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 פנסיית נכותקבלת למידע בדבר הליך בירור זכאות, הגשת בקשה ומסמכים נדרשים 

 "ויישוב תביעות וטיפול בפניות ציבור בירור" 1026-9-9גופים מוסדיים  חוזרבהתאם לדרישות 
 

הליך הבקשה לפנסיית : כל האמור במסמך זה הינו תמצית הדברים בקשר להבהרה חשובה 

המופיע באתר ) , והינו כפוף להוראות הדין ולתקנון קרן הפנסיה1022, נכון ליולי נכות בלבד
 . בכל מקרה של סתירה יגברו הוראות תקנון הקרן.(האינטרנט של גילעד

 נכות מגילעדת יפירוט הליך בירור זכאות לפנסי .1

להגיש לגילעד בקשה לתשלום פנסיית נכות על גבי  (או מעסיקו) חברלאחר אירוע נכות, רשאי  .1.1
 , על נספחיו, כנדרש בטופס וכמפורט להלן.1.1טופס כמפורט בסעיף 

, תבצע גילעד את הבדיקות הבאות, בין היתר באמצעות בקשהיום ממועד הגשת ה 02תוך  .1.1
 ניין(:ועדה רפואית מטעמה )בהתאם לע

, מועד ההצטרפות חברבדיקת זכאות עקרונית לפנסיית נכות, בין היתר מבחינת גיל ה .1.1.1
חודשים  10לקרן, תקופות האכשרה )הכוללת חברות רצופה בקרן לתקופה של 

צטרפות הלפחות עד לאירוע שגרם לנכות, וזאת החל מהמועד המאוחר מבין מועד ה
הנכות נגרמה עקב מום או מחלה חברות; וכאשר ההאחרון לקרן או מועד חידוש 

עוד לפני תחילת חברותו בקרן, או בתקופה בה הפסיק חברותו,  חברשלקה בהם ה
חודשים רצופים לפחות עד לאירוע שגרם לנכותו, וזאת החל  03תקופת אכשרה של 

מהמועד המפורט לעיל(, תקופת הנכות המינימאלית, וכיוצ"ב, והכל כנדרש בתקנון 
 הקרן.

נכות נגרמה כתוצאה מנסיבות השוללות זכאות לפנסיית נכות, בדיקה האם ה .1.1.1
בהתאם לתקנון הקרן )כגון כתוצאה מפגיעה מעבודה, מפעולת איבה, מפעולת 

 מלחמה, מתאונת דרכים וכיוצ"ב(.

 .חברהפגיעה בכושר העבודה של ה ומשך היקף ,בדיקת שיעור .1.1.1

משך הנכות גילעד את  ובהתאם לקביעתככל שתמצא זכאות לפנסיית נכות כאמור לעיל,  .1.1
בהתחשב בשכר הקובע ה, פנסיה סכוםתחשב את גילעד )מועד תחילתה ומועד סיומה(. 

שנקבע החלקית ובנכה חלקי גם בהתאם לשיעור הנכות . , על פי תקנון הקרןובשיעור הפנסיה
 כאמור.

 לא תשולם פנסיית הנכות לפני תום זכאות הנכה לדמי מחלה מהמעסיק. .1.1

תוצאות הבדיקה תקבענה  .ת יעמוד לבדיקות רפואיות בגילעד מעת לעתהמקבל פנסיית נכו .1.1
 את המשך זכאותו לפנסיית נכות.



 

 

 ית נכותיהמבקש פנס חבר )או מעסיקו(הנחיות בדבר אופן הפעולה הנדרש מ .1

להגיש לגילעד בקשה לתשלום פנסיית נכות כאמור  (או מעסיקו) חבר זכאילאחר אירוע נכות,  .1.1
 . 0.1.1-0.1.3פים , לרבות כל המסמכים המפורטים בסעי1.1בסעיף 

יום בפני ועדה  32, ניתן להגיש ערר תוך 1.0על החלטה הועדה הרפואית, כאמור בסעיף  .1.1
 רפואית לערעורים, כמפורט בתקנון הקרן.

, ניתן להגיש ערעור בשאלה משפטית 0.0סעיף על החלטה הועדה הרפואית לערעורים כאמור ב .1.1
 לתקנון הקרן. 11בלבד )ולא בקשר לאבחנות והממצאים הרפואיים(, בדרך הקבועה בסעיף 

בכפוף , כאשר נגרמה לחבר נכות שאינה מזכה אותו בפנסיית נכות על פי התקנון, יהיה זכאי .1.1
. מן פו מקרן הפנסיה, למשוך את כס, להוראות התקנון ולהוראות כל דיןלהסכמת מעסיקו

הסכום שיימשך ינוכה מס הכנסה במקור )ככל שיידרש(. עם ביצוע התשלום תפקענה לחלוטין 
יובהר, כי משיכת כספים כאמור אינה חובה, וכי לחלופין, יוכל  בקרן.של החבר כל זכויותיו 

 החבר לבחור להמשיך חברותו בקרן )לשלם דמי גמולים( או להקפיא זכויותיו בה.

