
1 
 

C:\Users\guyj\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\YPRP4XL8\ 29.12.15מסמך ריכוז השינויים קרן מקיפה נקי .docx 

 

29.12.2015 

 ון מיטב דש פנסיה מקיפהנהשינויים בתקמסמך ריכוז 

ההשלכות צפויות של השינויים המבוקשים על זכויות עמיתים, ככל שקיימות השלכות , תוך ציון הסיבות לשינויים, מיטב דש פנסיה מקיפהון נלהלן עיקרי השינויים המבוקשים בתקמפורטים בטבלה 

 ויים המבוקשים על הנספח האקטוארי. יצוין כי לא פורטו בטבלה שינויים טכניים או לשוניים.השלכות השינוכאמור, למעט ביחס לשינוי שהוא סגירת מסלול השקעה 

 .ת ביטוח ותקנון קופת גמל"ו"הנהגת תכני 2015-9-5גופים מוסדיים לחוזר  (ג)4בסעיף נטי *המספרים שבסוגרים מציינים את הסעיף הרלוו

מספר  מס"ד
סעיף 

 בתקנון 

השלכות צפויות על זכויות  (4סיבה לשינוי ) (3פירוט השינוי )
 (5העמיתים )

השלכות השינוי על 
הנספח האקטוארי 

(6) 

 הגדרת "ידוע בציבור" )תחת הגדרת "נשוי"( 1  .1

הוסף תנאי לפיו על ידוע בציבור )א( להתגורר עם עמית לפחות שנה 

רצופה או )ב( להתגורר עם עמית ולהם ילד משותף בכדי שיחשב לידוע 

 בציבור, ולפיכך לנשוי, לצורך התקנון.

השינוי בהגדרה נועד ליצור רף 

דרישה גבוה יותר להגדרת ידוע 

בציבור כדי שתתייחס רק 

פחות למערכת יחסים של שנה ל

 או ילד משותף.

הגבהת רף הדרישה להגדרת ידוע 

 בציבור.

אין השלכות על 

 הנספח האקטוארי.

 העברת כספים שהופקדו ביתר למיטב דש פנסיה כללית )ו(9  .2

הוסף סעיף לפיו כספים ששולמו לקרן מעל תקרת ההפקדה המותרת 

מפעמיים השכר הממוצע החודשי  20.5%)תקרת הפקדה חודשית של 

כפי שיקבע בחוק הסדר התחיקתי מעת לעת( יופקדו עבור  במשק או

העמית בקרן הפנסיה "מיטב דש פנסיה כללית". כמו כן הוסף כי כספים 

אלו יושקעו במסלול ההשקעות המוגדר בתקנון קרן הפנסיה "מיטב דש 

פנסיה כללית" כמסלול ברירת המחדל בעת ההפקדה הראשונה בגין 

 א אם כן הורה העמית אחרת.העובד לקרן הפנסיה הכללית, אל

הסעיף הוסף כהבהרה וכדי לתת 

מענה לעניין זה בתקנון. יצוין כי 

כיום העניין מוסדר בטפסי 

ההצטרפות ובהסכמים עם 

 מעסיקים.

אין השלכות צפויות על זכויות 

העמיתים, משמדובר בהבהרת 

 המצב הקיים.

אין השלכות על 

 הנספח האקטוארי.

 לא רלוונטי לא רלוונטייב חההוראות נוספו על מנת להר ל והתאמת נוסחו לחוזר דמי ניהולדמי ניהועדכון סעיף  )ו(-)ד(11  .3
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מספר  מס"ד
סעיף 

 בתקנון 

השלכות צפויות על זכויות  (4סיבה לשינוי ) (3פירוט השינוי )
 (5העמיתים )

השלכות השינוי על 
הנספח האקטוארי 

(6) 

את חופש הפעולה של החברה  

המנהלת בכל הקשור לקביעת 

 שיעור דמי ניהול. 

 ביטוחי שינוי שם מסלול (8)ג()15  .4

"נכות מקסימאלי ושארים כללי" למסלול "נכות  שונה שם מסלול הביטוחי

 ושארים מאוזן".  75%

על מנת שם המסלול שונה 

לאפשר בצורה נוחה יותר 

 להבדיל בין המסלולים.

אין השלכות צפויות על זכויות 

 העמיתים.

אין השלכות על 

 הנספח האקטוארי.

 ביטוחי שינוי שם מסלול (8)ג()15  .5

"נכות מינימאלית ושארים כללי" למסלול  שונה שם מסלול הביטוחי

 "נכות מינימאלית ושארים מאוזן". 

על מנת שם המסלול שונה 

לאפשר בצורה נוחה יותר 

 להבדיל בין המסלולים.

