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 תקנון הקרן
 

 הגדרות ופרשנות –פרק א' 

 הגדרות .1

 בתקנון הקרן, תהיה לכל אחד מהמונחים הבאים, המשמעות לצידו כמפורט להלן:

  -עמית  ן/אלמנתאלמ

וניהל/ה עמו משק בית משותף במשך שנה  בת/בן זוגו/ה של העמית ביום בו נפטר ובלבד שגר/ה עימו

עמית לא   באלמן/נהובלבד שההכרה  אחת רצופה לפחות עד ליום בו נפטר העמית או נולד להם ילד

 תישלל רק בשל מגורים נפרדים עקב מצב בריאותם של העמית או של האלמנה.

  - פנסיונר ן/אלמנתאלמ

 .של הפנסיונר יו חושבה הפנסיהיה/נתונואשר בהתאם לבת/בן זוגו/ה של פנסיונר בעת פרישתו 

  - רוע מזכהיא

, לפי מועד הפיכתו של העמית לנכה כפי שנקבע בהתאם להוראות תקנון זהפטירתו של עמית או 

 .ןיהעני

 - בן זוג

 אחד משני אלה:

 בעלה של עמיתה או בעלה של פנסיונרית. .1

 ערכאה שיפוטית המוסמכת לכך.מי שהוכר כידוע בציבור של עמיתה או של פנסיונרית בהחלטה של  .2

  - בת זוג

 אחת משתי אלה:

 אשתו של עמית או אשתו של פנסיונר. .1

 מי שהוכרה כידועה בציבור של עמית או של פנסיונר בהחלטה של ערכאה שיפוטית המוסמכת לכך. .2

  - זקנה פנסייתלזכאות גיל 

 .60לא יפחת מגיל  זקנה פנסייתלהזכאות גיל 

 - גיל פרישה

 בהתאם לכל מסלול ביטוח. גיל הפרישה

  - דמי גמולים

מפעמיים השכר הממוצע במשק או כפי  20.5% -התשלומים ששולמו לקרן בשל עמית, ולא יותר מ

 שיקבע, מעת לעת, בהסדר התחיקתי.
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  - הורה

. לצורך ואין להם הכנסה ממקור אחר אמו ו/או אביו של העמית, שהיו סמוכים על שולחנו של העמית

לא תחשב קצבת ביטוח לאומי הכוללת הבטחת הכנסה ו/או השלמת הכנסה, כהכנסה  הגדרה זו

 ממקור אחר.

  - הכנסה כוללת מתואמת

מעבודתו ו/או ( 2.1-2.2)בהתאם לפקודת מס הכנסה סעיפים כלל הכנסתו החודשית של העמית 

מעודכנת לפי שיעור ממשלח יד ו/או מעסק, בין אם הועברו דמי גמולים ממלואה או מחלקה בלבד, 

 לפנסיה.משכרו של העמית בו שולמו דמי גמולים שחודש גין ההמדד בחודש החישוב לעומת המדד ב

  - הכנסה מבוטחת

סכום השווה ליחס שבין  11.5% –לעמית שכיר ששיעור רכיב התגמולים המופקד בגינו בקרן קטן מ 

 .10%סכום התגמולים ל 

: סכום השווה ליחס שבין 13% -לעמית שכיר ששיעור רכיב התגמולים המופקד בגינו בקרן גדול מ

 .14.5% –סכום התגמולים ל 

 . 11.5% -לגבי כל עמית שכיר אחר, סכום השווה ליחס שבין סכום התגמולים ל 

 עמית עצמאי. אם היה 16%סכום השווה לייחס שבין הכספים שהופקדו בגינו לקרן ל - עצמאי לעמית

לקרן לבין השיעור שהיה לעמית  סכום השווה ליחס שבין הכספים שהופקדו בגינו 31.12.07ביום  בקרן

 .16%באותו יום אלא אם בחר בשיעור הפרשה של 

יחולק סכום הכספים שהופקדו בגינו לקרן  31.12.07הבהרה: למען הסר ספק מי שהפך לעצמאי לאחר 

 .16%ב 

   - הכנסה מבוטחת משוערכת

ההכנסה המבוטחת המתואמת ליום עריכת החישוב, על ידי הכפלת ההכנסה המבוטחת בתוצאה 

המתקבלת מחלוקת המדד הידוע במועד עריכת החישוב, במדד שפורסם בגין החודש שבו שולמו דמי 

 .שכרו של העמיתהגמולים מ

  -הכנסה קובעת או  םשאיריהכנסה קובעת לנכות ו

 חודשי הביטוח 12 -האחרונים או בחודשי הביטוח  3 -ההכנסה המבוטחת המשוערכת בממוצע  .1

"חודשי  –)להלן  םם, הגבוה מביניהשאיריני קרות האירוע המזכה בפנסיית נכות או האחרונים לפ

חודשי הביטוח , יילקחו בחשבון מספר ןבקרן, לפי הענייביטוח חודשי  12או  3. באין החישוב"(

 האחרונים ממועד הצטרפות העמית לקרן. 

חודשי ההכנסה המבוטחת המשוערכת בשלושת  ממוצע אם בשל הרעה במצבו הבריאותי של המבוטח, .2

חודשי ההכנסה המבוטחת המשוערכת בשלושת  ך מממוצעשלפני קרות האירוע המזכה, נמוהביטוח 

המבוטחת ההכנסה ממוצע לפי יל, ( לע1כאמור בסעיף )שקדמו לחודשי החישוב, יעשה החישוב הביטוח 

שקדמו לחודשי החישוב. עליה בהכנסה המבוטחת המשוערכת חודשי הביטוח המשוערכת בשלושת 

 לאחר קרות האירוע המזכה, לא תובא בחשבון.
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  - הסדר תחיקתי

ייעוץ בשרותים פיננסיים )עיסוק פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[, תקנות מס הכנסה, חוק הפיקוח על 

, חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופת גמל( התשס"ה  2005שיווק פנסיוני( התשס"ה בפנסיוני ו

וכן כל החוקים, התקנות, ההוראות והצווים הממשלתיים הקובעים מדי פעם בפעם את התנאים  2005

 וות כספים לרבות הנחיות הממונה.לאשר לפיהם על הקרן לפעול, להשקיע ולה

  -חברה מנהלת 

 .מ"ילון פנסיה וגמל בעאי

  - חודשי ביטוח

מספר החודשים הרצופים בהם שולמו דמי גמולים לקרן בגין העמית או נוכו/שולמו תשלומים 

 לתקנון הקרן. 20 מופחתים כאמור בסעיף 

  - חוזר הדיווח האקטוארי

דרך חישוב המאזן האקטוארי ומקדמי תקנון קרן שהוצא על ידי הממונה שעניינו  2013-3-1חוזר מס' 

 הפנסיה. 

 - חוזר העברת הכספים

 קופות גמל.שהוצא על ידי הממונה שעניינו העברת כספים בין  2008-9-11 חוזר מס

  - חוק הביטוח הלאומי

 .1995 –חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה 

  - חוק הגנת השכר

 .1958 –חוק הגנת השכר, תשי"ח 

  - חוק פסיקת ריבית

 .1961 –חוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א 

  -יום עסקים 

 הכנסה. כהגדרתו בתקנות מס

 -יורשים

 יורשים לפי צו קיום צוואה או לפי צו ירושה שניתנו על ידי ערכאה שיפוטית מוסמכת.

 - ילד מוגבל

שהפך לילד מוגבל לאחר מועד  ,ילדו של עמיתילדו של פנסיונר שבהתאם לנתוניו חושבה הפנסיה או 

 21לגיל  םטרם הגיעבבה  ומפאת נכות שלק עצמומסוגל לכלכל את  שאינו  הצטרפותו של העמית לקרן

ביטוח מלמעט קצבה  םהכנסה ממקור אחר כדי מחיית הםואין לבהתאם לקביעתו של רופא הקרן 

של  נוצרה לאחר מועד ההצטרפות םובלבד שנכות לאומי הכוללת הבטחת הכנסה ו/או השלמת הכנסה

 לקרן. העמית
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  -יתום 

 מי שהתקיימו בו שני אלה:

 הוא אחד מאלה: .1

 עמית שנפטר.ילדו של  .1.1

 ילדו המאומץ של עמית שנפטר. .1.2

 ילדו החורג של עמית שנפטר, שכל פרנסתו היתה על המנוח ביום בו נפטר. .1.3

 התקיימו בו אחד מאלה: .2

 שנה. 21טרם מלאו לו  .2.1

 הינו ילד מוגבל. .2.2

 - יתרת זכאות צבורה

העמית, בתוספת יתרת הזכאות הצבורה של העמית תחושב על בסיס דמי הגמולים ששולמו לקרן בגין 

 אחרת ובניכוי אלה:מקופת גמל בגין העמית ובתוספת כספים שהועברו  , ,תשואת הקרן

 חלק היתרה שנמשך מהקרן. .1

 כמפורט להלן:סיכונים דמי ניהול ועלות  .2

 מדמי הגמולים. 6%דמי ניהול חודשיים בשיעור של עד  .2.1

 העמית.מיתרת הזכאות הצבורה של  0.5%בשיעור של עד שנתיים דמי ניהול  .2.2

בהתאם למסלול הביטוח אותו בחר העמית תחושב שנכות ומוות לסיכוני עלות הכיסוי  .2.3

העובד תגמולי לתקנון הקרן. לגבי עמית שכיר העלות תנוכה מחלק  24כמפורט בסעיף 

 רכיביבאופן יחסי לחלקו של כל אחד מהם בתשלום הכולל של  מעסיקה תגמולי ומחלק

 גמולים.תה

 תעודכן על בסיס ממצאי המאזן האקטוארי המלא והמפורטיתרת הזכאות הצבורה 

עמיתים לשיעור עודף אקטוארי או גירעון אקטוארי  ובהתאם להוראות ההסדר התחיקתי.

והקרן תעדכן את יתרת הזכאות הצבורה  ןיתורגמו לתשואה חיובית או שלילית, לפי העניי

 של כל עמית בהתאם. 

מי גמולים שנזקפו על ידי הקרן עבור נכה ביום יתרת הזכאות הצבורה תכלול דמובהר כי 

 תשלום פנסיית הנכות.

 - מדד

מדד המחירים הידוע בשם "מדד המחירים לצרכן" )מדד יוקר המחיה הכולל פירות וירקות(, 

 כל מדד אחר שיבוא במקומו. והמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

  - מוטב

ם יהיה זכאי לאחר פטירתו שאירימי שהעמית קבע לגביו בכתב בהודעה שנמסרה לקרן כי בהיעדר 

 לזכויות המוקנות למוטבים על פי התקנון.

 - מועד הצטרפות

 המאוחר מבין אלה:

 המועד בו הצטרף העמית לראשונה לקרן. .1
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 בו שינה העמית את מעמדו מעמית לא פעיל לעמית פעיל.האחרון המועד  .2

הקובע  לפי הוראות תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל()העברת כספים בין  מועד ה

 .2008 –קופות גמל( התשס"ח 

  - ממונה

 .ו/או המפקח על הביטוח הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר

 - מסלול ביטוח

 מסלול הביטוח אליו הצטרף העמית על פי תקנון הקרן.

  -מקבלי פנסיה 

 דמי הגמולים לנכה.של ם ונכים כולל זקיפה שאיריפנסיונרים, 

 - מקדם המרה

או  עמית לא פעיל כפי שיהיה בתוקף בעת הפרישה בפועל שאיריופנסיית  זקנהמקדם לחישוב פנסיית 

, שנת לידתו, גילו ן, בהתאם לתקנון הקרן, המתאים למינו של העמית או השאר, לפי הענייהפטירה

גם גילה של בת זוגו ושיעור הפנסיה לו תהיה זכאית, ככל שתהיה  -וככל שהדבר רלבנטיבעת ההמרה 

 זכאית.

  - נכה

מכושרו לעבוד נפגע מחמת מצב בריאותו, וכתוצאה מכך אינו מסוגל לעבוד  25%עמית שלפחות 

 , במשך תקופה העולהובעבודתו או בכל עבודה אחרת המתאימה לו לפי השכלתו, הכשרתו או ניסיונ

 (.ןלהלן )לפי העניי 52.1 עד   51 כל בכפוף להחלטה שתתקבל כאמור בסעיפים הימים רצופים ו 90על 

 - נכה חלקי

 נכה שאינו נכה מלא.

  - נכה מלא

מכושרו לעבוד נפגע מחמת מצב בריאותו, וכתוצאה מכך אינו מסוגל לעבוד  75%פחות עמית של

, במשך תקופה העולה סיונוינבעבודתו או בכל עבודה אחרת המתאימה לו לפי השכלתו, הכשרתו או 

 .(ןלהלן )לפי העניי 52.1 עד   51 ימים רצופים והכל בכפוף להחלטה שתתקבל כאמור בסעיפים  90על 

  -נכה סיעודי 

נכה שכתוצאה מליקוי גופני,שכלי או נפשי, אשר אלמלא גילו  היה מוכר על ידי המוסד לביטוח לאומי 

 כזכאי לגמלת סיעוד בהתאם לפרק י' של חוק הביטוח הלאומי.

 - סך נכסי הקרן

כהגדרתם סך נכסי הקרן למעט נכסי הקרן שכנגד התחייבויות הקרן בגין זכאים קיימים לפנסיה 

 בפרק יא' לתקנון הקרן.
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  -עמית 

לתקנון וטרם הופסקה חברותו בקרן  16 או  15 בסעיפים מי שהצטרף לקרן הפנסיה לפי התנאים 

 לתקנון. 17 כאמור בסעיף 

  - עמית פעיל

 אחד מהבאים:

 נכות מהקרן. פנסייתזכאי לקבל שמשולמים בגינו דמי גמולים לקרן ו/או עמית  .1

שלא משולמים בגינו דמי גמולים לקרן, לתקופה שאינה עולה על חמישה חודשים רצופים עמית  .2

מלוא היתרה הצבורה בגינו  נמשכהולא  18.1 ומנוכים בגינו תשלומים מופחתים כאמור בסעיף 

ואם הגיש בקשה להעברת הכספים מהקרן ועד למועד הקובע לפי הוראות תקנות הפיקוח  מהקרן

 .2008על שירותים פיננסים )קופות גמל( העברות כספים בין קופות גמל( התשס"ח 

 חודשים. 24שנמצא בהסדר ריסק של עד עמית  .3

  - עמית לא פעיל

 שאינו עמית פעיל.עמית 

  - עמית עצמאי

עמית יחיד המשלם כספים לקרן, לרבות עובד המשלם כאמור בלא תשלום   עמית שאינו עמית שכיר.

 מקביל של מעסיקו.

  -עמית שכיר 

 ו.מעסיקעמית שדמי הגמולים בגינו מועברים לקרן על ידי 

 -פנסיה למקבליעתודה 

יה מהנחות התשואה ו/או בשינוי יעתודה המשמשת להפחתת התנודתיות בפנסיה שמקורה בסט

ומחושבת בהתאם להוראות מקבלי פנסיה הנחות ריבית ההיוון לחישוב התחייבויות הקרן כלפי 

 ההסדר התחיקתי.

  – פנסיה

 שאיריו או לשאיריו או לנכה או לישאירם המשולמים על ידי הקרן לפנסיונר או ליתשלומים חודשי

 עמית.

  -פנסיונר 

 ..לפי הוראות תקנון הקרן זקנה תפנסיי תשלומי מי שמקבל מהקרן

  -מינימום פנסיית

 מהשכר הממוצע במשק. 5%

   -פקודת מס הכנסה 

 .1961 -)נוסח חדש(, התשכ"א פקודת מס הכנסה

  -קרן 

 פיסגה קרן פנסיה.
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   - רופא הקרן

 ע"י החברה המנהלת.רופא שמונה 

   - םשאיריר/ישא

 יתום והורה של עמית. ילד מוגבל של פנסיונר, פנסיונר, ה/אלמן שלעמית, אלמנשל  נה/אלמןאלמ

  - אקטוארי לעמיתים שיעור עודף או גרעון

שיעור עודף או גרעון אקטוארי המתקבל בהתאם לתוצאות המאזן האקטוארי, שמקורו בשינויים 

 התחיקתי.ההסדר דמוגרפים בלבד, בהתאם להוראות 

  - למקבלי פנסיההנובע מתשואות ושיעורי ריבית להיוון אקטוארי  שיעור עודף או גרעון

לרבות ככל שהשיעור המתקבל מצירוף שני אלה  ,משני אלה שיעור עודף או גירעון אקטוארי הנובע

 הקרן כלפי פנסיונרים  תמסך התחייבויו 1%עולה על העתודה 

 מקבלי פנסיהסטיות מהנחות התשואה על נכסי הקרן המשמשים לכיסוי התחייבויותיה ל .1

  .שינויים בשיעור הריבית להיוון להתחייבויות האמורות .2

  -שכר ממוצע במשק 

 גמלאות ודמי ביטוח, כפי שיהיה מעת לעת. ןלחוק הביטוח הלאומי לעניי )ב(2כהגדרתו בסעיף 

   - שנה/חודש

 למניין השנה הגרגוריאנית.

   -תביעה 

פי הוראות הדין לדרישה מהחברה המנהלת של קרן הפנסיה למימוש זכויות לפי  תקנון קרן פנסיה או 

 הרלוונטיות למימוש זכויות כאמור.

   - תגמולים

 בניכוי תשלומי המעסיק על חשבון/במקום פיצויי פיטורים. דמי הגמולים

   - תובע

 מי שהגיש תביעה לחברה המנהלת של קרן הפנסיה.

   - תקופת אכשרה

ית ילפנס אותה נדרש העמית להשלים לצורך זכאות הצטרפותהממועד  חודשי ביטוח 60תקופה בת  

ניין, במקרה בו נגרם האירוע שגרם לנכות ית שאירים במקרה של נכות או פטירה, לפי העינכות או פנס

 .מועד הצטרפותו לקרןפניאו לפטירה, בשל מחלה או תאונה או מום שנגרמו או אירעו לעמית ל

   - תקופת הבטחה

כל תקופה  חודשים 240או  180או  120או  60בת  תלתקופה מינימאלי זקנההבטחת תשלום פנסיית 

 85, ובלבד שגילו בסיום התקופה לא יעלה על ובכפוף לאישור הקרן בהתאם לבחירת הפנסיונר ביניהם

 שנים.
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   - או תקנון תקנון הקרן

 תקנון הקרן כפי שיהיה מעת לעת.

   -תקנות מס הכנסה 

ו/או כל חיקוק שיבוא  1964 –תקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות גמל(, תשכ"ד 

  - תשואת הקרן לעמיתיםבמקומן.

ותחושב  בכל מסלול השקעה , שתשיג הקרן על נכסי העמיתיםןחיובית או שלילית, לפי העניי תשואה

 בהתאם להסדר התחיקתי.

  - תשואת הקרן לפנסיונרים

תשואה חיובית או שלילית, לפי העניין, שתשיג הקרן על נכסי הפנסיונרים בכל מסלול השקעה 

 ותחושב בהתאם להסדר התחיקתי.

 פרשנות .2

 , תחולנה על הוראות תקנון הקרן כאילו היה חיקוק.1981 –הוראות חוק הפרשנות, התשמ"א  .2.1

כל האמור בתקנון הקרן בלשון יחיד, משמעו אף בלשון רבים, ומילים המופיעות במין זכר משמען  .2.2

 אף במין נקבה ולהיפך, כל עוד אין בהוראות התקנון הוראה מפורשת אחרת.

 חלק בלתי נפרד ממנו. הנספחים לתקנון הקרן, יהוו .2.3

 בכל נושא שאינו מוסדר בתקנון הקרן, תפעל הקרן בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי.  .2.4

במקרה של סתירה בין הוראות תקנון הקרן להוראות ההסדר התחיקתי, תפעל הקרן לתיקון תקנון  .2.5

 הקרן בהקדם ועד לתיקון כאמור יגברו הוראות ההסדר התחיקתי.

 ולא תשלם כספים בניגוד להוראות ההסדר התחיקתי.הקרן לא תקנה זכויות  .2.6

 גיל .3

קביעת זכויות לפי הוראות התקנון, ייקבע  ןם לעניישאיריגילו של העמית ו/או הפנסיונר ו/או גיל ה .3.1

או לפי פסק דין  במועד הצטרפותו של העמית לקרן בתעודת הזהותלפי תאריך הלידה כפי שמופיע 

 בתעודת הזהותלת צורפה כצד להליך המשפטי. נרשמה של ערכאה מוסמכת ובלבד שהחברה המנה

 ביוני של אותה שנה. 30שנת לידה בלבד, יראו בעמית ו/או בפנסיונר כמי שנולד ביום 

ם לצורך ניכוי עלות הכיסוי הביטוחי ולצורך שאיריאו גיל ה/גילו של העמית ו/או של הפנסיונר ו .3.2

בחודש  1-השנים והחודשים שעברו מה חישוב הפנסיה לפי הוראות התקנון, יחושב לפי מספר

העוקב לחודש בגינו נערך  יבחודש הקלנדאר 1 -שלאחר חודש הלידה של העמית ועד ה יהקלנדאר

 לחודש הראשון לפרישתו לפנסיה. 1 -ניכוי עלות הכיסוי הביטוחי או ה

 גיל ההצטרפות של פנסיונר לא ישונה לאחר קבלת קצבה מהקרן. .3.3
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 תלגילאים שאינם בשנים שלמות תתבצע לפי אינטרפולציה ליניארי המקדמים שבנספחיםהתאמת  .3.4

בין שני הגילאים השלמים הסמוכים. בכל מקרה בו אין מקדם לגיל העמית ולשנת לידתו, יחושב 

 המקדם על פי הוראות הממונה וטבלאות מפורטות יהיו במשרדי הקרן.

 ן שני אלה:גיל ההצטרפות של העמית הוא גילו של העמית במועד המאוחר מבי .3.5

 מועד הצטרפותו הראשונה לקרן.  .3.5.1

 להלן.  25.3 המועד שבו שינה העמית את מעמדו מעמית לא פעיל לעמית פעיל, ובכפוף לסעיף   .3.5.2
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 ניהול הקרן –פרק ב' 

 שימוש בכספי הקרן  .4

לשאירי פנסיה  הקרן היא קרן פנסיה מקיפה ונכסי הקרן ישמשו לתשלומים הבאים: פנסיית זקנה, .4.1

גמולים ע"י  דמי לרבות תשלוםפנסיונר, פנסיה לשאירי עמית ושאירי עמית נכה, פנסיית נכות  

פנסיית שאירי  חלקי של  בתקופת תשלום פנסיית הנכות, היוון חלקי של פנסיית זקנה, היוון הקרן

 עמית והחזר כספים.

 זכאות העמיתים והפנסיונרים לקבל תשלומים מהקרן ואופן החישוב יהיו בהתאם לתקנון. .4.2

 מקורות ההכנסה של הקרן .5

 ו כדלקמן:מקורות ההכנסה של הקרן יהי .5.1

 10 קרן בהתאם לתקנון הקרן, בניכוי דמי ניהול כמפורט בסעיף בדמי הגמולים שיתקבלו  .5.1.1

 להלן.

  .בניכוי הוצאות השקעה בהתאם להנחיות הממונה לעמיתים תשואת הקרן .5.1.2

 ים.מעסיקריבית פיגורים ופיצויי הלנה אשר יתקבלו בפועל בקרן בגין חובות  .5.1.3

 כספים המועברים לקרן בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי. .5.1.4

 .ל שיהיוכאם וכ ,משנה בניכוי פרמיות לביטוח ם המתקבלים ממבטחי משנהתשלומי .5.1.5

 ניהול כספי הקרן .6

הקרן תערוך רישום נפרד של נכסיה המשמשים לכיסוי התחייבויותיה לזכאים קיימים לפנסיה  .6.1

של נכסיה המשמשים  ,)כהגדרת המונח בפרק יא' לתקנון הקרן( עד למיצוי כל ההתחייבויות בגינם

 ושל נכסי הקרן המשמשים לכיסוי התחייבויותיה לעמיתים.לכיסוי התחייבויותיה למקבלי פנסיה 

לעיל, בהתאם לאמור בהסדר התחיקתי  6.1 הקרן תעדכן מדי חודש את הרישומים כאמור בסעיף  .6.2

 באותו החודש, ככל שיהיה שינוי כאמור.מקבלי פנסיה והעמיתים ובהתאם לשינוי במעמד של 

 ועתודה לזכאים קיימים לפנסיה )כהגדרת המונח בפרק יא'למקבלי פנסיה הקרן תנהל עתודה  .6.3

 לתקנון הקרן( בהתאם להסדר התחיקתי.

 ניהול כספי העמית .7

הקרן תרשום לזכותו של כל עמית את יתרת הזכאות הצבורה תוך עריכת רישום נפרד של כל אחד 

 מאלה: 

 יתרת זכאות צבורה בגין מרכיב תגמולי עובד. .7.1

 .מעסיקיתרת זכאות צבורה בגין מרכיב תגמולי  .7.2

 ויים.יתרת זכאות צבורה בגין מרכיב הפיצ .7.3
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 השקעות הקרן  .8

מסלולי השקעה, אשר מדיניות כספי הקרן יושקעו בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי,. ב .8.1

 ההשקעה של כל מסלול הנה כדלקמן:

: מדי חודש יערך חישוב גיל העמית וע"פ מודל השקעות תלוי גיל )מסלול בררת המחדל( .8.1.1

 .חישוב זה  ישויך  אחד ממסלולי ההשקעה המתאים לגילו

 ההשקעה במסגרת המודל הם: מסלולי

 ומטה; 50מסלול לבני  -

 ;60עד  50מסלול לבני  -

 ומעלה. 60מסלול לבני  -

 

הפנסיה , ועמית יצורף אליהם, בעת  לקרן ההצטרפות בעת המחדל ברירת מסלולי הם אלה מסלולים

 .אחרת בחר אם אלא, לגילו בהתאם, הפנסיה לקרןהצטרפותו 

החוסך במסלול ברירת מחדל, אשר הגיע לגיל שקיים בו מסלול ברירת מחדל אחר המתאים לגילו,  עמית

הסמוך למועד בו הגיע לגיל בו קיים מסלול ברירת מחדל אחר   בחודשלאותו מסלול בררת מחדל אחר ישויך 

 כאמור.

 .כאמור סלולבמ להישאר או לגילו מתאים שאינו המודל במסגרת השקעה למסלול לעבור רשאי עמית

 של דעתה שיקול פי על יושקעו הנכסים. הדין להוראות בכפוף שונים לנכסים חשופים יהיו העמיתים נכסי

 מהנכסים 30% למעט המסלול נכסי כל יהיו לעיל כמפורט לנכסים החשופים המסלול נכסי ההשקעות ועדת

 , בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול. ערד" מסוג חוב באיגרות המושקעים

 

 להוראות בכפוף שונים מסוגים לנכסים חשופים יהיו המסלול נכסי":  1איילון כללי  " .8.1.2

 כמפורט לנכסים החשופים המסלול נכסי. ההשקעות ועדת של דעתה לשיקול ובכפוף, הדין

  ערד" מסוג חוב באיגרות המושקעים מהנכסים 30% למעט המסלול נכסי כל יהיו לעיל

  .1.1.2016 תאריךלמצטרפים חדשים החל מ נסגר זה מסלול

 הדין להוראות בכפוף שונים מסוגים לנכסים חשופים יהיו המסלול נכסי": הלכה מסלול" .8.1.3

 ובאחריותה בסמכותה תהיינה במסלול ההשקעות. בלבד היהודית ההלכה לכללי ובכפוף

 פי על בנאמנות לפעול חייבת תהיה המנהלת והחברה ההשקעות ועדת של הבלעדית

 כפופות בו שההשקעות בכך מוגבלת במסלול התשואה השאת. זה במסלול העמיתים

. נכסי המסלול החשופים לנכסים כמפורט לעיל יהיו כל נכסי היהודית ההלכה לכללי

  .ערד" מסוג חוב באיגרות המושקעים מהנכסים 30%המסלול למעט 

שהנכסים בו ינוהלו ע"י הדס ארזים בית  מסלול":  באמצעות הדסאיילון כללי מנוהל  " .8.1.4

 בשיעור להשקיע חובה אין לקרןתהיה רשאית להשקיע בכל נכס.  הקרןהשקעות בע"מ. 

 בכפוף במסלול המוחזקים בנכסים עסקה כל לבצע רשאית הקרן. כלשהו באפיק מינימאלי

 נכסי כל יהיו לעיל כמפורט לנכסים החשופים המסלול נכסי .התחיקתי ההסדר להוראות

. מסלול זה נסגר ערד" מסוג חוב באיגרות המושקעים מהנכסים 30% למעט המסלול

 . 1.1.2016למצטרפים חדשים החל מתאריך 

 להשקיע חובה אין לקרן. נכס בכל להשקיע רשאית תהיה הקרן":  2"איילון כללי "  .8.1.5

 המוחזקים בנכסים עסקה כל לבצע רשאית הקרן. כלשהו באפיק מינימאלי בשיעור
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 כמפורט לנכסים החשופים המסלול נכסי .התחיקתי ההסדר להוראות בכפוף במסלול

. ערד" מסוג חוב באיגרות המושקעים מהנכסים 30% למעט המסלול נכסי כל יהיו לעיל

   .1.1.2016 מתאריך החל חדשים למצטרפים נסגרמסלול זה 

המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים " מסלול קצבה לזכאים קיימים " : נכסי  .8.1.6

מהנכסים  70%, למעט ן ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעותבכפוף להוראות הדי

. המסלול מיועד למי , בהתאם להסדר התחיקתיהמושקעים באיגרות חוב מסוג "ערד"

  (.2004בינואר  1שהיה זכאי לקבל קצבה מהקרן לפני יום ז' בטבת התשס"ד )

המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים מסלול בסיסי למקבלי קצבה " : נכסי "  .8.1.7

מהנכסים  30%ן ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות, למעט בכפוף להוראות הדי

המסלול מיועד למי  המושקעים באיגרות חוב מסוג "ערד", בהתאם להסדר התחיקתי.

 .2004בינואר  1 -שזכאי לקבל קצבה מהקרן החל מ

 השקעה למסלול (,השקעה מסלולי ממספר או) אחד השקעה ממסלול כספים להעביר רשאי עמית .8.2

 בכפוף והכלחברה המנהלת  ל בכתב הוראה מתן ידי על( אחרים השקעה מסלולי למספר או) אחר

תוך  ים/המסלול בין הכספים העברת את תבצע הקרן  . לעת מעת שישתנה כפי, התחיקתי להסדר

 .עסקיםשלושה ימי 

לא נתן העמית הוראה לעניין מסלול ההשקעה, או ההוראה שניתנה אינה ניתנת לביצוע או אינה  .8.3

"מודל השקעות תלוי    -ברורה, יופקד הסכום על ידי החברה המנהלת במסלול ברירת המחדל 

 לעיל[. 8.1.1גיל" ]סעיף 

מסלולי  של ההשקעה תמדיניו את לשנות, דעתה שיקול פי ועל עת בכל, רשאיתהמנהלת   החברה .8.4

 שלהם ההשקעה מדיניות אשר, נוספים השקעה מסלולי להוסיףההשקעה המפורטים לעיל, או 

 מעת שישתנה כפי, התחיקתי להסדר ובהתאם הממונה אישור קבלת לאחר זה בתקנון תפורט

 .לעת

 עמיתי לכל הקרן של מראש דיווח מצריך כלשהו השקעה מסלול של ההשקעות במדיניות שינוי כל  .8.5

  אחת לרבעון.  המסלול

המנהלת  החברה אולם ,בנפרד הקרן עבור תבוצענה, ערך ניירות של ומכירה קנייה, השקעה פעולות .8.6

 או מנהלת שהחברה אחרותקרנות או קופות   עם ביחד הקרן  עבור עסקאות לבצע רשאית תהיה

 שנקבעה במתכונת יבוצעו מרוכזות הוראות . בכפוף להסדר התחיקתי מרוכזות בהוראות, תנהל

 .1995-ה"התשנ, השקעות תיקי ובניהול השקעות בייעוץ העיסוק הסדרת בחוק תיקים למנהלי

 ביטוח משנה .9

הקרן תהיה רשאית, באישור הממונה, לרכוש ביטוח משנה לכיסוי סיכוני הנכות והמוות להם היא 

 חשופה.

 דמי ניהול .11

מתוך דמי הגמולים  6%בשיעור שלא יעלה על החברה המנהלת תהיה רשאית לנכות דמי ניהול  .10.1

 המועברים בשל העמיתים בקרן.
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דש לעיל, תהיה רשאית החברה המנהלת לנכות מדי חו 10.1 בנוסף לדמי הניהול כאמור בסעיף  .10.2

 לחודש(. 0.0416%בחישוב שנתי מסך נכסי הקרן ) 0.5%שיעור שלא יעלה על 

הזכאים לפנסיה הנמוכה מסכום פנסיית עמית ולנכה  שאיריל,מהפנסיה שמשלמת הקרן לפנסיונר .10.3

מההפרש שבין סכום פנסיית המינימום  6%המינימום, תהיה החברה המנהלת רשאית לנכות עד 

 לבין הפנסיה שמקבלים הזכאים.

 הנחות אקטואריות .11

בהוראות המקדמים בנספחים לתקנון חושבו על ידי אקטואר הקרן על בסיס ההנחות שנקבעו  .11.1

 :כמפורט להלן "(החוזר)להלן: "2013-3-1האוצר בחוזר הממונה 

 .)לאחר ניכוי דמי ניהול מסך נכסיה של הקרן( 3.74%בשיעור של נטו שנתית ריבית היוון  .11.1.1

בכל שנה על פי  בחוזר 6פ'בהפחתה לפי לוח   בחוזר 1פ'לוח  לפי -לעמיתים  לוחות תמותה .11.1.2

 חוזר.ב הנוסחה

בכל שנה על פי  בחוזר 6בהפחתה לפי לוח פ' בחוזר 4לוחות תמותה לפנסיונרים לפי לוח פ' .11.1.3

 הנוסחה בחוזר.

  חוזרב 8פ'לפי לוח  –שיעורי יציאה לנכות  .11.1.4

  בחוזר. 7הפרישה לפי לוח פ' עד גיל תמותה נכים .11.1.5

 בחוזר. 9ההחלמה של נכים עד גיל הפרישה לפי לוח פ'שיעורי  .11.1.6

 .על פי הנוסחה שבחוזר 6פ'לפי לוח בהפחתה  5פ'לפי לוח  ,תמותה אלמנים/אלמנות .11.1.7

 לפי הנתונים האישיים של העמית. -זקנהבעת הפרישה לפנסיית  –נישואים  .11.1.8

 .החוזר הוראותוהפרש גיל בין בני הזוג לפי  100%לעמיתים פעילים הונח שיעור נישואין של 

 –לפי טבלת שיעור נישואין  –נכה  שאירים, בחישוב עלות שאירילעמיתים שויתרו על ביטוח 

 לחוזר. 10פ'כאמור בלוח 

 בחוזר. 11פ'לפי לוח  –מס' וגיל ילדים  .11.1.9

 בגין הביטוחי הכיסוי של המרבית העלות כי בחשבון הובא שבתקנון הביטוח מסלולי בבניית .11.2

 לגיל עד( פיצויים)ללא  ברוטו התגמולים רכיבי של מצטבר מסך 35% על עלתה לא, מבוטח

 .למדד בצמוד שכר התקדמות בסיס ועל מסלול בכל הפרישה

 .האמור בכפוף לשינוי היה ויחול שינוי בחוזר, יחושבו המקדמים מחדש .11.3

ה ההנחות האקטואריות, יעודכנו המקדמים שבנספחים כולל שיעורי הכיסוי הביטוחי ניאם תשתנ .11.4

 ועלות הכיסוי הביטוחי, בכפוף לאישור הממונה. 

 מנגנון איזון אקטוארי .12

 ייערך מאזן אקטוארי מלא ומפורט של לתקופת דיווח ובהתאם להוראות ההסדר התחיקתיאחת  .12.1

שיעור העודף או הגרעון האקטוארי. המאזן ייערך יחושב  הקרן לתאריך הדין וחשבון הכספי ובו

על פי הנחות שיפרט אקטואר הקרן ועל פי הנחיות שיקבע הממונה. עודף או גרעון יחשבו כתשואה 

 .ןחיובית או שלילית לפי העניי
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 יתרת הזכאות הצבורה תותאם לשיעור העודף האקטוארי או לשיעור הגרעון האקטוארי .12.2

 .יםלעמית

תותאם לשיעור העודף האקטוארי או שיעור הגרעון האקטוארי למקבלי פנסיה ולמת הפנסיה המש .12.3

 חודש העוקב למועד המאזן האקטואריה, החל מהפנסיה המשולמת בגין למקבלי הפנסיה

 .התקופתי על פי הנחיות של הממונה
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 תשלומים –פרק ג' 

 דמי גמולים .13

במועדים ובשיעורים הקבועים בהסכם המעסיק ו/או העמית ישלמו מדי חודש דמי גמולים לקרן,  .13.1

 ההצטרפות ובכפוף להסדר התחיקתי.

 דמי הגמולים המשולמים לקרן בגין עמית שכיר ירשמו על פי דיווח המעסיק, בחלוקה כדלקמן: .13.2

 מרכיב תגמולי מעסיק. .13.2.1

הרישום כאמור, אין נפקא מינה אם מרכיב זה הופקד במקום  ןמרכיב הפיצויים. לעניי .13.2.2

 פיצויי פיטורים שחב בהם המעסיק או על חשבון פיצויים כאמור.

 מרכיב תגמולי עובד. .13.2.3

 תשלומים באיחור .14

 ובהתאם להוראותהקבוע בהסכם ההצטרפות המועד  לפי לא שולמו דמי גמולים על ידי המעסיק .14.1

בהתאם ריבית פיגורים   בנוסף לתשלומים שיעור שלא יפחת מהגבוה מבין: דין, תגבה הקרן ה

לתקנות מס הכנסה או התשואה שהשיגה הקרן בתקופת האיחור, במסלול ההשקעה  22לתקנה 

 .של העמית

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לא שילם מעסיק את דמי הגמולים המגיעים ממנו ומעובדיו  .14.2

ת השכר, תהא הקרן רשאית לתבוע מהמעסיק פיצויי הלנה ו/או שיפוי במועדים שנקבעו בחוק הגנ

 בהתאם לחוק הגנת השכר.

 10 יובהר כי מריבית או מפיצויי הלנה שגבתה החברה המנהלת, ינוכו דמי ניהול בהתאם לסעיף  .14.3

 לתקנון הקרן, כאילו היו כספים אלה דמי גמולים.

מתוך הכספים המשולמים לקרן באיחור, ייזקפו ליתרה הצבורה של העמית כל דמי הגמולים וכן  .14.4

בהתאם  בתקופת הפיגור לעמיתים ריבית פיגורים ו/או פיצויי הלנה בסכום השווה לתשואת הקרן

תחולק בין כל . יתרת ריבית הפיגורים ו/או פיצויי ההלנה, אם תהא כזו, 14.2 ו  14.1 לסעיפים 

 הקרן. עמיתי 

ובכפוף להוראות  לא שולמו דמי גמולים על ידי עמית עצמאי במועד הקבוע בהסכם ההצטרפות .14.5

מועדים בו שולמו בפועל וזכויותיו ייקבעו בהתאם ובכפוף , ירשמו דמי הגמולים בחשבונו בהדין

 לתקנון הקרן. 18 לקבוע בסעיף 
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 חברות בקרן –פרק ד' 

 הצטרפות לקרן .15

 בקרן אם יתמלאו בו כל התנאים כדלקמן:אדם שכיר או עצמאי יהיה לעמית  .15.1

 שנים לפחות. 18בעת ההצטרפות לקרן היה גילו  .15.1.1

הגיש בקשה להתקבל כעמית בקרן, מילא את כל טפסי ההצטרפות לרבות מסלול הביטוח  .15.1.2

המבוקש והציג את כל המסמכים כנדרש על ידי הקרן, לרבות בדיקות רפואיות או חתימה 

 על הצהרת בריאות.

 החברה המנהלת.כעמית בקרן אושרה על ידי  הבקשה להתקבל .15.1.3

 הועבר בגינו לקרן לפחות תשלום אחד בגין דמי גמולים ואולם: .15.1.4

עמית עצמאי שנתן הרשאה לחיוב חשבון בנק לתשלום דמי גמולים לקרן עד ליום העסקים 

בקרן, אף אם ארע  פעיל הראשון שלאחר החודש העוקב שבו ניתנה ההרשאה, ייחשב כעמית

 חמזכה בקבלת תשלומים מהקרן טרם מועד פירעון התשלום הראשון מכו עובגינו איר

 ההרשאה לחיוב החשבון.

