 

  

  תוקפן של התקנות .66
  

ביום מימוש  תהא על פי התקנון כפי שיהיה בתוקף, הזכאות לקבלת פנסיה או כל תשלום אחר מאת הקרן  

  .הזכאות

  

  מען למסירת הודעות .67
  

 אם תודיע  אלא ,  64736ביב א -תל , 26לסקוב  ובוהקרן לעניין זה הינה ברחהמנהלת כתובת החברה   

  .לעמיתיה אחרת

ולקרן במסגרת בקשת ההצטרפות  המנהלת מסרו לחברהנכתובות העמית והמעביד הן הכתובות ש  

  .ולקרן המנהלת  אלא אם הודיעו אחרת לחברה, שנמסרה לקרן  

ימי עבודה מיום  3תחשב כאילו נתקבלה בתום , כל הודעה שתישלח בכתב לכתובת הנזכרת לעיל  

  .שנשלחה בדואר רשום  

  

 :העברת כספים .68
       בכפוף להסדר וזאת, לקופת גמל אחרת מהקרן או  אחרת מקופת גמללקרן כספים  העברת ניתן לבצע      

   .בהתאם להסדר התחיקתיויתבצעו יקבעו מועד ואופן העברת הכספים   ,התחיקתי      
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  : אפיקי השקעה – שנים עשרפרק 
  

 הגדרות  .69

  . לעמיתים" כללי"אפיק השקעה     - רת מחדל לעמיתיםאפיק ברי

  . לפנסיונרים" כללי"אפיק השקעה                -אפיק ברירת מחדל לפנסיונרים 

, כל אחד מאפיקי ההשקעה המפורטים בנספח אפיקי ההשקעות  -אפיק השקעה 

בהתאם לקביעת החברה המנהלת ובכפוף  לוהכ, הפתוח להשקעות

  . ילהוראות ההסדר התחיקת

  .כהגדרתו בתקנות מס הכנסה         - יום עסקים 

  .ןלפי העניי -הפנסיונר , הרכב אפיקי השקעה שבהם בחר העמית  -תמהיל השקעות 

שיעור השינוי בערך הכספים המושקעים באפיק השקעה בתקופה   -תשואת אפיקי השקעה 

  . נתונה

 בחירת אפיקי השקעה על ידי העמית   .70

 
כי לצורך , את תמהיל אפיקי ההשקעות  מובהר, בטופס ההצטרפות, העמיתההצטרפות לקרן יקבע במועד   )א(

בהסכמת העובד והמעביד . ביצוע ההשקעות ייחשבו מרכיב התגמולים של העובד והמעביד כמרכיב אחד

ניתן לבחור באפיק השקעה למרכיב הפיצויים שאינו אפיק ברירת המחדל לעמית בכפוף להוראות ההסדר 

  .התחיקתי

 
המאמץ את תנאי האישור הכללי בדבר תשלומי מעבידים , שבו קיים הסכם בין המעביד לעמיתבכל מקרה   )ב(

, לחוק פיצויי פיטורים 14סמכותו לפי סעיף  חלקרן הפנסיה או לקופת ביטוח שהוצא על ידי השר מכו

  . יקבע העמית את תמהיל ההשקעות של מרכיב הפיצויים
 

  .גין מלוא הכספים המועברים לקרןעמית שאינו שכיר יבחר את תמהיל ההשקעות ב  )ג(
 

בחירת תמהיל ההשקעות תעשה מתוך אפיקי ההשקעה לעמיתים שיהיו קבועים בתקנון הקרן במועד   )ד(

, כספים בגין מרכיב הפיצויים שהתקבלו החל ממועד שינוי בזהות מעבידו של העמית. ביצוע הבחירה

  . לאפיק ברירת המחדל יופקדו, מבלי שצורפה אליהם הנחיה בדבר תמהיל אפיקי ההשקעה
 

במקרה בו לא התקבלה הוראה מהעמית לשינוי תמהיל ההשקעות במועד שינוי בזהות , למען הסר ספק  )ה(

בהתאם ) למעט מרכיב הפיצויים(יופקדו הכספים המשולמים מהמעביד החדש , מעבידו של העמית

לחברה המנהלת  או בהוראתו האחרונה שהועברה, לתמהיל ההשקעות שנקבע במועד הצטרפות העמית

  . לפי המאוחר, בכתב
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  . שלושה אפיקי השקעהרשאי לבחור תמהיל השקעות המורכב מעד  - העמית   )ו(
  

  .יושקעו הכספים באפיק ברירת המחדל, בכל מקרה בו לא נבחר אפיק השקעה  )ז(

       

 בחירת אפיק השקעה על ידי הפנסיונר   )א(

את תמהיל אפיקי  ההשקעות של , בהוראה בכתב, יקבע הפנסיונר, בסמוך לפני מועד התחלת תשלומי הפנסיה  )א(

  .היתרה הצבורה לזכותו מתוך אפיקי ההשקעה לפנסיונרים שיהיו קבועים בתקנון הקרן  במועד ביצוע הבחירה
 
  .השקעה הפנסיונר יהיה רשאי לקבוע תמהיל אפיקי השקעה שיהיה מורכב מעד שלושה אפיקי  )ב(

    )א(
תושקע היתרה הצבורה באפיק  ברירת , תמהיל ההשקעותבמקרה בו לא התקבלה הוראה מהפנסיונר באשר ל  )ב(

  .המחדל לפנסיונר

 
 

 שינוי תמהיל ההשקעה   )ב(

שינוי :   רשאים לשנות את תמהיל ההשקעות בכפוף לתנאים הבאים –לפי העניין  –העמית או הפנסיונר   )ג(

  . תמהיל אפיקי  ההשקעות יכול שיעשה בכל עת

 

או כפדיון כספים בהתאם לתקנות מס /משיכת כספים ולא תחשב כ, העברת כספים מאפיק אחד למשנהו  )ד(

  . הכנסה

 

יזוכו בתשואת אפיק ההשקעה ממנו הם מועברים עד ליום   העסקים בו , כספים המועברים מאפיק אחד לאחר  )ה(

ויהיו זכאים לתשואות אפיק ההשקעה אליו הועברו החל מיום העסקים ) כולל(תתבצע ההעברה בפועל 

  . שבו הועברו הכספים בפועל הראשון שלאחר יום העסקים
  
  
  

a. חשבונות ודיווח , ניהול, השקעות 

מתכונת העברת הכספים בין אפיקי , ישיבות ועדת ההשקעות, ההשקעות באפיקי ההשקעות וניהולם  )ה(

יבוצעו בהתאם לתקנות מס  , ואופן הדיווח על אפיקי ההשקעות בדוחות הכספיים של הקרן, ההשקעות

  .כל אפיק השקעה בהתאם להסדר התחיקתי הכנסה ולמדיניות ההשקעה של
 
  .חישוב התשואה בגין אפיקי ההשקעות השונים יבוצע בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי  )ג(
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ההשקעות באפיקים השונים יעשו על ידי החברה המנהלת לפי שיקול , בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי  )ד(

בשקידה , וזאת בתום  לב –ת ובסיכונים על פי אמות מידה מקצועיות ותוך התחשבות בתשואו, דעתה הבלעדי

  .ובזהירות נאותה
  
  
  

או כל פעולה אחרת /השאלה של נכסים ו, מכירה, החברה המנהלת רשאית בכל עת לבצע פעולות קניה  )ה(

, בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי ובכלל זה תקנות מס  הכנסה לוהכ, בנכסים המופקדים בכל אפיק השקעה

  .כפי המפורט בנספח אפיקי ההשקעה לצד האפיק  הרלוונטי, ל אפיקובהתאם למדיניות ההשקעה בכ

החברה המנהלת תפרסם את התשואה ואת שיעור דמי הניהול מהצבירה של כל אפיק מאפיקי   ההשקעה   )ו(

 .בכפוף להסדר התחיקתי והוראות הממונה
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  נספחיםנספחים
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גיל 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985
60 -        -        -        -        172.72  173.85  174.97  176.09  177.20  178.32  179.43  180.53  181.64  
61 -        -        -        -        168.48  169.62  170.76  171.89  173.02  174.15  175.28  176.40  177.52  
62 -        -        -        -        164.20  165.35  166.50  167.65  168.80  169.94  171.08  172.22  173.36  
63 -        -        -        -        159.88  161.04  162.20  163.37  164.52  165.68  166.84  167.99  169.14  
64 -        -        -        154.34  155.52  156.69  157.87  159.04  160.21  161.38  162.55  163.71  164.88  
65 -        -        -        149.94  151.12  152.31  153.49  154.68  155.86  157.04  158.22  159.40  160.57  
66 -        -        -        145.52  146.71  147.90  149.10  150.29  151.48  152.67  153.86  155.05  156.24  
67 -        -        -        141.08  142.28  143.48  144.68  145.88  147.08  148.27  149.47  150.67  151.87  
68 -        -        -        136.63  137.83  139.04  140.24  141.45  142.66  143.86  145.07  146.27  147.48  
69 -        -        130.97  132.18  133.39  134.59  135.80  137.01  138.22  139.44  140.65  141.86  143.07  
70 -        -        126.53  127.73  128.94  130.15  131.36  132.57  133.79  135.00  136.22  137.43  138.65  
71 -        -        122.09  123.30  124.51  125.72  126.93  128.14  129.36  130.57  131.79  133.01  134.23  
72 -        -        117.68  118.89  120.09  121.30  122.51  123.72  124.94  126.15  127.37  128.59  129.82  
73 -        -        113.30  114.50  115.70  116.90  118.11  119.32  120.53  121.75  122.97  124.19  125.41  
74 -        107.77  108.96  110.15  111.35  112.54  113.75  114.95  116.16  117.37  118.59  119.80  121.02  
75 -        103.48  104.66  105.84  107.03  108.22  109.42  110.62  111.82  113.03  114.23  115.45  116.67  
76 -        99.25    100.42  101.59  102.77  103.95  105.13  106.32  107.52  108.72  109.92  111.13  112.34  
77 -        95.08    96.23    97.39    98.56    99.73    100.90  102.09  103.27  104.46  105.66  106.86  108.06  
78 -        90.99    92.13    93.27    94.43    95.58    96.75    97.92    99.09    100.27  101.46  102.65  103.84  
79 85.86    86.98    88.10    89.23    90.37    91.51    92.66    93.82    94.98    96.15    97.32    98.50    99.68    
80 81.96    83.05    84.16    85.27    86.39    87.52    88.65    89.79    90.94    92.09    93.25    94.42    95.59    

גיל 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985
60 -        -        -        -        189.21  190.25  191.28  192.31  193.34  194.36  195.38  196.40  197.41  
61 -        -        -        -        185.12  186.17  187.23  188.28  189.32  190.37  191.41  192.45  193.48  
62 -        -        -        -        180.96  182.03  183.11  184.18  185.24  186.30  187.36  188.42  189.47  
63 -        -        -        -        176.74  177.83  178.92  180.01  181.09  182.17  183.25  184.32  185.40  
64 -        -        -        171.35  172.46  173.57  174.67  175.78  176.88  177.98  179.07  180.17  181.26  
65 -        -        -        167.00  168.12  169.25  170.37  171.49  172.61  173.72  174.83  175.94  177.05  
66 -        -        -        162.60  163.74  164.88  166.02  167.15  168.28  169.41  170.54  171.67  172.79  
67 -        -        -        158.16  159.32  160.47  161.62  162.77  163.91  165.06  166.20  167.34  168.48  
68 -        -        -        153.69  154.85  156.01  157.18  158.34  159.50  160.65  161.81  162.97  164.12  
69 -        -        148.00  149.18  150.35  151.53  152.70  153.87  155.04  156.21  157.38  158.55  159.72  
70 -        -        143.46  144.65  145.83  147.01  148.19  149.38  150.56  151.74  152.92  154.10  155.28  
71 -        -        138.91  140.10  141.29  142.48  143.67  144.86  146.05  147.24  148.43  149.62  150.81  
72 -        -        134.35  135.54  136.74  137.93  139.13  140.33  141.52  142.72  143.92  145.12  146.32  
73 -        -        129.79  130.98  132.18  133.38  134.58  135.79  136.99  138.19  139.40  140.60  141.81  
74 -        124.04  125.23  126.43  127.63  128.83  130.04  131.24  132.45  133.66  134.87  136.08  137.29  
75 -        119.50  120.70  121.90  123.10  124.30  125.50  126.71  127.92  129.13  130.34  131.56  132.77  
76 -        115.00  116.19  117.38  118.58  119.78  120.99  122.19  123.40  124.61  125.83  127.04  128.26  
77 -        110.53  111.71  112.90  114.10  115.30  116.50  117.70  118.91  120.12  121.33  122.55  123.77  
78 -        106.11  107.29  108.47  109.66  110.85  112.05  113.25  114.45  115.66  116.87  118.09  119.31  
79 100.58  101.74  102.91  104.09  105.27  106.46  107.65  108.84  110.04  111.24  112.45  113.66  114.88  
80 96.29    97.44    98.61    99.77    100.94  102.12  103.30  104.49  105.68  106.88  108.08  109.28  110.49  

נספח א'1:   מקדמי המרה לפנסיונר ללא שאירים

שנת לידה 

גברים

נשים

שנת לידה 

 הפניות ראה סעיפים 12 ב'
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גיל 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985
60 -        -        -        177.94  178.94  179.94  180.94  181.94  182.94  183.94  184.94  185.94  
61 -        -        -        174.21  175.21  176.21  177.22  178.22  179.23  180.23  181.24  182.24  
62 -        -        -        170.48  171.48  172.49  173.49  174.50  175.51  176.52  177.53  178.54  
63 -        -        -        166.76  167.76  168.77  169.77  170.78  171.79  172.80  173.81  174.83  
64 -        -        162.06  163.05  164.05  165.06  166.06  167.07  168.08  169.09  170.10  171.11  
65 -        -        158.39  159.38  160.37  161.37  162.37  163.37  164.38  165.39  166.40  167.41  
66 -        -        154.76  155.74  156.73  157.71  158.71  159.70  160.70  161.71  162.71  163.72  
67 -        -        151.18  152.15  153.12  154.10  155.09  156.07  157.06  158.06  159.06  160.06  
68 -        -        147.66  148.62  149.58  150.54  151.51  152.49  153.47  154.46  155.45  156.44  
69 -        143.29  144.22  145.15  146.10  147.05  148.00  148.97  149.93  150.90  151.88  152.87  
70 -        139.95  140.86  141.77  142.70  143.63  144.57  145.51  146.46  147.42  148.38  149.35  
71 -        136.70  137.59  138.48  139.38  140.29  141.21  142.14  143.07  144.01  144.95  145.90  
72 -        133.57  134.43  135.30  136.17  137.06  137.95  138.85  139.76  140.68  141.61  142.54  
73 -        130.56  131.39  132.22  133.07  133.93  134.80  135.67  136.56  137.45  138.35  139.26  
74 126.89  127.67  128.47  129.28  130.09  130.92  131.76  132.61  133.46  134.33  135.21  136.09  
75 124.18  124.93  125.69  126.46  127.25  128.04  128.85  129.66  130.49  131.33  132.18  133.03  