אין השלכות צפויות על זכויות 

 העמיתים.

אין השלכות על 

 הנספח האקטוארי.

א וכן 17  .6

)ב(; 14

(; 3יא)15

)ח(; 16

 )י(17

 מתפתחת הסדר פנסיית נכות

הוסף הסדר פנסיית נכות מתפתחת לפיו רשאי עמית, טרם קרות אירוע 

נכות, לבקש כי פנסיית הנכות שתשולם לו במסגרת המסלול בו בחר 

 שנתי(. 2%) 0.166%תוגדל עתית בשיעור חודשי של 

עמית שיבחר בהסדר זה, יתעדכנו גם תשלומי דמי הגמולים שתעביר 

 שנתי(.  2%הה )הקרן לחשבונו בשיעור חודשי ז

יצוין כי אם הפך עמית לנכה עקב מחלה, תאונה או מום בהם חלה 

העמית שנגרמו או אירעו לעמית לפני הצטרפותו להסדר, תשולם לו 

תשלומים  60פנסיית נכות מתפתחת רק אם שולמו בגינו לפחות 

 חודשיים רצופים לקרן לפי הסדר זה לפני היותו לנכה.

עם  הוספת ההסדר נועדה להטיב

עמיתים שיבחרו מראש בהסדר 

ביטוחי זה ולאפשר להם לקבל 

 פנסיית נכות מתפתחת. 

הגדלת הכיסוי הביטוחי לעמיתים 

שיצטרפו להסדר, ללא פגיעה ביתר 

 עמיתי הקרן. 

הוספת מקדמים 

מתאימים לחישוב 

 עלויות הביטוח

 שינוי בתנאי המעבר למסלול המגדיל את גובה הכיסוי הביטוחי )ב(17  .7

 לנכות ו/או לשאירים

הסעיף שונה על מנת לפשט את 

הליך התפעולי במקרים הת

אין השלכות צפויות על זכויות 

 העמיתים.

אין השלכות על 

 הנספח האקטוארי.
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מספר  מס"ד
סעיף 

 בתקנון 

השלכות צפויות על זכויות  (4סיבה לשינוי ) (3פירוט השינוי )
 (5העמיתים )

השלכות השינוי על 
הנספח האקטוארי 

(6) 

הורחב חופש הפעולה של החברה המנהלת בכל הקשור לקבלת 

הצהרת בריאות מעמית המבקש לעבור למסלול ביטוח המגדיל את 

גובה הכיסוי הביטוחי לנכות ו/או לשאירים, כך שהחברה המנהלת תהיה 

 רשאית )אך לא חייבת( לדרוש הצהרת בריאות.  

שבהם החברה המנהלת אינה 

סבורה כי נדרשת הצהרה 

 בריאות ולהקל על עמיתים אלה. 

-)ח(17  .8

 )ט(

ויתור על תקופת אכשרה לעמית שעבר מסלול עקב שינוי במצבו 

 המשפחתי

חודשים לעמית שעבר מסלול עקב  60בת לא תידרש תקופת אכשרה 

שינוי במצבו המשפחתי, הן לעניין פנסיית שארים והן לעניין פנסיית 

הודיע לחברה המנהלת על השינוי במצבו ( 1: )נכות, ובלבד ש

הכיסוי ( 2)-ו המשפחתי לכל המאוחר בתוך חצי שנה ממועד השינוי

 . הקייםאו יותר על הכיסוי הביטוחי  20%-עלה ב לאהביטוחי 

התיקון נועד להטיב עם עמית  

שעבר מסלול ביטוחי עקב שינוי 

במצבו המשפחתי )לרבות עם 

שאריו, במקרה של מעבר 

למסלול ביטוח עם פנסיית נכות 

 גבוהה יותר(

הטבת זכויותיהם של עמיתים שעברו 

מסלול ביטוחי עקב שינוי במצבם 

המשפחתי אשר התשלומים בגינם 

תוך פגיעה  הופסקו לתקופה מסוימת,

מינימאלית אפשרית בזכויות כלל 

 עמיתי הקרן.  

 

 

אין השלכות על 

 הנספח האקטוארי.

תיקון תקופת הזכאות לכיסוי ביטוחי לפנסיית נכות ושאירים במקרה  )א(21  .9

 של הפסקת תשלומים לקרן 

תוקנה תקופת הזכאות לכיסוי ביטוחי לפנסיית נכות ושאירים במקרה 

לקרן )בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון( של הפסקת תשלומים 

יום או תקופת  150יום. כיום, תקופות הזכאות הינה  150לתקופה של 

חברותו האחרונה של העמית בה היה עמית פעיל, לפי הנמוכה מבין 

 השתיים.