אלא אם ביקש להצטרף למסלול ביטוח אחר  ,67עמית יצטרף למסלול ביטוח בסיסי לגיל הפרישה  .15.2

 לתקנון הקרן. 24מבין מסלולי הביטוח המפורטים בסעיף

 טוח אחד לאחר בכפוף לאמור להלן:עמית יהיה רשאי להגיש בקשה לעבור ממסלול בי .15.3

העמית יהיה חייב בצבירת תקופת אכשרה חדשה רק אם ביקש להגדיל את שיעור הכיסוי  .15.3.1

ם. מנין תקופת האכשרה יהיה מיום ההצטרפות למסלול שאיריהביטוחי לנכות ו/או ל

 ם.שאיריהביטוח החדש ויחול על ההגדלה בשיעור הכיסוי הביטוחי לנכות ו/או ל

 לחודש לאחר אישור הבקשה. 1 -למסלול הביטוח החדש תיכנס לתוקף בההצטרפות  .15.3.2

הקרן תהיה רשאית לבצע חיתום לגבי אדם פלוני כתנאי להצטרפותו לקרן או כתנאי למעבר בין  .15.4

מסלולי ביטוח ולקבוע בהתאם לתוצאות החיתום ובאישור רופא הקרן התניות נוספות מעבר 

ובלבד  םשאיריהזכאות לקבלת פנסיית נכות ו/או פנסיית  ןלאלה הקבועות בתקנון הקרן לעניי

ם לפי תקנון הקרן, ולא שאיריהתניות כאמור תבוא בנוסף לתנאי הזכאות לעמית או להשקביעת 

. ההתניות יובאו לידיעת העמית בעת ההצטרפות או המעבר בין מסלולי הביטוח )לפי במקומם

 (.ןהעניי

 הצטרפות קולקטיבית .16

הקרן רשאית להתקשר עם מעסיק בהסכם לפיו יהפכו עובדי המעסיק  15 ף על אף האמור בסעי .16.1

 במועד בו התקיים לראשונה אחד מהתנאים כדלקמן:פעילים לעמיתים 

התקבלו בקרן פרטיו האישיים של עובד המעסיק )שם, תעודת זהות, תאריך התחלת  .16.1.1

( ובתנאי שהחל בעבודתו בפועל והכל בכפוף לכך שדמי שיעורםדמי הגמולים וסכום עבודה, 

 קבלת פרטיו בקרן. ימים ממועד 45הגמולים עבור העובד יועברו לקרן תוך 

 התקבלו בעבורם דמי גמולים חודשיים. .16.1.2

לקרן פנסיה שכר אותו חלק בד שלא משולמים בגין העובדים כאמור דמי גמולים עבור והכל בל

 חדשה מקיפה אחרת ובכפוף להוראות תקנון הקרן וההסדר התחיקתי. 
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 הפסקת חברות בקרן .17

 חברותו של עמית בקרן תופסק בקרות כל אחד מאלה:

 בעת פטירתו. .17.1

 נכות.בעת פרישתו לפנסיה וקבלת פנסיה מהקרן, למעט פנסיית  .17.2

 כספי יתרת הזכאות הצבורה שרשומה לזכות העמית בקרן. כל בעת משיכת .17.3

אחרת על פי לקופת גמל קבלת בקשת העמית להעברת כל יתרת הזכאות הצבורה הרשומה לזכותו  .17.4

 הוראות חוזר העברת הכספים וההסדר התחיקתי.

 חידוש חברות בקרן .18

מישה חודשים מלאים ורצופים, ולא הופסק תשלום דמי גמולים לקרן לתקופה שאינה עולה על ח .18.1

, יישמר לעמית הכיסוי הביטוחי לפנסיית  או חלקית ממרכיב התגמולים  המלא בוצעה משיכה 

או במשך תקופת חברותו הרצופה האחרונה לפי  ם כעמית פעיל במשך פרק זמן זה,שאירינכות ו

ם שאיריבאמצעות תשלומים מופחתים לרכישת ביטוח נכות ו התקופה הקצרה מביניהן,

 ג' לתקנון הקרן.-כמפורטים בנספחים ב' ו

תשלומים אלה ינוכו מיתרת הזכאות הצבורה שמקורה בתגמולים שנוכו משכרו של העמית 

ובפיצויי הפיטורים(, ללא צורך  מעסיק)להבדיל מיתרת הזכאות הצבורה שמקורה בתגמולי ה

לקופת ו באישורו ובלבד שהעמית לא חתם על כתב התחייבות להעברת כספים בבקשת העמית א

אחרת, או לא ביקש בכתב להפסיק את ניכוי התשלום המופחת כאמור, והבקשה נתקבלה  גמל

 בקרן ואושרה על ידה. עבור תשלומים אלה לא ייגבו דמי ניהול.

עמית פעיל בלבד,  שאיריסיית נכות ולפנ תהתשלומים כאמור יבטיחו את הכיסוי הביטוחי לפנסיי .18.2

בטרם נפסק תשלום דמי הגמולים המלאים, ולפי מסלול הביטוח של העמית לפי הכנסתו הקובעת 

 האחרון בו בוטח.

ג' -לנספחים ב' ולהלן, שיעור התשלום המופחת יחושב בהתאם  20 סעיף  ןסעיף זה ולעניי ןלעניי .18.3

 .לתקנון 25 ת התשלומים המופחתים וכמפורט בסעיף ולתקנון הקרן בהתייחס לעמוד

עמית פעיל שחידש תשלומים לקרן בתקופה של עד חמישה חודשים מלאים ורצופים מתום החודש  .18.4

תקופת ההפסקה ובו הופסקו התשלומים לקרן, לא יהיה חייב בצבירת תקופת אכשרה חדשה 

לומים מופחתים כמפורט בסעיף ובלבד שבתקופת ההפסקה נוכו תש תקופת האכשרה ןתובא במניי

 18.1. 

עמית שחידש תשלומים בתקופה של עד חמישה חודשים מלאים ורצופים מתום החודש בו הופסקו  .18.5

ימים מיום  30את דמי הגמולים עבור תקופת ההפסקה, תוך  התשלומים לקרן יהיה רשאי לשלם

תקופות האכשרה הקבועות  ןחידוש התשלומים. שולמו דמי גמולים כאמור, תובא תקופה זו במניי

 בתקנון הקרן והכל בכפוף להסדר התחיקתי.
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 לכל עמית לא פעיל שחידש תשלומים לקרן בהתאם לתקנון הקרן, יהיה דינו כדין עמית חדש בקרן .18.6

חודשים מתום החודש בו הופסקו  12בתוך ואולם עמית שחידש תשלומים לקרן  דבר וענין

 התשלומים לקרן לא יחול לגביו שינוי בשיעור הכיסוי הביטוחי .

 תשלומים למפרע .19

עמית יהיה רשאי לשלם דמי גמולים למפרע ובלבד שהתשלום ייעשה בשל אותה שנת מס, בכפוף  .19.1

 .להסדר התחיקתי

או במניין התקופה הנדרשת למקרה של  תקופת האכשרה ןלא יובא במניי התשלום למפרע .19.2

 .27.7   לפי סעיף –התאבדות 

 (תשלומים מופחתיםהבטחת זכויות ) .21

בתום חמישה חודשים רצופים ממועד הפסקת תשלום דמי הגמולים לקרן, בהם שולמו תשלומים  .20.1

לתקנון הקרן, יהיה העמית זכאי להאריך את התקופה בה יובטחו  18 מופחתים כאמור בסעיף 

ם בלבד, שאירים באמצעות תשלום מופחת לרכישת ביטוח נכות ושאיריזכויותיו לפנסיית נכות ו

 קיימו התנאים הבאים:ג' לתקנון הקרן ובכפוף לכך שהת-לפי המפורט בנספחים ב' ו

משיכה חלקית לבצע או למשוך את כל כספי התגמולים  לא התקבלה בקרן הוראת העמית .20.1.1

 שנצברו לזכותו בקרן.של התגמולים 

חלק השכר שבוטח בקרן לפני הפסקת תשלום דמי הגמולים אינו מבוטח בתקופת הביטוח  .20.1.2

 אחרת כהגדרתה בתקנות מס הכנסה. לקצבההמבוקשת בקופת גמל 

בקשת העמית לתשלום מופחת כאמור, תועבר לקרן עד חמישה חודשים רצופים ממועד הפסקת דמי 

 הגמולים לקרן. הקרן לא תאפשר תשלום מופחת לעמית שבקשתו הוגשה לאחר מועד זה.

 24ם לא תעלה על שאיריהתקופה שבעדה תאשר הקרן תשלומים מופחתים לרכישת ביטוח נכות ו .20.2

ופה האחרונה בה היה עמית פעיל ששולמו בגינו דמי גמולים )להבדיל חודשים רצופים או על התק

"התקופה המיוחדת"(. למען הסר ספק, מובהר כי מנין  –)להלן  ןמתשלום מופחת(, הקצרה מביניה

לתקנון  21.2 התקופה המיוחדת יחל ממועד הפסקת העברת דמי הגמולים לקרן, כאמור בסעיף 

 הקרן.

בלבד,  עמית פעיל שאירינכות ולפנסיית  תהתשלומים כאמור יבטיחו את הכיסוי הביטוחי לפנסיי .20.3

, ולפי מסלול הביטוח המלאים בטרם נפסק תשלום דמי הגמוליםשל העמית לפי הכנסתו הקובעת 

תשלומי העמית בתקופה המיוחדת לא יתווספו ליתרת הזכאות הצבורה שלו  האחרון בו בוטח.

 .זקנהולא יובאו בחשבון לצורך חישוב פנסיית ה

 לתקנון הקרן. 10 דמי ניהול כאמור בסעיף יתווספו לתקנון הקרן  20.1 כאמור בסעיף לתשלומים  .20.4

לתקנון  20.1 בהתאם להודעת העמית בכתב לקרן, ינוכו התשלומים המופחתים כאמור בסעיף  .20.5

 הקרן מתוך יתרת הזכאות הצבורה שמקורה בתגמולים.

להעביר לקרן את התשלומים עבור  על אף האמור לעיל, לפי בקשת העמית, יהא העמית רשאי .20.6

תשלומים האמורים ינוכו הכיסוי הביטוחי האמור לעיל,  בדרך שתקבע על ידי הקרן, ומבלי שה

 מהיתרה הצבורה, בגין תשלומים כאמור ייגבו דמי ניהול.
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 הפסקות בתשלומים לקרן .21

מופחת לרכישת ביטוח נכות ההפסקת התשלומים לקרן בגין עמית, לרבות הפסקת התשלום  .21.1

. עמית פעיל שאיריול מביאה להפסקת הכיסוי הביטוחי לנכות 20  -ו 18 כאמור בסעיף ם שאיריו

ו תהיה לפי יתרת הזכאות הצבורה המעודכנת ובכפוף להוראות שאיריזכאותם של העמית ושל 

 .40 בסעיף  התקנון

תשלום דמי סעיף זה הוא המועד האחרון ל ןהמועד שממנו ימנו את הפסקת התשלומים לעניי .21.2

 הגמולים עבור החודש האחרון שבגינו התקבלו דמי הגמולים בקרן.

 חזרה למעמד של עמית פעיל .22

נפסקה חברותו של העמית בקרן, מכל סיבה שהיא, בהתאם להוראות התקנון, וביקש העמית לחדש את 

. למען הסר ספק מובהר כי הקרן תנהג ןחברותו בקרן, יהיו דינו כדין עמית חדש בקרן לכל דבר ועניי

לתקנון הקרן. האמור לעיל יחול גם על עמית לא פעיל כאמור  16 או  15  בסעיפיםלגביו לפי האמור 

עמדו בקרן כעמית פעיל בהתאם לתקנון, בכפוף לאמור לתקנון הקרן, אשר ביקש לחדש את מ 21 בסעיף 

 ם.שאירינכות ו תבדבר שיעור הכיסוי הביטוחי לפנסיי 25.3 בסעיף 

 הפרישההמשך חברות לאחר גיל  .23

במסלול הביטוח החל עליו, וטרם הגיע  זקנה תלאחר גיל פרישה לפנסייעמית שהמשיך חברותו בקרן 

אשר בו גיל הפרישה הינו  לאישה, יועבר למסלול הבסיסי, אלא אם בחר במסלול אחר 64 -לגבר ו 67לגיל 

, לאישה 64וגיל לגבר  67. דמי הגמולים שישולמו לקרן בשל העמית לאחר גיל לגבר 67 -לאישה ו 64

ו שאיריבמקרה פטירה יקבלו . םשאיריזכאות הצבורה ללא ניכוי עלויות ביטוח נכות ויועברו ליתרת ה

אותה היה זכאי  זקנהובמקרה נכות יקבל העמית את פנסיית ה להלן 40 ם בהתאם לסעיף שאיריפנסיית 

 .לקבל אילו היה בוחר לפרוש באותו מועד
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  כיסויים ביטוחייםומסלולי ביטוח  –פרק ה' 

 
  וכיסויים ביטוחיים מסלולי ביטוח .24

ל לבחור, בטופס ההצטרפות, באחד ממסלולי הביטוח שלהלן, כמפורט עמית המצטרף לקרן יוכ .24.1

 בנספח א' לתקנון הקרן:

ם בהתאם לשיעורים מתוך שאירית נכות וולפנסיכיסוי מסלול המקנה  – מסלול בסיסי .24.1.1

ומהווה את מסלול ברירת המחדל למי שלא בחר  ,1המפורטים בנספח א/ ההכנסה הקובעת

וגברים. נשים יוכלו לבחור גם  לנשים 67במסלול זה הוא  הפרישהבמסלול ביטוח אחר. גיל 

 .במסלול זה. 64בגיל פרישה  

בהתאם  םשאירית נכות וומסלול ביטוח המקנה כיסוי לפנסי – מסלול פרישה מוקדמת .24.1.2

 .60במסלול זה הוא  הפרישהגיל  .2בנספח א/לשיעורים מתוך ההכנסה הקובעת המפורטים 

ת, ום מירבישאירית נכות וומסלול המקנה כיסוי לפנסי -םשאירימסלול עתיר ביטוח נכות ו .24.1.3

במסלול זה  הפרישהגיל  .3ההכנסה הקובעת המפורטים בנספח א/תוך בהתאם לשיעורים מ

 לגברים. 67 -לנשים ו 64הוא 

ולפנסיית  ם מירביתשאירימסלול המקנה כיסוי לפנסיית  -םשאירימסלול עתיר ביטוח  .24.1.4

 גיל הפרישה .4סה הקובעת המפורטים בנספח א/ההכנתוך בהתאם לשיעורים מ נכות

 לגברים. 67 -לנשים ו 64במסלול זה הוא 

 םשאיריולפנסיית  מסלול המקנה כיסוי לפנסיית נכות מירבית -מסלול עתיר ביטוח נכות .24.1.5

במסלול זה  הפרישהגיל  .5ההכנסה הקובעת המפורטים בנספח א/תוך בהתאם לשיעורים מ

 לגברים. 67 -לנשים ו 64הוא 

נכות פנסיות וכיסוי ל מירבית זקנהמסלול המקנה כיסוי לפנסיית  -מסלול עתיר חסכון .24.1.6

 הפרישהגיל   .6ההכנסה הקובעת המפורטים בנספח א/תוך בהתאם לשיעורים מ םשאיריו

 .60במסלול זה הוא 

 כיסויים ביטוחיים: .24.2

בת זוג וילד למען הסר ספק מובהר, כי במסגרת מסלולי הביטוח יהיה רשאי עמית שאין לו  .24.2.1

ואז יהיה  חודשים, 24למשך תקופה שלא תעלה על  על כיסוי ביטוחי לסיכוני מוות רלוות

בלבד. הסתיימו  ובכיסוי ביטוחי לסיכוני מוות של נכהמבוטח בכיסוי ביטוחי לסיכוני נכות 

על הכיסוי  רהחודשים האמורים והעמית לא הודיע לקרן כי הוא מבקש להמשיך ולוות 24

, יהיה מבוטח בכיסוי בת/בן זוג או ילדלסיכוני מוות או הודיע לקרן כי נוספו לו הביטוחי 

החודשים או  24מראש, וזאת מתום בהתאם למסלול הביטוח שבחר ביטוחי לסיכוני מוות 

 .ןלפי העניי בת/בן זוג או ילד,כי נוספו לו  בכתב מהמועד בו הודיע לקרן

להודיע בכתב על רצונו להפסיק מיום הודעתו את בכל עת  יהיה רשאי 60עמית שהגיע לגיל  .24.2.2

המשך ביטוח הנכות והשאירים המוקנים לו במסלול הפנסיה בו היה מבוטח, או לחילופין 

לוותר על ביטוח השאירים בלבד. הקרן תפסיק לנכות את עלויות הכיסוי הביטוחי  אותו 

 ביקש העמית להפסיק.
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הודיע  ולא 24.2.1  לבן זוג וילד כאמור בסעיף שאירי עמית שוויתר על כיסוי לסיכוני מוות  .24.2.3

לקרן על שינוי במצבו המשפחתי , יהיו  זכאים לפנסיית שאירים כאילו לא חל ויתור כאמור, 

חודשים ממועד השינוי  3בהתאם למסלול בו בוטח העמית, וזאת אם נפטר העמית בתוך 

י לפנסיית השאירים , ממועד  השינוי במצבו המשפחתי ועד במצבו המשפחתי. עלות הכיסו

 למועד הפטירה, תנוכה מיתרת הזכאות הצבורה של העמית.

 םשאיריעלות הכיסויים הביטוחיים לנכות ול .25

ת נכות, תחושב עלות הכיסוי הביטוחי לנכות בהתאם יבגין כל חודש בו יבוטח עמית פעיל לפנסי .25.1

מדמי הגמולים שיזקפו ליתרת  94%הקובעת בתוספת  לשיעור פנסיית הנכות כפול ההכנסה

הזכאות הצבורה בתקופת הנכות, )להלן:"הסכום הכולל לכיסוי נכות"( . הסכום הכולל לכיסוי 

-, לפי מינו גילו ושנת לידתו של המבוטח ויחולק בלתקנוןנכות יוכפל במקדם הקבוע בנספח ב' 

ית נכות, יחושבו ייבוטח עמית פעיל בכיסוי לפנס סכום כולל לכיסוי נכות. בגין כל חודש בו₪  1000

 . 11דמי הסיכון לשאירי נכה בהתאם לכללים שקבע אקטואר הקרן על פי הנחות הבסיס בתקנה 

ם תחושב על ידי הכפלת ה"סכום בסיכון" כהגדרתו להלן, במקדם שאיריל יכיסוי הביטוחהעלות  .25.2

ם אשר נקבע על פי מין שאיריפנסיית ההמפורט בנספח ג' לתקנון הקרן לחישוב עלות כיסוי 

 .100,000 -העמית, גילו ושנת לידתו ומחולק ב

 "סכום בסיכון ליתום"בצרוף ה "סכום בסיכון לאלמנהה"יחושב כסכום של  "סכום בסיכוןה"

 ובניכוי יתרת הזכאות הצבורה.

סוי ובשיעור הכי 60% -על ידי הכפלת ההכנסה הקובעת ביחושב  "סכום בסיכון לאלמנה"ה

הביטוחי לפנסיית שאירים אשר נקבע בהתאם למסלול הביטוח בו בחר העמית כמפורט 

להלן ובמקדם ההיוון  25.3 , ובהתאם לגיל ההצטרפות ובכפוף לאמור בסעיף 24 בסעיף 

לאלמנה  המתאים למין העמית לגילו, לשנת לידתו ולמסלול הביטוח בו בחר, כמפורט בנספח 

 ד' לתקנון הקרן.

הכיסוי הביטוחי  ובשיעור 30% -ה"סכום בסיכון ליתום" יחושב על ידי הכפלת ההכנסה הקובעת ב .25.3

, 24 לפנסיית שאירים אשר נקבע בהתאם למסלול הביטוח בו בחר העמית כמפורט בסעיף 

להלן ובמקדם ההיוון ליתום  המתאים למין  25.3 ובהתאם לגיל ההצטרפות ובכפוף לאמור בסעיף 

 העמית לגילו, לשנת לידתו ולמסלול הביטוח בו בחר, כמפורט בנספח ד' לתקנון הקרן.

 לותועדכון שיעור הכיסוי הביטוחי וע .26

ם במונחים של הכנסה קובעת ועלות הכיסוי הביטוחי יעודכנו שאירישיעור הכיסוי הביטוחי לנכות ול

 הבאים: םבעקבות כל אחד מהאירועי

שב וחישיכה מלאה או חלקית של תגמולים מחשבונו של העמית, על ידי העמית. במקרה כאמור מ .26.1

על פי גילו של העמית במועד  תחושב ם ועלותושאירישיעור הכיסוי הביטוחי לפנסיית נכות ו

 המשיכה.

 12מעבר ממעמד של עמית לא פעיל לעמית פעיל לאחר תקופת חברות לא פעילה העולה על  .26.2

חודשים. ובמקרה כאמור יחושבו שיעור הכיסוי הביטוחי ועלותו על פי גילו בעת שינוי מעמד 

 העמית לעמית פעיל.

 לתקנון הקרן.27.3 אם לאמור בסעיף מעבר בין מסלולי ביטוח יבוצע העדכון בהתב .26.3
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שאז  לתקנון הקרן 3 שינוי גיל העמית בהתאם לפסק דין של ערכאה שיפוטית כאמור בסעיף  .26.4

 .עלות הכיסוי לסיכוני נכות ומוות המתחייבת מהשינויגם תעודכן 

 מעבר בין מסלולי ביטוח .27

 הקרן.למשרדי עמית יהיה רשאי לעבור ממסלול ביטוח אחד לאחר באמצעות הגשת בקשה בכתב  .27.1

 םשאיריהכיסוי הביטוחי לפנסיית נכות ו/או  שיעור למסלול ביטוח המגדיל אתבקשה לעבור  .27.2

בין אם הגיש תביעת נכות ובין אם  ,מותנית באישור בכתב של הקרן, בכפוף לכך שהעמית אינו נכה

 .לא הגיש תביעה כזו

בחודש שלאחר קבלת בקשת העמית או לאחר אישור הבקשה במקרה  1 -השינוי ייכנס לתוקף ב .27.3

 27.2 ם כאמור בסעיף שאיריהכיסוי הביטוחי לנכות ולשיעור עבר למסלול ביטוח המגדיל את של מ

 לעיל.

 הכיסוי הביטוחי במסלול אליו בחר העמית לעבור ייקבע בהתאם לשיעור הכיסוי הביטוחי שיעור .27.4

עמית פעיל כבמסלול אליו עבר, בהתאם לגיל הצטרפותו לקרן או לגיל בו חידש מעמדו  הקיים

המאוחר מבין מועדים  26.1 או לגיל בו ביצע משיכת כספים כאמור בסעיף  26.2 כאמור בסעיף 

 .ל הקודם בו בוטחשינוי שחל בכיסוי הביטוחי במסלולאלה ובהתאם 

הקרן תהיה רשאית לבצע חיתום כתנאי להסכמתה לבקשת עמית לעבור למסלול ביטוח המגדיל  .27.5

ם ולקבוע בהתאם לתוצאות החיתום שאיריאת שיעור הכיסוי הביטוחי לפנסיית נכות ו/או 

ובאישור רופא הקרן כי שיעור הכיסוי הביטוחי המוגדל לא יחול על מחלה או תאונה או מום 

לפני שינוי מסלול הביטוח או התניות נוספות מעבר לאלה  ושחלה בהם או שנגרמו או שאירע

ם במקרה מעבר שאיריהזכאות לקבלת פנסיית נכות ו/או פנסיית  ןהקבועות בתקנון הקרן לעניי

מסלול ביטוח כאמור ובלבד שקביעת התניות כאמור תבוא בנוסף לתנאי הזכאות לעמית או 

הקרן, ולא במקומם. ההתניות יובאו לידיעת העמית בעת המעבר בין מסלולי  ם לפי תקנוןשאיריל

 הביטוח.

ם, הוא שאיריהכיסוי הביטוחי לפנסיית נכות ו/או שיעור עמית שעבר למסלול ביטוח המגדיל את  .27.6

שהוגדל עקב המעבר בין ם שאיריהפנסיית פנסיית הנכות או  בגין חלק ו לא יהיו זכאיםשאיריאו 

או תאונה או מום שחלה בהם או , אם הפך העמית לנכה או נפטר עקב מחלה מסלולי ביטוח

 מן המועד בו נכנס לתוקפו שינוי מסלול הביטוח. ה תקופת אכשרה בטרם חלפשנגרמו או שאירעו 

ם ונפטר עקב שאיריעמית שעבר למסלול ביטוח המגדיל את שיעור הכיסוי הביטוחי לפנסיית  .27.7

, ממועד השינוי ועד חלפוהמוגדל רק אם הכיסוי הביטוחי שיעור ו זכאים לשאיריהתאבדות, יהיו 

 חודשי ביטוח. 12 לפחותלמועד הפטירה,

ם לפי שיעור הכיסוי הביטוחי שאיריכאמור תחשב הקרן את פנסיית ה חודשי ביטוח 12 חלפולא 

 בו בוטח העמית לפני השינוי.שהמתאים למסלול הביטוח 

 

עמית שעבר למסלול ביטוח המגדיל את שיעור הכיסוי הביטוחי לנכות והפך נכה בעקבות פעולה  .27.8

ממועד  חלפוהמוגדל רק אם הכיסוי התאבדות, יהיו זכאי לשיעור  ןמכוונת מצידו, לרבות ניסיו

 .חודשי ביטוח 12השינוי ועד למועד היותו נכה,  לפחות 

את פנסיית הנכות לפי שיעור הכיסוי הביטוחי כאמור תחשב הקרן חודשי ביטוח  12חלפו לא 

 שבו בוטח העמית לפני השינוי.המתאים למסלול הביטוח לנכות 
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לעמית שטרם  25%ירים בשיעור של עד , לא יחול על הגדלת הכיסוי לשא 27.6 האמור בסעיף  .27.9

, ועבר למסלול בו הכיסוי לפנסיית שאירים גבוה יותר עקב נישואין או לידת ילד  50מלאו לו 

 יום ממועד השינוי במצבו המשפחתי. 120ובקשתו בכתב לשינוי המסלול התקבלה בתוך 
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 זקנהפנסיית  –פרק ו' 

 זקנהזכאות לפנסיית  .28

, בכפוף לאמור זקנהעם הגיעו לגיל הזכאות לפנסיית  זקנהעמית יהיה זכאי לקבל מהקרן פנסיית  .28.1

 . לעניין פנסיית מינימום 62 בסעיף 

לפני חודש אחד "בקשת פרישה"(  –)להלן  זקנההעמית יגיש בקשה בכתב לקרן לקבלת פנסיית ה .28.2

לם ביום העסקים הראשון בחודש העוקב לאחר תום ו)פנסיית הזקנה תש מועד הפרישה המבוקש

 .אחד ממועד הבקשה(חודש 

חודשים לפחות לפני מועד הגעתו לגיל סיום הכיסוי הביטוחי  3תשלח מכתב לכל עמית  הקרן .28.3

הביטוחי בקרן במכתב תיידע הקרן את העמית על סיום הכיסוי הביטוחי )ככל  ובהתאם למסלול

 ת זקנה ועל האפשרויות העומדות בפני העמית.יהליך קבלת פנסיעל  שרלוונטי לגביו(

 בחירתו בנושאים שלהלן:על יודיע העמית העמית לקבלת פנסיית זקנה סגרת בקשת במ .28.4

ם לרבות גיל, מין, שנת לידה, שאיריו בתוספת נתונים לגבי השאיריאחוז הפנסיה שישולם ל .28.4.1

 הקרן. בתקנוןמוגבל" כמוגדר ילד ו או יותר "שאיריהיות אחד מ

שיעור את לתקנון הקרן וכן  31 כאמור בסעיף  זקנההאם ברצונו להוון חלק מפנסיית ה .28.4.2

 ההיוון ותקופתו.

 לתקנון הקרן. 30 מסלול הפרישה בהתאם לסעיף  .28.4.3

 זקנהמועד הזכאות הראשון לפנסיית  .29

 חודש הפרישה המבוקש.בלחודש  1 -יהיה ב זקנהמועד הזכאות הראשון לפנסיית 

 זקנהחישוב פנסיית ה .31

על ידי  זקנה תהזכאות הראשון לפנסיילמועד שתשלם הקרן לפנסיונר, תחושב  זקנהפנסיית ה .30.1

קת יתרת הזכאות הצבורה במקדם ההמרה המתאים המפורט בנספח ז' לתקנון הקרן, על פי וחל

 אחת מהאפשרויות שלהלן:

שתשולם לו למשך כל ימי  זקנהזוג בעת פרישתו יוכל לבחור בפנסיית  /בןעמית שאין לו בת .30.1.1

 דםחייו ללא תקופת הבטחה. הפנסיה תחושב על ידי חלוקת יתרת הזכאות הצבורה במק

לתקנון הקרן ובהתאם לגילו של העמית בעת הפרישה, מינו  3ההמרה המפורט בנספח ז/

 ושנת לידתו.

 זקנהיהיה רשאי לבחור בפנסיית  זקנהזוג בעת פרישתו לפנסיית  /בןעמית שאין לו בת .30.1.2

 60/120/180/240שתשולם לו למשך כל ימי חייו עם תקופת הבטחה. תקופת ההבטחה תהיה 

ובלבד שגילו בתום בקשת הפרישה חירתו של העמית במועד הגשת חודשים, הכל לפי ב

תחושב על ידי חלוקת יתרת הזכאות  זקנהשנה. פנסיית ה 85תקופת ההבטחה לא יעלה על 

לתקנון הקרן בהתאם למספר חודשי ההבטחה  4ההמרה המפורט בנספח ז/ םהצבורה במקד

 בהם בחר העמית, גילו בעת הפרישה, מינו ושנת לידתו.

 31.8 נפטר פנסיונר שבחר כאמור לפני תום תקופת ההבטחה, תשלם הקרן, בכפוף לסעיף 

מוטבים  בטחת, בתשלום אחד, לידי המוטבים ובאיןולהלן את יתרת תשלומי הפנסיה המ
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החודשית במקדם  זקנהלידי היורשים. התשלום החד פעמי יקבע על ידי הכפלת פנסיית ה

 ההיוון המפורט בנספח ח' המתאים ליתרת החודשים שנותרו עד לתום תקופת ההבטחה.

שתשולם לו למשך כל ימי חייו  זקנהלבחור בפנסיית רשאי זוג יהיה  /בןעמית שיש לו בת .30.1.3

 100%לא יעלה על  לשאריו, בשיעור שייקבע בבקשת הפרישה. שיעור הפנסיה ולשאריו

מהפנסיה כאמור.  30% -לא יפחת משיעור הפנסיה לאלמן/אלמנה מהפנסיה של הפנסיונר ו

תחושב על ידי חלוקת יתרת הזכאות  )עם שיעור פנסיה לאלמן/נה בלבד( זקנהפנסיית ה

, גיל בני הזוג, שיעור ן העמיתאם למיבהת 1ההמרה המפורט בנספח ז/ במקדםהצבורה 

עמית שקבע בבקשת הפרישה  שיעור פנסיה . הזוג ושנות הלידה של בני הזוג /בןהפנסיה לבת

גם ליתומים , תחושב קצבתו על פי חלוקת יתרת הזכאות הצבורה במקדם ההמרה שנמצא 

 .במשרדי החברה המנהלת

עם  שתשולם לו במשך כל ימי חייו זקנהזוג יהיה רשאי לבחור בפנסיית  /בןעמית שיש לו בת .30.1.4

חודשים, הכל לפי בחירתו במועד הגשת בקשת הפרישה  60/120/180/240תקופת הבטחה של 

ולאלמנה/לאלמן למשך כל ימי  שנה 85ובלבד שגילו בתום תקופת ההבטחה לא יעלה על 

 .חייה/חייו

ע בבקשת הפרישה. בשיעור שייקב /חייותשולם למשך כל ימי חייה /לאלמןהפנסיה לאלמנה

 30% -מהפנסיה של הפנסיונר ולא יפחת מ 100%לא יעלה על  /אלמןשיעור הפנסיה לאלמנה

במקדם מהפנסיה של הפנסיונר. הפנסיה תחושב על ידי חלוקת יתרת הזכאות הצבורה 

בהתאם למספר חודשי ההבטחה בהם בחר העמית, מינו, גיל  2ההמרה המפורט בנספח ז/

הזוג ושנות הלידה של בני הזוג. נפטר פנסיונר שבחר כאמור  /בןנסיה לבתבני הזוג, שיעור הפ

פנסיונר, תשלם הקרן  /אלמןלפני תום תקופת ההבטחה והותיר אחריו אלמנת

מדי חודש  בטחתולהלן, את יתרת תשלומי הפנסיה המ  31.8בכפוף לסעיף , /אלמןלאלמנה

שתחושב  ,הפנסיונר /לאלמןתשלם הקרן פנסיה לאלמנתבתום תקופת ההבטחה ו בחודשו

 לפי השיעור הקבוע בבקשת הפרישה.

פנסיונר  /אלמןנפטר פנסיונר כאמור לפני תום תקופת ההבטחה ולא הותיר אחריו אלמנת

בטחת, בתשלום אחד, ון את יתרת תשלומי הפנסיה המלהל 31.8 תשלם הקרן, בכפוף לסעיף 

לידי המוטבים ובאין מוטבים לידי היורשים. התשלום החד פעמי יקבע על ידי הכפלת 

החודשית במקדם ההיוון המפורט בנספח ח' המתאים ליתרת החודשים  זקנהפנסיית ה

 שנותרו עד לתום תקופת ההבטחה.

רישתו יש לו ילד מוגבל, לעיל, עמית שבמועד פ 30.1.4 עד  30.1.1 בנוסף לאמור בסעיפים 

יהיה זכאי לבחור בתשלום פנסייה לילד המוגבל כל עוד הוא עונה להגדרת "ילד מוגבל" על 

ו, על ידי שאירישתשולם לפנסיונר ול זקנהפי התקנון. במקרה כאמור, תחושב פנסיית ה

 לתקנון.  11 אקטואר הקרן בהתאם להנחות המפורטות בסעיף 

, תחושב לו פנסיית הזקנה עבור 1/1/1948שתאריך לידתו עד  עמית 30.1 ף על אף האמור בסעי .30.2

 2007בדצמבר  31ליום  שנרשמה לזכותו של מבוטח בקרן  נכוןהזכאות הצבורה  יתרתזרת של הנג

 .31/12/2007תקף ביום  שהיההקרן )כולל( בהתאם למקדמים בתקנון 

 תשולם לפנסיונר למשך כל ימי חייו, לרבות החודש בו נפטר. זקנהפנסיית ה .30.3

 בפרק י' לתקנון הקרן.ו אינם זכאים להחזרת כספים כאמור שאיריפנסיונר או  .30.4
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 , לא יחולו על עמית שהגיע לגיל פרישה כשהוא נכה.30.1.4  -ו 30.1.2 סעיפים  .30.5

באופן שווה בין הפנסיה זוג אחת, תחולק  /בןיותר מבת זקנההיו לפנסיונר בעת פרישתו לפנסיית  .30.6

לפי  יתרת הזכאות הצבורה של הפנסיונר תחושב בהתאם לחלוקת זקנההזוג. פנסיית ה /בניבנות

 .בת/בן זוגשל כל  /מאפייניובמקדם ההמרה המתאים למאפייניה בני/בנות הזוג פרמס

 זקנההיוון פנסיית  .31

סכום הקצבה  –עמית רשאי, טרם פרישתו, לבקש להוון חלק מהקצבה המגיעה לו מהקרן )להלן  .31.1

זכאי העמית לאחר ההיוון  המבוקש להיוון(, ובלבד שבמועד בקשת ההיוון סכום קצבת הזקנה לו 

)ה( לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 23הינו לפחות סכום הקצבה המזערי כהגדרתו בסעיף 

 סכום הקצבה המזערי(.  –)להלן  2005 –, התשס"ה )קופות גמל(

היוון כאמור יבוצע על ידי הכפלת סכום הקצבה המבוקש להיוון במקדם ההמרה לפיו הומרה 

 יתרתו הצבורה של העמית. 

לעניין סכום הקצבה המזערי יובאו בחשבון סכומי קצבה להם זכאי אותו עמית מקופת גמל אחרת 

 קור אחר(, בכפוף לקבלת אישור על קבלת הקצבה ממקור אחר. קצבה ממ -או ממעביד )להלן 

אם במועד בקשת ההיוון סכום קצבת הזקנה לרבות קצבה ממקור אחר  לו זכאי מבוטח   .31.1.1

אינו עולה על סכום הקצבה המזערי או שווה לסכום הקצבה המזערי , רשאי המבוטח, אלא 

ישה והגיע למועד הזכאות אם היה זכאי לפנסיית נכות כלשהי בשנה שקדמה למועד הפר

מפנסיית הזקנה החודשית שלו לתקופה של עד חמש שנים  25%לפנסיית זקנה, להוון עד 

 "תקופת ההיוון"(, בכפוף לכל אלה :  –)להלן 

יום לפני פרישתו לפנסיית  30המבוטח הגיש בקשה בכתב להיוון הפנסיה , לפחות   .31.1.1.1

 הזקנה. 

 . 80ולפני הגיעו לגיל  60המבוטח פרש לפנסיית זקנה לאחר הגיעו לגיל  .31.1.1.2

תצורף לבקשת הפרישה. העמית יהיה רשאי לחזור בו מהבקשה  31.1.1 לפי סעיף  הבקשה להיוון  .31.2

 כל עוד לא בוצע תשלום בהתאם לה.

ימים ממועד הפרישה, ביום העסקים הראשון לחודש   60הסכום המהוון ישולם לא יאוחר מתום  .31.3

 . זקנהכאות הראשון לפנסיית ויחושב על פי הפנסיה ביום הז

יחושב סכום ההיוון על ידי  30.1.3 או   30.1.1 עמית שבחר באפשרויות המפורטות בסעיפים 

, בהתאם 1הכפלת אותו חלק מהפנסיה אותו ביקש העמית להוון במקדם המפורט בנספח ט/

 לתקופת ההיוון המבוקשת, מינו, גילו ושנת לידתו של העמית.

יחושב סכום ההיוון על ידי  30.1.4 או  30.1.2  עמית שבחר באפשרויות המפורטות בסעיפים

הכפלת אותו חלק מהפנסיה אותו ביקש העמית להוון במקדם המפורט בנספח ח', בהתאם 

 לתקופת ההיוון המבוקשת.

 במשך תקופת ההיוון יקבל הפנסיונר פנסיה חודשית, בשיעור מוקטן בהתאם לשיעור ההיוון. .31.4

ה היה זכאי על פי התקנון אלמלא מתום תקופת ההיוון תשלם הקרן לפנסיונר את מלוא הפנסיה ל .31.5

 ההיוון.
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 הסכום המהוון שיקבל העמית יהיה סופי ולא ישתנה במשך כל תקופת ההיוון. .31.6

ו את שאירי, יקבלו 30.1.3 ובחר באפשרות המפורטת בסעיף  זקנהנפטר פנסיונר שהיוון פנסיית  .31.7

 ם, כאילו לא בוצע היוון.שאירים ממועד הזכאות לפנסיית שאירימלוא פנסיית ה

לפני תום תקופת ההיוון וההבטחה,  30.1.2 נפטר פנסיונר שבחר באפשרות המפורטת בסעיף  .31.8

יופחת מהתשלום החד פעמי שישולם למוטבים או ליורשים, הסכום שמתקבל מהכפלת הפנסיה 

בשיעור ההיוון ובמקדם המפורט בנספח ח' המתאים ליתרת החודשים שנותרו עד לתום תקופת 

 ההיוון.

לפני תום תקופת ההיוון וההבטחה,  30.1.4 נפטר פנסיונר שבחר באפשרות המפורטת בסעיף 

 תוהותיר אחריו אלמנה/אלמן, תקבל/יקבל אלמנת/אלמן הפנסיונר, ממועד הזכאות לפנסיי

ששולמה לפנסיונר בהתחשב בהיוון שבוצע עד לסוף תקופת ההיוון  זקנהם את פנסיית האיריש

ולאחר מכן פנסיה מלאה עד לתום תקופת ההבטחה. לאחר תום תקופת ההבטחה תשולם פנסיה 

 לפי השיעור הקבוע בבקשת הפרישה.

לפני תום תקופת ההיוון וההבטחה, ולא  30.1.4 נפטר פנסיונר שבחר באפשרות המפורטת בסעיף 

הותיר אלמנה/אלמן, יופחת מהתשלום החד פעמי שישולם למוטבים או ליורשים, הסכום 

שמתקבל מהכפלת הפנסיה בשיעור ההיוון ובמקדם המפורט בנספח ח' המתאים ליתרת החודשים 

 שנותרו עד לתום תקופת ההיוון.

 לעיל לא יחול על עמית שהגיע לגיל פרישה כנכה. 31 כל סעיף  .31.9

 דחיית פרישה .32

לכל מועד לאחר גיל פרישה לפנסיית  זקנהעמית יהיה זכאי לדחות את מועד פרישתו לפנסיית  .32.1

 .80ועד הגיעו לגיל  זקנה

עמית שיבחר לדחות את מועד פרישתו, יודיע לקרן על מסלול הביטוח בו הוא מבקש להיות מבוטח  .32.2

 בתקופת דחיית הפרישה. 

