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  מסלול יעד לפרישה החל על עמית שלא בחר במסלול אחר נספח יא'
  



 
 (5132בדצמבר 13) ותשע" ,בטבת י"ט מיום בתוקף

 

 פרק א': הגדרות ופרשנות 

 - זה ןבתקנו  .3 הגדרות

 אחת מאלה: אלמנת עמית  

 בתכוף לפנייתה נשואה לעמית שנפטר וגרה עמו ימי שה  (3   
 ובעת הפטירה; פטירתו

טית מוסמכת הכריזה עליה כידועה ופימי שערכאה ש  (5   
 התקיים בה אחד מאלה:שבציבור של העמית, ובלבד 

בתכוף גרה עם העמית לפחות שנה רצופה היא   .א    
 ו ובעת הפטירה;פטירת למועד

ו ובעת פטירת בתכוף למועדגרה עם העמית היא   .ב    
 ;, והיא אימו של מי שהעמית הוא אביוהפטירה

עמית לא תישלל רק בשל מגורים  ובלבד שההכרה באלמנת   
שאינם מגורים משותפים, עקב מצב בריאותם של העמית או של 

 האלמנה;

אלמנת   
 פנסיונר

בת זוגו, ית זקנה היתה ימי שבמועד פרישתו של הפנסיונר לפנס
, והוא ציין בבקשה להמרה, כהגדרתה בפרק ז', כי היא בת זוגו

שולמה לפנסיונר חושבה על פי נתוניה כפי שדווחו שוהפנסיה 
 באותה בקשה להמרה;על ידי הפנסיונר 

 ארכת ביטוח  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

לאחר בתכוף תקופה שתחילתה ביום הראשון של החודש ש
)שאינם דמי  דמי גמוליםבקרן החודש האחרון שבו הופקדו 

 ;(51גמולים מופחתים שהופקדו לפי הוראות תקנה 

-ו 52נכה שהופקדו בעדו דמי גמולים לפי הוראות תקנות  לענין
ושחלה הפחתה בדרגת הנכות שנקבעה לו, תחול ארכת  31

הביטוח, לתקופה שמשכה כאמור בהגדרה זו ושתחילתה בתכוף 
לאחר הירידה האמורה בדרגת הנכות, בכפוף ליתר הוראות 

, בגין חלק ההכנסה הקובעת לנכות ושאירים בשיעור ןהתקנו
 חתה בדרגת הנכות שנקבעה כאמור;ההפ

לענין נכה שהוכר כזכאי לפנסיית נכות כנכה בעל דרגת נכות 
חלקית, תחול ארכת הביטוח, לתקופה שמשכה כאמור בהגדרה 
זו ושתחילתה במועד תחילת זכאותו לפנסיית נכות כנכה בעל 

, בגין חלק ןדרגת נכות חלקית, בכפוף ליתר הוראות התקנו
כות ושאירים בשיעור ההפרש שבין דרגת ההכנסה הקובעת לנ

 ;311%הנכות החלקית שבגינה הוכר כזכאי לפנסיית נכות לבין 

תקופת ארכת הביטוח תהא חמישה חודשים, אלא אם החברה 
(, כי 3)ב31אישרה לבקשת העמית, בהתאם להוראת תקנה 

תקופת ארכת הביטוח תהא קצרה יותר; היה העמית מבוטח 
בגין אותה  )למעט מבטחים החדשה( בקרן פנסיה חדשה אחרת

בתקופת ארכת הביטוח כאמור בהגדרה  הכנסה מבוטחת חודשית
זו, או בחלק ממנה, לא תיחשב התקופה שבה היה מבוטח בקרן 
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, ואם הודיע העמית לקרן כי היה אחרת כאמור כארכת ביטוח
יהא רשאי לבקש כי לא  -מבוטח בקרן אחרת בתקופה כאמור 

 ;ן עלויות הכיסוי הביטוחי בגין אותה תקופהינוכו מחשבונו בקר

כל עוד לא הופקדו בקרן דמי גמולים בעד החודש בו תמה 
התקופה המנויה בפסקה הקודמת )בהגדרה זו: "החודש 
האחרון"(, תימשך תקופת ארכת הביטוח עד ליום המאוחר 

שבו  ,שבתכוף לאחר החודש האחרון ,ביותר במהלך החודש
להפקיד מעבידו של עמית שכיר על  בהתאם לתקנות מס הכנסה

 בעד החודש האחרון;בקרן דמי גמולים 

המזכה עמית או שאיריו בפנסיה, בהתאם להוראות  עאירו אירוע מזכה  
 ;ןהתקנו

מי שנשוי לאדם או מי שהקרן הכירה בו כידוע בציבור כנשוי  בן זוג  
 לאותו אדם;

הכיר לראשונה בזכאותו בנו של עמית שהמוסד לביטוח לאומי  בן מוגבל  
לקרן אך  אותו עמית לקצבת נכות אחרי מועד הצטרפותו של

, ובלבד שאין לאותו בן הכנסה כדי 53לפני הגיעו של הבן לגיל 
מחייתו במועד הפטירה, למעט קצבה חודשית המשתלמת מן 
המוסד לביטוח לאומי, וכל עוד אין לו הכנסה כדי מחייתו 

מועד  -לקרן"  עמיתרפות הכאמור; לענין זה, "מועד הצט
ההצטרפות לראשונה לקרן או מועד חידוש המעמד כעמית פעיל 

 בקרן, לפי המאוחר;

גיל הזכאות   
 לפנסיית זקנה

לגבי מסלול  53גיל הזכאות לפנסיית זקנה הקבוע בתקנה 
 הביטוח בו מבוטח העמית;

 כספיםהחזרת  או ןהיוון חלק מפנסיה לפי הוראות התקנו ,פנסיה גמלה  
 בערך פדיון;

 ;ןהתקנו לפי הוראותלקרן בגין עמית  יםתשלומ דמי גמולים  

 הורה של עמית שנפטר, שמתקיימים בו כל אלה:  הורה  

 הוא היה תלוי בעמית לפרנסתו;  (3   

 במועד הפטירה הוא היה סמוך על שולחנו של העמית;  (5   

 הוא אינו מסוגל לכלכל את עצמו מעבודה;  (1   

הוא מקבל גמלת הבטחת הכנסה לפי חוק הבטחת הכנסה,   (2   
 ;3191-התשמ"א

הכנסה   
מבוטחת 
 חודשית

הסכום  -שאינו עמית עצמאי, כהגדרתו בפרק י"ג לגבי עמית 
המתקבלים בגין מחלוקת דמי הגמולים החודשיים  מתקבלה
)למעט דמי גמולים מופחתים  רכיבי התגמולים )עובד ומעסיק(מ

מרכיבי  בשיעור (,51שהופקדו בקרן לפי הוראות תקנה 
 התגמולים הקובע;
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לענין הגדרה זו, ולענין זה בלבד, ייזקפו דמי גמולים ששולמו 
למפרע, בגין מספר חודשים, לחודשים שבגינם שולמו, לפי 

בחלוקה שווה בין  -הוראות המשלם, ובהעדר הוראה מן המשלם 
שים שבגינם שולמו, והכל בכפוף לכך שהזקיפה תהיה החוד

 לתקופה שקדמה למועד תשלום דמי הגמולים;

הכנסה   
מבוטחת 
חודשית 
 מעודכנת

חודש ב 3-ב הידוע הכנסה מבוטחת חודשית מחולקת במדד
שלגביו חודש ב 3-ב הידועדמי הגמולים ומוכפלת במדד תשלום 

 ;המעודכנתנערך חישוב ההכנסה המבוטחת החודשית 

 כנסה קובעתה  
 לנכות

 ושאירים

 הסכום הגבוה מבין אלה:

 1גין ממוצע ההכנסה המבוטחת החודשית המעודכנת ב  (3  
ההתייחסות, אך לא יותר מן החודשים שקדמו לחודש 

 ;2%-(, כשהוא מוגדל ב5הסכום כאמור בפסקה )

 35גין ממוצע ההכנסה המבוטחת החודשית המעודכנת ב  (5   
 ;ההתייחסותהחודשים שקדמו לחודש 

בחישוב האמור לא תובא בחשבון כל עליה בהכנסה המבוטחת    
 החודשית לאחר מועד האירוע המזכה;

 35גין ממוצע ההכנסה המבוטחת החודשית המעודכנת בהיה 
מממוצע ההכנסה  ההתייחסות נמוך החודשים שקדמו לחודש

