
 

  מ "גימלאות לעובדי	 דתיי	 בע "גילעד" 

  ה"ב
  

  ד� הסבר לעובד העוזב את מקו� עבודתו
  

  ה/ת יקר/עובד
מתו� דאגה ורצו� שזכויות הפנסיה שצברת ישמרו כראוי להל�  הסבר בנוגע . בימי
 אלה עזבת את מקו
 עבודת�
  .לחלופות השונות העומדות כיו
 בפני�

  ".ת עבודההודעת עובד על הפסק"ישנה חשיבות לקריאתו  של ד� הסבר זה לפני מילוי טופס 
  

  :חשוב לזכור
הפסקת תשלומי� לפרק זמ� העולה על שלושה חודשי� מהווה הפסקת חברות בקר� שלאחריה הצטרפות מחודשת 

  .לקר� מחויבת בתקופת אכשרה מחודשת ובמילוי טופס הצהרת בריאות
  
  ."גילעד"המשכת חברות כשכיר על ידי מעסיק המבטח את עובדיו ב  .א

 חודשי
 מהתשלו
 האחרו� 24וזאת בתו� " גילעד"ל מעסיק המבטח את עובדיו בא
 הינ� עובר לעבוד אצ  
נית� להמשי� באופ� רצו  את חברות� בקר� מיד ע
 התחלת עבודת� , לקר� ובמידה ולא משכת כספי
 מהקר�

  .אצל המעסיק החדש
  
  .כחבר בודד" בגילעד"המשכת חברות   .ב

הינ� רשאי להמשי� את חברות� בקר� " גילעד" עובדיו בא
 הינ� עובר לעבוד אצל מעסיק שאינו מבטח את  
  . חודשי
 מהתשלו
 האחרו� לקר� ובמידה ולא משכת כספי
 מהקר�12וזאת בתו� , כחבר בודד

  .זכויותי� בקר� כחבר בודד זהות לזכויות לה
 זכאי חבר דר� מעסיק המבטח את כל עובדיו בקר�  
  . מעסיק  על טפסי המשכת חברות והסכ
 אישיעל מנת להמשי� את חברות� יש צור� בהחתמת ה  
  
  .חברות� וזכויותי� בקר� יתחדשו, י המעסיק"אישור
 ותשלו
 ראשו� ע, מיד ע
 העברת הטפסי

  
  .המשכת חברות כעצמאי  .ג

 חודשי
 12וזאת בתו� , א
 הינ� עובר לעבוד כעצמאי הינ� רשאי להמשי� את חברות� בקר� כעצמאי  
  . במידה ולא משכת כספי
 מהקר�מהתשלו
 האחרו� לקר� ו

זכויותי� בקר� כעצמאי זהות לזכויות לה
 זכאי שכיר המבוטח בקר� עקב עבודתו אצל  מעסיק המבטח את   
  . כל עובדיו בקר�

  . על מנת להמשי� את חברות� יש צור� בחתימה על טפסי המשכת חברות והוראות קבע בנקאית  
  
הכל לפי , חברות� וזכויותי� יימשכו או יתחדשו בקר�, הראשו�אישור
 והתשלו
 , מיד ע
 העברת הטפסי

  .העניי�
  
  .הקפאת זכויות  בקר�  .ד

  . בא
 אינ� מעוניי� לשל
 דמי גמולי
 שוטפי
 תוכל להקפיא את זכויותי� בקר�  
 מהשכר הממוצע במשק כפי 5% לפחות  במידה ועד למועד הקפאת הזכויות  תצטבר עבור� פנסיה בשיעור של  

  .ה בעת פרישת� תהיה זכאי לפנסיה חודשיתשיהי
 חודשי� מבטלת את האפשרות לחזור ולהיות 12חשוב לזכור כי הקפאת זכויות בקר� לפרק זמ� העולה על   

�  .עמית פעיל בקר
  .הקפאת זכויות בקר� משפיעה על גובה הביטוח למקרה מוות ומבטלת את הביטוח לנכות  

  
  .רציפות זכויות  .ה

, מבטחי
: בוד אצל מעסיק המבטח את עובדיו בקר� פנסיה ותיקה מבי� הקרנות הבאותא
 הינ� עובר לע  
קר� פועלי בני� ונתיב או בא
 הינ� עובר לעבוד במוסדות המדינה או בשלטו� , קר� חקלאיי
, מקפת, מ"קג

ה  חודשי
 מהתשלו
 האחרו� לקר� ובמיד24המקומי וזכאי במקו
 עבודה זה לפנסיה תקציבית וזאת בתו� 
התקנות להבטחת רציפות זכויות פנסיה לחברי קרנות העובדי
 מקר� "פ "ע, ולא משכת כספי
 מהקר� זכות�

  ".רציפות זכויות"לבצע " אחת למשניה
  
  .משיכת כספי�  .ו

  !משיכת כספי� מלאה או חלקית מהקר� מבטלת את הזכות לפנסיה  
  .   לתקנות מס הכנסהאו תגמולי
 מהקר� הינה בכפו /כל משיכה של כספי פיצויי
 ו  
  .ללא זכויות פנסיהיהיו ישארו בקר� יתרת הכספי
 בא
 , במידה וימשכו כספי
 מהקר�  

  !חשוב לזכור כי ער" זכויות הפנסיה שצברת עולה בהרבה על ער" הכספי� שימשכו כסכו� חד פעמי
  

  .מ והאמור בתקנו� הוא הקובע"גימלאות לעובדי
 דתיי
 בע" גילעד"כל האמור בד  הסבר זה כפו  לתקנו� : הבהרה
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