גיל 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985
60 -        -        -        192.58  193.54  194.50  195.45  196.40  197.35  198.30  199.24  200.19  
61 -        -        -        188.85  189.81  190.78  191.74  192.71  193.67  194.63  195.59  196.55  
62 -        -        -        185.08  186.05  187.03  188.00  188.98  189.95  190.92  191.89  192.86  
63 -        -        -        181.28  182.27  183.25  184.23  185.22  186.20  187.18  188.16  189.14  
64 -        -        176.49  177.47  178.46  179.45  180.44  181.43  182.42  183.41  184.40  185.39  
65 -        -        172.66  173.66  174.65  175.64  176.64  177.63  178.63  179.62  180.62  181.61  
66 -        -        168.84  169.84  170.83  171.83  172.82  173.82  174.82  175.82  176.82  177.82  
67 -        -        165.04  166.03  167.02  168.02  169.02  170.02  171.02  172.02  173.02  174.03  
68 -        -        161.25  162.24  163.23  164.22  165.22  166.22  167.22  168.22  169.23  170.23  
69 -        156.52  157.50  158.48  159.47  160.46  161.45  162.44  163.44  164.44  165.44  166.45  
70 -        152.83  153.79  154.77  155.74  156.72  157.71  158.70  159.69  160.68  161.68  162.69  
71 -        149.19  150.14  151.10  152.07  153.04  154.01  154.99  155.98  156.97  157.96  158.96  
72 -        145.62  146.56  147.51  148.46  149.42  150.38  151.35  152.32  153.30  154.28  155.27  
73 -        142.14  143.06  143.99  144.92  145.86  146.81  147.76  148.72  149.69  150.66  151.64  
74 137.86  138.75  139.65  140.56  141.47  142.40  143.32  144.26  145.20  146.15  147.11  148.07  
75 134.61  135.48  136.35  137.23  138.13  139.02  139.93  140.85  141.77  142.70  143.64  144.58  

הערה: חושב לפי תקופת הבטחה של 120  חודשים.

נספח ב '1:   מקדמי המרה לפנסיונר ללא שאירים ועם הבטחה 
פניה ראה סעיף 12 ב'

נשים
שנת לידה 

גברים
שנת לידה 
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גיל 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985
60 -        -        -        -        201.49  202.51  203.52  204.53  205.53  206.53  207.52  208.51  209.50  
61 -        -        -        -        197.63  198.67  199.70  200.73  201.76  202.78  203.79  204.81  205.82  
62 -        -        -        -        193.70  194.75  195.81  196.86  197.90  198.95  199.99  201.02  202.05  
63 -        -        -        -        189.69  190.77  191.84  192.91  193.98  195.04  196.10  197.16  198.21  
64 -        -        -        184.51  185.61  186.71  187.80  188.90  189.98  191.07  192.15  193.23  194.30  
65 -        -        -        180.35  181.47  182.58  183.70  184.81  185.92  187.02  188.12  189.22  190.32  
66 -        -        -        176.12  177.26  178.40  179.53  180.66  181.79  182.91  184.03  185.15  186.26  
67 -        -        -        171.84  173.00  174.15  175.30  176.45  177.59  178.73  179.87  181.01  182.14  
68 -        -        -        167.51  168.68  169.85  171.01  172.18  173.34  174.50  175.66  176.81  177.96  
69 -        -        161.94  163.12  164.31  165.49  166.67  167.86  169.03  170.21  171.38  172.56  173.73  
70 -        -        157.50  158.70  159.90  161.09  162.29  163.49  164.68  165.87  167.06  168.25  169.44  
71 -        -        153.02  154.24  155.45  156.66  157.87  159.08  160.28  161.49  162.69  163.90  165.10  
72 -        -        148.52  149.75  150.97  152.19  153.41  154.63  155.85  157.07  158.29  159.50  160.72  
73 -        -        144.00  145.23  146.46  147.69  148.92  150.15  151.39  152.62  153.85  155.08  156.30  
74 -        138.23  139.46  140.70  141.94  143.18  144.42  145.66  146.90  148.14  149.38  150.62  151.86  
75 -        133.68  134.92  136.16  137.41  138.65  139.90  141.15  142.40  143.64  144.89  146.14  147.39  
76 -        129.14  130.38  131.63  132.88  134.12  135.38  136.63  137.88  139.14  140.40  141.65  142.91  
77 -        124.61  125.85  127.10  128.35  129.60  130.86  132.11  133.37  134.63  135.89  137.16  138.42  
78 -        120.10  121.34  122.59  123.84  125.09  126.35  127.61  128.87  130.13  131.40  132.67  133.94  
79 114.39  115.62  116.87  118.11  119.36  120.61  121.87  123.13  124.39  125.65  126.92  128.19  129.47  
80 109.96  111.19  112.43  113.67  114.91  116.16  117.42  118.67  119.93  121.20  122.47  123.74  125.01  

גיל 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985
60 -        -        -        -        199.11  200.15  201.19  202.22  203.25  204.27  205.29  206.31  207.32  
61 -        -        -        -        195.09  196.15  197.21  198.27  199.32  200.37  201.41  202.45  203.48  
62 -        -        -        -        190.99  192.07  193.15  194.23  195.31  196.38  197.44  198.51  199.57  
63 -        -        -        -        186.81  187.92  189.02  190.12  191.22  192.31  193.40  194.48  195.57  
64 -        -        -        181.43  182.56  183.69  184.81  185.93  187.05  188.16  189.28  190.38  191.49  
65 -        -        -        177.09  178.24  179.39  180.53  181.67  182.81  183.95  185.08  186.21  187.33  
66 -        -        -        172.69  173.85  175.02  176.19  177.35  178.50  179.66  180.81  181.96  183.11  
67 -        -        -        168.23  169.41  170.60  171.78  172.96  174.14  175.31  176.48  177.65  178.82  
68 -        -        -        163.71  164.92  166.12  167.32  168.51  169.71  170.90  172.09  173.28  174.47  
69 -        -        157.94  159.15  160.37  161.59  162.80  164.01  165.23  166.44  167.64  168.85  170.05  
70 -        -        153.32  154.56  155.79  157.02  158.24  159.47  160.70  161.92  163.15  164.37  165.59  
71 -        -        148.68  149.93  151.17  152.41  153.65  154.89  156.13  157.37  158.61  159.85  161.08  
72 -        -        144.02  145.27  146.52  147.78  149.03  150.28  151.53  152.78  154.04  155.29  156.54  
73 -        -        139.34  140.60  141.86  143.12  144.38  145.65  146.91  148.17  149.43  150.70  151.96  
74 -        133.40  134.66  135.93  137.19  138.46  139.73  141.00  142.27  143.54  144.81  146.09  147.36  
75 -        128.72  129.98  131.25  132.52  133.79  135.07  136.34  137.62  138.90  140.18  141.46  142.75  
76 -        124.05  125.32  126.59  127.86  129.14  130.41  131.70  132.98  134.26  135.55  136.84  138.13  
77 -        119.41  120.68  121.95  123.22  124.50  125.78  127.06  128.35  129.63  130.92  132.22  133.51  
78 -        114.81  116.08  117.34  118.62  119.89  121.17  122.45  123.74  125.03  126.32  127.61  128.91  
79 109.01  110.26  111.52  112.78  114.05  115.32  116.60  117.88  119.16  120.45  121.74  123.04  124.34  
80 104.53  105.77  107.02  108.28  109.54  110.81  112.08  113.35  114.64  115.92  117.21  118.50  119.80  

יל של 4 שנים ולפי פנסיית שאירים לאלמנה בשיעור של 60%.  הפרש ג הערה : הטבלה חושבה לפי 

נספח ג ' 1 : מקדמי המרה לפנסיונר עם שאירים

לידה  שנת 

גברים 

נשים

לידה  שנת 

הפניה ראה סעיף  12 ב' 
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גיל 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985
60 -        -        -        203.69  204.65  205.61  206.56  207.52  208.47  209.41  210.36  211.30  
61 -        -        -        200.06  201.03  202.01  202.98  203.95  204.91  205.88  206.84  207.80  
62 -        -        -        196.37  197.36  198.35  199.34  200.32  201.30  202.28  203.26  204.24  
63 -        -        -        192.64  193.64  194.65  195.65  196.65  197.64  198.64  199.63  200.62  
64 -        -        187.85  188.87  189.88  190.90  191.91  192.92  193.94  194.94  195.95  196.96  
65 -        -        184.03  185.06  186.09  187.11  188.14  189.16  190.18  191.21  192.23  193.25  
66 -        -        180.19  181.22  182.26  183.29  184.33  185.36  186.40  187.43  188.46  189.50  
67 -        -        176.32  177.36  178.41  179.45  180.49  181.54  182.58  183.62  184.67  185.71  
68 -        -        172.45  173.50  174.54  175.59  176.64  177.69  178.74  179.79  180.85  181.90  
69 -        167.53  168.57  169.62  170.67  171.73  172.78  173.83  174.89  175.95  177.00  178.06  
70 -        163.66  164.71  165.76  166.81  167.86  168.92  169.97  171.03  172.09  173.16  174.22  
71 -        159.82  160.86  161.91  162.96  164.01  165.06  166.12  167.18  168.24  169.31  170.37  
72 -        156.01  157.05  158.09  159.13  160.18  161.23  162.28  163.34  164.40  165.47  166.53  
73 -        152.25  153.28  154.31  155.34  156.38  157.43  158.47  159.53  160.58  161.65  162.71  
74 147.55  148.55  149.56  150.58  151.60  152.63  153.67  154.71  155.75  156.80  157.86  158.92  
75 143.94  144.92  145.92  146.92  147.93  148.94  149.97  151.00  152.03  153.07  154.12  155.17  

גיל 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985
60 -        -        -        200.71  201.70  202.70  203.69  204.68  205.66  206.64  207.62  208.60  
61 -        -        -        196.88  197.89  198.90  199.91  200.92  201.92  202.92  203.92  204.92  
62 -        -        -        192.99  194.02  195.05  196.08  197.10  198.12  199.14  200.15  201.17  
63 -        -        -        189.06  190.10  191.15  192.19  193.23  194.26  195.30  196.33  197.36  
64 -        -        184.03  185.08  186.14  187.20  188.25  189.30  190.35  191.40  192.45  193.50  
65 -        -        180.01  181.08  182.14  183.21  184.27  185.34  186.40  187.47  188.53  189.59  
66 -        -        175.97  177.04  178.12  179.19  180.27  181.34  182.42  183.49  184.57  185.64  
67 -        -        171.91  172.99  174.07  175.16  176.24  177.32  178.41  179.49  180.57  181.66  
68 -        -        167.85  168.94  170.02  171.11  172.20  173.29  174.38  175.47  176.56  177.65  
69 -        162.73  163.81  164.89  165.98  167.07  168.16  169.25  170.34  171.44  172.54  173.63  
70 -        158.71  159.79  160.87  161.95  163.04  164.13  165.22  166.31  167.41  168.51  169.61  
71 -        154.74  155.80  156.88  157.95  159.03  160.12  161.21  162.30  163.40  164.50  165.60  
72 -        150.82  151.87  152.94  154.00  155.08  156.15  157.24  158.32  159.41  160.51  161.61  
73 -        146.97  148.01  149.06  150.11  151.17  152.24  153.31  154.39  155.47  156.56  157.66  
74 142.20  143.21  144.24  145.26  146.30  147.34  148.40  149.45  150.52  151.59  152.67  153.75  
75 138.58  139.56  140.56  141.57  142.58  143.61  144.64  145.68  146.73  147.78  148.85  149.92  

הערה: הטבלה חושבה לפי הפרש גיל של 4 שנים, פנסיית שאירים לאלמנה בשיעור של 60%  ותקופת הבטחה של 120  חודשים.

נשים
שנת לידה 

נספח ד'1:   מקדמי המרה לפנסיונר עם שאירים ועם הבטחה 

הפניה ראה סעיף 12 ב'

גברים
שנת לידה 
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גיל 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985
60 -        -        -        -        189.56  191.57  193.32  194.85  196.17  197.33  198.33  199.20  
61 -        -        -        -        185.53  187.53  189.28  190.80  192.13  193.28  194.28  195.14  
62 -        -        -        181.42  181.43  183.42  185.16  186.68  188.01  189.16  190.16  191.02  
63 -        -        -        177.29  177.25  179.23  180.97  182.48  183.80  184.95  185.94  186.80  
64 -        -        -        173.09  173.00  174.96  176.69  178.19  179.50  180.64  181.63  182.49  
65 -        -        -        168.80  168.66  170.61  172.32  173.81  175.11  176.25  177.23  178.08  
66 -        -        -        164.44  164.26  166.19  167.88  169.35  170.64  171.76  172.73  173.58  
67 -        -        157.01  160.00  159.78  161.68  163.35  164.81  166.08  167.18  168.15  168.98  
68 -        -        152.56  155.49  155.24  157.11  158.75  160.18  161.43  162.52  163.47  164.29  
69 -        -        148.04  150.90  150.62  152.46  154.07  155.47  156.70  157.77  158.70  159.51  
70 -        -        143.46  146.23  145.95  147.74  149.31  150.69  151.89  152.93  153.85  154.64  
71 -        -        138.83  141.52  141.21  142.95  144.48  145.82  146.99  148.02  148.91  149.68  
72 -        131.21  134.14  136.73  136.41  138.10  139.58  140.88  142.02  143.01  143.88  144.63  
73 -        126.58  129.39  131.87  131.55  133.18  134.61  135.87  136.97  137.93  138.77  139.50  
74 -        121.91  124.58  126.94  126.64  128.20  129.58  130.79  131.84  132.77  133.58  134.28  
75 -        117.18  119.71  121.94  121.67  123.16  124.47  125.63  126.64  127.53  128.30  128.98  
76 -        112.44  114.82  116.92  116.64  118.06  119.30  120.40  121.36  122.21  122.94  123.59  
77 104.34  107.66  109.87  111.83  111.57  112.90  114.07  115.10  116.01  116.80  117.50  118.12  
78 99.75    102.83  104.86  106.67  106.44  107.67  108.76  109.72  110.57  111.32  111.98  112.55  
79 95.18    98.00    99.85    101.50  101.33  102.47  103.48  104.38  105.16  105.86  106.47  107.01  
80 90.64    93.22    94.91    96.40    96.27    97.31    98.24    99.07    99.80    100.44  101.01  101.52  

