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תשפ"א  טבתב"ה י"ג 
2020 רצמבד 28

החודשים האחרונים  12הקרן ב  תשינויים בתקנו

הקרן  ת  אושר ע"י הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון שינויים בתקנו  28/12/2020ביום  

אודות  לעובדים דתיים שהינה קרן פנסיה ותיקה. להלן הסבר תמציתי    גילעד גימלאות

 השינויים .  

מס' סעיף 
בתקנון

השלכות צפויות על  סיבה לשינוי פירוט השינוי
זכויות עמיתים 

תוכן  
העניינים 

להתאים   מנת  על  התאמות  בוצעו 
את תוכן העניינים לסעיפים שתוקנו  

 )ר' להלן(.  בגוף התקנון

אין טכניות  התאמות

  הקובע גיל  ה"   -נוספה הגדרת מונח  1
פנסיית  "  - "   לחישוב  הקובע  הגיל 

הוא   לאחר  זקנה  לחודש  הראשון 
החודש בו מלאו לגבר ששים וחמש  

 ;"שנה ולאישה ששים שנה 
ל"גיל   שונה  הזכאות"  "גיל  המונח 
זקנה   פנסיית  לקבלת  הזכאות 

כאמור    גיל "  -ומשמעותו    מהקרן" 
  הפיקוחבתוספת הראשונה א' לחוק  

)ביטוח(,    פיננסיים  שירותים  על
 . "1981-"אתשמ

2ביצוע התאמות לפי פרק ז'
ל 78)סע'   הפיקוח  כב(  חוק 

פיננסיים   שירותים  על 
תשמ"א על    1981- )ביטוח(, 

מנת לעמוד בתנאי הזכאות  
לקרנות   הביטחון  לכרית 
שאינן   ותיקות  פנסיה 

 בהסדר.

אין 

התא 1 מונחים  ביצוע  בהגדרות  מות 
ההגדרות  שונים   בתקנון  בסעיף 

"  הקובע  גיל  הלאור הוספת הגדרת "
 ושינוי הגדרת "גיל הזכאות".

אין ר' לעיל 

אלמנת   1 בהגדרת  התאמות  ביצוע 
כך  פנסיונרית  ואלמן  פנסיונר 
)כפי   הזכאות"  "גיל  שבמקום 

הנוכחי   בתקנון  65קרי,    –שהוגדר 
ו  "גיל    60-לגבר  יופיע  לאישה( 

זקנה   פנסיית  לקבלת  הזכאות 
 מהקרן". 

לעמדת   ובהתאם  לעיל  ר' 
 הרשות בשיחה מקדימה 

או  צמצום אפשרי 
של  הרחבה אפשרית 

קבוצת הזכאים  
נסיית אלמן/ת  לפ

 פנסיונר/ית 

שינוי   11 לאור  התאמות  ביצוע 
 חברשנקבע    .לעיל  כאמורהמונחים  

יהיה,  מוקפאות  זכויות  בעל או  
זיקנה    זכאי פנסיית  מהקרן  לקבל 
לקבלת  הזכאותלגיל    בהגיעו  החל

 . פנסיית זקנה מהקרן

לעיל לעמדת    ר'  ובהתאם 
 הרשות בשיחה מקדימה 

אין 

שינוי   15 לאור  התאמות  ביצוע 
 המונחים כאמור לעיל. 

אין ר' לעיל 

שינוי   17 לאור  התאמות  ביצוע 
 המונחים כאמור לעיל. 

אין ר' לעיל 
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מס' סעיף 
 בתקנון

השלכות צפויות על   סיבה לשינוי  פירוט השינוי
 זכויות עמיתים 

שינוי   18 לאור  התאמות  ביצוע 
לעיל  כאמור  ובהתאם    המונחים 

 .לתיקון בפרק השמיני בתקנון

 אין  ר' לעיל 

שינוי   19 לאור  התאמות  ביצוע 
 המונחים כאמור לעיל. 

 אין  ר' לעיל 

שינוי   20 לאור  התאמות  ביצוע 
 המונחים כאמור לעיל. 

 אין  ר' לעיל 

שינוי   22 לאור  התאמות  ביצוע 
 המונחים כאמור לעיל. 

 אין  ר' לעיל 

לאור   28 התאמות  שינוי  ביצוע 
לעיל  כאמור  ובהתאם    המונחים 

 .לתיקון בפרק השמיני בתקנון

 אין  ר' לעיל 

עד  50 יימשך  נכות  שביטוח  כך  תיקון 
לגיל הזכאות לקבלת פנסיית זקנה  

 מהקרן )במקום עד הגיל הקובע(

שיפור אפשרי בזכויות   ר' לעיל 
של מי שייעשה נכה  

  70%ולא היה צובר 
 פנסיה עד הגיל הקובע 

התאמה של ההוראות בדבר חישוב   58
 שיעור פנסיית הנכות 

 כנ"ל  ר' לעיל 

התאמה של ההוראות בדבר חישוב   59
 השכר הקובע לפנסיית נכות 

 אין  ר' לעיל 

שינוי   63 לאור  התאמות  ביצוע 
לעיל  כאמור  ובהתאם    המונחים 

 .לתיקון בפרק השמיני בתקנון

ההוראות   של  התאמה 
מלאה   בנכות  נכה  בעניין 
הזכאות   לגיל  שהגיע 
זקנה   פנסיית  לקבלת 

 מהקרן  

שיפור אפשרי בזכויות  
של מי שייעשה נכה  

  70%ולא היה צובר 
 פנסיה עד הגיל הקובע 

שינוי   64 לאור  התאמות  ביצוע 
ובהתאם   לעיל  כאמור  המונחים 

 לתיקון בפרק השמיני בתקנון.

יאלית  הפחתה פוטנצ ר' לעיל 
קלה או תוספת  

פוטנציאלית קלה, תלוי  
בשיעור הפנסיה שצבר  

יקבלו  שאירים המנוח )
מהשכר במקום   40%

 מהפנסיה(.  60%
שינוי   82 לאור  התאמות  ביצוע 

 המונחים כאמור לעיל. 
 אין  ר' לעיל 

שינוי   84 לאור  התאמות  ביצוע 
לעיל כאמור  מענה    המונחים  ומתן 

פנסיה   תשלום  תחילת  לנושא 
 . מוקדמת

 אין  ר' לעיל 

 הוספת הוראה לפיה:  א 92
לפי   הקרן  שמשלמת  תשלום  מכל 

לכל  ,  31.12.2020החל מיום    תקנונה
והסוגי   פי  המוטבים  על  זכאים 

התחיקתי וההסדר  בין    ,התקנון 
או    יתפנסישהוא   נכות  זקנה, 

שאירים )לרבות תוספת אקטוארית  
לפנסיה בגין    שמתווספת  ותוספת 

עודפים גמולים  דמי  ובין  תשלום   )
כגון היוון,  -שהוא תשלום חד פעמי 

חלקית, החזר דמי  מלאה או  המרה  
למעסיק,   החזר  החזר  גמולים, 

מענק על  ליורשים ולכל צד שלישי,  

  2ביצוע התאמות לפי פרק ז'
ו78)סע'   )א(  ל-כב  חוק  )ב(( 

שירותים   על  הפיקוח 
- פיננסיים )ביטוח(, תשמ"א

, על מנת לעמוד בתנאי  1981
הביטחון   לכרית  הזכאות 
ותיקות   פנסיה  לקרנות 

 . שאינן בהסדר

שיתקבל   תשלום  כל 
ו  כקצבה א  -מאת הקרן  

פעמי, יופחת  -כסכום חד
 .5.16%-ב
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מס' סעיף 
 בתקנון

השלכות צפויות על   סיבה לשינוי  פירוט השינוי
 זכויות עמיתים 

חודשים וכיו"ב,    420צבירה של מעל  
, בהתאם  5.16%תנכה הקרן שיעור  

הפיקוח על    לחוק  2להוראות פרק ז'
)ביטוח(,   פיננסיים  שירותים 

   .1981-תשמ"א
שינוי   נספחים לאור  התאמות  ביצוע 

 המונחים כאמור לעיל. 
 אין  ר' לעיל 

 
 12.19מות מהדורה  דתקנות קו-הגדרות 1סעיף                                        

ולפחות שנה  מי שהייתה אשתו של פנסיונר לפני הגיעו לגיל הזכאות     - אלמנת פנסיונר   
אחת רצופה לפני פטירתו, גרה עמו וקיימה עמו משק בית משותף עד  
ערכאה   ידי  על  כאשתו  בציבור  כידועה  שהוכרה  מי  או  לפטירתו, 
משפטית מוסמכת וגרה עמו וקיימה עמו משק בית משותף לפני הגיעו  

 לגיל הזכאות ולפחות שנה אחת רצופה לפני פטירתו. 
ונר או הוכרה כידועה בציבור כאשתו  וכן מי שהייתה אשתו של פנסי

לאחר הגיעו לגיל הזכאות, גרה עמו וקיימה עמו משק בית משותף עד  
הגיעה   פטירתו  שבמועד  ובתנאי  לפחות,  שנתיים  ובמשך  לפטירתו 

   בעצמה לגיל הזכאות.
 