שנה יהיה חייב  60על אף האמור לעיל, עמית שהיה מבוטח במסלול שגיל הפרישה לפנסיה בו הוא 

לגבר. אם לא בחר  67 -לאישה ו 64לבחור באחד ממסלולי הביטוח בהם גיל הפרישה לפנסיה הוא 

עמית כאמור, יבוטח העמית במסלול הבסיסי. עמית שבחר בשינוי במסלול הביטוח יחשב כמי 

 לתקנון הקרן.  27שעבר ממסלול למסלול כאמור 

זקנה כאמור לעיל, יהיה זכאי לפנסיית זקנה בהתאם ליתרת הזכאות  תעמית שדחה פרישתו לפנסיי

 לתקנון הקרן. 30 הצבורה ובהתאם לאפשרויות המפורטות בסעיף 

שהגיע העמית לגיל הזכאות לפנסיית זקנה במסלול הפנסיה לאחר דמי הגמולים שיועברו לקרן  .32.3

לאישה יועברו ליתרת הזכאות הצבורה בניכוי עלויות  64לגבר ו  67שבו בוטח ועד להגיעו לגיל 

לאחר  24.2 שאירים, אלא אם בחר עמית לא להיות מבוטח בכפוף לאמור בסעיף ביטוח נכות ו

לאישה יועברו ליתרת הזכאות הצבורה ללא ניכוי של עלויות  64 -לגבר ו 67לגיל  הגיעו של העמית

ועמית כאמור יהיה זכאי לפנסיית זקנה בלבד )לרבות זכות לפנסיית שאירי  םשאיריביטוח נכות ו

 .נר(ופנסי
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לאישה, הפך  64 -לגבר ו 67שלאחר הגיעו לגיל  העמית שבחר לדחות פרישתו כאמור, ובתקופ .32.4

 באותו מועד. ובהתאם ליתרת הזכאות הצבורה של זקנהלהשתלם לו פנסיית  ללנכה, תח

ו זכאים שאירי, יהיו לאישה 64 -לגבר ו 67לגיל נפטר העמית בתקופת דחיית הפרישה לאחר הגיעו  .32.5

ם תנהג הקרן ביתרת הזכאות הצבורה של שאירילפנסיית שאירי עמית לא פעיל. לא היו לעמית 

 להלן. 58 העמית בהתאם לסעיף 
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  פנסיונר שאיריפנסיית  –פרק ז' 

 פנסיונר שאיריזכאות לפנסיית  .33

י פטירתו בהתאם נפנסיונר תקבל פנסיה בשיעור מהפנסיה ששולמה לפנסיונר לפ /אלמןאלמנת .33.1

תעלה על  לאמהכנסה ששלומה לפנסיונר  30%הפנסיה לא  תפחת מ   לקביעתו בבקשת הפרישה.

 מהפנסיה ששולמה לפנסיונר. 100%

, בהתאם מהפנסיה ששולמה לפנסיונר לפני פטירתו 40% של עד ילד מוגבל יקבל פנסיה בשיעור .33.2

 .לשיעור לפיו חושבה הפנסיה לפנסיונר

קבעה ערכאה שיפוטית כי פטירתו של הפנסיונר נקבעה על ידי מעשה או מחדל מכוון מצד שאר,  .33.3

 ם.שאירילא יהיה זכאי אותו שאר לפנסיית 

אם בין ו /תה לאחר/אם נישאבין  /חייוהפנסיונר לכל ימי חייה ן/אלמהפנסיה תשולם לאלמנת .33.4

 לאו.

יו חייבים  להמציא לקרן תעודת פטירה יה שאיריו של פנסיונר שנפטר יודיעו לקרן על הפטירה , .33.5

 ממשרד הפנים.

 .31.8  -ו  31.7 סעיפים ו הוראות שאיריהיוון הפנסיונר את הפנסיה יחולו על  .33.6

 פנסיונר שאירימועד הזכאות לפנסיית  .34

 לחודש שלאחר חודש פטירתו. 1 -פנסיונר יהיה ה שאירימועד הזכאות הראשון לפנסיית 

 פנסיונר שאיריתום תשלום פנסיה ל .35

לשאירי פנסיונר עד למועד פקיעת זכאותם לפי התקנון או עד לסוף חודש פנסיונר תשולם  שאירי תפנסיי

  .הפטירה של השאירים לפי המועד המוקדם מביניהם

 /אלמניםמתוך כמה אלמנות /אחדאחת /אלמןפטירתה של אלמנה .36

 /חלקוה, לא ישולם חלקה/מהם נפטר /אחדואחת /אחדאחת /אלמןהיו לפנסיונר שנפטר יותר מאלמנה

 שנותרו בחיים. /לאלמניםה לאלמנות/שנפטר /האלמןשל האלמנה

 פנסיונר שאיריתקרת פנסיית  .37

משולמת  השהיית זקנהם, לא יעלה על פנסיית השאיריפנסיונר שתשולם לכל ה שאיריסכום פנסיית 

 לפנסיונר אלמלא נפטר.
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 הפרישהעמית שנפטר לפני גיל  שאיריפנסיית  –פרק ח' 

 עמית פעיל שאיריזכאות לפנסיית  .38

ם בהתאם למסלול הביטוח בו שאיריו זכאים לקבל מהקרן פנסיית שאירינפטר עמית פעיל יהיו  .38.1

 היה מבוטח העמית קודם לפטירתו.

על הפטירה, יהיו חייבים להמציא  לקרן תעודת פטירת שאיריו של עמית שנפטר, יודיעו לקרן  .38.2

 ממשרד הפנים.

לפני מועד  ונפטר עמית פעיל בשל מחלה או תאונה או מום שחלה בהם או שנגרמו או שאירע .38.3

תקופת ההצטרפות לקרן, יהיו שאיריו זכאים לפנסיית שאירים של עמית פעיל אם המבוטח  צבר 

  .לפני אירוע הפטירה אכשרה

בהסכם ההצטרפות או בעת המעבר בין מסלולי הביטוח, תתנה הקרן את התניות ן קבעה הקר .38.4

 .יותתנהבקיום ה גם הזכאות

חודשי ביטוח         12צבר  , רק אםעמית פעיל, תשולם לשאיריו פנסיית שאירי העמיתהתאבד  .38.5

 ממועד ההצטרפות. 

חדל מכוון מצד שאר, לא מעל ידי מעשה או  העמית נגרמהקבעה ערכאה שיפוטית כי פטירתו של  .38.6

 ם.שאירייהיה זכאי אותו שאר לפנסיית 

ם זכאים שאירילעיל יהיו ה 38.5 או  38.4 או 38.3 לא נתמלאו תנאי הזכאות כאמור בסעיף  .38.7

 לפנסיית שאירי עמית לא פעיל.

 עמית פעיל שאיריהפנסיה ל חישוב .39

עמית פעיל תחושב על ידי הכפלת ההכנסה הקובעת בשיעור הכיסוי  שאיריהפנסיה שתשולם ל .39.1

ם במסלול שבו בוטח העמית בעת פטירתו בהתאם לנספח א' לתקנון שאיריהביטוחי לפנסיית 

 ם כוללת"(.שאירי ת"פנסיי –)להלן  25.3  ף הקרן, בכפוף לסעי

 ם הכוללת המגיעה בגין עמית פעיל יהיה כדלקמן:שאירים בפנסיית השאיריחלקם היחסי של ה .39.2

ם הכוללת שאירימסך פנסיית ה 60% -ל / יהא זכאיתהא זכאית –בלבד  /אלמןאלמנה .39.2.1

  בגין העמית.המגיעה 

 -ו /אלמןם הכוללת לאלמנהשאירימסך פנסיית ה 60% –+ יתום או יתומים  /אלמןאלמנה .39.2.2

ובלבד  ליתום  40% –לכל יתום. במסלול ביטוח עתיר חסכון ועתיר ביטוח נכות  30%

 39.1 בסעיף מפנסיית השאירים  המפורטת   120%שפנסיית השאירים הכוללת לא תעלה על 

ובתנאי  ם הכוללת, בחלוקה שווה ביניהםשאירימסך פנסיית ה 100% –יתומים בלבד  .39.2.3

 .שנציגם החוקי יוכיח לחברה  כי אין בן/בת  זוג זכאי
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לכל  40% -מסך פנסיית השאירים הכוללת לכל הורה ולא יותר מ 20% -הורה של עמית  .39.2.4

  120%ההורים, בחלוקה שווה ביניהם, ובלבד שסך פנסיית השאירים הכוללת לא תעלה על 

 39.1 מפנסיית השארים  המפורטת  בסעיף  

מסך פנסיית  60% –ליתומים  -(/אלמןהורה ויתומים של עמית )ובלבד שאין אלמנה .39.2.5

ם הכוללת לכל שאירימסך פנסיית ה 20%-ם הכוללת בחלוקה שווה בינהם ולהורים שאיריה

 לכל ההורים בחלוקה שווה בינהם.   40% -הורה ולא יותר מ

ממכפלת   120%פנסיית השאירים המשולמת לכלל שאירי העמית ביחד לא תעלה על סכום  .39.2.6

ההכנסה הקובעת בשיעור הכיסוי הביטוחי לפנסיית שאירים במסלול שבו בוטח העמית בעת 

 פטירתו בהתאם לנספח א' לתקנון הקרן.

 100%סך כל פנסיות השאירים המשולמות לשאירי העמית לא יעלה על סכום השווה ל .39.2.7

 לתקנון. 1סתו הקובעת של העמית כפי שהיא מוגדרת בסעיף מהכנ

ממכפלת ההכנסה  120%עלה סכום פנסיית השאירים הכוללת  בגין העמית על שיעור של   .39.2.8

הקובעת בשיעור הכיסוי הביטוחי לפנסיית שאירים במסלול שבו בוטח העמית בעת פטירתו 

נסה הקובעת, יופחת תחילה מההכ 100%שיעור של  בהתאם לנספח א' לתקנון הקרן. או על

לאחר מכן יופחת חלקם של היתומים בחלוקה שווה וחלקם של ההורים בחלוקה שווה  

 ביניהם.

, ואחד היתומים נפטר, יקבלו היתומים הנותרים, כל עוד הם מיתום אחדהיו לעמית יותר  .39.2.9

יע הקרן, את חלקו של היתום שנפטר עד למועד בו היה מגתקנון נחשבים כיתומים על פי 

אלמלא נפטר. יובהר כי בכל מקרה חלקו של יתום אחד עקב החלוקה האמורה לא  21לגיל 

 39.2.3 אמורים בסעיף הלמעט במקרים  ם הכוללתשאירימסך פנסיית ה 30% -יהיה גדול מ

 .לעיל

 ההיו לעמית יותר מאלמנה אחת, תתחלקנה האלמנות בחלקים שווים בפנסיה אשר היית .39.2.10

 עמית. נפטרה אחת האלמנות לא ישולם חלקה לאלמנות שנותרו בחיים.לאלמנת משולמת 

ם, לאחר התאמתן לתקרה שאיריעלתה יתרת הזכאות הצבורה על הערך המהוון של הפנסיות ל .39.3

ם על פי היחס המתקבל מחלוקת יתרת הזכאות שאירילהלן, תוגדל הפנסיה ל 44 כאמור בסעיף 

של הפנסיות יחושב על ידי הכפלת הפנסיה לכל הצבורה בערך המהוון של הפנסיות. הערך המהוון 

 שבנספח י'.ההיוון שאר במקדמי 

על ידי  39.3 הערך המהוון כפי שמוגדר בסעיף  מוגבל יערך חישובילד אם אחד מהיתומים הינו  .39.4

 אקטואר הקרן.

ם גבוה שאיריעבר עמית ממסלול ביטוח אחד למסלול ביטוח אחר בו שיעור הכיסוי הביטוחי ל .39.5

לעמית לפני מועד  ויותר ונפטר בשל מחלה, תאונה או מום שחלה בהם או שנגרמו או אירע

ם לפי שיעור הכיסוי שאיריה תול הביטוח החדש, תחשב הקרן את פנסייההצטרפות למסל

הביטוחי הגבוה יותר רק אם צבר העמית תקופת אכשרה חדשה, ממועד שינוי מסלול הביטוח עד 

לתקנון הקרן. לא צבר העמית תקופת אכשרה כאמור,  15.3 ליום הפטירה, והכל בכפוף לסעיף 
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ם לפי שיעור הכיסוי הביטוחי  שהיה במסלול הביטוח קודם שאיריה תתחשב הקרן את פנסיי

 למעבר.

 עמית לא פעיל שאיריחישוב הפנסיה ל .41

עמית לא פעיל יקבלו פנסיה המחושבת על בסיס יתרת הזכאות הצבורה כשהיא מחולקת  שאירי

)לגבי הורים של עמית לא פעיל יהיו מקדמי ההמרה כמפורט במקדמי ההמרה המפורטים בנספח י' 

ם במועד פטירת העמית שאירישנקבעו לפי גילאי ה ,ת לבן/בת הזוג(והמתייחס אותבנספח י' בטבל

 נת לידתם.הלא פעיל ולפי ש

 תהיה כדלקמן: ביתרת הזכאות הצבורהם שאיריחלקם היחסי של ה

 ./אלמןלאלמנה 100% –בלבד  /אלמןאלמנה .40.1

 ליתום. 10% -ו /לאלמן לאלמנה 90% –+יתום  /אלמןלאלמנה .40.2

 ליתומים בחלוקה שווה ביניהם. 20% -ו /לאלמןלאלמנה 80% –יתומים ומעלה  2+ /אלמןלאלמנה .40.3

 ליתום. 100% –ליתום בלבד  .40.4

 בחלוקה שווה ביניהם. 100% –יתומים ומעלה  2 -ל .40.5

 -ו לכל ההורים בחלוקה שווה ביניהם 20% –להורה של עמית )ובלבד שאין יתומים בעת הפטירה(  .40.6

 לאלמנה/אלמן. 80%

להורים  20% -ליתומים בחלוקה שווה בינהם ו 80% -ליתום ולהורה )ובלבד שאין אלמנה/אלמן( .40.7

 הם.בחלוקה שווה בינ

 בחלוקה שווה בין ההורים. 100% -להורה של עמית )כאשר אין אלמנה  ואין יתומים ( .40.8

 עמית שאירימועד הזכאות לפנסיית  .41

 לחודש שלאחר חודש פטירתו. 1 -עמית יהיה ה שאירימועד הזכאות הראשון לפנסיית 

 עמית שאיריתשלום פנסיה ל .42

זכאותו לפי התקנון או עד לסוף החודש בו תשולם לכל שאר עד למועד פקיעת עמית  שאירי תפנסיי .42.1

 חל מועד פטירתו, לפי המוקדם.

ה לאחר אם /ואין נפקא מינא אם נישא /ולכל ימי חייה עמיתה /אלמןהפנסיה תשולם לאלמנת .42.2

 לאו.

 פנסיה מובטחת לאלמן/נה : .42.3

 240 ,60,120,180אלמן/נה רשאים לבקש פנסיה על בסיס הבטחת תקופת תשלום של  .42.3.1

 חודשים ו על פי התנאים  הבאים : 

 .85גיל  האלמן/נה בתום תקופת הפנסיה המובטחת המבוקשת לא יעלה על   .42.3.1.1

ה האלמן/נה הגיש/ה  הצהרת בריאות חתומה והמציא/ה כל מידע שיידרש ע"י החבר  .42.3.1.2

 המנהלת והיא אישרה  את הבקשה  לאחר בדיקה רפואית של המבקש.
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 10לתקנון הקרן לתקופת הבטחה של לפי נספח יא' הפנסיה המובטחת לאלמנה תחושב  .42.3.2

בהתאם במקרה של בחירת תקופה הבטחה שונה ע"י אקטואר הקרן לחילופין שנים או 

 למקדם ההמרה ,נתוניה האישיים ולפי תקופת ההבטחה הנבחרת.

 םשאירי פנסייתהיוון  .43

ם שאיריסיית המפנ 25%ם, יהיה רשאי להוון עד שאיריעמית הזכאי לפנסיית  שאיריכל שאר מ .43.1

"תקופת ההיוון"(, אם סכום הפנסיה הראשונה  –שנים )להלן  5שהוא זכאי לה לתקופה של עד 

ההיוון מקדם ם, לא יפחת לאחר ההיוון משכר המינימום במשק. שאיריאשר תשולם לכלל ה

ההיוון לאלמן/אלמנה יהיה בהתאם ומקדם  לתקנון הקרן 'חיהיה בהתאם לאמור בנספח ליתום 

 בשינויים המחוייבים. 31 החישוב יבוצע בהתאם לסעיף  .לתקנון הקרן 2בנספח טלאמור 

 .60ם לאחר הגיעם לגיל שאיריעמית לא יהיו זכאים להוון את פנסיית ה שאירימובהר כי  .43.2

 תימים ממועד פטירת העמית שבגינו הפך השאר זכאי לפנסיי 90הבקשה להיוון תוגש בכתב תוך  .43.3

 בו מהבקשה להיוון, בכל שלב קודם לביצוע התשלום.לחזור ר יהיה רשאי ם. השאשאירי

בשינויים , לתקנון 31.6  - 31.4 המפורטות בסעיף  זקנה תזה יחולו הוראות בדבר היוון פנסיי ןלעניי .43.4

 המחויבים.

 עמית פעיל שאיריתקרת פנסיה ל .44

מההכנסה הקובעת  100%העמית על  שאירילה שיעור הפנסיה הכולל, המשולם לכל בכל מקרה לא יע

. םשאיריובמקרה בו יעלה שיעור הפנסיה הכולל תבוצע הפחתה יחסית מכל אחד מה םשאירילנכות ו

 לעיל לא תובא בחישוב התקרה. 39.3 ם על פי האמור בסעיף שאיריהתוספת לפנסיה שתשולם ל

 ם עקב תאונת דרכיםשאיריפנסיית  .45

עמית שנפטר, בעקבות תאונה דרכים, כמשמעה בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים,  שאירי .45.1

 ת הזכאות הצבורה שלו.העמית בהתאם ליתר , יהיו זכאים להחזרת כספי 1975 –תשל"ה 

ם על פי התקנון, במקום החזרת שאירים רשאים לקבל פנסיית שאירילמרות האמור לעיל, יהיו ה .45.2

 כספים.
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 פנסיית נכות –פרק ט' 

 זכאות לפנסיית נכות .46

 עמית פעיל יהיה זכאי לקבל מהקרן פנסיית נכות ובלבד שהתקיימו מלוא התנאים הבאים: .46.1

 נכות חתומה על ידו או על ידי בא כוחו. תהעמית הגיש בקשה לקבלת פנסיי .46.1.1

שהותנו בהסכם ההצטרפות או בעת המעבר בין מסלולי ביטוח, התניות ההתקיימו מלוא  .46.1.2

 ככל שהותנו.

 (.ןלהלן )לפי העניי 52.1 עד  51 נקבע כי המבוטח נכה בהתאם להוראות סעיף  .46.1.3

לו לפני מועד  והפך עמית פעיל לנכה בשל מחלה או תאונה או מום בהם חלה או שנגרמו או אירע .46.2

 נכות רק אם צבר את תקופת האכשרה. תהצטרפותו לקרן, תשולם לו פנסיי

 נכות מהקרן. תת לא פעיל אינו זכאי לקבלת פנסיילמען הסר ספק מובהר כי עמי .46.3

 הנכות פנסייתחישוב  .47

הנכות תחושב בהתאם לשיעור הכיסוי הביטוחי במסלול הביטוח אותו בחר העמית  תפנסיי .47.1

הנכות  תלתקנון הקרן. פנסיי 25.3 נספח א' לתקנון ובכפוף לעדכון כאמור בסעיף כמפורט ב

נכות במסלול  תתהא מכפלת שיעור הכיסוי הביטוחי לפנסיי שהוכר כנכה מלא, שתשולם לעמית

בהכנסה  כאמור לעיל, הביטוח בו היה העמית בעת הפיכתו לנכה בהתאם לנספח א' לתקנון

 להלן )לפי הענין(. 52.1 עד   51 לו ובשיעור הנכות שנקבע כאמור בסעיפים הקובעת ש

עבר עמית ממסלול ביטוח אחד לאחר בו שיעור הכיסוי הביטוחי לנכות גבוה יותר ונהיה לנכה עקב  .47.2

מחלה או תאונה או מום שחלה בהם או שנגרמו או אירעו לעמית לפני מועד ההצטרפות למסלול 

כיסוי הביטוחי  הגבוה יותר רק אם הביטוח החדש, תחשב הקרן את פנסיית הנכות לפי שיעור ה

צבר העמית תקופת אכשרה חדשה ממועד שינוי מסלול הביטוח עד ליום קרות אירוע הנכות לפי 

. לא צבר המבוטח 15.3 להלן )לפי העניין( ובכפוף לסעיף  52.1 עד   51 קביעה כאמור בסעיפים 

הנכות לפי שיעור הכיסוי הביטוחי לנכות  ת, תחשב הקרן את פנסייכאמור תקופת אכשרה

 המתאים למסלול הביטוח בו היה מבוטח העמית קודם למעבר.

 ת(, יהיה זכאי לקבל פנסייןלהלן )לפי העניי 52.1 עד   51 פים הוכר עמית כנכה חלקי כאמור בסעי .47.3

נכות חלקית שתחושב כמכפלת שיעור הנכות שנקבעה לו בפנסיית הנכות שלה היה זכאי לו היה 

 מוכר כנכה מלא.

 ת הנכות.מפנסיי 33%נכה שהוא נכה סיעודי יהיה זכאי לתוספת בשיעור  .47.4

נכה המשתכר מעבודה תשולם לו מלוא הפנסיה המגיעה לו מהקרן ובלבד שסכום הפנסיה בתוספת  .47.5

החודשים  12 -ממוצע ההכנסה הכוללת המתואמת בההכנסה הכוללת המתואמת אינו עולה על 

 .נכות תשקדמו לאירוע המזכה בקבלת פנסיי

יותר ממועד אישור הנכות על ידי בחודש מסוים במועד מאוחר עלתה ההכנסה הכוללת המתואמת  .47.6

ממוצע לעיל יחד עם סכום הפנסיה על  47.5 של נכה המשתכר מעבודה כאמור בסעיף  הקרן

, יופחת נכות תשקדמו לאירוע המזכה בקבלת פנסייהחודשים  12 -ההכנסה הכוללת המתואמת ב
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מחצית מההפרש שבין הכנסתו הכוללת המתואמת של הנכה וסכום  סכום הפנסיהבאותו חודש מ

החודשים שקדמו לאירוע המזכה בקבלת פנסיית  12הפנסיה לבין ההכנסה הכוללת המתואמת ב 

  נכות.

לעניין חישוב הכנסתו הכוללת המתואמת של נכה המשתכר מעבודה, תשלום דמי מחלה ממעסיק ,  .47.7

 חשב כהכנסת נכה מעבודה. ייבגין הנכות , לא 

הקרן רשאית לדרוש מנכה מסמכים בנוגע להכנסתו מעבודה, לרבות אישורים מביטוח לאומי ומס  .47.8

עכב את תשלום פנסיית הנכות עד הכנסה. לא הגיש הנכה מסמכים כאמור, תהיה רשאית הקרן ל

 להמצאת המסמכים.

נכה שהוחמרה נכותו, תחושב פנסיית הנכות בגין ההחמרה בנכותו, בהתאם להכנסה הקובעת  .47.9

 ןשייחשבו לעניי 50 זקיפת דמי גמולים כאמור בסעיף  ןלרבות לעניי ,במועד ההחמרה של הנכות

 ההכנסה הקובעת ככל תשלום דמי גמולים שהתקבל בקרן.

 תשלום פנסיית הנכות .48

  51 נכות לעמית שהוכר כנכה כל עוד הינו נכה על פי קביעה כאמור בסעיפים  תהקרן תשלם פנסיי .48.1

 (.ןלהלן )לפי העניי 52.1 עד 

 בתקנון הקרן. 64 עדכון פנסיית הנכות יהיה לפי סעיף  .48.2

 נכות פנסייתמועד הזכאות ל .49

בהתאם לקביעה  מקרות האירוע המזכהימים  90הזכאות לקבלת פנסיה בגין נכות נוצרת בחלוף  .49.1

 (.ןלהלן )לפי העניי 52.1 עד   51 כאמור בסעיפים 

תקנון הקרן, בכל אחד לעמית, שהוכר כנכה לפי  לעיל הקרן תשלם 49.1 חרף האמור בסעיף  .49.2

הנכות, את כפל הסכום שהיה משולם לו  תמשלושת החודשים הראשונים בגינם תשולם פנסיי

)הוראה זו תחול בהתאמה גם לגבי שיחרור העמית מתשלום דמי  נכות אלמלא סעיף זה תכפנסיי

 . להלן( 50 גמולים כאמור בסעיף 

למען הסר ספק מובהר בזה, כי אם הפסיקה נכותו של העמית במהלך שלושת חודשי התשלום 

כאמור, לא יהיה זכאי העמית לתשלום הכפל כאמור, או כל חלק ממנו, בגין התקופה בה הפסיק 

 נון הקרן.להיות מוכר כנכה על פי תק

 שחרור מתשלום דמי גמולים .51

נכות מלאה או חלקית  תהמקבל פנסיי)לחלק תגמולי העובד( הקרן תעביר ליתרה הצבורה של העמית 

ששימש ) בגובה השיעור, חודשיים שוטפים תגמולים מהקרן או של נכה הזכאי לקבל תשלומים לפי דין, 

לחישוב ההכנסה הקובעת, בתוספת שיעור  בחודשים ששימשוכפי ששולם ההכנסה המבוטחת מ (לחישוב

לפיו חושבה ההכנסה  דמי הגמולים  שיעור (בהתאםשבין )שבחודשים אלה כפול היחס הפיצויים בפועל 

הנכות  שיעורב ,כשהם מוכפלים בהכנסה הקובעת שהופרש בפועל התגמוליםהמבוטחת לבין שיעור 

מקבלי חודש ויעודכן בהתאם לכללי העדכון לב 1 -. התשלום יתבצע ב(6%) ובניכוי דמי ניהול רעיוניים

 להלן. 64 כאמור בסעיף  הפנסיה
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 קביעת הנכות .51

קרות האירוע  את מועדיקבע הרופא כנכה  העמית  וכרהוא נכה. העמית רופא הקרן יקבע אם  .51.1

 ומועד תחילת ההרעה במצבו הבריאותיהצפויה , שיעור הנכות, תקופת הנכות המזכה בפנסיית נכות

 . יתה הרעה כזו(י)ככל שה

 ובעניינשתדון , על קביעתו של רופא הקרן, יהיה רשאי לדרוש הקמת ועדה רפואית העמיתחלק  .51.2

תורכב מרופא הקרן  הועדה הרפואית .רופא הקרן ימים ממועד קבלת החלטת 45וזאת בתוך 

. במקרה של חילוקי דעות ביניהם "הועדה הרפואית"( –העמית )להלן רופא שימונה מטעמו של מו

 –, שיהיה מומחה בתחום הנכות הנטענת )להלן הלוועד א שלישיתמנה הועדה הרפואית רופ

 "המומחה"(.

די החברה המנהלת בהתאם לתעריף כפי שהיא שכר טרחת כל רופאי הועדה הרפואית ישולם על י .51.3

 משלמת לרופאיה.

 נכות תהגשת תביעת פנסיי .52

 שיומצא לו לבקשתו.טופס גבי נכות מהקרן, יגיש תביעתו על  תפנסייעמית התובע  .52.1

 

ו/או רופא  על ידי הקרן ששיידרהעמית יחתום על מסמכי ויתור על סודיות רפואית, ככל   .52.2

הועדה רופא הקרן ו/או  ותו/או הועדה הרפואית, יתייצב לבדיקות בהתאם להפני הקרן

הועדה הרפואית במועדים שיקבעו על רופא הקרן או הרפואית ויופיע, אם יוזמן, בפני 

 .הםידי

 
את כל הפרטים המתייחסים לתביעתו הרפואית  הלרופא הקרן ו/או לוועדהעמית ימסור  .52.3

 .חרים הדרושים לקרן לשם ברור חבותהואת כל המסמכים הרפואיים והא

 
, םרשאי יהיושל העמית, שלא בפניו, אך  ובעניינ ידונוהועדה הרפואית רופא הקרן ו/או  .52.4

, להזמינו להופיע בפניה ו/או להתייצב לבדיקות נוספות ו/או להמציא םלפי שיקול דעת

 .מסמכים נוספים

 
לתשלום, יימסרו לתובע לא  החלטות הועדה הרפואית של הקרן, אם הגיעה אליה תביעה .52.5

יאוחר משישים יום מיום שהגיע לידיה המסמך האחרון אותו דרשה לצורך קבלת 

  .החלטה או שישים יום ממועד הדיון האחרון בתביעה

 
 .ם בכתבאת החלטת הרפואית או רופא הקרן, ינמקו ועדהוה .52.6

 

לזמן את העמית, מפעם לפעם,  תאו לפי בקשת העמית, רשאי ה, מיוזמתהחברה המנהלת .52.7

, אשר מטרתה לבדוק האם חל שינוי האצל רופא הקרן או בפני הוועד לבדיקה חוזרת

נכותו של העמית לשינוי, או,  שיעורותאם יבמצבו הגופני ו/או הנפשי; חל שינוי כאמור, 

. פנסיית הנכות שתשולם בעקבות שינוי כאמור תחושב , תפסק ההכרה בנכותוןהעניילפי 

לעיל ובהתייחס להכנסה הקובעת הרלבנטית לכל נכה, כפי  47 התאם להוראות סעיף ב

 .שהיא במועד השינוי
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לא יאוחר , אך עהאירובסמוך למועד  -על ידי העמית או מי מטעמו  -תביעת הנכות תוגש  .52.8

. 1958-הנכות בהתאם לחוק ההתיישנות, התשי"ח עאירומתום תקופת ההתיישנות מיום 

נכות, בגין תקופה של  תפנסיימובהר בזה, כי בכל מקרה לא יהיה עמית זכאי לקבלת 

 החודשים שקדמו להגשת תביעת הנכות. 12-יותר מ

 
 ערעור על החלטת הועדה הרפואית .53

לערער אחר החלטת הועדה הרפואית, יוגש החברה המנהלת העמית או במידה ויחפצו  .53.1

 ימים ממועד המצאת החלטת הועדה לצדדים. 45הערעור בתוך 

 

הוגש ערעור כאמור, ימונה רופא מומחה בתחום הנכות הנטענת, בהסכמה על ידי  .53.2

, ימונה הקובע "(; בהיעדר הסכמה על זהות המומחההקובע המומחה" -הצדדים )להלן 

 על ידי הערכאה השיפוטית המוסמכת, לפי פנית מי מהצדדים. הקובע המומחה

 

 , ישא בעלות המומחההקובע המומחההועדה הרפואית ו/או  ממצאיהצד המערער על  .53.3

 הקובע. בהוצאות המומחה החברה המנהלתשא ת, העמית ; התקבל ערעורהקובע

 

תחייב את הצדדים לכל דבר ו תהיה סופית בסוגיות רפואיותהקובע החלטת המומחה  .53.4

; ניתן לערער עליה בשאלה , ולא תהיה ניתנת לערעור או לתקיפה בכל דרך שהיאןועניי

 משפטית בלבד בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת לכך.

 
 עמית נכה שאירילפנסיה לעמית נכה ו זקנהפנסיית  .54

על פי מסלול הביטוח אליו הוא משויך יהיה רשאי לבחור בפנסיית  הפרישהעמית נכה שהגיע לגיל  .54.1

 לתקנון הקרן. 30.1.3  -ו 30.1.1 לפי האפשרויות שבסעיפים  זקנה

 .ולא יוכל למשוך כספים זקנהה תלא יוכל להוון את פנסיינכה שהגיע לגיל הפרישה עמית  .54.2

ו שאיריעל פי מסלול הביטוח אליו הוא משויך, יהיו  הפרישהנפטר עמית נכה לפני הגיעו לגיל  .54.3

עמית פעיל. הזכאות לפנסיה זו תחל בחודש שלאחר חודש פטירתו  שאירי תייזכאים לקבלת פנס

 של העמית.

 .במועד הפטירהבהתאם להכנסה הקובעת פעיל עמית  שאירי תנכה תחושב כפנסיי שאירי תפנסיי .54.4

אופן חלוקת הפנסיה בין  ןלרבות לעניי ןהנכה שנפטר יהיה לכל דבר ועניי שאירימעמדם ודינם של  .54.5

 שנפטר.פעיל עמית  שאירים כשל שאיריה

  -נכה הזכאי לקבלת תשלומים ממקור אחר.55

 לפי אחד מאלה:ממקור אחר קצבה המשתלמת לעמית   55.4

 ; 1995 –פרק ה' )תאונות עבודה( לחוק הביטוח הלאומי, התשנ"ה  55.4.1

 ;1959 –חוק הנכים )תגמולים ושיקום(, התשי"ט  55.4.2

 ;1970 –חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה,  התש"ל  55.4.3

 ;1981 –חוק המשטרה )נכים ונספים(, התשמ"א  55.4.4
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 .1981 –הסוהר )נכים ונספים(, התשמ"א -חוק שירות בתי 55.4.5

 "אחר"מקור להלן  55.4.6

 הגשת תביעה לקבלת קצבה ממקור אחר   55.5

ש להגי   55.1הזכאי לפיצוי נכות ע"פ אחד החוקים הרשומים בסעיף עמית על ה 55.5.1

 , ממקור זה תביעה לקבלת קצבה 

ונודע לחברה המנהלת כי  במקרה שבו עמית הזכאי לקצבת נכות לפי תקנון הקרן 55.5.2

תודיע לעמית כי עליו  55.1הוא זכאי לתבוע ע"פ אחד החוקים הרשומים  בסעיף 

לא פנה היה ו להגיש תביעה לתשלום או להגיש עירעור על החלטת הגוף המשלם. 

, או לא הגיש 55.5.1  יום מהפניית החברה המנהלת כאמור בסעיף 45תוך  בתביעה 

ערעור על ההחלטה בעניין הזכאות לקבלת קצבה ממקור אחר, בלא שניתנה 

מור, תשולם לו קצבת נכות בהתאם הסכמת החברה המנהלת לאי הגשת ערעור כא

 , כאילו הוא זכאי לקצבה בסכום מירבי ממקור אחר.  55.6.1 לסעיף 

 קיזוז קצבת נכות ממקור אחר   55.6

פנסיה, הזכאי לקצבת נכות סכום קצבת הנכות שתשלם הקרן לעמית בקרן  55.6.1

ולקצבה ממקור אחר, בשל אותו אירוע מזכה, יהיה הסכום הגבוה מבין שני אלה, 

ובלבד שסכום קצבת הנכות שתשלם הקרן לא יעלה על הקצבה שמגיעה לעמית 

 :לולא הוראות סעיף זה

 מההכנסה הקובעת כשהיא מוכפלת בשיעור הנכות. 25% 55.6.1.1

מוכפלת בשיעור הנכות בניכוי בסיס מההכנסה הקובעת כשהיא  100% 55.6.1.2

 הקצבה לקיזוז.

עד לקבלת החלטה בתביעה לקבלת קצבה ממקור אחר או החלטה בערעור אם  55.6.2

מההכנסה הקובעת כשהיא  25%של הוגש, תשלם הקרן לעמית קצבה בסכום 

   .מוכפלת בשיעור הנכות

על אף האמור, הקרן תאפשר לעמית שהגיש תביעה לקבלת קצבה ממקור  55.6.2.1

טרם נתקבלה החלטה בתביעתו לקבלת קצבה ממקור אחר, לקבל אחר ו

מקדמה בסכום ההפרש שבין סכום קצבת נכות מלאה בקרן לבין סכום 

ה חודשים או המקדמה( למשך שש –)להלן  55.6.2 הקצבה לפי סעיף 

למשך שליש מתקופת הנכות שנקבעה בקרן, החל ממועד תחילת תשלום 

הקצבה בקרן, לפי התקופה הקצרה מבניהן. על החברה המנהלת להודיע 

לעמית שקיימת אפשרות כי המקדמה שתשולם לו תקוזז כמפורט בסעיף 

 להלן. 55.6.4 קטן 

אם זכאי עמית לקבלת קצבה ממקור אחר, וסכום הקצבאות ששולמו לעמית  55.6.3

מהקרן בתקופת תשלום המקדמה נמוך מסכום הקצבאות שהיה מגיע לו מהקרן 

בשל אותה תקופה על אף הזכאות לקבלת קצבה ממקור אחר, תשלם הקרן בסכום 

פת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן, את הפער שבין פעמי ובתוס-חד

, 55.6.2 הסכומים האמורים עבור החודשים שבהם שולמה קצבת נכות לפי סעיף 

 בניכוי המקדמה ככל ששולמה.

אם זכאי עמית לקבלת קצבה ממקור אחר, וסכום הקצבאות ששולמו לעמית  55.6.4

מהקרן בתקופת תשלום המקדמה עולה על סכום הקצבאות שהיה מגיע לו מהקרן 

בשל אותה תקופה נוכח הזכאות לקבלת קצבה ממקור אחר, תגבה הקרן את 

המקדמה ששולמה לעמית ביתר בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן, 

צבאות הנכות העתידיות שהוא זכאי להן, אלא אם בחר העמית לשלם את מק
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המקדמה כאמור  באמצעות תשלום  לקרן. אם לאחר גביית החוב מהקצבאות 

העתידיות נותר סכום כספי שלא הוחזר לקרן מתוך תשלומי המקדמה ששולמה 

ביתר, תנכה החברה המנהלת סכום זה מהסכום הצבור שעומד לזכות העמית. 

רה שבו הסכום הצבור העומד לזכות העמית אינו מספק לכיסוי הסכום הכספי במק

 כאמור לעיל, תפעל החברה המנהלת לגביית סכום זה מהעמית בדרכים אחרות.
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 החזרת כספים –פרק י' 

 הפסקת עבודת העמית אצל המעסיק .55

באחת מבין הפסיק העמית עבודתו אצל המעסיק, שלא עקב פרישה לפנסיה, יהיה רשאי לבחור 

 האפשרויות הבאות:

 המשך חברותו בקרן באמצעות תשלום דמי גמולים על פי תקנון הקרן. .55.1

ם בלבד כאמור שאירינכות ו תלפנסיי שמירת הכיסוי הביטוחיהמשך חברותו כעמית בקרן תוך  .55.2

 לתקנון הקרן. 20 בסעיף 

 .בקרן להפוך לעמית לא פעיל .55.3

 משיכת כספים מהקרן בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי והוראות פרק זה. .55.4

 החזרת כספים לעמית .56

 וכן עמית עצמאי ועמית לא פעיל 55 עמית שכיר שהופסקה העסקתו אצל מעסיק כאמור בסעיף  .56.1

יהיו רשאים, בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי  )למעט עמית הזכאי לקבל פנסיית נכות מהקרן(

ופרק זה, להמיר, בכל עת טרם פרישה לפנסיה, את הזכות לקבלת פנסיה בזכות לקבלת הכספים 

  .שהצטברו לזכותם בקרן

לתשלום  םו, זכאישאיריהוא או  –עמית שבחר במשיכת כספים מלאה כאמור לעיל, לא יהיו  .56.2

 פנסיה מהקרן.

עמית שבחר במשיכה חלקית של הכספים מהקרן, תקטין הקרן את יתרת הזכאות הצבורה  .56.3

של משיכה  חלק היתרה הצבורה שמקורו בדמי הגמולים שנמשכו. במקרההרשומה לזכותו בגובה 

 לתקנון הקרן. 25.3 של תגמולים, יעודכן שיעור הכיסוי הביטוחי כאמור בסעיף 

 עמית שאיריהחזרת כספים ל .57

ם שאירי, יהיו ה62.1.3  ם כאמור בסעיףשאירי תהעמית אינם זכאים לפנסיי שאיריבמקרים בהם  .57.1

 ן:זכאים למלוא יתרת הזכאות הצבורה הרשומה לזכות העמית שנפטר בהתאם לחלוקה שלהל

מיתרת הזכאות הצבורה תשולם  100% –בלבד  /אלמןלעמית אלמנה התיהי .57.1.1

 ./לאלמןלאלמנה

 -ו /אלמןמיתרת הזכאות הצבורה תשולם לאלמנה 90% –ויתום  /אלמןהיו לעמית אלמנה .57.1.2

 מיתרת הזכאות הצבורה תשולם ליתום. 10%

מיתרת הזכאות הצבורה תשולם  80% –יתומים ומעלה  2 -ו /אלמןהיו לעמית אלמנה .57.1.3

 מיתרת הזכאות הצבורה תשולם ליתומים בחלקים שווים ביניהם. 20% -ו/לאלמן לאלמנה

 מיתרת הזכאות הצבורה תשולם ליתום. 100% –היה לעמית יתום בלבד  .57.1.4

מיתרת הזכאות הצבורה תשולם ליתומים בחלקים  100% –היו לעמית שני יתומים ומעלה  .57.1.5

 שווים ביניהם.
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מיתרת הזכאות הצבורה  100%אלמן/נה, תוחזר ולא היו לעמית יתומים  58.1.6 .57.1.6

 להוריו.

