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 פרק ראשון

 

 הגדרת מונחים
 
 

 . 1: בהלכות אלה
 
 

 .מ"גילעד גימלאות לעובדים דתיים בע-   הקרן
 

  תוכנית הפנסיה כפי שמפורט להלן וכפי שתתוקן ותהיה בתוקף מזמן -  הלכות
 .לזמן  הגימלאות

 
 .הסתדרות הפועל המזרחי בארץ ישראל - ההסתדרות

 
 .הועד הפועל של הפועל המזרחי בארץ ישראל - הועד הפועל

 
מכח חוקת העבודה או מכוח הסכם )כל מעסיק שעובדיו הם חברי הקרן  - מוסד

והמשלם עבורם דמי גמולים לקרן בהתאם להלכות ( בין המעסיק ו
 .הגימלאות

 
 .עובד שנתקבל כחבר בקרן בהתאם לתקנות הקרן והלכות הגימלאות - חבר

 
 .תקנות ההתאגדות של הקרן כפי שתתוקנה ותהיינה בתוקף מזמן לזמן-  תקנות הקרן

 
 תשלום  שהמוסד  משלם  לעובדיו בגין חודש  עבודה  או  חלקו - המשכורת
 כסדרםושעל פיו  משולמים לקרן בהתאם דמי גמולים במועדם ו  החודשית

 :ואשר מורכב מהרכיבים הבאים    
 ;שכר יסוד (א
 ;תוספת משפחה (ב

 ;תוספת ותק בגין אותה דרגה (ג

 ;תוספת יוקר (ד

רכיבים נוספים שהם תשלומים קבועים לעובד ואשר הוסכם  (א
לגביהם בכתב ומראש בין המוסד והקרן לכללם במשכורת 

או רכיבים אחרים שנכללים במשכורת , ובכפיפות לתנאי ההסכם
כגון הסכם בין )להחלטת המוסדות המוסכמים בהתאם 

ההסתדרות הכללית ובין המעסיקים קרי לשכת התיאום של 
 (.הארגונים הכלכליים ולבין הממשלה

 
בהגדרת משכורת לעיל יילקחו בחשבון על פי ', ג', ב', הרכיבים א

, י המוסדות המוסמכים"טבלת משכורת ארצית שתאושר ע
בהסכמת הקרן מראש עם  מותנה הדבר, ובהיעדר טבלה כזו

 .המוסד
 

 .תשלומים לקרן על פי הפרק השלישי להלכות הגימלאות - דמי גמולים
 

 .תשלום חדשי שמשלמת הקרן על פי הלכות הגימלאות -  פנסיה
 

תשלום חודשי שהקרן משלמת לחבר בהתאם   -פנסית זקנה       ( 1)
 .להוראות הפרק הרביעי בתקנון

 
שלום חודשי שהקרן משלמת לשאירים בהתאם ת  -פנסית שאירים  ( 2)

 .להוראות הפרק החמישי בתקנון
תשלום חודשי שהקרן משלמת לחבר בהתאם - פנסית נכות    ( 3)

 .להוראות הפרק השמיני בתקנון
 

 .המקבל פנסיה מן הקרן על פי הלכות הגימלאות  - פנסיונר
 



   14.10.09מהדורה 

 
 

3 

 

קרי לשכת , סיקיםתוספת הנקבעת בהסכם בין ההסתדרות לבין המע - תוספת יוקר
 .או הממשלה/התיאום של הארגונים הכלכליים ו

 
 י  "המתפרסמים  ע(  כולל  פירות  וירקות)מדד  המחירים  לצרכן   - מדד המחירים

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שעל פיו משולמת תוספת היוקר   לצרכן
 .לעובדים

 
 .למנין השנה האזרחית  - , "שנה"
 "חודש"
 
בן , הורה, יתומה, יתום, אלמן פנסיונרית, אלמנת פנסיונר, אלמן, האלמנ - "שאירים"

 .כמשמעותם בהגדרות אלה –משפחה אחר 
 

גרה עמו וקיימה עמו משק בית , מי שהיתה אשתו של חבר בעת מותו (1)-  אלמנה
חיה , וכן מי שהיתה אשתו של חבר בעת מותו, משותף עד לפטירתו

י פסק דין של בית משפט בנפרד אולם בעלה נשא במזונותיה לפ
 .מוסמך

 
גר אתה וקיים אתה משק בית , של חברה בעת מותהבעלה מי שהיה  (2) - אלמן

חי , הוכן מי שהיה בעלה של חברה בעת מות, משותף עד לפטירתה
בנפרד אולם אשתו נשאה במזונותיו לפי פסק דין של בית משפט 

 .מוסמך
 

נכד יתום , ילד מאומץ, ילד חורגילד או ילדה של חברה ובכלל זה  (3) - יתום
ל בשירות "אם הנ. שנה 20שגילם עד ( שהיה תלוי בפרנסת המנוח)

או בשירות לאומי שגילם ( כולל שרות בישיבת הסדר)ל "סדיר בצה
ל ממשיכים בלימודים בישיבה או במוסד "אם הנ. שנה 22עד 

 . שנה 21שגילם עד  –להשכלה גבוהה 
ם אינו מסוגל לפרנס עצמו מסיבות שנה אול 20ל בגיל מעל "אם הנ

בריאות שאושרו על ידי ועדה רפואית על פי הלכות אלה ואשר 
 .שוללות ממנו קיום בזכות עצמו

 
שתלותם , סב, סבתא, אב חורג, אם חורגת, הורי בן הזוג, אב, אם (4) - הורה

 .בפרנסת החבר או בפנסיונר הוכחה
 . 

 
תלותם בפרנסתם בחבר או בפנסיונר ש, גיסה, גיס, אח, אחות (5) - בן משפחה

 .הוכחה
 

אשתו של פנסיונר שנשאה לו לפני פרישתו גרה עמו וקיימה עמו  (1) - אלמנת פנסיונר
 משק בית משותף עד לפטירתו

 
אשתו של פנסיונר שנשאה לו לאחר פרישתו ונישואיהם נמשכו  (2)  

עד , גרה עמו וקיימה עמו משק בית משותף, שנתיים לפחות
 .תולפטיר

 
אתה וקיים גר ,  בעלה  של  פנסיונרית  שנשאה  לו  לפני  פרישתה   (1) - אלמן פנסיונרית

 .עד לפטירתה, אתה משק בית משותף
 

בעלה של פנסיונרית שנשאה לו לאחר פרישתה ונישואיהם נמשכו  (2)  
עד , גר אתה וקיים אתה משק בית משותף, שנתיים לפחות

 .לפטירתה
 
 .שוב הפנסיה לזכאים החל מהתאריך הקובעשיטת חי  - שיטת"

 "הממוצעים
 
( לא כולל עובדים מהשטחים)פירושו  שכר חודשי ממוצע  למשרת שכיר  - שכר ממוצע"

 .המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה   "במשק
 
התאריך  הקובע  לגבי  שיטת  הממוצעים  הוא  התאריך  שיקבע  על ידי  - התאריך"

 .1.4.1978הנהלה אולם לא לפני ה   "הקובע
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היחס הנוצר מחלוקת המשכורת החודשית הכוללת של החבר בשנה   -"מקדם השכר"

  .בשכר הממוצע במשק באותה שנה, פלונית
 
 פירושו התוצאה  המתקבלת  מחיבור כל  מקדמי  השכר לגבי  כל השנים   - ממוצע"

 מיום הצטרפותו  של החבר לראשונה לקרן ועד לפרישתו בפועל וחלוקתו   היחסים
 .ל"במספר כל השנים וחלקי השנים הנ "של השכר

 .ל"אחוז הפנסיה ייקבע בהתחשב בכל אותן השנים וחלקי השנים כנ   
 
הינה התוצאה  המתקבלת מהכפלת  ממוצע היחסים  של השכר    -"השכר הקובע"

כר הממוצע במשק בשלושת החודשים בממוצע האריתמטי של הש
 .האחרונים הסמוכים לאירוע המזכה בפנסיה

 
 .תהיה המשכורת שבגינם משולמים לקרן דמי גמולים - המשכורת
 החודשית
 הכוללת 

 לפי שיטת
 הממוצעים

 
 –כל האמור בהלכות אלה בלשון יחיד  אף בלשון רבים במשמעם  (א) - פירושים

 .רשת אחרתאם אין בהוראות אלה הוראה מפו
 
אם  –אף בלשון נקבה במשמעה , כל האמור בהלכות אלה בלשון זכר (ב) 

 .אין בהלכות אלה הוראה מפורשת אחרת
 

הלכות אלה לא יחולו על מי שהחל כבר לקבל פנסיה מכל סוג שהוא  .1 - תחולה
או שהיתה לו עילה לתביעת פנסיה או כל , 1.7.1982מהקרן לפני 
 .תביעה אחרת

 
אשר העילה , ת אלה יחולו אך ורק על חברי הקרן או שאיריהםהלכו .2  

או כל תביעה אחרת מהקרן , לתביעת פנסיה מכל סוג שהוא מהקרן
 .1.7.1982נוצרה לאחר 

 
 

 .1.4.86התאריך הקובע להצמדת הפנסיות לפורשים הוא  - התאריך הקובע  
 107לעניין סעיף 

 להלכות הגמלאות 
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 פרק שני
 

 חברות בקרן
 
 
 

 .שהינו חבר בקרן לפי התקנות 18כל עובד במוסד מגיל  (א) .3 - חבר הקרן
 

שהינו חבר בקרן על פי הסכם בין  18כל עובד במוסד מגיל  (ב)
 .המוסד לקרן

 .אדם שהתקבל לקרן לפי החלטת הנהלת הקרן לפי התקנות (ג)

לקביעת זכויות , הקרן רשאית להתקשר בהסכמים עם מוסדות  (ד)
אינו , לפי ההסכם כאמור, כל הזכויות חברי המוסד ובלבד שסך

עולה על כלל הזכויות הקבועות בתקנות הקרן לפי חוות דעת 
לא יעשה כל שינוי בעקרונות , אקטוארית ושבהסכם כאמור

והכל , או בהוראות העיקריות של התקנות, ההצטרפות לקרן
להנחת דעתו של הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד 

 . האוצר
 

-טופס שאלון, כל חבר יגיש בסמוך למועד תחילת חברותו בקרן (א) .4 - הצהרה שאלון
 .הצהרה לפי נוסח שייקבע מפעם לפעם על ידי הקרן

 
החבר ימלא את הטופס במדוייק ובפירוט ויאשר את נכונות  (ב)

 .הפרטים הכלולים בו

הקרן תהיה רשאית לשלול או להפחית תשלומים לחבר או  (ג)
בר מסר פרטים מהותיים בלתי נכונים כי הח, חליפיו אם יוברר

 .שיש בהם להשפיע על זכויותיו בקרן, או בלתי מדוייקים
 

הקרן רשאית לדרוש מחבר בכל עת להציג בפניה כל תעודה או  .5 - הצגת מסמכים
 .הצהרה-לשם הוכחת הפרטים בשאלון, מסמך

 
 החבר  והמוסד  חייבים  להודיע  בכתב  לקרן   .6 - הודעה על

-המוסד על כל שינוי בפרטים של השאלוןבאמצעות ישירות  או     םשינויי
הצהרה או  בכל  עניין אחר העלול להשפיע על זכויותיו בקרן בסמוך 

 .למועד השינוי
החבר רשאי לשנות את רשימת הנהנים במשמעותם בפרק התשיעי  

 .הצהרה בכל עת-בדבר מענק פטירה שבשאלון
 

 ות  חבר  בגין שנות  עבודתו במוסד רק אם הקרן  תכיר  בזכוי .7 - זכויות
 בהתאם להלכות, קיבלה בגין אותן שנים את מלוא דמי הגמולים   חבר בגין

 .או לפי החלטת ההנהלה/הגימלאות ו   עבודתו במוסד
 

 כספים שהועברו מקופת גמל אחרת בגין עבודת החבר   .8 - זכויות חבר
 של  המוסד  לפני ייסוד הקרן או  מחוץ  למוסד לקופת  הגמל      בגין העברת

הועברו לקרן ולא הוכרו לצרכי חישוב הוותק הפנסיוני של החבר     כספים
 .יופקדו בקרן בחשבון חסכון אישי של החבר –בקרן 

תקבע הקרן , ביקש החבר להכיר בכספים אלה כמקנים ותק פנסיוני
 .את הערך האקטוארי של כספים אלה

 
 יהיה בעל זכויות, שעבד  במשכורת  של  רבע  משרה לפחות חבר (א) .9 - זכויות חבר

 .פנסיוניות יחסיות למשרה מלאה    שלא במשרה
 מלאה

, חבר שעבד במשרה חלקית במשכורת של פחות מרבע משרה (ב)
ודמי , זכאי לכל זכויות פנסיוניות( והבאים מכוחו)אינו הוא 

ל הגמולים שהועברו לקרן יופקדו בקרן בחשבון חסכון אישי ש
 .החבר
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אולם עד לפרישתו , חבר שעבד במשכורת של פחות מרבע משרה (ג)
, עבד עשר שנים לפחות ברציפות במשכורת של רבע משרה ויותר

יחושב לו וותקו הפנסיוני החל מתחילת העבודה במשכורת של 
 .רבע משרה לפחות

 –אולם לא ברציפות  –שנים לפחות  10ל שהיה מבוטח "חבר כנ (ד)
 .אשר לו פנסיה לפי שיקול דעתהתהיה ההנהלה רשאית ל

 
 במשך עשר, חבר  שעבד  ברציפות  במשכורת  של  רבע משרה לפחות .10 - השלמת

 המשיך (  לגבי  חברה 50)שנה    55ולפני  הגיעו  לגיל  ,  שנים  לפחות   זכויות חבר
 יהיה רשאי באישור ההנהלה להשלים את –בעבודתו במשרה מלאה    שלא במשרה

ויותיו לגבי תקופת עבודתו החלקית בהתקיים התנאים זכ   מלאה
 :המצטברים הבאים

 
הבקשה הוגשה תוך ששה חודשים מיום תחילת העבודה במשרה  (א)

 .מלאה

שולמו לקרן הפרשי דמי גמולים על פי חישוב אקטוארי של  (ב)
 .הקרן תוך מועד שייקבע על ידי הקרן

המשיך לעבוד במשרה מלאה עד פרישתו לפנסית זקנה בגיל  (ג)
 .הפרישה הרגיל

 
 חבר שעבד ברציפות במשרה מלאה במשך עשר שנים לפחות והמשיך .11 - השלמת זכויות

 יהיה  רשאי   –בעבודתו  במשכורת  חלקית  של  רבע משרה  לפחות     חבר שחדל
 להמשיך  ולהשלים  זכויותיו  על פי  משרה מלאה בהתקיים התנאים   לעבוד במשרה