לפני הגיעה לגיל הזכאות ולפחות שנה   פנסיונרית   של   מי שהיה בעלה   - אלמן פנסיונרית    
פטירתה גר עימה וקיים עימה משק בית משותף עד     ת רצופה לפני אח

לפטירתה, או מי שהוכר כידוע בציבור כבעלה על ידי ערכאה משפטית  
לגיל   הגיעה  לפני  משותף  בית  משק  עמה  וקיים  עמה  וגר  מוסמכת 

 הזכאות ולפחות שנה אחת רצופה לפני פטירתה. 
בציבור כבעלה לאחר    וכן מי שהיה בעלה של פנסיונרית או הוכר כידוע 

עד   משותף  בית  משק  עמה  וקיים  עמה  גר  הזכאות,  לגיל  הגיעה 
הגיע   פטירתה  שבמועד  ובתנאי  לפחות,  שנתיים  ובמשך  לפטירתה 

 בעצמו לגיל הזכאות. 
 

זיקנה    -            גיל  זכאות לפנסיית  הזכאות  בו    גיל  החודש  לאחר  לחודש  הראשון  הוא 
 מלאו לגבר ששים וחמש שנה ולאישה ששים שנה.  

 
     

חישוב הפנסיה ייערך למועד הפרישה לפנסיה מכל סוג שהוא, למעט     - מועד החישוב 
 בפרישה מעל גיל הזכאות, שאז ייערך החישוב למוקדם מבין אלה:  

;  56%פנסיה ובעמיתי תקופת הביניים    70%(   המועד בו צבר החבר  1)
המועד בו   -ואם הפסיק החבר תשלום דמי גמולים לפני צבירה זו  

 , ובכל מקרה לא לפני גיל הזכאות, או;הופסק תשלום דמי גמולים
 (   מועד הפרישה. 2)

 
שכר קובע בשיטת  

 הדרגות 
 התוצאה המתקבלת מחיבור שני אלה:   -

 
מיום ההצטרפות   )א(    שכר קובע בסיס כשהוא מוכפל בחודשי  החברות 

 ומחולק בתקופת החברות עד למועד החישוב.   12/04לקרן ועד לחודש 
 

מחודש   )ב(    החברות  בחודשי  מוכפל  כשהוא  נוסף  קובע  ועד    1/05שכר 
למועד החישוב  ומחולק בתקופת החברות עד למועד החישוב. אם צבר 

חודשים עד גיל הזכאות בהם שולמו בגינו לקרן דמי    420החבר מעל  
גמולים, יילקחו בחשבון לצורך חישוב השכר הקובע בשיטת הדרגות  

ע המיוחד, כהגדרתו להלן, הוא הגבוה  החודשים בהם השכר הקוב  420
 ביותר.  
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מספר השנים וחלקי השנים שמתאריך הצטרפות לראשונה של החבר     - תקופה כוללת 
בסעיף   כאמור  הזכאות,    16לקרן  גיל  או  החישוב  למועד  ועד  להלן 

 המאוחר ביניהם. 
 

 תקנות חדשות -1סעיף                                        
מי שהייתה אשתו של פנסיונר לפני הגיעו לגיל הזכאות לקבלת פנסיית     - אלמנת פנסיונר   

זקנה מהקרן   ולפחות שנה אחת רצופה לפני פטירתו, גרה עמו וקיימה  
בציבור   כידועה  שהוכרה  מי  או  לפטירתו,  עד  משותף  בית  משק  עמו 

משק  כאשתו על ידי ערכאה משפטית מוסמכת וגרה עמו וקיימה עמו  
מהקרן  זקנה  פנסיית  לקבלת  הזכאות  לגיל  הגיעו  לפני  משותף      בית 

 ולפחות שנה אחת רצופה לפני פטירתו. 
וכן מי שהייתה אשתו של פנסיונר או הוכרה כידועה בציבור כאשתו  

מהקרן  זקנה  פנסיית  לקבלת  הזכאות  לגיל  הגיעו  עמו      לאחר  גרה   ,
ובמשך   לפטירתו  עד  משותף  בית  משק  עמו  לפחות,  וקיימה  שנתיים 

ובתנאי שבמועד פטירתו הגיעה בעצמה לגיל הזכאות לקבלת פנסיית  
   .  זקנה מהקרן

 
בעלה   - אלמן פנסיונרית     שהיה  לקבלת   פנסיונרית   של    מי  הזכאות  לגיל  הגיעה  לפני 

פטירתה גר עימה     פנסיית זקנה מהקרן  ולפחות שנה אחת רצופה לפני
משותף   בית  משק  עימה    כידוע   שהוכר  מי  או,  לפטירתה  עד וקיים 

על ידי ערכאה משפטית מוסמכת וגר עמה וקיים עמה    כבעלה   בציבור
לגיל   הגיעה  לפני  משותף  בית  זקנה  משק  פנסיית  לקבלת  הזכאות 

 ולפחות שנה אחת רצופה לפני פטירתה.    מהקרן
מי שהיה בעלה של פנסיונרית או הוכר כידוע בציבור כבעלה לאחר    וכן

, גר עמה וקיים עמה    זכאות לקבלת פנסיית זקנה מהקרןההגיעה לגיל  
ובתנאי   לפחות,  שנתיים  ובמשך  לפטירתה  עד  משותף  בית  משק 

לגיל   בעצמו  הגיע  פטירתה  זקנה  שבמועד  פנסיית  לקבלת  הזכאות 
 .  מהקרן

 
     

גיל הזכאות  
  פנסייתלקבלת 

     זקנה מהקרן

        

- 
  

  פיננסיים שירותים על הפיקוח כאמור בתוספת הראשונה א' לחוק  גיל 
 .  -1981-"אתשמ )ביטוח(, 

 

     
הפנסיה ייערך למועד הפרישה לפנסיה מכל סוג שהוא, למעט    חישוב   - החישוב  מועד

 , שאז ייערך החישוב למוקדם מבין אלה:  הקובע   גילהמעל  בפרישה
;  56%פנסיה ובעמיתי תקופת הביניים    70%בו צבר החבר    המועד(    1)

המועד בו   -ואם הפסיק החבר תשלום דמי גמולים לפני צבירה זו  
,  הקובע   גיל  ההופסק תשלום דמי גמולים, ובכל מקרה לא לפני  

 ;או
 . הפרישה  מועד(   2)
 
 
 

שכר קובע בשיטת  
 הדרגות 

 :אלה שני  מחיבור  המתקבלת  התוצאה   -
 

ההצטרפות    שכר )א(    מיום  החברות  בחודשי   מוכפל  כשהוא  בסיס  קובע 
 . החישוב למועדומחולק בתקופת החברות עד   12/04לקרן ועד לחודש 
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מחודש    שכר )ב(    החברות  בחודשי  מוכפל  כשהוא  נוסף  ועד    1/05קובע 
. אם צבר החישוב למועדומחולק בתקופת החברות עד   החישוב למועד

שולמו בגינו לקרן דמי    בהםהקובע    גילהחודשים עד    420החבר מעל  
גמולים, יילקחו בחשבון לצורך חישוב השכר הקובע בשיטת הדרגות  

החודשים בהם השכר הקובע המיוחד, כהגדרתו להלן, הוא הגבוה    420
 ביותר.  

 
ה של החבר  מספר השנים וחלקי השנים שמתאריך הצטרפות לראשונ   - תקופה כוללת 

בסעיף   כאמור  או    למועד  ועד להלן    16לקרן  ,  הקובע    גיל ההחישוב 
 . ביניהם המאוחר

 

 תקנות חדשות -הגיל הקובע-הוספת הגדרה                                                 
הוא הראשון לחודש לאחר החודש    הגיל הקובע לחישוב פנסיית זיקנה   - הגיל  הקובע 

 בו מלאו לגבר ששים וחמש שנה ולאישה ששים שנה. 
 

 
 12.19תקנות קודמות מהדורה -זכאות לפנסית זיקנה 11סעיף                                        

זכאות לפנסיית  
 זיקנה 

זכויות מוקפאות כאמור בסעיף   )א( .11 - בעל  יהיה    73חבר או  לתקנות אלה, 
לגיל   בהגיעו  חייו  ימי  כל  למשך  זיקנה  פנסיית  מהקרן  לקבל  זכאי 
הזכאות, או לאחר מכן אם דחה את פרישתו,  ובלבד  ששולמו עבורו  

 תשלומים חודשיים של דמי גמולים.  120לפחות 
החבר )ב(    זכאי  יהיה  לעיל,  האמור  אף  המוקפאות    על  הזכויות  בעל  או 

  120לקבל בגיל הזכאות פנסיית זיקנה מהקרן גם אם לא שולמו עבורו 
תשלומים, ובלבד שסכום הפנסיה החודשית, במועד הפרישה, לא יפחת  

  1מהשכר הממוצע במשק כהגדרת מונח זה בסעיף  5% -מסך השווה ל
 לתקנון. 