תיקון התקופה כאמורה נועד 

להטיב עם עמית אשר 

 התשלומים לקרן בגינו הופסקו. 

עמיתים  שמירה על זכויותיהם של

אשר התשלומים בגינם הופסקו 

לתקופה מסוימת, תוך פגיעה 

מינימאלית אפשרית בזכויות כלל 

 עמיתי הקרן.  

אין השלכות על 

 הנספח האקטוארי.

 הפסקות וחידוש תשלומים )א(21  .10

התקנון הקיים קובע כי במקרה שנפסקו תשלומים לקרן עבור עמית, 

רה ומשקף הסעיף הוסף כהבה

 את הפרקטיקה הנהוגה כיום. 

אין השלכות צפויות על זכויות 

 העמיתים.

אין השלכות על 

 הנספח האקטוארי.
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מספר  מס"ד
סעיף 

 בתקנון 

השלכות צפויות על זכויות  (4סיבה לשינוי ) (3פירוט השינוי )
 (5העמיתים )

השלכות השינוי על 
הנספח האקטוארי 

(6) 

כיסוי ביטוחי לפנסיית נכות יישמר לעמית זה, בנסיבות מסוימות, 

יום, כאשר התשלום עבור הכיסוי ינוכה  150ושאירים לתקופה של 

מיתרת הזכאות הצבורה ללא צורך בבקשת העמית או באישורו. נוספה 

הבהרה לפיה הכיסוי כאמור יישמר כל עוד תעמוד לרשות העמית, 

 לאחר ניכוי כאמור, יתרת זכאות צבורה חיובית.

(; 2)א()25  .11

 (4)א()25

 העלאת הגיל המקסימאלי המאפשר קבלת פנסיה מובטחת

בתקנון הקיים ניתן לקבל פנסיית זקנה עם הבטחה לתקופת תשלום 

שגילו של העמית בתום תקופת ההבטחה מינימאלית, בין היתר, בתנאי 

 .87-. גיל זה הועלה ל85לא יעלה על 

השינוי נועד להטיב עם עמיתים 

 זקנה.  קצבתהמקבלים 

פנסיה  הרחבת האפשרות לקבלת

מובטחת על דרך העלאת הגיל 

המירבי בתום תקופת ההבטחה, תוך 

פגיעה מינימאלית אפשרית בזכויות 

 כלל עמיתי הקרן.  

אין השלכות על 

 הנספח האקטוארי. 

 העלאת הגיל המקסימאלי לביצוע היוון פנסיית זקנה )ב(28  .12

 .80לגיל  70הועלה הגיל לביצוע היוון פנסיית זקנה מגיל 

השינוי נועד להטיב עם העמיתים 

ולאפשר גם לעמיתים מבוגרים 

( להוון את 80יותר )עד גיל 

 פנסיית הזקנה שלהם. 

הרחבת האפשרות לביצוע היוון 

פנסיית זקנה על דרך העלאת הגיל 

המירבי, תוך פגיעה מינימאלית 

 אפשרית בזכויות כלל עמיתי הקרן.

אין השלכות על 

 הנספח האקטוארי.

 פנסיה מובטחת לאלמנה )ה(32  .13

נוספה אפשרות לאלמנה לבקש פנסיה על בסיס הבטחת תקופת 

חודשים( בהתקיים התנאים  240או  180, 120, 60תשלום מינימאלית )

המפורטים בתקנון, ובכללם שגילה של האלמנה בתום תקופת הפנסיה 

 .87המובטחת המבוקשת לא יעלה על 

הוספת האפשרות כאמור נועדה 

 להטיב עם אלמנת עמית.

מתן אפשרות לאלמנה לבקש פנסיה 

על בסיס הבטחת תקופת תשלום 

מינימאלית, תוך פגיעה מינימאלית 

 ית בזכויות כלל עמיתי הקרן.  אפשר

 

 

 הכנת נספח מתאים

עדכון חישוב הסכום שיפור זכויותיו של יתום מאב או אם, הגדלת שיעור התשלום כאמור  הגדלת שיעור התשלום ליתום מאב או אם (1)ג()33  .14
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מספר  מס"ד
סעיף 

 בתקנון 

השלכות צפויות על זכויות  (4סיבה לשינוי ) (3פירוט השינוי )
 (5העמיתים )

השלכות השינוי על 
הנספח האקטוארי 

(6) 

 40%-ל 30%-שיעור תשלום פנסיה ליתום מאב או מאם הוגדל מ 

 מפנסיית השאירים של העמית שנפטר.

נועדה להטיב עם יתום המקבל 

 קבצת שארים.