 :המצטברים הבאים   מלאה
 

הבקשה הוגשה תוך ששה חודשים מיום תחילת העבודה שלא  (א)
 ;במשרה מלאה

שולמו לקרן באופן סדיר דמי גמולים באמצעות המוסד על פי  (ב)
 .משרה מלאה

 
 :החברות של החבר בקרן נפסקת מאליה באחד מהמקרים הבאים .12 - הפסקת

    החברות בקרן

 ;בעזיבת העבודה במוסד (א)

ך שנים עשר חודשים בהפסקת תשלום דמי הגמולים במש (ב)
 ;רצופים בכפוף לאמור בפרק אחד עשר

 .במות החבר (ג)
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 פרק שלישי
 

 תשלום דמי גמולים
 

     12%דמי   הגמולים  של   המוסד   יהיו   בשיעור   (א) .13 - דמי גמולים
מהמשכורת החודשית הכוללת של עובד מנהלי ובשיעור של      של המוסד

 . שית הכוללת של עובד הוראהמהמשכורת חוד 13.5%

דמי גמולים , המוסד ישלם לקרן בגין כל חבר העובד במוסד (ב)
. מהמשכורת החודשית הכוללת שלו( א)ק "בשיעור נקוב בס

התשלום יבוצע באופן שוטף מתחילת עבודתו של החבר במוסד 
 .ועד לסיומה

 המוסד ישלם לקרן בגין כל חבר היה נכה מלא והפסיק עבודתו  ( ג)
מסכום פנסית ( א)ק "דמי גמולים בשיעור נקוב בס, במוסד

במשך שנה אחת בלבד מיום תחילת תשלום פנסית  -הנכות 
 .הנכות

 
 שב החבר לעבודתו לתקופה העולה על שלושה חודים ונהיה נכה 

 .ק זה"ישלם המוסד דמי גמולים על פי הרישא לס, מלא

דמי גמולים , קיהמוסד ישלם לקרן בגין כל חבר שהיה לנכה חל (ד)
מהסכום המצטבר של פנסית הנכות ( א)ק "בשיעור הנקוב בס

 .והמשכורת החלקית
 

 מהמשכורת  5.5%דמי הגמולים של החבר יהיו בשיעור  (א) .14 - דמי גמולים
 מהמשכורת     4%החודשית הכוללת של עובד מנהלי ובשיעור של      של החבר

 . החודשית הכוללת של עובד הוראה                                                      
 

( א)ק "החבר ישלם לקרן דמי גמולים בשיעור הנקוב בס (ב)
התשלום יבוצע באופן . מהמשכורת החודשית הכוללת שלו

 .שוטף מתחילת עבודתו של החבר ועד לסיומה

ישלם לקרן , חבר שהיה לנכה מלא והפסיק עבודתו במוסד (1) (ג)
מסכום פנסית הנכות ( א)ק "הנקוב בסדמי גמולים בשיעור 

 .במשך שנה אחת בלבד מיום תחילת פנסית הנכות
שב החבר לעבודתו לתקופה העולה על שלושה חודשים 

ישלם החבר דמי גמולים על פי הרישא , ונהיה נכה מלא
 .ק זה"לס

דמי ביטוח שיש לשלם למוסד לביטוח לאומי בגין פנסית  (2) (ד)
גמולים עבורו חלים על  הנכות מיום הפסקת תשלום דמי

 .החבר בלבד ולא על הקרן

חבר שהיה לנכה חלקי ישלם לקרן דמי גמולים בשיעור הנקוב  (ה)
מהסכום המצטבר של פנסית הנכות והמשכורת ( א)ק "בס

 .החלקית

למרות האמור לעיל דמי הגמולים שהמוסד מעביר יכולים  (ו)
ודמי הגמולים של החבר  11%להיות בשיעור גבוה יותר מאשר 

וזאת בהתאם להסכמים באישור  5%-שיעור הפחות מב
המוסדות המתאימים ובלבד שסך דמי הגמולים של המוסד 

 .מהמשכורת הכוללת של העובד 16%-והחבר לא יפחתו מ
 

 את, מדי חודש בחודשו,  המוסד  ינכה  ממשכורתו  של  החבר (א) .15 - העברת
 .דמי הגמולים החלים על החבר    דמי גמולים

  לקרן
לחודש  15-לא יאוחר מ, מדי חודש בחודשו, המוסד יעביר לקרן (ב)   

 .הן את חלקו והן את חלק החבר –בעד החודש שחלף 
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 בתקופת  חופשת  לידה  בה  משולמים  לחברה  דמי  לידה  מהמוסד  .16 - שיעור
 :שיעורי דמי הגמולים יהיו, לביטוח לאומי   דמי גמולים

 וזאת מתוך  הסכום  המצטבר , חלק החברה 5%-וחלק המוסד   11%   בתקופת
 .מתשלום המוסד ודמי הלידה של המוסד לביטוח לאומי   חופשת לידה

 
 המוסד  והחבר  ישלמו דמי גמולים  בתקופת  שירות חובה של החבר .17 - חובת תשלום

 ,(החזרה לעבודה)ל על פי הוראות חוק  החיילים  המשוחררים  "בצה   דמי גמולים
 .1949-ט"תש   פת שירותבתקו

 ל"חובה בצה
 

 המוסד  והחבר  ישלמו  דמי  גמולים  בתקופת  שירות  מילואים  של  .18 - חובת תשלום
 .מהמשכורת בפועל שמקבל החבר –ל "החבר בצה   דמי גמולים

 בתקופת שירות 
 ל"מילואים בצה

 
 למו  לקרן  את  דמי החבר   והמוסד   יש  7למרות   האמור   בסעיף   .19 - דמי גמולים

גמולים בגין תקופת עבודתו של החבר במוסד מלפני הצטרפותו לקרן    בגין העבר
בהתאם ( במקרה כזה תוכר תקופה זו לצורך חישוב זכויותיו בקרן)

 .לחישוב ולתנאים שתקבע הנהלת הקרן
מיד עם עריכת החישוב את דמי , המוסד והחבר ישלמו לקרן   

 .כאמור ,הגמולים המגיעים מהם
 

 דמי  גמולים  שהועברו   לקרן שאין   בהם   להקנות   לחבר  זכויות  .20 - הפקדת
 פנסיוניות  על פי  הלכות  אלה  יופקדו בחשבון חיסכון אישי של    דמי גמולים

החבר על פי הנחיות הגוף המפקח כמשמעותו בתקנות מס הכנסה    בחשבון חסכון
 (.מלכללים לאישור ולניהול קופות ג)
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 פרק רביעי

 

 פנסית זיקנה
 
 
 

הוא ששים וחמש , (להלן גיל הפרישה)גיל הזכאות לפנסית זקנה  .21 - גיל פרישה
 .שנה בגבר וששים שנה באשה

 
 או לאחר מכן על פי הוראות, חבר שפרש מעבודתו בגיל הפרישה (א) .22 - זכאות לפנסית

זקנה מקרן כל ימי חייו יהיה זכאי לקבלת פנסית , 32עיף ס    זקנה 
שנים מלאות לפחות  10ובלבד שסמוך לפרישתו היה חבר בקרן 

 120ולאחר ששולמו עבורו , ל"ועבד במוסד בתקופה הנ
 .תשלומים חודשיים של דמי גמולים

 
לצורך סעיף זה שנה מלאה לגבי עובד יומי או עונתי תהיה שנת 

 .ימים לפחות 100עבודה של 
    

 יהיה זכאי החבר לקבל פנסית זיקנה מהקרן , עילעל אף האמור ל( ב)
 ובלבד שסכום , גם אם לא נתמלאו התנאים האמורים לעיל     
 לא יפחת מסך , או לאחר מכן, במועד הפרישה, הפנסיה החודשית     
 מהשכר הממוצע במשק לצורך גמלאות ודמי  5% -השווה ל     
  –ה "התשנ, (משולבנוסח )ביטוח בהתאם לחוק הביטוח הלאומי      
     1995 . 
 . ואילך 1.9.01ק זה חל על חברים שפרשו מיום "ס     

 
 50וחברה בגיל )שנה  55חבר שנתקבל לעבודתו במוסד בגיל מעל  (ג)

יהיה זכאי גם הוא לקבלת פנסית זיקנה מהקרן כל ימי ( שנה
 (.א)ק "חייו ובלבד שמולאו לגביו התנאים המפורטים בס

 
 אין להמיר את  הזכות  לפנסית  זיקנה  בתשלום  חד פעמי אולם  (א) .23 - המרת פנסית

 מזכויותיו בקרן כפי שיפורט  25%לחבר תהיה זכות להוון עד     זקנה בתשלום
 .ד"להלן בפרק י    חד פעמי

 
רשאי חבר לפנות להנהלת הקרן ( א)ק "למרות האמור בס (ב)

 (.ד)ק "להמיר את זכותו לפנסית זקנה בקבלת כספים כאמור בס

הפניה תוגש להנהלת הקרן לפני הגיע החבר לגיל הפרישה או  (ג)
. תוך שלושה חודשים מיום תחילת תשלומי פנסית הזיקנה

 .הנהלת הקרן תהא מוסמכת להענות לפניה

ישולם לחבר סכום הכולל  –נענתה הנהלת הקרן לפנית החבר  (ד)
את כל דמי הגמולים ששילמו המוסד והחבר בתוספת הסכומים 

 .ובניכוי סכומי פנסיה ששולמו כבר 93בסעיף כאמור 

תפקענה לחלוטין זכויותיו ( ד)ק "עם ביצוע התשלום על פי ס (ה)
 .מכל סוג שהוא בקרן

 
 אחוז הפנסיה לחבר הפורש בגיל הפרישה ייקבע לפי שנות  (א) .24 - חישוב הפנסיה

 יתהחברות המוכרות של החבר בקרן ולפי המשכורת החודש   על פי שנות החברות 
   31, 30, 29הכוללת בהתאם ללוח הפנסיה כמפורט בסעיף      וסכום

 .להלן הכל לפי הענין    המשכורת
    
באם בחלק מתקופת עבודתו עבד החבר במשרה חלקית או לא  (ב)   

תקבע הפנסיה של החבר לפי , או לא שילם דמי גמולים, עבד כלל
פר בהתאם למס( כהגדרתו להלן" )ממוצע משרתו"חישוב 

 .השנים של וותקו הפנסיונרי המשמש בסיס לחישוב הפנסיה



   14.10.09מהדורה 

 
 

10 

 

לעניין סעיף זה הוא השכר היוצא מצירוף " ממוצע משרה" (ב)
המכפלות של כל אחד מהשעורים השונים של חלקי משרתו 
במספר השנים בהן עבד לפי שעורים אלה וחלוקתו של צירוף זה 

ליום  בסך כל השנים שחלפו מיום הצטרפותו לראשונה לקרן ועד
 .21הפרישה בפועל בגיל הפרישה הרגיל על פי סעיף 

יכלול גם את השנים שבהן ( ג)ק "צירוף המכפלות כאמור בס (ג)
וכן את השנים שבהן לא עבד , הוכר החבר כעובד במשרה מלאה

עריכת החשבון באופן (. או לא שילם דמי גמולים לקרן)בכלל 
רק לגבי  המפורט לעיל לגבי התקופות בהן לא עבד כלל תיעשה

( או לא שילמו דמי גמולים)החברים שהפסיקו את עבודתם 
 .מועד עריכת הסכם הרציפות – 1.1.1972לאחר 

לא יקטן אחוז הפנסיה לפי סעיף זה , על אף האמור לעיל, אולם (ד)
מאותו אחוז שעל פיו היתה מחושבת הפנסיה לפי תקופת 
חברותו האחרונה הרצופה בקרן המקנה זכות לפנסיה לפני 

 .ישתו מהעבודהפר

הרי הפנסיה תחושב על ידי הכפלת המשכורת , למניעת ספקות (ה)
החודשית הכוללת על בסיס ממוצע משוקלל של דרגותיו בשלוש 

( בערכן הכספי ביום הפרישה)השנים האחרונות לפני פרישתו 
הסכום שיתקבל ממכפלה (. ג)ק "בממוצע המשרה כהגדרתו בס

הכל , 31, 30, 29בסעיפים  זו יוכפל שנית באחוז הפנסיה המפורט
 .לפי הענין

 
 הפנסיה  תחושב  ותשולם  על  פי  המשכורת  החודשית  הכוללת( א) .25 - המשכורת 

 ושלפיה  שולמו, ערב  פרישתו,  של  דרגתו  האחרונה  של  העובד   החודשית הכוללת
 .לקרן דמי גמולים    לתשלום פנסיה

    
 ר בדרגה או בדרגות בשלוש עלה החב, ק א"למרות האמור בס( ב)

 י "הפנסיה תחושב ותשלום עפ –השנים האחרונות עובר לפרישתו      
 המשכורת החודשית הכוללת הממוצעת והמשוקללת של הדרגות      
 . לפי ערכה הכספי בעת הפרישה, ל"בשלוש השנים הנ      

 
 מוכרחבר שמשכורתו החודשית הכוללת גבוהה מהתעריף ה (א) .26 - משכורת

 לפי הסכמי שכר שאושרו על ידי מוסדות, של מקצועו    החורגת מהתעריף
או לפי התעריפים המקובלים באותו , ההסתדרות המוסמכים     המוכר

תחום כאשר אין לגביהם הסכמי שכר מאושרים של ההסתדרות 
הרי הפנסיה  –בין אם על בסיס ארצי ובין אם על בסיס ענפי 

 .המשכורת הקבועה בהסכמים אלותחושב ותשולם רק על פי 
 

ל על ידי מוסדות ההסתדרות "כל עוד לא אושרה המשכורת הנ (ב)
יופקדו דמי הגמולים העודפים  –המוסמכים ובהסכמת הקרן 

 .20בקרן בחשבון חסכון אישי של החבר כמשמעותו בסעיף 

עליו לערוך , מוסד המשלם לעובדיו משכורת לא לפי הסכמי שכר (ג)
בהיעדר הסכם , לגבי תשלום דמי גמוליםהסכם מיוחד עם הקרן 

או לפי שיטה , תיחשב הפנסיה לפי שיטת הממוצעים, כזה
 .שתחליט הנהלת הקרן

 
 הונהגו  במוסד  תעריפי  שכר  שלא  על פי  הסכמי  שכר  ארציים  או  .27 - תעריפי שכר

הונהגה טבלת שכר חדשה ושניהם באישור מוסדות ההסתדרות    מיוחדים במוסד
יהיה המוסד חייב לשלם לקרן פיצוי אקטוארי מלא  –מכים המוס

בגין הפנסיונרים של אותו מוסד ובגין  –או פיצוי מוסכם אחר 
החברים עובדי אותו מוסד העומדים לפרוש בשלוש השנים מהמועד 