 
 בוטל.   )ג(   

 
 תקנות חדשות -זכאות לפנסית זיקנה 11עיף  ס                                      

זכאות לפנסיית  
 זיקנה 

  יהיה,  אלה  לתקנות   73  בסעיף  כאמור  מוקפאות  זכויות  בעלאו    חבר )א( .11 -
חייו    זכאי ימי  כל  למשך  זיקנה  פנסיית  מהקרן  לגיל    בהגיעלקבל 

,    לקבלת  הזכאות   לאמור   בכפוףלאחר מכן    אופנסיית זקנה מהקרן 
  דמי   של  חודשיים  תשלומים  120  לפחות  עבורו   ששולמו   ובלבד,   להלן

 .  גמולים
החבר    על )ב(    זכאי  יהיה  לעיל,  האמור  המוקפאות    אואף  הזכויות  בעל 

מהקרן    זיקנה  פנסייתזקנה מהקרן ,    פנסיתלקבלת    הזכאות  בגיל  לקבל
עבורו   שולמו  לא  אם  הפנסיה    120גם  שסכום  ובלבד  תשלומים, 

ל השווה  מסך  יפחת  לא  הפרישה,  במועד  מהשכר    5%  -החודשית, 
 . לתקנון  1 בסעיף זה מונח כהגדרתהממוצע במשק 

 
 בוטל.   )ג(   

 
 12.19תקנות קודמות מהדורה -לוח פנסיה  15סעיף                                      

 .15 - לוח פנסיה 
 

שיעור הפנסיה השנתי באחוזים לחבר שהגיע לגיל הזכאות או לאחר  
 מכן, יהיה בהתאם לטבלה המפורטת להלן:

  
 חדשות תקנות -לוח פנסיה 15סעיף                                    

 .15 - לוח פנסיה 
 

לאחר  שיעור הפנסיה השנתי באחוזים לחבר  שהגיע לגיל הקובע או  
 מכן, יהיה בהתאם לטבלה המפורטת להלן:
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גיל    17סעיף   לאחר  בעבודתו  ממשיך  כשחבר  גמולים  דמי  תשלום 
 12.19תקנות קודמות מהדורה -הזכאות

 
  

תשלום דמי גמולים  
כשחבר ממשיך  

בעבודתו לאחר גיל  
 הזכאות 

 ובחברותו בקרן, גם    אצל מעסיק  בעבודתו   הממשיך   בקרן,  חבר  .17 -
הגיעו הזכאות לאחר  פנסיית    לגיל  מקבל  ואינו 

גמולים ימשיכו   – מהקרן   זיקנה דמי  בתשלומי  והחבר    המעסיק 
פי     בעת לקרן. על  באחוזים,  הפנסיה  שיעור  ייקבע  פרישתו, 

ש   לוח הפנסיה  גיל  לעילשיעורי  לאחר  העבודה  שנות  כאשר   ,
 . 18הזכאות יילקחו בחישוב על פי סעיף 

גיל    17סעיף   גמולים כשחבר ממשיך בעבודתו לאחר  תשלום דמי 
 חדשות תקנות  -הזכאות

 
  

תשלום דמי גמולים  
כשחבר ממשיך  

בעבודתו לאחר הגיל  
 הקובע  

 ובחברותו בקרן, גם    אצל מעסיק  בעבודתו   הממשיך   בקרן,  חבר  .17 -
  פנסיית לקבלת    הזכאות הקובע )לרבות לאחר גיל לגיל   לאחר הגיעו

מהקרן פנסיית  זקנה  מקבל  ואינו  ימשיכו   – מהקרן   זיקנה( 
פרישתו, ייקבע     בעת לקרן.  המעסיק והחבר בתשלומי דמי גמולים

, כאשר לעילשיעורי הפנסיה ש    שיעור הפנסיה באחוזים, על פי לוח
 .18יילקחו בחישוב על פי סעיף   הקובע גיל שנות העבודה לאחר ה

בג   81סעיף   לפנסיה  עבודה  תוספת  הזכאותין  גיל  תקנות  -לאחר 
 12.19קודמות מהדורה 

 
  

תוספת לפנסיה בגין  
עבודה לאחר גיל  

 הזכאות 

לגיל הזכאות, המשיך לשלם דמי גמולים ואינו    שהגיע  בקרן  חבר (1) .18 -
 – חודשי תשלום דמי גמולים   120מקבל פנסיה אף שצבר 

לשיעור הפנסיה באחוזים  לשנה  1.5%זכאי לתוספת בשיעור    יהיה 
על פי לוח שיעור הפנסיה שלעיל, ובלבד ששיעור הפנסיה המרבי  

 . 56%ובעמית תקופת הביניים על    70%לא יעלה בכל מקרה על 
 

שתחושב בגין   הזיקנה החבר זכאי לתוספת לפנסיית  יהיה, בנוסף (2)   
הגמולים בתקופה שלאחר הגיעו לגיל הזכאות ולשיעור   דמיסכומי 

הפנסיה המרבי, בצירוף תשואה כוללת נומינלית נטו של הקרן,  
 :כדלקמןכשהם מחולקים במקדם ההמרה 

לגיל   דמיסכומי   (א) החבר  הגיע  שלאחר  בתקופה  הגמולים 
הזכאות ולשיעור הפנסיה המרבי, בצירוף תשואה כוללת 

, 31.12.2019ליום  עדהתקופה    בגין  נומינלית נטו של הקרן
 . 1'א בנספח המפורט ההמרה  במקדם לקויחו

לגיל   דמיסכומי   (ב) החבר  הגיע  שלאחר  בתקופה  הגמולים 
הזכאות ולשיעור הפנסיה המרבי, בצירוף תשואה כוללת 

 1.1.2020  מיום   החל  התקופה  בגין  נומינלית נטו של הקרן
 המפורט   ההמרה  במקדם  יחולקו,  בפועל  הפרישה  מועד  ועד

 . 2'א  בנספח
 

  למועדזאת בתנאי שתוגש לקרן בקשה חתומה על ידי החבר, עד 
 . בפועל פרישתו
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לחלופין, בגין התקופה לאחר הגיעו לגיל הזכאות ולשיעור הפנסיה  
במועד  -המרבי, יהיה החבר זכאי לקבל, בתשלום חד פעמי 

פרישתו בפועל מהקרן, את הסכום שהצטבר מהפקדות דמי  
יעו לגיל הזכאות ולשיעור  הגמולים בגינו בתקופה שלאחר הג

 הפנסיה המרבי, בצירוף תשואה כוללת נומינלית נטו של הקרן. 
 

בנוסף, יהיה זכאי החבר לתוספת לפנסיית הזיקנה המחושבת לפי   (3)   
 )ג( להלן. 20סעיף 

 
למען הסר ספק, חבר הממשיך בחברותו לאחר גיל הזכאות אינו   (4)   

 מבוטח בביטוח נכות ושאירים. 

עבודה    81סעיף   בגין  לפנסיה  הזכאותתוספת  גיל  תקנות  -לאחר 
 חדשות 

 
 
 

תוספת לפנסיה בגין  
עבודה לאחר הגיל  

 הקובע  

  ואינו גמולים דמי  לשלם  המשיך, הקובע  לגיל  עשהגי   בקרן  חבר (1) .18 -
 –  גמולים דמי  תשלום חודשי  120 שצבר אף  פנסיה מקבל
לשנה לשיעור הפנסיה באחוזים   1.5%  בשיעור לתוספת  זכאי  יהיה 

על פי לוח שיעור הפנסיה שלעיל, ובלבד ששיעור הפנסיה המרבי  
 . 56%ובעמית תקופת הביניים על    70%לא יעלה בכל מקרה על 

 
 

שתחושב בגין   הזיקנה פת לפנסיית החבר זכאי לתוס יהיה, בנוסף (2)   
ולשיעור   הקובע  הגמולים בתקופה שלאחר הגיעו לגיל   דמיסכומי 

הפנסיה המרבי, בצירוף תשואה כוללת נומינלית נטו של הקרן,  
 :כדלקמןכשהם מחולקים במקדם ההמרה 

לגיל   דמיסכומי   (א) החבר  הגיע  שלאחר  בתקופה  הגמולים 
כוללת   הקובע   בצירוף תשואה  המרבי,  הפנסיה  ולשיעור 

, 31.12.2019ליום  עדהתקופה   בגין נומינלית נטו של הקרן
 . 1'א בנספח המפורט ההמרה  במקדם לקויחו

לגיל   דמיסכומי   (ב) החבר  הגיע  שלאחר  בתקופה  הגמולים 
כוללת   הקובע   בצירוף תשואה  המרבי,  הפנסיה  ולשיעור 

 1.1.2020  מיום   החל  התקופה  בגין  נומינלית נטו של הקרן
 המפורט   ההמרה  במקדם  יחולקו,  בפועל  הפרישה  מועד  ועד