החודשים שמן  35תקופת בגין המבוטחת החודשית המעודכנת 
לפני  31-ועד החודש ה ההתייחסותלפני חודש  52-החודש ה

ההתייחסות )בהגדרה זו: "תקופת הבדיקה"(, ייערך חודש 
החישוב כאמור )לענין חישוב הסכום הגבוה מבין הסכומים 

(( בהתבסס על תקופת הבדיקה, ויראו 5)-( ו3כאמור בפסקאות )
 שלפני החודש שלגביו 35-כחודש ההתייחסות את החודש ה

, ובלבד שלא נערך חישוב גובה ההכנסה הקובעת לנכות ושאירים
יהיה בשינוי חודש ההתייחסות כאמור כדי להפחית את ההכנסה 

 הקובעת לנכות ושאירים;

כללה אחת התקופות המנויות בהגדרה זו חודשים שלא קיימת 
ם לגביהם הכנסה מבוטחת חודשית מעודכנת, יובאו אותם חודשי

בחשבון לענין קביעת ההכנסה הקובעת לנכות ושאירים כאמור 
בהגדרה זו, וההכנסה המבוטחת החודשית המעודכנת באותם 

 חודשים תהא אפס;

ההסדר   
 התחיקתי

-חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה
, חוק הגנת השכר, פקודת מס הכנסה, תקנות מס הכנסה, 5112

שירותים , חוק הפיקוח על 3191-חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג
, כל תקנה או צו שהותקנו לפי 3193-, התשמ"א(ביטוח) פיננסיים

וכן כל החוקים, התקנות, ההוראות הוראות החיקוקים האמורים, 
קובעים ההנחיות הממונה, חוזרי הממונה ווהצווים, לרבות 

וכן  הקרן, ושל החברהשל  ןאת אופן פעולתישיר או עקיף  ןבאופ
יחליפו חיקוק או הוראת אשר  הוראת חיקוק והוראת מינהלכל 

 ;מינהל כאמור
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מבטחים החדשה,  ןהרפואית הפועלת לפי הוראות תקנו ועדהה ועדה רפואית  
  ;שענינו של העמית נדון לפניה לפי אותן הוראות

מבטחים קרנות מנורה מבטחים פנסיה בע"מ )בשמה הקודם:  החברה  
 ;(פנסיה בע"מ

 חודש קלנדרי, למנין הלוח הגרגוריאני; חודש  

חודש   
 ההתייחסות

נערך חישוב גובה ההכנסה הקובעת לנכות  שלגביוהחודש 
 ;ושאירים

חוק הביטוח   
 הלאומי

 ;3112-]נוסח משולב[, התשנ"החוק הביטוח הלאומי 

הגנת חוק   
 השכר

 ;3129-חוק הגנת השכר, התשי"ח

חידוש מעמד   
 כעמית פעיל

 )ד(;31כמשמעותו בתקנה 

שנים, לרבות בן חורג שקיומו  53בנו של עמית, שטרם מלאו לו  ילד  
 היה על המנוח ערב פטירתו ולרבות ילד מאומץ;

לפי ובהעדרם יורשים  ,לפנסיהם זכאים שאינ, בנים ובנות זוג בני יורשים  
פי צו ירושה שניתנו מאת ערכאה שיפוטית ל צו קיום צוואה או

 ;מוסמכת

 ילד של עמית שנפטר או בן מוגבל של עמית שנפטר; יתום  

מבטחים   
 החדשה

המנוהלת על  החדשה המקיפה "מבטחים החדשה",פנסיה הקרן 
 ידי החברה;

הלשכה  שמפרסמת ,כולל פירות וירקות ,מדד המחירים לצרכן המדד  
 ;המרכזית לסטטיסטיקה

מי שהעמית קבע אותו כמוטב בהודעה בכתב לקרן, בנוסח  מוטב  
שקבעה החברה, ובלבד שהחברה אישרה בכתב את קבלת אותה 
הודעה אצלה; התקבלו בחברה כמה הודעות מוטבים כאמור מן 
העמית, ייקבעו המוטבים לפי ההודעה שהתקבלה בקרן במועד 

 המאוחר ביותר;

המוסד   
 לביטוח לאומי

 ;המוסד לביטוח לאומי הפועל לפי הוראות חוק הביטוח הלאומי

מועד האירוע   
 המזכה

 -מועד הפטירה, ולענין פנסיית נכות  -לענין פנסיית שאירים 
המועד שהועדה הרפואית קבעה כי ממנו ואילך, עד למועד אחר 

 שקבעה, איבד העמית את כושרו לעבוד;

מועד   
ההצטרפות 

 לקרן

המוקדם מבין מועד קבלתם בפועל בקרן של  -לענין עמית שכיר 
דמי הגמולים בגין העמית או מועד קבלתה בפועל בקרן של 

)א( או 35הודעת מעסיק הכוללת את הפרטים לפי הוראות תקנה 
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, ובלבד ששולמו לקרן בפועל דמי 91-ו 22לפי הוראות תקנות 
מור בגין התקופה הגמולים המתחייבים לפי הודעת המעסיק כא

 המפורטת בה;

המוקדם מבין מועד קבלתם בפועל בקרן  -לענין עמית עצמאי 
של דמי הגמולים בגין העמית או מועד קבלתה בפועל בקרן של 

, ובלבד ששולמו לקרן 11התחייבות העמית לפי הוראות תקנה 
בפועל דמי הגמולים המתחייבים לפי ההתחייבות האמורה, 

 במועדם;

)ד(, 31קה בתשלום דמי הגמולים כאמור בתקנה אם חלה הפס
יהא מועד ההצטרפות לקרן במועדים כמפורט לעיל, בהתייחס 
לדמי גמולים, להודעת מעסיק ולהתחייבות של עמית עצמאי 

 שהתקבלו בפועל בקרן לאחר תקופת ההפסקה כאמור;

, שהוא גם אוצרמשרד הטוח וחסכון ביהממונה על שוק ההון, ב הממונה  
 ;ח על הביטוחהמפק

כפי יית זקנה ופנסיית שאירי עמית לא פעיל, מקדם לחישוב פנס המרה םמקד  
המתאים , ןבהתאם לתקנובעת הפרישה בפועל, בתוקף  השיהי

מינו של העמית או השאיר, לפי הענין, שנת לידתו, גילו בעת ל
שנת  מינה, ,זוגו-גם גילה של בת -ההמרה, וככל שהדבר רלבנטי 

, וגילאי ושיעור הפנסיה לו תהא זכאית, ככל שתהא זכאית לידתה
 ;בניו ובנותיו

כושרו לעבוד נפגע מחמת מצב בריאותו, מ 52%לפחות עמית ש נכה  
וכתוצאה מכך הוא אינו מסוגל לעבוד בעבודתו או בכל עבודה 
אחרת המתאימה לו לפי השכלתו, הכשרתו או נסיונו, במשך 

רצופים, והכל כפי שייקבע על ידי ימים  11-תקופה של למעלה מ
 הועדה הרפואית;

נכה בעל דרגת   
 נכות חלקית

 ;בעל דרגת נכות מלאהנכה נכה שאינו 

נכה בעל דרגת   
 נכות מלאה

, בריאותו מצב מחמת נפגע לעבוד מכושרו 32% שלפחותנכה 
 אחרת עבודה בכל או בעבודתו לעבוד מסוגל אינו מכך וכתוצאה

 של תקופה במשך, ונסיונ או הכשרתו, השכלתו לפי לו המתאימה
, והכל כפי שייקבע על ידי הועדה רצופים ימים 11-מ למעלה

 ;הרפואית

נכה שתלוי במידה רבה בעזרת הזולת לביצוע רוב פעולות יום  נכה סיעודי  
יום או נכה הזקוק להשגחה, הכל על פי קביעת הועדה הרפואית; 

 551כהגדרתן בסעיף  -זה, "השגחה" ו"פעולות יום יום"  לענין
 לחוק הביטוח הלאומי;

, המחושב לפי הוראות הסכום שהצטבר לזכות העמית בקרן סכום צבור  
 ;1תקנה 

 ;ורשום לזכותו סכום צבוראדם שהצטרף לקרן  עמית  
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 ;רשום סכום צבור והוא אינו עמית פעיללזכותו עמית ש עמית לא פעיל  