 .בו הונהגו תעריפים אלה ואילך
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 י השיטה שתפורטתחושב הפנסיה לפ, 24למרות האמור בסעיף  (א) .28 - חישוב הפנסיה
 .  להלן וזאת לגבי חברים שפרשו מהתאריך הקובע     לפי שיטת

     הממוצעים
אחוז הפנסיה לחבר הפורש בגיל הפרישה ייקבע לפי מספר  (ב)

השנים או חלקי השנה מיום הצטרפותו של החבר לקרן 
בהתאם ללוח הפנסיה המפורט , לראשונה ועד לפרישתו בפועל

 .הכל לפי הענין, להלן 31, 30, 29בסעיפים 
 

סכום הפנסיה יהיה הסכום המתקבל ממכפלת אחוז הפנסיה  (ג)
 .בשכר הקובע לחישוב הפנסיה

השכר הקובע לחישוב הפנסיה כהגדרתו בסעיף הגדרת מונחים  (ד)
 :ייקבע לפי העקרונות הבאים

 
עם פרישתו של החבר לגימלאות תחשב הקרן את מקדמי  (1)

לראשונה  השכר לגבי כל שנה מיום הצטרפותו של החבר
 .לקרן ועד לפרישתו

למעט מסיבת , שבהן לא שולמו לקרן דמי גמולים, בשנים (2)
ייקבע מקדם השכר כאפס ויובא בחשבון , נכות

 .הממוצעים

יחושב ממוצע , לאחר חישוב מקדם השכר כאמור (3)
 .היחסים של השכר כהגדרתו בסעיף הגדרת מונחים

מכפלת ממוצע היחסים של השכר בממוצע האריטמטי  (4)
שכר הממוצע במשק בשלושת החודשים האחרונים של ה

יהיה השכר , הסמוכים למועד פרישתו של החבר בפועל
 .הקובע

עלתה תקופת החברות בקרן שבגינה שולמו דמי גמולים  (5)
של " ממוצע היחסים של השכר"יחושב , שנה 35מעל 

שנה שבהם המקדמים הם הגבוהים  35אותו חבר לפי 
 .ביותר

של השכר הממוצע במשק של  עד לפרסום מוסמך וסופי (6)
ל תשולם הפנסיה על פי השיטה "שלושת החודשים הנ

 .שקדמה לשיטת הממוצעים

ל תערוך הקרן השוואה בין "לאחר הפרסום הנ (א) (7)
סכומי הפנסיה ששולמו בפועל בחודש הפרישה 
לבין הסכומים המחושבים על פי השיטה 

, המפורטת בסעיף זה ותעדכן את הפנסיה בהתאם
 .הגבוה בין שניהם לפי הסכום

זכות השוואה זו לקבלת הפנסיה הגבוהה יותר  (ב)
 .30.6.1984תהיה בתוקף עד 

 המשכורת הקובעת לפי השיטה הקודמת לצורכי   (8)
 .השוואה תכלול רכיבים נוספים מוסכמים  
   
 :חישוב תוספת הרכיבים יבוצע כדלקמן  
 
לגבי רכיבים שהוכרו על ידי הקרן ושולמו לפני ( א)

על ידי הכפלת שווי התוספת של הרכיב החדש  1.4.1978
הממוצע במספר החודשים בו קיבל החבר תוספת זו 

 .120-וחלוקת המכפלה ב
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לגבי הרכיבים שהוכרו על ידי הקרן ושולמו מיום ( ב)
ואילך יבוצע על ידי הכפלת שווי התוספת של  1.4.1987

הרכיב החדש הממוצע במספר החודשים בו קיבל 
ל במספר חודשי "ו וחלוקת המכפלה הנהחבר תוספת ז

 .חברותו של החבר בקרן
 

האופציה לקבלת פנסיה לפי אחת משתי השיטות  ( 9)                 
תישאר בתוקף אלא אם כן ההנהלה תחליט אחרת 

ביולי  1לאחר הדיון שתקיים ההנהלה לאחר תאריך 
1984. 

 
ל הפרישה אשר הצטרף שיעור הפנסיה לחבר הפורש בגי (א) .29 - לוח שיעורי

 31-ו 30ואשר הוראות סעיפים  31.12.1979לקרן עד 
 :יחושב על פי הלוח הבא, אינן חלות עליו

 
 שיעור הפנסיה באחוזים  שנות חברות בקרן           

 
  35%         שנים 10     
     11   "         37%  
     12   "         39%  
     13   "         41%  
     14   "         43%  
     15   "         45%  
     16   "         47%  
     17   "         49%  
     18   "         51%  
     19   "         53%  
     20   "         55%  
     21   "         56%  
     22   "         57%  
     23   "         58%  
     24   "         59%  
     25   "         60%  
     26   "         61%  
     27   "         62%  
     28   "         63%  
     29   "    65.25%  
     30   "    67.50%  
     31   "    69.75%  
     32   "         70%  

 
 .70%בכל מקרה לא יעלה שיעור הפנסיה על  (ב)   

 
 לעיל  יחושבו שעורי  הפנסיה  29למרות האמור  בסעיף  (א) .30 - שיעור פנסיה

 (:ב)ק "של  סוגי החברים שיפורטו להלן על פי האמור בס    במקרים מיוחדים

חברים אשר הוציאו את דמי הגמולים שהצטברו לזכותם בקרן ( 1)
 .לאחרונה לקרן לפני הצטרפותם

חברים אשר הוציאו את דמי הגמולים שהצטברו לזכותם בכל ( 2)
 .לפני הצטרפותם לקרן, קרן פנסיה או קופת גמל אחרת

חברים המקבלים פנסיה תקציבית או מצטברת בגין עבודתם ( 3)
 .בארץ לפני הצטרפותם לקרן

חברים שקיבלו פיצויים בגין פרישה ממקום עבודתם בארץ לפני ( 4)
 .הצטרפותם לקרן

חברים שהיו עמיתים בקופת גמל בגין עבודתם לפני הצטרפותם ( 5)
 .לקרן
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בה מפקיד , לצורך סעיף זה הנה כל קופת גמל מאושרת" קופת גמל"
כמוגדר בתקנות מס , "כספי תגמולים"החבר ומעבידו לפחות 

 .1964-ד"תשכ, (כללים לאישור והניהול קופות גמל)הכנסה 

 .שנה 30היו עצמאיים והצטרפו לקרן אחרי גיל חברים ש( 6)   
 

יחושב על פי לוח ( א)ק "שעור הפנסיה במקרים המפורטים בס (ב)   
כאשר משך התקופה , לעיל 29שעורי הפנסיה המפורט בסעיף 

שעל פיה יחושב שעור הפנסיה יהיה היחס בין תקופת חברותו 
ופה בקרן בפועל לבין התקופה הכוללת שבין מועד תחילת התק

אולם בשום מקרה לא יפחת  –ל ועד פרישתו בפועל "הקודמת הנ
 .לשנה 2%-מ

 
יחול על מצטרפים לקרן החל , על כל חלקיו, (א)ק "האמור בס (ג)   

 . 1972בינואר  1-מ
 

ובעת ובעונה אחת , חבר שמבוטח בקרן במשרה מלאה או חלקית(  ד)   
ות איתה יש לקרן הסדר רציפ, מבוטח בקרן פנסיה אחרת

או עם המדינה או עם כל גורם אחר שיש לקרן עמו , זכויות
יהיה זכאי לפנסיה מהקרן אם רכש את תקופת , הסדר רציפות

. ולפי כללי רציפות זכויות הפנסיה, האכשרה בקרן לפי התקנות
יהיה , לצורך קביעת אחוז הפנסיה השנתי, כאשר הגיל הקובע

לכל גורם אחר או , גיל הכניסה לראשונה לקרן פנסיה כלשהי
 . עמו יש לקרן הסדר רציפות

 
יחול גם לגבי קביעת הזכויות לקצבת שאירים , האמור לעיל

הקרן תקטין מפנסית השאירים או הנכות באחוזי , ונכות
השתתפות שהקרן או הגורם היה משתתף אם החבר היה 

, לפני תחילת חברותו בקרן, מפסיק את חברותו בקרן או בגורם
 . ציפות בין הקרנותכמקובל בהסדרי ר

 
הוציא החבר או המעסיק את כל הכספים או חלק מדמי הגמולים (  ה)  

שנצברו בחשבון החבר וחזר שוב להיות מבוטח בקרן יהיה דינו של 
 –חבר זה כדינו של חבר שעבר מקרן לקרן ומשך כספים מהקרן 

. האמור לעיל יחול גם לגבי קביעת הזכויות לקצבת שאירים ונכות
תקטין מפנסית השאירים או הנכות באחוזי ההשתתפות הקרן 

שהקרן היתה מקבלת בעד התקופה שהיה מבוטח בקרן באם היה 
 . מבוטח בקרן עימה יש הסכם רציפות

 
חבר שהצטרף לקרן ומקבל פנסיה מכל סוג שהוא מהמדינה או (  ו)  

יהיה דינו של  –מהקרן עימה יש הסכם רציפות ונהיה נכה או נפטר 
כמקובל בהסדר  –בר מקרן לקרן ומשך כספים מהקרן חבר שע

 . רציפות זכויות
 

שיעור הפנסיה לחבר הפורש בגיל הפרישה ואשר הצטרף לקרן על פי  (ז)              
הסדרים והסכמי הבטחת רציפות זכויות בין קרנות הפנסיה 

יהיה על פי הלוח , ההסתדרותיות לאחר כניסתו לתוקף של סעיף זה
( ב)ק "להלכות הגימלאות או על פי המפורט בס 29עיף המפורט בס

 .הכל על פי מועד הצטרפותו לקרן הקודמת, לעיל
 

 שיעור   הפנסיה    לחבר   הפורש  בגיל  הפרישה   ואשר   הצטרף (א) .31 - לוח פנסיה
 לכל שנה   2%יהיה  בשיעור של    1.4.1984לראשונה לקרן לאחר     למצטרפים 

 .מהשכר הקובע 70%למקסימום של ועד     חדשים
 

שיעור הפנסיה באחוזים לחבר הפורש בגיל הפרישה ואשר  (ב)   
 1984באפריל  1-ואילך ולפני ה 1.1.1980הצטרף  לקרן לאחר 

 :יחושב על פי הלוח הבא
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 תאריך הצטרפות

 שנות ותק בקרן

 ה"ס 13עד  11  10  11עד  02  02עד  01  01עד  11  11עד  1 לראשונה

  70 0    0.25 2.25    1.0    2.0    3.50     31.12.79עד 

31.3.80-1.1.80     3.35    2.0    1.1    2.20 0.50    0.2 70 

30.9.80-1.4.80     3.20    2.0    1.2    2.15 0.75    0.4 70 

31.3.81-1.10.80     3.05    2.0    1.3    2.10 1.00    0.6 70 

30.9.81-1.4.81     2.90    2.0    1.4    2.05 1.25    0.8 70 

31.3.82-1.10.81     2.75    2.0    1.5    2.00 1.50    1.0 70 

30.9.82-1.4.82     2.60    2.0    1.6    2.00 1.60    1.2 70 

31.3.83-1.10.82     2.45    2.0    1.7    2.00 1.70    1.4 70 

30.9.83-1.4.83     2.30    2.0    1.8    2.00 1.80    1.6 70 

31.3.84-1.10.83     2.15    2.0    1.9    2.00 1.90    1.8 70 

 70 2.0    2.00 2.00    2.0    2.0    2.00    ואילך 1.4.84

 
 הממשיך  בעבודתו  במוסד  ובחברותו בקרן גם לאחר,  חבר  בקרן .32 - תשלום

 ימשיכו המוסד והחבר בתשלומי –ואינו מקבל פנסית זיקנה מהקרן    דמי גמולים
 פנסיה  בעת פרישתו ייקבע שיעור ה. דמי הגמולים לקרן כרגיל   כשחבר ממשיך
 כאשר  , 31, 30, 29על פי לוח שיעורי הפנסיה שבסעיף , באחוזים    בעבודתו לאחר

 .33שנות העבודה לאחר גיל הפרישה נלקחות בחישוב על פי סעיף     גיל הפרישה
 

 שנות   10וצבר  21חבר  בקרן שהגיע  לגיל  הפרישה  לפי סעיף   .33 - תוספת לשיעור
 כאי לפנסית זקנה וממשיך  בעבודתו במוסד ובחברותו חברות וז    הפנסיה בגין
 בקרן גם לאחר הגיעו לגיל הפרישה ואינו מקבל פנסית זיקנה מהקרן    עבודה לאחר

תוספת של , יהיה זכאי בגין כל שנת עבודה לאחר גיל הפרישה –   גיל פרישה
 29על פי שיעורי הפנסיה שבסעיף , לשיעור הפנסיה באחוזים 1.5%
 (.70%בלבד ששיעור הפנסיה המירבי לא יעלה בכל מקרה על ו), לעיל

 
 גם לאחר, הממשיך  בעבודתו במוסד ובחברותו בקרן, חבר בקרן (א) .34 - חבר הממשיך

 הגיעו לגיל הפרישה ואינו  מקבל  פנסית  זיקנה  מהקרן  ובמועד    בעבודתו לאחר
  70%הפנסיה המירבי  הגיעו לגיל הפרישה היה זכאי כבר לשיעור    גיל הפרישה 

 , ימשיכו  המוסד  והחבר  בתשלום  דמי   גמולים  לקרן  כרגיל      -וזכאי לפנסיה
 .לעיל 32כאמור בסעיף     מירבית

 
ל יהיו זכאים למענק ביטוח חיים על פי "שאירי חבר כנ (ב)   

כפי שתהיינה בתוקף במועד הפטירה לגבי כלל חברי , ההוראות
מענק ביטוח החיים או מכספי החזר דמי הקרן תנכה מ. הקרן

כפי שתיקבע מעת לעת על , הגמולים את פרמית ביטוח החיים
 .ידי הנהלת הקרן

 
יקבלו עם פרישתם החזר דמי ( א)ק "חברים המפורטים בס (ג)   

כפי שתיקבע , בניכוי פרמית ביטוח חיים, בתנאי חסכון, גמולים
ל בעת עבודתו יהיו "נפטר חבר כנ. מעת לעת על ידי הנהלת הקרן

 .שאיריו או ילדיו זכאים להחזר כמפורט לעיל
 

 1.1.1980 -לאחר  ה  21חבר  שפורש  בגיל  הפרישה  לפי  סעיף  .35 - מענק לחברים
 ואשר שולמו עבורו דמי גמולים על פי  הלכות אלה  בגין תקופה    שצברו ותק מעל

( בנוסף לפנסיה)פעמי שנה יהיה זכאי למענק חד  35העולה  על     שנה 35
 :כלהלן

 
המענק ישולם בגין כל שנה שבה היה החבר מבוטח בקרן  (א)