 . 2'א  בנספח
 

  למועדזאת בתנאי שתוגש לקרן בקשה חתומה על ידי החבר, עד 
 . בפועל פרישתו

 
ולשיעור הפנסיה    הקובע   לגילהתקופה לאחר הגיעו  בגין,  לחלופין

במועד  -המרבי, יהיה החבר זכאי לקבל, בתשלום חד פעמי 
פרישתו בפועל מהקרן, את הסכום שהצטבר מהפקדות דמי  

ולשיעור   הקובע  לגיל הגמולים בגינו בתקופה שלאחר הגיעו  
 לת נומינלית נטו של הקרן. הפנסיה המרבי, בצירוף תשואה כול 

 
המחושבת לפי   הזיקנה , יהיה זכאי החבר לתוספת לפנסיית בנוסף (3)   

 )ג( להלן. 20סעיף 
 

אינו   הקובע   גילה לאחרהממשיך בחברותו  חבר,  ספק הסר  למען (4)   
 .  שאיריםמבוטח בביטוח 
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תקנות  -חודשי תשלום  420מענק לחברים שצברו ותק מעל    91סעיף  
 12.19קודמות מהדורה 

 
 

מענק לחברים שצברו  
חודשי   420ותק מעל 

 תשלום 

ואשר  שולמו עבורו דמי    או לאחריו  הזכאות   בגיל  שפורש  חבר  .19 -
עד   חודשים 420 אלה בגין תקופה העולה על   תקנות  גמולים על פי

 למענק חד פעמי כלהלן:  , בנוסף לפנסיה,גיל הזכאות, יהיה זכאי
 

היה החבר מבוטח בקרן ושולמו  שבו   חודשהמענק ישולם בגין כל  )א(   
ועד הגיע החבר   חודשים 420עבורו דמי גמולים מעבר לתקופה של 

 שנה.  60שנה והחברה לגיל  65לגיל  
 

מהשכר הקובע כהגדרתו בתקנות   105%המענק יהיה בשיעור של  )ב(   
ירים לצרכן ממועד החישוב ועד מועד  אלה )צמוד למדד המח

  420חודשי תשלום דמי גמולים העולים על  12הפרישה(, בגין כל 
 . חודשים 12-חודשים או חלק יחסי בגין תקופה קצרה מ

 
 המענק ישולם בעת הפרישה לפנסיה.   )ג(   

 
חבר יהיה זכאי למענק על פי סעיף זה רק אם שולמו עבורו לקרן    )ד(   

 חודשים לפחות.  420גמולים  בתקופה של דמי 
 

לא תילקח בחשבון לענין חישוב התקופה המזכה, תקופה שבה   )ה(   
 קיבל החבר פנסיית נכות מלאה או חלקית. 

תקנות  -חודשי תשלום  420מענק לחברים שצברו ותק מעל    91סעיף  
 חדשות 

 
 

מענק לחברים שצברו  
חודשי   420ותק מעל 

 תשלום 

ואשר  שולמו עבורו דמי    לאחריו  או  הקובע   גילב   שפורש  חבר  .19 -
עד   חודשים 420 אלה בגין תקופה העולה על   תקנות  גמולים על פי

 למענק חד פעמי כלהלן:  ,לפנסיה בנוסף, זכאי יהיה, הקובע   גילה
 

  ושולמו בקרן  מבוטח   החבר היה שבו  חודשישולם בגין כל   המענק )א(   
ועד הגיע החבר   חודשים 420לתקופה של  מעבר  גמולים דמי עבורו

 . שנה 60 לגיל  והחברה שנה 65  לגיל
 

מהשכר הקובע כהגדרתו בתקנות   105%המענק יהיה בשיעור של  )ב(   
אלה )צמוד למדד המחירים לצרכן ממועד החישוב ועד מועד  

  420חודשי תשלום דמי גמולים העולים על  12הפרישה(, בגין כל 
 . חודשים 12-חודשים או חלק יחסי בגין תקופה קצרה מ

 
 המענק ישולם בעת הפרישה לפנסיה.   )ג(   

 
חבר יהיה זכאי למענק על פי סעיף זה רק אם שולמו עבורו לקרן    )ד(   

 חודשים לפחות.  420דמי גמולים  בתקופה של 
 

חישוב התקופה המזכה, תקופה שבה   לא תילקח בחשבון לענין )ה(   
 קיבל החבר פנסיית נכות מלאה או חלקית. 
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תקנות קודמות מהדורה  -הקדמת/דחיית מועד הפרישה  20סעיף 
12.19 

 
מועד  דחיית /הקדמת

 הפרישה   
החל מהמועד בו   חבר הקרן רשאי להקדים יציאתו לפנסיית זיקנה )א( .20 -

 הגיע לגיל פרישה מוקדמת ובלבד שהתקיימו בו התנאים הבאים: 
)ככל  (1) המעסיק  היא בהסכמת החבר,  הפרישה המוקדמת 

 ; חברה המנהלתשקיים(, וה 
)ב(  20סכום הפנסיה החודשית, מחושב לפי הוראות סעיף          (2)

מהשכר הממוצע במשק כהגדרתו    5%-לא יפחת מסך השווה ל
   תקנון, במועד הפרישה המוקדמת. ל  1בסעיף 

, "גיל פרישה  2004-בכפוף להוראות חוק גיל פרישה, התשס"ד
 מוקדמת" יהיה: 

גיל כאמור בנספח   – 1955( לגבי אישה שנולדה עד חודש אפריל  1)
 לתקנון, בהתאם לחודש לידתה.  3א'

גיל   –ואילך ולגבי גבר  1955( לגבי אישה שנולדה מחודש מאי 2)
 שנה.  60
 

הפנסיה  סכום במקרה של פרישה מוקדמת, כאמור לעיל, יופחת  )ב(   
שנים    60שהיה מגיע לחברה בגיל  תקנות אלה  המחושב על פי 

שנים, אילו הקפיאו זכויותיהם במועד הפרישה   65ולחבר בגיל  
   המוקדמת, על ידי הכפלתו במקדם ההפחתה בהתאם לנספח ב'. 

 
קנה הראשונה שלו הינו לאחר  חבר שמועד תשלום פנסיית הזי )ג(   

הגיעו לגיל זכאות,  יהיה סכום הפנסיה החודשית הראשונה שווה  
למכפלת סכום הפנסיה שחושב לפי תקנות אלה במועד החישוב  

)כהגדרתו בפרק ההגדרות( בתוספת הפרשי הצמדה למדד 
המחירים לצרכן ממועד החישוב ועד למועד הפרישה בפועל,  

לפי הגיל במועד הפרישה   1'גח במקדם הדחייה בהתאם לנספ
)לפי המוקדם(, ומחולק במקדם  31.12.2019בפועל או ביום 
 לפי הגיל   1' גבהתאם לנספח 

)לפי המוקדם(. התוצאה   31.12.2019במועד החישוב או ביום 
לפי הגיל במועד   2'גתוכפל במקדם הדחייה בהתאם לנספח 

לפי הגיל   2'גהפרישה בפועל, ותחולק במקדם בהתאם לנספח  
 )לפי המאוחר(.  31.12.2019במועד החישוב או ביום 

 
 )ד(   

 
 

 )ה(
 
 

החבר לא יהיה זכאי לתשלום רטרואקטיבי של פנסיית זיקנה, אף  
 אם פרש לאחר הגיעו לגיל הזכאות.   

 
והיא   22.2.2010)ג( לעיל תהיה מיום 20תחילתה של הוראת סעיף 

 תחול על מי שהגיש תביעה לפנסיית זיקנה ממועד זה ואילך.
 

 חדשות תקנות -הקדמת/דחיית מועד הפרישה  20סעיף 
 

מועד  דחיית /הקדמת
 הפרישה   

  בו מהמועדהקרן רשאי להקדים יציאתו לפנסיית זיקנה החל  חבר )א( .20 -
 : הבאים התנאים ובלבד שהתקיימו בו  מוקדמת פרישה לגיל  הגיע

)ככל   המעסיק,  החבר  בהסכמת  היא  המוקדמת  הפרישה  (2)
 ; המנהלת  חברהוה (, שקיים

)ב(  20סכום הפנסיה החודשית, מחושב לפי הוראות סעיף          (2)
מהשכר הממוצע במשק כהגדרתו    5%-לא יפחת מסך השווה ל

   לתקנון, במועד הפרישה המוקדמת.   1בסעיף 
  פרישה, "גיל 2004-"דהתשס, פרישה גיל חוק להוראות בכפוף

 : יהיה"  מוקדמת
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גיל כאמור בנספח   – 1955( לגבי אישה שנולדה עד חודש אפריל  1)
 . לידתה  לחודש בהתאם, לתקנון 3'א
גיל   –ואילך ולגבי גבר  1955מאי ( לגבי אישה שנולדה מחודש 2)

 שנה.  60
 

  תאםיו ,  לעיל כאמור, בגיל הקובע או לפניו פרישה של במקרה )ב(   
בגיל   לחברהמגיע  שהיהאלה  תקנותהמחושב על פי  הפנסיה  סכום