שנה, תודיע  18ו היחידים יתום או יתומים וכולם מעל לגיל שאירינפטר עמית ובמועד פטירתו היו  .57.2

, באחת מאפשרויות המחייבת את כולם להם הקרן בכתב כי הם רשאים לבחור, בבחירה משותפת

 אלה:

  .הזכאות הצבורה של העמית משיכת יתרת .57.2.1

 .)לפי העניין( לתקנון הקרן 40 או  39  פיםם בהתאם להוראות סעישאיריקבלת פנסיית  .57.2.2

 םשאיריהחזרת כספים במקרה של פטירת עמית שלא הותיר  .58

ם במועד הפטירה, יוחזרו כספי העמית למוטביו בהתאם לבחירתו ואם לא שאירינפטר עמית ולא היו לו 

בחר, בחלקים שווים בינהם. נפטר אחד או יותר מהמוטבים לפני פטירת העמית, תשלם הקרן את חלקו 

לפטירת למוטבים שנותרו בחיים בחלקים יחסיים. לא מונו מוטבים או נפטרו כל המוטבים קודם 

  .םהעמית, יוחזרו כספי העמית ליורשי

 שלילת הזכות להחזרת כספים .59

פנסיית נכות, לא יהיו המקבל  עמיתכאמור וכן  עמיתשל  ושאיריאו  זקנהפנסיית המקבל עמית  .59.1

 למשיכת כספים מהקרן. זכאים

הקרן לא תחזיר כספים לאדם שבמעשהו או במחדלו המכוון יצר את העילה לקבלת כספים  .59.2

 מהקרן.

 החזרת כספים למעסיק .61

ו בפנסיה או בפיצויי שאיריהופסקה עבודת העמית אצל מעסיק בנסיבות המזכות אותו או את  .60.1

 פיטורים, לא יוחזרו כספים למעסיק.

לעיל ונמסרה לקרן בכתב,  60.1 הופסקה עבודת העמית אצל מעסיק שלא בנסיבות כאמור בסעיף  .60.2

ימים ממועד הפסקת העבודה, דרישת המעסיק להחזרת תשלומיו בשל רכיב הפיצויים,  60בתוך 

תמלא הקרן הוראתו אלא אם נקבע אחרת בהסכם העבודה החל על המעסיק או בהסכם שנערך 

מית או בהסכם ההצטרפות שהעמית צד לו או בטופס ההצטרפות לקרן ובכפוף בינו לבין הע

 להוראות ההסדר התחיקתי.

יובהר כי לא יוחזרו כספים למעסיק אם נמסר לקרן, בעת הצטרפות העמית, הסכם עבודה הקובע  .60.3

 זכאות בלא תנאי )כהגדרת המונח בתקנות מס הכנסה(. 

 .נות מס הכנסהתקביהיה כאמור ערך פדיון כספי הפיצויים  .60.4
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 הוראות כלליות –יא' פרק 

 בקשה לקבלת פנסיה .61

בקשה לקבלת פנסיה מהקרן תוגש בטופס הנהוג בקרן מעת לעת. לבקשה יצורפו מלוא המסמכים  .61.1

 הדרושים לבירור הבקשה.

הקרן תהיה רשאית לדרוש ממבקש הפנסיה פרטים ו/או מסמכים נוספים לצורך אישור הזכאות.  .61.2

ם, תהיה הקרן רשאית לעכב את תשלומי הפנסיה, כולם או מקצתם, על פי לא הומצאו האישורי

 שיקול דעתה.

נקבע תשלום על פי פרטים שנמסרו לקרן ולאחר מכן שונו פרטים אלה, תהיה הקרן רשאית לעדכן  .61.3

 . ןאו לבטל התשלום לפי העניי

והקרן החליטה לאחר מכן  הנעוצה במקבל הפנסיה סיבהמעוכב תשלום פנסיה, כולו או חלקו  .61.4

 לשלם את מלוא הפנסיה ו/או לחדש תשלומיה, ישאו התשלומים הפרשי הצמדה למדד בלבד.

 מינימום תסכומי פנסיי .62

 5% -היה סכום הפנסיה החודשי המגיע לעמית בעת זכאותו לראשונה לקבלת פנסיה, נמוך מ .62.1

 :ההוראות הבאותיחולו "סכום פנסיית מינימום"(,  –מהשכר הממוצע במשק )להלן 

פנסיה נמוכה מסכום פנסיית המינימום בניכוי דמי  תשלום -עמית הזכאי לפנסיית נכות .62.1.1

מההפרש שבין סכום פנסיית המינימום לבין הפנסיה המשולמת  6%ניהול בשיעור של עד 

 לעמית.

 -יהיה רשאי לבחור בין זקנהעמית הזכאי לפנסיית  .62.1.2

, ובלבד שלא  תרת הזכאות הצבורהפנסיה והוא יהיה זכאי למשיכת יאי תשלום  .62.1.2.1

 מועברים בגינו דמי גמולים לקרן.

דחיית פרישתו לפנסיה והמשך חברותו כעמית בקרן עד שיצבור פנסיה בסכום  .62.1.2.2

 השווה או עולה על סכום פנסיית המינימום.

 6% תשלום פנסיה נמוכה מסכום פנסיית המינימום בניכוי דמי ניהול בשיעור של עד .62.1.2.3

 לעמית הזכאי פנסיית המינימום לבין הפנסיה המשולמת מההפרש שבין סכום 

 לפנסיית זקנה.

עמית בעת זכאותם הראשונה לקבלת  שאיריהיה סכום הפנסיה החודשי הכולל המגיע ל .62.1.3

 יהיו רשאים לבחור בין: ם )כהגדרתו להלן(שאיריפנסיה נמוך מסכום פנסיית המינימום ל

 .לתקנון הקרן היתרה הצבורה בהתאםקבלת  .62.1.3.1

 6%פנסיה נמוכה מסכום פנסיית המינימום בניכוי דמי ניהול בשיעור של עד תשלום  .62.1.3.2

 העמית. שאירימההפרש שבין סכום פנסיית המינימום לבין הפנסיה המשולמת ל

סכום פנסיית המינימום כהגדרתה  –ם תהיה: לשאר יחיד שאיריפנסיית המינימום ל

 גדרתה לעיל.סכום פנסיית המינימום וה –ם או יותר שאירילעיל ולשני 

 

בחשבון הן את הפנסיה לה זכאים העמית או  ובחישוב סכום פנסיית המינימום ייקח .62.1.4

איילון ם מקרן הפנסיה שאירים  מהקרן והן את הפנסיה לה זכאים העמית או השאיריה

 פיסגה מנהלים. 
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 מועדי תשלום פנסיות .63

 החודש שחלף.בגין חודש  הראשון של כל העסקים  ביום פנסיה מכל סוג שהיא תשולם 

 עדכון הפנסיה .64

בחודש תשלום הפנסיה לעומת המדד לפיו הידוע הפנסיה תעודכן מדי חודש לפי שיעור שינוי המדד  .64.1

 עודכנה הפנסיה ששולמה בחודש קודם.

יעודכנו הפנסיות לפי שיעור  12 לאחר אישור המאזן האקטוארי כאמור בסעיף  אחת לתקופה .64.2

מגורמים דמוגרפיים. ובתום שנה יעודכנו הפנסיות בנוסף בגין עודף האקטוארי  העודף או הגירעון

או גירעון הנובע מתשואות ושיעורי ריבית להיוון המחושב בנפרד לפנסיונרים ולזכאים קיימים 

 .התקופתי. עדכון כאמור יחול על מי שקיבל פנסיה בקרן במועד המאזן האקטוארי לפנסיה

 איסור העברת הזכות לפנסיה .65

זכות לפנסיה ולקבלתה לפי תקנון הקרן, אינה ניתנת להעברה או לשעבוד או לעיקול או לערבות בכל דרך 

 שהיא.

 שלילת הזכות לפנסיה .66

, או טעות או זכויות עקב מרמה או הטעיה קיבל אדם מהקרן תשלומים כלשהם )לרבות פנסיה( .66.1

 רשאית הקרן לשלול או לבטל את הזכות או התשלום, כולו או חלקו.

סכום שהושג כאמור, רשאית הקרן לדרוש החזרתו, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק  .66.2

 .או תשואת הקרן לפי הגבוה מביניהם מיום תשלומווהצמדה פסיקת ריבית 

 קיזוז .67

 הסכומים שלהלן: לזכאים לפי התקנון את קזז מהתשלומים המגיעים הקרן רשאית ל .67.1

 מהפנסיונר.מהעמית או סכומים המגיעים לה  .67.1.1

 סכומים ששילמה הקרן בטעות או שלא כדין. .67.1.2

 יתרת הלוואה שנטל העמית מן הקרן. .67.1.3

אין באמור בסעיף זה בא למנוע מהקרן לתבוע בדרך אחרת כל סכום ששילמה לפנסיונר או  .67.2

לתקנון  66 סעיף  חבטעות או שלא כדין, לרבות סכומים שלקרן זכות להחזרתם מכוו, שאיריל

 הקרן.

 ראיות .68

קים, ממוחשבים וכיו"ב, בין כל מסמך הנמצא ברשות הקרן, לרבות מסמכים מצולמים ממוזערים, סרו

שמקורו קיים ובין שמקורו הושמד, מכל סיבה שהיא, יהיה בגדר מסמך מקורי וישמש ראיה קבילה 

 להוכחות קיומו ו/או תוכנו במסגרת היחסים שבין הקרן לבין העמית, בכל ערכאה.
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 הלוואות .69

ידי הנהלת החברה  הקרן תהא רשאית להעניק לעמיתים הלוואות, בתנאים שייקבעו מזמן לזמן על

 המנהלת והכל בכפוף להסדר התחיקתי.

 העברת כספים:   .71

אחרת, הכל בכפוף להסדר התחיקתי.  מועד ואופן  מקופת גמלהקרן תאפשר קבלה או העברת כספים 

 העברת הכספים יתבצע בהתאם להסדר התחיקתי.  

 הוראות מעבר :  .71

לא  , מוקדמת והיה לעמית בקרן עד מועד זה הגיע לגיל הפרישה 31/12/2007לתאריך לגבי עמית  שעד 

יחולו השינויים במקדמים הנדרשים לפי תקנון זה לגבי חישוב קצבת הזקנה הנגזרת מהסכום שנרשם 

 .בחוזר לזכותו של העמית  נכון למועד הקובע

ולא יחול על עמית שעבר מקופת גמל  1.1.2008הוראות המעבר יחולו רק על מי שהיה עמית בקרן ב 

 .60אחרי גיל  אחרת

 יישוב סכסוכים .72

בפני ידונו ם או מי מטעמם לבין הקרן, שאירית בין עמית או פנסיונר או וסכסוכים ומחלוק .72.1

 הערכאה השיפוטית המוסמכת.

ררות. הבורר ימונה על ידי והקרן רשאית בהסכמת הצדדים, להפנות סכסוכים ומחלוקות לב .72.2

ימים על זהות הבורר, ימונה הבורר על ידי  30הצדדים. אם הצדדים לא הגיעו להסכמה בתוך 

 המוסד לבוררות עסקית שליד לשכות המסחר.

 עלות הבוררות תחול על הצדדים בחלקים שווים. .72.3

תחולנה על דיוני הבוררות בפני  1968 –הוראות התוספת הראשונה לחוק הבוררות, התשכ"ח  .72.4

 למעט:

 ימים. 60ההוראה לפיה הבורר ימסור החלטתו בתוך  .72.4.1

 לפיה פסק דינו של הבורר ינומק.ההוראה  .72.4.2

 .ןהחלטת הבורר תהווה פסק בוררות לכל דבר ועניי .72.5
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 איילון פנסיה בע"מ  מערכת כללים לבירור ויישוב תביעות וטיפול בפניות הציבור –פרק יב' 

, מפורטת להלן מערכת הכללים לבירור ויישוב תביעות .  2011-9-5בהתאם להוראות חוזר גופים מוסדיים 

לגרוע מהוראות כל דין, החברה תפעל לבירור ויישוב תביעות בתום לב, בענייניות, ביסודיות,ביעילות,  מבלי

במקצועיות ,בהוגנות ובהתאם להוראות חוזרי האוצר ובהתאם לחובת הנאמנות של החברה כלפי כלל 

 עמיתיה בקרן.   

 כללים לבירור וליישוב תביעות ולטיפול בפניות ציבור :  .73

 ומידע בבירור תביעהמסמכים  .73.1

הפניה(,  -פנה אדם בקשר להגשת תביעה לחברה המנהלת או למי מטעמה )בפסקה זו  .73.1.1

תמסור לו החברה המנהלת בהקדם האפשרי ממועד הפניה, את המסמכים המפורטים 

  להלן, הרלבנטיים לסוג התביעה:

 מערכת הכללים של החברה המנהלת; .73.1.1.1

 ה;מסמך שבו יפורט הליך בירור ויישוב התביע .73.1.1.2

בדבר אופן הפעולה הנדרש מתובע;  הנחיות אלו יכללו, בין היתר, מידע הנחיות  .73.1.1.3

 שימושי לתובע ומסמכים הדרושים לבירור תביעתו; 

 פירוט המידע והמסמכים הנדרשים מתובע לשם בירור ויישוב תביעה; .73.1.1.4

 טופס הגשת תביעה, ככל שישנו, והנחיות לגבי מילויו; .73.1.1.5

 ( .73.6.1 סעיף )לפי הודעה על תקופת ההתיישנות  .73.1.1.6

 יפורסמו באתר האינטרנט של החברה המנהלת. (73.1.1 המסמכים המפורטים בפסקה ) .73.1.2

ברה המנהלת הודעת תשלום כאמור בסעיף קטן (, שלחה הח73.1.1 על אף האמור בפסקה ) .73.1.3

 (.73.1.1.6 ( עד )73.1.1.2 (,תהיה פטורה ממסירת המסמכים המפורטים בפסקה )73.1.1.3 )

(, הוריד הפונה את המסמכים האמורים שם מאתר 73.1.1 על אף האמור בפסקה ) .73.1.4

האינטרנט של החברה המנהלת, תהיה פטורה החברה המנהלת ממסירת המסמכים כאמור 

 (.73.1.1 בפסקה )

החברה המנהלת לא תדרוש מתובע מידע או מסמכים שתובע סביר אינו יכול להשיגם או  .73.1.5

אינו רשאי לקבלם, אלא אם כן יש לחברה המנהלת יסוד ממשי להניח שהמידע או 

 המסמכים כאמור נמצאים בידי התובע.

החברה המנהלת תמסור לתובע, בהקדם האפשרי מהמועד שבו נתקבל מידע או מסמך  .73.1.6

בקשר לתביעה אצלה או מי מטעמה, הודעה בכתב. בהודעה יצוין המסמך שנתקבל, מועד 

קבלתו, ויפורטו בה המידע והמסמכים אשר נדרשו וטרם הומצאו על ידי התובע. החברה 

קטן הודעת המשך בירור לפי סעיף המנהלת רשאית לשלוח הודעה כאמור במסגרת 

( 73.5.2.) 

מצאה החברה המנהלת כי דרושים לה מהתובע מידע ומסמכים נוספים לצורך בירור  .73.1.7

תביעה, תדרוש מסמכים אלו לא יאוחר מארבעה עשר ימי עסקים מהיום שהתברר לה 

 הצורך בהם. 



 

51 

 

 יוהודעה בדבר מהלך בירור התביעה ותוצאות  .73.2

על החברה המנהלת למסור לתובע, בתוך שלושים ימים מהיום שהיה בידיה כל המידע והמסמכים 

( אם טרם 73.5 שהיא דרשה מהתובע לשם בירור התביעה או עם תשלום התביעה ,הודעה לפי סעיף )

(, בהתאם לנסיבות העניין. דרשה החברה 73.4 ( או )73.3 מסרה הודעה כאמור, הודעה לפי סעיפים )

(,תחל 73.1.1.5 ת טופס הגשת תביעה כאמור בסעיף )המנהלת כי תביעה תוגש בכתב באמצעו

 .להימנות התקופה כאמור בסעיף קטן זה לא לפני שנתקבל הטופס בידי החברה המנהלת

ית של הקרן, אם הגיעה אליה תביעה לתשלום, יימסרו לתובע לא יאוחר החלטות הועדה הרפוא

משישים יום מיום שהגיע לידיה המסמך האחרון אותו דרשה לצורך קבלת החלטה או שישים יום 

 .ממועד הדיון האחרון בתביעה

 הודעת תשלום והודעת תשלום חלקי .73.3

התשלום הודעה בכתב תמסור לתובע במועד  -החליטה החברה המנהלת על תשלום תביעה  .73.3.1

הודעת תשלום( שתכלול, בין השאר, התייחסות לגבי העניינים הבאים, ככל שהם  -)להלן 

רלבנטיים או שתכלול הפנייה למסמכים בעניינים כאמור, שיצורפו להודעה )כגון חוות דעת 

 מומחה(:

 פירוט בדבר אופן החישוב; סכום המס שנוכה במקור, אופן -לגבי תשלום ערך פדיון  .73.3.1.1

חישובו וציון הוראות הדין שלפיהן חושב ונוכה; פירוט בדבר קיזוז סכומים אחרים 

שמגיעים לחברה המנהלת מאת התובע; המועד שבו היה בידי החברה המנהלת כל 

 המידע והמסמכים הדרושים לבירור התביעה. 

סכום  -(73.3.1.1 )לגבי קצבה יפורט, במועד התשלום הראשון, בנוסף לאמור בפסקה  .73.3.1.2

כאי התובע התשלום הראשון; מנגנון עדכון התשלומים; המועד הראשון שבשלו ז

רבית שבשלה זכאי התובע לתשלומים בכפוף להוראות לתשלום; משך התקופה המ

או הדין; משך התקופה עד לבדיקה מחודשת של זכאות; הכללים לבדיקה  התקנון

מחודשת של זכאות במהלך תקופת הזכאות לתשלומים; מנגנון הארכת תקופת 

 הזכאות לתשלומים.

החליטה החברה המנהלת על תשלום התביעה תוך דחיית חלק מהתביעה לגבי סכומים  .73.3.2

 -במועד התשלום הודעה בכתב )להלןתמסור לתובע  -שנדרשו או חלק מהעילות שנדרשו 

 הודעת תשלום חלקי( שבה שני חלקים כמפורט להלן:

בחלק זה יפורטו מרכיביו של התשלום שבו הכירה החברה המנהלת,  -החלק הראשון 

 (.73.3.1 הקבועות בפסקה )ויחולו לגביו ההוראות 

בחלק זה יפורטו הנימוקים העומדים בבסיס החלטתה של החברה המנהלת  -החלק השני 

 .(73.4 ) לדחות חלק מהתביעה, ויחולו לגביו ההוראות הקבועות בסעיף

 הודעת דחייה .73.4

הודעת דחייה(.  -תמסור לתובע הודעה בכתב )להלן  -החליטה החברה המנהלת על דחיית תביעה 

או הוראות  נימוקי הדחייה יכללו גם את התקנון, התניה או הסייג שנקבעו במועד ההצטרפות

 .שהדחייה נסמכת עליהםאשר בשלם נדחית התביעה, ככל הדין, 

 הודעת המשך בירור או הפסקת בירור .73.5
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תמסור לתובע הודעה  -סברה החברה המנהלת כי דרוש לה זמן נוסף לשם בירור התביעה  .73.5.1

הודעת המשך  -בכתב שבה יפורטו הסיבות בגינן נדרש לה זמן נוסף לבירור התביעה )להלן 

 בירור(.

ל מידע או מסמך נוסף הנדרש מהתובע על החברה המנהלת לציין בהודעת המשך בירור כ .73.5.2

 לשם בירור התביעה. 

תימסר לתובע לפחות כל תשעים ימים ועד למשלוח הודעת תשלום,  הודעת המשך בירור .73.5.3

הודעת תשלום חלקי, הודעת דחייה או הודעת פשרה, לפי העניין. אם בהודעת המשך 

ק, פטורה החברה הבירור הקודמת ועל פי תנאי התקנון נקבע מועד עתידי להערכת הנז

המנהלת ממשלוח הודעות המשך בירור נוספות עד למועד האמור, ובלבד שתישלח הודעת 

 המשך בירור לפחות לאחר שנה.

החברה המנהלת פטורה מחובתה לשלוח הודעות המשך בירור נוספות אם פנה התובע  .73.5.4

ור לערכאות משפטיות או אם לא הגיב התובע לאחר שנמסרו לו שתי הודעות המשך ביר

עוקבות הכוללות דרישה למידע או למסמך לשם בירור התביעה ובלבד שבהודעה האחרונה 

לתובע ציינה החברה המנהלת כי לא ימסרו לו הודעות נוספות אם לא יתקבלו ממנו 

 המסמכים הנדרשים או עד לקבלת תגובה אחרת.

 הודעה בדבר התיישנות תביעה .73.6

תכלול פסקה אשר בה תצוין  -ור ראשונה  הודעת תשלום, הודעת דחייה והודעת המשך ביר .73.6.1

בהבלטה מיוחדת תקופת התיישנות התביעה בהתאם להוראות הדין הרלוונטיות, וכן יצוין 

כי ככלל, הגשת התביעה לחברה המנהלת, אינה עוצרת את מרוץ ההתיישנות וכי רק הגשת 

 פסקת התיישנות(. -תביעה לבית משפט עוצרת את מרוץ ההתיישנות )להלן 

הודעה הנשלחת לתובע בנוגע לתביעת נכות במהלך השנה שקדמה למועד הצפוי  כל .73.6.2

להתיישנות התביעה תכלול פסקת התיישנות, את מועד קרות המחלה, התאונה או המום 

 המהווים את עילת התביעה, וכן יצוין בה כי מרוץ ההתיישנות החל במועד האמור.

שנשלחה לתובע  (73.6.1 )י פסקה לא כללה החברה המנהלת פסקת התיישנות בהודעה לפ .73.6.3

שלא במהלך השנה שקדמה למועד הצפוי להתיישנות יראו אותה כמי שהסכימה שתקופת 

הזמן שבין המועד הראשון שבו היה עליה לתת הודעה ובה פסקת התיישנות לבין המועד 

 התיישנות, לא תובא במניין תקופת ההתיישנות. שבו ניתנה בפועל הודעה ובה פסקת

 הסכמת החברה המנהלת בפסקה זו, תחול רק לגבי ההפרה הראשונה שלה.

שנשלחה לתובע  (73.6.1 לא כללה החברה המנהלת פסקת התיישנות בהודעה לפי פסקה ) .73.6.4

יראו אותה כמי שהסכימה שתקופת  –במהלך השנה שקדמה למועד הצפוי להתיישנות 

הזמן שבין מועד שליחת ההודעה הראשונה בשנה האמורה לבין המועד שבו שלחה הודעה 

שבה כלל פסקת התיישנות ואת מועד ההתיישנות, לא תובא במניין תקופת ההתיישנות. 

סכמת החברה המנהלת בפסקה זו, תחול רק לגבי ההפרה הראשונה שלה במהלך השנה ה

 שקדמה למועד ההתיישנות. 

 הודעה בעניין זכות השגה על החלטה .73.7
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 הודעת תשלום או הודעת דחייה תכלול פסקה המציינת בהבלטה מיוחדת את זכויות התובע הבאות:

להשיג על ההחלטה והדרך להגשת השגה, ככל שנקבעו בתקנון, לרבות זכותו להגיש חוות  .73.7.1

 דעת של מומחה מטעמו. 

להביא את השגתו בפני הממונה על פניות הציבור של החברה המנהלת, תוך ציון פרטי  .73.7.2

 הממונה והאופן שבו ניתן לפנות אליו.

ובכלל זה בפני ערכאה שיפוטית להשיג על החלטת החברה המנהלת בפני גורמים נוספים,  .73.7.3

 או בפני הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר.

 בדיקה מחודשת של זכאות .73.8

מנהלת לבדוק מחדש זכאותו של תובע לקבלת קצבת נכות, תפעל על פי הביקשה החברה  .73.8.1

 הכללים שנקבעו לכך בתקנון.

 כללים כאמור לעיל  יימסרו לתובע עם הודעת התשלום. .73.8.2

 ע לא יישא בעלויות בדיקה כאמור לעיל אשר תדרוש החברה המנהלת.התוב .73.8.3

החברה המנהלת לא תקטין ולא תפסיק את תשלומי הקצבה בעקבות בדיקה מחודשת של  .73.8.4

זכאות, אלא בהתאם לכללים שנקבעו לכך בתקנון ולאחר שהודיעה לתובע כי בכוונתה 

 הודעת שינוי(.  -להקטין או להפסיק את התשלומים )להלן 

א נקבעו כללים כאמור, תמסור החברה המנהלת לתובע הודעת שינוי לפחות שלושים ימים לפני ל

מועד הקטנת או הפסקת התשלומים אך לא יותר משישים ימים לפני המועד האמור, ובכל מקרה לא 

הראו כי יש להקטין או להפסיק את  (73.8.1 פסקה )לפני שממצאי הבדיקה שנעשתה לפי הוראות 

התשלומים. למען הסר ספק, אין באמור בפסקה זו כדי לגרוע מזכותה של החברה המנהלת לדרוש 

 השבת סכומים בגין תשלומים ששולמו ביתר טרם המועד האמור.

הנימוקים המונחים ביסוד החלטת החברה המנהלת להקטין או הודעת שינוי תכלול את כל  .73.8.5

להפסיק את תשלום הקצבה, ויחולו עליה ההוראות לעניין הודעת דחייה וחוות דעת 

 מומחה, בשינויים המחויבים.

 בירור תביעה בעזרת מומחה .73.9

חברה מנהלת שנעזרה לשם בירור תביעה במומחה הפוגש בתובע, תודיע על כך לתובע  .73.9.1

ר לתובע את תפקידו של המומחה בקשר לבירור התביעה, ותודיע לו כי זכותו מראש, תסבי

 להיות מיוצג או להיוועץ במומחה מטעמו במהלך בירור התביעה בעזרת המומחה.

( לא יחולו על החברה המנהלת הנעזרת בחוקר במסגרת חקירה 73.9.1 הוראות פסקה ) .73.9.2

 סמויה.

 .(73.1.1.2 )( יכול שתימסר במסגרת המסמך האמור בסעיף 73.9.1 הודעה לפי פסקה ) .73.9.3
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ובין אם הוא רה המנהלת ובין אם לאו, בין אם הוא עובד של החב -לעניין סעיף קטן זה, "מומחה" 

ועדה רפואית    ולמעט ומחה רפואי, אך למעט יועץ משפטי נפגש עם התובע ובין אם לאו, כגון מ

 בקרן פנסיה הפועלת מתוקף התקנון. 

מומחה כאמור לעיל לא ידחה תביעה במלואה או בחלקה ולא יציע פשרה אלא אם מדובר  .73.9.4

 בעובד החברה המנהלת, שעיקר עיסוקו יישוב תביעות.

 חוות דעת מומחה  .73.11

חוות דעת של מומחה שעליה מסתמכת החברה המנהלת לצורך יישוב התביעה, תיערך  .73.10.1

ן מקצועי, תהיה מנומקת, ותכלול את שמו, תוארו, השכלתו המקצועית ותפקידו של באופ

 המומחה, ואת רשימת כל המסמכים אשר המומחה הסתמך עליהם בעריכת חוות הדעת.

נסמכה החברה המנהלת על חוות דעת של מומחה במסגרת יישוב תביעה, תמסור החברה  .73.10.2

( 73.2 )עה הרלוונטית לפי סעיף קטן המנהלת את חוות הדעת לתובע במועד מסירת ההוד

לחוות הדעת תצורף רשימה של כל ההודעות והמסמכים שמסר  (.73.8 או לפי סעיף קטן )

התובע לחברה המנהלת או למומחה מטעמו לצורך כתיבת חוות הדעת, וכן כל מסמך נוסף 

 בקשתו. שעליו נסמכת חוות הדעת. ההודעות והמסמכים כאמור, יימסרו לתובע לפי

הייתה חוות הדעת של המומחה חסויה על פי דין, תמסור החברה המנהלת הודעה בכתב  .73.10.3

 .חסויהחוות הדעת כי  הא סבוריהלתובע שבה תסביר מדוע 

 היוועצות פנימית שלא עולה כדי חוות דעת, תתועד בתיק התביעה. .73.10.4

 (73.9 )כהגדרתו בסעיף קטן  -לעניין סעיף קטן זה, "מומחה" 

חוות דעת של מומחה כאמור לעיל לא תתייחס במישרין לזכות המבוטח לקבלת תגמולי   .73.10.5

 ביטוח .

 : וטיפול בפניות ציבור מתן תשובות .73.11

הציבור תשיב בכתב לכל פניה בכתב של תובע, בין אם נשלחה לממונה על פניות החברה המנהלת 

 ובין אם לגורם אחר בחברה המנהלת, לא יאוחר משלושים ימים ממועד קבלת הפניה.

 : מתן העתקים .73.12

החברה המנהלת תמסור לתובע, לפי בקשתו, העתק מהתקנון, בתוך ארבעה עשר ימי  .73.12.1

 עסקים ממועד קבלת הבקשה. 

החברה המנהלת רשאית להפנות את התובע ו/או מי מטעמו לנוסח התקנון המצוי באתר  .73.12.2

האינטרנט של החברה, אך בכל מקרה בו התובע ו/או מטעמו יבקש לקבל העתק מתקנון 

 (.73.12.1 החברה המנהלת בהתאם לפסקה )הקרן תפעל 

החברה המנהלת תמסור לתובע, לפי בקשתו, העתקים מכל מסמך אשר התובע חתום עליו,  .73.12.3

מכל מסמך אשר מסר התובע לחברה המנהלת, או מכל מסמך אשר התקבל אצל החברה 

 ת הבקשה.המנהלת מכוח הסכמת התובע, בתוך עשרים ואחד ימי עסקים ממועד קבל
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 שמירת מידע ומסמכים  .73.13

החברה המנהלת תשמור את כל המידע והמסמכים הנוגעים למבוטח, כל עוד הוא מבוטח  .73.13.1

 אצלו באותה קרן, ולמשך תקופה של לפחות שבע שנים לאחר שחדל להיות מבוטח כאמור.

, החברה המהלת תשמור את כל המידע 73.13.1 מבלי לגרוע מהוראות סעיף קטן  .73.13.2

והמסמכים הנוגעים לתביעה על פי תקנון או פוליסה ארוכת טווח או פוליסה מתחדשת, 

 למשך תקופה של לפחות שבע שנים ממועד היישוב הסופי של התביעה.

החברה המנהלת תשמור בגין כל תביעה רשומה 73.13.1 מבלי לגרוע מהוראות סעיף קטן  .73.13.3

מספר החשבון הכוללת, לפי העניין, את שם התובע , שם המבוטח, סוג ומהדורת התקנון, 

בקרן הפנסיה, מועד תחילת ביטוח ומועד וף ביטוח, מספר התביעה, אופן ומועד היישוב 

 הסופי של התביעה ) תשלום, תשלום חלקי או דחייה(.

יישמרו גם מועד וסכום התשלום  –בתשלום או בתשלום חלקי שהוא תשלום עיתי  .73.13.4

 הראשון, תקופת התשלום ומנגנון ההצמדה.

וואה בין המועדים והתקופות הקבועות בחוזר "יישוב תביעות וטיפול בפניות השטבלת  -נספח   .73.14

 .החברה המנהלתציבור" לבין המועדים והתקופות שנקבעו על ידי 

 

סעיף 

 תקנוןב
 הפעולה

המועד או 

התקופה 

 הקבועים בחוזר

המועד או 

התקופה לסוג 

 תביעה:

 נכות

המועד או התקופה 

לסוג תביעה: 

 שאירים

 ימי עסקים 14 ימי עסקים 14 ימי עסקים 14 דרישה מידע ומסמכים נוספים 73.1.7 

 73.2 
מסירת הודעה בדבר מהלך בירור 

 התביעה ותוצאותיו
ימים 30 ימים 30  ימים 30   

 73.5.3 
מסירת הודעת המשך בירור 

 תביעה
 ימים 90כל  ימים 90כל  ימים 90כל 

 73.8.4 
מסירת הודעת שינוי לגבי הקטנת 

 תשלומים עיתיים או הפסקתם
 ימים 30-60 ימים 30-60 ימים 30-60

 ימים 30 ימים 30 ימים 30 מענה בכתב לפניית ציבור 73.11 

 ימי עסקים 14 ימי עסקים 14 ימי עסקים 14 מסירת העתקים מהתקנון 73.12.1 

 73.12.3 
מסירת העתקים מכל מסמך 

 שעליו חתם התובע
 ימי עסקים 21 ימי עסקים 21 ימי עסקים 21

 
 

 שמירת דינים  :  .73.15

  –למען  הסר ספק מובהר בזאת כי                        

ההוראות שבמערכת כללים זו מוסיפות על הוראות כל דין , לרבות ההוראות הקבועות  .73.15.1

בחוזרים אחרים של הממונה על שוק ההון,הביטוח והחיסכון, ואין בהן כדי לגרוע 

 מהוראות כל דין כאמור. 
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אין בהוראות מערכת כללים זו כדי לגרוע מזכותו של המבוטח על פי כל דין, ובכלל זה  .73.15.2

 לחוק הפיקוח ביטוח.  108ע פיצוי לפי סעיף זכותו לתבו

 שונות :  .73.16

 .2011ליוני  -1מערכת הכללים תחול ביחס לתביעה שהוגשה לאחר ה  .73.16.1

יחולו על תביעה שנדונה  בבית משפט בהתאם לנסיבות העניין, 73.3 הוראות סעיף  .73.16.2

 בשינויים המחויבים.

 לא יחולו על תביעה שנדונה בבית משפט. 73.7 ,73.6  ,73.5  ,73.2  ,73.1 הוראות סעיפים .73.16.3

 תביעה תתברר לפי מערכת הכללים אשר תהיה תקפה במועד שבו הוגשה התביעה. .73.16.4
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 בסיסימסלול  – 1/א נספח

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

נספח א/3 - מסלול עתיר ביטוח נכות ושאיריםנספח א/1 - מסלול בסיסי

67)64)אישה )גיל פרישה:67) גבר )גיל פרישה:גיל

הורהיתומיםבן זוגשאריםסיעודינכותהורהיתומיםבן זוגשאריםסיעודינכותכניסה

1675.0%100.0%100.0%60.0%30.0%20.0%75.0%100.0%100.0%60.0%30.0%20.0%

1775.0%100.0%100.0%60.0%30.0%20.0%75.0%100.0%100.0%60.0%30.0%20.0%

1875.0%100.0%100.0%60.0%30.0%20.0%75.0%100.0%100.0%60.0%30.0%20.0%

1975.0%100.0%100.0%60.0%30.0%20.0%75.0%100.0%100.0%60.0%30.0%20.0%

2075.0%100.0%100.0%60.0%30.0%20.0%75.0%100.0%98.7%59.2%29.6%19.7%

2175.0%100.0%100.0%60.0%30.0%20.0%75.0%100.0%94.0%56.4%28.2%18.8%

2275.0%100.0%100.0%60.0%30.0%20.0%75.0%100.0%89.6%53.7%26.9%17.9%

2375.0%100.0%100.0%60.0%30.0%20.0%75.0%100.0%85.4%51.2%25.6%17.1%

2475.0%100.0%98.3%59.0%29.5%19.7%75.0%100.0%81.3%48.8%24.4%16.3%

2575.0%100.0%93.8%56.3%28.1%18.8%75.0%100.0%77.5%46.5%23.2%15.5%

2675.0%100.0%89.5%53.7%26.8%17.9%73.8%98.3%73.8%44.3%22.1%14.8%

2775.0%100.0%84.5%50.7%25.4%16.9%70.3%93.7%70.3%42.2%21.1%14.1%

2875.0%100.0%80.5%48.3%24.1%16.1%66.7%89.0%66.7%40.0%20.0%13.3%

2975.0%100.0%76.6%45.9%23.0%15.3%63.5%84.7%63.5%38.1%19.1%12.7%

3072.9%97.3%72.9%43.8%21.9%14.6%60.4%80.6%60.4%36.3%18.1%12.1%

3169.5%92.7%69.5%41.7%20.9%13.9%57.4%76.6%57.4%34.5%17.2%11.5%

3266.2%88.3%66.2%39.7%19.9%13.2%54.5%72.7%54.5%32.7%16.4%10.9%

3363.0%84.1%63.0%37.8%18.9%12.6%51.8%69.0%51.8%31.1%15.5%10.4%

3460.0%80.0%60.0%36.0%18.0%12.0%49.1%65.4%49.1%29.4%14.7%9.8%

3557.0%76.0%57.0%34.2%17.1%11.4%46.5%62.0%46.5%27.9%13.9%9.3%

3654.2%72.2%54.2%32.5%16.3%10.8%44.0%58.7%44.0%26.4%13.2%8.8%

3751.0%68.0%51.0%30.6%15.3%10.2%41.6%55.5%41.6%25.0%12.5%8.3%

3848.4%64.5%48.4%29.0%14.5%9.7%39.3%52.4%39.3%23.6%11.8%7.9%

3945.8%61.1%45.8%27.5%13.7%9.2%37.1%49.4%37.1%22.3%11.1%7.4%

4043.3%57.8%43.3%26.0%13.0%8.7%34.9%46.6%34.9%21.0%10.5%7.0%

4140.9%54.6%40.9%24.5%12.3%8.2%32.9%43.8%32.9%19.7%9.9%6.6%

4238.6%51.5%38.6%23.2%11.6%7.7%30.8%41.1%30.8%18.5%9.3%6.2%

4336.3%48.5%36.3%21.8%10.9%7.3%28.9%38.5%28.9%17.3%8.7%5.8%

4434.2%45.6%34.2%20.5%10.3%6.8%27.0%36.0%27.0%16.2%8.1%5.4%

4532.1%42.8%32.1%19.2%9.6%6.4%25.2%33.6%25.2%15.1%7.6%5.0%

4630.0%40.1%30.0%18.0%9.0%6.0%23.5%31.3%23.5%14.1%7.0%4.7%

4727.8%37.1%27.8%16.7%8.4%5.6%21.8%29.0%21.8%13.1%6.5%4.4%

4826.0%34.6%26.0%15.6%7.8%5.2%20.2%26.9%20.2%12.1%6.0%4.0%

4924.2%32.2%24.2%14.5%7.2%4.8%18.6%24.8%18.6%11.1%5.6%3.7%

5022.4%29.9%22.4%13.4%6.7%4.5%17.1%22.7%17.1%10.2%5.1%3.4%

5120.7%27.6%20.7%12.4%6.2%4.1%15.6%20.8%15.6%9.3%4.7%3.1%

5219.1%25.5%19.1%11.5%5.7%3.8%14.2%18.9%14.2%8.5%4.2%2.8%

5317.5%23.4%17.5%10.5%5.3%3.5%12.8%17.0%12.8%7.7%3.8%2.6%

5416.0%21.4%16.0%9.6%4.8%3.2%11.4%15.2%11.4%6.9%3.4%2.3%

5514.6%19.4%14.6%8.7%4.4%2.9%10.1%13.5%10.1%6.1%3.0%2.0%

5613.0%17.4%13.0%7.8%3.9%2.6%8.9%11.8%8.9%5.3%2.7%1.8%

5711.6%15.5%11.6%7.0%3.5%2.3%7.7%10.2%7.7%4.6%2.3%1.5%

5810.3%13.8%10.3%6.2%3.1%2.1%6.5%8.6%6.5%3.9%1.9%1.3%

599.1%12.1%9.1%5.4%2.7%1.8%5.3%7.1%5.3%3.2%1.6%1.1%

607.8%10.4%7.8%4.7%2.4%1.6%4.2%5.6%4.2%2.5%1.3%0.8%

616.6%8.9%6.6%4.0%2.0%1.3%3.1%4.2%3.1%1.9%0.9%0.6%

625.5%7.3%5.5%3.3%1.6%1.1%2.1%2.7%2.1%1.2%0.6%0.4%

634.3%5.8%4.3%2.6%1.3%0.9%1.0%1.4%1.0%0.6%0.3%0.2%

643.2%4.3%3.2%1.9%1.0%0.6%1.0%1.4%1.0%0.6%0.3%0.2%

652.1%2.8%2.1%1.3%0.6%0.4%1.0%1.4%1.0%0.6%0.3%0.2%

661.0%1.4%1.0%0.6%0.3%0.2%1.0%1.4%1.0%0.6%0.3%0.2%
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 מוקדמת פרישה מסלול -  2/א נספח