תוך פגיעה מינימאלית בזכויות כלל 

 עמיתי הקרן.  

 בסיכון בנספח י'

 הגדלת שיעור התשלום ליתום מאב ואם  (2)ג()33  .15

שיעור תשלום פנסיה ליתום יחיד מאב ואם, כשאין אלמנה זכאית, הוגדל 

העמית שנפטר, ככל שלא מפנסיית השאירים של  100%-ל 60%-מ

ויתר העמית על כיסוי ביטוחי לסיכוני מוות לבן הזוג )בהתאם לתקנה 

)ב((. במקרה שעמית כאמור השאיר אחריו יותר מיתום אחד, יקבל 16

מפנסיית השאירים של העמית  20%כל יתום נוסף פנסיה בגובה 

)א(, סכום הפנסיה הכולל 34שנפטר. יצוין כי בהתאם לקבוע בתקנה 

מפנסיית שאירי העמית  120%משולם לכל שאירי העמית לא יעלה על ה

 הבסיסית.

הגדלת שיעור התשלום כאמור 

מאב נועדה להטיב עם יתום 

 המקבל קבצת שארים.ומאם 

שיפור זכויותיו של יתום יחיד מאב 

ואם, תוך פגיעה מינימאלית בזכויות 

 כלל עמיתי הקרן.  

אין השלכות על 

 הנספח האקטוארי.

 היוון פנסיית שאירים המשתלמת לאלמנה א34  .16

מפנסיית השאירים  25%נוספה אפשרות לאלמנה לבקש היוון של עד 

החודשית שלה לתקופה של עד חמש שנים בהתמלא התנאים 

 המפורטים בתקנון. 

הוספת האפשרות כאמור נועדה 

 להטיב עם אלמנת עמית.

מתן אפשרות לאלמנה להוון חלק  

ודשית שלה, מפנסיית השאירים הח

תוך פגיעה מינימאלית אפשרית 

 בזכויות כלל עמיתי הקרן.  

 

 

 

 

 הכנת נספח מתאים

 פנסיית נכות לעמית שכושרו לעבוד נפגע מחדש )ב(41  .17

)כתוצאה עמית שקיבל מהקרן פנסיית נכות וכושרו לעבוד נפגע מחדש 

השינוי נועד להטיב עם עמית 

 שכושרו לעבוד נפגע מחדש

כושרו שיפור זכויותיו של עמית ש

לעבוד נפגע מחדש, תוך פגיעה 

אין השלכות על 

 הנספח האקטוארי.
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מספר  מס"ד
סעיף 

 בתקנון 

השלכות צפויות על זכויות  (4סיבה לשינוי ) (3פירוט השינוי )
 (5העמיתים )

השלכות השינוי על 
הנספח האקטוארי 

(6) 

במהלך תקופה של שנה ממועד סיום תקופת הנכות שלו מאותה פגיעה( 

בקרן יכול לקבל )בתנאי שעומד ביתר התנאים הקבועים בתקנון( 

פנסיית נכות גם אם לא חלפו שלושה חודשים מאז שכושרו נפגע 

 מחדש. 

 מינימאלית בזכויות כלל עמיתי הקרן.   כתוצאה מאותה פגיעה

 מדדי מניות -פאסיביהוספת מסלול השקעה: מסלול  )ו(71  .18

 לנוסח בהתאם הינה המסלול של התקנונית ההשקעה מדיניות כי יצוין

מסלולי השקעה  2015-9-7גופים מוסדיים בהוראות חוזר הקובע 

 2015-9-29גופים מוסדיים , כפי שתוקן והוחלף בידי חוזר בקופות גמל

 באותו נושא.

הוספת המסלול נועדה להציעה 

לעמיתי הקרן מגוון רחב של 

 אפשרויות השקעה. 

אין השלכות צפויות על זכויות 

 העמיתים.

אין השלכות על 

 הנספח האקטוארי.

במדדי  25%"ח עד אגמדדי  -פאסיביהוספת מסלול השקעה: מסלול  )ז(71  .19

 מניות

 לנוסח בהתאם הינה המסלול של התקנונית ההשקעה מדיניות כי יצוין

מסלולי השקעה  2015-9-7גופים מוסדיים בהוראות חוזר הקובע 

 2015-9-29גופים מוסדיים , כפי שתוקן והוחלף בידי חוזר בקופות גמל

 באותו נושא.

הוספת המסלול נועדה להציעה 

לעמיתי הקרן מגוון רחב של 

 אפשרויות השקעה. 

אין השלכות צפויות על זכויות 

 העמיתים.

אין השלכות על 

 הנספח האקטוארי.
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