, אילו הקפיאו זכויותיהם במועד  שנים 65 בגיל ולחבר  שנים 60
  בהתאם אקטואריהפרישה המוקדמת, על ידי הכפלתו במקדם 

   '. ב לנספח 
 

  לאחר הינו שלו הראשונה הזיקנה  פנסיית תשלום שמועד חבר )ג(   
שווה   הראשונה החודשית  הפנסיה סכום יהיה,  הקובע  לגיל הגיעו

למכפלת סכום הפנסיה שחושב לפי תקנות אלה במועד החישוב  
)כהגדרתו בפרק ההגדרות( בתוספת הפרשי הצמדה למדד 

המחירים לצרכן ממועד החישוב ועד למועד הפרישה בפועל,  
  הפרישה  במועד  הגיל לפי 1'ג בהתאם לנספח  התאמהבמקדם ה

)לפי המוקדם(, ומחולק במקדם  31.12.2019 ביום או  בפועל
 לפי הגיל   1' גבהתאם לנספח 

)לפי המוקדם(. התוצאה   31.12.2019 ביום או החישוב  במועד
לפי הגיל במועד   2'גבהתאם לנספח  התאמהתוכפל במקדם ה

לפי הגיל   2'גהפרישה בפועל, ותחולק במקדם בהתאם לנספח  
 המאוחר(.  )לפי  31.12.2019במועד החישוב או ביום 

 
 )ד(   

 
 

 )ה(
 
 

החבר לא יהיה זכאי לתשלום רטרואקטיבי של פנסיית זיקנה, אף  
אם פרש לאחר הגיעו לגיל הקובע  או לאחר גיל הזכאות לקבלת  

 פנסיית זקנה מהקרן.   
 

והיא   22.2.2010)ג( לעיל תהיה מיום 20תחילתה של הוראת סעיף 
 תחול על מי שהגיש תביעה לפנסיית זיקנה ממועד זה ואילך.

 
תקנות קודמות  -היוון של חלק מהפנסיה בעת הפרישה 22סעיף 

 12.19מהדורה  
 

היוון של חלק  
מהפנסיה בעת  

 הפרישה 

להוון    בבקשה  חברה המנהלתל    לפנות   רשאי   יהא   בקרן   חבר  .22 -
מסכום הפנסיה החודשית שלו, אם נתקיימו לגביו כל    25% עד

 התנאים הבאים: 
 שנה.  20היה חבר הקרן לפחות    )א(

 על פי התקנות.זיקנה הגיע לגיל זכאות וזכאי לפנסיית    )ב( 
 . 70לא עבר את גיל    )ג( 
הפנסיה לה הוא זכאי, לפני ההיוון, היא בסכום של לפחות     )ד( 

כפי שנקבע לצורך גמלאות ודמי  מהשכר  הממוצע במשק  50%
  –ביטוח בהתאם לחוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, התשנ"ה 

 האחרון שפורסם בעת הגשת הבקשה להיוון. ,  1995
מיום   הבקשה הוגשה בכתב חתומה על ידי החבר לא יאוחר   )ה(

 הפרישה לפנסיית זיקנה.  
חבר שבמועד הגיעו לגיל הזכאות מקבל מהקרן פנסיית       )ו(

 נכות, לא זכאי להוון חלק מהפנסיה כנ"ל. 
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 חדשותתקנות  -היוון של חלק מהפנסיה בעת הפרישה 22סעיף 
 

היוון של חלק  
מהפנסיה בעת  

 הפרישה 

להוון    בבקשה  חברה המנהלתל    לפנות   רשאי   יהא   בקרן   חבר  .22 -
מסכום הפנסיה החודשית שלו, אם נתקיימו לגביו כל    25% עד

 התנאים הבאים: 
 שנה.  20היה חבר הקרן לפחות    )א(

 .התקנות  פי  על זיקנהלפנסיית  וזכאי   הקובע לגילהגיע    )ב( 
 . 70 גיל את  עברלא    )ג( 
, היא בסכום של לפחות  הפנסיה לה הוא זכאי, לפני ההיוון   )ד( 

שנקבע לצורך גמלאות ודמי   כפיבמשק  הממוצעמהשכר   50%
  –"ה התשנביטוח בהתאם לחוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(,  

 . להיוון  הבקשה הגשת  בעת שפורסם האחרון,  1995
הוגשה בכתב חתומה על ידי החבר לא יאוחר מיום    הבקשה   )ה(

 .  זיקנההפרישה לפנסיית 
,  נכות פנסיית  מהקרן מקבלהקובע  לגילשבמועד הגיעו  חבר     )ו(
 "ל. כנ מהפנסיה חלק  להוון זכאי לא

 
 12.19תקנות קודמות מהדורה -המרת פנסיית זיקנה 28סעיף 

 
הבקשה  )א( .28 - המרת פנסיית זיקנה  הגשת  במועד  המנהלת,  לחברה  בכתב  לפנות  רשאי  חבר 

לפנסיית זיקנה, ולבקש להמיר את זכותו לפנסיית זיקנה, במלואה  
בחלקה, או   או  לקרן,  בגינו  שהופקדו  הכספים  כל  החזר  בקבלת 

 חלקם. 
 

ממועד   )ב(    יאוחר  לא  המנהלת  לחברה  תוגש  הפניה  מקרה,  בכל 
 הפרישה בפועל. 

 
:  להלן  כמפורטישולם לו     –"ק ב לעיל  בס  כאמור  החברלבקשת    )ג(   

א  9כאמור בסעיף    עודפים  גמולים  דמידמי הגמולים )לרבות    מלוא
חלקם היחסי, מחושבים בערכי פדיון     או(  כאלה  שולמו  ככללעיל,  

 לתקנות אלה.   71כאמור בסעיף 
  

החבר  במלואן  אם יימשכו מלוא הכספים מהקרן תפקענה זכויות   )ד(   
והוא לא יהיה זכאי לתשלום כלשהו מהקרן. במקרה של משיכה  
חלקית יוקטן שיעור הפנסיה באופן יחסי לחלק הנמשך וכן יוקטן  

חודשי תשלום כמפורט    420שיעור המענק לחברים שצברו ותק מעל  
לתקנות אלה באופן יחסי לחלק שנמשך, וזכויות הפנסיה    19בסעיף  

פנסיה המוקטן. כמו כן, ינוכה החלק הנמשך  תחושבנה לפי שיעור ה
 מכל החזר כספים שהוא. 

 
יובהר   )ה(    ספק  הסר  לחלק    –למען  הזכות  את  להמיר  האפשרות 

מפנסיית הזיקנה בקבלת החזר כספים, עומדת רק לחבר הפורש  
בגיל הזכאות או לאחר מכן ולא לחבר הפורש בפרישה מוקדמת.  

אפשרו לחבר  תעמוד  מוקדמת,  הזכות  בפרישה  את  להמיר  ת 
 באופן מלא בלבד.   -לפנסיית זקנה בהחזר כספים 

 
חודש   )ו(    עבור  חלקית(  או  )מלאה  נכות  פנסיית  מהקרן  שקיבל  חבר 

החודשים לפני הפרישה בפועל מן הקרן,   120אחד או יותר במהלך 
יהיה זכאי להמיר את פנסיית הזקנה )במלואה או בחלקה( כאמור  
כפנסיית   ממנה  שקיבל  הסכומים  את  לקרן  שישיב  בתנאי  לעיל 

הכול התשואה  בשיעור  ריבית  בצירוף  נטו.  נכות,  הנומינלית  לת 
השבה כאמור, תיעשה בדרך של ניכוי מסכום החזר הכספים לפי  

במהלך   נכות  פנסיית  הקרן  מן  שקיבל  חבר  לעיל.  זה    24סעיף 
החודשים לפני פרישתו בפועל ממנה או חבר המקבל פנסיית נכות  
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פנסיית   את  להמיר  זכאי  יהיה  לא  הזכאות,  לגיל  הגיעו  במועד 
 הזקנה )כולה או חלקה(. 

 
 חדשות תקנות -המרת פנסיית זיקנה 28סעיף 

 
הבקשה   )א( .28 - המרת פנסיית זיקנה  הגשת  במועד  המנהלת,  לחברה  בכתב  לפנות  רשאי  חבר 

לפנסיית זיקנה, ולבקש להמיר את זכותו לפנסיית זיקנה, במלואה  
בחלקה, או   או  לקרן,  בגינו  שהופקדו  הכספים  כל  החזר  בקבלת 

 חלקם. 
 

מקרה, הפניה תוגש לחברה המנהלת לא יאוחר ממועד הפרישה  בכל   )ב(   
 בפועל. 