 ;11כהגדרתו בתקנה  עמית עצמאי  

)לרבות דמי גמולים  דמי גמולים לקרן ששולמו בעדועמית  עמית פעיל  
, במשך חודש אחד לפחות (51מופחתים לפי הוראות תקנה 
שאירע לאחר מועד ההצטרפות  בתכוף לפני מועד אירוע מזכה

נמשכו מחשבונו, ו עמית בתקופת ארכת הביטוח שלא , אלקרן
ארכת הביטוח, מלוא סכומי מרכיב תגמולי המעסיק בתקופת 

 ומרכיב תגמולי העובד;

בידי מעסיקו, וכן דמי גמולים לקרן  שמשתלמים בעדועמית  עמית שכיר  
עמית לא פעיל שהשתלמו בעדו דמי גמולים כאמור בעת שהיה 

 עמית פעיל;

 סכום החזרת כספים מהקרן, המחושב לפי הוראות פרק י"ב; ערך פדיון  

לפי סכום כסף חודשי שהקרן תשלם מידי חודש בחודשו,  פנסיה  
, לעמית שהגיע לגיל פרישה או לשאיריו, לעמית ןהתקנו הוראות

או לנכה שהגיע לגיל פרישה, שהפך לנכה, לשאירי נכה שנפטר, 
 ;לשאירי עמית שנפטר

 , למעט פנסיית נכות;ןאדם המקבל פנסיה מהקרן בהתאם לתקנו פנסיונר  

פנסיית   
 מינימום

 ;השכר הממוצע במשקמ 2%

 כללית", שהיא קרן פנסיה חדשה החדשה פלוסמבטחים " הקרן  
)בשמה  כהגדרתה בהסדר התחיקתי, המנוהלת על ידי החברה

 ;"מבטחים משלימה"( -הקודם 

 ;, יתום והורהפנסיונראלמנת  ,אלמנת עמית שאיר  

שיעור   
 ההפקדות

שיעור ההפקדות הכולל )הפקדות עובד  -שכיר  לגבי עמית
והפקדות מעסיק( מהשכר המבוטח, כפי שהתקבל בפועל בקרן, 

 ובהתאם להוראות תקנות מס הכנסה;

שיעור מרכיבי   
התגמולים 

 הקובע

לענין עמית שכיר, השיעור המהווה את סכומם של שיעור מרכיב 
מי תגמולי העובד ושיעור מרכיב תגמולי המעסיק מתוך ד

הגמולים המופקדים בגינו בקרן, ואם הוא עמית שלא מופקדים 
סכום השיעורים כאמור בתקופת  -בגינו בקרן דמי גמולים 

 העבודה האחרונה שבגינה הופקדו בגינו דמי גמולים בקרן.

ו בחוק שכר מינימום, לחודש, כמשמעותשכר המינימום  שכר המינימום  
 ;3193-התשמ"ז

השכר   
הממוצע 

 במשק

)ב( לחוק הביטוח 5לפי סעיף כמשמעותו השכר הממוצע 
 ;שיהיה מעת לעתכפי  ,הלאומי לענין גמלאות ודמי ביטוח
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 ;למנין הלוח הגרגוריאני שנה  

תקופת   
 שרהכא

 , לפי הענין;92או בתקנה  23כמשמעותה בתקנה 

 תקנון הקרן, כפי שיהיה מעת לעת; התקנון  

תקנות מס   
 הכנסה

 ,הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות גמל( תקנות מס
 ;3192-תשכ"דה

    

נכסי הקרן העומדים כנגד על  תהמצטבר תשואהה -לענין עמית  תשואת הקרן  
התחייבויותיה לעמיתים שעליהם חל מסלול ההשקעה שנקבע 

הוראות והמחושבת על פי  , לפי הענין,3לפי הוראות פרק ה'
 ;ההסדר התחיקתי

התשואה המצטברת  -פנסיונר ולענין מקבל פנסיית נכות  לענין
על נכסי הקרן העומדים כנגד התחייבויותיה כלפי פנסיונרים 
לסוגיהם או מקבלי פנסיית נכות, לפי הענין, והמחושבת על פי 

 .הוראות ההסדר התחיקתי

במין ומילים ולהיפך,  ,בלשון יחיד אף בלשון הרבים במשמע ןכל האמור בתקנו  .5 פרשנות
 ,הוראה מפורשת אחרת ןאלא אם יש בתקנו ולהיפך, זכר אף מין נקבה במשמע,

 ;יפורש בהתאם להוראות כל דין ןבתקנווכל האמור 

 לא ישמשו כמקור פרשנות. ןכותרות התקנו
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 פרק ב': הוראות כלליות 

 :מקורות ההכנסה של הקרן הינם  .1 כספי הקרן

, לרבות ןבהתאם לתקנו שיועברו לחברהבניכוי דמי ניהול  ,דמי הגמולים  .א  
לענין העברת כספים  ההסדר התחיקתיכספים שהועברו בהתאם להוראות 

 ;קופות גמלבין 

 לקרן לפי הוראות כל דין מכל מקור שהוא;כספים המשתלמים   .ב  

 ;תשואת הקרן  .ג  

 ;לרבות עמלות ,כספים שיתקבלו ממבטחי משנה  .ד  

ריבית פיגורים, פיצויי הלנת שכר, הצמדה וכל ריבית אחרת, שיתקבלו   .ה  
 בפועל בקרן בגין חובות מעסיקים.

התחיקתי; החברה ההסדר בהתאם להוראות  חברהה על ידיהקרן תנוהל   .א  .2 ניהול הקרן
 .רשאית לבצע כל פעולה בשם הקרן

 באישור הממונה. מעת לעת, ןהחברה רשאית לשנות את התקנו  .ב  

לבין הוראות הדין או הוראות הממונה,  ןבמקרה של סתירה בין התקנו  .ג  
כך שלא תהיה עוד סתירה כאמור, ועד  ןתפעל החברה לתיקון התקנו

כאמור יגברו הוראות הדין או הוראות הממונה, לפי  ןלמועד תיקון התקנו
 .ןהענין, על הוראות התקנו

השקעת נכסי 
 הקרן

, ובכפוף י הקרן בהתאם להחלטות הנהלת החברהנכסחברה תשקיע את ה  .2
 .3ולהוראות פרק ה' להוראות ההסדר התחיקתי

 םביטוח משנה לכיסוי סיכוני , באישור הממונה,הקרן תהיה רשאית לרכוש  .9 ביטוח משנה
 שתהיה חשופה להם.

שלא יעלו על השיעורים ו, לעת מעת שתקבעתנכה דמי ניהול בשיעורים  החברה  .3 דמי ניהול
 :בשיעורים אלה, התחיקתי הסדרהמרביים הקבועים ב

שיעור שלא יעלה על  -מתוך התשלומים המועברים לקרן בשל העמיתים   .א  
2%; 

העומדים  מסך נכסי הקרן 1.1933%שלא יעלה על  שיעור -מדי חודש   .ב  
כנגד כלל התחייבויותיה, למעט נכסי הקרן העומדים כנגד התחייבויותיה 

, האמורים מסך נכסי הקרן 3.12%) לפנסיונרים ולמקבלי פנסיית נכות
 בחישוב שנתי(;

העומדים  מסך נכסי הקרן 1.1239%שיעור שלא יעלה על  -מדי חודש   .ג  
מסך נכסי  1.2%) כנגד התחייבויותיה לפנסיונרים ולמקבלי פנסיית נכות

 , בחישוב שנתי(;האמורים הקרן

, ואם לא נקבע לפי הוראות ההסדר התחיקתידמי הניהול ייגבו במועד הקבוע   
 במועד שתקבע החברה. -מועד כאמור 

יערך מאזן אקטוארי כולל של  שקבע הממונה לענין זה התקופאחת ל  .א  .9 איזון הקרן
, על פי ההוראות לדיווח כספי של קרנות פנסיה חדשות שקבע הקרן



 
 

 
 (5132בדצמבר 13) ותשע" ,בטבת י"ט מיום בתוקף

 

9 

 הוראות הדיווח(, ובכפוף להוראות הממונה. -הממונה )בתקנה זו 

נקבע במאזן האקטוארי עודף אקטוארי הנובע משיעורי יציאה לנכות   .ב  
וחזרה מנכות, מתמותת עמיתים פעילים או מתמותת נכים, או שנקבע 