ושולמו עבורו דמי גמולים בגין משרה מלאה מעבר לתקופה של 
 (.שנה 60חברה לגיל )שנה  65שנה ועד הגיע החבר לגיל  35
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מהשכר הקובע בגין כל שנת ותק  75%המענק יהיה בשיעור של  (ב)
 .גין תקופה קצרה יותרנוספת או אחוז יחסי ב

 .המענק ישולם בעת הפרישה לגימלאות (ג)

חבר יהיה זכאי למענק על פי סעיף זה רק אם שולמו לקרן עבורו  (ד)
 .חודשים לפחות 420דמי גמולים בגין משרה מלאה תקופה של 

, שנה 35-לא תילקח בחשבון לענין חישוב בתקופה מעבר ל (ה)
 .התקופה שבה קיבל החבר פנסית נכות

ל מחברות גם בקרן פנסיה שעמה יש "ותק החבר כנ כאשר נוצר (ו)
לקרן הסדר רציפות ובתקנון אותה קרן קיימת הזכות למענק 

תשלם הקרן את חלקה במענק באופן יחסי לתקופת , ל"כנ
 .חברותו בקרן

 
   שנים לפני גיל 5אשר פורש מעבודתו במוסד תוך , חבר הקרן (א) .36 - הקדמת מועד

יהיה זכאי לפנסית זקנה ובלבד , 21בסעיף  הפרישה הקבוע    הפרישה
 :שהתקיימו בו התנאים הבאים המצטברים

 
ועד , המוסד, הפרישה המוקדמת היא בהסכמת החבר (1)

 ;העובדים והנהלת הקרן
 ;שנים רצופות 15עובר לפרישתו היה חבר בקרן  (2)

שנים  15היה מועסק במוסד במשרה מלאה במשך  (3)
 .רצופות

 
יופחת שיעור הפנסיה , כאמור לעיל, מתבמקרה של פרישה מוקד (ב)   

שהיה מגיע לחבר בגיל הפרישה שעל פי  24המחושב על פי סעיף 
 :בהפחתה לפי מקדמי ההפחתה החדשים כדלקמן, 21סעיף 

 
 גברים       

 מקדם הכפלה     פרישה בגיל   
 

          65           1.00 
          64           0.95  
          63           0.90  
          62           0.85  
          61            0.80  
          60           0.75  

 נשים       
 

          60           1.00  
          59           0.94  
          58           0.88  
          57           0.82  
          56           0.76  
          55           0.70  
 
 

 אשר פורש מעבודתו במוסד תוך חמש שנים,  חבר הקרן (א) .37 - הקדמת מועד
 אשר הועסק במוסד ,  21לפני גיל הפרישה  הקבוע  בסעיף       הפרישה

 יהיה זכאי להקדמת פרישה ללא,  במקצועות שיפורטו  להלן      במקצועות
 :שהתקיימו בו התנאים המצטברים הבאים הפחתה ובלבד      מסויימים

 
ועד , המוסד, הפרישה המוקדמת היא בהסכמת החבר (1)

 .העובדים והנהלת הקרן
 .שנים רצופות 15עובר לפרישתו היה חבר בקרן במשך  (2)

שנים  15במשך , במשרה מלאה, ל"במקצועו הנ, היה מועסק (3)
 .רצופות
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 .ל אפילו במשרה חלקית"אינו ממשיך לעבוד במקצועו הנ (4)
 

 :ואלה המקצועות (ב)   
 

 ;רפואת רנטגן (1)
 ;אח או אחות רנטגן (2)

 ;טכנאות רנטגן (3)

 ;עבודת נקיון (4)

 ;סבלות בקירור (5)

 ;עזרה טכנית במעונות ילדים (6)

 (.שנים בלבד לפני גיל הפרישה 3)נהיגה מקצועית  (7)
 

 .24שיעור הפנסיה ייקבע על פי האמור בסעיף  (ג)   
 

רק אם סוכם  1.1.1980-סעיף זה יחול על המצטרפים לקרן מ (ה)
 .מראש עם המוסד על פיצוי כספי לפי ערך אקטוארי

הנהלת הקרן תהיה רשאית להתקשר בהסכמים לגבי הוספת  (ו)
בהם יקבע הפיצוי הכספי , מקצועות לאלה שפורטו לעיל

 .שישולם לקרן בהתאם
 

 ימשיך,  לעיל 37-ו 36חבר  הפורש  פרישה  מוקדמת על פי  הסעיפים  .38 - תשלום למוסד
מבלי שתוטל על , בהתאם לדין, בתשלומים למוסד לביטוח לאומי   טוח לאומילבי

 .הקרן חבות כלשהי בנדון
 

 יקבל את הפנסיה , העובד במשכורת לפי חצי משרה, פנסיונר (א) .39 - עבודה חלקית
 .על פי הלכות הגימלאות, המלאה שזכאי לה      של פנסיונר

 
ד באותו מקום העבודה שנה העוב 70לפנסיונר בגיל עד  (ב)   

כל עוד , אין זכות לקבל פנסיה, במשכורת של יותר מחצי משרה
 .הוא ממשיך בעבודה זו
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 פרק חמישי
 

 פנסית שאירים
 

 יהיו שאיריו , חבר  שנפטר לפני גיל הפרישה .40 - הזכות לפנסית
 :בהתמלא התנאים המצטברים הבאים, זכאים לפנסית שאירים    שאירים

 
 (.שנה 50חברה לפני גיל )שנה  55חבר בקרן לפני גיל התקבל כ (א)

חודשים לפחות והיה  12עבד במוסד סמוך לפטירתו ברציפות  (ב)
 .חודשים לפחות עובר לפטירתו 12חבר בקרן ברציפות 

 36לעיל תהיה תקופת האכשרה ( ב( )א)ק "למרות האמור בס (ג)
חודשים כאשר נפטר החבר עקב מום או מחלה שלקה בהם עוד 

 .חילת חברותו בקרןלפני ת
 

 הפנסיה  לשאירים  תחושב   באחוזים  מתוך   המשכורת   החודשית  .41 - שיעור פנסית
 :הכוללת של החבר שנפטר בהתאם לשיעורים והתנאים הבאים   שאירים

 
במשך כל  - 40%פנסיה בשיעור  –או לאלמן חברהלאלמנת חבר  (א)

 .שבפרק שביעי 54כפוף לסעיף , ו/ימי חייה

 .20%פנסיה בשיעור של  –של החבר ליתום  (ב)

 .20%פנסיה בשיעור של  –ליתום של חברה  (ג)

ובתנאי שזו ) 40%פנסיה בשיעור של  –ליתום של שני הורים  (ד)
 (.הפנסיה היחידה שמקבל

בתנאי )במשך כל ימי חייו  - 15%פנסיה בשיעור של  –להורה  (ה)
אחרת תקטין , שנה 25ות נוספים שמלאו להם /שאין לו בנים

 (.ל"שיעור הפנסיה יחסית למספרם של הנ הקרן את

במשך כל ימי חייו  10%פנסיה בשיעור של  –לבן משפחה אחר  (ו)
 (.15% –( ו)-(א)ק "כשאין שאיר אחר כמפורט בס)

 
 .יחולו גם עם פנסית שאירים 25הוראות סעיף  .42 - המשכורת החודשית 

 הכוללת לחישוב הפנסיה
    

 הרי הפנסיה המירבית הכוללת, (ד( )ג)ק "ס 41סעיף למרות האמור ב .43 - פנסיה מירבית
 40%לא תעלה על , שתשולם לכל היתומים של החבר או חברת הקרן   ליתומים

 .ותחולק באופן שווה בין היתומים
 

 הרי  הפנסיה המירבית הכוללת , (ה)ק "ס  41למרות  האמור  בסעיף   .44 - פנסיה מירבית
 ותחולק 80%תהיה בשיעור של , מים משני הוריםשתשולם לכל היתו   משניליתומים 

 .באופן שווה בין כל היתומים   הורים
 

 .85%על , הזכאים לפנסיה, לא  יעלה  סך כל הפנסיות לכל השאירים .45 - פנסיה מירבית
 .החלוקה בין השאירים תבוצע באופן המפורט לעיל   לכל השאירים

 
 
 
 
 

 באחוזים)תחושב  פנסית  השאירים ,  בפרק  זהלמרות  האמור   (א) .46 - חישוב פנסית
 לפי השיטה שתפורט להלן( הנקובים בסעיפים השונים של הפרק    שאירים לפי

 .וזאת לגבי שאירי חבר שנפטר לאחר התאריך הקובע    שיטת הממוצעים
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לחישוב פנסית ( כהגדרתו בסעיף הגדרת מונחים)השכר הקובע  (ב)   
 :נות הבאיםיקבע לפי העקרו, השאירים

עם פטירתו של החבר תחושב המשכורת הממוצעת היחסית  (1)
כאשר חישוב ממוצע  –על כל חלקיו  28כמפורט בסעיף 

היחסים של השכר מתייחס לשנים שבין הצטרפותו לקרן 
 .ועד לפטירתו

 
תחושב המשכורת הממוצעת היחסית על ידי , במקביל( 2) (2)

שבין גם לגבי השנים , חישוב ממוצע היחסים של השכר
כאשר , 21על פי סעיף , פטירתו לבין גיל הפרישה הרגיל

מקדם השכר לגבי שנים אלה הוא מקדם השנה האחרונה 
 .הקלנדרית לפני פטירתו

דהיינו  26תחושב המשכורת הקובעת לפי סעיף , במקביל (3)
 .לפי שנות החברות וסכום המשכורת

לשאיר תהיה ברירה לבחור בין אחת משתי שיטות החישוב לפי 
 .24יטת הממוצעים או לפי השיטה כאמור בסעיף ש

 
 הקרן תהיה פטורה מחובת תשלום,  לעיל  46למרות  האמור בסעיף   .47 - שלילת הזכאות

 :פנסית שאירים בכל אחד מהמקרים הבאים   לפנסית שאירים
 במקרים מסויימים

, הפטירה נגרמה מפגיעה בעבודה או ממחלה מקצועית (א)
-ח "תשכ, (נוסח משולב)לאומי כמשמעותה בחוק הביטוח ה

או מפעולות איבה כמשמעותן בחוק התגמולים לנפגעי , 1968
או מפעולות מלחמה כמשמעותן  1965-ה"פעולות איבה תשכ

 (.תגמולים ושיקום)בחוק הנכים 
 

הפטירה נגרמה מחמת תאונה המזכה את השאירים בעילת  (ב)   
פי חוק  או על/ו( נוסח חדש)תביעה על פי פקודת הנזיקין 

או על ידי כל דין /ו 1975-ה"תשל, פיצויים לנפגעי תאונות דרכים
 .אחר

 
  80יחולו  הוראות סעיפים ,  לעיל(  ב) 47למרות  האמור  בסעיף   (א) .48 - זכאות לפנסית

 שבפרק פנסית נכות בשינויים המחוייבים מן הענין גם לגבי 81-ו    שאירים במקרה
 .פנסית שאירים    של תאונה

 
את , תשלים הקרן במידת הצורך 47למרות האמור בסעיף  (ב)   

ההפרש בין הכספים שהיו מגיעים לשאיריו לו היו מקבלים 
 .ל"פנסית שאירים ובין התשלומים בגין הסעיף הנ
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 פרק שישי
 

 פנסית שאירי פנסיונרים
 
 
 

 על פי , ירי  פנסיונרבמות  פנסיונר  יהיו  שאיריו  זכאים  לפנסית שא .49 - זכאות לפנסית
 .הוראות פרק זה   שאירי פנסיונר

 
 הפנסיה   לשאירי   פנסיונר   תחושב   באחוזים  מתוך   הפנסיה   של  .50 - שיעור פנסית

 :בהתאם לשיעורים והתנאים הבאים, הפנסיונר שנפטר   שאירי פנסיונר
 

 :או לאלמן פנסיונרית לאלמנת פנסיונר (א)   
 ית/הראשונים לאחר פטירת הפנסיונרבשלושת החודשים  (1)

 .ית/תשולם מלוא הפנסיה שקיבל הפנסיונר
 .מהפנסיה 60% –ל "לאחר שלושת החודשים הנ (2)

ו /הלאחר פרישת, ית/ה לפנסיונר/ה האלמנ/אם נישא (3)
לפנסיה מותנית בכך שמועד  ו/הרי זכותה, מהעבודה
 .ו/הקדם לפחות בשנתיים למועד פטירת ו/נישואיה

 
    

        
 

 .מהפנסיה 20% –ליתום ( ג)   
 

 :שאחד ההורים היה הפנסיונר, ליתומים משני הורים( ד)   
 .מהפנסיה 40% –ליתום אחד  (1)
 .מהפנסיה 40%לכל אחד  –לשני יתומים  (2)

פנסיה בגובה הפנסיה המלאה  –לשלושה יתומים ויותר  (3)
 .ששולמה לפנסיונר אשר תחולק ביניהם בחלקים שווים

 
 :סיונר או של בת זוגתולהורים של פנ (ה)   

 .מהפנסיה 30% –להורה אחד  (1)
 .מהפנסיה 50% –לשני הורים  (2)

 
 :ה או יתומים/להורים של פנסיונר או של בת זוגתו כשאין אלמנ (ו)

 .מהפנסיה 60% –להורה אחד  (1)

 .מהפנסיה 80% –לשני הורים  (2)
 

יחולו בתנאי שלהורה אין ( ו)-ו( ה)ק "שיעורי הפנסיה על פי ס (ז)   
אחרת תקטין הקרן את , שנה 21ות נוספים שמלאו להם /בנים

 .ל"יחסית למספרם של הנ, שיעור הפנסיה
 

ובלבד שאין שאיר אחר )מהפנסיה  30% –לבן משפחה אחר  (ח)   
 (.מסוגי השאירים שפורטו לעיל

 
 למיכסת , הזכאים לפנסיה, לא יעלה סך כל הפנסיות לכל השאירים .51 - פנסיה מירבית

 .בחייו, הפנסיה שהיה זכאי לה הנפטר   םלכל השאירי
 .החלוקה בין השאירים תבוצע באופן המפורט לעיל   
 

 פנסית שאירי פנסיונר תשולם גם לזכאים בהתאם למפורט בסעיף  .52 - תשלום פנסיה
 .להלן( ב) 103   לשאירי פנסיונר
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 פרק שביעי
 

 הוראות כלליות לפנסית שאירים
 ופנסיות שאירי פנסיונר

 
 

יותר מאלמנה אחת הזכאית , השאיר אחריו החבר או הפנסיונר .53 - שתי אלמנות
תחולק הפנסיה המגיעה לאלמנה , לפנסיה בהתאם לתקנות הקרן

האמור בסעיף  .באופן שווה בין האלמנות, אחת על פי הלכות אלה
 .זה יחול בהתאמה גם לגבי שני אלמנים