 
לעיל  בס   כאמור  החבר לבקשת    )ג(    לו     – "ק ב  :  להלן  כמפורטישולם 

א  9כאמור בסעיף    עודפים  גמולים  דמידמי הגמולים )לרבות    מלוא
חלקם היחסי, מחושבים בערכי פדיון     או(  כאלה  שולמו  ככללעיל,  

 לתקנות אלה.   71כאמור בסעיף 
  

אם יימשכו מלוא הכספים מהקרן תפקענה זכויות החבר  במלואן   )ד(   
משיכה   של  במקרה  מהקרן.  כלשהו  לתשלום  זכאי  יהיה  לא  והוא 
חלקית יוקטן שיעור הפנסיה באופן יחסי לחלק הנמשך וכן יוקטן  

חודשי תשלום כמפורט    420שצברו ותק מעל  שיעור המענק לחברים  
לתקנות אלה באופן יחסי לחלק שנמשך, וזכויות הפנסיה    19בסעיף  

תחושבנה לפי שיעור הפנסיה המוקטן. כמו כן, ינוכה החלק הנמשך  
 מכל החזר כספים שהוא. 

 
יובהר    למען )ה(    ספק  לחלק    –הסר  הזכות  את  להמיר  האפשרות 

הפורש   לחבר  רק  עומדת  כספים,  החזר  בקבלת  הזיקנה  מפנסיית 
, תעמוד  לגיל הקובע  או לאחר מכן. בפרישה מוקדמת  קובע  ה  בגיל

זקנה בהחזר כספים   הזכות לפנסיית   -לחבר אפשרות להמיר את 
   באופן מלא בלבד.

 
ת נכות )מלאה או חלקית( עבור חודש אחד  חבר שקיבל מהקרן פנסיי )ו(   

החודשים לפני הפרישה בפועל מן הקרן, יהיה    120או יותר במהלך  
זכאי להמיר את פנסיית הזקנה )במלואה או בחלקה( כאמור לעיל  
נכות,   כפנסיית  ממנה  שקיבל  הסכומים  את  לקרן  שישיב  בתנאי 

השב נטו.  הנומינלית  הכוללת  התשואה  בשיעור  ריבית  ה  בצירוף 
כאמור, תיעשה בדרך של ניכוי מסכום החזר הכספים לפי סעיף זה  

החודשים לפני    24לעיל. חבר שקיבל מן הקרן פנסיית נכות במהלך  
פרישתו בפועל ממנה או חבר המקבל פנסיית נכות במועד הגיעו לגיל  

הזקנה    מכן  לאחר  או  הקובע פנסיית  את  להמיר  זכאי  יהיה  לא   ,
 )כולה או חלקה(. 

 
 

 12.19תקנות קודמות מהדורה  -הזכאות לפנסיית נכות 50סעיף 
 

הזכאות לפנסיית  
 נכות 

, יהיה זכאי  באישה 60בגבר וגיל   65חבר שנעשה נכה לפני גיל   .50 -
 לפנסיית נכות בהתמלא התנאים המצטברים הבאים: 

 
 .  שנה  50וחברה לפני גיל    ,שנה 55נתקבל כחבר בקרן לפני גיל    )א(   

 
חודשים לפחות עד לאירוע שגרם   12היה חבר הקרן ברציפות  )ב(   

 לנכותו. 
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אם נגרמה הנכות לאחר חידוש חברותו של החבר בקרן, יהא אורך   )ג(   
 חודשים.   12- תקופת האכשרה כאורך תקופת ההפסקה ולא יותר מ

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

, או  מום או מחלה שלקה בהם עוד לפני תחילת חברותו בקרן
 ; חודשים(  12בתקופה בה הפסיק חברותו )אם עלתה ההפסקה על  

 
חבר לא יוכל לרכוש זכויות לצורך קיצור תקופות האכשרה  )ה(   

 הנדרשות בסעיף זה.  
 

 חדשות תקנות -הזכאות לפנסיית נכות 50סעיף 
 

הזכאות לפנסיית  
 נכות 

  זקנה קצבת לקבלת הזכאות לגיל הגיעו שנעשה נכהלפני  חבר  .50 -
  המצטברים התנאים  בהתמלא נכות  לפנסיית  זכאי יהיה, מהקרן

 הבאים: 
 

 .  שנה  50וחברה לפני גיל    ,שנה 55נתקבל כחבר בקרן לפני גיל    )א(   
 

חודשים לפחות עד לאירוע שגרם   12היה חבר הקרן ברציפות  )ב(   
 לנכותו. 

 
אם נגרמה הנכות לאחר חידוש חברותו של החבר בקרן, יהא אורך   )ג(   

 חודשים.   12- מתקופת האכשרה כאורך תקופת ההפסקה ולא יותר 
חודשים  36למרות האמור לעיל, תהיה תקופת האכשרה של  )ד(   

רצופים עד לאירוע שגרם לנכותו, כאשר הנכות נגרמה לחבר עקב  
, או  מום או מחלה שלקה בהם עוד לפני תחילת חברותו בקרן

 ; חודשים(  12בתקופה בה הפסיק חברותו )אם עלתה ההפסקה על  
 

חבר לא יוכל לרכוש זכויות לצורך קיצור תקופות האכשרה  )ה(   
 הנדרשות בסעיף זה.  

 

 
 12.19תקנות קודמות מהדורה  -שיעור הפנסייה בנכות 58סעיף 

 
שיעור הפנסיה  

 בנכות 
הצפוי    שיעור הפנסיה לנכה מלא יהיה שווה לשיעור פנסיית הזיקנה )א( .58 -

לגיל   עד  בנכות והמשיך בחברותו  לקה  לאישה    60לחבר אילו לא 
 .  70%  - לגבר, ולא יותר מ  65ולגיל 

 
שיעור הפנסיה בנכות חלקית יהיה כאמור לעיל בהתאמה לשיעור   )ב(   

 הנכות. 

 

 חדשות תקנות -שיעור הפנסייה בנכות 58סעיף 

שיעור הפנסיה  
 בנכות 

  הזיקנה  פנסיית לשיעור  שווה יהיה מלא לנכה הפנסיה  שיעור )א( .58 -
  לפנסיית הראשון  הזכאות לחודש עד רן)באחוזים( שהחבר צבר בק

  בקרן, בצירוף שיעור פנסיית הזקנה שהחבר היה יכול לצבור נכות
בתקופת ביטוח עתידית, אילו לא לקה בנכות והמשיך בחברותו  

  70% -מ  יותר ולא, זקנה מהקרן פנסייתעד לגיל הזכאות לקבלת 
 . 56%- מ יותר  לאתקופת הביניים  ובעמית 
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יכול לצבור    היה שהחברשיעור פנסיית הזקנה  חישוב, כי מובהר
בתקופת ביטוח עתידית )לאחר חודש הזכאות הראשון לפנסיית  

לגיל הזכאות   עד  בחברותו והמשיך בנכות לקה לא  אילונכות( 
נסיה  זקנה מהקרן, יעשה בהתאם לשיעור הפ פנסייתלקבלת 
  לשיעור תוספות  ןולא יובאו בו בחשבו לעיל  1 בסעיף כמוגדר
 לתקנות אלה.  18.1 סעיף מכוח הפנסיה

  לשיעור  בהתאמה לעיל כאמור  יהיה חלקית   בנכות הפנסיה  שיעור )ב(   
 . הנכות
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 תקנות קודמות  -חישוב השכר הקובע לפנסיית נכות 59סעיף                                                           
 12.19מהדורה                                                          

 
חישוב השכר  

הקובע לפנסיית  
 נכות 

 סכום פנסיית הנכות יהיה שווה למכפלת כל אלה:    .59 -
 ( שכר קובע כהגדרתו בסעיף זה. 1)
 .  58( שיעור הפנסיה בנכות כאמור  בסעיף 2)
    (בוטל.3)

יחושב כדרך שמחשבים את השכר   השכר הקובע לפנסיית הנכות 
הקובע לפנסיית הזיקנה לפי סעיף ההגדרות לתקנות אלה ובכפוף  

                        לשינויים הבאים: 
 

בחישוב ממוצע היחסים של השכר יובאו בחשבון כל מקדמי השכר   )א(   
לקרן   החבר  של  לראשונה  הצטרפותו  ביום  שתחילתה  לתקופה 

באישה,    60בגבר או לגיל    65היום בו מגיע החבר לגיל    –וסיומה  
    החודשים בהם מקדם השכר הוא הגבוה ביותר. 420ללא מגבלת 

 
הממוצעים   )ב(    שיטת  לפי  הקובע  השכר  השכר  למכפלת  שווה  יהיה 

נכות,   פנסיית  משולמת  בגינו  הראשון  בחודש  במשק  הממוצע 
 בממוצע היחסים של השכר.  

מקדם השכר לתקופה שבין החודש הראשון בגינו משולמת פנסיית  
גיל   לבין  גיל    65נכות  או  לממוצע    60בגבר  שווה  יהיה  באישה, 

ועד   בקרן  חברותו  תחילת  מיום  החבר  של  השכר  לחודש  מקדמי 
לממוצע   או  נכות,  פנסיית  משולמת  בגינו  הראשון  לחודש  שקדם 
החודש   שלפני  האחרונות  השנים  בחמש  החבר  של  השכר  מקדמי 
מבין   הקצרה  התקופה  לפי  נכות,  פנסיית  משולמת  בגינו  הראשון 

 השתיים. 