גיל 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985
60 -        -        -        -        207.19  209.05  210.66  212.04  213.22  214.24  215.10  215.84  
61 -        -        -        -        203.22  205.10  206.71  208.11  209.30  210.33  211.20  211.95  
62 -        -        -        196.96  199.14  201.03  202.66  204.07  205.27  206.31  207.19  207.95  
63 -        -        -        192.76  194.96  196.86  198.50  199.91  201.13  202.17  203.06  203.83  
64 -        -        -        188.47  190.67  192.58  194.22  195.64  196.86  197.91  198.81  199.58  
65 -        -        -        184.07  186.28  188.18  189.83  191.25  192.48  193.53  194.43  195.20  
66 -        -        -        179.58  181.78  183.69  185.34  186.76  187.99  189.04  189.95  190.72  
67 -        -        172.48  175.00  177.19  179.09  180.74  182.16  183.38  184.43  185.34  186.11  
68 -        -        167.81  170.31  172.49  174.38  176.02  177.43  178.65  179.70  180.60  181.38  
69 -        -        163.06  165.53  167.69  169.56  171.18  172.59  173.80  174.84  175.74  176.51  
70 -        -        158.21  160.65  162.78  164.63  166.24  167.63  168.83  169.86  170.75  171.52  
71 -        -        153.29  155.68  157.78  159.60  161.18  162.55  163.73  164.76  165.64  166.40  
72 -        145.61  148.28  150.62  152.67  154.45  156.01  157.35  158.52  159.53  160.40  161.15  
73 -        140.60  143.19  145.47  147.47  149.21  150.72  152.04  153.18  154.17  155.02  155.76  
74 -        135.53  138.05  140.26  142.20  143.89  145.37  146.65  147.76  148.73  149.57  150.29  
75 -        130.41  132.83  134.96  136.84  138.47  139.90  141.15  142.23  143.17  143.99  144.69  
76 -        125.25  127.57  129.62  131.42  133.00  134.38  135.59  136.63  137.54  138.34  139.02  
77 117.55  120.05  122.26  124.21  125.93  127.44  128.76  129.92  130.93  131.81  132.57  133.23  
78 112.46  114.82  116.92  118.77  120.41  121.85  123.11  124.21  125.18  126.02  126.75  127.39  
79 107.38  109.60  111.57  113.32  114.87  116.23  117.43  118.48  119.40  120.20  120.91  121.52  
80 102.30  104.38  106.23  107.88  109.33  110.62  111.75  112.74  113.61  114.37  115.04  115.63  

נספח א' - מקדמי המרה לפנסיונר ללא שאירים 
הפניות ראה סעיפים 24 (א)(1),45

לידה  שנת 

גברים 

נשים

לידה  שנת 
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גיל 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985
60 -        -        -        192.93  194.68  196.21  197.55  198.72  199.74  200.63  201.40  
61 -        -        -        189.20  190.93  192.44  193.77  194.93  195.94  196.81  197.57  
62 -        -        185.50  185.42  187.12  188.62  189.93  191.07  192.07  192.94  193.69  
63 -        -        181.72  181.60  183.27  184.74  186.03  187.16  188.14  188.99  189.73  
64 -        -        177.88  177.73  179.37  180.81  182.07  183.18  184.14  184.98  185.71  
65 -        -        174.00  173.82  175.42  176.83  178.06  179.14  180.08  180.90  181.62  
66 -        -        170.08  169.88  171.43  172.80  174.00  175.05  175.97  176.77  177.47  
67 -        163.81  166.12  165.91  167.41  168.73  169.89  170.91  171.80  172.58  173.26  
68 -        159.93  162.14  161.91  163.35  164.63  165.75  166.73  167.59  168.34  168.99  
69 -        156.04  158.13  157.90  159.28  160.50  161.57  162.51  163.34  164.06  164.69  
70 -        152.14  154.11  153.89  155.20  156.36  157.37  158.27  159.06  159.75  160.35  
71 -        148.27  150.11  149.89  151.12  152.21  153.18  154.02  154.77  155.42  155.99  
72 142.51  144.42  146.13  145.92  147.07  148.09  148.99  149.79  150.49  151.10  151.64  
73 138.87  140.62  142.19  142.00  143.07  144.01  144.85  145.59  146.24  146.81  147.32  
74 135.30  136.88  138.31  138.15  139.12  139.99  140.76  141.44  142.04  142.57  143.04  
75 131.81  133.23  134.51  134.38  135.27  136.05  136.76  137.38  137.93  138.41  138.84  

גיל 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985
60 -        -        -        208.67  210.37  211.84  213.10  214.19  215.13  215.93  216.61  
61 -        -        -        204.87  206.57  208.04  209.30  210.39  211.33  212.14  212.82  
62 -        -        199.02  200.98  202.67  204.14  205.41  206.50  207.44  208.24  208.94  
63 -        -        195.06  197.00  198.69  200.15  201.42  202.51  203.44  204.25  204.94  
64 -        -        191.02  192.94  194.62  196.07  197.33  198.41  199.35  200.15  200.84  
65 -        -        186.91  188.81  190.46  191.90  193.15  194.22  195.15  195.95  196.63  
66 -        -        182.73  184.60  186.24  187.65  188.88  189.95  190.87  191.66  192.34  
67 -        176.40  178.49  180.33  181.93  183.33  184.54  185.58  186.49  187.27  187.94  
68 -        172.16  174.20  175.99  177.56  178.92  180.11  181.14  182.03  182.79  183.46  
69 -        167.89  169.87  171.61  173.13  174.46  175.61  176.61  177.48  178.23  178.88  
70 -        163.59  165.50  167.18  168.65  169.93  171.05  172.03  172.87  173.60  174.24  
71 -        159.29  161.11  162.72  164.13  165.36  166.44  167.39  168.20  168.91  169.53  
72 153.03  154.98  156.71  158.24  159.59  160.77  161.80  162.71  163.49  164.18  164.77  
73 148.85  150.69  152.32  153.77  155.05  156.17  157.15  158.01  158.76  159.41  159.98  
74 144.73  146.45  147.97  149.33  150.53  151.59  152.52  153.33  154.04  154.66  155.20  
75 140.68  142.26  143.68  144.94  146.06  147.04  147.91  148.67  149.34  149.92  150.43  

חודשים.  תקופת הבטחה של 120  הערה: חושב לפי 

נספח ב': - מקדמי המרה לפנסיונר ללא שאירים ועם הבטחה  

גברים 
שנת לידה 

שנת לידה 
נשים

הפניה ראה סעיף  24(א)(2)
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גיל 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985
60 -        -        -        -        215.99  217.48  218.77  219.88  220.84  221.67  222.38  222.99  
61 -        -        -        -        212.38  213.88  215.19  216.31  217.27  218.11  218.82  219.44  
62 -        -        -        208.08  208.67  210.19  211.51  212.64  213.61  214.45  215.18  215.80  
63 -        -        -        204.29  204.87  206.40  207.72  208.86  209.85  210.69  211.42  212.05  
64 -        -        -        200.41  200.98  202.51  203.84  204.99  205.98  206.83  207.56  208.20  
65 -        -        -        196.42  196.98  198.52  199.86  201.01  202.00  202.86  203.60  204.23  
66 -        -        -        192.34  192.89  194.43  195.77  196.92  197.92  198.78  199.52  200.16  
67 -        -        185.84  188.16  188.69  190.24  191.57  192.73  193.73  194.59  195.33  195.97  
68 -        -        181.57  183.87  184.40  185.94  187.27  188.43  189.42  190.28  191.03  191.67  
69 -        -        177.21  179.48  180.01  181.54  182.87  184.02  185.01  185.87  186.61  187.25  
70 -        -        172.75  175.00  175.53  177.05  178.37  179.51  180.49  181.35  182.09  182.73  
71 -        -        168.21  170.42  170.94  172.45  173.75  174.89  175.87  176.71  177.45  178.08  
72 -        161.07  163.57  165.74  166.26  167.75  169.04  170.16  171.13  171.97  172.69  173.32  
73 -        156.41  158.85  160.97  161.49  162.95  164.22  165.32  166.28  167.10  167.82  168.44  
74 -        151.66  154.03  156.09  156.62  158.05  159.30  160.38  161.32  162.13  162.84  163.45  
75 -        146.83  149.12  151.11  151.66  153.05  154.27  155.33  156.24  157.04  157.74  158.34  
76 -        141.93  144.14  146.06  146.60  147.96  149.14  150.17  151.06  151.84  152.52  153.11  
77 134.08  136.97  139.08  140.92  141.46  142.77  143.91  144.91  145.77  146.53  147.19  147.76  
78 129.19  131.93  133.93  135.68  136.23  137.49  138.58  139.54  140.38  141.11  141.75  142.30  
79 124.26  126.84  128.73  130.39  130.96  132.16  133.21  134.13  134.93  135.63  136.25  136.78  
80 119.32  121.74  123.52  125.09  125.66  126.80  127.80  128.67  129.44  130.12  130.71  131.22  

גיל 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985
60 -        -        -        -        214.60  215.90  217.24  218.39  219.37  220.21  220.92  221.53  
61 -        -        -        -        210.75  212.07  213.42  214.58  215.58  216.43  217.15  217.77  
62 -        -        -        204.89  206.79  208.12  209.49  210.67  211.67  212.53  213.27  213.90  
63 -        -        -        200.80  202.71  204.06  205.44  206.63  207.64  208.52  209.26  209.90  
64 -        -        -        196.60  198.53  199.88  201.27  202.47  203.50  204.38  205.13  205.78  
65 -        -        -        192.29  194.22  195.58  196.98  198.19  199.22  200.11  200.87  201.52  
66 -        -        -        187.88  189.81  191.17  192.58  193.79  194.83  195.72  196.49  197.15  
67 -        -        181.11  183.35  185.28  186.65  188.06  189.27  190.31  191.21  191.98  192.64  
68 -        -        176.49  178.72  180.64  182.00  183.41  184.63  185.67  186.57  187.34  188.00  
69 -        -        171.77  173.98  175.89  177.24  178.65  179.85  180.90  181.79  182.57  183.23  
70 -        -        166.94  169.12  171.01  172.36  173.76  174.96  176.00  176.89  177.66  178.32  
71 -        -        162.02  164.17  166.03  167.37  168.74  169.94  170.96  171.85  172.62  173.28  
72 -        154.52  157.00  159.11  160.93  162.26  163.61  164.79  165.80  166.68  167.44  168.10  
73 -        149.47  151.89  153.94  155.73  157.03  158.36  159.52  160.52  161.38  162.13  162.78  
74 -        144.36  146.70  148.69  150.43  151.71  153.01  154.14  155.13  155.98  156.71  157.35  
75 -        139.17  141.42  143.35  145.04  146.29  147.56  148.66  149.62  150.45  151.17  151.80  
76 -        133.93  136.10  137.96  139.58  140.80  142.02  143.10  144.03  144.84  145.55  146.16  
77 126.32  128.64  130.70  132.48  134.04  135.22  136.40  137.43  138.33  139.12  139.81  140.40  
78 121.12  123.32  125.28  126.97  128.45  129.59  130.72  131.71  132.58  133.34  134.00  134.58  
79 115.91  117.98  119.83  121.43  122.84  123.93  125.01  125.96  126.79  127.52  128.15  128.71  
80 110.70  112.65  114.38  115.88  117.21  118.25  119.28  120.18  120.97  121.67  122.28  122.81  

יל של 4 שנים ולפי פנסיית שאירים לאלמנה בשיעור של 60%.  הערה: הטבלה חושבה לפי הפרש ג

הפניות ראה סעיף 24( א )(3),45
נספח ג' - מקדמי המרה לפנסיונר עם שאירים 

לידה  שנת 

גברים 
לידה  שנת 

נשים
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גיל 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985
60 -        -        -        217.36  218.75  219.95  220.98    221.88  222.64  223.31  223.88  
61 -        -        -        213.88  215.27  216.48  217.52    218.41  219.18  219.85  220.42  
62 -        -        209.76  210.31  211.71  212.92  213.96    214.86  215.64  216.31  216.88  
63 -        -        206.12  206.66  208.06  209.27  210.31    211.22  211.99  212.67  213.24  
64 -        -        202.40  202.93  204.33  205.53  206.58    207.48  208.26  208.93  209.51  
65 -        -        198.59  199.12  200.51  201.71  202.75    203.65  204.43  205.10  205.68  
66 -        -        194.70  195.23  196.61  197.80  198.84    199.73  200.51  201.17  201.75  
67 -        188.72  190.73  191.26  192.62  193.81  194.83    195.72  196.49  197.15  197.73  
68 -        184.71  186.68  187.21  188.56  189.73  190.74    191.62  192.38  193.04  193.61  
69 -        180.63  182.56  183.09  184.42  185.57  186.57    187.43  188.18  188.83  189.40  
70 -        176.50  178.37  178.91  180.21  181.34  182.32    183.17  183.91  184.54  185.10  
71 -        172.32  174.13  174.67  175.93  177.04  177.99    178.83  179.55  180.18  180.72  
72 166.09  168.09  169.84  170.38  171.61  172.68  173.61    174.42  175.12  175.74  176.27  
73 161.92  163.83  165.50  166.05  167.24  168.27  169.17    169.96  170.64  171.24  171.75  
74 157.74  159.55  161.15  161.70  162.83  163.83  164.70    165.45  166.11  166.69  167.19  
75 153.56  155.27  156.78  157.33  158.42  159.37  160.20    160.92  161.56  162.11  162.59  

גיל 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985
60 -        -        -        215.26  216.49  217.77  218.86    219.79  220.60  221.28  221.87  
61 -        -        -        211.49  212.73  214.01  215.12    216.06  216.87  217.56  218.16  
62 -        -        205.84  207.62  208.87  210.16  211.27    212.22  213.04  213.74  214.33  
63 -        -        201.87  203.65  204.90  206.19  207.31    208.27  209.09  209.79  210.40  
64 -        -        197.80  199.58  200.83  202.12  203.24    204.20  205.03  205.73  206.34  
65 -        -        193.64  195.41  196.65  197.95  199.06    200.02  200.85  201.56  202.17  
66 -        -        189.40  191.15  192.39  193.67  194.79    195.74  196.57  197.28  197.89  
67 -        183.07  185.07  186.80  188.02  189.30  190.40    191.35  192.18  192.88  193.49  
68 -        178.69  180.65  182.36  183.57  184.83  185.92    186.86  187.67  188.38  188.98  
69 -        174.26  176.17  177.84  179.03  180.27  181.34    182.27  183.07  183.77  184.37  
70 -        169.77  171.62  173.25  174.41  175.62  176.67    177.59  178.38  179.06  179.65  
71 -        165.23  167.02  168.59  169.73  170.91  171.93    172.82  173.59  174.26  174.84  
72 158.67  160.67  162.39  163.90  165.00  166.13  167.12    167.99  168.74  169.39  169.96  
73 154.21  156.10  157.73  159.17  160.23  161.32  162.27    163.10  163.83  164.46  165.01  
74 149.77  151.54  153.08  154.44  155.46  156.49  157.40    158.20  158.89  159.50  160.02  
75 145.37  147.02  148.46  149.73  150.70  151.68  152.53    153.29  153.95  154.52  155.03  

הערה: חושב לפי תקופת הבטחה של 120 חודשים . חישוב לתקופות הבטחה אחרות יעשה עפ"י הטבלאות שבמשרדי החברה המנהלת.  