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

נספח א/2 - פרישה מוקדמת

60)אישה )גיל פרישה:60) גבר )גיל פרישה:גיל

הורהיתומיםבן זוגשאריםסיעודינכותהורהיתומיםבן זוגשאריםסיעודינכותכניסה

1675.0%100.0%93.8%56.3%28.1%18.8%75.0%100.0%93.7%56.2%28.1%18.7%

1775.0%100.0%89.4%53.6%26.8%17.9%75.0%100.0%89.3%53.6%26.8%17.9%

1875.0%100.0%85.2%51.1%25.6%17.0%75.0%100.0%85.1%51.1%25.5%17.0%

1975.0%100.0%81.2%48.7%24.4%16.2%75.0%100.0%81.1%48.6%24.3%16.2%

2075.0%100.0%77.4%46.4%23.2%15.5%75.0%100.0%77.2%46.3%23.2%15.4%

2173.7%98.3%73.7%44.2%22.1%14.7%73.6%98.1%73.6%44.1%22.1%14.7%

2270.3%93.7%70.3%42.2%21.1%14.1%70.1%93.4%70.1%42.0%21.0%14.0%

2367.1%89.4%67.1%40.2%20.1%13.4%66.8%89.1%66.8%40.1%20.0%13.4%

2463.9%85.3%63.9%38.4%19.2%12.8%63.7%84.9%63.7%38.2%19.1%12.7%

2560.9%81.2%60.9%36.6%18.3%12.2%60.6%80.8%60.6%36.4%18.2%12.1%

2658.0%77.3%58.0%34.8%17.4%11.6%57.7%76.9%57.7%34.6%17.3%11.5%

2754.8%73.1%54.8%32.9%16.5%11.0%54.8%73.1%54.8%32.9%16.4%11.0%

2852.1%69.5%52.1%31.3%15.6%10.4%51.9%69.2%51.9%31.1%15.6%10.4%

2949.5%65.9%49.5%29.7%14.8%9.9%49.2%65.6%49.2%29.5%14.8%9.8%

3046.9%62.5%46.9%28.1%14.1%9.4%46.7%62.2%46.7%28.0%14.0%9.3%

3144.4%59.3%44.4%26.7%13.3%8.9%44.2%58.9%44.2%26.5%13.3%8.8%

3242.1%56.1%42.1%25.2%12.6%8.4%41.8%55.7%41.8%25.1%12.5%8.4%

3339.8%53.0%39.8%23.9%11.9%8.0%39.5%52.7%39.5%23.7%11.8%7.9%

3437.5%50.1%37.5%22.5%11.3%7.5%37.3%49.7%37.3%22.4%11.2%7.5%

3535.4%47.2%35.4%21.2%10.6%7.1%35.1%46.9%35.1%21.1%10.5%7.0%

3633.3%44.5%33.3%20.0%10.0%6.7%33.1%44.1%33.1%19.8%9.9%6.6%

3731.2%41.6%31.2%18.7%9.4%6.2%31.1%41.5%31.1%18.7%9.3%6.2%

3829.3%39.0%29.3%17.6%8.8%5.9%29.2%38.9%29.2%17.5%8.8%5.8%

3927.4%36.5%27.4%16.4%8.2%5.5%27.3%36.4%27.3%16.4%8.2%5.5%

4025.6%34.1%25.6%15.4%7.7%5.1%25.5%34.1%25.5%15.3%7.7%5.1%

4123.9%31.8%23.9%14.3%7.2%4.8%23.8%31.8%23.8%14.3%7.1%4.8%

4222.2%29.6%22.2%13.3%6.7%4.4%22.2%29.5%22.2%13.3%6.6%4.4%

4320.6%27.4%20.6%12.3%6.2%4.1%20.5%27.4%20.5%12.3%6.2%4.1%

4419.0%25.4%19.0%11.4%5.7%3.8%19.0%25.3%19.0%11.4%5.7%3.8%

4517.5%23.3%17.5%10.5%5.3%3.5%17.5%23.3%17.5%10.5%5.2%3.5%

4616.0%21.4%16.0%9.6%4.8%3.2%16.0%21.4%16.0%9.6%4.8%3.2%

4714.5%19.4%14.5%8.7%4.4%2.9%14.6%19.5%14.6%8.8%4.4%2.9%

4813.2%17.6%13.2%7.9%4.0%2.6%13.3%17.7%13.3%8.0%4.0%2.7%

4912.1%16.1%11.9%7.1%3.6%2.4%12.0%16.0%12.0%7.2%3.6%2.4%

5011.2%14.9%10.6%6.4%3.2%2.1%10.7%14.3%10.7%6.4%3.2%2.1%

5110.4%13.8%9.4%5.6%2.8%1.9%9.5%12.6%9.5%5.7%2.8%1.9%

529.6%12.7%8.2%4.9%2.5%1.6%8.3%11.0%8.3%5.0%2.5%1.7%

538.8%11.7%7.1%4.2%2.1%1.4%7.1%9.5%7.1%4.3%2.1%1.4%

548.0%10.7%6.0%3.6%1.8%1.2%6.0%8.0%6.0%3.6%1.8%1.2%

557.3%9.7%5.5%3.3%1.6%1.1%5.1%6.8%4.9%3.0%1.5%1.0%

566.5%8.7%4.9%2.9%1.5%1.0%4.4%5.9%3.9%2.3%1.2%0.8%

575.8%7.7%4.4%2.6%1.3%0.9%3.8%5.1%2.9%1.7%0.9%0.6%

585.2%6.9%3.9%2.3%1.2%0.8%3.2%4.3%2.4%1.5%0.7%0.5%

594.5%6.0%3.4%2.0%1.0%0.7%2.7%3.6%2.0%1.2%0.6%0.4%
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 ושאירים נכות ביטוח עתיר מסלול -  3/א נספח

 

 
 

 

נספח א/5 - עתיר ביטוח נכותנספח א/3 - מסלול עתיר ביטוח נכות ושאירים

64)אישה )גיל פרישה:67) גבר )גיל פרישה:גיל

הורהיתומיםבן זוגשאריםסיעודינכותהורהיתומיםבן זוגשאריםסיעודינכותכניסה

1675.0%100.0%100.0%60.0%30.0%20.0%75.0%100.0%100.0%60.0%30.0%20.0%

1775.0%100.0%100.0%60.0%30.0%20.0%75.0%100.0%100.0%60.0%30.0%20.0%

1875.0%100.0%100.0%60.0%30.0%20.0%75.0%100.0%100.0%60.0%30.0%20.0%

1975.0%100.0%100.0%60.0%30.0%20.0%75.0%100.0%100.0%60.0%30.0%20.0%

2075.0%100.0%100.0%60.0%30.0%20.0%75.0%100.0%100.0%60.0%30.0%20.0%

2175.0%100.0%100.0%60.0%30.0%20.0%75.0%100.0%100.0%60.0%30.0%20.0%

2275.0%100.0%100.0%60.0%30.0%20.0%75.0%100.0%100.0%60.0%30.0%20.0%

2375.0%100.0%100.0%60.0%30.0%20.0%75.0%100.0%100.0%60.0%30.0%20.0%

2475.0%100.0%100.0%60.0%30.0%20.0%75.0%100.0%100.0%60.0%30.0%20.0%

2575.0%100.0%100.0%60.0%30.0%20.0%75.0%100.0%100.0%60.0%30.0%20.0%

2675.0%100.0%100.0%60.0%30.0%20.0%75.0%100.0%100.0%60.0%30.0%20.0%

2775.0%100.0%100.0%60.0%30.0%20.0%75.0%100.0%100.0%60.0%30.0%20.0%

2875.0%100.0%100.0%60.0%30.0%20.0%75.0%100.0%100.0%60.0%30.0%20.0%

2975.0%100.0%100.0%60.0%30.0%20.0%75.0%100.0%100.0%60.0%30.0%20.0%

3075.0%100.0%100.0%60.0%30.0%20.0%75.0%100.0%100.0%60.0%30.0%20.0%

3175.0%100.0%100.0%60.0%30.0%20.0%75.0%100.0%100.0%60.0%30.0%20.0%

3275.0%100.0%100.0%60.0%30.0%20.0%75.0%100.0%100.0%60.0%30.0%20.0%

3375.0%100.0%100.0%60.0%30.0%20.0%75.0%100.0%100.0%60.0%30.0%20.0%

3475.0%100.0%100.0%60.0%30.0%20.0%75.0%100.0%100.0%60.0%30.0%20.0%

3575.0%100.0%100.0%60.0%30.0%20.0%75.0%100.0%100.0%60.0%30.0%20.0%

3675.0%100.0%100.0%60.0%30.0%20.0%75.0%100.0%100.0%60.0%30.0%20.0%

3775.0%100.0%100.0%60.0%30.0%20.0%75.0%100.0%100.0%60.0%30.0%20.0%

3875.0%100.0%100.0%60.0%30.0%20.0%75.0%100.0%100.0%60.0%30.0%20.0%

3975.0%100.0%100.0%60.0%30.0%20.0%75.0%100.0%100.0%60.0%30.0%20.0%

4075.0%100.0%100.0%60.0%30.0%20.0%75.0%100.0%100.0%60.0%30.0%20.0%

4175.0%100.0%100.0%60.0%30.0%20.0%75.0%100.0%100.0%60.0%30.0%20.0%

4275.0%100.0%100.0%60.0%30.0%20.0%75.0%100.0%100.0%60.0%30.0%20.0%

4375.0%100.0%94.4%56.7%28.3%18.9%75.0%100.0%100.0%60.0%30.0%20.0%

4475.0%100.0%87.1%52.2%26.1%17.4%75.0%100.0%100.0%60.0%30.0%20.0%

4575.0%100.0%79.9%48.0%24.0%16.0%75.0%100.0%100.0%60.0%30.0%20.0%

4673.9%98.6%73.9%44.4%22.2%14.8%75.0%100.0%100.0%60.0%30.0%20.0%

4770.3%93.7%70.3%42.2%21.1%14.1%75.0%100.0%100.0%60.0%30.0%20.0%

4866.8%89.0%66.8%40.1%20.0%13.4%75.0%100.0%100.0%60.0%30.0%20.0%

4963.5%84.6%63.5%38.1%19.0%12.7%75.0%100.0%100.0%60.0%30.0%20.0%

5060.4%80.5%60.4%36.2%18.1%12.1%75.0%100.0%100.0%60.0%30.0%20.0%

5157.5%76.7%57.5%34.5%17.3%11.5%75.0%100.0%100.0%60.0%30.0%20.0%

5254.9%73.1%54.9%32.9%16.5%11.0%75.0%100.0%100.0%60.0%30.0%20.0%

5352.4%69.9%52.4%31.5%15.7%10.5%75.0%100.0%97.5%58.5%29.3%19.5%

5450.3%67.1%50.3%30.2%15.1%10.1%75.0%100.0%95.2%57.1%28.6%19.0%

5548.4%64.5%48.4%29.0%14.5%9.7%75.0%100.0%94.1%56.4%28.2%18.8%

5646.8%62.4%46.8%28.1%14.0%9.4%75.0%100.0%94.2%56.5%28.3%18.8%

5747.0%62.6%47.0%28.2%14.1%9.4%75.0%100.0%94.5%56.7%28.3%18.9%

5845.9%61.1%45.9%27.5%13.8%9.2%75.0%100.0%97.4%58.4%29.2%19.5%

5945.1%60.1%45.1%27.0%13.5%9.0%75.0%100.0%100.0%60.0%30.0%20.0%

6044.6%59.5%44.6%26.8%13.4%8.9%75.0%100.0%100.0%60.0%30.0%20.0%

6144.4%59.2%44.4%26.6%13.3%8.9%75.0%100.0%100.0%60.0%30.0%20.0%

6244.6%59.4%44.6%26.7%13.4%8.9%75.0%100.0%100.0%60.0%30.0%20.0%

6345.3%60.4%45.3%27.2%13.6%9.1%75.0%100.0%100.0%60.0%30.0%20.0%

6446.6%62.2%46.6%28.0%14.0%9.3%

6548.8%65.0%48.8%29.3%14.6%9.8%

6652.2%69.6%52.2%31.3%15.7%10.4%
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 שאירים ביטוח עתיר מסלול -  4/א נספח

 
 

 
 

נספח א/6 - עתיר חסכוןנספח א/4 - עתיר ביטוח שארים

64)אישה )גיל פרישה:67) גבר )גיל פרישה:גיל

הורהיתומיםבן זוגשאריםסיעודינכותהורהיתומיםבן זוגשאריםסיעודינכותכניסה

1637.5%50.0%100.0%60.0%30.0%20.0%37.5%50.0%100.0%60.0%30.0%20.0%

1737.5%50.0%100.0%60.0%30.0%20.0%37.5%50.0%100.0%60.0%30.0%20.0%

1837.5%50.0%100.0%60.0%30.0%20.0%37.5%50.0%100.0%60.0%30.0%20.0%

1937.5%50.0%100.0%60.0%30.0%20.0%37.5%50.0%100.0%60.0%30.0%20.0%

2037.5%50.0%100.0%60.0%30.0%20.0%37.5%50.0%100.0%60.0%30.0%20.0%

2137.5%50.0%100.0%60.0%30.0%20.0%37.5%50.0%100.0%60.0%30.0%20.0%

2237.5%50.0%100.0%60.0%30.0%20.0%37.5%50.0%100.0%60.0%30.0%20.0%

2337.5%50.0%100.0%60.0%30.0%20.0%37.5%50.0%100.0%60.0%30.0%20.0%

2437.5%50.0%100.0%60.0%30.0%20.0%37.5%50.0%100.0%60.0%30.0%20.0%

2537.5%50.0%100.0%60.0%30.0%20.0%37.5%50.0%100.0%60.0%30.0%20.0%

2637.5%50.0%100.0%60.0%30.0%20.0%36.9%49.2%100.0%60.0%30.0%20.0%

2737.5%50.0%100.0%60.0%30.0%20.0%35.2%46.9%100.0%60.0%30.0%20.0%

2837.5%50.0%100.0%60.0%30.0%20.0%33.4%44.5%100.0%60.0%30.0%20.0%

2937.5%50.0%100.0%60.0%30.0%20.0%31.8%42.4%100.0%60.0%30.0%20.0%

3036.5%48.6%100.0%60.0%30.0%20.0%30.2%40.3%100.0%60.0%30.0%20.0%

3134.8%46.3%100.0%60.0%30.0%20.0%28.7%38.3%100.0%60.0%30.0%20.0%

3233.1%44.1%100.0%60.0%30.0%20.0%27.3%36.4%100.0%60.0%30.0%20.0%

3331.5%42.0%100.0%60.0%30.0%20.0%25.9%34.5%100.0%60.0%30.0%20.0%

3430.0%40.0%100.0%60.0%30.0%20.0%24.5%32.7%100.0%60.0%30.0%20.0%

3528.5%38.0%100.0%60.0%30.0%20.0%23.2%31.0%100.0%60.0%30.0%20.0%

3627.1%36.1%100.0%60.0%30.0%20.0%22.0%29.3%100.0%60.0%30.0%20.0%

3725.5%34.0%100.0%60.0%30.0%20.0%20.8%27.7%100.0%60.0%30.0%20.0%

3824.2%32.2%100.0%60.0%30.0%20.0%19.7%26.2%100.0%60.0%30.0%20.0%

3922.9%30.5%100.0%60.0%30.0%20.0%18.5%24.7%100.0%60.0%30.0%20.0%

4021.7%28.9%100.0%60.0%30.0%20.0%17.5%23.3%100.0%60.0%30.0%20.0%

4120.5%27.3%100.0%60.0%30.0%20.0%16.4%21.9%100.0%60.0%30.0%20.0%

4219.3%25.7%100.0%60.0%30.0%20.0%15.4%20.6%100.0%60.0%30.0%20.0%

4318.2%24.2%100.0%60.0%30.0%20.0%14.5%19.3%100.0%60.0%30.0%20.0%

4417.1%22.8%100.0%60.0%30.0%20.0%13.5%18.0%100.0%60.0%30.0%20.0%

4516.0%21.4%100.0%60.0%30.0%20.0%12.6%16.8%100.0%60.0%30.0%20.0%

4615.0%20.0%100.0%60.0%30.0%20.0%11.7%15.7%100.0%60.0%30.0%20.0%

4713.9%18.6%100.0%60.0%30.0%20.0%10.9%14.5%100.0%60.0%30.0%20.0%

4813.0%17.3%100.0%60.0%30.0%20.0%10.1%13.4%100.0%60.0%30.0%20.0%

4912.1%16.1%100.0%60.0%30.0%20.0%9.3%12.4%100.0%60.0%30.0%20.0%

5011.2%14.9%98.1%58.8%29.4%19.6%8.5%11.4%100.0%60.0%30.0%20.0%

5110.4%13.8%93.3%56.0%28.0%18.7%7.8%10.4%100.0%60.0%30.0%20.0%

529.6%12.7%88.8%53.3%26.6%17.8%7.1%9.4%100.0%60.0%30.0%20.0%

538.8%11.7%84.6%50.8%25.4%16.9%6.4%8.5%100.0%60.0%30.0%20.0%

548.0%10.7%80.8%48.5%24.2%16.2%5.7%7.6%100.0%60.0%30.0%20.0%

557.3%9.7%77.3%46.4%23.2%15.5%5.1%6.8%100.0%60.0%30.0%20.0%

566.5%8.7%74.2%44.5%22.3%14.8%4.4%5.9%100.0%60.0%30.0%20.0%

575.8%7.7%75.8%45.5%22.7%15.2%3.8%5.1%100.0%60.0%30.0%20.0%

585.2%6.9%72.8%43.7%21.9%14.6%3.2%4.3%100.0%60.0%30.0%20.0%

594.5%6.0%70.2%42.1%21.1%14.0%2.7%3.6%100.0%60.0%30.0%20.0%

603.9%5.2%67.7%40.6%20.3%13.5%2.1%2.8%100.0%60.0%30.0%20.0%

613.3%4.4%65.1%39.1%19.5%13.0%1.6%2.1%100.0%60.0%30.0%20.0%

622.7%3.7%62.9%37.7%18.9%12.6%1.0%1.4%100.0%60.0%30.0%20.0%

632.2%2.9%61.0%36.6%18.3%12.2%0.5%0.7%100.0%60.0%30.0%20.0%

641.6%2.2%59.5%35.7%17.8%11.9%

651.1%1.4%58.3%35.0%17.5%11.7%

660.5%0.7%57.6%34.6%17.3%11.5%
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  נכות ביטוח עתיר מסלול -  5/א נספח

 
 

 
 
 
 
 
 
 

נספח א/4 - עתיר ביטוח שאריםנספח א/5 - עתיר ביטוח נכות

64)אישה )גיל פרישה:67) גבר )גיל פרישה:גיל

הורהיתומיםבן זוגשאריםסיעודינכותהורהיתומיםבן זוגשאריםסיעודינכותכניסה

1675.0%100.0%37.5%22.5%15.0%7.5%75.0%100.0%37.5%22.5%15.0%7.5%

1775.0%100.0%37.5%22.5%15.0%7.5%75.0%100.0%37.5%22.5%15.0%7.5%

1875.0%100.0%37.5%22.5%15.0%7.5%75.0%100.0%37.5%22.5%15.0%7.5%

1975.0%100.0%37.5%22.5%15.0%7.5%75.0%100.0%37.5%22.5%15.0%7.5%

2075.0%100.0%37.5%22.5%15.0%7.5%75.0%100.0%37.0%22.2%14.8%7.4%

2175.0%100.0%37.5%22.5%15.0%7.5%75.0%100.0%35.3%21.2%14.1%7.1%

2275.0%100.0%37.5%22.5%15.0%7.5%75.0%100.0%33.6%20.1%13.4%6.7%

2375.0%100.0%37.5%22.5%15.0%7.5%75.0%100.0%32.0%19.2%12.8%6.4%

2475.0%100.0%36.9%22.1%14.7%7.4%75.0%100.0%30.5%18.3%12.2%6.1%

2575.0%100.0%35.2%21.1%14.1%7.0%75.0%100.0%29.0%17.4%11.6%5.8%

2675.0%100.0%33.5%20.1%13.4%6.7%75.0%100.0%27.7%16.6%11.1%5.5%

2775.0%100.0%31.7%19.0%12.7%6.3%75.0%100.0%26.4%15.8%10.5%5.3%

2875.0%100.0%30.2%18.1%12.1%6.0%75.0%100.0%25.0%15.0%10.0%5.0%

2975.0%100.0%28.7%17.2%11.5%5.7%75.0%100.0%23.8%14.3%9.5%4.8%

3075.0%100.0%27.4%16.4%10.9%5.5%75.0%100.0%22.7%13.6%9.1%4.5%

3175.0%100.0%26.1%15.6%10.4%5.2%75.0%100.0%21.5%12.9%8.6%4.3%

3275.0%100.0%24.8%14.9%9.9%5.0%75.0%100.0%20.5%12.3%8.2%4.1%

3375.0%100.0%23.6%14.2%9.5%4.7%75.0%100.0%19.4%11.6%7.8%3.9%

3475.0%100.0%22.5%13.5%9.0%4.5%75.0%100.0%18.4%11.0%7.4%3.7%

3575.0%100.0%21.4%12.8%8.6%4.3%75.0%100.0%17.4%10.5%7.0%3.5%

3675.0%100.0%20.3%12.2%8.1%4.1%75.0%100.0%16.5%9.9%6.6%3.3%

3775.0%100.0%19.1%11.5%7.7%3.8%75.0%100.0%15.6%9.4%6.2%3.1%

3875.0%100.0%18.1%10.9%7.3%3.6%75.0%100.0%14.7%8.8%5.9%2.9%

3975.0%100.0%17.2%10.3%6.9%3.4%75.0%100.0%13.9%8.3%5.6%2.8%

4075.0%100.0%16.2%9.7%6.5%3.2%75.0%100.0%13.1%7.9%5.2%2.6%

4175.0%100.0%15.3%9.2%6.1%3.1%75.0%100.0%12.3%7.4%4.9%2.5%

4275.0%100.0%14.5%8.7%5.8%2.9%75.0%100.0%11.6%6.9%4.6%2.3%

4375.0%100.0%13.6%8.2%5.5%2.7%75.0%100.0%10.8%6.5%4.3%2.2%

4475.0%100.0%12.8%7.7%5.1%2.6%75.0%100.0%10.1%6.1%4.1%2.0%

4575.0%100.0%12.0%7.2%4.8%2.4%75.0%100.0%9.5%5.7%3.8%1.9%

4675.0%100.0%11.3%6.8%4.5%2.3%75.0%100.0%8.8%5.3%3.5%1.8%

4775.0%100.0%10.4%6.3%4.2%2.1%75.0%100.0%8.2%4.9%3.3%1.6%

4875.0%100.0%9.7%5.8%3.9%1.9%75.0%100.0%7.6%4.5%3.0%1.5%

4975.0%100.0%9.1%5.4%3.6%1.8%75.0%100.0%7.0%4.2%2.8%1.4%

5075.0%100.0%8.4%5.0%3.4%1.7%75.0%100.0%6.4%3.8%2.6%1.3%

5175.0%100.0%7.8%4.7%3.1%1.6%75.0%100.0%5.8%3.5%2.3%1.2%

5275.0%100.0%7.2%4.3%2.9%1.4%75.0%100.0%5.3%3.2%2.1%1.1%

5375.0%100.0%6.6%3.9%2.6%1.3%75.0%100.0%4.8%2.9%1.9%1.0%

5475.0%100.0%6.0%3.6%2.4%1.2%75.0%100.0%4.3%2.6%1.7%0.9%

5575.0%100.0%5.5%3.3%2.2%1.1%75.0%100.0%3.8%2.3%1.5%0.8%

5675.0%100.0%4.9%2.9%2.0%1.0%75.0%100.0%3.3%2.0%1.3%0.7%

5775.0%100.0%4.4%2.6%1.7%0.9%75.0%100.0%2.9%1.7%1.1%0.6%

5875.0%100.0%3.9%2.3%1.5%0.8%75.0%100.0%2.4%1.5%1.0%0.5%

5975.0%100.0%3.4%2.0%1.4%0.7%75.0%100.0%2.0%1.2%0.8%0.4%

6075.0%100.0%2.9%1.8%1.2%0.6%75.0%100.0%1.6%0.9%0.6%0.3%

6175.0%100.0%2.5%1.5%1.0%0.5%75.0%100.0%1.2%0.7%0.5%0.2%

6275.0%100.0%2.1%1.2%0.8%0.4%75.0%100.0%0.8%0.5%0.3%0.2%

6375.0%100.0%1.6%1.0%0.7%0.3%75.0%100.0%0.4%0.2%0.2%0.1%

6475.0%100.0%1.2%0.7%0.5%0.2%

6575.0%100.0%0.8%0.5%0.3%0.2%

6675.0%100.0%0.4%0.2%0.2%0.1%
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  חסכון עתיר מסלול -  6/א נספח

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

נספח א/2 - פרישה מוקדמתנספח א/6 - עתיר חסכון

60)אישה )גיל פרישה:60) גבר )גיל פרישה:גיל

הורהיתומיםבן זוגשאריםסיעודינכותהורהיתומיםבן זוגשאריםסיעודינכותכניסה

1637.5%50.0%37.5%22.5%15.0%7.5%37.5%50.0%37.5%22.5%15.0%7.5%

1737.5%50.0%37.5%22.5%15.0%7.5%37.5%50.0%37.5%22.5%15.0%7.5%

1837.5%50.0%37.5%22.5%15.0%7.5%37.5%50.0%37.5%22.5%15.0%7.5%

1937.5%50.0%37.5%22.5%15.0%7.5%37.5%50.0%37.5%22.5%15.0%7.5%

2037.5%50.0%37.5%22.5%15.0%7.5%37.5%50.0%37.0%22.2%14.8%7.4%

2137.5%50.0%37.5%22.5%15.0%7.5%37.5%50.0%35.3%21.2%14.1%7.1%

2237.5%50.0%37.5%22.5%15.0%7.5%37.5%50.0%33.6%20.1%13.4%6.7%

2337.5%50.0%37.5%22.5%15.0%7.5%37.5%50.0%32.0%19.2%12.8%6.4%

2437.5%50.0%36.9%22.1%14.7%7.4%37.5%50.0%30.5%18.3%12.2%6.1%

2537.5%50.0%35.2%21.1%14.1%7.0%37.5%50.0%29.0%17.4%11.6%5.8%

2637.5%50.0%33.5%20.1%13.4%6.7%36.9%49.2%27.7%16.6%11.1%5.5%

2737.5%50.0%31.7%19.0%12.7%6.3%35.2%46.9%26.4%15.8%10.5%5.3%

2837.5%50.0%30.2%18.1%12.1%6.0%33.4%44.5%25.0%15.0%10.0%5.0%

2937.5%50.0%28.7%17.2%11.5%5.7%31.8%42.4%23.8%14.3%9.5%4.8%

3036.5%48.6%27.4%16.4%10.9%5.5%30.2%40.3%22.7%13.6%9.1%4.5%

3134.8%46.3%26.1%15.6%10.4%5.2%28.7%38.3%21.5%12.9%8.6%4.3%

3233.1%44.1%24.8%14.9%9.9%5.0%27.3%36.4%20.5%12.3%8.2%4.1%

3331.5%42.0%23.6%14.2%9.5%4.7%25.9%34.5%19.4%11.6%7.8%3.9%

3430.0%40.0%22.5%13.5%9.0%4.5%24.5%32.7%18.4%11.0%7.4%3.7%

3528.5%38.0%21.4%12.8%8.6%4.3%23.2%31.0%17.4%10.5%7.0%3.5%

3627.1%36.1%20.3%12.2%8.1%4.1%22.0%29.3%16.5%9.9%6.6%3.3%

3725.5%34.0%19.1%11.5%7.7%3.8%20.8%27.7%15.6%9.4%6.2%3.1%

3824.2%32.2%18.1%10.9%7.3%3.6%19.7%26.2%14.7%8.8%5.9%2.9%

3922.9%30.5%17.2%10.3%6.9%3.4%18.5%24.7%13.9%8.3%5.6%2.8%

4021.7%28.9%16.2%9.7%6.5%3.2%17.5%23.3%13.1%7.9%5.2%2.6%

4120.5%27.3%15.3%9.2%6.1%3.1%16.4%21.9%12.3%7.4%4.9%2.5%

4219.3%25.7%14.5%8.7%5.8%2.9%15.4%20.6%11.6%6.9%4.6%2.3%

4318.2%24.2%13.6%8.2%5.5%2.7%14.5%19.3%10.8%6.5%4.3%2.2%

4417.1%22.8%12.8%7.7%5.1%2.6%13.5%18.0%10.1%6.1%4.1%2.0%

4516.0%21.4%12.0%7.2%4.8%2.4%12.6%16.8%9.5%5.7%3.8%1.9%

4615.0%20.0%11.3%6.8%4.5%2.3%11.7%15.7%8.8%5.3%3.5%1.8%

4713.9%18.6%10.4%6.3%4.2%2.1%10.9%14.5%8.2%4.9%3.3%1.6%

4813.0%17.3%9.7%5.8%3.9%1.9%10.1%13.4%7.6%4.5%3.0%1.5%

4912.1%16.1%9.1%5.4%3.6%1.8%9.3%12.4%7.0%4.2%2.8%1.4%

5011.2%14.9%8.4%5.0%3.4%1.7%8.5%11.4%6.4%3.8%2.6%1.3%

5110.4%13.8%7.8%4.7%3.1%1.6%7.8%10.4%5.8%3.5%2.3%1.2%

529.6%12.7%7.2%4.3%2.9%1.4%7.1%9.4%5.3%3.2%2.1%1.1%

538.8%11.7%6.6%3.9%2.6%1.3%6.4%8.5%4.8%2.9%1.9%1.0%

548.0%10.7%6.0%3.6%2.4%1.2%5.7%7.6%4.3%2.6%1.7%0.9%

557.3%9.7%5.5%3.3%2.2%1.1%5.1%6.8%3.8%2.3%1.5%0.8%

566.5%8.7%4.9%2.9%2.0%1.0%4.4%5.9%3.3%2.0%1.3%0.7%

575.8%7.7%4.4%2.6%1.7%0.9%3.8%5.1%2.9%1.7%1.1%0.6%

585.2%6.9%3.9%2.3%1.5%0.8%3.2%4.3%2.4%1.5%1.0%0.5%

594.5%6.0%3.4%2.0%1.4%0.7%2.7%3.6%2.0%1.2%0.8%0.4%
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  נכות לסיכום חודשית עלות מקדם -' ב נספח

 

  

מקדם עלות חודשית לסיכון נכות

לנכה 1,000 ₪ לחודש )רווק או נשוי(

תשלומים

606764גיל פרישה

אישהאישהגבראישהגברמין

גיל

180.8778    0.6220   0.8849    0.6276     0.6256        

190.9161    0.6623   0.9243    0.6688     0.6665        

200.9145    0.7023   0.9234    0.7098     0.7072        

210.9671    0.7955   0.9777    0.8050     0.8017        

221.0206    0.8484   1.0331    0.8597     0.8557        

231.0750    0.9452   1.0898    0.9593     0.9543        

241.1303    1.0439   1.1476    1.0613     1.0551        

251.1862    1.1444   1.2065    1.1657     1.1581        

261.2428    1.2467   1.2666    1.2724     1.2633        

271.3433    1.3955   1.3719    1.4275     1.4161        

281.4013    1.5010   1.4345    1.5394     1.5257        

291.5037    1.6536   1.5435    1.7006     1.6838        

301.5624    1.8078   1.6085    1.8649     1.8446        

311.6660    2.0101   1.7206    2.0806     2.0554        

321.7698    2.1667   1.8345    2.2512     2.2210        

331.9193    2.3710   1.9973    2.4736     2.4369        

342.0228    2.6231   2.1144    2.7493     2.7041        

352.1715    2.8270   2.2810    2.9781     2.9239        

362.3189    3.0772   2.4492    3.2600     3.1944        

372.4643    3.3730   2.6186    3.5957     3.5157        

382.6068    3.6647   2.7886    3.9338     3.8370        

392.7917    3.9504   3.0089    4.2733     4.1571        

403.0641    4.2760   3.3302    4.6654     4.5251        

413.4213    4.6385   3.7533    5.1094     4.9396        

423.8131    5.0337   4.2270    5.6044     5.3983        

434.1894    5.4096   4.6988    6.0954     5.8475        

444.6361    5.8079   5.2689    6.6328     6.3344        

455.1001    6.1757   5.8832    7.1607     6.8040        

465.3551    6.5964   6.2826    7.7812     7.3517        

475.6183    7.0131   6.7195    8.4362     7.9199        

485.8801    7.4133   7.1895    9.1195     8.4999        

496.2092    7.7823   7.7876    9.8237     9.0816        

506.5059    8.1030   8.4044    10.5397    9.6530        

516.7526    8.3933   9.0309    11.3074    10.2459      

526.9988    8.6237   9.7529    12.1116    10.8399      

537.1423    8.7268   10.4573  12.8851    11.3676      

547.1845    8.7009   11.1743  13.6573    11.8467      

557.0033    8.5008   11.7466  14.4026    12.2445      

566.5791    8.0721   12.1615  15.0913    12.5228      

575.9227    7.3381   12.5304  15.7314    12.6717      

584.8800    6.0958   12.8211  16.2762    12.6317      

593.1147    3.8949   13.0337  16.6332    12.3053      

6013.0478  16.7827    11.6462      

6112.8846  16.6853    10.5339      

6212.8455  16.2483    8.6861        

6312.4857  15.3371    5.4968        

6411.5762  13.9685    

659.8098    11.5746    

666.3954    7.3605     

השיעורים עפ"י לוח פ7 ו-פ9 בהתאם ליום תחילת תשלומי הנכות עפ"י האמור בחוזר

סעיף :  26

המקדמים כוללים בתחשיב הכפלת הפנסיה בחדשים הרביעי, החמישי והשישי לנכות 

)פרנצ'זה( בהתאם לאמור בתקנון.



 

65 

 

 ₪( 111,111עלות סיכונים למקרה מוות לגבר )לסכום בסיכון  - 1/'ג נספח

 
 

 
 

גיל 

19501955196019651970197519801985199019952000בהפקדה

18-       -       -       -       -       -        -        -        -        -        1.7841   

19-       -       -       -       -       -        -        -        -        -        2.1199   

20-       -       -       -       -       -        -        -        -        3.0371   2.8187   

21-       -       -       -       -       -        -        -        -        2.9003   2.7025   

22-       -       -       -       -       -        -        -        -        2.6714   2.4974   

23-       -       -       -       -       -        -        -        -        2.5169   2.3646   

24-       -       -       -       -       -        -        -        -        2.4080   2.2716   

25-       -       -       -       -       -        -        -        2.4813   2.3382   2.2141   

26-       -       -       -       -       -        -        -        2.4404   2.3090   2.1948   

27-       -       -       -       -       -        -        -        2.4197   2.2951   2.1867   

28-       -       -       -       -       -        -        -        2.4200   2.2962   2.1884   

29-       -       -       -       -       -        -        -        2.4471   2.3246   2.2180   

30-       -       -       -       -       -        -        2.5825   2.4452   2.3257   2.2216   

31-       -       -       -       -       -        -        2.5888   2.4562   2.3407   2.2400   

32-       -       -       -       -       -        -        2.5916   2.4652   2.3549   2.2587   

33-       -       -       -       -       -        -        2.5937   2.4722   2.3661   2.2735   

34-       -       -       -       -       -        -        2.6004   2.4817   2.3780   2.2874   

35-       -       -       -       -       -        2.7364   2.6063   2.4926   2.3932   2.3063   

36-       -       -       -       -       -        2.9177   2.7864   2.6715   2.5708   2.4827   

37-       -       -       -       -       -        3.1030   2.9689   2.8515   2.7486   2.6584   

38-       -       -       -       -       -        3.3232   3.1881   3.0695   2.9654   2.8740   

39-       -       -       -       -       -        3.5651   3.4280   3.3076   3.2017   3.1087   

40-       -       -       -       -       3.9969   3.8340   3.6908   3.5649   3.4541   3.3568   

41-       -       -       -       -       4.3042   4.1311   3.9790   3.8452   3.7276   3.6242   

42-       -       -       -       -       4.6463   4.4589   4.2943   4.1497   4.0226   3.9110   

43-       -       -       -       -       4.9877   4.7826   4.6026   4.4446   4.3061   4.1845   

44-       -       -       -       -       5.3981   5.1802   4.9890   4.8212   4.6740   4.5448   

45-       -       -       -       6.0611  5.7918   5.5557   5.3488   5.1674   5.0084   4.8690   

46-       -       -       -       6.5518  6.2509   5.9876   5.7573   5.5558   5.3794   5.2251   

47-       -       -       -       7.0849  6.7499   6.4573   6.2017   5.9785   5.7836   5.6133   

48-       -       -       -       7.7189  7.3383   7.0067   6.7177   6.4659   6.2465   6.0554   

49-       -       -       -       8.3654  7.9244   7.5415   7.2090   6.9203   6.6696   6.4519   

50-       -       -       9.6003  9.0320  8.5396   8.1129   7.7432   7.4229   7.1453   6.9048   

51-       -       -       10.44309.8062  9.2555   8.7794   8.3676   8.0116   7.7037   7.4375   

52-       -       -       11.295810.56169.9292   9.3843   8.9148   8.5104   8.1620   7.8618   

53-       -       -       12.250111.398110.6670  10.0397  9.5015   9.0397   8.6435   8.3035   

54-       -       -       13.281312.354111.5594  10.8781  10.2941  9.7935   9.3644   8.9966   

55-       -       15.569414.327513.267012.3613  11.5879  10.9275  10.3635  9.8819   9.4706   

56-       -       16.740815.359414.182813.1807  12.3271  11.6001  10.9809  10.4535  10.0042  

57-       -       18.133016.616715.327314.2306  13.2980  12.5048  11.8303  11.2567  10.7688  

58-       -       19.466817.823316.427515.2421  14.2353  13.3802  12.6539  12.0371  11.5133  

59-       -       20.553418.854117.410416.1838  15.1416  14.2561  13.5038  12.8646  12.3215  

60-       23.687021.641519.902418.423717.1665  16.0976  15.1887  14.4160  13.7589  13.2003  

61-       25.371123.199721.354019.785218.4517  17.3182  16.3547  15.5358  14.8397  14.2481  

62-       27.339725.032623.071521.404619.9877  18.7834  17.7597  16.8896  16.1500  15.5213  

63-       29.345426.961024.931623.204421.7344  20.4833  19.4185  18.5122  17.7409  17.0845  

64-       31.584129.162827.097225.335123.8319  22.5495  21.4556  20.5224  19.7263  19.0471  

6536.966933.977531.426629.249927.392525.8075  24.4550  23.3009  22.3161  21.4757  20.7587  

6639.516436.475033.874731.651829.751328.1265  26.7375  25.5500  24.5347  23.6668  22.9247  

עלות סיכונים  למקרה מוות לגבר - לסכום בסיכון של 100,000 ₪ 
סעיף :  26

שנת לידה

הערה: עלות הריסק לעמית פעיל להבטחת פנסיית שאירים לאלמנה תחושב על ידי הכפלת הסכום בסיכון לפטירה במקדם המתאים בטבלה 
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 (₪ 111,111 בסיכון)לסכום  לאישה מוות למקרה סיכונים עלות - 2/'ג נספח

 

 
 

גיל 

19501955196019651970197519801985199019952000בהפקדה

18-       -       -       -       -       -        -        -        -        -        0.5423    

19-       -       -       -       -       -        -        -        -        -        0.7465    

20-       -       -       -       -       -        -        -        -        0.9146   0.8238    

21-       -       -       -       -       -        -        -        -        0.8392   0.7613    

22-       -       -       -       -       -        -        -        -        0.7910   0.7203    

23-       -       -       -       -       -        -        -        -        0.7581   0.6925    

24-       -       -       -       -       -        -        -        -        0.7470   0.6846    

25-       -       -       -       -       -        -        -        0.8111   0.7386   0.6771    

26-       -       -       -       -       -        -        -        0.8149   0.7418   0.6797    

27-       -       -       -       -       -        -        -        0.8357   0.7624   0.7002    

28-       -       -       -       -       -        -        -        0.8639   0.7871   0.7221    

29-       -       -       -       -       -        -        -        0.8963   0.8157   0.7475    

30-       -       -       -       -       -        -        1.0353   0.9362   0.8524   0.7817    

31-       -       -       -       -       -        -        1.1004   0.9971   0.9098   0.8360    

32-       -       -       -       -       -        -        1.1691   1.0610   0.9696   0.8923    

33-       -       -       -       -       -        -        1.2349   1.1255   1.0328   0.9543    

34-       -       -       -       -       -        -        1.3002   1.1899   1.0963   1.0169    

35-       -       -       -       -       -        1.5114   1.3804   1.2690   1.1744   1.0939    

36-       -       -       -       -       -        1.5898   1.4572   1.3443   1.2482   1.1664    

