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דף הסבר לעמית המבקש הצטרפות / המשכת חברות בקרן הפנסיה הותיקה גילעד גימלאות  
 לעובדים דתיים, כעמית במעמד שכיר 

 
 עמית נכבד,

 
"( )או זכויות פנסיה גילעדעל מנת שזכויות הפנסיה שצברת בקרן הפנסיה גילעד גימלאות לעובדים דתיים )"

( בגופים להם הסכמי רציפות זכויות עם 1-3/95כולל )ובעמיתי תקופת הביניים    1994שצברת לפני דצמבר  
חברת הניהול של גילעד( ישמרו לאחר עזיבת עבודתך, להלן הסבר בנוגע לתנאים ולאופן בו עליך לפעול לצורך  

 עמית במעמד שכיר.המשכת חברותך בגילעד או לצורך הצטרפותך לגילעד, כ
 

ועברת לעבוד אצל מעסיק שאינו מבטח את עובדיו במסגרת   . א זכויות בקרן הפנסיה גילעד  באם צברת 
 הסכם כללי בקרנות פנסיה ותיקות  אחרות.

  התנאים להמשכת החברות .1
חודשים. על מנת לשמור על רצף ביטוחי לנכות ולשארים יש  24ההפסקה בחברות בקרן לא עולה על  

 חודשים מהחודש האחרון בו צברת זכויות. 3רות תוך להמשיך חב

 אופן הפנייה לגילעד לצורך המשכת חברות כשכיר. .2

 עליך למלא טופס בקשה לחידוש חברות /הצטרפות לחברות כשכיר.  (א)

את הטופס יש למלא כנדרש על כל פרטיו ולהחזירו לגילעד בהקדם.עם קבלת בקשתך, במידה    (ב)
אליך מכתב המפרט את הטפסים והמסמכים שהינך צריך   והינך זכאי להמשכת חברות ישלח

 למלא ולהעבירם אלינו.      

 במידה ולא תהיה זכאי להמשכת חברות ישלח אליך מכתב הדוחה את בקשתך.  ( ג)
 

)כולל( להם הסכמי רציפות זכויות עם גילעד,   1994באם צברת זכויות בגופים פנסיוניים לפני דצמבר   . ב
 ועברת לעבוד אצל מעסיק המבטח את עובדיו בגילעד.

 התנאים להצטרפות כשכיר  .1
 חודשים.  24הפסקה בחברות בגופים הפנסיוניים לא עולה על 

 .להמשכת חברות כשכיר אופן הפנייה לגילעד .2

 עליך למלא טופס בקשה לחידוש חברות /הצטרפות לחברות כשכיר.  (א)

על כל פרטיו ולהחזירו לגילעד  בצירוף אישור רציפות זכויות     (ב) את הטופס יש למלא כנדרש 
 כנדרש בטופס זה.

עם קבלת בקשתך במידה והינך זכאי להצטרפות לגילעד ישלח אליך מכתב המפרט את הטפסים  ( ג)
 סמכים שהינך צריך למלא ולהעבירם אלינו. והמ

 במידה ולא תהיה זכאי להצטרפות לקרן ישלח אליך מכתב הדוחה את בקשתך.  (ד)
 

או בדואר אלקטרוני בכתובת    03-5765891  בפקסאו  ,  03-5765846פון  טלמס'    ,ג'נט חדדיש לפנות ל   שאלותב

pension.co.il-adjanet@gil . 
 
 

 
 

 בכבוד רב ובברכה,
      
 חנניה חן ציון       

 סמנכ"ל ומנהל אגף זכויות           
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