 השכר הקובע בשיטת הדרגות יהיה שווה לסכום שני אלה: )ג(   
    

הראשון  (1) לחודש  שקדמה  לתקופה  הקובע  השכר  מכפלת 
החברות  חודשי  במספר  נכות,  פנסיית  משולמת  בגינו 
בתקופה זו, מחולקת במספר חודשי החברות מיום תחילת 

 65חברותו של החבר בקרן ועד ליום בו מגיע החבר לגיל  
 באישה.   60בגבר או לגיל  

 

לחודש  (2) שקדמו  השנים  בחמש  הקובע  השכר  מכפלת 
חודשי  הראשו במספר  נכות,  פנסית  משולמת  בגינו  ן 

הנכות,  פנסית  בגינו משולמת  הראשון  החברות מהחודש 
באישה מחולקת במספר חודשי    60בגבר או גיל    65לבין גיל  

החברות מיום תחילת חברותו של החבר בקרן ועד ליום בו 
 באישה.   60בגבר או לגיל   65מגיע החבר לגיל  

 
צורך חישוב מקדם השכר השכר הקובע בשיטת הדרגות ל

ג) לפי חלקיות 2כאמור בס"ק  יחסי  יחושב באופן  לעיל,   )
התקופה של שכר קובע בסיס, וחלקיות התקופה של שכר 
קובע נוסף בתוך התקופה של חמש שנים אחרונות שלפני  

    תחילת הנכות.
 

הסר ספק יובהר כי בחישוב השכר הקובע לפנסיית נכות, לא    למען )ד(   
בסעיף   כאמור  עודפים  גמולים  דמי  בחשבון  ככל  9יובאו  לעיל,  א 

 . החברששולמו כאלה בגין  
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 חדשות תקנות -חישוב השכר הקובע לפנסיית נכות 59סעיף 
 

חישוב השכר  
הקובע לפנסיית  

 נכות 

 פנסיית הנכות יהיה שווה למכפלת כל אלה:   סכום  .59 -
 . זה בסעיף כהגדרתו  קובע שכר( 1)
 .  58שיעור הפנסיה בנכות כאמור  בסעיף  (2)
    .בוטל(3)

הקובע לפנסיית הנכות יחושב כדרך שמחשבים את השכר   השכר
לפי סעיף ההגדרות לתקנות אלה ובכפוף   הזיקנההקובע לפנסיית  

                        לשינויים הבאים: 
 

ממוצע היחסים של השכר יובאו בחשבון כל מקדמי   בחישוב )א(   
השכר לתקופה שתחילתה ביום הצטרפותו לראשונה של החבר  

  60 לגיל  או בגבר 65 לגיל   החבר מגיע בו היום –לקרן וסיומה 
החודשים בהם מקדם השכר הוא הגבוה    420, ללא מגבלת  באישה
    ביותר.

 
 השכר  למכפלת שווה יהיה הממוצעים  שיטת לפי הקובע השכר )ב(   

,  נכות  פנסיית משולמת   בגינו הראשון  בחודש במשק הממוצע
 בממוצע היחסים של השכר.  

 משולמת בגינו הראשון החודש  שבין לתקופה השכר מקדם
  שווה יהיה,  באישה 60 גיל או בגבר 65  גיל לבין נכות פנסיית

  ועד  בקרן חברותו תחילת  מיום החבר של השכר מקדמי לממוצע
  או, נכות   פנסיית  משולמת בגינו הראשון  לחודש שקדם לחודש

  שלפני האחרונות השנים בחמש החבר של השכר מקדמי לממוצע
  הקצרה התקופה   לפי, נכות  פנסיית משולמת בגינו הראשון החודש

 . השתיים מבין
 :אלה שני לסכום שווה יהיה הדרגות  בשיטת הקובע השכר )ג(   
    

הראשון   מכפלת (3) לחודש  שקדמה  לתקופה  הקובע  השכר 
החברות  חודשי  במספר  נכות,  פנסיית  משולמת  בגינו 
בתקופה זו, מחולקת במספר חודשי החברות מיום תחילת 

 65  לגיל  החבר   מגיע  בו   ליום  ועד חברותו של החבר בקרן  
 .  באישה 60  לגיל או בגבר

 

לחודש   מכפלת (4) שקדמו  השנים  בחמש  הקובע  השכר 
בגי משולמת  הראשון  חודשי    פנסיתנו  במספר  נכות, 

בגינו משולמת   הראשון  הנכות,   פנסיתהחברות מהחודש 
  חודשי  במספר  מחולקת  באישה  60  גיל  או  בגבר  65  גיל  לבין

 בו  ליום  ועד  בקרן  החבר  של  חברותו  תחילת  מיום  החברות
 .  באישה 60  לגיל  או  בגבר 65  לגיל החבר מגיע

 
הקובע בשיטת הדרגות לצורך חישוב מקדם השכר כאמור   השכר

( לעיל, יחושב באופן יחסי לפי חלקיות התקופה של שכר 2"ק ג)בס
קובע בסיס, וחלקיות התקופה של שכר קובע נוסף בתוך התקופה  

    של חמש שנים אחרונות שלפני תחילת הנכות.
 

הסר ספק יובהר כי בחישוב השכר הקובע לפנסיית נכות, לא    למען )ד(   
א לעיל, ככל  9יובאו בחשבון דמי גמולים עודפים כאמור בסעיף 

  מכוח  תוספות בחשבון יובאו  לא וכן החברששולמו כאלה בגין  
 . אלה לתקנות)ג( 20- ו 19, 18 סעיפים
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תקנות קודמות  -לנכה שהגיע לגיל הזכאות פנסיית זיקנה 63סעיף 
 12.19מהדורה  

 
פנסיית זיקנה לנכה  

 שהגיע לגיל זכאות 
  יהא סכום פנסיית הזיקנה,  הזכאותנכה בנכות מלאה, שהגיע לגיל  )א( .63 -

שווה לסכום פנסיית  עבור חודש הזכאות הראשון לפנסיית זיקנה 
הנכות ששולמה לו עבור החודש שקדם לחודש הזכאות הראשון  

 טרם  בתקופה,  הנכה  בגין ששולמו  ככל, ואולם זיקנה  לפנסיית
  פנסיית עם יחד , לקבל זכאי יהיה, עודפים גמולים דמי, נכותו

   .לעילא 14  סעיףבהתאם ל הזקנה לפנסיית תוספת, כאמור הזקנה
 

הגיע לגיל ו,  או חבר שקיבל בעבר פנסיית נכותלנכה חלקי   )ב(   
או   12הזכאות,  ייערך חישוב סכום פנסיית הזיקנה לפי סעיפים  

 לתקנות אלה ובכפוף לאמור להלן:   14
שכר קובע לתקופה בה שולמה לחבר פנסיית נכות חלקית או  

בחישוב ממוצע היחסים של השכר בתקופה בה קיבל   -מלאה 
ו בחשבון מקדמי השכר כפי שחושבו  החבר פנסיית נכות, יובא

לאותה תקופה לצורך תשלום פנסיית הנכות כשהם מוכפלים  
 באחוז הנכות. 

שילם החבר לקרן דמי גמולים בתקופה בה קיבל פנסיית נכות,  
מקדמי השכר שיחושבו בגין אותם דמי גמולים יצורפו לשכר 

 הקובע לאותה תקופה בה שולמה פנסיית הנכות.  
 

 תקנות חדשות -ת זיקנה לנכה שהגיע לגיל הזכאותפנסיי 63סעיף 
 

פנסיית זיקנה לנכה  
שהגיע לגיל  

  לקבלת הזכאות
  זקנה פנסיית
 מהקרן 

  זקנה פנסיית קבלת הזכאות ל  לגיל שהגיעבנכות מלאה,  נכה )א( .63 -
עבור חודש הזכאות הראשון    הזיקנהסכום פנסיית   יהא, מהקרן

לסכום פנסיית הנכות ששולמה לו עבור   שווה זיקנה לפנסיית 
,  ואולם  זיקנה לפנסייתהחודש שקדם לחודש הזכאות הראשון 

 גמולים דמי , נכותו  טרם בתקופה, הנכה בגין ששולמו  ככל
  תוספת,  כאמור הזקנה  פנסיית עם יחד,  לקבל זכאי יהיה,  עודפים

 .  לעילא 14 לסעיף םבהתא  הזקנה  לפנסיית
 

 לגיל  הגיעו,  נכות  פנסיית בעבר שקיבל חבר  אוחלקי    לנכה )ב(   
,  ייערך חישוב סכום פנסיית  מהקרן זקנה פנסיית קבלתהזכאות ל 

 לתקנות אלה ובכפוף לאמור להלן:   14או  12לפי סעיפים   הזיקנה
  או חלקית   נכות  פנסיית  לחבר שולמה בה לתקופה קובע שכר

  קיבל  בה בתקופה השכר של היחסים  ממוצע בחישוב  - מלאה
  שחושבו כפי השכר  מקדמי בחשבון יובאו, נכות פנסיית החבר

  מוכפלים כשהם הנכות פנסיית תשלום  לצורך תקופה לאותה
 . הנכות באחוז
החבר לקרן דמי גמולים בתקופה בה קיבל פנסיית נכות,   שילם

יצורפו לשכר מקדמי השכר שיחושבו בגין אותם דמי גמולים 
 הקובע לאותה תקופה בה שולמה פנסיית הנכות.  