37-       -       -       -       -       -        1.6903   1.5518   1.4338   1.3334   1.2480    

38-       -       -       -       -       -        1.8011   1.6559   1.5324   1.4271   1.3375    

39-       -       -       -       -       -        1.9396   1.7875   1.6580   1.5476   1.4536    

40-       -       -       -       -       2.2828   2.0956   1.9360   1.7999   1.6839   1.5850    

41-       -       -       -       -       2.4352   2.2404   2.0742   1.9324   1.8115   1.7083    

42-       -       -       -       -       2.6113   2.4070   2.2327   2.0840   1.9570   1.8486    

43-       -       -       -       -       2.7696   2.5552   2.3723   2.2161   2.0829   1.9692    

44-       -       -       -       -       2.9358   2.7051   2.5086   2.3412   2.1986   2.0771    

45-       -       -       -       3.3756  3.0833   2.8348   2.6236   2.4440   2.2913   2.1616    

46-       -       -       -       3.5747  3.2538   2.9817   2.7511   2.5556   2.3898   2.2494    

47-       -       -       -       3.7925  3.4416   3.1448   2.8939   2.6817   2.5023   2.3506    

48-       -       -       -       4.0621  3.6771   3.3523   3.0782   2.8470   2.6519   2.4873    

49-       -       -       -       4.3685  3.9450   3.5884   3.2882   3.0355   2.8227   2.6436    

50-       -       -       5.2427  4.6870  4.2202   3.8282   3.4989   3.2224   2.9901   2.7951    

51-       -       -       5.6401  5.0248  4.5094   4.0776   3.7159   3.4129   3.1590   2.9464    

52-       -       -       6.0824  5.4017  4.8327   4.3573   3.9599   3.6279   3.3503   3.1184    

53-       -       -       6.5388  5.7847  5.1562   4.6324   4.1957   3.8318   3.5285   3.2757    

54-       -       -       7.0366  6.2056  5.5146   4.9400   4.4621   4.0647   3.7343   3.4595    

55-       -       8.6174  7.5294  6.6262  5.8764   5.2540   4.7373   4.3084   3.9523   3.6568    

56-       -       9.3213  8.1360  7.1532  6.3383   5.6626   5.1023   4.6378   4.2525   3.9331    

57-       -       10.06488.7758  7.7083  6.8241   6.0919   5.4854   4.9832   4.5672   4.2227    

58-       -       10.86619.4681  8.3114  7.3544   6.5625   5.9072   5.3651   4.9165   4.5453    

59-       -       11.792510.26679.0056  7.9632   7.1017   6.3896   5.8010   5.3146   4.9125    

60-       14.684012.682511.03019.6659  8.5396   7.6098   6.8421   6.2083   5.6850   5.2530    

61-       15.896313.714911.915910.43229.2086   8.1994   7.3672   6.6808   6.1148   5.6480    

62-       17.042414.685512.744011.14479.8273   8.7422   7.8483   7.1120   6.5055   6.0059    

63-       18.243715.708113.621411.904110.4908  9.3277   8.3706   7.5828   6.9346   6.4011    

64-       19.487816.773014.540612.704811.1951  9.9536   8.9327   8.0932   7.4029   6.8351    

6524.391920.866117.967815.585313.626912.0170  10.6936  9.6058   8.7116   7.9765   7.3722    

6626.172122.420919.337116.802014.718013.0048  11.5965  10.4387  9.4869   8.7045   8.0613    

הערה: עלות הריסק לעמיתה פעילה להבטחת פנסיית שאירים לאלמן תחושב על ידי הכפלת הסכום בסיכון לפטירה במקדם המתאים בטבלה 

עלות סיכונים  למקרה מוות לאישה - לסכום בסיכון של 100,000 ₪ 
סעיף :  26

שנת לידה
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 מקדמים לחישוב הסכום בסיכון בגין פנסיית שאירים לאלמנת פעיל - 1/'ד נספח

 

  
 
 

גיל 

1950195519601965197019751980198519901995בהפקדה

18-     -     -     -     -      -      -      -      -      301.01  

19-     -     -     -     -      -      -      -      -      301.06  

20-     -     -     -     -      -      -      -      -      301.11  

21-     -     -     -     -      -      -      -      -      301.16  

22-     -     -     -     -      -      -      -      -      300.25  

23-     -     -     -     -      -      -      -      299.03  299.32  

24-     -     -     -     -      -      -      -      298.05  298.35  

25-     -     -     -     -      -      -      -      297.04  297.34  

26-     -     -     -     -      -      -      -      295.99  296.29  

27-     -     -     -     -      -      -      -      294.89  295.21  

28-     -     -     -     -      -      -      293.37  293.75  294.08  

29-     -     -     -     -      -      -      292.18  292.57  292.91  

30-     -     -     -     -      -      -      290.94  291.35  291.69  

31-     -     -     -     -      -      -      289.66  290.08  290.43  

32-     -     -     -     -      -      -      288.33  288.76  289.12  

33-     -     -     -     -      -      286.43  286.96  287.40  287.77  

34-     -     -     -     -      -      284.99  285.53  285.98  286.37  

35-     -     -     -     -      -      283.50  284.05  284.52  284.91  

36-     -     -     -     -      -      281.96  282.53  283.00  283.41  

37-     -     -     -     -      -      280.36  280.94  281.43  281.85  

38-     -     -     -     -      277.99  278.70  279.30  279.81  280.24  

39-     -     -     -     -      276.26  276.99  277.61  278.13  278.57  

40-     -     -     -     -      274.46  275.21  275.85  276.38  276.84  

41-     -     -     -     -      272.60  273.37  274.03  274.58  275.04  

42-     -     -     -     -      270.68  271.47  272.14  272.71  273.19  

43-     -     -     -     267.72 268.69  269.50  270.19  270.78  271.27  

44-     -     -     -     265.63 266.63  267.47  268.18  268.78  269.28  

45-     -     -     -     263.47 264.50  265.36  266.09  266.71  267.23  

46-     -     -     -     261.24 262.29  263.18  263.94  264.57  265.11  

47-     -     -     -     258.93 260.01  260.93  261.70  262.36  262.91  

48-     -     -     255.23256.54 257.66  258.60  259.39  260.06  260.63  

49-     -     -     252.72254.07 255.21  256.18  257.00  257.69  258.27  

50-     -     -     250.12251.51 252.68  253.68  254.52  255.22  255.82  

51-     -     -     247.43248.86 250.07  251.09  251.95  252.67  253.29  

52-     -     -     244.65246.12 247.36  248.40  249.29  250.03  250.66  

53-     -     240.02241.78243.29 244.56  245.63  246.54  247.30  247.95  

54-     -     237.00238.82240.36 241.66  242.76  243.69  244.47  245.13  

55-     -     233.89235.75237.33 238.66  239.79  240.74  241.54  242.22  

56-     -     230.68232.58234.20 235.56  236.72  237.69  238.51  239.20  

57-     -     227.36229.31230.96 232.35  233.54  234.53  235.37  236.08  

58-     221.60223.94225.92227.61 229.04  230.24  231.26  232.12  232.85  

59-     218.19220.56222.57224.27 225.72  226.94  227.97  228.84  229.57  

60-     214.70217.09219.12220.84 222.30  223.53  224.58  225.46  226.20  

61-     211.12213.53215.57217.31 218.78  220.03  221.08  221.97  222.72  

62-     207.46209.88211.94213.68 215.17  216.42  217.48  218.37  219.13  

63200.89203.73206.15208.21209.96 211.45  212.71  213.77  214.67  215.43  

64197.07199.90202.32204.39206.14 207.63  208.89  209.95  210.85  211.61  

65193.19196.01198.41200.47202.22 203.70  204.96  206.02  206.92  207.68  

66189.23192.03194.42196.46198.19 199.67  200.92  201.98  202.87  203.63  

מקדמים לחישוב הסכום בסיכון בגין פנסיית שאירים לאלמנת פעיל
סעיף :  26

שנת לידה

הערה: הסכום בסיכון יחושב על ידי הכפלת סכום הפנסיה לאלמנה במקדם המתאים בטבלה
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 מקדמים לחישוב הסכום בסיכון בגין פנסיית שאירים לאלמן פעילה - 2/'ד נספח

 

 
 

גיל 

בהפקדה 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995

18 -      -      -      -      -      -      -      -      -      291.43 

19 -      -      -      -      -      -      -      -      -      290.26 

20 -      -      -      -      -      -      -      -      -      289.04 

21 -      -      -      -      -      -      -      -      -      287.76 

22 -      -      -      -      -      -      -      -      -      286.43 

23 -      -      -      -      -      -      -      -      284.62 285.05 

24 -      -      -      -      -      -      -      -      283.18 283.61 

25 -      -      -      -      -      -      -      -      281.67 282.12 

26 -      -      -      -      -      -      -      -      280.11 280.57 

27 -      -      -      -      -      -      -      -      278.50 278.96 

28 -      -      -      -      -      -      -      276.26 276.82 277.30 

29 -      -      -      -      -      -      -      274.50 275.07 275.57 

30 -      -      -      -      -      -      -      272.68 273.27 273.77 

31 -      -      -      -      -      -      -      270.79 271.39 271.91 

32 -      -      -      -      -      -      -      268.82 269.44 269.98 

33 -      -      -      -      -      -      266.05 266.79 267.42 267.98 

34 -      -      -      -      -      -      263.92 264.68 265.34 265.91 

35 -      -      -      -      -      -      261.72 262.50 263.18 263.76 

36 -      -      -      -      -      -      259.44 260.25 260.94 261.55 

37 -      -      -      -      -      -      257.09 257.92 258.64 259.26 

38 -      -      -      -      -      253.68 254.66 255.51 256.25 256.89 

39 -      -      -      -      -      251.14 252.15 253.03 253.79 254.45 

40 -      -      -      -      -      248.51 249.55 250.46 251.24 251.92 

41 -      -      -      -      -      245.80 246.87 247.81 248.61 249.32 

42 -      -      -      -      -      243.00 244.11 245.07 245.90 246.62 

43 -      -      -      -      238.81 240.11 241.25 242.24 243.09 243.84 

44 -      -      -      -      235.78 237.13 238.30 239.31 240.20 240.96 

45 -      -      -      -      232.67 234.05 235.25 236.30 237.20 237.99 

46 -      -      -      -      229.45 230.87 232.11 233.18 234.12 234.92 

47 -      -      -      -      226.14 227.59 228.86 229.97 230.93 231.75 

48 -      -      -      221.00 222.72 224.21 225.52 226.65 227.63 228.48 

49 -      -      -      217.43 219.19 220.73 222.06 223.22 224.23 225.10 

50 -      -      -      213.76 215.56 217.13 218.50 219.69 220.72 221.61 

51 -      -      -      209.97 211.81 213.42 214.81 216.03 217.09 218.00 

52 -      -      -      206.06 207.95 209.59 211.02 212.26 213.34 214.27 

53 -      -      199.85 202.04 203.96 205.64 207.10 208.37 209.47 210.42 

54 -      -      195.66 197.89 199.85 201.56 203.05 204.34 205.46 206.43 

55 -      -      191.35 193.62 195.61 197.35 198.87 200.19 201.33 202.32 

56 -      -      186.90 189.21 191.24 193.01 194.56 195.90 197.06 198.07 

57 -      -      182.30 184.66 186.72 188.53 190.10 191.47 192.65 193.68 

58 -      175.46 178.14 180.49 182.56 184.37 185.94 187.31 188.50 189.53 

59 -      171.28 173.95 176.31 178.37 180.17 181.75 183.11 184.30 185.33 

60 -      167.12 169.78 172.11 174.16 175.96 177.52 178.88 180.07 181.09 

61 -      163.00 165.63 167.94 169.98 171.75 173.30 174.65 175.83 176.84 

62 -      158.96 161.55 163.84 165.85 167.60 169.13 170.47 171.63 172.63 

63 152.13 155.01 157.56 159.81 161.78 163.50 165.01 166.32 167.46 168.45 

64 148.39 151.21 153.70 155.90 157.83 159.52 160.99 162.28 163.39 164.36 

65 144.61 147.36 149.80 151.95 153.83 155.48 156.93 158.18 159.27 160.22 

66 140.73 143.42 145.81 147.91 149.75 151.36 152.77 154.00 155.06 155.99 

( סעיף 25.2)

שנת לידה

הערה: הסכום בסיכון יחושב על ידי הכפלת סכום הפנסיה לאלמן במקדם המתאים בטבלה

נספח ד: מקדמים לחישוב הסכום בסיכון בגין פנסיית שאירים לאלמן פעילה
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 מקדמים לחישוב הסכום בסיכון בגין פנסיית יתומי פעיל - 3/'ד נספח

 

  
 
 

גיל במועד 

נשיםגבריםההפקדה

180.3512.280

190.5264.546

201.0526.775

212.44011.182

224.50217.713

237.56926.300

2411.79236.873

2517.82349.358

2626.21063.684

2737.74179.774

2853.29397.553

2974.238118.993

30101.864145.381

31133.459176.042

32165.924212.032

33194.622237.148

34218.624251.511

35235.998256.817

36247.317252.404

37251.229243.590

38249.838230.858

39243.381213.360

40236.117194.481

41226.068174.523

42214.405153.810

43200.836132.684

44184.228111.515

45165.53790.692

46145.72670.632

47122.73739.067

48101.02424.643

4980.96114.609

5064.4878.396

5152.2355.325

5241.8104.630

5333.9083.936

5427.3063.241

5522.3562.624

5618.0732.006

5714.3471.466

5811.5191.003

598.8840.695

606.4970.463

614.6370.309

623.2340.232

632.2320.154

641.7170.077

651.4600.042

661.3450.018

מקדמים לחישוב הסכום בסיכון בגין פנסיית 

יתומי פעיל
סעיף :  26

הסכום בסיכון יחושב ע"י הכפלת הפנסיה ליתום ובמקדם 

בטבלה לפי גיל העמית במועד החישוב
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 מקדמי המרה לפנסיונר נשוי - 1/' ז נספח
 

 

193519401945195019551960196519701975198019851990גיל

60-     -     -     -     219.74221.12 222.31  223.33  224.21  224.96  225.60  226.16  

61-     -     -     -     216.06217.46 218.67  219.71  220.61  221.37  222.03  222.59  

62-     -     -     -     212.27213.70 214.93  215.99  216.90  217.68  218.35  218.92  

63-     -     -     206.70208.39209.84 211.09  212.16  213.08  213.87  214.55  215.14  

64-     -     -     202.70204.41205.87 207.14  208.22  209.16  209.96  210.65  211.24  

65-     -     -     198.61200.33201.82 203.09  204.19  205.14  205.95  206.65  207.25  

66-     -     -     194.43196.17197.66 198.95  200.06  201.02  201.84  202.54  203.15  

67-     -     -     190.17191.92193.43 194.72  195.84  196.80  197.63  198.34  198.96  

68-     -     184.29185.85187.60189.11 190.42  191.54  192.51  193.34  194.06  194.67  

69-     -     179.85181.43183.18184.70 186.00  187.13  188.10  188.93  189.65  190.27  

70-     -     175.32176.90178.66180.17 181.48  182.61  183.58  184.42  185.14  185.76  

71-     -     170.68172.29174.03175.54 176.85  177.97  178.94  179.77  180.50  181.12  

72-     -     165.94167.56169.30170.80 172.09  173.21  174.17  175.01  175.72  176.34  

73-     158.96161.10162.74164.45165.94 167.22  168.33  169.28  170.11  170.82  171.44  

74-     154.05156.16157.82159.50160.96 162.23  163.32  164.26  165.08  165.79  166.40  

75-     149.06151.13152.79154.44155.87 157.11  158.19  159.12  159.93  160.62  161.22  

76-     143.99146.02147.68149.29150.68 151.90  152.95  153.86  154.65  155.34  155.93  

77-     138.84140.81142.46144.02145.38 146.56  147.58  148.47  149.25  149.92  150.50  

78131.29133.61135.53137.15138.65139.97 141.11  142.10  142.97  143.72  144.37  144.94  

79126.18128.37130.22131.80133.24134.50 135.60  136.56  137.40  138.12  138.75  139.31  

80121.04123.10124.86126.39127.77128.97 130.02  130.94  131.74  132.44  133.05  133.58  

193519401945195019551960196519701975198019851990גיל

60-     -     -     -     216.88218.45 219.78  220.91  221.87  222.69  223.38  223.96  

61-     -     -     -     213.05214.64 215.99  217.14  218.12  218.95  219.65  220.25  

62-     -     -     -     209.10210.71 212.08  213.25  214.24  215.08  215.80  216.41  

63-     -     -     203.11205.03206.66 208.05  209.23  210.23  211.09  211.81  212.43  

64-     -     -     198.90200.84202.48 203.88  205.08  206.10  206.96  207.70  208.32  

65-     -     -     194.58196.52198.18 199.59  200.80  201.82  202.70  203.44  204.08  

66-     -     -     190.12192.08193.74 195.16  196.38  197.41  198.30  199.05  199.69  

67-     -     -     185.56187.51189.18 190.61  191.83  192.87  193.76  194.51  195.16  

68-     -     178.69180.87182.82184.49 185.91  187.14  188.18  189.07  189.84  190.49  

69-     -     173.89176.06178.00179.66 181.09  182.31  183.35  184.25  185.01  185.67  

70-     -     168.98171.13173.05174.71 176.12  177.34  178.38  179.28  180.04  180.70  

71-     -     163.95166.09167.99169.62 171.03  172.23  173.27  174.16  174.92  175.58  

72-     -     158.82160.93162.80164.41 165.80  166.99  168.02  168.90  169.66  170.31  

73-     151.14153.59155.66157.49159.07 160.44  161.61  162.62  163.50  164.25  164.89  

74-     145.89148.27150.29152.08153.62 154.95  156.11  157.10  157.96  158.70  159.34  

75-     140.58142.87144.83146.56148.06 149.36  150.48  151.46  152.30  153.02  153.65  

76-     135.21137.40139.30140.96142.41 143.67  144.76  145.70  146.52  147.23  147.85  

77-     129.77131.86133.68135.27136.66 137.87  138.92  139.84  140.63  141.32  141.92  

78122.04124.29126.26127.99129.51130.84 132.00  133.01  133.89  134.65  135.32  135.90  

79116.67118.77120.63122.26123.70124.95 126.06  127.02  127.86  128.60  129.24  129.80  

80111.29113.25114.98116.51117.85119.04 120.08  120.99  121.79  122.49  123.10  123.64  

הטבלה חושבה לפי הפרש גיל של 4 שנים ולפי פנסיית שאירים לאלמנה בשיעור של 60%. 

במקרים שאינם תואמים הנחות אלה יותאמו מקדמי ההמרה לנתונים בפועל.

נשים

שנת לידה

 מקדמי המרה לפנסיונר נשוי
סעיף :  31

גברים

שנת לידה
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 (חודשים 61) הבטחה עם נשוי לפנסיונר המרה מקדמי - 2/'ז נספח

 

 
 

193519401945195019551960196519701975198019851990גיל

60-     -     -     -     219.93221.30 222.47   223.48  224.35  225.09  225.73  226.28  

61-     -     -     -     216.28217.67 218.86   219.89  220.77  221.53  222.18  222.73  

62-     -     -     -     212.53213.94 215.15   216.19  217.09  217.85  218.52  219.08  

63-     -     -     207.02208.68210.11 211.34   212.39  213.30  214.08  214.75  215.33  

64-     -     -     203.07204.74206.19 207.43   208.50  209.42  210.21  210.89  211.47  

65-     -     -     199.03200.72202.18 203.43   204.51  205.44  206.24  206.93  207.52  

66-     -     -     194.91196.61198.08 199.34   200.43  201.36  202.17  202.86  203.46  

67-     -     -     190.71192.42193.90 195.16   196.26  197.20  198.01  198.71  199.31  

68-     -     184.91186.45188.16189.63 190.90   192.00  192.94  193.76  194.46  195.06  

69-     -     180.53182.09183.79185.27 186.54   187.64  188.58  189.39  190.10  190.70  

70-     -     176.06177.63179.33180.80 182.07   183.16  184.11  184.92  185.62  186.23  

71-     -     171.50173.08174.77176.23 177.49   178.58  179.52  180.33  181.03  181.63  

72-     -     166.84168.44170.11171.55 172.80   173.88  174.81  175.62  176.31  176.91  

73-     160.05162.10163.71165.35166.77 168.00   169.07  169.99  170.78  171.47  172.06  

74-     155.26157.27158.88160.49161.89 163.09   164.14  165.04  165.83  166.50  167.09  

75-     150.40152.36153.97155.54156.90 158.08   159.10  159.99  160.76  161.42  162.00  

76-     145.48147.40148.99150.51151.83 152.98   153.97  154.84  155.59  156.24  156.80  

77-     140.51142.36143.93145.39146.67 147.78   148.74  149.58  150.31  150.94  151.49  

78133.38135.50137.28138.81140.21141.43 142.49   143.42  144.23  144.94  145.55  146.08  

79128.51130.50132.20133.67135.00136.16 137.17   138.06  138.84  139.51  140.10  140.61  

80123.64125.49127.10128.50129.75130.85 131.81   132.66  133.39  134.04  134.60  135.09  

193519401945195019551960196519701975198019851990גיל

60-     -     -     -     217.00218.55 219.87   220.99  221.94  222.74  223.43  224.01  

61-     -     -     -     213.17214.75 216.09   217.22  218.19  219.01  219.71  220.30  

62-     -     -     -     209.24210.83 212.18   213.34  214.32  215.15  215.86  216.46  

63-     -     -     203.29205.18206.79 208.16   209.33  210.32  211.17  211.88  212.50  

64-     -     -     199.11201.01202.63 204.01   205.19  206.19  207.05  207.78  208.40  

65-     -     -     194.80196.71198.34 199.73   200.92  201.93  202.80  203.53  204.16  

66-     -     -     190.38192.29193.93 195.33   196.52  197.54  198.41  199.15  199.78  

67-     -     -     185.84187.75189.39 190.79   191.99  193.01  193.89  194.63  195.27  

68-     -     179.04181.19183.09184.72 186.12   187.32  188.35  189.22  189.97  190.61  

69-     -     174.29176.42178.31179.93 181.33   182.52  183.54  184.42  185.17  185.81  

70-     -     169.44171.54173.41175.02 176.40   177.58  178.60  179.47  180.22  180.86  

71-     -     164.48166.55168.39169.98 171.34   172.51  173.52  174.39  175.13  175.77  

72-     -     159.43161.46163.27164.82 166.16   167.32  168.31  169.17  169.91  170.54  

73-     151.95154.29156.28158.03159.55 160.86   162.00  162.98  163.82  164.55  165.17  

74-     146.82149.07151.00152.70154.18 155.46   156.56  157.52  158.35  159.06  159.68  

75-     141.64143.79145.65147.29148.71 149.95   151.03  151.96  152.76  153.46  154.07  

76-     136.42138.46140.25141.81143.18 144.37   145.40  146.30  147.08  147.76  148.35  

77-     131.16133.09134.78136.27137.57 138.71   139.70  140.56  141.32  141.97  142.54  

78123.86125.90127.70129.30130.70131.93 133.00   133.95  134.77  135.49  136.12  136.66  

79118.76120.65122.32123.80125.11126.26 127.28   128.17  128.94  129.63  130.22  130.75  

80113.70115.43116.97118.34119.55120.62 121.56   122.40  123.13  123.77  124.33  124.83  

הטבלה חושבה לפי הפרש גיל של 4 שנים ולפי פנסיית שאירים לאלמנה בשיעור של 60% ותקופת הבטחה של 60 חודשים

במקרים שאינם תואמים הנחות אלה יותאמו מקדמי ההמרה לנתונים בפועל.

שנת לידה

מקדמי המרה לפנסיונר נשוי עם הבטחה
סעיף :  31

גברים

שנת לידה

נשים
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 (חודשים 121) הבטחה עם נשוי לפנסיונר המרה מקדמי - 2/'ז נספח

 

 
 

193519401945195019551960196519701975198019851990גיל

60-     -     -     -     220.64221.95 223.08   224.05  224.88  225.60  226.21  226.74  

61-     -     -     -     217.09218.42 219.56   220.54  221.38  222.11  222.73  223.27  

62-     -     -     -     213.45214.79 215.95   216.94  217.80  218.53  219.16  219.70  

63-     -     -     208.16209.73211.08 212.25   213.25  214.11  214.85  215.49  216.04  

64-     -     -     204.35205.93207.29 208.46   209.47  210.34  211.08  211.73  212.28  

65-     -     -     200.46202.05203.41 204.59   205.60  206.47  207.22  207.87  208.43  

66-     -     -     196.51198.09199.45 200.63   201.64  202.52  203.27  203.92  204.48  

67-     -     -     192.48194.06195.42 196.59   197.61  198.48  199.23  199.88  200.44  

68-     -     186.93188.40189.96191.31 192.48   193.49  194.35  195.10  195.75  196.31  

69-     -     182.76184.23185.78187.12 188.27   189.27  190.13  190.88  191.52  192.07  

70-     -     178.52180.00181.52182.84 183.98   184.97  185.82  186.56  187.20  187.75  

71-     -     174.23175.70177.20178.49 179.61   180.58  181.42  182.15  182.78  183.32  

72-     -     169.88171.35172.80174.06 175.16   176.11  176.93  177.65  178.26  178.79  

73-     163.72165.49166.94168.35169.57 170.64   171.56  172.36  173.06  173.66  174.18  

74-     159.36161.07162.49163.84165.03 166.05   166.95  167.73  168.40  168.99  169.49  

75-     155.00156.63158.01159.31160.44 161.43   162.29  163.03  163.69  164.25  164.74  

76-     150.65152.21153.53154.76155.83 156.77   157.60  158.31  158.94  159.48  159.95  

77-     146.34147.80149.06150.21151.23 152.12   152.89  153.57  154.17  154.68  155.13  

78140.51142.08143.44144.63145.70146.65 147.48   148.21  148.85  149.41  149.90  150.33  

79136.50137.93139.18140.28141.27142.15 142.92   143.60  144.19  144.71  145.17  145.57  

80132.60133.89135.03136.03136.94137.74 138.45   139.07  139.62  140.10  140.52  140.90  

193519401945195019551960196519701975198019851990גיל

60-     -     -     -     217.40218.89 220.16   221.25  222.17  222.95  223.61  224.18  

61-     -     -     -     213.62215.13 216.42   217.51  218.45  219.24  219.91  220.49  

62-     -     -     -     209.74211.26 212.56   213.67  214.61  215.41  216.09  216.67  

63-     -     -     203.96205.75207.28 208.58   209.70  210.65  211.46  212.15  212.74  

64-     -     -     199.86201.65203.18 204.49   205.61  206.57  207.38  208.08  208.67  

65-     -     -     195.65197.44198.97 200.28   201.40  202.36  203.18  203.88  204.48  

66-     -     -     191.34193.12194.65 195.96   197.08  198.04  198.86  199.56  200.16  

67-     -     -     186.94188.70190.21 191.51   192.63  193.59  194.40  195.11  195.71  

68-     -     180.52182.44184.18185.68 186.96   188.07  189.02  189.83  190.53  191.13  

69-     -     175.97177.87179.57181.04 182.30   183.39  184.33  185.14  185.83  186.43  

70-     -     171.36173.21174.87176.30 177.55   178.62  179.54  180.34  181.02  181.61  

71-     -     166.69168.49170.09171.49 172.70   173.74  174.65  175.43  176.10  176.68  

72-     -     161.98163.71165.26166.60 167.77   168.79  169.67  170.42  171.08  171.65  

73-     155.33157.25158.91160.38161.67 162.79   163.77  164.61  165.35  165.99  166.54  

74-     150.72152.53154.09155.49156.71 157.78   158.71  159.52  160.22  160.84  161.37  

75-     146.16147.84149.30150.61151.76 152.76   153.64  154.41  155.08  155.66  156.17  

76-     141.68143.22144.57145.78146.85 147.78   148.61  149.33  149.96  150.51  150.99  

77-     137.30138.69139.93141.04142.01 142.88   143.64  144.31  144.89  145.41  145.86  

78131.68133.06134.31135.43136.43137.31 138.10   138.79  139.40  139.94  140.42  140.84  

79127.79129.01130.12131.11131.99132.79 133.49   134.12  134.67  135.16  135.59  135.97  

80124.13125.19126.15127.01127.79128.49 129.11   129.67  130.16  130.60  130.98  131.33  

הטבלה חושבה לפי הפרש גיל של 4 שנים ולפי פנסיית שאירים לאלמנה בשיעור של 60% ותקופת הבטחה של 120 חודשים

במקרים שאינם תואמים הנחות אלה יותאמו מקדמי ההמרה לנתונים בפועל.

שנת לידה

מקדמי המרה לפנסיונר נשוי עם הבטחה
סעיף :  31

גברים

שנת לידה

נשים
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 (חודשים 181) הבטחה עם נשוי לפנסיונר המרה מקדמי - 2/'ז נספח

 

 
 

193519401945195019551960196519701975198019851990גיל

60-     -     -     -     222.06223.27 224.31   225.21  225.98  226.64  227.21  227.69  

61-     -     -     -     218.68219.90 220.94   221.84  222.62  223.28  223.85  224.35  

62-     -     -     -     215.24216.45 217.50   218.40  219.18  219.84  220.42  220.91  

63-     -     -     210.32211.72212.93 213.98   214.88  215.65  216.32  216.90  217.39  

64-     -     -     206.75208.14209.35 210.39   211.28  212.06  212.72  213.30  213.79  

65-     -     -     203.13204.51205.70 206.73   207.62  208.39  209.05  209.62  210.12  

66-     -     -     199.46200.82201.99 203.01   203.89  204.65  205.31  205.88  206.36  

67-     -     -     195.76197.09198.24 199.24   200.11  200.86  201.50  202.06  202.54  

68-     -     190.74192.03193.32194.45 195.43   196.27  197.01  197.64  198.19  198.66  

69-     -     187.01188.27189.52190.61 191.56   192.39  193.10  193.72  194.26  194.72  

70-     -     183.27184.49185.70186.75 187.67   188.47  189.16  189.76  190.28  190.74  

71-     -     179.54180.72181.88182.88 183.76   184.53  185.20  185.78  186.28  186.71  

72-     -     175.84176.97178.06179.02 179.86   180.59  181.22  181.78  182.26  182.68  

73-     170.91172.19173.26174.29175.19 175.98   176.67  177.27  177.79  178.25  178.65  

74-     167.43168.61169.62170.58171.41 172.15   172.79  173.36  173.85  174.28  174.66  

75-     164.06165.15166.08166.95167.72 168.40   169.00  169.52  169.98  170.38  170.73  

76-     160.84161.81162.67163.46164.16 164.78   165.32  165.80  166.22  166.59  166.91  

77-     157.78158.65159.42160.12160.75 161.30   161.79  162.23  162.61  162.94  163.24  

78154.06154.92155.68156.36156.98157.53 158.03   158.46  158.85  159.19  159.49  159.75  

79151.56152.30152.95153.54154.08154.56 154.99   155.37  155.71  156.01  156.27  156.50  

80149.31149.93150.48150.99151.44151.85 152.22   152.55  152.84  153.10  153.33  153.53  

193519401945195019551960196519701975198019851990גיל

60-     -     -     -     218.24219.62 220.79   221.80  222.65  223.38  224.01  224.54  

61-     -     -     -     214.58215.96 217.14   218.15  219.01  219.74  220.37  220.90  

62-     -     -     -     210.84212.21 213.39   214.39  215.26  215.99  216.62  217.16  

63-     -     -     205.42207.00208.37 209.54   210.54  211.40  212.14  212.77  213.31  

64-     -     -     201.53203.09204.44 205.60   206.60  207.45  208.18  208.81  209.35  

65-     -     -     197.57199.11200.43 201.57   202.56  203.40  204.13  204.75  205.29  

66-     -     -     193.56195.06196.35 197.47   198.44  199.27  199.99  200.60  201.13  

67-     -     -     189.51190.96192.22 193.31   194.25  195.06  195.76  196.37  196.89  

68-     -     183.90185.44186.83188.04 189.09   190.00  190.79  191.48  192.07  192.58  

69-     -     179.89181.36182.68183.84 184.85   185.73  186.49  187.15  187.72  188.21  

70-     -     175.93177.31178.56179.65 180.60   181.44  182.16  182.80  183.34  183.82  

71-     -     172.03173.31174.47175.50 176.39   177.18  177.86  178.46  178.98  179.43  

72-     -     168.23169.41170.48171.42 172.25   172.98  173.62  174.18  174.67  175.09  

73-     163.34164.56165.63166.60167.46 168.22   168.89  169.47  169.99  170.44  170.84  

74-     159.98161.06162.02162.89163.66 164.34   164.95  165.48  165.95  166.36  166.73  

75-     156.84157.78158.62159.39160.07 160.67   161.21  161.69  162.11  162.48  162.80  

76-     153.94154.74155.47156.13156.72 157.25   157.72  158.14  158.51  158.83  159.12  

77-     151.30151.98152.60153.16153.66 154.11   154.52  154.88  155.20  155.48  155.73  

78148.34148.95149.51150.02150.49150.91 151.29   151.63  151.93  152.20  152.45  152.66  

79146.39146.88147.34147.76148.14148.48 148.79   149.08  149.33  149.55  149.76  149.94  

80144.71145.10145.47145.80146.11146.38 146.64   146.86  147.07  147.25  147.42  147.57  

הטבלה חושבה לפי הפרש גיל של 4 שנים ולפי פנסיית שאירים לאלמנה בשיעור של 60% ותקופת הבטחה של 180 חודשים

במקרים שאינם תואמים הנחות אלה יותאמו מקדמי ההמרה לנתונים בפועל.

שנת לידה

מקדמי המרה לפנסיונר נשוי עם הבטחה
סעיף :  31

גברים

שנת לידה

נשים



 

74 

 

 (חודשים 192) הבטחה עם נשוי לפנסיונר המרה מקדמי - 2/' ז נספח

 
 

193519401945195019551960196519701975198019851990גיל

60-     -     -     -     222.45223.63 224.64   225.52  226.27  226.92  227.47  227.95  

61-     -     -     -     219.11220.30 221.31   222.19  222.95  223.60  224.16  224.64  

62-     -     -     -     215.71216.89 217.91   218.79  219.54  220.19  220.76  221.24  

63-     -     -     210.89212.25213.42 214.44   215.31  216.07  216.72  217.28  217.76  

64-     -     -     207.39208.73209.90 210.90   211.77  212.52  213.16  213.72  214.20  

65-     -     -     203.84205.16206.31 207.31   208.16  208.90  209.54  210.10  210.57  

66-     -     -     200.25201.55202.68 203.65   204.50  205.23  205.86  206.41  206.88  

67-     -     -     196.64197.90199.00 199.96   200.79  201.50  202.12  202.66  203.12  

68-     -     191.78193.01194.23195.30 196.23   197.04  197.74  198.34  198.86  199.32  

69-     -     188.17189.36190.54191.58 192.47   193.25  193.93  194.52  195.03  195.47  

70-     -     184.57185.72186.85187.84 188.70   189.45  190.10  190.67  191.16  191.59  

71-     -     181.00182.10183.18184.11 184.93   185.65  186.27  186.81  187.29  187.70  

72-     -     177.48178.53179.53180.42 181.19   181.87  182.46  182.97  183.42  183.81  

73-     172.88174.04175.02175.96176.78 177.50   178.13  178.69  179.17  179.60  179.96  

74-     169.64170.70171.61172.47173.23 173.89   174.48  174.99  175.44  175.84  176.18  

75-     166.53167.49168.32169.10169.79 170.40   170.94  171.41  171.82  172.18  172.50  

76-     163.59164.45165.20165.89166.51 167.06   167.54  167.97  168.34  168.67  168.96  

77-     160.85161.60162.26162.88163.42 163.91   164.33  164.71  165.05  165.35  165.61  

78157.61158.33158.98159.56160.08160.56 160.98   161.36  161.69  161.98  162.24  162.47  

79155.45156.06156.61157.10157.56157.96 158.32   158.64  158.93  159.19  159.41  159.61  

80153.56154.06154.52154.93155.31155.65 155.95   156.22  156.47  156.68  156.87  157.05  

193519401945195019551960196519701975198019851990גיל

60-     -     -     -     218.49219.83 220.98   221.96  222.80  223.52  224.13  224.65  

61-     -     -     -     214.87216.21 217.35   218.34  219.18  219.90  220.51  221.03  

62-     -     -     -     211.16212.49 213.64   214.62  215.46  216.17  216.79  217.31  

63-     -     -     205.85207.38208.70 209.83   210.80  211.64  212.35  212.97  213.49  

64-     -     -     202.03203.53204.83 205.94   206.91  207.73  208.44  209.05  209.57  

65-     -     -     198.15199.62200.89 201.98   202.93  203.74  204.44  205.04  205.56  

66-     -     -     194.24195.66196.89 197.96   198.88  199.68  200.36  200.95  201.46  

67-     -     -     190.30191.67192.85 193.89   194.78  195.55  196.22  196.80  197.30  

68-     -     184.93186.37187.67188.80 189.79   190.65  191.40  192.04  192.60  193.08  

69-     -     181.10182.46183.68184.75 185.69   186.51  187.22  187.84  188.38  188.84  

70-     -     177.34178.60179.74180.75 181.63   182.40  183.07  183.66  184.17  184.61  

71-     -     173.67174.83175.89176.81 177.63   178.35  178.97  179.52  180.00  180.42  

72-     -     170.14171.19172.15172.99 173.74   174.40  174.98  175.49  175.93  176.32  

73-     165.71166.78167.72168.57169.33 170.00   170.60  171.12  171.59  171.99  172.35  

74-     162.69163.62164.45165.20165.87 166.47   167.00  167.46  167.88  168.24  168.56  

75-     159.90160.70161.42162.06162.65 163.17   163.63  164.04  164.41  164.73  165.01  

76-     157.38158.05158.66159.21159.70 160.15   160.55  160.90  161.22  161.50  161.75  

77-     155.12155.68156.19156.65157.06 157.44   157.77  158.07  158.34  158.58  158.79  

78152.66153.15153.60154.01154.39154.73 155.04   155.32  155.57  155.79  155.99  156.16  

79151.07151.46151.82152.15152.45152.72 152.97   153.19  153.40  153.58  153.74  153.88  

80149.73150.03150.31150.57150.81151.03 151.22   151.40  151.56  151.71  151.84  151.95  

הטבלה חושבה לפי הפרש גיל של 4 שנים ולפי פנסיית שאירים לאלמנה בשיעור של 60% ותקופת הבטחה של 192 חודשים

במקרים שאינם תואמים הנחות אלה יותאמו מקדמי ההמרה לנתונים בפועל.