העודף במאזן האקטוארי גירעון הנובע מאותם גורמים, ייקבע שיעור 
 האקטוארי או הגירעון האקטוארי, לפי הענין, בהתאם להוראות הדיווח,

פעיל, למעט עמית פעיל שחל עליו מסלול כל עמית  והסכום הצבור של
 בהתאם לאותו שיעור. פנסיית יסוד, יעודכן

שאינם הגורמים נקבע במאזן האקטוארי עודף אקטוארי הנובע מגורמים   .ג  
או גירעון אקטוארי הנובע מאותם )ד( -המנויים בתקנות משנה )ב( ו

, ייקבע שיעור העודף האקטוארי או הגירעון האקטוארי, אחרים גורמים
לפי הענין, בהתאם להוראות הדיווח, והסכום הצבור של כל עמית וכן 

בהתאם  ויעודכנולכל מקבל פנסיית נכות הפנסיה המשתלמת לכל פנסיונר 
; הסכום הצבור של כל עמית יעודכן בהתאם להוראות לאותו שיעור

הוראות הממונה, לרבות לענין תשואה הממונה ובמועדים הקבועים ב
 .דמוגרפית

משינוי בריביות ההיוון של נקבע במאזן האקטוארי עודף אקטוארי הנובע   .ד  
התחייבויות הקרן לענין פנסיונר ולענין מקבל פנסיית נכות או מסטיית 
התשואה לענין פנסיונר ולענין מקבל פנסיית נכות, כפי שהיתה בפועל, 

שנקבע במאזן או נערך המאזן האקטוארי הקודם מהנחת התשואה לפיה 
שיעור העודף או וגירעון אקטוארי הנובע מאותם גורמים, האקטוארי 

)לאחר ביצוע העדכון לפי הוראות תקנת משנה )ג((  הגירעון האמורים
, על אחוז אחד מסך ומקבלי פנסיית נכות , לענין פנסיונריםעלה

כפי שנקבע  י פנסיית הנכות,ומקבל התחייבויות הקרן כלפי הפנסיונרים
סך ההתחייבויות לפנסיונרים(,  -במאזן האקטוארי )בתקנת משנה זו 

כך  ולמקבלי פנסיית נכות יעודכנו הפנסיות המשולמות לפנסיונרים
ששיעור העודף או הגירעון האמור יעמוד לאחר העדכון על אחוז אחד 

 .מסך ההתחייבויות לפנסיונרים

האקטוארי והחישובים הנגזרים ממנו לצורך ביצוע הפעולות עריכת המאזן   .ה  
לפי תקנה זו, וכן ביצוע העדכונים בסכומים הצבורים ובפנסיות בהתאם 
להוראות תקנה זו, יבוצעו בכפוף להוראות הדיווח ולהוראות ממונה 

 אחרות שניתנו בהקשר זה.

הסכום הצבור 
 ועדכונו

עמית; הסכום הצבור יהיה סכומם של הקרן תנהל רישום של הסכום הצבור לכל   .1
 כל אלה:

דמי הגמולים שהופקדו בקרן בגין העמית, בניכוי דמי הניהול שנגבו מהם   .א  
כל עבור  ט'סיכוני נכות ומוות כאמור בנספח עלויות ובניכוי  ןלפי התקנו

 ;חודש שבו מוענק לעמית כיסוי ביטוחי, לרבות בתקופת ארכת הביטוח

שזקפה קרן לזכות העמית בתקופת זכאותו לפנסיית נכות לפי דמי גמולים   .ב  
 ;31-ו 52, לפי הוראות תקנות ןהתקנו

בהתאם למסלול ההשקעה החל עליו לפי  ,חלקו של העמית בתשואת הקרן  .ג  
 ;3כאמור בתקנה , בניכוי דמי ניהול 3הוראות פרק ה'

ההסדר התחיקתי עקב מן הסכום האמור ינוכו הסכומים שיש לנכות לפי הוראות   
, ויתווספו אליו הסכומים משיכות הכספים שבוצעו מחשבונו של העמית בקרן
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 ;שהועברו לקרן לפי הוראות פרק ט"ו, בהתאם להוראות אותו פרק

 .9הסכום הצבור יעודכן בהתאם לתוצאות המאזן האקטוארי, כאמור בתקנה 

בסיסים 
טכניים 

 ואקטואריים

 על ידי אקטואר הקרן על בסיס ההנחותהמקדמים שבנספחים חושבו   .א  .31
 , ואלו הן:חות הבסיס(הנ - ן)להלהממונה  ישנקבעו בחוזר וההוראות

  לשנה; נטו 1.29%עור יתשואה ריאלית אפקטיבית בש  (3  

  5131-1-3פנסיה חוזר שב 2פלפי לוח  - לפנסיונרים לוחות תמותה  (5   
בהנחת קצב הפחתה בתמותה חוזר הממונה(,  -)בתקנת משנה זו 

 הממונה; בחוזרש 9לוח פהלוחות והמודל בלפי 

, בהנחת קצב בחוזר הממונה 3פ לוחלפי  -תמותת עמיתים פעילים   (1   
 ;הממונה בחוזרש 9לוח פהלוחות והמודל בהפחתה בתמותה לפי 

 :לוחות תמותה לאלמנות  (2   

לפי  91ולאלמן שגילו מתחת  22לאלמנה שגילה מתחת לגיל  א(    
 ;חוזר הממונהב 5פלוח 

לפי לוח ומעלה  91ומעלה ואלמן שגילו  22לאלמנה שגילה  ב(    
 ;חוזר הממונהב 2פ

 9הלוחות והמודל בלוח פקצב הפחתה בתמותה לפי בהנחת והכל     
 ;הממונה בחוזרש

 הממונה; בחוזר 9פלפי לוח  -שיעורי יציאה לנכות   (2   

 הממונה; בחוזר 1פלוח לפי  -שיעור החלמה מנכות   (9   

 ;הממונה בחוזר 3פלוח לפי  - נכים תתמות  (3   

 , ולענין311%לעמיתים פעילים לפי ואין שיעור ניש - ןנישואי  (9   
חישוב עלות שאירי נכה לעמית שבחר בביטוח ללא כיסוי ביטוחי 

בחוזר הממונה,  31לפי לוח פ - 13לשאירים, לפי הוראות תקנה 
 בחוזר הממונה; 31פלפי לוח  - ן בני זוגיוהפרש גיל ב

 ;בחוזר הממונה 33פמספר ילדים וגיל ממוצע לפי לוח   (1   

 .1%לפי  -שיעורי עזיבה   (31   

מחושבים כך שעלות הכיסוי הביטוחי לנכות  ןהביטוח בתקנומסלולי   .ב  
לזקנה אינה עולה על תקרה  הזכאות לפנסייתושאירים המצטברת עד לגיל 

תגמולי מעסיק( מרכיב תגמולי עובד ומרכיב מסך כל התגמולים ) 12%של 
 ששולמו בגין עמית מיום הצטרפות העמית לקרן.

שבנספחים, יותאמו אותם  ההמרהמקדמי בעת חישוב פנסיה המתבסס על   .ג  
ולהפרש הגילאים בין בני הזוג, כפי שהם  לידתו של העמיתלשנת  מקדמים

, לתקופת הפנסיה המובטחת, ככל שנקבעה כזו, ולשיעור הפנסיה בפועל
 .שנקבע לבת הזוג, ככל שנקבע כזה
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 ;יהיו בתוקף כל עוד לא יחול שינוי בהנחות הבסיס ןכל המקדמים שבתקנו  .ד  
 ןיתוק ן, והתקנויחושבו המקדמים מחדש - שינוי בהנחות הבסיס חל

 בהתאם.