 
אלמנה שבעת פטירתו היתה , פנסיונרהשאיר אחריו החבר או ה .54 - אלמנה שנישאה

ולא השאיר אחריו ילדים משותפים ולאחר מכן  30למטה מגיל 
חודשים  9תפסיק הקרן את תשלומי הפנסיה כעבור  –נישאה מחדש 

שנים מיום  5חדלה להיות נשואה לפני תום . מתום חודש שנישאה בו
תחדש הקרן את תשלום הפנסיה החל מחודש , נישואיה השניים

ובתנאי שאינה זכאית . עי לאחר שחדלה להיות נשואה כאמורהשבי
היתה הפנסיה בגין נישואיה . לפנסיה בגין נישואיה האחרונים

תשלם , האחרונים קטנה יותר ממה שהיתה יכולה לקבל מהקרן
 .האמור בסעיף זה יחול בהתאמה גם לגבי אלמן .הקרן את ההפרש

 
 תהיה ,  הקרן יותר  מפנסית  שאירים אחתאלמנה  שזכאית לקבל  מ .55 - אלמנה שזכאית

 האמור בסעיף זה  .זכאית לקבל את פנסית השאירים הגבוהה יותר   לשתי פנסיות
 .יחול בהתאמה גם לגבי אלמן   שאירים

 
 הזכות  של  יתום לפנסיה אינה תלויה במצבו המשפחתי והכלכלי .56 - אי תלות במצב

 .של ההורה השני          כלכלי של היתום
 

 הפנסיה ליתום קטין תשולם לאפוטרופוס הטבעי של היתום ובהעדר .57 - אופן תשלום
 אשר  ישתמשו בכספי  הפנסיה לטובת  –כזה לאפוטרופוס  שמונה לו    הפנסיה ליתום

 .בהתאם להוראות חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, היתום   קטין
 

יחולו  53-55 -ו, (ב)50, (א)50, (ב)41, (א)41, 1וני סעיפים תיק( א) .58 - תחולה
 .15.12.08מיום 

 
המגיעים לו על פי , הקרן תשלם לאלמן את הסכומים העודפים( ב)   

יום ממועד אישורם על ידי הממונה  90תיקון הסעיפים כאמור תוך 
 . ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, על שוק ההון

 
 
 

 , ן להמיר את הזכות לפנסית שאירים ולפנסית שאירי פנסיונראי (א) .59 - אי המרת 
 .בתשלום חד פעמי    פנסיה בתשלום

 חד פעמי
הרי שתהיה להנהלה סמכות להמיר ( א)ק "למרות האמור בס (ב)   

 .ל וזאת לפי המלצת מנהל הקרן"את הזכות הנ
 

 ת  זיקנה  שנעשה זכאי  לפנסי, דהיינו,  מי שזכאי  לשתי  פנסיות (א) .60 - דין זכאי
זכאי פנסית שאירים או זכאי לפנסית שאירים שנעשה זכאי     לשתי פנסיות

 .יקבל מהקרן את שתי הפנסיות במלואן, לפנסית זיקנה
 

 70%יחול אפילו יעלה שיעור שתי הפנסיות על ( א)ק "האמור בס (ב)   
מן המשכורת החודשית הכוללת הגבוהה מבין השתיים 

 .וב הפנסיההמשמשת בסיס לחיש
 

מן המשכורת החודשית  70%עלה שיעור שתי הפנסיות על  (ג)   
רשאי הזכאי לכך לקבל במקום שתי ( ב)ק "הכוללת כאמור בס

את פנסית הזיקנה במלואה בתוספת חלק מפנסית , פנסיות
מן המשכורת  70%-השאירים עד כדי השלמת שיעור השווה ל
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שת בסיס החודשית הכוללת הגבוהה מבין השתיים המשמ
 .בצירוף מענק, לחישוב הפנסיה

 
יחושב על ידי הכפלת הסכום העודף על ( ג)ק "המענק על פי ס (ד)   

( ב)ק "מן המשכורת החודשית הכוללת כאמור בס 70%
 :בשיעורים הבאים

 
 .שנה 70לגבי זכאי לפנסיה שגילו אינו עולה על  60במספר  (1)

 .שנה 75ל לגבי זכאי לפנסיה שגילו אינו עולה ע 40במספר  (2)

באם . שנה 75לגבי זכאי לפנסיה שגילו עולה על  20במספר  (3)
בהתאם , תחול חובת תשלום פנסית השאירים על הקרן

ישולם המענק גם הוא על ידה בכפוף , להסדר הרציפות
 .להוראות ההסדר

 האמור בסעיף זה יחול גם כאשר אחת הפנסיות משולמת כולה או (  ה)       
 בחלקה על ידי קרן פנסיה אחרת שעמה קשורה הקרן בהסדר                                                     

 .רציפות                                                    

 הרי האמור בסעיף זה יחול גם על אלמן וגם על , למניעת ספקות( ו)
 .אלמנה     
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 פרק שמיני
 

 פנסית נכות
 
 

 יהיה, חבר שנעשה נכה לפני גיל הפרישה .61 - הזכאות
 :זכאי לפנסית נכות בתנאים המצטברים הבאים   לפנסית נכות

 
 ;ברציפות, חודשים לפחות 12עבד במוסד לפני היותו נכה  (א)

 ;(שנה 50חברה לפני גיל )שנה  55נתקבל כחבר בקרן לפני גיל  (ב)

חודשים לפחות עד לאירוע שגרם  12היה חבר הקרן ברציפות  (ג)
 ;לנכותו

חודשים  36תהיה תקופת האכשרה של , למרות האמור לעיל (ד)
כאשר הנכות נגרמה לחבר , רצופים עד לאירוע שגרם לנכותו

עקב מום או מחלה שלקה בהם עוד לפני תחילת חברותו 
 ;בקרן

 
 הקרן תהיה פטורה מחובת תשלום, לעיל 61למרות  האמור  בסעיף   .62 - שלילת הזכאות

 :פנסית נכות בכל אחד מהמקרים הבאים        במקרים מסוימים
 
, או ממחלה מקצועית, אם הנכות נגרמה מפגיעה בעבודה( א)

, 1995 –ה "תשנ, (נוסח משולב), כמשמעותה בחוק הביטוח הלאומי
כמשמעותן בחוק התגמולים לנפגעי פעולות , או מפעולות איבה

נכים או מפעולות מלחמה כמשמעותן בחוק ה, 1965 –ה "תשכ, איבה
 (.תגמולים ושיקום)
 
אם הנכות נגרמה מחמת תאונת דרכים המזכה את החבר בעילת ( ב)

או על פי חוק פיצויים /ו( נוסח חדש)תביעה על פי פקודת הנזיקין 
או /חוק הפיצויים ו: להלן), 1975 –ה "תשל, לנפגעי תאונות דרכים

 .על פי כל דין אחר
שבו אין החבר מסוגל כלל , י נמשךנכות מלאה היא מצב גופנ .63 - נכות מלאה

במשך , לא בעבודתו ולא בעבודה הולמת אחרת, להמשיך ולעבוד
, הפיסי או הנפשי, מחמת מצב בריאותו, שלושה חודשים לפחות

 .מום או פגיעה, שנגרם מחמת מחלה
 

שבו אין החבר מסוגל להמשיך , נכות חלקית היא מצב גופני נמשך .64 - נכות חלקית
לא , ה רבעים מיום עבודה מלא הנהוג במקצועוולעבוד שלוש

אלא בעבודה חלקית במשך , בעבודתו ולא בעבודה הולמת אחרת
שלושה חודשים לפחות מחמת מצב בריאותו הפיסי או הנפשי שנגרם 

 .מום או פגיעה, מחמת מחלה
 

 חייב  –פנסית נכות , לפי הלכות הגימלאות, חבר התובע (א) .65 - תביעה
בצירוף שאלון ,  להגיש תביעה, הוא או ועד העובדים או המוסד     לפנסית נכות

 .על כושר עבודה
 

באישור , הקביעה הרפואית תהיה על ידי רופא התעסוקה
 .המנהל הרפואי של המחוז

 
התביעה תועבר להחלטת ועדה רפואית לקביעת נכות שליד 

שאחד מהם ישמש , הוועדה תורכב משלושה רופאים. הקרן
חוות , הועדה רשאית לדרוש בדיקות נוספות. כמרכז הוועדה

 .יום מיום הגשת התביעה 30ותקבל החלטה תוך ', דעת וכו
 

   
 
 



   14.10.09מהדורה 

 
 

23 

 

רשאי מרכז הועדה לבדו להכיר , למרות כל האמור לעיל (ב)   
ללא צורך בזימון מליאת הועדה , כולה או מקצתה, בתביעה

יחייב את , אישור התביעה על ידי מרכז הועדה כאמור. כולה
 .לאחר אישור ההנהלה.  הקרן

 
לפי החלטת , חבר יהיה זכאי לפנסית נכות מלאה או חלקית (ג)   

כי נכותו הוכרה למשך תקופה של שלושה , בתנאי, ועדה רפואית
 .חודשים רצופים לפחות מיום האירוע שגרם לנכותו

 
לאחר שהעובד , (ג)ק "הקרן תשלם פנסיה בגין נכות כאמור בס (ד)   

בגין ימי המחלה , כותו לתשלום דמי מחלה מהמוסדמיצה את ז
 .הצבורים לזכותו שם

 
וזה , תשלומים רטרואקטיביים יאושרו רק במקרים מיוחדים (ה)   

על פי המלצת הועדה הרפואית ולא יותר מאשר ששה חודשים 
 .מיום הגשת התביעה, למפרע

 
 בעו על     חברי הועדה ייק. מרכז הועדה ימונה על ידי הנהלת הקרן (ו)   

 ידי מרכז הועדה ועליהם להיות מנהלי מחלקות בבתי חולים        
 ויזומנו לישיבותיהם באמצעות הנהלת הקרן על ידי מרכז       
 .הועדה      

 
 רשאי החבר או, 65על החלטת  הועדה הרפואית  על פי סעיף  .66 - ועדה רפואית

בפני ועדה רפואית , יום 60 לערער תוך, המוסד או ועד העובדים   לערעורים
הועדה הרפואית תורכב משלושה . אשר תזמנו לבדיקה, לערעורים

ויקבעו גם הם ( א) 65רופאים שלא השתתפו בועדה האמורה בסעיף 
. עליהם להיות מנהלי מחלקות בבתי חולים, על ידי מרכז הועדה

חברי הועדה יזומנו לישיבותיהם באמצעות הנהלת הקרן על ידי 
 .עדהמרכז הו

 
 או על  החלטת  הועדה  65על החלטת  הועדה  הרפואית  על פי סעיף  .67 - ערעור בפני

רשאים החבר או המוסד או ועד , 66הרפואית לערעורים על פי סעיף    ועדת בוררים
הערר . להלן 121על פי סעיף , לערער בפני הועדות, העובדים או הקרן

 .ת וממצאים רפואייםיתייחס רק לנושאים שאינם קשורים לאבחנו
 

 מהמשכורת החודשית  50%שיעור  הפנסיה  בנכות  מלאה  יהיה  (א) .68 - שיעור הפנסיה
להלכות  24הכוללת על פי הכללים המפורטים בסעיף     בנכות מלאה

 .הגימלאות
 

בגין כל בן  5%יווספו ( א)ק "לשיעור הפנסיה המפורט בס (ב)   
 .משפחה התלוי בפרנסתו בנכה

 
 בגין כל שנת  1%יווסף ( א)ק "לשיעור הפנסיה המפורט בס (ג)

 .עבודה וחברות בקרן       
 

יהיה שיעור  1982לינואר  1-לגבי חבר המצטרף לקרן החל מה(  ד)   
הפנסיה לנכה מלא שווה לשיעור פנסית הזיקנה הצפוי לחבר 
אילו לא לקה בנכות והמשיך בחברותו עד לגיל פרישה 

 .מהעבודה
 

 יהיה  שיעור  הפנסיה  המירבי ,  לעיל 68למרות  האמור  בסעיף   (א) .69 - פנסיהשיעור 
 .מהמשכורת החודשית הכוללת 70%בנכות מלאה     מירבי בנכות

 מלאה
לאשר שיעור , במקרים מיוחדים, הנהלת הקרן תהיה רשאית (ב)   

 .פנסיה גבוה יותר או מענק חד פעמי
 

 תחושב פנסית הנכות החודשית לנכה, 68אמור בסעיף למרות ה (א) .70 - חישוב פנסית
לפי השיטה ( 68באחוזים הנקובים בסעיף )בנכות מלאה     נכות

 שתפורט להלן וזאת לגבי חברים שנכותם נגרמה לאחר התאריך
 .הקובע     
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לחישוב פנסית ( בסעיף הגדרת מונחים)השכר הקובע כהגדרתו  (ב)   
 :הבאיםייקבע לפי העקרונות , הנכות

 
, עם פרישתו של החבר מעבודתו עקב נכותו המלאה (1)

תחושב המשכורת הממוצעת היחסית כמפורט בסעיף 
על כל חלקיו  כאשר חישוב ממוצע היחסים של  28

השכר מתייחס לשנים שבין הצטרפותו לקרן ועד למועד 
 .תחילת תשלום פנסית הנכות

במקביל תחושב המשכורת הממוצעת היחסית על ידי  (2)
ממוצע היחסים של השכר גם לגבי השנים שבין  חישוב

לבין גיל הפרישה הרגיל על פי , עקב נכותו המלאה, פרישתו
כאשר מקדם השכר לגבי שנים אלה הוא מקדם , 21סעיף 

השנה האחרונה הקלנדרית לפני תחילת תשלום פנסית 
 .נכות

השכר הקובע ייקבע על פי המשכורת הממוצעת היחסית  (3)
 .ישוביםהגבוהה מבין שני הח

 
דהיינו לפי , 24במקביל תחושב המשכורת הקובעת לפי סעיף  (ג)   

 .שנות החברות וסיכום המשכורת
 

 תחולנה  גם על נכות,  כל ההוראות בהלכות אלה בענין  נכות  מלאה .71 - חלות ההוראות
 .חלקית באופן יחסי לחלקיות הנכות   על נכות חלקית

 
לפי הוראת מרכז , לבדיקת ביקורת רפואית מעת לעתנכה יעמוד  .72 - בדיקות ביקורת

תוצאות הבדיקה תקבענה את . הועדה הרפואית או ועדה רפואית
 .המשך זכאותו של הנכה לפנסית נכות

 
 .כל עוד מקבל פנסית נכות, לא יעסוק בכל עבודה, נכה בנכות מלאה .73 - איסור עבודה

מעבר לאישור הועדה  ,לא יעסוק בכל עבודה, נכה בנכות חלקית   על נכה
הקרן , למרות האיסורים דלעיל, יעסוק הנכה בעבודה. הרפואית