הערה: הטבלה חושבה לפי הפרש גיל של 4 שנים ולפי פנסיית שאירים לאלמנה בשיעור של 60%. חישוב פנסיה בשיעור שונה ו/או 
לפי הפרש גילאים שונה בין בני הזוג יעשה עפ"י טבלאות שבמשרדי החברה המנהלת.

הפניה ראה סעיף 24( א)( 4)
נספח ד': - מקדמי המרה לפנסיונר עם שאירים ועם הבטחה

שנת לידה 

גברים
שנת לידה 

נשים
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גיל  1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985
60 -        -        -        217.36  218.75  219.95  220.98    221.88  222.64  223.31  223.88  
61 -        -        -        213.88  215.27  216.48  217.52    218.41  219.18  219.85  220.42  
62 -        -        209.76  210.31  211.71  212.92  213.96    214.86  215.64  216.31  216.88  
63 -        -        206.12  206.66  208.06  209.27  210.31    211.22  211.99  212.67  213.24  
64 -        -        202.40  202.93  204.33  205.53  206.58    207.48  208.26  208.93  209.51  
65 -        -        198.59  199.12  200.51  201.71  202.75    203.65  204.43  205.10  205.68  
66 -        -        194.70  195.23  196.61  197.80  198.84    199.73  200.51  201.17  201.75  
67 -        188.72  190.73  191.26  192.62  193.81  194.83    195.72  196.49  197.15  197.73  
68 -        184.71  186.68  187.21  188.56  189.73  190.74    191.62  192.38  193.04  193.61  
69 -        180.63  182.56  183.09  184.42  185.57  186.57    187.43  188.18  188.83  189.40  
70 -        176.50  178.37  178.91  180.21  181.34  182.32    183.17  183.91  184.54  185.10  
71 -        172.32  174.13  174.67  175.93  177.04  177.99    178.83  179.55  180.18  180.72  
72 166.09  168.09  169.84  170.38  171.61  172.68  173.61    174.42  175.12  175.74  176.27  
73 161.92  163.83  165.50  166.05  167.24  168.27  169.17    169.96  170.64  171.24  171.75  
74 157.74  159.55  161.15  161.70  162.83  163.83  164.70    165.45  166.11  166.69  167.19  
75 153.56  155.27  156.78  157.33  158.42  159.37  160.20    160.92  161.56  162.11  162.59  

גיל  1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985
60 -        -        -        215.26  216.49  217.77  218.86    219.79  220.60  221.28  221.87  
61 -        -        -        211.49  212.73  214.01  215.12    216.06  216.87  217.56  218.16  
62 -        -        205.84  207.62  208.87  210.16  211.27    212.22  213.04  213.74  214.33  
63 -        -        201.87  203.65  204.90  206.19  207.31    208.27  209.09  209.79  210.40  
64 -        -        197.80  199.58  200.83  202.12  203.24    204.20  205.03  205.73  206.34  
65 -        -        193.64  195.41  196.65  197.95  199.06    200.02  200.85  201.56  202.17  
66 -        -        189.40  191.15  192.39  193.67  194.79    195.74  196.57  197.28  197.89  
67 -        183.07  185.07  186.80  188.02  189.30  190.40    191.35  192.18  192.88  193.49  
68 -        178.69  180.65  182.36  183.57  184.83  185.92    186.86  187.67  188.38  188.98  
69 -        174.26  176.17  177.84  179.03  180.27  181.34    182.27  183.07  183.77  184.37  
70 -        169.77  171.62  173.25  174.41  175.62  176.67    177.59  178.38  179.06  179.65  
71 -        165.23  167.02  168.59  169.73  170.91  171.93    172.82  173.59  174.26  174.84  
72 158.67  160.67  162.39  163.90  165.00  166.13  167.12    167.99  168.74  169.39  169.96  
73 154.21  156.10  157.73  159.17  160.23  161.32  162.27    163.10  163.83  164.46  165.01  
74 149.77  151.54  153.08  154.44  155.46  156.49  157.40    158.20  158.89  159.50  160.02  
75 145.37  147.02  148.46  149.73  150.70  151.68  152.53    153.29  153.95  154.52  155.03  

של 120 חודשים . חישוב לתקופות הבטחה אחרות יעשה עפ"י הטבלאות שבמשרדי החברה המנהלת.   הערה: חושב לפי תקופת הבטחה 

בשיעור שונה ו/או  יל של 4 שנים ולפי פנסיית שאירים לאלמנה בשיעור של 60%. חישוב פנסיה  הפרש ג הערה: הטבלה חושבה לפי 
שבמשרדי החברה המנהלת. לפי הפרש גילאים שונה בין בני הזוג יעשה עפ"י טבלאות 

הפניה ראה סעיף 24(א)(4)
נספח ד ': - מקדמי המרה לפנסיונר עם שאירים ועם הבטחה 

לידה  שנת 

גברים
לידה  שנת 

נשים
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מס' מס ' מס ' מס' מס' מס '
חדשים  מקדם חדשים מקדם חדשים מקדם חדשים מקדם  חדשים  מקדם חדשים מקדם
1 0.997       31 29.530     61 55.560     91 79.308     121 100.972   151 120.737   
2 1.991       32 30.437     62 56.388     92 80.062     122 101.661   152 121.365   
3 2.982       33 31.341     63 57.212     93 80.815     123 102.347   153 121.991   
4 3.970       34 32.242     64 58.034     94 81.565     124 103.031   154 122.615   
5 4.954       35 33.140     65 58.854     95 82.313     125 103.714   155 123.238   
6 5.936       36 34.036     66 59.671     96 83.058     126 104.394   156 123.858   
7 6.915       37 34.929     67 60.486     97 83.801     127 105.072   157 124.477   
8 7.891       38 35.819     68 61.298     98 84.542     128 105.748   158 125.093   
9 8.864       39 36.707     69 62.108     99 85.281     129 106.422   159 125.708   
10 9.833       40 37.591     70 62.915     100 86.017     130 107.093   160 126.321   
11 10.800     41 38.474     71 63.720     101 86.751     131 107.763   161 126.932   
12 11.764     42 39.353     72 64.522     102 87.483     132 108.431   162 127.541   
13 12.725     43 40.230     73 65.322     103 88.213     133 109.097   163 128.148   
14 13.683     44 41.104     74 66.119     104 88.940     134 109.760   164 128.754   
15 14.639     45 41.975     75 66.914     105 89.666     135 110.422   165 129.357   
16 15.591     46 42.844     76 67.707     106 90.389     136 111.081   166 129.959   
17 16.540     47 43.710     77 68.497     107 91.109     137 111.739   167 130.559   
18 17.487     48 44.573     78 69.284     108 91.828     138 112.395   168 131.157   
19 18.430     49 45.434     79 70.070     109 92.544     139 113.048   169 131.753   
20 19.371     50 46.292     80 70.852     110 93.259     140 113.700   170 132.348   
21 20.308     51 47.148     81 71.633     111 93.971     141 114.349   171 132.940   
22 21.243     52 48.001     82 72.411     112 94.681     142 114.997   172 133.531   
23 22.175     53 48.851     83 73.187     113 95.388     143 115.642   173 134.120   
24 23.105     54 49.699     84 73.960     114 96.094     144 116.286   174 134.707   
25 24.031     55 50.544     85 74.731     115 96.797     145 116.928   175 135.293   
26 24.954     56 51.386     86 75.500     116 97.498     146 117.567   176 135.876   
27 25.875     57 52.226     87 76.266     117 98.197     147 118.205   177 136.458   
28 26.793     58 53.064     88 77.030     118 98.894     148 118.841   178 137.038   
29 27.708     59 53.898     89 77.792     119 99.589     149 119.475   179 137.617   
30 28.620     60 54.731     90 78.551     120 100.282   150 120.107   180 138.193   

ה ': - מקדמים להיוון יתרת תשלומי הפנסיה נספח 
הפניה ראה סעיף 24(א)(2), 24(א)(4), 31(ג)  
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גיל 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985
60 -         53.91      53.98      54.03      54.08      54.12      54.15      54.18      54.21      
61 -         53.84      53.91      53.96      54.01      54.06      54.09      54.12      54.15      
62 53.72      53.76      53.83      53.89      53.95      53.99      54.03      54.07      54.09      
63 53.64      53.67      53.75      53.82      53.87      53.92      53.97      54.00      54.03      
64 53.55      53.57      53.66      53.73      53.79      53.85      53.89      53.93      53.96      
65 53.45      53.47      53.56      53.64      53.70      53.76      53.81      53.85      53.89      
66 53.34      53.36      53.45      53.54      53.61      53.67      53.72      53.76      53.80      
67 53.22      53.23      53.33      53.42      53.50      53.56      53.62      53.67      53.71      
68 53.09      53.09      53.20      53.30      53.38      53.45      53.51      53.56      53.60      
69 52.94      52.94      53.06      53.16      53.25      53.33      53.39      53.44      53.49      
70 52.78      52.78      52.90      53.01      53.11      53.19      53.26      53.31      53.36      

גיל 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985
60 -         54.39      54.43      54.46      54.49      54.51      54.53      54.55      54.56      
61 -         54.35      54.39      54.43      54.46      54.48      54.50      54.52      54.54      
62 54.25      54.31      54.35      54.39      54.43      54.45      54.48      54.50      54.51      
63 54.20      54.26      54.31      54.35      54.39      54.42      54.44      54.46      54.48      
64 54.14      54.20      54.26      54.31      54.35      54.38      54.41      54.43      54.45      
65 54.07      54.14      54.20      54.25      54.30      54.33      54.36      54.39      54.41      
66 54.00      54.08      54.14      54.20      54.24      54.28      54.32      54.34      54.37      
67 53.91      54.00      54.07      54.14      54.19      54.23      54.27      54.30      54.32      
68 53.82      53.92      54.00      54.07      54.12      54.17      54.21      54.24      54.27      
69 53.72      53.83      53.92      53.99      54.05      54.10      54.15      54.18      54.21      
70 53.61      53.72      53.82      53.90      53.97      54.02      54.07      54.11      54.14      

הערה: אם ההיוון הינו לתקופה של פחות מ-5 שנים, יותאמו המקדמים בהתאם

שנת לידה

נספח ו':  מקדמים להיוון פנסיה ל  -  5  שנים  

שנת לידה
גברים

נשים

הפניה ראה סעיף 27(ג)
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גיל  
האלמן 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985

18 -            -            -            -            -            -            -            -            -            
19 -            -            -            -            -            -            -            -            -            
20 -            -            -            -            -            -            -            -            -            
21 -            -            -            -            -            -            -            -            -            
22 -            -            -            -            -            -            -            -            288.30      
23 -            -            -            -            -            -            -            -            287.09      
24 -            -            -            -            -            -            -            -            285.82      
25 -            -            -            -            -            -            -            -            284.51      
26 -            -            -            -            -            -            -            -            283.13      
27 -            -            -            -            -            -            -            281.04      281.69      
28 -            -            -            -            -            -            -            279.52      280.18      
29 -            -            -            -            -            -            -            277.94      278.62      
30 -            -            -            -            -            -            -            276.29      276.98      
31 -            -            -            -            -            -            -            274.58      275.28      
32 -            -            -            -            -            -            271.96      272.80      273.52      
33 -            -            -            -            -            -            270.10      270.96      271.69      
34 -            -            -            -            -            -            268.17      269.05      269.80      
35 -            -            -            -            -            -            266.17      267.07      267.84      
36 -            -            -            -            -            -            264.11      265.03      265.82      
37 -            -            -            -            -            260.90      261.99      262.92      263.73      
38 -            -            -            -            -            258.68      259.79      260.75      261.57      
39 -            -            -            -            -            256.39      257.53      258.51      259.35      
40 -            -            -            -            -            254.03      255.19      256.20      257.06      
41 -            -            -            -            -            251.61      252.79      253.82      254.70      
42 -            -            -            -            247.71      249.11      250.32      251.37      252.26      
43 -            -            -            -            245.11      246.54      247.78      248.85      249.76      
44 -            -            -            -            242.44      243.90      245.16      246.25      247.18      
45 -            -            -            -            239.70      241.18      242.46      243.57      244.52      
46 -            -            -            -            236.87      238.38      239.68      240.80      241.76      
47 -            -            -            232.21      233.97      235.49      236.81      237.94      238.91      
48 -            -            -            229.20      230.98      232.52      233.85      234.99      235.98      
49 -            -            -            226.12      227.91      229.46      230.80      231.96      232.95      
50 -            -            -            222.96      224.77      226.33      227.68      228.84      229.85      
51 -            -            -            219.72      221.53      223.10      224.46      225.63      226.64      
52 -            -            214.31      216.40      218.21      219.79      221.15      222.33      223.34      
53 -            -            210.91      212.99      214.81      216.39      217.75      218.94      219.95      
54 -            -            207.43      209.52      211.34      212.92      214.29      215.47      216.49      
55 -            -            203.89      205.97      207.79      209.36      210.73      211.92      212.94      
56 -            -            200.27      202.35      204.17      205.74      207.11      208.30      209.32      
57 -            194.22      196.59      198.66      200.47      202.04      203.41      204.59      205.61      
58 -            190.49      192.85      194.91      196.71      198.28      199.64      200.82      201.84      
59 -            186.70      189.04      191.09      192.88      194.44      195.79      196.97      197.99      
60 -            182.86      185.19      187.22      189.00      190.55      191.90      193.07      194.08      
61 -            178.98      181.28      183.30      185.07      186.60      187.94      189.10      190.11      
62 174.98      175.05      177.33      179.33      181.08      182.61      183.93      185.08      186.08      
63 171.06      171.05      173.31      175.29      177.02      178.53      179.84      180.98      181.97      
64 167.05      166.98      169.21      171.17      172.88      174.37      175.67      176.80      177.78      
65 162.98      162.85      165.05      166.98      168.67      170.14      171.42      172.54      173.50      
66 158.85      158.66      160.82      162.72      164.38      165.83      167.09      168.19      169.14      

הערה : הפנסיה תחושב ע"י חלוקת הסכום הצבור במקדם המתאים לפי גיל, מין ושנת לידה.