 יהיו: ןתקנולפי הוראות הסוגי הגמלאות שתשלם הקרן לעמית או לשאיריו   .33 סוגי גמלאות

 ;ית זקנהיפנסיה לעמית שהגיע לגיל הזכאות לפנס  .א  

 ;עמית שאיריפנסיה ל  .ב  

 ;פנסיונר אלמנתנסיה לפ  .ג  

 ;בעל דרגת נכות מלאהנכה פנסיה לעמית שהפך להיות   .ד  

 חלקית; בעל דרגת נכותנכה פנסיה לעמית שהפך להיות   .ה  

 פנסיית זקנה לנכה שהגיע לגיל פרישה;  .ו  

 נכה שנפטר; שאיריפנסיה ל  .ז  

 היוון פנסיה לפי הוראות התקנון; .3ז  

 פרק י"ב. הוראותלפי חזר כספים ה  .ח  
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 ומעמדו בה קרןעמית להצטרפות פרק ג':  

תנאי 
הצטרפות 

 לקרן

, ובלבד שלא תהא הצטרפות לקרן באחת מדרכים אלהעשה יההצטרפות לקרן ת  .35
 :לפני מועד ההצטרפות לקרן

 
בה מפורטים פרטי הזיהוי של העמית, שכרו  מעסיקבהתאם להודעת   .א 

 ;המבוטח בקרן הפנסיה והמועד שממנו ואילך מבוטח שכרו כאמור

 ;העמיתעל ידי הודעת הצטרפות חתומה ב  .ב  

 ;לבין החברהבין העמית  בהסכם  .ג  

 ;בהתאם להסכם הצטרפות מפעלי  .ד  

 ;הסכם קיבוציל בהתאם  .ה  

, והכל בכפוף בכתב ומראשכאמור  הצטרפותדרך החברה הסכימה להשובלבד   
 .31ים בתקנה לתנאים הקבוע

תנאים להכרה 
באדם כעמית 

ולהכרה 
בבקשה של 

 עמית

 .ןגמולים בהתאם לתקנודמי בגינו  התקבלואדם יהיה עמית בקרן אם   .א  .31

, מעמית המבקש להגדיל את הקרן רשאית לדרוש ממועמד להצטרפות  .ב  
לבצע בחירה לפי או מעמית המבקש ההכנסה המבוטחת החודשית 

לערוך בדיקות, לחתום על הצהרת בריאות ולהמציא כל  32הוראות תקנה 
 מידע אחר או מסמכים נוספים, והכל בהתאם לשיקוליה.

, כתנאי להצטרפותו לקרן, לגבי אדם פלונילבצע חיתום הקרן רשאית   .ג  
כתנאי להגדלת ההכנסה המבוטחת החודשית או כתנאי לביצוע בחירה 

בתקנה זו: "פעולה טעונת  )כל פעולה מהן תכונה 32לפי הוראות תקנה 
לדחות את בהתאם לתוצאות החיתום ובאישור רופא הקרן, ו, חיתום"(

בקשתו לבצע פעולה טעונת חיתום, או להחריג מן הכיסוי הביטוחי בקרן, 
או מן התוספת לכיסוי הביטוחי בקרן שנוספה בעקבות ביצוע הפעולה 

מום שהקרן טעונת החיתום, כל מצב רפואי, לרבות מחלה, תאונה או 
קבעה כי ארעו או החלו לפני מועד בקשתו לבצע פעולה טעונת חיתום 

 .ה כאמורשהקרן תודיע לעמית על קביעתובלבד 

בחירת מסלול 
 ביטוח

תיעשה בהודעה בכתב,  ןבחירה במסלול ביטוח מסוים הקבוע בתקנו  .א  .32
 בנוסח שתקבע החברה, שימציא העמית לקרן.

תשולם לו לא בהודעה כאמור בתקנת משנה )א( רשאי העמית לבקש כי  .3א  
א, ככל 31פנסיית נכות כפולה בחודשיים הראשונים, לפי הוראות תקנה 

, וכי עלויות סיכוני הנכות שינוכו לגביו ןשיוכר כנכה לפי הוראות התקנו
 יותאמו לכך, לפי הוראות נספח ט'.

, שאינו מסלול מסלול פנסיית יסודשאינו  ביטוחבמסלול בחר העמית  .5א  
 ם, כמשמעותחסכון מרבי לפרישה מוקדמת ושאינו מסלול ביטוח מרבי

, יהא רשאי לבקש בהודעה כאמור בתקנת משנה )א( שתשולם לפי פרק ה'
א, ככל שיוכר כנכה לפי 93לו פנסיית נכות מתפתחת לפי הוראות תקנה 

כו לגביו יותאמו לכך, לפי , וכי עלויות סיכוני הנכות שינוןהוראות התקנו
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 הוראות נספח ט'.

בתקנת  אישרה החברה כי העמית יבוטח במסלול הביטוח שבחר כאמור  .ב  
תשולם לו פנסיית נכות כפולה בחודשיים הראשונים לא משנה )א(, ש

( או שתשולם לו פנסיית נכות מתפתחת כאמור 3כאמור בתקנת משנה )א
הניתן  כיסויה ייפסק ,יצורף העמית לאותו המסלול - (5בתקנת משנה )א

עבור פנסיה כפולה כאמור או יהא זכאי לכיסוי לפנסיית נכות  לו
ממועד שניתן על כך אישור כתוב מאת  מתפתחת כאמור, לפי הענין,

 החברה.

בהודעה כאמור בתקנת משנה )א( רשאי העמית לבקש כי מעת הגיעו  .3ב  
יוענק לו כיסוי ביטוחי למקרה נכות, למקרה לגיל הפסקת הכיסוי לא 

מוות או למקרי נכות ומוות גם יחד, וכי לא ייגבו ממנו עלויות הכיסוי 
עליו ויתר כאמור, מעת הגיעו לגיל הפסקת הכיסוי ואילך; בתקנת משנה 

הגיל בו בחר העמית,  -(, "גיל הפסקת הכיסוי" 5זו ובתקנת משנה )ב
 יעלה על גיל הזכאות לפנסיית זקנה.ולא  91ובלבד שלא יפחת מגיל 

לא יוענק לעמית כיסוי ביטוחי מגיל הפסקת הכיסוי  אישרה החברה כי .5ב  
לא ייגבו מאותו עמית, ממועד הגיעו  -( 3ואילך כאמור בתקנת משנה )ב

לגיל הפסקת הכיסוי ואילך, עלויות הכיסוי עליו ויתר כאמור באותה 
ים ח' עד י', מאותו מועד ואילך, תקנת משנה, ויראו אותו לענין פרק

 כעמית לא פעיל.

הכללי, הביטוח עמית שלא נקבע לגביו מסלול ביטוח יבוטח במסלול   .ג  
  .כל עוד לא נקבע לגביו מסלול ביטוח אחרוהכל כמשמעותו לפי פרק ה', 

 מסלול הביטוחעל אף הוראות תקנת משנה )ג(, עמית שמעסיקו ביקש כי   .ד  
שאינו מסלול הביטוח הכללי יחול על עובדיו המבוטחים בקרן, כל עוד 
לא בחרו במסלול ביטוח אחר, יבוטח באותו מסלול ביטוח שביקש 

 מעסיקו, כל עוד לא נקבע לגביו מסלול ביטוח אחר, בכפוף לכל אלה:

בעל רשיון, כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ייעוץ,  (3   
, נימק בכתב את 5112-ומערכת סליקה פנסיוניים(, התשס"השיווק 

התאמת מסלול הביטוח שנתבקש בידי המעסיק עבור עובדיו כאמור, 
לרבות השלכות בקשה זו על זכויות עובדי המעסיק המבוטחים בקרן 

 ;, ומסמך כאמור נמסר לידי החברהשלא בחרו במסלול ביטוח אחר

המעסיק ביקש בכתב מהקרן להחיל על עובדיו שלא בחרו במסלול  (5   
ביטוח אחר את אותו מסלול ביטוח שאינו מסלול הביטוח 

וציין בבקשתו, כי בקשתו הוכנה לאחר שקיבל את נימוקי הכללי,
בעל הרישיון כאמור לעיל וכי הוא אחראי לבחירתו ומודע 

בחרו במסלול להשלכותיה על זכויות עובדיו המבוטחים בקרן שלא 
 ;ביטוח אחר

 החברה אישרה בכתב את בקשת המעסיק. (1   

מעבר בין 
מסלולי ביטוח 
ומעבר להסדר 
תשלום פנסיה 

כפולה 
בחודשיים 

בעת מעבר ממסלול ביטוח פלוני למסלול ביטוח אחר, המקנה כיסוי   .א  .32
תידרש תקופת אכשרה, בגין  לשאירים, ואביטוחי גבוה יותר לנכות 

הפרש הביטוח האמור; התקופה האמורה תימנה ממועד צירוף העמית 
 למסלול הביטוח החדש.
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הראשונים או 
להסדר פנסיית 
 נכות מתפתחת

(, 5)א32ביקש עמית כי תשולם לו פנסיית נכות מתפתחת כאמור בתקנה   .ב 
לאחר מועד הצטרפותו לקרן, תידרש תקופת אכשרה בגין תשלום פנסיית 