תהיה רשאית להפסיק את תשלום פנסית הנכות ועל החבר יהיה 
בתוספת רווחים , להחזיר את כל התשלומים שקיבל שלא כדין

 .כפי שייקבע על ידי הקרן, עליהם
 

ה מלא למרות האמור לעיל תהא ההנהלה רשאית לאשר גם לנכ
עבודה חלקית שלא באותו מקום שהוא עבד לתקופה ובתנאים 

 .שיראו צודקים להנהלה
 

 דינו כדין חבר שפרש מן, שהגיע לגיל הפרישה, נכה בנכות מלאה (א) .74 - פנסיה לנכה
העבודה בגיל הפרישה כששנות פנסית הנכות המלאה תחשבנה      בעת הפרישה

 .כוותק לענין קביעת אחוז הפנסיה
 

 ושילם דמי גמולים , שהגיע לגיל הפרישה, נכה בנכות חלקית (ב)   
 דינו לגבי תקופה זו כדין חבר , לקרן רק מפנסית הנכות החלקית      
 בהתאם , ופנסית הזיקנה תחושב לו, העובד בעבודה חלקית      
 .להלכות הגימלאות( ב) 24לסעיף       

 
 יהיו זכאים לאותן,  לפני  הגיעו  לגיל  פרישה  שאירי   נכה   שנפטר .75 - פנסיה לשאירי

על פי , לפנסית שאירים, הזכויות העומדות לשאירי חבר שנפטר   נכה
 .הלכות הגימלאות

 
 נכה  בנכות  חלקית  יהיה  רשאי  לעבוד  עבודה  חלקית  במקום  (א) .76 - נכה בנכות 

 ד להעסיקו בעבודה כאשר נבצר מהמוס, עבודה אחר שאינו מוסד    חלקית שאינו
וכאשר קיבל לכך את הסכמת ועד עובדי המוסד ואת אישור , חלקית   עובד במוסד        

 .הנהלת הקרן
 

במקרה כזה ייקבע סופית שיעור נכותו החלקית שלפיו תשולם  (ב)   
 .כל עוד יישאר בנכותו, לו פנסית הנכות בעתיד
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שלא , מיוזמתו הואעזב נכה בנכות חלקית את עבודתו במוסד  (ג)   
יהיה זכאי להחזר דמי הגמולים  –ל "בהסכמת הגורמים הנ

, 93ששילמו המוסד והחבר בתוספת הסכומים כאמור בסעיף 
 .ואז תפקענה כל זכויותיו בקרן

 
 .אין להמיר את הזכות לפנסית נכות מלאה בתשלום חד פעמי (א) .77 - המרת פנסית

  נכות מלאה
רשאי החבר הנכה לעתור להנהלת ( א)ק "ת האמור בסלמרו (ב)   בתשלום חד פעמי

 .הקרן להמיר את הזכות לפנסית נכות בתשלום חד פעמי
 

העתירה תוגש להנהלת הקרן תוך שלושה חודשים מיום תחילת  (ג)   
 .תשלום פנסית הנכות

 
ישולם לחבר סכום הכולל  –נענתה הנהלת הקרן לעתירת החבר  (ד)   

בתוספת הסכומים , ו המוסד והחבראת כל דמי הגמולים ששילמ
ואז , ובניכוי סכומי פנסיה ששולמו כבר 93כאמור בסעיף 

 .תפקענה כל זכויותיו בקרן
 

 נכה  המקבל  פנסית  נכות  ממקור  אחר  וחוזר  לעבודתו באותו  (א) .78 - פנסית נכות
יהיה רשאי להשלים  –לעבודה חלקית , מוסד או במוסד אחר    ממקור אחר

 .כדי משרה מלאה, י הגמוליםאת דמ
 

מניין תקופת האכשרה לגבי פנסית נכות ושאירים יתחיל מיום  (ב)   
 .חזרתו לעבודה

 
 תשולם לו , שאינו עובד כלל, נכה  בנכות מלאה או בנכות חלקית (א) .79 -  חישוב

 פנסית  הנכות  על פי  דרגות  המשכורת והוותק המקצועי כקבוע     המשכורת
 . 25בסעיף     החודשית

 הכוללת לצרכי
תשולם לו פנסית הנכות על , שעובד במוסד, נכה בנכות חלקית (ב)  קביעת פנסית נכות

 .פי משכורתו השוטפת
 

 בכל מקרה שנגרמה לחבר נכות שאיננה מזכה אותו בפנסית נכות על .80 - נכה שאינו
 הכולל את דמייהיה זכאי לדרוש מהקרן סכום , פי הלכות הגימלאות   זכאי לפנסית

עם . 93בתוספת הסכומים כאמור בסעיף , ששילמו המוסד והחבר   נכות
 .מכל סוג שהוא, ביצוע התשלום תפקענה לחלוטין זכויותיו

 
 הרי  אם   נגרמה  הנכות ,  דלעיל(  ב) 62למרות   האמור  בסעיף   (א) .81 - זכאות לפנסית

 חבר בפיצויים עבור אובדןכתוצאה מתאונה שאיננה מזכה את ה    נכות במקרה
או לפי חוק הפיצויים ( נוסח חדש)השתכרות לפי פקודת הנזיקין     של תאונה

יהיה החבר זכאי לפנסית נכות בהתמלא יתר התנאים על פי  –
 .פרק זה

 
אם נגרמה הנכות כתוצאה מתאונה שמזכה את החבר בפיצויים  (ב)   

יהיה  –יצויים או לפי חוק הפ( נוסח חדש)לפי פקודת הנזיקין 
החבר זכאי להלוואה בגובה פנסית הנכות בהתמלא יתר 

 .התנאים על פי פרק זה
 :מתן ההלוואה מותנה בתנאים המצטברים הבאים (ג)   

 .על החבר להגיש תובענה נגד מי שהוא זכאי לתבעו (1)

אין החבר רשאי להזניח או להפסיק את התובענה ללא  (2)
 .הסכמת הקרן

 .להתפשר ללא הסכמת הקרןאין החבר רשאי לוותר או  (3)

 .על החבר לנקוט בכל פעולה סבירה לממש את תביעתו (4)
 

יהיה ( הן מכוח פסק דין והן מכוח הסכם)זכה החבר בפיצויים  (ד)   
החבר זכאי לנהוג בכספי הפיצויים על פי אחת משתי 

 :האפשרויות הבאות
 

להעביר לזכות הקרן את סכומי הפיצויים שקיבל לכיסוי  (1)
 –רי של פנסית הנכות הצפויה במלואה הערך האקטוא
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ובמקרה זה תשולם לחבר פנסית נכות וההלוואה שניתנה 
 .תחשב כנפרעת

ובמקרה זה , לשמור לעצמו את סכומי הפיצויים שקיבל (2)
תעמוד לפרעון מיידי ההלוואה שניתנה בצרוף ריבית 

 .כמקובל בקרן ותשלומי ההלוואה ייפסקו, והצמדה
 .חבר לפנסית נכותבמקרה כזה לא יהיה זכאי ה

 
( 1( )ד)בחר החבר להכניס את הפיצויים כאמור בסעיף קטן  (1) (ה)   

, והיה ולא כיסו סכומי הפיצויים את הערך האקטוארי
 .תשולם פנסית נכות על פי הלכות הגימלאות

 
על פי האמור , עלו סכומי הפיצויים על הערך האקטוארי (2)    

 .עודףיוחזר לחבר הסכום ה( 1( )ד)ק "בס
 

לאחר שקיבל את סכומי , חבר שהפסיק את חברותו בקרן (ו)   
תשלם לו הקרן את דמי , (2( )ד)ק "על פי האמור בס, הפיצויים
, בתוספת הסכום, ששולמו לקרן, חלקו וחלק המוסד, הגמולים

 .להלן 93על פי סעיף 
 

הרי שבכל מקרה יהיה חבר הקרן ( ה)-ו( ד)ק "למרות האמור בס (ז)   
מהפיצויים שקיבל כמתנה של הקרן  25%י לשמור בידיו זכא

 .כאמצעי לעידוד פעולותיו למימוש תביעתו
 

 נכות  שנגרמה  מחמת  פגיעה בעבודה כמשמעותה בחוק הביטוח (א) .82 - זכאות
 אינה  מזכה  את  החבר ,  1968-ח"תשכ,  (נוסח משולב)הלאומי      לפנסית נכות

 (.א) 62אמור בסעיף כ, בפנסית נכות    במקרה של
 פגיעה בעבודה

לעיל  65באם ועדה רפואית על פי סעיף , למרות האמור לעיל (ב)   
כי החבר איננו מסוגל להמשיך בעבודתו במוסד והמוסד , תקבע

יהיה החבר זכאי  –בהתאם לחוקת העבודה , יחליט על פיטוריו
לעתור לקרן לקבלת פנסית נכות במקום הפיצויים המגיעים לו 

 :מוסד ובלבדמה
 

קיצבת הנכות של הביטוח הלאומי תנוכה מסכום פנסית  (1)
 .הנכות של הקרן

 .המוסד יעביר לקרן את השלמת הפיצויים (2)

או /והפנסיה ו, מקבל החבר פנסיה או תשלומים בגין הנכות (3)
התשלומים יהיו נמוכים מהתשלומים המגיעים לחבר לפי 

הכל לפי . תשלים לו הקרן עד למלוא הזכויות, תקנות גילעד
 .הענין
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 פרק תשיעי
 

 מענק פטירה
 
 

 כמשמעותם ,  הקרן  תשלם  מענק  פטירה   לנהנים  של  חבר  שנפטר .83 - זכאות למענק
 :בהתקיים התנאים המצטברים הבאים, דלהלן 87בסעיף    פטירה

 
 (.שנה 50חברה )שנה  55החבר הצטרף לקרן לפני  (א)

 
 .גמולים לקרן עד פטירתושולמו עבורו דמי  (ב)   
 

 .נפטר בטרם פרש לפנסית זיקנה (ג)   
 

 .עד לפטירתו היו קיימים בינו לבין המוסד יחסי עובד ומעסיק (ד)   
 

ושולמו עבורו )היה הנפטר חבר בקרן פחות משנים עשר חודש  (א) .84 - שיעור המענק
יהיה  –( דמי גמולים בגין תקופה של פחות משנים עשר חודש

 .בהתאם להחלטת הנהלת הקרן, ר המענקשיעו
 

ושולמו עבורו )היה הנפטר חבר בקרן שנים עשר חודש ויותר  (ב)   
יהיה  –( דמי גמולים בגין תקופה של פחות משנים עשר חודש

 .שיעור המענק בהתאם להחלטת הנהלת הקרן
 

  65-ת משנה ופחו 55-חבר שהצטרף לקרן כשהיה  בגיל  של למעלה  מ .85  -זכאות למענק
 , בלבד(  א) 84נהניו  זכאים  למענק  על פי  סעיף  ,  (לחברה  60-ו  50)   פטירה במקרים

הזכאות למענק על . אפילו נמשכה חברותו מעבר לשנים עשר חודש   מיוחדים
 83פי סעיף זה היא  בכפיפות  ליתר התנאים  המפורטים  בסעיפים 

 .84-ו
 

 וא נוסף  לפנסיה המשתלמת בגין הפטירה במקרים מענק הפטירה  ה .86 - מענק הפטירה
 .שקיימת זכות לפנסית שאירים על פי הלכות הגימלאות   בא להוסיף

 לפנסיה
 

 :הנהנים שיהיו זכאים למענק הפטירה יהיו כדלקמן .87 - הנהנים
 הזכאים למענק

  4הצהרה  על פי  סעיף -הממונים  על ידי  החבר  בטופס  השאלון (א)   פטירה
 .להיות נהנים לצורכי מענק הפטירה, להלכות הגימלאות    

 
לא מינה החבר ממונים או נפטר הממונה לפני פטירת החבר  (ב)   

 .יהיו הנהנים יורשיו על פי דין( כאשר היה ממונה אחד)
 

נפטר אחד הממונים יתחלק חלקו בחלקים שווים בין יתר  (ג)   
 .הממונים

 
ם תהא הקרן פטורה מתשלום מענק בהעדר ממונים או יורשי (ד)   

 .הפטירה
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 פרק עשירי
 

 הפסקות בעבודה
 
 

 כאשר המוסד, אושרה לחבר חופשה ללא תשלום על ידי המוסד (א) .88 - חופשה ללא
, ל"והחבר ממשיכים בתשלום דמי גמולים בתקופת החופשה כנ    תשלום

 .במקרה זה תישמרנה זכויותיו בקרן
 

והמוסד אינו , ה ללא תשלום על ידי המוסדאושרה לחבר חופש (ב)   
זכאי החבר  –ממשיך בתשלום דמי גמולים בתקופת החופשה 

במקרה (. חלקו וחלק המוסד)להמשיך בתשלום דמי הגמולים 
 .זה תישמרנה זכויותיו בקרן

 
במשך ( ב)ק "לא שילם החבר את דמי הגמולים כאמור בס (ג)

לפנסית נכות  תיפסק אחריות הקרן, שלושה חודשים רצופים
וזכויותיו תיקבענה בכפיפות לכללי הסדר , ופנסית שאירים

 .הרציפות
 

תחודשנה , שב החבר לעבודתו וחודשו תשלומי דמי הגמולים (ד)   
זכויותיו לפנסית נכות ולפנסית שאירים בכפיפות לכללי הסדר 

 .הרציפות והלכות הגימלאות
 

 ימשיך בחברותו , ד  למעסיק שאינו מוסדחבר  שהושאל  על ידי  מוס .89 - השאלה למקום
 .בקרן בכל תקופת ההשאלה   עבודה אחר

 
ישולמו לפי דרגת משכורתו ( חלקו וחלק המוסד)דמי הגמולים    

הכל  –במוסד המשאיל או לפי דרגת משכורתו אצל המעסיק השואל 
בהעדר הסכם . בהתאם למוסכם בכתב ומראש בין הקרן לחבר

ל פי דרגת משכורתו האחרונה במוסד ישולמו דמי הגמולים ע
 .המשאיל

 
ימשיך חברותו , עובד שהושאל על ידי מעסיק שאינו מוסד למוסד .90 - השאלה למוסד

בקרן הפנסיה שעמה קשור מעסיקו כל תקופת היותו במעמד 
 .מושאל
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 פרק אחד עשר
 

 עזיבת העבודה והפסקת חברות בקרן
 

 ולא עבר למוסד, מוסד  הופסקה מכל  סיבה  שהיאחבר  שעבודתו  ב .91 - הפסקת חברות
אלא אם כן נקבע , אחר השייך לקרן תיפסק גם חברותו בקרן מאליה   בקרן

 .אחרת בהלכות הגימלאות
 

 חייב המוסד להודיע לקרן , הופסקה  עבודתו של החבר (א) .92 - הודעה על
סקה ואת זכותו בכתב על הפסקת העבודה  ולציין את סיבת ההפ     הפסקת העבודה