שנת לידה

מקדמי המרה לפנסיונר נשוי עם הבטחה
סעיף :  31

גברים

שנת לידה

נשים



 

75 

 

 (חודשים 241) הבטחה עם נשוי לפנסיונר המרה מקדמי - 2/' ז נספח

 

193519401945195019551960196519701975198019851990גיל

60-     -     -     -     224.38225.42 226.32   227.09  227.76  228.34  228.84  229.26  

61-     -     -     -     221.26222.29 223.18   223.95  224.61  225.19  225.68  226.11  

62-     -     -     -     218.11219.12 220.00   220.76  221.41  221.98  222.47  222.89  

63-     -     -     213.78214.92215.91 216.77   217.52  218.16  218.72  219.20  219.61  

64-     -     -     210.61211.72212.68 213.52   214.24  214.87  215.42  215.89  216.30  

65-     -     -     207.43208.50209.43 210.24   210.95  211.56  212.09  212.55  212.95  

66-     -     -     204.26205.29206.18 206.96   207.64  208.23  208.75  209.19  209.57  

67-     -     -     201.13202.10202.95 203.70   204.35  204.91  205.40  205.83  206.20  

68-     -     197.10198.04198.96199.76 200.46   201.08  201.62  202.08  202.49  202.84  

69-     -     194.14195.02195.87196.62 197.28   197.86  198.36  198.80  199.19  199.52  

70-     -     191.27192.08192.87193.56 194.17   194.71  195.18  195.59  195.95  196.26  

71-     -     188.52189.27189.98190.61 191.17   191.66  192.09  192.47  192.80  193.09  

72-     -     185.92186.59187.23187.80 188.31   188.75  189.14  189.48  189.79  190.05  

73-     182.81183.49184.09184.66185.16 185.61   186.00  186.35  186.66  186.93  187.17  

74-     180.67181.27181.79182.28182.72 183.11   183.46  183.76  184.04  184.27  184.49  

75-     178.76179.26179.71180.13180.51 180.84   181.14  181.41  181.64  181.85  182.03  

76-     177.08177.50177.88178.23178.54 178.82   179.08  179.30  179.50  179.68  179.84  

77-     175.63175.97176.28176.57176.83 177.07   177.27  177.46  177.63  177.78  177.91  

78174.09174.40174.67174.93175.16175.37 175.56   175.73  175.88  176.02  176.14  176.25  

79173.13173.37173.59173.79173.97174.14 174.29   174.43  174.55  174.66  174.76  174.84  

80172.35172.53172.70172.85172.99173.12 173.24   173.35  173.45  173.53  173.61  173.68  

193519401945195019551960196519701975198019851990גיל

60-     -     -     -     219.87221.04 222.04   222.91  223.65  224.29  224.84  225.31  

61-     -     -     -     216.47217.61 218.60   219.46  220.19  220.82  221.36  221.83  

62-     -     -     -     213.02214.14 215.11   215.94  216.66  217.28  217.81  218.27  

63-     -     -     208.32209.56210.64 211.57   212.38  213.09  213.69  214.21  214.66  

64-     -     -     204.90206.09207.12 208.02   208.80  209.48  210.06  210.57  211.01  

65-     -     -     201.52202.63203.61 204.47   205.21  205.86  206.42  206.91  207.33  

66-     -     -     198.18199.22200.14 200.95   201.65  202.27  202.80  203.26  203.67  

67-     -     -     194.93195.89196.74 197.49   198.15  198.72  199.22  199.66  200.04  

68-     -     190.83191.79192.67193.44 194.13   194.74  195.27  195.73  196.14  196.49  

69-     -     187.94188.80189.59190.29 190.91   191.46  191.94  192.36  192.74  193.06  

70-     -     185.23185.99186.69187.31 187.86   188.35  188.78  189.16  189.50  189.79  

71-     -     182.74183.40184.01184.55 185.03   185.46  185.84  186.17  186.47  186.73  

72-     -     180.49181.05181.56182.03 182.44   182.81  183.14  183.43  183.68  183.91  

73-     177.97178.48178.95179.38179.77 180.12   180.43  180.71  180.95  181.17  181.37  

74-     176.32176.74177.12177.47177.79 178.07   178.33  178.56  178.77  178.95  179.11  

75-     174.91175.24175.55175.83176.08 176.32   176.52  176.71  176.88  177.03  177.16  

76-     173.73173.99174.23174.45174.65 174.84   175.00  175.15  175.29  175.41  175.51  

77-     172.77172.97173.16173.33173.48 173.63   173.75  173.87  173.97  174.07  174.15  

78171.86172.02172.17172.30172.43172.55 172.66   172.76  172.84  172.92  173.00  173.06  

79171.31171.43171.54171.64171.74171.82 171.90   171.98  172.04  172.10  172.16  172.21  

80170.89170.98171.06171.13171.20171.26 171.32   171.38  171.42  171.47  171.51  171.54  

הטבלה חושבה לפי הפרש גיל של 4 שנים ולפי פנסיית שאירים לאלמנה בשיעור של 60% ותקופת הבטחה של 240 חודשים

במקרים שאינם תואמים הנחות אלה יותאמו מקדמי ההמרה לנתונים בפועל.

שנת לידה

מקדמי המרה לפנסיונר נשוי עם הבטחה
סעיף :  31

גברים

שנת לידה

נשים



 

76 

 

 נשוי לא לפנסיונר המרה מקדמי - 3/' ז נספח

 

193519401945195019551960196519701975198019851990גיל

60-     -     -     -     196.51198.30 199.87  201.23  202.42  203.46  204.35  205.13  

61-     -     -     -     192.27194.08 195.66  197.05  198.25  199.30  200.20  200.99  

62-     -     -     185.85187.94189.77 191.37  192.76  193.98  195.03  195.95  196.75  

63-     -     -     181.43183.53185.37 186.98  188.38  189.61  190.67  191.60  192.40  

64-     -     -     176.94179.04180.89 182.51  183.93  185.16  186.23  187.16  187.97  

65-     -     -     172.39174.50176.36 177.98  179.40  180.64  181.72  182.65  183.46  

66-     -     -     167.79169.91171.76 173.39  174.81  176.05  177.13  178.06  178.87  

67-     -     161.74163.18165.29167.14 168.76  170.18  171.42  172.50  173.43  174.24  

68-     -     157.14158.57160.67162.51 164.13  165.54  166.77  167.84  168.77  169.58  

69-     -     152.46153.90155.98157.81 159.42  160.82  162.04  163.10  164.03  164.83  

70-     -     147.72149.17151.23153.05 154.64  156.03  157.24  158.29  159.21  160.00  

71-     -     142.91144.39146.42148.21 149.78  151.15  152.35  153.39  154.29  155.08  

72-     135.73138.04139.54141.54143.29 144.83  146.18  147.35  148.38  149.27  150.04  

73-     130.85133.10134.64136.59138.30 139.80  141.12  142.27  143.27  144.14  144.90  

74-     125.92128.10129.67131.56133.22 134.68  135.96  137.08  138.05  138.90  139.64  

75-     120.93123.05124.64126.46128.07 129.48  130.72  131.80  132.74  133.56  134.28  

76-     115.93117.98119.58121.33122.87 124.22  125.41  126.45  127.35  128.15  128.84  

77108.33110.88112.86114.45116.12117.58 118.87  120.01  121.00  121.87  122.63  123.29  

78103.44105.81107.70109.26110.84112.23 113.45  114.52  115.47  116.29  117.02  117.65  

7998.65  100.82102.61104.14105.61106.91 108.06  109.07  109.96  110.74  111.42  112.02  

8093.88  95.85  97.54  99.00  100.37101.58 102.65  103.59  104.42  105.15  105.79  106.35  

193519401945195019551960196519701975198019851990גיל

60-     -     -     -     210.50212.40 214.02  215.40  216.58  217.58  218.43  219.15  

61-     -     -     -     206.55208.47 210.12  211.52  212.71  213.72  214.58  215.31  

62-     -     -     -     202.49204.43 206.09  207.51  208.71  209.74  210.61  211.35  

63-     -     -     196.04198.32200.27 201.94  203.37  204.59  205.62  206.50  207.25  

64-     -     -     191.73194.02195.98 197.66  199.10  200.33  201.37  202.26  203.01  

65-     -     -     187.30189.59191.57 193.25  194.70  195.93  196.98  197.87  198.63  

66-     -     -     182.76185.05187.02 188.71  190.16  191.39  192.45  193.35  194.11  

67-     -     -     178.10180.39182.35 184.04  185.49  186.72  187.78  188.68  189.45  

68-     -     170.71173.34175.61177.56 179.24  180.68  181.92  182.97  183.87  184.64  

69-     -     165.86168.46170.71172.65 174.31  175.75  176.97  178.02  178.92  179.69  

70-     -     160.91163.47165.69167.61 169.26  170.67  171.89  172.93  173.82  174.59  

71-     -     155.86158.38160.56162.44 164.07  165.47  166.67  167.70  168.59  169.34  

72-     -     150.72153.18155.32157.16 158.76  160.13  161.32  162.33  163.21  163.95  

73-     142.75145.49147.88149.96151.76 153.32  154.67  155.83  156.83  157.69  158.42  

74-     137.55140.19142.50144.52146.26 147.78  149.09  150.22  151.20  152.04  152.76  

75-     132.28134.81137.04138.98140.67 142.13  143.40  144.50  145.45  146.27  146.98  

76-     126.97129.39131.51133.37134.99 136.40  137.62  138.69  139.60  140.40  141.08  

77-     121.59123.89125.91127.68129.23 130.58  131.75  132.77  133.65  134.42  135.09  

78113.74116.19118.35120.26121.94123.40 124.68  125.80  126.78  127.62  128.36  129.00  

79108.47110.76112.78114.57116.15117.53 118.74  119.80  120.72  121.53  122.23  122.84  

80103.20105.32107.20108.86110.33111.63 112.76  113.76  114.63  115.39  116.06  116.64  

במקרים שאינם תואמים הנחות אלה יותאמו מקדמי ההמרה לנתונים בפועל.

 מקדמי המרה לפנסיונר לא נשוי

שנת לידה

גברים

נשים

שנת לידה

סעיף :  31



 

77 

 

 (חודשים 61) הבטחה עם נשוי לא לפנסיונר המרה מקדמי - 4/' ז נספח

 

 

193519401945195019551960196519701975198019851990גיל

60-     -     -     -     196.99198.74 200.27  201.61  202.77  203.79  204.66  205.43  

61-     -     -     -     192.81194.58 196.13  197.48  198.66  199.68  200.57  201.34  

62-     -     -     -     188.56190.34 191.90  193.26  194.45  195.48  196.38  197.15  

63-     -     -     182.21184.25186.04 187.60  188.97  190.16  191.20  192.10  192.88  

64-     -     -     177.84179.88181.67 183.24  184.61  185.80  186.84  187.75  188.53  

65-     -     -     173.43175.46177.25 178.82  180.19  181.39  182.43  183.33  184.12  

66-     -     -     168.97171.00172.79 174.35  175.72  176.91  177.95  178.85  179.64  

67-     -     -     164.51166.52168.29 169.85  171.21  172.40  173.43  174.33  175.11  

68-     -     158.64160.03162.03163.78 165.32  166.67  167.85  168.87  169.76  170.54  

69-     -     154.11155.51157.48159.21 160.74  162.07  163.23  164.24  165.12  165.89  

70-     -     149.52150.94152.88154.59 156.08  157.40  158.54  159.54  160.41  161.16  

71-     -     144.89146.33148.23149.90 151.37  152.65  153.77  154.75  155.60  156.34  

72-     -     140.21141.67143.52145.14 146.57  147.83  148.92  149.87  150.71  151.43  

73-     133.45135.49136.97138.76140.33 141.71  142.93  143.99  144.92  145.72  146.43  

74-     128.77130.75132.24133.95135.46 136.79  137.96  138.98  139.88  140.66  141.34  

75-     124.10125.99127.48129.11130.55 131.82  132.94  133.92  134.77  135.52  136.17  

76-     119.44121.25122.72124.26125.63 126.83  127.89  128.81  129.63  130.34  130.96  

77-     114.80116.52117.95119.39120.67 121.80  122.80  123.67  124.44  125.11  125.70  

78108.25110.20111.81113.18114.52115.71 116.76  117.69  118.51  119.23  119.86  120.41  

79103.96105.72107.21108.51109.73110.83 111.79  112.65  113.40  114.07  114.65  115.17  

8099.76  101.32102.69103.89105.01106.00 106.88  107.66  108.35  108.96  109.50  109.97  

193519401945195019551960196519701975198019851990גיל

60-     -     -     -     210.77212.63 214.22  215.58  216.74  217.72  218.55  219.26  

61-     -     -     -     206.85208.73 210.34  211.71  212.88  213.88  214.72  215.44  

62-     -     -     -     202.82204.72 206.34  207.72  208.90  209.91  210.76  211.49  

63-     -     -     196.46198.68200.58 202.21  203.61  204.80  205.81  206.67  207.40  

64-     -     -     192.19194.42196.33 197.96  199.36  200.56  201.58  202.45  203.18  

65-     -     -     187.82190.04191.95 193.59  194.99  196.19  197.21  198.08  198.83  

66-     -     -     183.34185.55187.45 189.09  190.49  191.69  192.71  193.59  194.33  

67-     -     -     178.75180.95182.84 184.47  185.86  187.06  188.08  188.95  189.70  

68-     -     171.55174.06176.23178.11 179.72  181.11  182.30  183.32  184.19  184.93  

69-     -     166.80169.27171.41173.26 174.86  176.23  177.41  178.42  179.28  180.02  

70-     -     161.96164.38166.49168.31 169.88  171.23  172.39  173.39  174.24  174.97  

71-     -     157.04159.41161.46163.24 164.78  166.11  167.25  168.23  169.07  169.80  

72-     -     152.05154.34156.34158.07 159.57  160.87  161.99  162.95  163.78  164.49  

73-     144.47146.99149.20151.13152.81 154.26  155.52  156.61  157.55  158.36  159.06  

74-     139.47141.89144.00145.85147.47 148.87  150.09  151.14  152.05  152.84  153.52  

75-     134.44136.73138.75140.51142.06 143.40  144.57  145.58  146.46  147.22  147.88  

76-     129.40131.55133.46135.13136.60 137.87  138.99  139.96  140.80  141.53  142.16  

77-     124.33126.35128.14129.71131.09 132.30  133.36  134.28  135.08  135.78  136.38  

78117.18119.29121.16122.82124.29125.58 126.71  127.70  128.57  129.33  129.99  130.57  

79112.34114.27115.99117.52118.88120.08 121.13  122.06  122.87  123.58  124.20  124.75  

80107.57109.32110.89112.29113.53114.63 115.60  116.45  117.21  117.87  118.45  118.96  

הטבלה חושבה לפי תקופת הבטחה של 60 חודשים

במקרים שאינם תואמים הנחות אלה יותאמו מקדמי ההמרה לנתונים בפועל.

שנת לידה

מקדמי המרה לפנסיונר לא נשוי עם הבטחה

סעיף :  31

גברים

שנת לידה

נשים



 

78 

 

 (חודשים 121) הבטחה עם נשוי לא לפנסיונר המרה מקדמי - 4/' ז נספח

 
 

 

193519401945195019551960196519701975198019851990גיל

60-     -     -     -     198.70200.33 201.75  203.00  204.08  205.03  205.85  206.56  

61-     -     -     -     194.77196.40 197.83  199.08  200.17  201.12  201.94  202.65  

62-     -     -     -     190.80192.42 193.85  195.10  196.19  197.13  197.96  198.67  

63-     -     -     184.94186.78188.39 189.81  191.06  192.14  193.09  193.91  194.62  

64-     -     -     180.90182.72184.32 185.73  186.97  188.05  188.99  189.80  190.51  

65-     -     -     176.83178.63180.22 181.61  182.83  183.90  184.83  185.64  186.35  

66-     -     -     172.75174.52176.08 177.46  178.66  179.71  180.63  181.43  182.13  

67-     -     -     168.68170.41171.94 173.28  174.46  175.49  176.40  177.18  177.87  

68-     -     163.33164.60166.29167.78 169.09  170.24  171.25  172.13  172.90  173.57  

69-     -     159.25160.52162.15163.60 164.87  165.99  166.97  167.83  168.57  169.22  

70-     -     155.18156.44158.01159.40 160.63  161.71  162.65  163.48  164.20  164.83  

71-     -     151.11152.36153.86155.19 156.37  157.40  158.31  159.10  159.80  160.41  

72-     -     147.08148.30149.72150.99 152.10  153.08  153.95  154.70  155.37  155.94  

73-     141.55143.09144.28145.61146.80 147.84  148.77  149.58  150.30  150.92  151.47  

74-     137.73139.16140.31141.54142.64 143.62  144.48  145.24  145.91  146.49  147.01  

75-     134.00135.32136.41137.54138.55 139.45  140.24  140.94  141.56  142.10  142.58  

76-     130.39131.60132.61133.64134.55 135.37  136.09  136.73  137.30  137.80  138.23  

77-     126.93128.01128.94129.86130.68 131.41  132.06  132.64  133.15  133.60  133.99  

78122.51123.63124.58125.42126.23126.95 127.60  128.18  128.69  129.14  129.55  129.90  

79119.58120.54121.37122.11122.81123.44 124.00  124.51  124.96  125.35  125.71  126.02  

80116.86117.66118.38119.02119.61120.15 120.63  121.06  121.45  121.79  122.10  122.37  

193519401945195019551960196519701975198019851990גיל

60-     -     -     -     211.64213.39 214.88  216.16  217.25  218.18  218.97  219.64  

61-     -     -     -     207.82209.57 211.07  212.36  213.45  214.39  215.18  215.86  

62-     -     -     -     203.90205.65 207.15  208.44  209.54  210.48  211.28  211.96  

63-     -     -     197.85199.88201.63 203.13  204.41  205.51  206.45  207.25  207.94  

64-     -     -     193.75195.76197.50 198.99  200.27  201.37  202.31  203.11  203.79  

65-     -     -     189.55191.55193.27 194.75  196.02  197.11  198.05  198.84  199.52  

66-     -     -     185.28187.24188.94 190.40  191.66  192.74  193.67  194.46  195.14  

67-     -     -     180.93182.85184.52 185.96  187.20  188.26  189.18  189.96  190.63  

68-     -     174.36176.51178.39180.02 181.42  182.64  183.69  184.59  185.36  186.02  

69-     -     169.95172.04173.85175.44 176.81  177.99  179.01  179.89  180.65  181.30  

70-     -     165.50167.51169.26170.79 172.11  173.26  174.26  175.11  175.85  176.49  

71-     -     161.03162.94164.62166.09 167.36  168.47  169.43  170.26  170.97  171.59  

72-     -     156.54158.36159.95161.35 162.56  163.62  164.54  165.34  166.03  166.63  

73-     150.14152.07153.77155.27156.59 157.74  158.75  159.62  160.38  161.04  161.61  

74-     145.84147.62149.21150.61151.84 152.93  153.87  154.70  155.42  156.04  156.58  

75-     141.60143.24144.70146.00147.14 148.14  149.03  149.80  150.47  151.06  151.57  

76-     137.46138.95140.28141.46142.51 143.44  144.25  144.96  145.59  146.14  146.62  

77-     133.43134.77135.97137.04138.00 138.84  139.58  140.23  140.81  141.31  141.76  

78128.25129.56130.75131.82132.78133.63 134.39  135.06  135.65  136.18  136.64  137.04  

79124.73125.88126.93127.87128.71129.47 130.14  130.74  131.27  131.74  132.15  132.51  

80121.43122.42123.32124.14124.88125.54 126.13  126.65  127.12  127.53  127.90  128.23  

הטבלה חושבה לפי תקופת הבטחה של 120 חודשים

במקרים שאינם תואמים הנחות אלה יותאמו מקדמי ההמרה לנתונים בפועל.

שנת לידה

מקדמי המרה לפנסיונר לא נשוי עם הבטחה

סעיף :  31

גברים

שנת לידה

נשים



 

79 

 

 (חודשים 181) הבטחה עם נשוי לא לפנסיונר המרה מקדמי - 4/' ז נספח

 

193519401945195019551960196519701975198019851990גיל

60-     -     -     -     202.07203.47 204.70  205.78  206.72  207.55  208.26  208.89  

61-     -     -     -     198.53199.91 201.13  202.20  203.13  203.95  204.65  205.27  

62-     -     -     -     194.97196.33 197.53  198.58  199.50  200.30  201.00  201.61  

63-     -     -     189.91191.40192.73 193.90  194.93  195.83  196.61  197.30  197.90  

64-     -     -     186.38187.83189.12 190.26  191.26  192.14  192.90  193.57  194.15  

65-     -     -     182.87184.28185.52 186.62  187.58  188.43  189.18  189.83  190.39  

66-     -     -     179.40180.74181.93 182.99  183.91  184.73  185.45  186.07  186.62  

67-     -     -     175.97177.24178.38 179.38  180.27  181.05  181.73  182.33  182.85  

68-     -     171.61172.60173.80174.87 175.82  176.66  177.39  178.04  178.61  179.11  

69-     -     168.35169.30170.42171.41 172.30  173.08  173.78  174.39  174.92  175.39  

70-     -     165.18166.08167.11168.03 168.85  169.58  170.22  170.79  171.28  171.72  

71-     -     162.12162.96163.90164.74 165.49  166.15  166.74  167.26  167.72  168.13  

72-     -     159.19159.96160.81161.57 162.24  162.84  163.38  163.85  164.27  164.63  

73-     155.56156.42157.12157.86158.54 159.14  159.68  160.15  160.58  160.95  161.28  

74-     153.07153.82154.44155.09155.68 156.21  156.68  157.10  157.47  157.80  158.09  

75-     150.77151.41151.96152.52153.02 153.48  153.88  154.25  154.57  154.85  155.11  

76-     148.68149.22149.69150.16150.59 150.97  151.32  151.62  151.90  152.14  152.36  

77-     146.81147.26147.65148.04148.39 148.71  148.99  149.25  149.48  149.68  149.87  

78144.75145.16145.53145.85146.16146.45 146.71  146.94  147.15  147.34  147.50  147.65  

79143.43143.75144.04144.30144.55144.78 144.98  145.17  145.33  145.48  145.62  145.74  

80142.32142.56142.79143.00143.19143.36 143.52  143.67  143.80  143.92  144.02  144.12  

193519401945195019551960196519701975198019851990גיל

60-     -     -     -     213.30214.84 216.16  217.29  218.26  219.09  219.79  220.40  

61-     -     -     -     209.68211.20 212.50  213.63  214.59  215.42  216.12  216.72  

62-     -     -     -     205.98207.48 208.77  209.88  210.84  211.66  212.36  212.95  

63-     -     -     200.52202.22203.69 204.96  206.05  206.99  207.80  208.49  209.09  

64-     -     -     196.74198.40199.83 201.07  202.15  203.07  203.86  204.55  205.13  

65-     -     -     192.92194.52195.92 197.13  198.17  199.07  199.85  200.52  201.09  

66-     -     -     189.08190.61191.96 193.13  194.14  195.01  195.77  196.42  196.98  

67-     -     -     185.21186.68187.97 189.09  190.06  190.91  191.64  192.27  192.81  

68-     -     179.77181.35182.75183.97 185.04  185.97  186.77  187.47  188.08  188.60  

69-     -     176.04177.52178.83179.98 180.99  181.87  182.63  183.30  183.87  184.37  

70-     -     172.36173.74174.95176.03 176.97  177.79  178.51  179.14  179.68  180.15  

71-     -     168.77170.03171.15172.14 173.01  173.78  174.44  175.03  175.54  175.98  

72-     -     165.29166.43167.45168.35 169.15  169.85  170.47  171.01  171.48  171.89  

73-     160.81161.95162.97163.89164.70 165.42  166.06  166.62  167.11  167.54  167.92  

74-     157.78158.78159.69160.50161.22 161.87  162.44  162.94  163.38  163.77  164.11  

75-     154.95155.82156.61157.32157.95 158.52  159.02  159.46  159.86  160.20  160.51  

76-     152.34153.09153.76154.37154.92 155.41  155.84  156.23  156.58  156.88  157.15  

77-     149.97150.60151.17151.68152.15 152.57  152.94  153.27  153.57  153.83  154.06  

78147.30147.86148.37148.85149.28149.66 150.01  150.33  150.61  150.86  151.08  151.28  

79145.54146.00146.42146.80147.15147.47 147.76  148.02  148.25  148.46  148.64  148.81  

80144.04144.40144.73145.04145.32145.58 145.81  146.02  146.21  146.38  146.53  146.67  

הטבלה חושבה לפי תקופת הבטחה של 180 חודשים

במקרים שאינם תואמים הנחות אלה יותאמו מקדמי ההמרה לנתונים בפועל.

שנת לידה

מקדמי המרה לפנסיונר לא נשוי עם הבטחה

סעיף :  31

גברים

שנת לידה

נשים



 

80 

 

 (חודשים 192) הבטחה עם נשוי לא לפנסיונר המרה מקדמי - 4/' ז נספח

 

 

193519401945195019551960196519701975198019851990גיל

60-     -     -     -     202.96204.30 205.48  206.52  207.43  208.22  208.91  209.51  

61-     -     -     -     199.51200.84 202.00  203.02  203.92  204.70  205.38  205.97  

62-     -     -     -     196.06197.35 198.49  199.49  200.37  201.13  201.80  202.38  

63-     -     -     191.19192.60193.86 194.96  195.94  196.79  197.54  198.19  198.76  

64-     -     -     187.79189.16190.37 191.44  192.38  193.21  193.93  194.56  195.12  

65-     -     -     184.43185.73186.90 187.92  188.83  189.62  190.32  190.93  191.46  

66-     -     -     181.11182.35183.45 184.43  185.29  186.05  186.72  187.30  187.81  

67-     -     -     177.84179.01180.05 180.98  181.79  182.51  183.14  183.70  184.18  

68-     -     173.74174.66175.75176.72 177.58  178.35  179.02  179.62  180.14  180.60  

69-     -     170.69171.56172.56173.46 174.26  174.97  175.59  176.15  176.63  177.06  

70-     -     167.75168.55169.47170.29 171.02  171.67  172.25  172.76  173.20  173.60  

71-     -     164.94165.68166.50167.24 167.90  168.49  169.01  169.47  169.88  170.24  

72-     -     162.28162.95163.68164.33 164.92  165.45  165.91  166.33  166.69  167.01  

73-     159.06159.79160.38161.02161.60 162.11  162.57  162.98  163.35  163.67  163.96  

74-     156.86157.48158.01158.56159.05 159.49  159.89  160.25  160.56  160.84  161.09  

75-     154.86155.39155.84156.30156.72 157.09  157.43  157.73  158.00  158.24  158.45  

76-     153.08153.51153.90154.28154.62 154.93  155.21  155.46  155.69  155.89  156.07  

77-     151.51151.87152.18152.49152.77 153.02  153.25  153.45  153.64  153.80  153.95  

78149.85150.17150.45150.70150.95151.17 151.37  151.55  151.72  151.86  151.99  152.11  

79148.80149.04149.26149.46149.65149.83 149.98  150.12  150.25  150.37  150.47  150.57  

80147.94148.13148.30148.45148.59148.73 148.85  148.95  149.05  149.14  149.22  149.29  

193519401945195019551960196519701975198019851990גיל

60-     -     -     -     213.76215.23 216.51  217.60  218.54  219.34  220.03  220.62  

61-     -     -     -     210.19211.65 212.90  213.99  214.92  215.71  216.40  216.98  

62-     -     -     -     206.55207.99 209.23  210.29  211.21  212.00  212.67  213.25  

63-     -     -     201.25202.87204.27 205.48  206.52  207.42  208.20  208.86  209.43  

64-     -     -     197.57199.13200.49 201.67  202.69  203.57  204.33  204.98  205.54  

65-     -     -     193.85195.36196.67 197.81  198.80  199.65  200.39  201.02  201.57  

66-     -     -     190.12191.56192.82 193.91  194.87  195.69  196.40  197.02  197.55  

67-     -     -     186.40187.76188.96 190.00  190.91  191.70  192.38  192.97  193.48  

68-     -     181.25182.70183.98185.11 186.09  186.96  187.70  188.35  188.92  189.40  

69-     -     177.70179.05180.24181.29 182.22  183.02  183.73  184.34  184.87  185.34  

70-     -     174.24175.48176.57177.55 178.40  179.15  179.81  180.38  180.88  181.31  

71-     -     170.89172.01173.01173.90 174.68  175.37  175.97  176.50  176.96  177.37  

72-     -     167.67168.68169.58170.38 171.09  171.71  172.26  172.74  173.17  173.54  

73-     163.64164.62165.51166.31167.02 167.66  168.22  168.71  169.15  169.53  169.86  

74-     160.92161.77162.55163.25163.87 164.43  164.92  165.36  165.75  166.09  166.39  

75-     158.41159.15159.81160.41160.95 161.43  161.86  162.25  162.58  162.88  163.15  

76-     156.15156.76157.32157.83158.29 158.70  159.07  159.40  159.69  159.94  160.17  

77-     154.12154.63155.09155.52155.90 156.24  156.55  156.83  157.08  157.29  157.49  

78151.90152.34152.76153.14153.48153.80 154.08  154.33  154.56  154.77  154.95  155.11  

79150.46150.82151.15151.45151.73151.98 152.21  152.41  152.60  152.77  152.92  153.05  

80149.25149.53149.79150.03150.25150.45 150.63  150.79  150.94  151.07  151.19  151.30  

הטבלה חושבה לפי תקופת הבטחה של 192 חודשים

במקרים שאינם תואמים הנחות אלה יותאמו מקדמי ההמרה לנתונים בפועל.

שנת לידה

 מקדמי המרה לפנסיונר לא נשוי עם הבטחה

סעיף :  31

גברים

שנת לידה

נשים



 

81 

 

 (חודשים 241) הבטחה עם נשוי לא לפנסיונר המרה מקדמי - 4/' ז נספח

 

193519401945195019551960196519701975198019851990גיל

60-     -     -     -     207.31208.39 209.34  210.18  210.92  211.57  212.13  212.62  

61-     -     -     -     204.32205.36 206.27  207.08  207.79  208.42  208.96  209.44  

62-     -     -     -     201.36202.35 203.22  203.99  204.67  205.27  205.79  206.25  

63-     -     -     197.41198.45199.38 200.21  200.94  201.58  202.15  202.64  203.08  

64-     -     -     194.63195.60196.47 197.24  197.92  198.53  199.06  199.53  199.94  

65-     -     -     191.93192.83193.63 194.35  194.98  195.54  196.04  196.48  196.86  

66-     -     -     189.34190.16190.89 191.55  192.13  192.64  193.10  193.50  193.86  

67-     -     -     186.87187.61188.27 188.86  189.39  189.86  190.27  190.64  190.96  

68-     -     183.97184.55185.20185.79 186.32  186.79  187.21  187.58  187.91  188.20  

69-     -     181.87182.38182.95183.46 183.93  184.34  184.71  185.04  185.33  185.59  

70-     -     179.93180.37180.86181.31 181.71  182.07  182.39  182.68  182.93  183.15  

71-     -     178.17178.56178.97179.35 179.69  179.99  180.27  180.51  180.73  180.92  

72-     -     176.61176.93177.28177.59 177.87  178.13  178.35  178.56  178.74  178.90  

73-     174.93175.24175.51175.79176.04 176.27  176.48  176.67  176.84  176.98  177.12  

74-     173.83174.08174.29174.51174.72 174.90  175.07  175.22  175.35  175.47  175.58  

75-     172.91173.10173.27173.45173.61 173.75  173.88  174.00  174.10  174.20  174.28  

76-     172.17172.32172.45172.58172.70 172.81  172.91  173.00  173.08  173.16  173.22  

77-     171.58171.69171.79171.89171.98 172.06  172.14  172.21  172.27  172.32  172.37  

78171.02171.12171.20171.27171.35171.42 171.48  171.53  171.58  171.63  171.67  171.71  

79170.69170.76170.82170.88170.93170.98 171.02  171.06  171.10  171.13  171.16  171.19  

80170.44170.49170.53170.57170.61170.64 170.68  170.70  170.73  170.75  170.78  170.80  

193519401945195019551960196519701975198019851990גיל

60-     -     -     -     216.11217.33 218.38  219.30  220.08  220.76  221.34  221.84  

61-     -     -     -     212.84214.02 215.04  215.93  216.70  217.36  217.93  218.41  

62-     -     -     -     209.55210.69 211.67  212.53  213.27  213.91  214.46  214.94  

63-     -     -     205.04206.27207.35 208.29  209.11  209.82  210.43  210.97  211.42  

64-     -     -     201.84203.00204.02 204.91  205.69  206.36  206.95  207.46  207.90  

65-     -     -     198.68199.76200.72 201.56  202.29  202.93  203.48  203.96  204.38  

66-     -     -     195.60196.60197.48 198.26  198.94  199.53  200.05  200.51  200.90  

67-     -     -     192.61193.52194.33 195.04  195.67  196.22  196.70  197.12  197.49  

68-     -     188.82189.74190.56191.30 191.94  192.51  193.02  193.46  193.84  194.18  

69-     -     186.21187.02187.76188.41 188.99  189.50  189.95  190.35  190.70  191.00  

70-     -     183.77184.48185.12185.70 186.21  186.66  187.07  187.42  187.73  188.00  

71-     -     181.52182.14182.69183.19 183.63  184.03  184.38  184.69  184.97  185.21  

72-     -     179.49180.01180.48180.91 181.29  181.63  181.93  182.20  182.43  182.64  

73-     177.21177.68178.11178.51178.86 179.18  179.47  179.72  179.95  180.15  180.33  

74-     175.72176.10176.45176.78177.07 177.33  177.57  177.78  177.97  178.13  178.28  

75-     174.44174.75175.03175.29175.52 175.74  175.93  176.10  176.25  176.39  176.51  

76-     173.38173.62173.84174.04174.23 174.39  174.55  174.68  174.81  174.92  175.01  

77-     172.51172.69172.86173.02173.16 173.29  173.41  173.52  173.62  173.70  173.78  

78171.67171.82171.96172.09172.21172.31 172.41  172.50  172.59  172.66  172.73  172.79  

79171.18171.28171.39171.48171.57171.65 171.73  171.80  171.86  171.91  171.96  172.01  

80170.79170.87170.95171.02171.08171.14 171.20  171.25  171.29  171.33  171.37  171.40  

הטבלה חושבה לפי תקופת הבטחה של 240 חודשים

במקרים שאינם תואמים הנחות אלה יותאמו מקדמי ההמרה לנתונים בפועל.

שנת לידה

 מקדמי המרה לפנסיונר לא נשוי עם הבטחה

סעיף :  31

גברים

שנת לידה

נשים
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 הפנסיה תשלומי יתרת להיוון מקדמים – 'ח נספח

 
 

 
 
 

  

מס'מס'מס'מס'מס'מס'מס'מס'

מקדםחדשיםמקדםחדשיםמקדםחדשיםמקדםחדשיםמקדםחדשיםמקדםחדשיםמקדםחדשיםמקדםחדשים

10.997     3129.530   6155.560   9179.308   121100.972  151120.737  181138.768  211155.217  

21.991     3230.437   6256.388   9280.062   122101.661  152121.365  182139.341  212155.740  

32.982     3331.341   6357.212   9380.815   123102.347  153121.991  183139.912  213156.261  

43.970     3432.242   6458.034   9481.565   124103.031  154122.615  184140.482  214156.781  

54.954     3533.140   6558.854   9582.313   125103.714  155123.238  185141.049  215157.299  

65.936     3634.036   6659.671   9683.058   126104.394  156123.858  186141.615  216157.815  

76.915     3734.929   6760.486   9783.801   127105.072  157124.477  187142.180  217158.330  

87.891     3835.819   6861.298   9884.542   128105.748  158125.093  188142.742  218158.843  

98.864     3936.707   6962.108   9985.281   129106.422  159125.708  189143.303  219159.355  

109.833     4037.591   7062.915   10086.017   130107.093  160126.321  190143.862  220159.865  

1110.800   4138.474   7163.720   10186.751   131107.763  161126.932  191144.420  221160.373  

1211.764   4239.353   7264.522   10287.483   132108.431  162127.541  192144.975  222160.880  

1312.725   4340.230   7365.322   10388.213   133109.097  163128.148  193145.529  223161.386  

1413.683   4441.104   7466.119   10488.940   134109.760  164128.754  194146.082  224161.890  

1514.639   4541.975   7566.914   10589.666   135110.422  165129.357  195146.632  225162.392  

1615.591   4642.844   7667.707   10690.389   136111.081  166129.959  196147.181  226162.893  

1716.540   4743.710   7768.497   10791.109   137111.739  167130.559  197147.729  227163.392  

1817.487   4844.573   7869.284   10891.828   138112.395  168131.157  198148.274  228163.890  

1918.430   4945.434   7970.070   10992.544   139113.048  169131.753  199148.818  229164.386  

2019.371   5046.292   8070.852   11093.259   140113.700  170132.348  200149.360  230164.881  

2120.308   5147.148   8171.633   11193.971   141114.349  171132.940  201149.901  231165.374  

2221.243   5248.001   8272.411   11294.681   142114.997  172133.531  202150.440  232165.866  

2322.175   5348.851   8373.187   11395.388   143115.642  173134.120  203150.977  233166.356  

2423.105   5449.699   8473.960   11496.094   144116.286  174134.707  204151.513  234166.845  

2524.031   5550.544   8574.731   11596.797   145116.928  175135.293  205152.047  235167.332  

2624.954   5651.386   8675.500   11697.498   146117.567  176135.876  206152.580  236167.818  

2725.875   5752.226   8776.266   11798.197   147118.205  177136.458  207153.110  237168.302  

2826.793   5853.064   8877.030   11898.894   148118.841  178137.038  208153.640  238168.785  

2927.708   5953.898   8977.792   11999.589   149119.475  179137.617  209154.167  239169.266  

3028.620   6054.731   9078.551   120100.282 150120.107  180138.193  210154.693  240169.746  

מקדמים להיוון יתרת תשלומי הפנסיה
סעיפים : 31, 33, 45
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 שנים 5 – ל פנסיה להיוון מקדמים – 1/' ט נספח

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1945195019551960196519701975198019851990גיל

60-       -       54.25   54.29   54.33    54.36    54.38    54.40    54.42    54.43    

61-       -       54.19   54.23   54.27    54.30    54.33    54.35    54.37    54.38    

62-       -       54.10   54.15   54.19    54.23    54.26    54.29    54.31    54.33    

63-       53.95   54.01   54.06   54.11    54.15    54.18    54.21    54.23    54.25    

64-       53.83   53.90   53.96   54.01    54.05    54.09    54.12    54.15    54.17    

65-       53.69   53.77   53.84   53.89    53.94    53.98    54.02    54.05    54.07    

66-       53.55   53.64   53.71   53.77    53.82    53.87    53.91    53.94    53.97    

67-       53.41   53.50   53.58   53.65    53.70    53.75    53.80    53.83    53.87    

6853.23   53.27   53.37   53.46   53.53    53.60    53.65    53.70    53.74    53.77    

6953.09   53.12   53.23   53.33   53.41    53.48    53.54    53.59    53.64    53.67    

7052.93   52.96   53.09   53.19   53.28    53.36    53.43    53.48    53.53    53.57    

1945195019551960196519701975198019851990גיל

60-       -       54.46   54.50   54.53    54.55    54.57    54.59    54.60    54.62    

61-       -       54.43   54.47   54.51    54.54    54.56    54.58    54.59    54.60    

62-       -       54.40   54.45   54.49    54.52    54.54    54.56    54.58    54.59    

63-       54.31   54.37   54.42   54.46    54.49    54.52    54.54    54.56    54.58    

64-       54.26   54.33   54.39   54.43    54.47    54.50    54.52    54.54    54.56    

65-       54.21   54.28   54.34   54.39    54.43    54.47    54.50    54.52    54.54    

66-       54.15   54.23   54.30   54.35    54.40    54.43    54.46    54.49    54.51    

67-       54.08   54.17   54.24   54.30    54.35    54.39    54.43    54.46    54.48    

6853.89   54.01   54.10   54.18   54.25    54.30    54.35    54.39    54.42    54.44    

6953.79   53.92   54.03   54.11   54.19    54.25    54.30    54.34    54.37    54.40    

7053.68   53.82   53.94   54.03   54.11    54.18    54.23    54.28    54.31    54.34    

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

נשים

שנת לידה

שנת לידה

מקדמים להיוון פנסיה ל - 5  שנים

גברים

סעיף :  33
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 (לאלמן) שנים 5 – ל פנסיה להיוון מקדמים – 2/' ט נספח

 

1950195519601965197019751980198519901995גיל האלמן

18-       -       -       -       -        -        -        -        -        54.68   

19-       -       -       -       -        -        -        -        -        54.68   

20-       -       -       -       -        -        -        -        -        54.67   

21-       -       -       -       -        -        -        -        -        54.68   

22-       -       -       -       -        -        -        -        -        54.68   

23-       -       -       -       -        -        -        -        54.68    54.68   

24-       -       -       -       -        -        -        -        54.68    54.68   

25-       -       -       -       -        -        -        -        54.68    54.68   

26-       -       -       -       -        -        -        -        54.68    54.68   

27-       -       -       -       -        -        -        -        54.68    54.68   

28-       -       -       -       -        -        -        54.68    54.68    54.68   

29-       -       -       -       -        -        -        54.68    54.68    54.68   

30-       -       -       -       -        -        -        54.68    54.68    54.68   

31-       -       -       -       -        -        -        54.68    54.68    54.68   

32-       -       -       -       -        -        -        54.68    54.68    54.68   

33-       -       -       -       -        -        54.68    54.68    54.68    54.68   

34-       -       -       -       -        -        54.67    54.68    54.68    54.68   

35-       -       -       -       -        -        54.67    54.67    54.68    54.68   

36-       -       -       -       -        -        54.67    54.67    54.67    54.67   

37-       -       -       -       -        -        54.66    54.67    54.67    54.67   

38-       -       -       -       -        54.65    54.66    54.66    54.66    54.67   

39-       -       -       -       -        54.65    54.65    54.66    54.66    54.66   

40-       -       -       -       -        54.64    54.65    54.65    54.65    54.65   

41-       -       -       -       -        54.64    54.64    54.64    54.65    54.65   

42-       -       -       -       -        54.63    54.63    54.64    54.64    54.64   

43-       -       -       -       54.62    54.62    54.63    54.63    54.63    54.64   

44-       -       -       -       54.61    54.61    54.62    54.62    54.62    54.63   

45-       -       -       -       54.60    54.60    54.61    54.61    54.62    54.62   

46-       -       -       -       54.59    54.59    54.60    54.60    54.61    54.61   

47-       -       -       -       54.57    54.58    54.59    54.59    54.60    54.60   

48-       -       -       54.55   54.56    54.57    54.58    54.58    54.59    54.59   

49-       -       -       54.54   54.55    54.56    54.57    54.57    54.58    54.59   

50-       -       -       54.52   54.53    54.54    54.55    54.56    54.57    54.57   

51-       -       -       54.50   54.52    54.53    54.54    54.55    54.56    54.56   