אישור אמורה תימנה ממועד האכשרה תקופה ההנכות המתפתחת; 
זכאותו של העמית לכיסוי עבור פנסיית נכות מתפתחת כאמור, לפי 

 )ב(.32הודעת החברה כאמור בתקנה 

מסלול 
ההשקעה 
שיחול על 

הסכום הצבור 
 לזכות העמית

על הסכום הצבור לזכות העמית יחול מסלול ההשקעה החל על העמית לפי  א.32
 .3הוראות פרק ה'

עמית 
שמופרשים 

בגינו דמי 
גמולים מכמה 

מקורות או 
שהוא מבוטח 

במספר 
 מסלולי ביטוח

למען הסר ספק, הפרשת דמי גמולים מכמה מקורות שונים בגין עמית   .א  .39
פלוני, בין אם ההפרשה האמורה נעשית עבור אותו פרק זמן ובין אם 
היא נעשית עבור פרקי זמן שונים, ובין אם העמית היה מבוטח במסלולי 

יטוח שונים בתקופות שונות, לא ישנו ממעמדו של אותו עמית כעמית ב
יחיד בקרן, וכל זכות המוקנית לו או בשלו לפי הוראות התקנון, לרבות 
הזכות לפנסיה, תחושב כזכות אחת העומדת לו או בשלו, הנובעת מכלל 

 הפרשות דמי הגמולים בגינו ומסך הכיסוי הביטוחי שניתן לו.

בכפוף להוראות תקנת משנה )א(, ההכנסה המבוטחת החודשית לענין   .ב  
עמית שמופרשים בגינו דמי גמולים בידי יותר ממעסיק אחד, או 
שמופרשים בגינו הן דמי גמולים במעמד של עמית עצמאי והן דמי 
גמולים המופרשים בגינו בידי מעסיק אחד או יותר, תחושב בנפרד עבור 

האמורים, ובהתאם לכך תחושב בנפרד כל אחד ממקורות ההפרשה 
ההכנסה הקובעת לנכות ושאירים עבור כל אחד ממקורות ההפרשה 

תחול לענין  32האמורים, אך בחירה שבחר העמית לפי הוראות תקנה 
 כל מקורות ההפרשה האמורים גם יחד.

עמית שחל עליו מסלול ביטוח שאינו מסלול פנסיית יסוד רשאי לבקש,   .ג  
-לק מן הסכום הצבור לזכותו הנובע מהפקדת סכום חדלענין אותו ח

פעמית ואותו חלק מן הסכום -פעמי בגינו בקרן, כי על אותם הפקדה חד
הצבור הנובע ממנה יחול מסלול פנסיית יסוד, ועל יתרת ההפקדות ועל 

 יתרת הסכום הצבור יוסיף לחול מסלול הביטוח האחר כאמור.

מידע, תעודות 
 ומסמכים

מן העמית ומאדם אחר המבקש לזכות בתשלום  רשאית לדרוש קרןה  .א  .33
ך הדרושים לשם מסמו האישור, תעודכל נתון,  מהקרן בגין אותו עמית

, וכן רשאית קביעת זכאותו של העמית או האדם כאמור לתשלום מהקרן
הקרן לדרוש מן העמית או מן האדם כאמור לשתף עימה פעולה בקשר 

יפרע מצד שלישי את הסכומים שתשלם להליכים שהקרן נוקטת כדי לה
למלא  ועל אדם כאמורעל העמית ; לעמית או לאדם כאמור, או את חלקם

 .ןאחר דרישות אלה לשם ביצוע התשלומים בהתאם לתקנו

לפי הפרטים המצויים בתעודת הזיהוי ובמסמכים תשלום לעמית  קבענ  .ב  
רשאית הקרן לשנות או  -אחרים ואותם פרטים שונו כולם או מקצתם 

 .לבטל אותן זכויות, הכל לפי הענין

הקרן רשאית לבצע בדיקה לשם אימות מידע הנוגע לעמית או לאדם אחר   .ג  
זכויות המבקש לזכות בתשלום מהקרן בגין אותו עמית, בכל ענין הנוגע ל

 מן הקרן.
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על העמית ועל המועמד להצטרפות לקרן כעמית להשיב תשובות מלאות   .ד  
וכנות לכל שאלה שיישאלו והנוגעת לענין שיש בו כדי להשפיע על 
זכויותיהם בקרן, ובכלל זה על ההצטרפות לקרן, וכן למסור כל מידע 

שפיע שברשותם, או שיש ביכולתם להשיגו, והנוגע לענין שיש בו כדי לה
 על החלטת הקרן בנוגע לזכויותיהם כאמור, ובכלל זה להצטרפות לקרן.

גילם של 
העמית ושל 

 שאיריו

בהתאם לתאריך , ןלענין התקנווגילם של שאיריו יקבעו, של עמית  גילו  .א  .39
 של של עמית או הנרשמה שנת ליד ;אוכלוסיןהלידה הרשום במרשם ה

ביוני של  11 -יראוהו כמי שנולד ב ,מבלי לציין את החודש בו נולדשאיר 
 .אותה שנה

ייקבע לפי  ,ן, לענין התקנובחודש פלונישל שאיריו של עמית או  גילם  .ב  
חודש שלאחר ב 3-המיום החודשים המלאים שנים המלאות ומספר ה

לאחר שלחודש  3 -ה יום ועדשל השאיר חודש הלידה של העמית או 
 הפלוני. חודשאותו 

יחייב את הקרן אם  במרשם האוכלוסין ברישום תאריך לידהכל שינוי   .ג  
 נתקיימו בו שלושת התנאים הבאים יחדיו:

שיפוטית  ערכאהשל  חלוט פסק דיןהשינוי נעשה על יסוד   (3   
 ;מוסמכת

 ;תאריך הלידה תוקן בתעודת הזהות בעקבות השינוי כאמור  (5   

הפרישה תיקון הרישום בתעודת הזהות כאמור, נעשה לפני   (1   
 ., הכל לפי העניןמועד האירוע המזכהלפני  או ת זקנהילפנסי

 יהיה תוקף, בתקנת משנה )ג(שונה תאריך הלידה של העמית כאמור   .ד  
 באותה תקנה, ומאותו מועד יהיההשינוי מיום שהתקיים בו האמור 

, לרבות באמצעות חישוב לתאריך הלידה המתוקן מותאםהסכום הצבור 
הכיסוי הביטוחי שהעמית בוטח בו מאז היה לעמית מחודש של עלות 

 בקרן.

סיום הכרה 
באדם כעמית, 
קיצור תקופת 

ארכת הביטוח 
וחידוש מעמד 

 כעמית פעיל

ולא נותר אם נפסקו התשלומים בגינו לקרן  אדם יחדל להיות עמית בקרן  .א  .31
 לזכותו סכום צבור.

 ]בוטלה[   .ב 

 את מלואהעמית לא משך  לקרן,נפסקו התשלומים בגינו של עמית  .3ב  
וטרם חלפו שלושה  מרכיב תגמולי המעסיק ומרכיב תגמולי העובד,

חודשים מתום החודש האחרון שבו הופקדו בקרן דמי גמולים בגין 
העמית, רשאי העמית לבקש מן החברה בכתב כי ארכת הביטוח לה יהא 
זכאי תקוצר לתקופה של שלושה חודשים או לתקופה של ארבעה 

שים, לפי בחירת העמית; קיצור ארכת הביטוח כמבוקש ייכנס חוד
 לתוקפו לאחר מתן אישור החברה בכתב לביצוע אותו קיצור.