, או חוק פיצויי פיטורים/לפיצויים על פי חוקת העבודה ו
 .1963-ג"תשכ

 
ל מהווה תנאי מוקדם להחזרת "הודעה על הפסקת העבודה כנ (ב)   

 .הקפאת זכויות או המשך חברות בקרן כיחיד, כספים
 

עם פרישתו מעבודתו במוסד , חישוב הסכום המגיע לחבר (א) .93 - החזר כספים
יהיה בהתאם לכללים שנקבעו על ידי , סקת חברותו בקרןוהפ

כללים לאישור ולניהול )על פי תקנות מס הכנסה , הגוף המפקח
 .1964-ד"תשכ, (קופות גמל

 
הלוואות שניתנו לחבר בתקופת חברותו תחשבנה כמשיכת (  ב)   

תשלומים על חשבון החזרת הלוואות אלה . כספים מהפקדות
 .  ותיראו אותם כהפקדות חדש

 
 חבר  שפוטר  מעבודתו  במוסד  לפני  הגיעו  לגיל  פרישה  והוא זכאי .94 - תשלום במקרה

תשלם לו הקרן את דמי  –( א) 92לפיצויים על פי האמור בסעיף    של פיטורים
בתוספת , ששולמו לקרן, חלקו הוא וחלק המוסד, הגמולים

 .לעיל, 93על פי סעיף , הסכומים
 

כללים לאישור ולניהול )י תקנות מס הכנסה התשלום יבוצע על פ
 .1964-ד"תשכ( קופות גמל

 
 ההנהלה   רשאית   לערוך  הסכמים   מיוחדים  בדבר  החזרת  כספי  .95 - תשלום במקרה

שלא בדין , התפטר חבר מעבודתו לפני הגיעו לגיל הפרישה. המעביד   של התפטרות
וסד בהקשר ואין הוראה מיוחדת בהסכם שנחתם עם המ, מפוטר

 :תשלם לו הקרן כמפורט להלן, ל"להחזר כספים לחבר שהתפטר כנ
 

, אם עבד במוסד או במוסדות ברציפות פחות מחמש שנים (א)
 .תשלם הקרן את חלקו בדמי הגמולים

אם עבד במוסד או במוסדות ברציפות מחמש שנים עד עשר  (ב)
מדמי  50%-תשלם הקרן את חלקו בדמי הגמולים ו, שנים

 .ם המוסדהגמולים ששיל

אם עבד במוסד או במוסדות ברציפות מעשר שנים עד חמש  (ג)
מדמי  75%-תשלם הקרן את חלקו בדמי הגמולים ו, עשרה שנה

 .הגמולים ששילם המוסד

, אם עבד במוסד או במוסדות ברציפות חמש עשרה שנה ויותר (ד)
תשלם הקרן את חלקו בדמי הגמולים ואת חלק המוסד 

 .בשלמותו

 93זה יווספו הסכומים כמפורט בסעיף  לתשלומים על פי סעיף (ה)
כללים לאישור )התשלום יבוצע על פי תקנות מס הכנסה . לעיל

 .1964-ד"תשכ, (ולניהול קופות גמל
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 חבר שעבר לעבוד ממוסד  למוסד  ושמר על  רציפות  חברותו  בקרן  .96 - תשלום
 :יוחזרו לו עם עזיבתו את הקרן דמי הגמולים כדלקמן   דמי גמולים
 לחבר שעבר

בגין כל תקופת עבודה ייעשה לו חישוב החזר דמי הגמולים על  (א)   ממוסד למוסד
פיטורים או : פי הגורם שהביא להפסקת עבודתו באותו מקום

 .התפטרות
 

ל יבוצע החישוב "במקרה שהתפטר בכל אחד מהמוסדות הנ (ב)   
כאילו עבד במוסד אחד במשך כל שנות עבודתו בכל המוסדות 

 .ל"הנ
 

 יכללו, 96, 95, 94, 93בחישוב הסכומים  המשולמים  על פי  סעיפים   .97 - תשלום
 דמי גמולים בעד )לעיל   19גם דמי  הגמולים  שהושלמו  על פי סעיף    דמי גמולים

 .העבר   שנרכשו
 

 ולא  עבר  לעבוד במוסד אחר  –הפסיק  חבר  את  עבודתו  במוסד   .98-  המשכת חברות
עזיבת  -הקשור בקרן הפנסיה או שיש בו הסדר של פנסיה תקציבית     רבקרן לאח

 לאפשר את , לפי בקשת החבר, רשאית הנהלת הקרן   העבודה
 המשך חברותו בקרן כחבר בודד בהתאם לתנאים שייקבעו בהסכם                                                   

 :מיוחד בינו לבין הקרן ובכפוף לכל התנאים שלהלן                                               
 

חודשים מלאים ורציפים לפחות  12החבר היה חבר במשך  (א)
 .וממשיך לעבוד כשכיר או כעצמאי

הוגשה , על פי האמור בתקנה זו, הבקשה להמשכת חברות בקרן (ב)
 .חודשים מיום הפסקת העבודה במוסד 12תוך 

הכספים שהצטברו בחשבונו המוסד שחרר לזכות החבר את כל  (ג)
 .כתוצאה מהפרשות המוסד

 .לא נמשכו כל כספים שהם מחשבון החבר בקרן (ד)
 

הפסיק חבר את עבודתו במוסד לפני גיל הפרישה והתקבלה בקרן  .99 - הקפאת זכויות
המשחררת לזכותו את כל , הודעה מהמוסד על הפסקת עבודתו

 –מחשבונו ולא הוצאו כספים , הכספים הרשומים בחשבונו בקרן
 .יוקפאו זכויותיו של החבר בקרןעל פי התקנות

אם אין לחבר הסדר פנסיוני אחר המבטיח את זכויותיו במקרה    
יישמרו זכויותיו המלאות , במקרה מוות –נכות ואת זכויות שאיריו 

 .חודשים מיום הפסקת העבודה במפעל 3בקרן במשך 
 

 הרי חבר שפוטר, להלכות  הגימלאות 94למרות  האמור  בסעיף   (א) .100 - פיטורים 
תשלם לו הקרן את חלקו בלבד , מעבודתו במוסד מחמת מעילה    מחמת מעילה

לעיל  93על פי סעיף , בתוספת הסכומים, בדמי הגמולים
 .וחברותו בקרן תיפסק

 
על פי בקשת , הקרן רשאית לעכב את ביצוע התשלום האמור (ב)   

 :ם הבאיםבהתקיים התנאים החלופיי, המוסד
 

עד מתן פסק דין סופי בתובענה אזרחית שהוגשה על ידי  (1)
המוסד נגד החבר ובלבד שהתובענה הוגשה תוך שלושה 

 .חודשים מיום ההודעה על הפסקת העבודה
כשנתקבל בקרן צו מניעה או צו עיקול תוך שלושה  (2)

 .חודשים מיום ההודעה על הפסקת העבודה
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 להלכות  הגימלאות  יישאר  חלקו של  94ת האמור  בסעיף למרו (א) .101 - תשלום למוסד
 של חבר שפוטר מעבודתו במוסד מחמת, המוסד בדמי  הגמולים    במקרה של

 .בקרן, מעילה    מעילה
 

אולם רשאי המוסד לעתור להנהלת הקרן לשלם לו מתוך דמי  (ב)   
הקרן . למטרת הטבת נזקי המעילה( כולם או מקצתם)הגמולים 

מתן ערובה באם , ובין היתר, להתנות הסכמתה בתנאים רשאית
תיתבע הקרן או הקרן על ידי החבר או הבאים מכוחו לתשלום 
אותם כספים או להכרה בזכויות כל שהן על פי הלכות 

 .הגימלאות
 

 חבר שהגיע לגיל פרישה ופרש  מעבודתו  לפני תום תקופת .102 - החזר
תשלם  –להלכות הגימלאות  22על פי סעיף , האכשרה לפנסית זיקנה   דמי גמולים

ששולמו לקרן  , חלקו הוא וחלק המוסד, לו הקרן את דמי הגמולים
מערך  10%לעיל ובתוספת בשיעור  93בתוספת הסכומים על פי סעיף 

 .93הסכום המוחזר לו לפי סעיף 
 

 חברה לאחר גיל)שנה  55חבר שהתחיל עבודתו במוסד לאחר גיל  (א) .103 - החזר
 נפטר לפני עשר שנות חברות בקרן ולפני פרישתו בפועל( שנה 50     י גמוליםדמ

 תשלם הקרן לשאיריו או באין שאירים ליורשיו   –מהעבודה     לשאירים או
 חלקו הוא וחלק המוסד ששולמו  , את דמי הגמולים, החוקיים    תשלום פנסיה

 לעיל ובתוספת   93כמפורט בסעיף , כפוף להסכמת המוסד, לקרן    במקרים
 .93מערך הסכום המוחזר לו לפי סעיף  10%בשיעור של      מסויימים

 
ל לאחר עשר שנות חברות ולפני פרישתו בפועל "נפטר חבר כנ (ב)   

יהיו שאיריו זכאים לתשלום פנסיה שתהיה  –מהעבודה 
כאילו החבר היה פנסיונר  –מקבילה לפנסית שאירי פנסיונר 

 .בעת פטירתו
 

חבר שנפטר ולא הותיר אחריו זכאים לפנסית שאירים יהיו  (ג)   
או נכדיו להחזר כספים בהתאם לכללים להחזרת /זכאים בניו ו

 :כספים כדלקמן
 

 .תשלום ביטוח הדדי והחזר חלק העובד (1)
, או החזרת הכספים שהצטברו בחשבון העובד בקרן (2)

והחזרת הכספים של המעביד בכפוף להסכמת המוסד 
, ל מענק ביטוח הדדי של אותה השנהובניכוי סכום ש

 .וזה בהתאם לכללים להחזרת כספים לחבר עוזב
 

להוציא את )ל ויש יורשים על פי הדין "במקרה שאין שאירים כנ    
 (.המדינה

 
ביטוח הדדי ועוד חלק העובד ובתנאי שחלק העובד לא     

מגובה ביטוח ההדדי של אותה שנה  50%יעלה על 
 .שנפטר העובד
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 ק שנים עשרפר
 

 הסדר הבטחת רציפות זכויות
 
 
 

 כללי  הסדר  להבטחת רציפות זכויות הפנסיה לחברים העוברים (א) .104 - הסדר רציפות
 "(הסדר הרציפות"להלן )מקרן פנסיה הסתדרותית  אחת לשניה     בין קרנות

 אשר  עותק  ממנו  מצורף  להלכות  אלה כנספח  יחולו  ביחסים     פנסיה
 .המוסדות והקרנות, החברים, שבין הקרן    רותיותהסתד

 
בכל מקרה של סתירה בין הלכות הגימלאות לבין הסדר  (ב)   

 .הרציפות תקבע ההנהלה לפי שיקול דעתה
 

 כללי הסדר להבטחת רציפות זכויות  הפנסיה  לחברים העוברים (א) .105 - הסדר רציפות
 לשירות  רשויות   המקומיות  או  מהקרן   לשירות   המדינה  או     בין הקרן

לשירות במוסד לביטוח לאומי או לשירות רשות הנמלים ולהיפך     לבין רשויות
, יחולו ביחסים שבין הקרן, "(הסדר רציפות לרשויות"להלן ) –

 .החברים והרשויות
 

בכל מקרה של סתירה בין הלכות הגימלאות לבין הסדר  (ב)   
 .קול דעתההרציפות תקבע ההנהלה לפי שי
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 פרק שלושה עשר
 

 הוראות כלליות
 

 (כהגדרתה  בסעיף  הגדרת  מונחים)המשכורת   החודשית   הכוללת   .106 - הצמדת
 :תהיה צמודה לשינויים הבאים, על פיה תחושב הפנסיה   הפנסיות

 לפורשים לפני
 .שינויים בתוספת היוקר המשולמת לכלל ציבור העובדים (א)   התאריך הקובע

 
כפי , שינויים בשיעורי רכיבי המשכורת החודשית הכוללת (ב)   

שאושרו על ידי מוסדות ההסתדרות המוסמכים והמוסדות 
על בסיס דרגתו של עובד כדרגת , המעסיקים לגבי כלל העובדים

 .הפנסיונר בסמוך לפרישתו לגמלאות
 

 :לא יכללו במשכורת החודשית הכוללת לצורכי חישוב הפנסיה (ג)   
רכיבי שכר אשר בגינם לא שולמו דמי גמולים לקרן עבור  (1)

 .החבר
, רכיבי שכר שבגינם שולמו דמי גמולים לקרן עבור החבר (2)

או הנהלת הקרן , אולם ללא הסכמת האגף לאיגוד מקצועי
 .בכתב ומראש

כדרגת הפנסיונר עובר לפרישתו גם אם , קידום בדרגת עובד (3)
בדרגה או מכל קידום זה הוא קידום אוטומטי בשל שהייה 

 .סיבה אחרת

שינוי בדרגה הנובע משינוי דרגת תקן התפקיד אותו מילא  (4)
 .הפנסיונר עובר לפרישתו לגימלאות

 
 בהתאם,  "(המדד"להלן  )הפנסיה  תוצמד  למדד  המחירים  לצרכן   .107 - הצמדת
 :לעקרונות הבאים   הפנסיה

 לפורשים אחרי
ייעשה באותם , ם לשינויים שיחולו במדדבהתא, עדכון הפנסיה( א)   התאריך הקובע

מועדים שבהם משולמת בפועל תוספת היוקר לכלל העובדים במשק 
, חודשים ממועד התשלום האחרון של תוספת היוקר 12או לאחר 

, חודשים הסתכם במדד חיובי 12אם ובמידה והמדד בתקופת אותם 
 . לפי המוקדם מבין שני המועדים

 
די הכפלת הפנסיה ביחס שבין המדד הידוע העדכון ייעשה על י( ב)   

 .במועד העדכון לעומת המדד שהיה ידוע במועד העדכון הקודם
 

העדכון הראשון של הפנסיה לאחר קביעתה לראשונה ייעשה על (ג)
ידי הכפלת הפנסיה ביחס שבין המדד הידוע במועד העדכון לבין 

 . המדד ששימש בסיס לקביעת השכר הקובע לפנסיה
 
יחול על הפנסיונרים אשר פרשו לפנסיה לפני  107ון לסעיף התיק( ד)

כך שהפנסיה שלהם תעודכן בהתאם לסעיף , מועד אישור התיקון
לא ישולמו , למען הסר ספק. המתוקן ממועד אישור השינוי ואילך

 .  תשלומים רטרואקטיביים בגין תיקון הסעיף
 

 השוואת  חישוב  הצמדת    למרות  האמור   בסעיף  לעיל  תיערך (א) .108 - תיאום
 למדד המחירים,  הפנסיה  לאלה  שפרשו  לפני  התאריך  הקובע    בהוראות הצמדת