52-       -       -       54.48   54.50    54.51    54.53    54.54    54.55    54.55   

53-       -       54.44   54.46   54.48    54.50    54.51    54.52    54.53    54.54   

54-       -       54.42   54.44   54.46    54.48    54.50    54.51    54.52    54.53   

55-       -       54.39   54.42   54.44    54.46    54.48    54.49    54.51    54.52   

56-       -       54.36   54.39   54.41    54.43    54.45    54.47    54.48    54.49   

57-       -       54.28   54.32   54.35    54.38    54.40    54.42    54.43    54.45   

58-       54.12   54.17   54.21   54.25    54.28    54.31    54.33    54.35    54.37   

59-       53.93   54.00   54.06   54.11    54.15    54.18    54.21    54.24    54.26   

60-       53.68   53.77   53.84   53.90    53.95    54.00    54.04    54.07    54.10   

61-       53.53   53.62   53.70   53.77    53.83    53.88    53.93    53.96    54.00   

62-       53.35   53.46   53.55   53.62    53.69    53.75    53.79    53.83    53.87   

6353.01   53.15   53.26   53.36   53.45    53.52    53.58    53.64    53.68    53.72   

6452.79   52.94   53.06   53.17   53.26    53.34    53.41    53.47    53.52    53.56   

6552.58   52.74   52.87   52.99   53.09    53.17    53.25    53.31    53.36    53.41   

6652.40   52.56   52.70   52.83   52.93    53.02    53.10    53.16    53.22    53.27   

6752.28   52.45   52.59   52.72   52.83    52.92    53.00    53.06    53.12    53.17   

6852.17   52.34   52.49   52.62   52.73    52.83    52.91    52.98    53.04    53.09   

6952.05   52.23   52.39   52.52   52.64    52.74    52.82    52.89    52.96    53.01   

7051.92   52.11   52.28   52.42   52.55    52.65    52.74    52.82    52.88    52.94   

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

שנת לידה

נשים

מקדמים להיוון פנסיה ל – 5 שנים )לאלמן(
סעיף :  33
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 (נהשנים )לאלמ 5 –מקדמים להיוון פנסיה ל  – 2/' נספח ט

 

1950195519601965197019751980198519901995גיל האלמנה

18-       -       -       -       -        -        -        -        -        54.71   

19-       -       -       -       -        -        -        -        -        54.71   

20-       -       -       -       -        -        -        -        -        54.71   

21-       -       -       -       -        -        -        -        -        54.71   

22-       -       -       -       -        -        -        -        -        54.71   

23-       -       -       -       -        -        -        -        54.71    54.71   

24-       -       -       -       -        -        -        -        54.71    54.71   

25-       -       -       -       -        -        -        -        54.71    54.71   

26-       -       -       -       -        -        -        -        54.71    54.71   

27-       -       -       -       -        -        -        -        54.71    54.71   

28-       -       -       -       -        -        -        54.71    54.71    54.71   

29-       -       -       -       -        -        -        54.71    54.71    54.71   

30-       -       -       -       -        -        -        54.71    54.71    54.71   

31-       -       -       -       -        -        -        54.71    54.71    54.71   

32-       -       -       -       -        -        -        54.70    54.71    54.71   

33-       -       -       -       -        -        54.70    54.70    54.70    54.71   

34-       -       -       -       -        -        54.70    54.70    54.70    54.71   

35-       -       -       -       -        -        54.70    54.70    54.70    54.70   

36-       -       -       -       -        -        54.69    54.70    54.70    54.70   

37-       -       -       -       -        -        54.69    54.69    54.70    54.70   

38-       -       -       -       -        54.68    54.69    54.69    54.69    54.70   

39-       -       -       -       -        54.68    54.69    54.69    54.69    54.69   

40-       -       -       -       -        54.68    54.68    54.69    54.69    54.69   

41-       -       -       -       -        54.67    54.68    54.68    54.69    54.69   

42-       -       -       -       -        54.67    54.68    54.68    54.68    54.69   

43-       -       -       -       54.66    54.67    54.67    54.68    54.68    54.68   

44-       -       -       -       54.66    54.66    54.67    54.67    54.68    54.68   

45-       -       -       -       54.65    54.66    54.67    54.67    54.68    54.68   

46-       -       -       -       54.65    54.66    54.66    54.67    54.67    54.68   

47-       -       -       -       54.64    54.65    54.66    54.66    54.67    54.67   

48-       -       -       54.63   54.64    54.65    54.65    54.66    54.67    54.67   

49-       -       -       54.62   54.63    54.64    54.65    54.66    54.66    54.67   

50-       -       -       54.61   54.62    54.63    54.64    54.65    54.66    54.66   

51-       -       -       54.60   54.61    54.62    54.63    54.64    54.65    54.66   

52-       -       -       54.58   54.59    54.61    54.62    54.63    54.64    54.65   

53-       -       54.52   54.55   54.57    54.59    54.60    54.61    54.62    54.63   

54-       -       54.48   54.51   54.53    54.56    54.57    54.59    54.60    54.61   

55-       -       54.42   54.46   54.49    54.51    54.54    54.56    54.57    54.58   

56-       -       54.38   54.43   54.46    54.49    54.52    54.54    54.56    54.57   

57-       -       54.35   54.40   54.44    54.47    54.50    54.52    54.54    54.55   

58-       54.24   54.31   54.36   54.41    54.44    54.47    54.50    54.52    54.54   

59-       54.19   54.26   54.32   54.37    54.41    54.45    54.48    54.50    54.52   

60-       54.14   54.22   54.28   54.34    54.38    54.42    54.45    54.48    54.50   

61-       54.08   54.17   54.24   54.30    54.35    54.39    54.42    54.45    54.47   

62-       54.02   54.12   54.20   54.26    54.32    54.36    54.40    54.43    54.45   

6353.84   53.96   54.07   54.15   54.22    54.28    54.33    54.37    54.40    54.43   

6453.78   53.91   54.02   54.11   54.19    54.25    54.30    54.34    54.38    54.41   

6553.72   53.86   53.98   54.07   54.15    54.22    54.27    54.32    54.35    54.38   

6653.66   53.81   53.93   54.03   54.12    54.18    54.24    54.29    54.32    54.35   

6753.60   53.75   53.88   53.98   54.07    54.14    54.20    54.25    54.29    54.32   

6853.53   53.69   53.82   53.93   54.02    54.09    54.16    54.21    54.25    54.28   

6953.44   53.61   53.75   53.87   53.96    54.04    54.10    54.16    54.20    54.24   

7053.35   53.53   53.67   53.79   53.89    53.97    54.04    54.10    54.14    54.18   

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

שנת לידה

מקדמים להיוון פנסיה ל – 5 שנים )לאלמנה( 

גברים

סעיף :  33
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 לאלמן לפנסיה צבור סכום להמרת מקדמים – 'י נספח

 

1945195019551960196519701975198019851990גיל האלמן

23-        -        -        -        -         -         -         -         -         288.89    

24-        -        -        -        -         -         -         -         -         287.61    

25-        -        -        -        -         -         -         -         -         286.27    

26-        -        -        -        -         -         -         -         -         284.89    

27-        -        -        -        -         -         -         -         -         283.44    

28-        -        -        -        -         -         -         -         281.48    281.95    

29-        -        -        -        -         -         -         -         279.91    280.39    

30-        -        -        -        -         -         -         -         278.29    278.78    

31-        -        -        -        -         -         -         -         276.60    277.11    

32-        -        -        -        -         -         -         -         274.86    275.38    

33-        -        -        -        -         -         -         272.42    273.04    273.58    

34-        -        -        -        -         -         -         270.52    271.16    271.71    

35-        -        -        -        -         -         -         268.55    269.21    269.78    

36-        -        -        -        -         -         -         266.51    267.18    267.77    

37-        -        -        -        -         -         -         264.39    265.08    265.69    

38-        -        -        -        -         -         261.38    262.20    262.92    263.54    

39-        -        -        -        -         -         259.09    259.94    260.68    261.32    

40-        -        -        -        -         -         256.73    257.60    258.36    259.02    

41-        -        -        -        -         -         254.28    255.19    255.97    256.65    

42-        -        -        -        -         -         251.76    252.69    253.50    254.20    

43-        -        -        -        -         248.06    249.16    250.11    250.94    251.66    

44-        -        -        -        -         245.33    246.46    247.45    248.30    249.05    

45-        -        -        -        -         242.52    243.68    244.70    245.58    246.34    

46-        -        -        -        -         239.61    240.81    241.86    242.77    243.55    

47-        -        -        -        -         236.61    237.85    238.92    239.86    240.67    

48-        -        -        -        232.06    233.52    234.79    235.90    236.86    237.69    

49-        -        -        -        228.83    230.33    231.63    232.77    233.76    234.61    

50-        -        -        -        225.49    227.03    228.38    229.54    230.56    231.44    

51-        -        -        -        222.06    223.64    225.02    226.21    227.25    228.16    

52-        -        -        -        218.52    220.14    221.55    222.78    223.84    224.77    

53-        -        -        212.97   214.86    216.52    217.97    219.23    220.32    221.27    

54-        -        -        209.16   211.10    212.80    214.28    215.56    216.68    217.65    

55-        -        -        205.24   207.22    208.96    210.47    211.79    212.93    213.92    

56-        -        -        201.20   203.22    204.99    206.54    207.88    209.05    210.05    

57-        -        -        197.04   199.10    200.90    202.48    203.85    205.03    206.06    

58-        -        190.35   192.75   194.85    196.69    198.29    199.68    200.89    201.94    

59-        -        185.89   188.32   190.46    192.33    193.96    195.38    196.62    197.69    

60-        -        181.27   183.75   185.93    187.83    189.50    190.94    192.20    193.29    

61-        -        177.10   179.59   181.77    183.67    185.34    186.79    188.05    189.14    

62-        -        172.93   175.40   177.58    179.48    181.14    182.59    183.85    184.94    

63-        165.97   168.75   171.21   173.38    175.27    176.92    178.36    179.61    180.70    

64-        161.86   164.62   167.05   169.20    171.07    172.71    174.14    175.38    176.46    

65-        157.83   160.55   162.96   165.07    166.93    168.55    169.96    171.18    172.25    

66-        153.90   156.58   158.94   161.02    162.84    164.43    165.82    167.03    168.07    

67-        150.12   152.74   155.06   157.09    158.87    160.43    161.78    162.97    163.99    

68144.68   146.30   148.86   151.12   153.11    154.85    156.37    157.70    158.85    159.86    

69140.79   142.39   144.89   147.10   149.04    150.74    152.23    153.53    154.65    155.63    

70136.78   138.39   140.83   142.99   144.89    146.55    148.00    149.26    150.37    151.32    

71132.66   134.28   136.66   138.76   140.60    142.22    143.63    144.86    145.93    146.86    

72128.42   130.06   132.37   134.40   136.19    137.75    139.12    140.32    141.35    142.26    

73124.07   125.74   127.97   129.93   131.65    133.16    134.49    135.64    136.64    137.51    

74119.61   121.31   123.45   125.33   126.99    128.44    129.71    130.82    131.78    132.62    

75115.06   116.78   118.82   120.62   122.20    123.59    124.80    125.86    126.79    127.59    

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

סעיף :  41

 מקדמים להמרת סכום צבור לפנסיה לאלמן  
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 נהמקדמים להמרת סכום צבור לפנסיה לאלמ – 'נספח י

 

1945195019551960196519701975198019851990גיל האלמנה

23-        -        -        -        -         -         -         -         -         295.78    

24-        -        -        -        -         -         -         -         -         294.67    

25-        -        -        -        -         -         -         -         -         293.53    

26-        -        -        -        -         -         -         -         -         292.34    

27-        -        -        -        -         -         -         -         -         291.11    

28-        -        -        -        -         -         -         -         289.37    289.84    

29-        -        -        -        -         -         -         -         288.04    288.51    

30-        -        -        -        -         -         -         -         286.65    287.14    

31-        -        -        -        -         -         -         -         285.22    285.72    

32-        -        -        -        -         -         -         -         283.73    284.25    

33-        -        -        -        -         -         -         281.57    282.20    282.73    

34-        -        -        -        -         -         -         279.96    280.60    281.15    

35-        -        -        -        -         -         -         278.29    278.95    279.52    

36-        -        -        -        -         -         -         276.56    277.25    277.82    

37-        -        -        -        -         -         -         274.78    275.48    276.07    

38-        -        -        -        -         -         272.07    272.93    273.65    274.26    

39-        -        -        -        -         -         270.13    271.01    271.75    272.38    

40-        -        -        -        -         -         268.13    269.03    269.79    270.44    

41-        -        -        -        -         -         266.05    266.98    267.77    268.43    

42-        -        -        -        -         -         263.90    264.86    265.67    266.35    

43-        -        -        -        -         260.52    261.68    262.67    263.50    264.20    

44-        -        -        -        -         258.19    259.39    260.40    261.26    261.98    

45-        -        -        -        -         255.78    257.01    258.05    258.93    259.67    

46-        -        -        -        -         253.28    254.55    255.62    256.52    257.29    

47-        -        -        -        -         250.70    252.00    253.10    254.03    254.81    

48-        -        -        -        246.46    248.03    249.37    250.49    251.45    252.25    

49-        -        -        -        243.65    245.27    246.64    247.80    248.78    249.60    

50-        -        -        -        240.76    242.41    243.82    245.01    246.01    246.86    

51-        -        -        -        237.76    239.46    240.90    242.12    243.15    244.02    

52-        -        -        -        234.67    236.41    237.89    239.14    240.19    241.08    

53-        -        -        229.38   231.48    233.26    234.77    236.05    237.13    238.04    

54-        -        -        226.04   228.18    230.00    231.54    232.85    233.95    234.89    

55-        -        -        222.58   224.77    226.63    228.21    229.54    230.67    231.62    

56-        -        -        219.18   221.40    223.28    224.88    226.23    227.37    228.34    

57-        -        -        215.70   217.94    219.84    221.45    222.82    223.97    224.95    

58-        -        209.49   212.13   214.39    216.30    217.93    219.31    220.47    221.45    

59-        -        205.82   208.48   210.74    212.67    214.31    215.69    216.86    217.85    

60-        -        202.08   204.74   207.01    208.94    210.59    211.98    213.15    214.15    

61-        -        198.26   200.92   203.19    205.12    206.76    208.16    209.33    210.33    

62-        -        194.37   197.02   199.28    201.20    202.84    204.23    205.41    206.40    

63-        187.34   190.40   193.03   195.27    197.18    198.81    200.19    201.36    202.35    

64-        183.34   186.36   188.95   191.17    193.06    194.67    196.04    197.20    198.18    

65-        179.27   182.24   184.79   186.97    188.84    190.42    191.77    192.92    193.89    

66-        175.09   178.00   180.50   182.65    184.48    186.04    187.37    188.50    189.46    

67-        170.79   173.64   176.09   178.19    179.98    181.52    182.83    183.94    184.88    

68163.16   166.37   169.15   171.54   173.60    175.36    176.86    178.14    179.24    180.17    

69158.72   161.84   164.54   166.87   168.87    170.59    172.06    173.32    174.39    175.30    

70154.16   157.18   159.80   162.06   164.01    165.69    167.12    168.35    169.40    170.29    

71149.49   152.41   154.94   157.13   159.02    160.65    162.04    163.24    164.26    165.13    

72144.70   147.51   149.95   152.07   153.90    155.47    156.82    157.98    158.98    159.83    

73139.81   142.50   144.85   146.88   148.64    150.16    151.47    152.59    153.56    154.38    

74134.81   137.38   139.62   141.57   143.26    144.72    145.98    147.06    148.00    148.80    

75129.71   132.16   134.29   136.15   137.76    139.16    140.37    141.42    142.32    143.09    

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

מקדמים להמרת סכום צבור לפנסיה לאלמנה  

סעיף :  41
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 לאלמן מבוטחת לפנסיה צבור סכום להמרת מקדמים – 'יא נספח

 

 

1945195019551960196519701975198019851990גיל האלמן

23-        -        -        -        -         -         -         -         -         289.07    

24-        -        -        -        -         -         -         -         -         287.78    

25-        -        -        -        -         -         -         -         -         286.45    

26-        -        -        -        -         -         -         -         -         285.06    

27-        -        -        -        -         -         -         -         -         283.62    

28-        -        -        -        -         -         -         -         281.66    282.12    

29-        -        -        -        -         -         -         -         280.10    280.57    

30-        -        -        -        -         -         -         -         278.48    278.96    

31-        -        -        -        -         -         -         -         276.80    277.30    

32-        -        -        -        -         -         -         -         275.05    275.57    

33-        -        -        -        -         -         -         272.64    273.25    273.78    

34-        -        -        -        -         -         -         270.75    271.38    271.92    

35-        -        -        -        -         -         -         268.79    269.44    270.00    

36-        -        -        -        -         -         -         266.76    267.43    268.00    

37-        -        -        -        -         -         -         264.66    265.35    265.94    

38-        -        -        -        -         -         261.69    262.50    263.20    263.81    

39-        -        -        -        -         -         259.42    260.26    260.98    261.61    

40-        -        -        -        -         -         257.08    257.94    258.69    259.34    

41-        -        -        -        -         -         254.67    255.55    256.32    256.99    

42-        -        -        -        -         -         252.18    253.09    253.88    254.57    

43-        -        -        -        -         248.52    249.60    250.54    251.35    252.06    

44-        -        -        -        -         245.84    246.95    247.91    248.75    249.47    

45-        -        -        -        -         243.06    244.20    245.20    246.06    246.80    

46-        -        -        -        -         240.20    241.37    242.39    243.28    244.04    

47-        -        -        -        -         237.25    238.45    239.50    240.41    241.20    

48-        -        -        -        232.80    234.21    235.44    236.51    237.45    238.25    

49-        -        -        -        229.62    231.07    232.34    233.44    234.39    235.22    

50-        -        -        -        226.35    227.84    229.13    230.26    231.24    232.08    

51-        -        -        -        223.00    224.51    225.84    226.99    227.99    228.85    

52-        -        -        -        219.56    221.11    222.46    223.63    224.65    225.54    

53-        -        -        214.26   216.05    217.63    219.00    220.20    221.24    222.14    

54-        -        -        210.65   212.48    214.07    215.47    216.68    217.74    218.65    

55-        -        -        206.99   208.84    210.46    211.87    213.10    214.17    215.10    

56-        -        -        203.28   205.14    206.78    208.21    209.45    210.53    211.47    

57-        -        -        199.53   201.40    203.05    204.49    205.74    206.83    207.77    

58-        -        193.61   195.75   197.63    199.28    200.72    201.98    203.08    204.02    

59-        -        189.80   191.94   193.82    195.47    196.92    198.18    199.27    200.22    

60-        -        185.97   188.10   189.97    191.62    193.06    194.32    195.42    196.37    

61-        -        182.38   184.48   186.33    187.96    189.38    190.63    191.71    192.66    

62-        -        178.80   180.86   182.69    184.29    185.69    186.92    187.99    188.92    

63-        172.96   175.24   177.26   179.05    180.62    181.99    183.20    184.24    185.16    

64-        169.48   171.71   173.68   175.42    176.95    178.30    179.47    180.50    181.39    

65-        166.04   168.20   170.12   171.81    173.30    174.61    175.76    176.75    177.62    

66-        162.65   164.73   166.58   168.22    169.67    170.93    172.04    173.01    173.85    

67-        159.29   161.30   163.08   164.66    166.05    167.27    168.34    169.27    170.09    

68153.75   155.90   157.83   159.54   161.05    162.39    163.56    164.59    165.49    166.27    

69150.41   152.47   154.31   155.94   157.39    158.67    159.79    160.77    161.63    162.38    

70147.05   149.00   150.74   152.30   153.67    154.89    155.96    156.90    157.72    158.43    

71143.66   145.50   147.14   148.61   149.91    151.06    152.07    152.96    153.73    154.41    

72140.27   141.98   143.52   144.89   146.11    147.19    148.14    148.97    149.70    150.34    

73136.89   138.47   139.90   141.17   142.31    143.31    144.19    144.97    145.65    146.25    

74133.54   134.99   136.30   137.47   138.51    139.43    140.25    140.96    141.60    142.15    

75130.25   131.56   132.75   133.81   134.75    135.59    136.34    136.99    137.57    138.08    

הטבלה חושבה לפי תקופת הבטחה של 120 חודשים

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

מקדמים להמרת סכום צבור לפנסיה  מובטחת לאלמן  

סעיף :  44
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 לאלמנה מבוטחת לפנסיה צבור סכום להמרת מקדמים – 'יא נספח

 

גיל 

1945195019551960196519701975198019851990האלמנה

23-        -        -        -        -         -         -         -         -         295.84    

24-        -        -        -        -         -         -         -         -         294.74    

25-        -        -        -        -         -         -         -         -         293.60    

26-        -        -        -        -         -         -         -         -         292.41    

27-        -        -        -        -         -         -         -         -         291.19    

28-        -        -        -        -         -         -         -         289.46    289.91    

29-        -        -        -        -         -         -         -         288.13    288.59    

30-        -        -        -        -         -         -         -         286.75    287.23    

31-        -        -        -        -         -         -         -         285.32    285.81    

32-        -        -        -        -         -         -         -         283.84    284.35    

33-        -        -        -        -         -         -         281.69    282.31    282.83    

34-        -        -        -        -         -         -         280.09    280.72    281.26    

35-        -        -        -        -         -         -         278.43    279.08    279.63    

36-        -        -        -        -         -         -         276.71    277.38    277.95    

37-        -        -        -        -         -         -         274.93    275.63    276.21    

38-        -        -        -        -         -         272.26    273.09    273.81    274.40    

39-        -        -        -        -         -         270.33    271.19    271.92    272.54    

40-        -        -        -        -         -         268.33    269.22    269.97    270.61    

41-        -        -        -        -         -         266.27    267.18    267.96    268.61    

42-        -        -        -        -         -         264.14    265.08    265.87    266.54    

43-        -        -        -        -         260.79    261.93    262.90    263.71    264.40    

44-        -        -        -        -         258.48    259.65    260.64    261.48    262.18    

45-        -        -        -        -         256.09    257.29    258.31    259.17    259.89    

46-        -        -        -        -         253.62    254.85    255.89    256.77    257.52    

47-        -        -        -        -         251.07    252.33    253.40    254.30    255.06    

48-        -        -        -        246.91    248.43    249.73    250.82    251.75    252.53    

49-        -        -        -        244.16    245.72    247.04    248.16    249.11    249.91    

50-        -        -        -        241.33    242.92    244.27    245.42    246.38    247.20    

51-        -        -        -        238.42    240.04    241.42    242.59    243.57    244.41    

52-        -        -        -        235.43    237.08    238.48    239.67    240.67    241.52    

53-        -        -        230.38   232.35    234.03    235.45    236.66    237.68    238.54    

54-        -        -        227.19   229.19    230.89    232.33    233.56    234.59    235.47    

55-        -        -        223.92   225.94    227.66    229.12    230.36    231.41    232.29    

56-        -        -        220.65   222.68    224.41    225.88    227.13    228.18    229.07    

57-        -        -        217.31   219.35    221.08    222.55    223.80    224.86    225.75    

58-        -        211.53   213.90   215.93    217.66    219.13    220.38    221.44    222.34    

59-        -        208.05   210.41   212.42    214.15    215.62    216.86    217.92    218.82    

60-        -        204.50   206.84   208.84    210.55    212.01    213.25    214.30    215.19    

61-        -        200.88   203.18   205.17    206.86    208.31    209.54    210.58    211.47    

62-        -        197.18   199.46   201.41    203.08    204.51    205.72    206.75    207.63    

63-        190.84   193.42   195.64   197.56    199.20    200.60    201.80    202.82    203.68    

64-        187.06   189.58   191.75   193.62    195.23    196.60    197.78    198.78    199.63    

65-        183.22   185.66   187.77   189.59    191.16    192.50    193.64    194.62    195.45    

66-        179.29   181.65   183.69   185.46    186.98    188.28    189.40    190.35    191.17    

67-        175.27   177.55   179.52   181.22    182.69    183.96    185.04    185.97    186.76    

68168.69   171.18   173.36   175.25   176.89    178.31    179.53    180.58    181.48    182.25    

69164.64   167.01   169.09   170.90   172.47    173.83    175.01    176.02    176.88    177.63    

70160.54   162.78   164.76   166.48   167.98    169.28    170.40    171.37    172.20    172.92    

71156.39   158.51   160.37   162.00   163.42    164.65    165.72    166.64    167.44    168.13    

72152.23   154.20   155.94   157.47   158.81    159.97    160.98    161.86    162.62    163.27    

73148.05   149.89   151.51   152.93   154.18    155.27    156.22    157.04    157.76    158.38    

74143.90   145.58   147.08   148.39   149.55    150.56    151.45    152.22    152.89    153.47    

75139.79   141.32   142.69   143.89   144.96    145.89    146.71    147.42    148.05    148.59    

הטבלה חושבה לפי תקופת הבטחה של 120 חודשים

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

מקדמים להמרת סכום צבור לפנסיה  מובטחת לאלמנה

סעיף :  44
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 פנסיה מסלולי –' א לנספח הסברים 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

סעיפים : 25, 41, 50נספח א' - מסלולי פנסיה

האחוזים בטבלה מייצגים את האחוז המבוטח מה"הכנסה הקובעת", לצורך קביעת פנסיית השארים

ופנסיית הנכות.

תגמולים-11.5% פיצויים-6.0%נספח 2/אמסלול בסיסי קודם- מסלול:

64)אישה )גיל פרישה:67) גבר )גיל פרישה:גיל

הורהיתומיםבן זוגשאריםסיעודינכותהורהיתומיםבן זוגשאריםסיעודינכותכניסה

2675.0%100.0%89.5%53.7%26.8%17.9%73.8%98.3%73.8%44.3%22.1%14.8%

2775.0%100.0%84.5%50.7%25.4%16.9%70.3%93.7%70.3%42.2%21.1%14.1%

2875.0%100.0%80.5%48.3%24.1%16.1%66.7%89.0%66.7%40.0%20.0%13.3%

2975.0%100.0%76.6%45.9%23.0%15.3%63.5%84.7%63.5%38.1%19.1%12.7%

3072.9%97.3%72.9%43.8%21.9%14.6%60.4%80.6%60.4%36.3%18.1%12.1%

3169.5%92.7%69.5%41.7%20.9%13.9%57.4%76.6%57.4%34.5%17.2%11.5%

3266.2%88.3%66.2%39.7%19.9%13.2%54.5%72.7%54.5%32.7%16.4%10.9%

3363.0%84.1%63.0%37.8%18.9%12.6%51.8%69.0%51.8%31.1%15.5%10.4%

3460.0%80.0%60.0%36.0%18.0%12.0%49.1%65.4%49.1%29.4%14.7%9.8%

3557.0%76.0%57.0%34.2%17.1%11.4%46.5%62.0%46.5%27.9%13.9%9.3%

3654.2%72.2%54.2%32.5%16.3%10.8%44.0%58.7%44.0%26.4%13.2%8.8%

3751.0%68.0%51.0%30.6%15.3%10.2%41.6%55.5%41.6%25.0%12.5%8.3%

3848.4%64.5%48.4%29.0%14.5%9.7%39.3%52.4%39.3%23.6%11.8%7.9%

3945.8%61.1%45.8%27.5%13.7%9.2%37.1%49.4%37.1%22.3%11.1%7.4%

4043.3%57.8%43.3%26.0%13.0%8.7%34.9%46.6%34.9%21.0%10.5%7.0%

גבר- מין:

26- גיל הצטרפות

- משכורת בעת כניסה:

כל עוד ההכנסה הקובעת לא עלתה, הרי שבמקרה נכות תשולם פנסיית נכות של 89.5% מההכנסה 

הקובעת ובמקרה של מוות תשולם פנסיית שארים לאלמנה של לפחות 53.7% מההכנסה הקובעת בעת 

הפטירה, וליתום לפחות 26.8% מההכנסה הקובעת בעת הפטירה.

דוגמה חישובית 

עמית נפטר בגיל 40 עם הכנסה הקובעת של  11,000 ₪.

אלמנתו תהיה זכאית לפנסיית שארים, לכל ימי חייה בסך 4,873 ₪ 

x 44.3% = 4,873 11,000לפי החישוב הבא:

יתום אחד יהיה זכאי לפנסייה בסכום של 2,431 ₪

x 22.1% = 2,431 11,000לפי החישוב הבא:

₪ 11,000
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 נכות כיסוי עלות –' ב לנספח הסברים

 
 

 
 

סעיף :  26נספח ב' – עלות כיסוי נכות

מכסה את העלות של פנסיה חודשית לנכה עד לגיל הפרישה לפי מסלול שבחר.  הפנסיה מורכבת מתשלום 

פנסיה לעמית ותשלום דמי גמולים )שחרור מפרמיה( ליתרת צבורה של העמית בגין צבירה לפנסיית זקנה.

טבלה "לנכה 1,000 ₪ לחודש" מייצגת עלות חודשית בגין כיסוי נכות לפנסיה חודשית של 1,000 ₪.  העלות תלויה

בגיל העמית, מינו, וגיל פרישה של המסלול שלו.  עלות זו יש להכפיל בפנסיה החודשית שתשולם במקרה נכות.  

לנכה 1,000 ₪ לחודש )רווק או נשוי(

רגיליםתשלומים

606764גיל פרישה

אישהגבראישהגברמין

גיל

261.1867        1.1931        1.2101         1.2095         

271.2836        1.3364        1.3118         1.3568         

281.3399        1.4384        1.3727         1.4628         

291.4387        1.5856        1.4780         1.6154         

301.4958        1.7345        1.5413         1.7707         

311.5959        1.9296        1.6498         1.9743         

321.6963        2.0810        1.7601         2.1346         

331.8405        2.2784        1.9176         2.3435         

341.9408        2.5218        2.0313         2.6018         

352.0844        2.7190        2.1926         2.8148         

362.2269        2.9609        2.3556         3.0767         

372.3675        3.2467        2.5198         3.3877         

382.5052        3.5286        2.6848         3.6989         

392.6837        3.8048        2.8983         4.0091         

402.9463        4.1194        3.2092         4.3656         

גבר- מין:

35- גיל הצטרפות:

נספח 2/אבסיסי קודם- מסלול:

67- גיל זכאות:

10,000 ₪- שכר קובע:

)ראה נספח א' לאופן קביעתה(5,700 ₪- פנסיית נכות: 

)17.5% מהכנסה קובעת(1,750 ₪- דמי גמולים מבוטחים:

)דמי גמולים בניכוי דמי ניהול רעיוניים של 6.0%(1,645 ₪- שחרור פרמיה:

- סה"כ פנסיית נכות 

)פנסיית נכות + שחרור פרמיה = 5,700 + 1,645(7,345 ₪  חודשית עד גיל זכאות:

35- גיל הנוכחי:

2.8148- מקדם עלות נכות:

(x2.8148 / 1000 7,345)20.67 ₪- עלות נכות:
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 (פעיל כעמית) חודשית שאירים לפנסיית כיסוי עלות –' ד' / ג לנספח הסברים

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

סעיף :  26נספח ג'/ד' – עלות כיסוי לפנסיית שאירים חודשית )כעמית פעיל(

עלות מוות חודשית לעמית מחושבת על ידי הכפלת הסכום בסיכון במקדם עלות מוות חודשית. הסכום בסיכון

הוא הפנסיה הצפויה לאלמנה ויתומים כפול המקדמים המתאימים, בניכוי יתרת הצבורה של העמית. 

)60% לבת זוג, 30% לכל יתום עד 120%(

נשיםגברים1980198519801985גיל/שנת לידה

26-              -                   -               -               26.21063.684

27-              -                   -               -               37.74179.774

28-              2.5316              -               293.37         53.29397.553

29-              2.5573              -               292.18         74.238118.993

30-              2.5527              -               290.94         101.864145.381

31-              2.5600              -               289.66         133.459176.042

32-              2.5641              -               288.33         165.924212.032

332.7026        2.5672              286.43         286.96         194.622237.148

342.7067        2.5745              284.99         285.53         218.624251.511

352.7079        2.5814              283.50         284.05         235.998256.817

362.8889        2.7611              281.96         282.53         247.317252.404

373.0734        2.9429              280.36         280.94         251.229243.590

383.2933        3.1617              278.70         279.30         249.838230.858

393.5345        3.4010              276.99         277.61         243.381213.360

403.8018        3.6623              275.21         275.85         236.117194.481

דוגמה חישובית

גבר- מין:

35- גיל נוכחי:

1985- שנת לידה:

נספח 2/אבסיסי קודם- מסלול:

150,000 ₪- יתרה צבורה:

10,000 ₪- הכנסה קובעת:

)ראה נספח א' - בהנחה שאין גידול שכר(72.9%- כסוי ביטוח שארים )גיל כניסה 30(:

284.0544- מקדם סכום בסיכון )נספח ד'(: 

1,609,586 ₪- סכום בסיכון:

2.5814- מקדם עלות מוות )נספח ג'(: 

(x 2.5814 / 100,000 1,609,586)41.55 ₪- עלות מוות חודשית:

+(10,000 x60%* 72.9% x 284.0544)+(10,000 x30%* 72.9% 

x 235.998)+(10,000 x30%* 72.9% x 235.998)- 150,000

סכום בסיכון סכום בסיכון מקדם עלות מוות חודשית עבור 

גבר לסכום בסיכון של 100,000 ₪

בגין פנסיית שאירים לאלמנת 

בגין פנסיית יתומי פעילפעיל

נספח ד'נספח ד'נספח ג'
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 לפנסיה פרישה בעת עמית של הצבורה הזכאות יתרת המרת –' ז לנספח הסברים

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 לזכאים הבטחה תקופת יתרת עבור זקנה פנסיית היוון –' ח לנספח הסברים

 
 

סעיף :  31נספח ז' – המרת יתרת הזכאות הצבורה של עמית בעת פרישה לפנסיה 

מקדמים אלו מיצגים את העלות של פנסיה חודשית בגובה שקל 1.  העלות תלויה בגיל ושנת לידה של הפנסיונר.

בנוסף, אם יש בן זוג, המקדם תלוי בגיל ושנת לידה של הבן זוג ובשיעור פנסיה לבן זוג.  בנוסף, אם העמית בחר

בתקופה של תשלומים מובטחים, המקדם מוגדל בהתאם לתקופה הנבחרת.

גברנספח ז/1

שנת לידהגיל

195519601965פרישה

60219.74221.12222.31

61216.06217.46218.67

62212.27213.70214.93

63208.39209.84211.09

64204.41205.87207.14

65200.33201.82203.09

66196.17197.66198.95

67191.92193.43194.72

68187.60189.11190.42

69183.18184.70186.00

70178.66180.17181.48

ללא תשלומים מובטחים בת זוג מקבלת 60%

דוגמה חישובית

גבר- מין העמית:

67- גיל פרישה:

1955- שנת לידה:

- יתרה צבורה:

 בת זוג מקבלת 60% ללא תשלומים מובטחים- פנסיה נבחרת:

63- גיל בת זוג:

191.92- מקדם :

(191.92 / 1,600,000)- פנסיה חודשית לעמית לכל חייו

(x 60% 8,336.81)-  פנסיה לבת הזוג לאחר פטירת העמית:

₪ 1,600,000

₪ 8,336.81

₪ 5,002.09
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 שנים 5 של לתקופה זקנה פנסיית היוון –' ט לנספח הסברים

 
 

סעיפים : 31, 33, 45נספח ח' – היוון פנסיית זקנה עבור יתרת תקופת הבטחה לזכאים 

טבלה זו מייצגת ערך נוכחי של 1 ₪ פנסיה חודשית שמשולמת לתקופה קצובה של מספר שנים וחודשים.

התשלום הוא בסוף החודש ואילו ההיוון לתחילת החודש.

מס'מס'מס'מס'

מקדםחדשיםמקדםחדשיםמקדםחדשיםמקדםחדשים

10.997      3129.530    6155.560     9179.308     

21.991      3230.437    6256.388     9280.062     

32.982      3331.341    6357.212     9380.815     

43.970      3432.242    6458.034     9481.565     

54.954      3533.140    6558.854     9582.313     

65.936      3634.036    6659.671     9683.058     

76.915      3734.929    6760.486     9783.801     

87.891      3835.819    6861.298     9884.542     

98.864      3936.707    6962.108     9985.281     

109.833      4037.591    7062.915     10086.017     

1110.800    4138.474    7163.720     10186.751     

1211.764    4239.353    7264.522     10287.483     

1312.725    4340.230    7365.322     10388.213     

1413.683    4441.104    7466.119     10488.940     

1514.639    4541.975    7566.914     10589.666     

1615.591    4642.844    7667.707     10690.389     

1716.540    4743.710    7768.497     10791.109     

1817.487    4844.573    7869.284     10891.828     

1918.430    4945.434    7970.070     10992.544     

2019.371    5046.292    8070.852     11093.259     

2120.308    5147.148    8171.633     11193.971     

2221.243    5248.001    8272.411     11294.681     

2322.175    5348.851    8373.187     11395.388     

2423.105    5449.699    8473.960     11496.094     

2524.031    5550.544    8574.731     11596.797     

2624.954    5651.386    8675.500     11697.498     

2725.875    5752.226    8776.266     11798.197     

2826.793    5853.064    8877.030     11898.894     

2927.708    5953.898    8977.792     11999.589     

3028.620    6054.731    9078.551     120100.282   

דוגמה חישובית

- גובה פנסיה מובטחת:

80 חודשים- תקופה ההבטחה הנותרה:

70.85- מקדם היוון:

(x 70.85 3,400)סכום המהוון לתשלום:

₪ 3,400

₪ 240,898
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 שנפטר פעיל לא עמית של הזכאות יתרת המרת –' י לנספח הסברים

 
 

סעיף :  33נספח ט' – היוון פנסית זקנה לתקופה של-5 שנים 

מקדם זה מייצג ערך נוכחי בגין כל 1 ₪ פנסיה חודשית שמהוון ובגין זה מקטין את הפנסיה במשך 5 שנים בדרך

כלל ב-25%.  במידה והפנסיונר בחר בפנסיה עם תשלומים מובטחים, ההיוון יבוצע לפי טבלה בנספח ח'.

במקרה זה פנסיה לשארים תחזור ל-100% בתום תקופת ההיוון אם העמית נפטר לפני סוף תקופת ההיוון 

)בדרך כלל 5 שנים(.

גבר

שנת לידהגיל

19551960196519701975פרישה

6054.2554.2954.3354.3654.38

6154.1954.2354.2754.3054.33

6254.1054.1554.1954.2354.26

6354.0154.0654.1154.1554.18

6453.9053.9654.0154.0554.09

6553.7753.8453.8953.9453.98

6653.6453.7153.7753.8253.87

6753.5053.5853.6553.7053.75

6853.3753.4653.5353.6053.65

6953.2353.3353.4153.4853.54

7053.0953.1953.2853.3653.43

דוגמה חישובית

גבר- מין העמית:

60- גיל פרישה:

1960- שנת לידה:

- פנסיה לפנסיונר

53.84- מקדם היוון:

25%- אחוז היוון:

(x 53.84 x 25% 9,000)- סכום המהוון לתשלום:

(x [1 - 25%] 9,000)- פנסיה בתקופת ההיוון:

₪ 9,000

₪ 121,134

₪ 6,750
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סעיף :  41נספח י' – המרת יתרת הזכאות הצבורה של עמית לא פעיל שנפטר

בעת פטירתו של עמית לא פעיל, תומר יתרתו הצבורה של העמית לפנסיה חודשית שתשולם לשאיריו. חישוב

פנסיית השאירים ייעשה לפי גילאי השארים במועד פטירתו של העמית הלא פעיל ושנת לידתם.

מקדמי ההמרה ליתומים לפי נספח ח' בהתאם למספר חודשי התשלום עד גיל 21.

מקדמי המרת יתרה הזכאות הצבורה לעמית לא פעיל במקרה של תשלום פנסיית שאירים

גיל

197519801985בת זוג

26

27

28281.48

29279.91

30278.29

31276.60

32274.86

33272.42273.04

34270.52271.16

35268.55269.21

36266.51267.18

37264.39265.08

38261.38262.20262.92

39259.09259.94260.68

40256.73257.60258.36

דוגמה חישובית

אישה- מין שאר בן/בת זוג:

40- גיל נוכחי:

1975- שנת לידה:

- יתרה צבורה:

15.00180 6.0₪- גיל יתום זכאי ראשון:

14.0784- גיל יתום זכאי שני:

256.73- מקדם בת זוג:

)ראה נספח ח' - 180חודשים(138.19- מקדם יתום ראשון:

)ראה נספח ח' - 84חודשים(73.96- מקדם יתום שני:

(256.73 / 80%*385,000)- פנסיית בת זוג:

 (138.19+73.96)/(20%* 385,000)- פנסיה לכל יתום   )עד לגיל 21(:

₪ 385,000

₪ 1,199.72

₪ 362.95