 
 12.19תקנות קודמות מהדורה - פנסייה לשארי נכה  64סעיף 

 
יהיו  באישה  60בגבר או  65   לגיל הגיעו   לפני   שנפטר   נכה    שאירי  .64 - פנסיה לשאירי נכה 

לאותן הזכויות העומדות לשאירי חבר שנפטר, לפנסיית   זכאים
 התקנות. שאירים, על פי  

 31השכר הקובע לפנסיית השאירים יחושב בהתאם לסעיף 
השכר הקובע לתקופה בה קיבל החבר פנסיית נכות   לתקנות אלו.  

 לתקנות אלה.  59יחושב כאמור בסעיף 
לא תחזיר    –יה נכה שנפטר ולא הותיר שאירים הזכאים לפנס 

 כספים כלשהם בגין פטירתו.  הקרן 
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 חדשות תקנות  - פנסייה לשארי נכה  64סעיף 
 

  פנסיית  לקבלת  הזכאות   לגיל הגיעו   לפני   שנפטר   נכה    שאירי  .64 - פנסיה לשאירי נכה 
לאותן הזכויות העומדות לשאירי חבר   זכאים יהיו  מהקרן זקנה

 . התקנותשנפטר, לפנסיית שאירים, על פי  
 31 לסעיף   בהתאם יחושב השאירים לפנסיית הקובע השכר

  נכות פנסיית החבר קיבל בה לתקופה  הקובע השכר .  אלו לתקנות 
 . אלה לתקנות 59 בסעיף כאמור יחושב

  תחזיר לא  – לפנסיה  הזכאים שאירים הותיר ולא שנפטר נכה
 . פטירתו בגין כלשהם כספים  הקרן
-מועדי פרישה והודעה לחבר על הגיעו לגיל הזכאות 82סעיף 

 12.19קנות קודמות מהדורה ת
 
 
 

מועדי פרישה  
והודעה לחבר על  

 הגיעו לגיל הזכאות 

  )א( .82 -
יהיה בכל   זכאות לפנסיית זיקנהפרישה מהעבודה לצרכי ה מועד 

 חודש בחודשו.  
החברה המנהלת תודיע לחבר, ששה חודשים לפני הגיעו לגיל   )ב(   

 הזכאות, על המועד בו יגיע לגיל הזכאות לפנסיית זיקנה.    
שלושה חודשים לפחות לפני מועד הפרישה, חייבים החבר  )ג(   

בכתב על פרישתו הצפויה של   חברה המנהלתלהודיע לוהמעסיק, 
חברה לא נתקבלו ההודעות הנ"ל במועד, רשאית ה  החבר.

תשלום הפנסיה הראשון, לחודש שחל  לדחות את מועד  המנהלת
 לאחר חלוף עד שלושה חודשים מיום הגשת הבקשה.  

 
-מועדי פרישה והודעה לחבר על הגיעו לגיל הזכאות 82סעיף 

 חדשות קנות  ת
 

מועדי פרישה  
והודעה לחבר על  

 הגיעו לגיל הקובע  

  )א( .82 -
זכאות לפנסיית זיקנה יהיה בכל  פרישה מהעבודה לצרכי ה מועד 

 חודש בחודשו.  
החברה המנהלת תודיע לחבר, ששה חודשים לפני הגיעו לגיל   )ב(   

      .הקובע  לגיל  יגיע בו המועדהקובע , על 
שלושה חודשים לפחות לפני מועד הפרישה, חייבים החבר  )ג(   

בכתב על פרישתו הצפויה של   חברה המנהלתלהודיע לוהמעסיק, 
חברה החבר. לא נתקבלו ההודעות הנ"ל במועד, רשאית ה 

תשלום הפנסיה הראשון, לחודש שחל  לדחות את מועד  הלתהמנ
 לאחר חלוף עד שלושה חודשים מיום הגשת הבקשה.  

 
 12.19תקנות קודמות מהדורה  -מועדי זכאות לפנסייה 84סעיף 

 
מועד זכאות  

 לפנסיה 
הפנסיה לכל סוגיה היא חודשית והיא תשולם לזכאים לה מדי    .84 -

 כמפורט להלן: בחודשו חודש
 

 החל מהמועד המאוחר מבין השניים:   – פנסיית זיקנה   )א(   
( אחד לחודש בו הגיע החבר לגיל הזכאות, )לדוגמא: גיל 1)

הזכאות של יליד חודש ינואר, הוא אחד בפברואר. פנסיית זיקנה  
 תשולם לו בראשית חודש מרץ, בגין חודש פברואר(; 

 הבקשה לפנסיה.  ( אחד לחודש שלאחר חודש קבלת 2)
ועד לחודש הפטירה, כולל חודש הפטירה. לא תשולם פנסיית  

 . זיקנה לתקופה שלפני מועד הגשת הבקשה לפנסיה
 



 

 
20280/1/6812642v4 

החל באחד לחודש שבא לאחר חודש הפטירה   –פנסיית שאירים  )ב(   
ועד למועד פקיעת הזכאות או למועד פטירת השאיר, כולל החודש  

 בו נפטר השאיר. 
 

החל באחד לחודש שבא לאחר חודש    –פנסיית שאירי פנסיונר   )ג(   
הפטירה ועד למועד פקיעת הזכאות או למועד פטירת השאיר,  

 כולל החודש בו נפטר השאיר. 
 

 חדשות תקנות  -מועדי זכאות לפנסייה 84סעיף 
 

מועד זכאות  
 לפנסיה 

הפנסיה לכל סוגיה היא חודשית והיא תשולם לזכאים לה מדי    .84 -
 כמפורט להלן: בחודשו חודש

 
 החל מהמועד המאוחר מבין השניים:   – פנסיית זיקנה   )א(   

הזכאות לקבלת   לגיל החבר(   אחד לחודש של החודש בו הגיע 1)
  פנסיית הזכאות לקבלת מועד , )לדוגמא:   זקנה מהקרן פנסיית

של יליד חודש ינואר, הוא אחד בפברואר. פנסיית     זקנה מהקרן
תשולם לו בראשית חודש מרץ, בגין חודש פברואר(; או, זיקנה  

לעיל, אחד  20במידה שהחבר הקדים פרישתו כאמור בסעיף  
לחודש שלאחר החודש בו אושרה הפרישה המוקדמת )לדוגמא:  
אושרה פרישתו המוקדמת של החבר לחודש ינואר, זכאותו תחל  

בחודש פברואר. פנסיית הזקנה המוקדמת תשולם לו בראשית  
 דש מרץ, בגין חודש פברואר(;חו

 ( אחד לחודש שלאחר חודש קבלת הבקשה לפנסיה.  2)
ועד לחודש הפטירה, כולל חודש הפטירה. לא תשולם פנסיית  

 . זיקנה לתקופה שלפני מועד הגשת הבקשה לפנסיה
 

החל באחד לחודש שבא לאחר חודש הפטירה   –פנסיית שאירים  )ב(   
ועד פטירת השאיר, כולל החודש  ועד למועד פקיעת הזכאות או למ

 בו נפטר השאיר. 
 

החל באחד לחודש שבא לאחר חודש    –פנסיית שאירי פנסיונר   )ג(   
הפטירה ועד למועד פקיעת הזכאות או למועד פטירת השאיר,  

 כולל החודש בו נפטר השאיר. 
 

 תקנות חדשות -א ניכוי מתשלומי הקרן "כרית בטחון" 92 הוספת סעיף                                               
 

מתשלומי   ניכוי 
"כרית    -רן  הק

 הביטחון" 
 

, לכל סוגי  31.12.2020מכל תשלום שמשלמת הקרן לפי תקנונה החל מיום    א 92 
  יתפנסיבין שהוא    , זכאים על פי התקנון וההסדר התחיקתיהמוטבים וה

)לרבות תוספת אקטוארית שמתווספת לפנסיה נכות או שאירים    זקנה, 
פעמי כגון  -( ובין שהוא תשלום חדותוספת בגין תשלום דמי גמולים עודפים

החזר  חלקית, החזר דמי גמולים, החזר למעסיק,  מלאה או  היוון, המרה  
חודשים וכיו"ב,    420מענק על צבירה של מעל  ליורשים ולכל צד שלישי,  

לחוק הפיקוח    2, בהתאם להוראות פרק ז'5.16%  של הקרן שיעור  תנכה  
 .  1981-על שירותים פיננסיים )ביטוח(, תשמ"א
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