, שלילת זכאות לפנסיית נכות, עקב נסיבות האמורות בסעיף המפורטים בתקנוןים במקר .1.1
 לבקש הלוואה מהקרן, בהתאם לקבוע בתקנון הקרן. חבר, מאפשרת ל1.0.0

במידה שמקבל פנסיית נכות יעבוד בתקופת נכותו בניגוד להוראות תקנון הקרן, הדבר עלול  .1.2
ואף להשבת כל תשלומי פנסיית הנכות לגרור הפסקת או הקטנת תשלומי פנסיית הנכות, 

 .גילעדשלא כדין, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כפי שייקבע על ידי  חברשקיבל ה

 המבקש פנסיית נכות חברפירוט המידע והמסמכים הנדרשים מ .1

 הבאים:את המסמכים לגילעד ית נכות מגילעד להמציא י)או מעסיקו( המבקש פנס חברעל  .1.1

 ; (1.1)כמפורט בסעיף  לתשלום פנסיית נכותטופס מלא וחתום של בקשה  .1.1.1

את כל המסמכים הרפואיים הרלוונטיים לאירוע הנכות ולשיעור והיקף הפגיעה  .1.1.1
 רופא תעסוקתי; אישורבכושר העבודה, לרבות 

ניתן להוריד את הטופס מאתר האינטרנט של גילעד )ויתור על סודיות רפואית  .1.1.1

 (; pension.co.il/upluod/vitur.pdf-http://www.gilad בכתובת

 ה העומדים לזכות החבר;אישור מעסיק על יתרת ימי המחל .1.1.1

  ; חברתצלום מאומת של תעודת הזהות )כולל ספח( של ה .1.1.1

חבר )ניתן להוריד את הטופס מאתר של מס הכנסה מלא וחתום על ידי ה 121טופס  .1.1.2

http://www.gilad-האינטרנט של גילעד בכתובת 

pension.co.il/upluod/101.pdf). 

המחאה מקורית מבוטלת או אסמכתא אחרת מהבנק בו מתנהל החשבון, בו  .1.1.3
 יו יועברו תשלומי הפנסיה(.מצויינים פרטי חשבון הבנק )שאל
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 טופס הגשת בקשה לפנסיית נכות והנחיות למילויו .1

http://www.gilad-נכות נמצא באתר האינטרנט של גילעד בכתובת טופס בקשה לפנסיית  .1.1

pension.co.il/upluod/g36.pdf למשרדי גילעד( )ניתן לקבלו גם בפניה. 

 ההנחיות למילוי טופס הבקשה:  .1.1

 יש למלא את טופס הבקשה באופן מלא וברור, לרבות חתימה בסופו.  .1.1.1

 אין לערוך כל שינוי בטופס הבקשה. .1.1.1

 ת ההצהרה.איש להקפיד לחתום בסוף טופס הבקשה, לאחר קרי .1.1.1

 .0.1.1-0.1.3הנדרשים כמפורט בסעיף  מסמכיםאת כל הלגילעד להמציא  יש .1.1.1

בהקדם האפשרי,  כל המסמכים הנדרשים,על  כאמור את טופס הבקשהלגילעד מוצע להמציא  .1.1
משלמת קצבת נכות באופן רטרואקטיבי לפני מועד הגשת הבקשה )למעט  אינהשכן גילעד 

 במקרים מיוחדים כמפורט להלן(.

 הודעה על תקופת ההתיישנות .1

ל ידי גילעד החל ממועד הזכאות ככל שקיימת זכאות לפנסיית נכות, תשולם פנסיית הנכות ע .1.1
לעיל(, אולם לא לפני מועד הגשת  2.1כמפורט בתקנון הקרן )ובין היתר בכפוף לאמור בסעיף 

 טופס הבקשה על כל נספחיו לגילעד.

, במקרים מיוחדים בלבד, רשאית גילעד לשלם תשלומים 1.1למרות האמור בסעיף  .1.1
ה חודשים לפני מועד הגשת הבקשה רטרואקטיביים, בגין התקופה של לא יותר מאשר שש

 לגילעד, בכפוף להמלצת הועדה הרפואית בעניין.

חלים הוראות הדין הכלליות  נכותעל בקשה לפנסיית מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובנוסף,  .1.1
( 7שבע ) המוגשת לאחרבקשר לתקופת התיישנות, דהיינו קיימת התיישנות על בקשה 

 . הזכאותשנים ממועד 

הבקשה לגילעד, אינה עוצרת את מרוץ ההתיישנות וכי רק הגשת תביעה יודגש כי הגשת  .1.1
 לבית משפט עוצרת את מרוץ ההתיישנות.

 

*  * 

 

http://www.gilad-pension.co.il/upluod/g36.pdf
http://www.gilad-pension.co.il/upluod/g36.pdf
http://www.gilad-pension.co.il/upluod/g36.pdf