שנת לידה

נספח ז '(1) : מקדמים להמרת סכום צבור לפנסיה - לאלמן  
הפניות ראה סעיפים 31 (ב), 31(ג),34
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גיל  
האלמנה 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985

18 -            -            -            -            -            -            -            -            -            
19 -            -            -            -            -            -            -            -            -            
20 -            -            -            -            -            -            -            -            -            
21 -            -            -            -            -            -            -            -            -            
22 -            -            -            -            -            -            -            -            296.05      
23 -            -            -            -            -            -            -            -            294.98      
24 -            -            -            -            -            -            -            -            293.88      
25 -            -            -            -            -            -            -            -            292.73      
26 -            -            -            -            -            -            -            -            291.53      
27 -            -            -            -            -            -            -            289.82      290.30      
28 -            -            -            -            -            -            -            288.53      289.01      
29 -            -            -            -            -            -            -            287.19      287.68      
30 -            -            -            -            -            -            -            285.80      286.31      
31 -            -            -            -            -            -            -            284.35      284.88      
32 -            -            -            -            -            -            282.23      282.86      283.40      
33 -            -            -            -            -            -            280.67      281.32      281.86      
34 -            -            -            -            -            -            279.06      279.72      280.28      
35 -            -            -            -            -            -            277.39      278.06      278.64      
36 -            -            -            -            -            -            275.66      276.35      276.94      
37 -            -            -            -            -            273.04      273.87      274.58      275.18      
38 -            -            -            -            -            271.18      272.03      272.75      273.37      
39 -            -            -            -            -            269.25      270.12      270.86      271.49      
40 -            -            -            -            -            267.27      268.16      268.91      269.55      
41 -            -            -            -            -            265.22      266.13      266.90      267.55      
42 -            -            -            -            262.01      263.10      264.03      264.82      265.49      
43 -            -            -            -            259.81      260.93      261.87      262.67      263.36      
44 -            -            -            -            257.55      258.68      259.64      260.46      261.15      
45 -            -            -            -            255.21      256.36      257.34      258.17      258.88      
46 -            -            -            -            252.80      253.96      254.96      255.80      256.52      
47 -            -            -            248.92      250.31      251.49      252.50      253.35      254.08      
48 -            -            -            246.35      247.75      248.94      249.96      250.82      251.55      
49 -            -            -            243.69      245.11      246.31      247.34      248.21      248.95      
50 -            -            -            240.97      242.39      243.60      244.64      245.52      246.27      
51 -            -            -            238.17      239.59      240.81      241.86      242.74      243.50      
52 -            -            233.61      235.29      236.72      237.95      238.99      239.88      240.64      
53 -            -            230.65      232.33      233.77      235.00      236.04      236.94      237.70      
54 -            -            227.62      229.29      230.73      231.96      233.01      233.91      234.67      
55 -            -            224.51      226.18      227.61      228.84      229.89      230.78      231.55      
56 -            -            220.97      222.67      224.13      225.38      226.45      227.37      228.14      
57 -            215.33      217.34      219.06      220.55      221.82      222.91      223.84      224.63      
58 -            211.57      213.60      215.35      216.86      218.15      219.25      220.20      221.01      
59 -            207.70      209.76      211.53      213.06      214.37      215.49      216.45      217.27      
60 -            203.74      205.82      207.61      209.16      210.48      211.62      212.59      213.42      
61 -            199.67      201.77      203.59      205.15      206.49      207.64      208.62      209.46      
62 193.08      195.52      197.63      199.46      201.04      202.39      203.55      204.54      205.40      
63 188.81      191.26      193.39      195.23      196.82      198.18      199.35      200.35      201.21      
64 184.45      186.92      189.05      190.90      192.49      193.86      195.04      196.05      196.91      
65 180.01      182.47      184.61      186.46      188.05      189.43      190.61      191.62      192.49      
66 175.49      177.95      180.08      181.93      183.53      184.90      186.09      187.10      187.97      

נספח ז ' (2): מקדמים להמרת סכום צבור לפנסיה - לאלמנה  

שנת לידה

הערה : הפנסיה תחושב ע"י חלוקת הסכום הצבור במקדם המתאים לפי גיל, מין ושנת לידה.

הפניות ראה סעיפים 31 (ב), 31(ג),34
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גיל 
בהפקדה 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985

18 -            -            -            -            -            -            -            -            -            
19 -            -            -            -            -            -            -            -            -            
20 -            -            -            -            -            -            -            -            -            
21 -            -            -            -            -            -            -            -            -            
22 -            -            -            -            -            -            -            -            -            
23 -            -            -            -            -            -            -            -            7.9881      
24 -            -            -            -            -            -            -            -            7.5724      
25 -            -            -            -            -            -            -            -            7.1385      
26 -            -            -            -            -            -            -            -            6.7211      
27 -            -            -            -            -            -            -            -            6.2865      
28 -            -            -            -            -            -            -            5.7848      5.8692      
29 -            -            -            -            -            -            -            5.9562      6.0398      
30 -            -            -            -            -            -            -            6.1057      6.1883      
31 -            -            -            -            -            -            -            6.2660      6.3476      
32 -            -            -            -            -            -            -            6.4199      6.5004      
33 -            -            -            -            -            -            6.4601      6.5509      6.6299      
34 -            -            -            -            -            -            7.6122      7.7153      7.8048      
35 -            -            -            -            -            -            8.3798      8.4890      8.5836      
36 -            -            -            -            -            -            8.8163      8.9267      9.0224      
37 -            -            -            -            -            -            9.0054      9.1140      9.2079      
38 -            -            -            -            -            8.8785      8.9990      9.1033      9.1934      
39 -            -            -            -            -            8.7482      8.8625      8.9613      9.0465      
40 -            -            -            -            -            8.5664      8.6741      8.7671      8.8472      
41 -            -            -            -            -            8.3924      8.4940      8.5815      8.6568      
42 -            -            -            -            -            8.2539      8.3502      8.4329      8.5040      
43 -            -            -            -            8.1252      8.2327      8.3252      8.4047      8.4727      
44 -            -            -            -            8.2577      8.3632      8.4538      8.5315      8.5978      
45 -            -            -            -            8.5817      8.6871      8.7774      8.8546      8.9204      
46 -            -            -            -            9.1345      9.2416      9.3333      9.4114      9.4780      
47 -            -            -            -            9.9570      10.0672    10.1613    10.2415    10.3097    
48 -            -            -            10.9126    11.0466    11.1611    11.2588    11.3419    11.4125    
49 -            -            -            12.2769    12.4169    12.5364    12.6382    12.7247    12.7982    
50 -            -            -            13.9504    14.0974    14.2228    14.3295    14.4201    14.4971    
51 -            -            -            15.9024    16.0566    16.1880    16.2997    16.3945    16.4749    
52 -            -            -            18.1224    18.2820    18.4178    18.5333    18.6314    18.7145    
53 -            -            20.3878    20.5789    20.7418    20.8806    20.9985    21.0987    21.1836    
54 -            -            23.0210    23.2126    23.3760    23.5151    23.6334    23.7338    23.8191    
55 -            -            25.7756    25.9649    26.1262    26.2636    26.3804    26.4797    26.5639    
56 -            -            28.5761    28.7579    28.9128    29.0447    29.1570    29.2524    29.3334    
57 -            -            31.3166    31.4868    31.6318    31.7553    31.8603    31.9496    32.0255    
58 -            33.6983    33.8765    34.0285    34.1581    34.2684    34.3623    34.4423    34.5102    
59 -            35.9477    36.0991    36.2282    36.3382    36.4318    36.5116    36.5794    36.6372    
60 -            37.7018    37.8178    37.9168    38.0012    38.0731    38.1344    38.1866    38.2311    
61 -            38.7548    38.8301    38.8944    38.9492    38.9959    39.0357    39.0696    39.0985    
62 -            38.3777    38.4452    38.5027    38.5519    38.5938    38.6296    38.6601    38.6861    
63 36.7092    36.7400    36.7979    36.8473    36.8894    36.9254    36.9561    36.9822    37.0045    
64 33.5156    33.5384    33.5842    33.6234    33.6568    33.6852    33.7095    33.7302    33.7479    
65 28.4154    28.4309    28.4631    28.4906    28.5140    28.5340    28.5510    28.5655    28.5779    
66 21.0131    21.0227    21.0409    21.0564    21.0697    21.0810    21.0906    21.0988    21.1058    

שנת לידה

נספח ח' ( 1): מקדמים לחישוב עלות ריסק בגין ביטוח נכות- גברים
(לגיל 67)

 הפניה ראה סעיף 51 (א)

הערה: עלות הכיסוי הביטוחי לנכות תחושב ע"י הכפלת המקדם המתאים בטבלה מחולק ב-1,000 בסכום פנסיית הנכות ובמכפלת ההכנסה 
הקובעת ב-94% משיעור דמי הגמולים לפיו חושבה ההכנסה המבוטחת בצירוף ממוצע שיעורי רכיב הפיצויים מהמשכורת לפנסיה ששימשה 

לחישוב ההכנסה הקובעת לנכות
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גיל  
בהפקדה 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985

18 -            -            -            -            -            -            -            -            -            
19 -            -            -            -            -            -            -            -            -            
20 -            -            -            -            -            -            -            -            -            
21 -            -            -            -            -            -            -            -            -            
22 -            -            -            -            -            -            -            -            6.4864      
23 -            -            -            -            -            -            -            -            6.1394      
24 -            -            -            -            -            -            -            -            5.7914      
25 -            -            -            -            -            -            -            -            5.4258      
26 -            -            -            -            -            -            -            -            5.0771      
27 -            -            -            -            -            -            -            4.6472      4.7288      
28 -            -            -            -            -            -            -            4.7823      4.8627      
29 -            -            -            -            -            -            -            4.8956      4.9744      
30 -            -            -            -            -            -            -            5.0192      5.0966      
31 -            -            -            -            -            -            -            5.1203      5.1958      
32 -            -            -            -            -            -            5.1447      5.2305      5.3042      
33 -            -            -            -            -            -            6.3425      6.4435      6.5302      
34 -            -            -            -            -            -            7.3568      7.4688      7.5648      
35 -            -            -            -            -            -            8.2045      8.3238      8.4258      
36 -            -            -            -            -            -            8.9615      9.0858      9.1921      
37 -            -            -            -            -            9.4784      9.6272      9.7546      9.8633      
38 -            -            -            -            -            10.0932    10.2445    10.3738    10.4839    
39 -            -            -            -            -            10.7006    10.8536    10.9841    11.0950    
40 -            -            -            -            -            11.3369    11.4915    11.6231    11.7348    
41 -            -            -            -            -            12.0083    12.1644    12.2971    12.4095    
42 -            -            -            -            12.5725    12.7584    12.9166    13.0506    13.1640    
43 -            -            -            -            13.3974    13.5866    13.7472    13.8830    13.9975    
44 -            -            -            -            14.3193    14.5116    14.6743    14.8116    14.9272    
45 -            -            -            -            15.3531    15.5480    15.7126    15.8511    15.9676    
46 -            -            -            -            16.4923    16.6881    16.8531    16.9919    17.1082    
47 -            -            -            17.4969    17.7286    17.9241    18.0885    18.2266    18.3423    
48 -            -            -            18.8371    19.0668    19.2604    19.4230    19.5594    19.6736    
49 -            -            -            20.2465    20.4728    20.6632    20.8231    20.9570    21.0691    
50 -            -            -            21.7023    21.9235    22.1093    22.2651    22.3955    22.5045    
51 -            -            -            23.1613    23.3751    23.5544    23.7046    23.8302    23.9351    
52 -            -            24.3362    24.5788    24.7826    24.9532    25.0960    25.2153    25.3148    
53 -            -            25.6609    25.8885    26.0792    26.2388    26.3722    26.4834    26.5762    
54 -            -            26.8105    27.0192    27.1938    27.3398    27.4615    27.5630    27.6475    
55 -            -            27.6980    27.8841    28.0395    28.1691    28.2771    28.3670    28.4418    
56 -            -            28.2015    28.3592    28.4908    28.6004    28.6917    28.7676    28.8307    
57 -            28.0536    28.2041    28.3297    28.4343    28.5214    28.5939    28.6542    28.7042    
58 -            27.4570    27.5653    27.6554    27.7304    27.7929    27.8448    27.8880    27.9238    
59 -            26.0543    26.1170    26.1692    26.2126    26.2488    26.2789    26.3039    26.3248    
60 -            23.9440    23.9614    23.9759    23.9880    23.9980    24.0063    24.0133    24.0191    
61 -            20.0102    20.0224    20.0326    20.0411    20.0482    20.0541    20.0590    20.0631    
62 14.4927    14.5012    14.5083    14.5142    14.5192    14.5233    14.5267    14.5295    14.5319    
63 7.3218      7.3249      7.3274      7.3295      7.3313      7.3328      7.3340      7.3350      7.3359      

שנת לידה

נספח ח (2): מקדמים לחישוב עלות ריסק בגין ביטוח נכות - נשים 
(לגיל 64)

 הפניה ראה סעיף 51 (א)

מחולק ב -1,000 בסכום פנסיית הנכות ובמכפלת ההכנסה  המקדם המתאים בטבלה  הכיסוי הביטוחי לנכות תחושב ע" י הכפלת  הערה : עלות 
לפנסיה ששימשה  רכיב הפיצויים מהמשכורת  ההכנסה המבוטחת בצירוף ממוצע שיעורי  דמי הגמולים לפיו חושבה  הקובעת ב-94% משיעור 

לחישוב ההכנסה הקובעת לנכות
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גיל  
בהפקדה 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985