מתקופת ארכת הביטוח לא תחייבנה  שאינן ארוכותתקופות הפסקה   .ג  
אותן תקופות הפסקה יימנו בעת חישוב ו, צבירת תקופת אכשרה מחדש

 תקופת אכשרה.
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ופה במשך תק ,ןבהתאם לתקנו ,לקרן בגין העמיתלא שולמו דמי גמולים   .ד  
ולאחר תום אותה תקופה חודש תשלום  ,ארכת הביטוח ארוכה מתקופת

יחודש מעמדו של , ןבהתאם לתקנולקרן  דמי הגמולים בגין העמית
לכל דבר וענין,  חדש בקרןעמית כדין  יהיה דינוו העמית כעמית פעיל,

 - לענין קביעת חודש הבסיס לפי הוראות פרק ח', ואולםבכפוף להוראות 

הסכום הצבור שעמד לזכותו בקרן ערב חידוש תשלום דמי   (3   
 ;הגמולים לא ייגרע

תשלום דמי הגמולים בגין העמית כאמור לא עלתה -אם תקופת אי  (5   
יוסיפו לחול על העמית בקשות שביקש לפי הוראות  -על שנה אחת 

שאושרו בידי החברה לפי הוראות אותה תקנה, , ובלבד 32תקנה 
 התשלום האמורה.-גם אם הוגשו לקרן לפני תקופת אי

תקנות משנה  , לענין3על אף האמור בהגדרה "ארכת ביטוח" שבתקנה   .ה  
)ד( תהא תקופת ארכת הביטוח לגבי תקופת הפסקה שהחודש -)ב(, )ג( ו

האחרון שבמהלכו הופקדו בקרן דמי גמולים לפניה היה חודש ספטמבר 
 שלושה חודשים. -או חודש מוקדם מזה  5119

הוכר כנכה בעל  עמית פעיל, והעמית לאפסקו התשלומים לקרן בגין נ  .א  .51 הסדר ריסק
עבור הסדר דמי גמולים מופחתים העמית לשלם  רשאי ,דרגת נכות מלאה

; דמי הגמולים , כל עוד לא התחדשו תשלומים בגינו לקרןריסק
, 2ט' עד ט'-לפי המקדמים הקבועים בנספחים ו' ו המופחתים יחושבו

בחודש שקדם למסלול הביטוח שבו היה מבוטח העמית  בהתאם
 , להכנסה הקובעת לנכות ושאירים באותו חודש,םלהפסקת התשלומי

גילו במועד תשלום דמי הגמולים למינו ול של העמית, לשנת לידתו
כי דמי הגמולים האמורים ינוכו  , בכתב,; העמית רשאי לבקשהמופחתים

, ובלבד שהסדר שבסכום הצבור העומד לזכותו םתגמוליה ימתוך מרכיב
אישור הקרן, בכתב, על ניכוי  הריסק יעמוד בתוקפו רק לאחר שנתקבל

  .דמי הגמולים כאמור

, ביקש 25על אף הוראות תקנת משנה )א(, ומבלי לגרוע מהוראות תקנה  . 3א  
העמית כאמור בתקנת משנה )א(, לאחר מועד הפסקת התשלומים כאמור 

מתוך מרכיב  ואמרכיב תגמולי המעסיק בה, למשוך סכום כלשהו מתוך 
עבור דמי גמולים מופחתים לשלם לא יהא רשאי העמית  - תגמולי העובד

 .תשלומים בגינו לקרןההסדר ריסק, כל עוד לא התחדשו 

במשך  לא יאוחר מתום ארכת הביטוח, והוא יחול ייעשהריסק  הסדר  .ב  
מהמועד האחרון שבו הופקדו בקרן  חודשים 52של עד ופה רצופה תק

או דמי גמולים, שאינם דמי גמולים מופחתים כאמור בתקנת משנה )א(, 
 ;ןמביניה קצרההלפי , תקופה השווה לתקופת הרציפות האחרונהבמשך 

 -לענין זה 

תקופה שמנינה בחודשים והשווה לקצרה מבין  -"תקופת הותק הקובע" 
 אלה:

התקופה הרצופה האחרונה במהלכה היה העמית עמית פעיל;   (3   
 -לענין התקופה כאמור 
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לא יובאו בחשבון תקופות שבהן בוצעו הפקדות בקרן בגין   (א    
העמית והסכומים הנובעים מאותן הפקדות נמשכו במלואם 

 מן הקרן לפני עריכת הסדר הריסק;

הפסקה ברציפות מעמדו של העמית כעמית פעיל הנובעת אך   (ב    
"הסדר הריסק  -ורק מהסדר ריסק קודם )בתקנת משנה )ב( זו 

 הקודם"( לא תפגע במנין התקופה כאמור;

 חודשים; 52  (5   

תקופת הותק הקובע בניכוי משך תקופת  -"תקופת הרציפות האחרונה"    
 הסדר הריסק הקודם.

יראו את העמית כאמור בתקנת משנה  בתקופת תחולתו של הסדר הריסק  .ג  
 .)א( כעמית פעיל

אך סכומים ששולמו לקרן בגין הסדר הריסק לא יתווספו לסכום הצבור,   .ד  
 תקופת תחולתו של הסדר הריסק תימנה במסגרת תקופת אכשרה.

חודשו התשלומים לקרן בגין העמית בתום תקופת תחולתו של הסדר   .ה  
הריסק או לפני כן, יבואו בחשבון תקופות האכשרה והתקופות שנמנו 

 ערב חידוש התשלומים לקרןלצורך צבירת תקופות אכשרה, כפי שהיו 
 בגין העמית.
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 פרק ד': דמי גמולים  

היו בהתאם י ובכלל זה שיעורם וסכומם המרבי, דמי הגמולים שיופקדו בקרן,  .53 דמי הגמולים
 התחיקתי.להוראות ההסדר 

רישום דמי 
 הגמולים

דמי גמולים המשולמים לקרן בגין עובד שכיר ירשמו על פי דיווח המעסיק,   .55
 בחלוקה כדלהלן:

 מרכיב תגמולי המעסיק;  (3  

הרישום כאמור בתקנה זו, אין נפקא מינה אם  מרכיב הפיצויים; לענין  (5  
מרכיב זה הופקד במקום פיצויי פיטורים שחב בהם המעסיק, או על 

 חשבון פיצויים כאמור;

 .מרכיב תגמולי העובד  (1  

דמי גמולים 
המשתלמים 

 בדיעבד

דמי גמולים המשולמים לקרן בגין עמית עבור תקופה שקדמה למועד תשלומם,  א.55
ההסדר התחיקתי, לא ישנו את מועד הצטרפותו של העמית  בהתאם להוראות

לקרן ולא יקנו לעמית כיסוי ביטוחי לנכות ושאירים בגין תקופה שקדמה למועד 
 הצטרפותו לקרן.

דמי גמולים 
למקבל 

 פנסיית נכות

לכל חודש רלבנטי, את דמי  32-לזכות העמית, בהקרן תוסיף לסכום הצבור   .51
 .31בהתאם להוראות תקנה הגמולים המשולמים על ידה 

חישוב דמי 
גמולים 
למקבל 

 פנסיית נכות

 יחושבו כמכפלת כל אלה: 51שיש להוסיפם לפי הוראות תקנה דמי הגמולים   .52

ההכנסה הקובעת לנכות ושאירים לפיה חושבה פנסיית הנכות, כשהיא   (3  
 פנסיה; , כאילו היתה93קנה מעודכנת לפי הוראות ת

 משתלמת פנסיית הנכות;דרגת הנכות לפיה   (5  
 

 שיעור השווה לסכומם של שני אלה:  (1  

 שיעור מרכיבי התגמולים הקובע;  .א   

שהופקד בקרן בגין העמית  שיעור ההפקדותהממוצע החודשי של   .ב   
עבור  ,האירוע המזכה בשלושת החודשים שקדמו בתכוף למועד

 הקובעבשיעור מרכיבי התגמולים מרכיב הפיצויים, כשהוא מוכפל 
בשיעור ההפקדות לתגמולים; לענין זה, "שיעור ההפקדות ומחולק 

השיעורים המתאימים  -לפיצויים" ו"שיעור ההפקדות לתגמולים" 
 .מהשכר המבוטח, המסתכמים ביחד לשיעור ההפקדות

פנסיית נכות כפולה בחודשיים הראשונים, לפי  הזכאי לתשלוםעמית לענין   
בעד  51, יהיו דמי הגמולים שיש להוסיפם לפי הוראות תקנה 32הוראות תקנה 

כפל דמי  -הימים הראשונים שבעדם משתלמת לעמית פנסיית נכות  91
 הגמולים המחושבים כאמור;

והחברה , 32ביקש עמית שתשולם לו פנסיית נכות מתפתחת, לפי הוראות תקנה   
אישרה את בקשתו לפי הוראות אותה תקנה, ומועד האירוע המזכה שבגינו 
הוכר כנכה לפי הוראות פרק י' חל לאחר מועד אישור הבקשה כאמור, יוגדלו 
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, מעבר לעדכון 51מדי חודש דמי הגמולים שיש להוסיפם לפי הוראות תקנה 
 .5%(, לפי שיעור גידול שנתי של 3לפי הוראות פסקה )

ם דמי תשלו
גמולים על ידי 

 מעסיק

לקרן על ידי  ישולמו, 55, כאמור בתקנה כל מרכיבי דמי הגמולים  .א  .52
 הקבוע בתקנות מסלא יאוחר מהמועד די חודש בחודשו, מ המעסיק

 .הכנסה

איחר מעסיק בתשלום דמי גמולים, יהיה עליו להוסיף על דמי הגמולים   .ב  
ריבית פיגורים בשיעור שתקבע החברה בהתאם להוראות תקנות מס 
הכנסה, ומששילם את דמי הגמולים בצירוף אותה ריבית, תזקוף הקרן 
לסכום הצבור לזכות העמית את אותם הסכומים שהיתה זוקפת לסכום 

י הגמולים שהיה על המעסיק להפקיד בגין הצבור אילו הופקדו דמ
 -העמית במועדם, ואם נותרה יתרה עקב תשלום ריבית הפיגורים כאמור 

 תיכלל היתרה בנכסי הקרן.