 ובמקרה זה תשולם הפנסיה 107בהתאם להוראות סעיף , לצרכן    הפנסיות בשתי
 .לפי החישוב הגבוה ביותר    השיטות

 
שכר תיעשה בכל עת שייחתם הסכם ( ב)ק "ההשוואה על פי ס (ב)   

אך לא יותר מאשר  –חדש לגבי הדירוג שבו מדורג הפנסיונר 
 .פעם בשנה בתחולה בהתאם להסכם

 
 או  הקפאת  זכויות  או החזר דמי(  על כל  סוגיה)כל  התובע  פנסיה   .109 - הגשת בקשה 

 או  מורשו  או  המוסד  או ,  יגיש  הוא  –גמולים  או  מענק   פטירה    לפנסיה או להחזר
 .בקשה בכתב לקרן, חליפו   מי גמוליםד

 :לבקשה יצורפו המסמכים הבאים   או למענק
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 .כל התעודות והמסמכים שיידרשו על ידי הקרן (א)
פסק דין הצהרתי או כל צו אחר של בית המשפט או  (ב)

בית דין לעבודה במקרים שיידרשו על ידי הנהלת 
 .הקרן

אישור על סילוק חשבון דמי גמולים המגיעים  (ג)
 .לקרן

 .שור על סילוק הלוואות שניתנו על ידי הקרןאי (ד)

הקרן רשאית לעכב את הטיפול בבקשה עד לקבלת כל המסמכים    
 .ל לשביעות רצונה"הנ

 
מועדי פרישה מהעבודה לצרכי קבלת פנסית זיקנה יהיו האחד  (א) .110 - מועדי פרישה

. האחד ביולי והאחד באוקטובר, האחד באפריל, בינואר
ן הכלל רשאית הקרן לאשר מועד פרישה במקרים יוצאים מ

 .אחר אם יעתרו לכך החבר והמוסד
 

חייבים החבר , שלושה חודשים לפחות לפני מועד הפרישה (ב)   
לא . להודיע לקרן בכתב על פרישתו הצפויה של החבר, והמוסד

רשאית הקרן לדחות את מועד , ל במועד"נתקבלו ההודעות הנ
 .חר מכןהפרישה למועד הפרישה הקרוב שלא

 
ייקבע לפי הגיל , גיל החבר לצורכי קביעת זכאותו לפנסית זיקנה .111 - גיל החבר

כשהוא נתמך על פי הרישומים . 4הרשום בשאלון על פי סעיף 
 .בתעודות הזיהוי של החבר

 
כל שינוי ברישום הגיל יחייב את הקרן רק אם נעשה לפני מועד 

 .הפרישה ואושר על ידי משרד הפנים
 

ביוני של שנת  30 -יחשב ה, ן בתעודת הזהות חודש הלידהלא צוי
 . הלידה לתאריך הלידה של הזכאי לפנסיה

 
 הפנסיה לכל סוגיה היא חודשית והיא תשולם לזכאים לה מדי חודש . 112 - מועד תשלום 

 .בחודשו           פנסיה
 

, ענק אחרמ, מענק פטירה)כל תשלום שעל הקרן לשלמו לזכאים  .113  מועד תשלומים
יבוצע תוך הזמן שנקבע כדין ממועד , (ב"החזר דמי גמולים וכיו

 .לעיל 109הגשת המסמכים על פי סעיף 
 

 הקרן רשאית  להתקשר עם  מוסד ועם  נציגות    .114 - הסכם בדבר
 עובדי המוסד  בדבר הוספת  רכיבים  נוספים  למשכורת  החודשית     הוספת רכיבים

ישולמו לקרן דמי גמולים ואשר יילקחו  ר  בגינםהכוללת  אש    נוספים
 .בחישוב הפנסיה

 
 בכל דרך  –לערבות או לשעבוד , זכות  לפנסיה  אינה  ניתנת  להעברה .115 - זכות לפנסיה 

 פרט לתשלום מזונות לפי פסק דין של בית משפט מוסמך או –שהיא    אינה ניתנת
 .של בית דין מוסמך   להעברה

 
רשאית הקרן והקרן , 1958-ח"תשי, כפוף לאמור בחוק הגנת השכר .116 - קיזוז חובות

 :לקזז מכל תשלום המגיע לזכאי על פי הלכות אלה
 

 .חובות דמי גמולים שלא סולקו לקרן (א)

 .מקדמות ששילמה הקרן (ב)

 .הלוואות שקיבל החבר מהקרן (ג)

 .ערבויות שניתנו על ידי הקרן עבור החבר (ד)

 .כספים ששולמו על ידי הקרן בטעות (ה)
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 .ספים שהקרן חייבת לנכותם על פי כל דיןכ (ו)

 
 לא יחול  חוק ,  על כספים  שהקרן  חייבת  לשלמם  עקב  פטירת חבר .117 - אי החלת

 .והם אינם נכללים בעזבון החבר המנוח, 1965-ה"הירושה תשכ   חוק הירושה
צו קיום צוואה , צו ירושה, יורש, שאיר: שום שימוש במונחים כמו   

כי כספים אלה נכללים בעזבון החבר , ישמש ראיהלא , ב"וכיו
 .המנוח

 
 הקרן  פטורה  מתשלומי  פנסיה בגין  פטירה  או נכות שייגרמו לחבר .118 - שחרור הקרן

 .מהפיכה או מהומות, מחמת מלחמה   מאחריות
 או)למעט הפנסיונר ( או לחליפו)במקרים אלה תשלם הקרן לחבר      מאירועי

ששולמו לקרן בתוספת , את דמי הגמולים חלקו וחלק המוסד( יפוחל   ב"מלחמה וכיו
 .לעיל 93הסכומים על פי סעיף 

 
 היא לא  –לחבר או  לשאיריו (  מכל סוג שהוא)משלמת הקרן פנסיה   .119 - תשלום פנסיה

 .תחוייב בהחזר דמי גמולים לחבר או לשאיריו או לכל אדם אחר   מבטל זכות
 החזר דמי גמולים

 ועדה  לאישור  זכויות  במקרים  מיוחדים   שתמונה  על  ידי  הנהלת  .120 - ביעתועדה לק
 רשאית  להגדיל את אחוז  הפנסיה  לחברים  , הקרן   אחוזי הפנסיה

 , במקרים בהם, לשנה חל עליהם 2%שסולם הפנסיה בשיעור   במקרים מיוחדים
 ל "צברו  החברים הנ,  רשלא  תלויות  בחב, מסיבות אובייקטיביות   בעקבות שינוי
ובלבד שמלאו להם עשר שנות חברות ) 30% -ותק פנסיוני פחות מ   סולם הפנסיה

 .רצופות בסמוך לפרישתם לפנסיה
 

או ; המוסד: שנתגלעו בין הקרן לבין –סכסוכים וחילוקי דעות  (א) .121         -יישוב סכסוכים
או ; או חבר הקרן לשעבר או חליפו; חבר הקרן או חליפו

או שאיריו או יורשיו של מי ; שאיריו של יורשיו של חבר הקרן
או הזכאי לגמלה או שאיריו או ; או בר קצבה; שהיה חבר הקרן

או ; יורשיו של פנסיונר או של בר קצבה או של הזכאי לגמלה
או , חליפו של פנסיונר או של בר קצבה או של הזכאי לגמלה

בכל הנוגע , "(התובע" להלן)או כל אדם הבא מכוחם ; הנהנים
יועברו  –לרבות תביעה כספית מכל סוג או מין , לזכויותיו בקרן

לבירור לדיון ולהכרעת ועדת הביקורת המרכזית של הסתדרות 
 ".מוסד לבירורים"ז שייקרא "הפוהמ-ל"המפד

 
יפסוק בדברים בהתאם לתקנות " המוסד לבירורים"ו (ב)   

ולחוקת , והלכותיהההתאגדות של הקרן לתכנית הגימלאות 
ז ובהתאם "העבודה הכללית לעובדי מוסדות הסתדרות הפוהמ

ולא יהיו (. 1926פקודת הבוררות )לחוקי המדינה בענייני בוררות 
 .כפופים לתקנת סדרי הדין ולדיני הראיות

 
יהיו בעלי תוקף חוקי  –" מוסד לבירורים"או צו של , פסק הדין (ג)   

צורך של יפוי כח מיוחד ובלי  בלי, ומחייב את הצדדים מראש
על יסוד הוויתור שמוותרים בזה מראש  –שתהיה להם הרשות 

 .על הזכות להיזקק לבית דין אחר מלבדם
 

על אף . סימן זה משמש כשטר בוררין ובא במקום שטר בוררין (ד)   
ואינו  1.7.1982כל חבר שנתקבל לקרן לאחר יום , האמור לעיל

יהא רשאי למסור כל , ועל המזרחיעובד במוסד של הסתדרות הפ
סכסוך שיתגלע בינו לבין הקרן או בינו לבין חבר אחר של 

הבוררים יוכלו . א"החברה בקשר לפעולות הקרן לבוררות זבל
 .להוציא צווי ביניים ופסקי דין זמניים

 
 מסכום 25%חבר   בקרן  יהא   רשאי  לפנות לקרן  בבקשה להוון  .122 - היוון של

 :אם נתקיימו לגביו כל התנאים הבאים, הפנסיה השוטפת שלו    יהחלק מהפנס
                           בעת הפרישה

 .שנה 20היה חבר הקרן לפחות  (א)

 .הגיע לכלל זכות לפנסיה על פי התקנות (ב)
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 (.אישה) 65או ( גבר) 70לא עבר את גיל  (ג)

מהשכר הממוצע  50%הפנסיה לה הוא זכאי מהווה לפחות  (ד)
 .שפורסם בעת הגשת הבקשה להיוון האחרון, במשק

 
 .שנים 5או  4, 3החבר יכול לבקש היוון לתקופה של  (א) .123 - תקופת ההיוון

 
בחודש הפותח את  1-פירושה התקופה שמ" תקופת ההיוון" (ב)   

התקופה עבורה נעשה ההיוון ועד היום האחרון של החודש 
 .הסוגר את אותה תקופה

 
במועד בו יחל החבר לקבל , בכל מקרה, לתקופת ההיוון תתחי (ג)   

 .את הפנסיה השוטפת
 

 מסכום   הפנסיה  החודשית  המגיעה   25%שיעור  ההיוון  יהיה   (א) .124 - שיעור וחישוב
 .לחבר בעת פרישתו לפנסיה    ההיוון

 
חישוב ההיוון ייעשה בשיטה ועל פי מקדמים שייקבעו על ידי  (ב)   

 .מוסדות הקרן
 

, מהוון בהתאם לפרק זה ישולם בתשלום חד פעמי וסופיסכום    
 .בחודש הראשון שלאחר פרישת החבר לפנסיה

 
 כפי , ינוכה  מהפנסיה  החודשית  שלו  –חבר  שמימש  זכותו  להיוון   .125 - ח"ניכוי ע
במשך כל תקופת . ממנה 25%-סכום השווה ל, שתשתנה מזמן לזמן   ההיוון

 .ההיוון
 

 תחזור  הקרן ותשלם  לחבר את מלוא הפנסיה –תמה תקופת ההיוון  .126 - הפנסיה לאחר
 .לה יהא זכאי על פי התקנות   תקופת ההיוון

 
 יהיו שאיריו  זכאים למלוא הפנסיה  –נפטר פנסיונר בתקופת ההיוון  .127 - פטירת פנסיונר
 .ללא הניכוי המתחייב עקב ההיוון, על פי התקנות   בתקופת ההיוון

 
 :מנגנון איזון אקטוארי.    128            - איזון מנגנון

 מידי שנה ייערך לקרן הפנסיה מאזן אקטוארי מלא ומפורט ( א)          אקטוארי
 ובו יירשם העודף או הגירעון האקטוארי , ח השנתי"למועד הדו                                                 

 המאזן האקטוארי ייערך על פי הנחות ( עתידי+ צבור )                                                 
 .אקטואר הקרן ובכפוף להנחיות הממונה                                                 

 
 כל עודף או גירעון אקטוארי יוצג כסעיף נפרד הן במאזן ( ב)        
 .האקטוארי והן במאזן החשבונאי         

 
 היה והמאזן האקטוארי יצביע על עודף בשיעור העולה על ( ג)                                                 
 תהא                                                    ( הצבורות והעתידיות)מסך התחייבויות הקרן  4%                                                 

 הקרן רשאית להגדיל זכויות לעמיתיה ולפנסיונרים בגין                                                  
 מההתחייבויות וזאת אם ניתן לכך  3%שיעור העודף העולה על                                                  
 .מראש ובכתב של הממונה אישור                                                 

 
 היה והמאזן האקטוארי יצביע על גירעון בשיעור העולה על ( ד)        
 תקטין ( הצבורות והעתידיות)מסך התחייבויות הקרן  5%        
 הקרן באישור הממונה את זכויות העמיתים והפנסיונרים        
 .במלוא שיעור הגירעון         

 
 האקטוארי יצביע על גירעון בשיעור העולה על  היה והמאזן( ה)       
  3במשך ( הצבורות והעתידיות)מסך התחייבויות הקרן  3%                     
 שנים רצופות תקטין הקרן באישור הממונה                      
 .את זכויות העמיתים והפנסיונרים במלוא שיעור הגירעון                     

 
 הקרן תהא רשאית להקטין את זכויות העמיתים( ו)                      

 ואת הפנסיות המשולמות לפנסיונרים גם בגין גירעון                                                 
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 הצבורות )מסך ההתחייבויות  5%אקטוארי שאינו עולה על                                                
 .ובלבד שניתן לכך אישור הממונה בכתב ומראש( והעתידיות                                               

 
 תגבה הקרן מתוך הכספים הצבורים    , ניהול הקרן לצורך.   א. 129  -דמי ניהול 

: דמי ניהול בסכום הנמוך מבין, מדי חודש בחודשו, בקרן
( 14,500,000-ר מהחלק השנים עש)ח "ש 1,208,333.33( 1)

הסכום המצטבר של שלושת הסכומים שיחושבו ( 2)או 
 : להלןכמפורט 

 ;מדמי הגמולים המשולמים לקרן באותו חודש 9% (א)

 ; מהתשלומים ששילמה הקרן לזכאים באותו חודש 1.5% (ב)

  0.08%-החלק השנים עשר מ - 2011בדצמבר  31עד ליום     ( ג)
 . ים בקרן ביום העסקים האחרון של כל חודשמהכספים הצבור              

  0.05%-החלק השנים עשר מ -2012בינואר  1החל מיום       
 .הצבורים בקרן ביום העסקים האחרון של כל חודש מהכספים            

 
 ".2009בינואר  1סעיף זה ייכנס לתוקף החל מיום .   ב

 
 