18
19
20
21
22 282.6237  
23 281.1762  
24 279.6631  
25 278.0847  
26 276.4388  
27 273.9345  274.7281  
28 272.1411  272.9525  
29 270.2818  271.1118  
30 268.3564  269.2057  
31 266.3646  267.2336  
32 263.2761  264.3080  265.1971  
33 261.1281  262.1838  263.0933  
34 258.9136  259.9933  260.9234  
35 256.6293  257.7332  258.6841  
36 254.2785  255.4065  256.3781  
37 250.5222  251.8576  253.0098  254.0022  
38 248.0039  249.3673  250.5435  251.5566  
39 245.4145  246.8057  248.0059  249.0395  
40 242.7511  244.1684  245.3911  246.4440  
41 240.0124  241.4537  242.6971  243.7679  
42 235.5015  237.1919  238.6533  239.9143  241.0004  
43 232.5806  234.2907  235.7695  237.0459  238.1456  
44 229.5794  231.3055  232.7989  234.0883  235.1996  
45 226.5007  228.2410  229.7473  231.0483  232.1701  
46 223.3441  225.0965  226.6138  227.9250  229.0560  
47 218.0757  220.1023  221.8622  223.3870  224.7053  225.8431  
48 214.7499  216.7807  218.5455  220.0754  221.3989  222.5418  
49 211.3474  213.3791  215.1457  216.6782  218.0048  219.1512  
50 207.8744  209.9063  211.6743  213.2088  214.5379  215.6871  
51 204.3259  206.3544  208.1205  209.6544  210.9838  212.1339  
52 198.3956  200.7133  202.7379  204.5015  206.0340  207.3629  208.5132  
53 198.8842  201.1406  203.1105  204.8256  206.3153  207.6065  208.7238  
54 190.9878  193.2847  195.2932  197.0447  198.5681  199.8905  201.0363  
55 191.4718  193.7084  195.6631  197.3667  198.8479  200.1331  201.2463  
56 183.3487  185.6152  187.5988  189.3301  190.8372  192.1466  193.2821  
57 184.0295  183.8262  186.0335  187.9643  189.6485  191.1141  192.3869  193.4902  
58 180.2234  179.9376  182.1244  184.0380  185.7078  187.1615  188.4244  189.5196  
59 176.3389  175.9958  178.1638  180.0614  181.7176  183.1598  184.4131  185.5003  
60 172.3892  171.9859  174.1314  176.0097  177.6495  179.0778  180.3193  181.3966  
61 168.3633  167.9092  170.0283  171.8838  173.5043  174.9160  176.1436  177.2091  
62 160.9255  164.2606  163.7668  165.8554  167.6847  169.2826  170.6752  171.8865  172.9382  
63 156.8387  160.1023  159.5602  161.6141  163.4134  164.9856  166.3562  167.5487  168.5845  
64 152.6864  155.8706  155.2909  157.3055  159.0710  160.6141  161.9598  163.1311  164.1489  
65 148.4688  151.5652  150.9604  152.9312  154.6588  156.1693  157.4870  158.6345  159.6320  
66 144.1858  147.1858  146.5701  148.4923  150.1778  151.6521  152.9388  154.0597  155.0346  

נספח ט ' (1): מקדמים לחישוב הסכום בסיכון בגין פנסיית שאירים לאלמן פעילה 

שנת לידה

ון יחושב ע"י הכפלת הפנסיה לאלמן במקדם בטבלה לפי גיל המבוטח/ת במועד החישוב. הסכום בסיכ

הפניה ראה סעיף  51  ב (1)
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גיל  
בהפקדה 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985

18
19
20
21
22 297.1548  
23 296.1275  
24 295.0628  
25 293.9567  
26 292.8102  
27 291.1688  291.6192  
28 289.9240  290.3846  
29 288.6310  289.1023  
30 287.2928  287.7750  
31 285.9051  286.3987  
32 285.4474  286.0104  286.4880  
33 283.9974  284.5740  285.0629  
34 282.4961  283.0865  283.5872  
35 280.9413  281.5459  282.0586  
36 279.3333  279.9522  280.4772  
37 276.9234  277.6696  278.3032  278.8405  
38 275.1842  275.9480  276.5965  277.1465  
39 273.3889  274.1703  274.8336  275.3963  
40 271.5350  272.3339  273.0121  273.5874  
41 271.7054  272.4786  273.1349  273.6915  
42 268.8614  269.7916  270.5820  271.2530  271.8220  
43 266.8676  267.8178  268.6254  269.3108  269.8921  
44 264.8111  265.7812  266.6057  267.3055  267.8989  
45 262.6887  263.6787  264.5200  265.2342  265.8397  
46 260.5015  261.5110  262.3690  263.0972  263.7147  
47 257.0386  258.2462  259.2741  260.1476  260.8891  261.5179  
48 254.6930  255.9204  256.9652  257.8534  258.6073  259.2467  
49 252.2741  253.5186  254.5782  255.4791  256.2441  256.8930  
50 249.7806  251.0402  252.1130  253.0254  253.8004  254.4580  
51 247.2132  248.4852  249.5691  250.4914  251.2750  251.9403  
52 246.0401  247.4840  248.7162  249.7657  250.6585  251.4169  252.0607  
53 243.3845  244.8407  246.0838  247.1433  248.0449  248.8112  249.4618  
54 240.6570  242.1230  243.3753  244.4431  245.3521  246.1252  246.7818  
55 237.8522  239.3261  240.5858  241.6605  242.5759  243.3547  244.0166  
56 234.9723  236.4515  237.7164  238.7961  239.7163  240.4997  241.1658  
57 230.2875  232.0152  233.4969  234.7648  235.8477  236.7712  237.5578  238.2271  
58 227.2522  228.9784  230.4599  231.7284  232.8125  233.7378  234.5263  235.1977  
59 224.1416  225.8625  227.3404  228.6069  229.6902  230.6153  231.4043  232.0766  
60 220.6011  222.3524  223.8571  225.1471  226.2509  227.1939  227.9985  228.6843  
61 220.9727  222.6720  224.1313  225.3819  226.4516  227.3652  228.1446  228.8087  
62 215.3323  217.3369  219.0637  220.5474  221.8194  222.9080  223.8381  224.6318  225.3085  
63 211.5657  213.5985  215.3505  216.8565  218.1484  219.2544  220.1999  221.0072  221.6957  
64 207.6990  209.7566  211.5311  213.0573  214.3670  215.4890  216.4486  217.2683  217.9678  
65 203.7357  205.8163  207.6114  209.1561  210.4825  211.6193  212.5920  213.4233  214.1330  
66 199.6732  201.7726  203.5851  205.1457  206.4864  207.6360  208.6203  209.4618  210.1807  

נספח ט '(2): מקדמים לחישוב הסכום בסיכון בגין פנסיית שאירים לאלמנת פעיל 

שנת לידה

יל המבוטח במועד החישוב. במקדם בטבלה לפי ג ון יחושב ע"י הכפלת הפנסיה לאלמנה  הסכום בסיכ

הפניה ראה סעיף  51  ב (1)
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גיל במועד 
ההפקדה  גברים נשים 

20 1.051 6.775
21 2.440 11.182
22 4.502 17.713
23 7.569 26.300
24 11.792 36.873
25 17.823 49.358
26 26.210 63.684
27 37.741 79.774
28 53.293 97.553
29 74.238 118.993
30 101.864 145.381
31 133.459 176.042
32 165.924 212.032
33 194.622 237.148
34 218.624 251.511
35 235.998 256.817
36 247.317 252.404
37 251.229 243.590
38 249.838 230.858
39 243.381 213.360
40 236.117 194.481
41 226.068 174.523
42 214.405 153.810
43 200.836 132.684
44 184.228 111.515
45 165.537 90.692
46 145.726 70.632
47 122.737 39.067
48 101.024 24.643
49 80.961 14.609
50 64.487 8.396
51 52.235 5.325
52 41.810 4.630
53 33.908 3.936
54 27.306 3.241
55 22.356 2.624
56 18.073 2.006
57 14.347 1.466
58 11.519 1.003
59 8.884 0.695
60 6.497 0.463
61 4.637 0.309
62 3.234 0.232
63 2.232 0.154
64 1.717 0.077
65 1.460 0.042
66 1.345 0.018

נספח י' - מקדמים לחישוב הסכום
בסיכון בגין פנסיית יתומי פעיל

יחושב ע " י הכפלת הפנסיה   בסיכון  הסכום 
במועד   לפי גיל העמית  ובמקדם בטבלה  ליתום 

החישוב

הפניה ראה סעיף  51(2)
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גיל  
בהפקדה 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985

18 -            -            -            -            -            -            -            -            -            
19 -            -            -            -            -            -            -            -            -            
20 -            -            -            -            -            -            -            -            -            
21 -            -            -            -            -            -            -            -            -            
22 -            -            -            -            -            -            -            -            2.0962      
23 -            -            -            -            -            -            -            -            1.9807      
24 -            -            -            -            -            -            -            -            1.8834      
25 -            -            -            -            -            -            -            -            1.8108      
26 -            -            -            -            -            -            -            -            1.7619      
27 -            -            -            -            -            -            -            1.8761      1.7355      
28 -            -            -            -            -            -            -            1.8686      1.7306      
29 -            -            -            -            -            -            -            1.8614      1.7259      
30 -            -            -            -            -            -            -            1.8760      1.7415      
31 -            -            -            -            -            -            -            2.0614      1.9159      
32 -            -            -            -            -            -            2.4001      2.2202      2.0659      
33 -            -            -            -            -            -            2.5636      2.3742      2.2118      
34 -            -            -            -            -            -            2.7146      2.5170      2.3476      
35 -            -            -            -            -            -            2.8681      2.6625      2.4862      
36 -            -            -            -            -            -            3.0312      2.8173      2.6338      
37 -            -            -            -            -            3.4556      3.1965      2.9744      2.7840      
38 -            -            -            -            -            3.6621      3.3916      3.1596      2.9607      
39 -            -            -            -            -            3.8842      3.6015      3.3591      3.1513      
40 -            -            -            -            -            4.1428      3.8458      3.5912      3.3729      
41 -            -            -            -            -            4.4292      4.1165      3.8485      3.6187      
42 -            -            -            -            5.1492      4.7631      4.4322      4.1484      3.9051      
43 -            -            -            -            5.5066      5.0737      4.7037      4.3874      4.1172      
44 -            -            -            -            5.8995      5.4145      5.0014      4.6494      4.3496      
45 -            -            -            -            6.2723      5.7056      5.2259      4.8196      4.4757      
46 -            -            -            -            6.7211      6.0913      5.5597      5.1108      4.7318      
47 -            -            -            8.0274      7.1979      6.4996      5.9117      5.4167      5.0001      
48 -            -            -            8.6881      7.8010      7.0543      6.4256      5.8964      5.4508      
49 -            -            -            9.4089      8.4601      7.6613      6.9888      6.4227      5.9461      
50 -            -            -            10.1029    9.0502      8.1665      7.4246      6.8018      6.2790      
51 -            -            -            10.9328    9.8077      8.8632      8.0703      7.4047      6.8458      
52 -            -            13.2589    11.8274    10.6256    9.6167      8.7697      8.0587      7.4618      
53 -            -            14.4061    12.9353    11.6971    10.6547    9.7771      9.0383      8.4163      
54 -            -            15.5526    13.9842    12.6638    11.5523    10.6165    9.8287      9.1654      
55 -            -            16.9258    15.3186    13.9618    12.8162    11.8490    11.0324    10.3430    
56 -            -            18.2505    16.5405    15.0969    13.8780    12.8489    11.9801    11.2466    
57 -            21.9358    19.8738    18.1278    16.6494    15.3976    14.3377    13.4403    12.6804    
58 -            23.5841    21.3958    19.5428    17.9739    16.6454    15.5206    14.5682    13.7618    
59 -            25.5212    23.3041    21.4212    19.8220    18.4637    17.3102    16.3305    15.4985    
60 -            27.3850    25.0390    23.0466    21.3544    19.9172    18.6966    17.6599    16.7795    
61 -            29.6361    27.2696    25.2536    23.5361    22.0730    20.8266    19.7647    18.8601    
62 34.6618    31.7315    29.2351    27.1085    25.2968    23.7534    22.4385    21.3184    20.3642    
63 37.0195    33.9330    31.3036    29.0636    27.1554    25.5297    24.1448    22.9650    21.9599    
64 39.4732    36.2283    33.4640    31.1091    29.1029    27.3938    25.9378    24.6975    23.6408    
65 42.0239    38.6187    35.7178    33.2465    31.1412    29.3477    27.8198    26.5181    25.4093    
66 44.6726    41.1054    38.0665    35.4776    33.2721    31.3933    29.7927    28.4291    27.2675    

כון במקדם המתאים בטבלה מחולק ב -  די הכפלת יתרת הסכום בסי לה תחושב על י חי  לפנסיית שאירים לאלמנת מבוטחת פעי הערה : עלות הכיסוי הביטו
.100,000

נספח יא' (1): מקדמים לחישוב עלות ריסק בגין ביטוח שאירים  - לגברים 

שנת לידה

הפניה ראה סעיף 51
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גיל  
בהפקדה 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985

18 -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            
19 -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            
20 -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            
21 -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            
22 -            -            -            -            -            -            -            -            -            0.22126    
23 -            -            -            -            -            -            -            -            -            0.23103    
24 -            -            -            -            -            -            -            -            -            0.23329    
25 -            -            -            -            -            -            -            -            -            0.23542    
26 -            -            -            -            -            -            -            -            -            0.24421    
27 -            -            -            -            -            -            -            -            0.28028    0.25262    
28 -            -            -            -            -            -            -            -            0.29602    0.26718    
29 -            -            -            -            -            -            -            -            0.30399    0.27475    
30 -            -            -            -            -            -            -            -            0.31851    0.28827    
31 -            -            -            -            -            -            -            -            0.56983    0.51644    
32 -            -            -            -            -            -            -            0.87768    0.79108    0.71797    
33 -            -            -            -            -            -            -            1.10460    0.99697    0.90610    
34 -            -            -            -            -            -            -            1.30070    1.17557    1.06992    
35 -            -            -            -            -            -            -            1.48161    1.34093    1.22216    
36 -            -            -            -            -            -            -            1.65498    1.49992    1.36900    
37 -            -            -            -            -            -            2.00581    1.80789    1.64080    1.49972    
38 -            -            -            -            -            -            2.17279    1.96107    1.78232    1.63140    
39 -            -            -            -            -            -            2.32537    2.10167    1.91280    1.75334    
40 -            -            -            -            -            -            2.49208    2.25545    2.05567    1.88700    
41 -            -            -            -            -            -            2.65165    2.40321    2.19346    2.01637    
42 -            -            -            -            -            3.14096    2.83104    2.56938    2.34847    2.16196    
43 -            -            -            -            -            3.31891    2.98006    2.69480    2.45464    2.25247    
44 -            -            -            -            -            3.51317    3.14266    2.83160    2.57047    2.35125    
45 -            -            -            -            -            3.68829    3.27027    2.92121    2.62973    2.38634    
46 -            -            -            -            -            3.89923    3.44445    3.06567    2.75020    2.48744    
47 -            -            -            -            4.73122    4.13446    3.63870    3.22685    2.88471    2.60047    
48 -            -            -            -            5.06684    4.43384    3.90798    3.47111    3.10819    2.80669    
49 -            -            -            -            5.44948    4.77535    4.21531    3.75006    3.36356    3.04247    
50 -            -            -            -            5.87493    5.15548    4.55779    4.06127    3.64878    3.30611    
51 -            -            -            -            6.34566    5.57660    4.93770    4.40693    3.96600    3.59970    
52 -            -            -            7.86164    6.87003    6.04625    5.36190    4.79338    4.32107    3.92871    
53 -            -            -            8.51288    7.44936    6.56585    5.83187    5.22212    4.71557    4.29475    
54 -            -            -            9.22604    8.08472    7.13658    6.34890    5.69454    5.15093    4.69933    
55 -            -            -            9.92305    8.66278    7.61841    6.75294    6.03574    5.44140    4.94887    
56 -            -            -            10.76238  9.40892    8.28732    7.35785    6.58761    5.94932    5.42037    
57 -            -            13.42045  11.66767  10.21515  9.01146    8.01397    7.18735    6.50234    5.93468    
58 -            -            14.53101  12.65029  11.09176  9.80021    8.72991    7.84297    7.10796    6.49887    
59 -            -            15.84387  13.88389  12.25564  10.90297  9.77923    8.84570    8.07016    7.42588    
60 -            -            17.14549  15.04583  13.30155  11.85248  10.64867  9.64861    8.81781    8.12762    
61 -            -            18.72204  16.53842  14.71973  13.20499  11.94339  10.89263  10.01748  9.28858    
62 -            23.04345  20.24057  17.90611  15.96179  14.34240  12.99366  11.87031  10.93471  10.15546  
63 -            24.84495  21.85328  19.36158  17.28629  15.55783  14.11824  12.91923  11.92060  11.08887  

נספח יא' ( 2): מקדמים לחישוב עלות ריסק בגין ביטוח שאירים  -  לנשים 
ראה סעיף 51 הפניה 

מבוטח/ת פעיל /ה תחושב על ידי הכפלת יתרת הסכום בסיכון במקדם המתאים בטבלה מחולק ב-  לפנסיית שאירים לאלמן  הערה: עלות הכיסוי הביטוחי  
.100,000

שנת לידה
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גיל 
בהפקדה  1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985

18 -             -              -             -              -                -              -              -             
19 -             -              -             -              -                -              -              -             
20 -             -              -             -              -                -              -              -             
21 -             -              -             -              -                -              -              -             
22 -             -              -             -              -                -              -              7.5706       
23 -             -              -             -              -                -              -              7.1531       
24 -             -              -             -              -                -              -              6.7197       
25 -             -              -             -              -                -              -              6.3032       
26 -             -              -             -              -                -              -              5.8721       
27 -             -              -             -              -                -              5.3873        5.4590       
28 -             -              -             -              -                -              5.5217        5.5922       
29 -             -              -             -              -                -              5.6328        5.7017       
30 -             -              -             -              -                -              5.7505        5.8178       
31 -             -              -             -              -                -              5.8587        5.9243       
32 -             -              -             -              -                5.8688        5.9421        6.0058       
33 -             -              -             -              -                6.8707        6.9527        7.0239       
34 -             -              -             -              -                7.5104        7.5961        7.6704       
35 -             -              -             -              -                7.8416        7.9271        8.0011       
36 -             -              -             -              -                7.9440        8.0267        8.0981       
37 -             -              -             -              7.7770          7.8673        7.9455        8.0129       
38 -             -              -             -              7.5884          7.6725        7.7452        7.8078       
39 -             -              -             -              7.3517          7.4296        7.4966        7.5544       
40 -             -              -             -              7.1186          7.1905        7.2524        7.3056       
41 -             -              -             -              6.9116          6.9783        7.0355        7.0846       
42 -             -              -             6.7236        6.7966          6.8592        6.9129        6.9588       
43 -             -              -             6.7265        6.7964          6.8563        6.9075        6.9512       
44 -             -              -             6.8690        6.9370          6.9951        7.0446        7.0868       
45 -             -              -             7.1693        7.2364          7.2936        7.3423        7.3836       
46 -             -              -             7.6440        7.7106          7.7673        7.8155        7.8563       
47 -             -              8.1926        8.2706        8.3371          8.3935        8.4414        8.4820       
48 -             -              8.9562        9.0340        9.1001          9.1562        9.2038        9.2440       
49 -             -              9.8459        9.9233        9.9890          10.0448      10.0920      10.1319     
50 -             -              10.7991      10.8755      10.9402        10.9951      11.0415      11.0807     
51 -             -              11.7594      11.8328      11.8949        11.9476      11.9921      12.0297     
52 -             12.5644      12.6451      12.7137      12.7718        12.8210      12.8626      12.8978     
53 -             13.2732      13.3458      13.4074      13.4596        13.5039      13.5414      13.5731     
54 -             13.6751      13.7380      13.7914      13.8366        13.8750      13.9074      13.9349     
55 -             13.6205      13.6714      13.7147      13.7513        13.7824      13.8087      13.8311     
56 -             12.9246      12.9628      12.9953      13.0228        13.0462      13.0659      13.0827     
57 11.3452      11.3745      11.3994      11.4205      11.4385        11.4537      11.4666      11.4776     
58 8.7031        8.7184        8.7314        8.7425        8.7518          8.7598        8.7665        8.7722       
59 4.6672        4.6716        4.6754        4.6785        4.6812          4.6835        4.6855        4.6871       

נספח יא' (3):  מקדמים לחישוב עלות ריסק בגין ביטוח שאירי נכות - לגברים - עמית עם שאירים
הפניה ראה סעיף 51

שנת לידה

ב- 1,000 בסכום פנסיית הנכות ובמכפלת ההכנסה  הביטוחי לנכות תחושב ע"י הכפלת המקדם המתאים בטבלה מחולק  הערה: עלות הכיסוי 
מהמשכורת לפנסיה ששימשה  ויים  הפיצ ב- 94% משיעור דמי הגמולים לפיו חושבה ההכנסה המבוטחת בצירוף ממוצע שיעורי רכיב  הקובעת 

לחישוב ההכנסה הקובעת לנכות 
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גיל בהפקדה 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985
18 -              -              -              -              -              -              -              -              
19 -              -              -              -              -              -              -              -              
20 -              -              -              -              -              -              -              -              
21 -              -              -              -              -              -              -              -              
22 -              -              -              -              -              -              -              6.2667        
23 -              -              -              -              -              -              -              5.9190        
24 -              -              -              -              -              -              -              5.5710        
25 -              -              -              -              -              -              -              5.2069        
26 -              -              -              -              -              -              -              4.8599        
27 -              -              -              -              -              -              4.4403        4.5141        
28 -              -              -              -              -              -              4.5561        4.6285        
29 -              -              -              -              -              -              4.6496        4.7200        
30 -              -              -              -              -              -              4.7510        4.8197        
31 -              -              -              -              -              -              4.8293        4.8958        
32 -              -              -              -              -              4.8390        4.9140        4.9785        
33 -              -              -              -              -              5.9406        6.0284        6.1036        
34 -              -              -              -              -              6.8596        6.9560        7.0385        
35 -              -              -              -              -              7.6125        7.7141        7.8010        
36 -              -              -              -              -              8.2706        8.3755        8.4650        
37 -              -              -              -              8.7092        8.8335        8.9398        9.0304        
38 -              -              -              -              9.2155        9.3404        9.4469        9.5376        
39 -              -              -              -              9.7024        9.8271        9.9333        10.0235      
40 -              -              -              -              10.2011      10.3254      10.4310      10.5206      
41 -              -              -              -              10.7145      10.8381      10.9430      11.0318      
42 -              -              -              11.1327      11.2778      11.4010      11.5054      11.5936      
43 -              -              -              11.7403      11.8855      12.0085      12.1124      12.2000      
44 -              -              -              12.4029      12.5477      12.6700      12.7730      12.8597      
45 -              -              -              13.1251      13.2687      13.3898      13.4916      13.5770      
46 -              -              -              13.8909      14.0317      14.1501      14.2495      14.3327      
47 -              -              14.5187      14.6809      14.8174      14.9320      15.0281      15.1085      
48 -              -              15.3276      15.4831      15.6138      15.7234      15.8153      15.8921      
49 -              -              16.1031      16.2505      16.3742      16.4779      16.5647      16.6372      
50 -              -              16.8037      16.9414      17.0569      17.1536      17.2344      17.3018      
51 -              -              17.3674      17.4937      17.5994      17.6879      17.7617      17.8233      
52 -              17.5911      17.7261      17.8392      17.9338      18.0128      18.0787      18.1336      
53 -              17.6725      17.7899      17.8881      17.9701      18.0385      18.0955      18.1430      
54 -              17.3606      17.4587      17.5406      17.6090      17.6659      17.7133      17.7527      
55 -              16.5357      16.6134      16.6782      16.7321      16.7770      16.8143      16.8453      
56 -              15.0467      15.1029      15.1496      15.1884      15.2207      15.2476      15.2698      
57 12.6934      12.7361      12.7717      12.8012      12.8258      12.8462      12.8632      12.8772      
58 9.3977        9.4190        9.4368        9.4515        9.4638        9.4739        9.4823        9.4893        
59 4.8767        4.8826        4.8874        4.8915        4.8948        4.8976        4.8999        4.9019        

נספח יא' ( 4): מקדמים לחישוב עלות ריסק בגין ביטוח שאירי נכות- לנשים  - עמיתה עם שאירים 

מחולק ב-1,000 בסכום פנסיית הנכות ובמכפלת ההכנסה  הכיסוי הביטוחי לנכות תחושב ע"י הכפלת המקדם המתאים בטבלה  הערה : עלות 
המבוטחת בצירוף ממוצע שיעורי רכיב הפיצויים מהמשכורת לפנסיה ששימשה  ההכנסה  יו חושבה  משיעור דמי הגמולים לפ הקובעת ב-94% 

לחישוב ההכנסה הקובעת לנכות

שנת לידה

הפניה ראה סעיף 51
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גיל  
העמית  
בהפקדה 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985

18
19
20
21
22 0.818        
23 0.841        
24 0.854        
25 0.862        
26 0.860        
27 0.902        0.853        
28 0.983        0.929        
29 1.063        1.003        
30 1.147        1.082        
31 1.165        1.099        
32 1.248        1.172        1.105        
33 1.441        1.353        1.276        
34 1.545        1.450        1.368        
35 1.579        1.483        1.399        
36 1.566        1.471        1.387        
37 1.624        1.518        1.425        1.344        
38 1.550        1.447        1.358        1.281        
39 1.467        1.370        1.285        1.211        
40 1.389        1.295        1.214        1.144        
41 1.317        1.228        1.150        1.083        
42 1.366        1.265        1.177        1.101        1.036        
43 1.336        1.235        1.148        1.072        1.007        
44 1.335        1.233        1.144        1.068        1.002        
45 1.367        1.261        1.169        1.090        1.023        
46 1.434        1.323        1.227        1.145        1.074        
47 1.670        1.533        1.415        1.313        1.225        1.150        
48 1.807        1.661        1.534        1.425        1.332        1.252        
49 1.973        1.815        1.679        1.561        1.461        1.375        
50 2.158        1.987        1.840        1.713        1.605        1.512        
51 2.361        2.178        2.021        1.885        1.769        1.670        
52 2.798        2.574        2.380        2.212        2.068        1.944        1.839        
53 3.014        2.779        2.576        2.400        2.249        2.119        2.008        
54 3.206        2.962        2.750        2.568        2.410        2.276        2.160        
55 3.359        3.110        2.895        2.709        2.548        2.411        2.293        
56 3.445        3.196        2.980        2.793        2.633        2.495        2.377        
57 3.723        3.445        3.203        2.994        2.813        2.657        2.523        2.408        
58 3.581        3.319        3.092        2.896        2.726        2.579        2.453        2.345        
59 3.274        3.044        2.843        2.670        2.520        2.390        2.279        2.183        
60 2.754        2.567        2.405        2.263        2.141        2.036        1.945        1.868        
61 2.870        2.678        2.511        2.367        2.241        2.133        2.040        1.960        
62 2.953        2.885        2.694        2.527        2.383        2.258        2.150        2.057        1.977        
63 2.829        2.773        2.590        2.431        2.293        2.174        2.071        1.983        1.906        
64 2.534        2.490        2.327        2.185        2.062        1.956        1.864        1.785        1.717        
65 2.013        1.981        1.852        1.740        1.642        1.558        1.486        1.424        1.370        
66 1.192        1.177        1.101        1.034        0.977        0.927        0.885        0.848        0.816        

נספח יא' (5): מקדמים לחישוב עלות ריסק בגין ביטוח שאירי נכות -  לגברים - עמיתה ללא שאירים 
ראה סעיף 51 הפניה 

לפנסיית זקנה ,  לפי שכר של  1000 ₪ ,  אחוז  פנסיית שאירים  -  100%  מהשכר, לאלמנה 60%,  ליתום  30%,   ל הזכאות  לגי העלות חושבה 
לנכות יתרת הסכום הצבור עד לפרישה  לקיחה בחשבון של  וללא  גמולים בתקופת הנכות  בצבירת דמי  בהתחשב 

שנת לידה
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גיל  
העמית  
בהפקדה 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985

18
19
20
21
22 0.499        
23 0.509        
24 0.515        
25 0.516        
26 0.513        
27 0.548        0.507        
28 0.596        0.551        
29 0.644        0.594        
30 0.694        0.641        
31 0.690        0.637        
32 0.742        0.681        0.629        
33 0.877        0.805        0.744        
34 0.973        0.894        0.826        
35 1.037        0.953        0.881        
36 1.081        0.993        0.918        
37 1.209        1.106        1.016        0.939        
38 1.223        1.118        1.028        0.950        
39 1.230        1.124        1.032        0.953        
40 1.234        1.126        1.034        0.954        
41 1.235        1.126        1.032        0.952        
42 1.365        1.237        1.126        1.031        0.949        
43 1.370        1.239        1.125        1.028        0.945        
44 1.378        1.243        1.127        1.028        0.944        
45 1.389        1.251        1.133        1.032        0.946        
46 1.405        1.265        1.145        1.043        0.956        
47 1.588        1.424        1.282        1.161        1.058        0.970        
48 1.622        1.455        1.311        1.188        1.084        0.995        
49 1.658        1.487        1.341        1.216        1.110        1.020        
50 1.691        1.518        1.370        1.243        1.135        1.044        
51 1.718        1.542        1.392        1.263        1.154        1.062        
52 1.935        1.729        1.553        1.401        1.273        1.164        1.071        
53 1.923        1.718        1.543        1.392        1.265        1.157        1.066        
54 1.870        1.670        1.499        1.353        1.229        1.125        1.036        
55 1.784        1.592        1.428        1.289        1.171        1.071        0.987        
56 1.640        1.464        1.315        1.188        1.080        0.989        0.913        
57 1.652        1.445        1.292        1.161        1.050        0.956        0.876        0.810        
58 1.332        1.167        1.044        0.940        0.851        0.777        0.713        0.660        
59 0.912        0.801        0.719        0.649        0.590        0.540        0.498        0.463        
60 0.373        0.329        0.297        0.269        0.246        0.226        0.210        0.196        
61 0.332        0.293        0.265        0.241        0.221        0.204        0.189        0.177        
62 0.289        0.260        0.230        0.208        0.189        0.173        0.160        0.148        0.139        
63 0.168        0.151        0.133        0.121        0.110        0.101        0.093        0.086        0.081        

נספח יא' (6): מקדמים לחישוב עלות ריסק בגין ביטוח שאירי נכות -  לנשים -  עמיתה ללא שאירים 
ראה סעיף 51 הפניה 

לפנסיית זקנה ,  לפי שכר של  1000 ₪ ,  אחוז  פנסיית שאירים  -  100%  מהשכר, לאלמנה 60%,  ליתום  30%,   ל הזכאות  לגי העלות חושבה 
לנכות יתרת הסכום הצבור עד לפרישה  לקיחה בחשבון של  וללא  גמולים בתקופת הנכות  בצבירת דמי  בהתחשב 

שנת לידה

         



  

  71

  
  מין ומסלול פנסיה,טבלת אחוזי פנסיה לפי גיל כניסה :נספח יב 

  )ה 15,)ד( 15הפניה ראה סעיף (
 מסלולי ביטוח

 

גיל 
כניסה

אחוז 
נכות

אחוז 
שאירים

אחוז 
נכות

אחוז 
שאירים

אחוז 
נכות

אחוז 
שאירים

אחוז 
נכות

אחוז 
שאירים

אחוז 
נכות

אחוז 
שאירים

אחוז 
נכות

אחוז 
שאירים

אחוז 
נכות

אחוז 
שאירים

אחוז 
נכות

אחוז 
שאירים

אחוז 
נכות

אחוז 
שאירים

אחוז 
נכות

אחוז 
שאירים

1875.00%100.00%75.00%100.00%75.00%100.00%75.00%100.00%37.50%30.00%37.50%30.00%75.00%30.00%75.00%30.00%37.50%100.00%37.50%100.00%

1975.00%100.00%75.00%100.00%75.00%100.00%75.00%100.00%37.50%30.00%37.50%30.00%75.00%30.00%75.00%30.00%37.50%100.00%37.50%100.00%

2075.00%100.00%75.00%100.00%75.00%100.00%75.00%100.00%37.50%30.00%37.50%30.00%75.00%30.00%75.00%30.00%37.50%100.00%37.50%100.00%

2175.00%100.00%75.00%100.00%75.00%100.00%75.00%100.00%37.50%30.00%37.50%30.00%75.00%30.00%75.00%30.00%37.50%100.00%37.50%100.00%

2275.00%100.00%75.00%98.29%75.00%100.00%75.00%100.00%37.50%30.00%37.50%29.49%75.00%30.00%75.00%29.49%37.50%100.00%37.50%100.00%

2375.00%100.00%75.00%93.43%75.00%100.00%75.00%100.00%37.50%30.00%37.50%28.03%75.00%30.00%75.00%28.03%37.50%100.00%37.50%100.00%

2475.00%99.69%75.00%88.79%75.00%100.00%75.00%100.00%37.50%29.91%37.50%26.64%75.00%29.91%75.00%26.64%37.50%100.00%37.50%100.00%

2575.00%94.84%75.00%84.37%75.00%100.00%75.00%100.00%37.50%28.45%37.50%25.31%75.00%28.45%75.00%25.31%37.50%100.00%37.50%100.00%

2675.00%90.22%75.00%80.14%75.00%100.00%75.00%100.00%37.50%27.07%37.50%24.04%75.00%27.07%75.00%24.04%37.50%100.00%37.50%100.00%

2775.00%85.81%75.00%76.09%75.00%100.00%75.00%100.00%37.50%25.74%37.50%22.83%75.00%25.74%75.00%22.83%37.50%100.00%37.50%100.00%

2875.00%81.59%72.21%72.21%75.00%100.00%75.00%100.00%37.50%24.48%36.11%21.66%75.00%24.48%75.00%21.66%37.50%100.00%36.11%100.00%

2975.00%77.57%68.51%68.51%75.00%100.00%75.00%100.00%37.50%23.27%34.25%20.55%75.00%23.27%75.00%20.55%37.50%100.00%34.25%100.00%

3073.72%73.72%64.96%64.96%75.00%94.00%75.00%100.00%36.86%22.12%32.48%19.49%75.00%22.12%75.00%19.49%36.86%100.00%32.48%100.00%

3170.03%70.03%61.56%61.56%75.00%88.00%75.00%100.00%35.02%21.01%30.78%18.47%75.00%21.01%75.00%18.47%35.02%100.00%30.78%100.00%

3266.50%66.50%58.30%58.30%75.00%82.00%75.00%100.00%33.25%19.95%29.15%17.49%75.00%19.95%75.00%17.49%33.25%100.00%29.15%100.00%

3363.13%63.13%55.18%55.18%75.00%76.00%75.00%100.00%31.56%18.94%27.59%16.55%75.00%18.94%75.00%16.55%31.56%99.30%27.59%100.00%

3459.89%59.89%52.18%52.18%72.24%72.24%75.00%100.00%29.95%17.97%26.09%15.66%75.00%17.97%75.00%15.66%29.95%94.80%26.09%100.00%

3556.78%56.78%49.31%49.31%68.75%68.75%75.00%100.00%28.39%17.04%24.66%14.79%75.00%17.04%75.00%14.79%28.39%90.30%24.66%100.00%

3653.80%53.80%46.55%46.55%65.41%65.41%75.00%100.00%26.90%16.14%23.28%13.97%75.00%16.14%75.00%13.97%26.90%86.10%23.28%100.00%

3750.94%50.94%43.91%43.91%62.24%62.24%75.00%93.00%25.47%15.28%21.95%13.17%75.00%15.28%75.00%13.17%25.47%82.00%21.95%100.00%

3848.19%48.19%41.36%41.36%59.15%59.15%75.00%85.00%24.09%14.46%20.68%12.41%75.00%14.46%75.00%12.41%24.09%78.10%20.68%100.00%

3945.54%45.54%38.92%38.92%56.19%56.19%75.00%77.00%22.77%13.66%19.46%11.67%75.00%13.66%75.00%11.67%22.77%74.40%19.46%100.00%

4043.00%43.00%36.57%36.57%53.34%53.34%72.34%72.10%21.50%12.90%18.28%10.97%75.00%12.90%75.00%10.97%21.50%70.80%18.28%100.00%

4140.55%40.55%34.31%34.31%50.61%50.61%68.78%68.57%20.27%12.16%17.15%10.29%75.00%12.16%75.00%10.29%20.27%67.40%17.15%100.00%

4238.19%38.19%32.13%32.13%47.98%47.98%65.36%65.17%19.10%11.46%16.07%9.64%75.00%11.46%75.00%9.64%19.10%64.10%16.07%100.00%

4335.92%35.92%30.04%30.04%45.45%45.45%62.10%61.93%17.96%10.78%15.02%9.01%75.00%10.78%75.00%9.01%17.96%60.90%15.02%100.00%

4433.74%33.74%28.03%28.03%43.03%43.03%58.97%58.81%16.87%10.12%14.02%8.41%75.00%10.12%75.00%8.41%16.87%57.80%14.02%100.00%

4531.63%31.63%26.10%26.10%40.74%40.74%55.98%55.84%15.82%9.49%13.05%7.83%73.72%9.49%75.00%7.83%15.82%54.90%13.05%100.00%

4629.60%29.60%24.23%24.23%38.49%38.49%53.13%53.00%14.80%8.88%12.12%7.27%69.58%8.88%75.00%7.27%14.80%52.00%12.12%99.90%

4727.65%27.65%22.44%22.44%36.32%36.32%50.41%50.30%13.82%8.29%11.22%6.73%65.66%8.29%75.00%6.73%13.82%49.30%11.22%95.30%

4825.76%25.76%20.71%20.71%34.22%34.22%47.81%47.70%12.88%7.73%10.36%6.21%61.91%7.73%73.88%6.21%12.88%46.60%10.36%90.70%

4923.94%23.94%19.05%19.05%32.20%32.20%45.36%45.27%11.97%7.18%9.53%5.72%58.36%7.18%70.64%5.72%11.97%44.00%9.53%86.40%

5022.18%22.18%17.45%17.45%30.25%30.25%43.07%42.99%11.09%6.66%8.73%5.24%55.02%6.66%67.71%5.24%11.09%41.50%8.73%82.20%

5120.49%20.49%15.91%15.91%28.40%28.40%40.95%40.88%10.25%6.15%7.95%4.77%51.88%6.15%65.13%4.77%10.25%39.00%7.95%78.30%

5218.86%18.86%14.42%14.42%26.59%26.59%39.02%38.96%9.43%5.66%7.21%4.33%48.93%5.66%62.91%4.33%9.43%36.70%7.21%74.70%

5317.28%17.28%12.99%12.99%24.87%24.87%37.30%37.25%8.64%5.19%6.50%3.90%46.17%5.19%61.12%3.90%8.64%34.50%6.50%71.40%

5415.77%15.77%11.61%11.61%23.24%23.24%35.78%35.74%7.88%4.73%5.81%3.48%43.61%4.73%59.79%3.48%7.88%32.30%5.81%68.40%

5514.30%14.30%10.28%10.28%21.68%21.68%34.49%34.45%7.15%4.29%5.14%3.08%41.27%4.29%58.99%3.08%7.15%30.30%5.14%65.70%

5612.89%12.89%9.00%9.00%20.22%20.22%33.43%33.40%6.44%3.87%4.50%2.70%39.16%3.87%58.80%2.70%6.44%28.40%4.50%63.30%

5711.53%11.53%7.75%7.75%18.85%18.85%32.67%32.64%5.76%3.46%3.88%2.33%37.28%3.46%59.45%2.33%5.76%26.60%3.88%61.20%

5810.21%10.21%6.55%6.55%17.59%17.59%32.23%32.21%5.11%3.06%3.28%1.97%35.71%3.06%61.21%1.97%5.11%24.90%3.28%59.40%

598.94%8.94%5.39%5.39%16.43%16.43%32.27%32.25%4.47%2.68%2.69%1.62%34.49%2.68%64.57%1.62%4.47%23.30%2.69%58.20%

607.72%7.72%4.26%4.26%15.39%15.39%32.86%32.84%3.86%2.31%2.13%1.28%33.63%2.31%70.32%1.28%3.86%21.90%2.13%57.30%

616.53%6.53%3.16%3.16%14.48%14.48%34.16%34.16%3.27%1.96%1.58%0.95%33.34%1.96%75.00%0.95%3.27%20.60%1.58%56.80%

625.38%5.38%2.09%2.09%13.77%13.77%36.40%36.39%2.69%1.61%1.04%0.63%33.89%1.61%75.00%0.63%2.69%19.50%1.04%56.30%

634.26%4.26%1.03%1.03%13.29%13.29%40.18%40.18%2.13%1.28%0.52%0.31%35.69%1.28%75.00%0.31%2.13%18.70%0.52%56.40%

643.18%3.18%13.16%13.16%1.59%0.95%39.59%0.95%1.59%18.20%

652.11%2.11%13.66%13.66%1.06%0.63%48.94%0.63%1.06%18.20%

661.06%1.06%14.90%14.90%0.53%0.32%70.52%0.32%0.53%18.70%

נשים לגיל 64גברים לגיל 67 נשים לגיל 64גברים לגיל 67נשים לגיל 64גברים לגיל 67 נשים לגיל 64גברים לגיל 67נשים לגיל 64גברים לגיל 67

מוגדל לשאיריםמוגדל נכותעתיר חסכוןעתיר ביטוחכללי
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  חישוב ערך פדיון –' יג נספח
  

  יהיה הסכום שיתקבל בידי   , שלא בדרך של קצבה, במשיכת כספים מקרן חדשה מקיפה של עמית שכיר.  1

      לבקשת מושך הכספים מהיתרה שצבר בקרן בשל תקופת עבודתו אצלהסכום שנגרע , מושך הכספים    

  :בניכוי הסכום שהוא מכפלת כל אלה ,מעבידו    

 .0.25%של  12-החלק ה  .ו 

מספר החודשים שחלפו מהחודש שבו הופקדו בשל העמית לראשונה כספים לקרן או לקרן חדשה   .ז 

לפי , הכנסה סלתקנות מ) א( 33קנה מקיפה אחרת שכספי  העמית הועברו ממנה לקרן לפי הוראות ת

 .בשל משכורתו אצל אותו מעביד ועד לחודש שבו נמשכו הכספים בפועל מהקרן, המוקדם מביניהם

 .מהיתרה שצבר בקרן בשל תקופת העבודה אצל אותו מעביד ךהסכום שנגרע לבקשת המוש  .ח 
  

  יהיה הסכום שיתקבל בידי  , שלא בדרך של קצבה, במשיכת כספים מקרן חדשה מקיפה של עמית עצמאי . 2

  הסכום שנגרע לבקשתו מהיתרה שצבר בקרן בשל התקופה בה הפקיד בקרן במעמג , מושך הכספים      

  :בניכוי הסכום שהוא מכפלת כל אלה, עצמאי      

 .0.25%של  12-החלק ה  .ד 

מספר החודשים שחלפו מהחודש שבו הופקדו בשל העמית לראשונה כספים לקרן או לקרן חדשה   .ה 

לפי , לתקנות מס הכנסה) א( 33מקיפה אחרת שכספי  העמית הועברו ממנה לקרן לפי הוראות תקנה 

 .במעמד עצמאי ועד לחודש שבו נמשכו הכספים בפועל מהקרן, המוקדם מביניהם

  .הסכום שנגרע לבקשתו מהיתרה שצבר בקרן  .ו 
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   נספח אפיקי השקעה –יד נספח

  

  :אפיקי השקעה לעמיתים

   ההשקעה לעמיתים בקרן הפנסיהלהלן אפיקי 

 : אפיק השקעה כללי .1

בכפוף להסדר התחיקתי החברה המנהלת רשאית לבצע כל עסקה בנכסים המוחזקים  :מדיניות השקעה .1.1

יבוצע בהתאם לאמור , חישוב תשואה ורווח לאפיק השקעה כללי, ביצוע ההשקעות, ליכלבאפיק השקעה 

  .התחיקתיבתקנון הקרן ובכפוף להסדר 

  

 11דמי הניהול שתגבה החברה המנהלת באפיק השקעה כללי יהיו בהתאם למפורט בסעיף  :דמי ניהול .1.2

 . לתקנון

  :  אפיק השקעה כהלכה .2

 מדיניות השקעה .2.1

  . ההשקעות באפיק זה תהיינה בכפוף לכללי ההלכה היהודית

והחברה המנהלת תהיה מחויבת של ועדת ההשקעות הבלעדית ההשקעות תהיינה בסמכותה ובאחריותה 

  . לפעול בנאמנות כלפי המבוטחים במסלול זה

  .  השאת התשואה במסלול זה מוגבלת בכך שההשקעות בו כפופות לכללי ההלכה היהודית

 דמי ניהול .2.2
  .לתקנון 11דמי הניהול שתגבה החברה המנהלת באפיק השקעה כהלכה יהיו בהתאם למפורט בסעיף 

  :אפיקי השקעה למקבלי קצבה .3

  .אפיקי ההשקעה למקבלי קצבה זהים במדיניות השקעותיהם לאפיקי ההשקעה לעמיתים

  

  

  
  