לא שילם המעסיק את סכום החוב בגין דמי הגמולים בצירוף ריבית   .ג  
הפיגורים במלואו, תזקוף הקרן את הסכום ששילם המעסיק בהתאם 

תחיקתי, ועל המעסיק יהא לשלם לקרן את יתרת סכום להוראות ההסדר ה
 החוב האמור, שגם עליה מצטרפת ריבית הפיגורים שקבעה החברה.

רשאית חברה תהא הכל עוד לא סילק המעסיק את סכום החוב במלואו,   .ד  
הלנה ושיפוי בהתאם  יפיצויריבית,  , בשם הקרן,לתבוע מהמעסיק

 הוראות ההסדר התחיקתי.ל
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 מסלולי ביטוח': הפרק   

מסלולי 
 הביטוח

 בקרן ינוהלו מסלולי הביטוח הבאים:  .59

 מסלול כללי;  .א 

 ;92כללי לנשים לגיל מסלול  .3א  

 מסלול עתיר חסכון;  .ב  

 מסלול חסכון מרבי לפרישה מוקדמת; .3ב  

 ]נמחקה[  .ג  

 מסלול ביטוח מרבי; .3ג  

 ;משווהמסלול   .ד  

 מוגבר;מסלול ביטוח שאירים   .ה  

 מסלול משולב מוטה חסכון;  .ו  

 מסלול משולב מוטה ביטוח;  .ז  

 מסלול ביטוח שאירים מופחת; .3ז  

 מסלול ביטוח נכות מופחת; .5ז  

 מסלול פנסיית יסוד.  .ח  

גיל הזכאות 
 לפנסיית זקנה

, למעט גיל הזכאות לפנסיית זקנה בכל אחד מן המסלולים  .א  .53
מרבי לפרישה מוקדמת ומסלול מסלול חסכון המסלול הכללי, 

 בגבר. - 93-באשה, ו - 92הינו  ביטוח מרבי,

באשה  - 93הזכאות לפנסיית זקנה במסלול הכללי הינו  גיל .3א  
 ובגבר.

במסלול חסכון מרבי לפרישה גיל הזכאות לפנסיית זקנה   .ב  
 באשה ובגבר. 91מוקדמת ובמסלול ביטוח מרבי הינו 

בחירה 
בקבלת 

 פנסיית זקנה
בגיל מאוחר 

מגיל הזכאות 
 לפנסיית זקנה

עמית רשאי, אך לא חייב, לבחור להתחיל לקבל פנסיית זקנה החל   .59
מאוחר מגיל הזכאות לפנסיית זקנה, ויחולו לגביו הוראות פרק  מגיל

 ז'.

זכאות 
לפנסיה בכל 

מסלול 
וחישוב 
 הפנסיה

נכות  תהזכאות לפנסיי, 32בכפוף להוראות תקנה   .א  .51
בהתאם  תיקבע ולפנסיית שאירים בכל אחד מהמסלולים

ייעשה  וחישוב אותן פנסיות, י'-לקבוע בפרקים ט' ו
 בהתאם לקבוע בפרקים ח' עד י'.
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על אף האמור בתקנת משנה )א(, עמית המבוטח במסלול   .ב  
פנסיית יסוד לא יהא זכאי לפנסיית נכות ולזקיפת דמי 

ולא תהא בגינו זכאות  31גמולים לפי הוראות תקנה 
לפנסיית שאירים, וכן לא ינוכו בגינו עלויות הכיסוי 

 הביטוחי לנכות ולשאירים.

 ]בוטלה[  .11 

עמית שאין 
 לו שאירים

בביטוח ללא  ,בכל אחד מהמסלולים ,עמית רשאי לבחור  (3  .א  .13
כיסוי ביטוחי לשאירים, ולא ינוכו בגינו עלויות הכיסוי 

 הביטוחי לשאירים.

בביטוח ללא  ,בכל אחד מהמסלולים ,רשאי לבחורעמית   (5   
, ולא ינוכו בגינו עלויות הכיסוי אלמנהכיסוי ביטוחי ל

אלמנה; בחר עמית בביטוח האמור בפסקה זו, הביטוחי ל
נפטר בתקופת תוקפה של בחירתו זו, והותיר אחריו במועד 
הפטירה יתום אחד בלבד, תחושב פנסיית השאירים ליתום 

)א( ובכפוף ליתר 29האמור בתקנה  הזכאי לה, על אף
מן הסכום הבסיסי  311%הוראות פרק ט', לפי שיעור של 

 .שחושב לפי הוראות פרק ח' לפנסיית שאירים

בתקנת משנה )א( תעמוד בתוקפה כל בחירתו של עמית כאמור   .ב  
 לקרן בכתב. עוד לא הודיע אחרת

עמית או שנולד לו ילד, לא הודיע על כך לקרן בכתב הנישא   .ג  
מבלי שהודיע לקרן בכתב על ביטול לפני מועד פטירתו, ונפטר 

 , לא יהיו שאיריוהבחירה שביצע לפי הוראות תקנת משנה )א(
זכאים לפנסיית  שאין להם כיסוי ביטוחי לפי הוראות תקנה זו

יטוחי לפי אם לא הותיר יתום שיש לו כיסוי בשאירים, ואולם 
שאין לה כיסוי ביטוחי לפי  אלמנתו תיחשב - ןהוראות התקנו

 פרק ט'. עניןאלמנת עמית לא פעיל להוראות תקנה זו כ

על אף האמור בתקנת משנה )ג(, אם נפטר העמית כאמור  .3ג  
באותה תקנת משנה, וטרם חלפו שלושה חודשים מיום שנישא 

, יראו את העמית כאילו לא או מיום שנולד לו ילד, לפי הענין
בחר בויתור על כיסוי ביטוחי כאמור בתקנת משנה )א(, לענין 
מתן הכיסוי הביטוחי למי שנישא לה או לילד שנולד לו, לפי 

 הענין.

, ונפטר בתוך התקופה ןהוכר העמית כנכה לפי הוראות התקנו  .ד  
שבעדה היה זכאי לפנסיית נכות, יהיו שאיריו זכאים לפנסיית 

רים לפי הוראות פרק ט', ויראו אותו, לענין הפרק האמור, שאי
 כעמית פעיל.

ויתור על 
כיסוי ביטוחי 

 למקרה נכות

בביטוח ללא כיסוי  ,בכל אחד מהמסלולים ,עמית רשאי לבחור  .א א.13
, ולא ינוכו בגינו עלויות הכיסוי הביטוחי מקרה נכותביטוחי ל

 .מקרה נכותל

בביטוח ללא כיסוי על אף הוראות פרק י', הוכר עמית שבחר   .ב  
מקרה נכות כנכה, ומועד האירוע המזכה חל בתקופה ביטוחי ל
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מקרה נכות, עלויות הכיסוי הביטוחי לשבעדה לא נוכו בגינו 
לפי הוראות תקנת משנה )א(, לא יהא העמית זכאי לפנסיית 

 .31תקנה נכות ולא ייזקפו בגינו דמי גמולים לפי הוראות 
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 מסלולי השקעה: 3ה'פרק  

מסלולי 
 ההשקעה

 בקרן ינוהלו מסלולי ההשקעה הבאים: .3א13

תשעה מסלולי השקעה  - (יעד לפרישה ימסלול) גיל תלויי מסלולים  .א  
המנוהלים בהתבסס על ההנחה שהכספים המנוהלים בכל אחד מהם 
מיועדים להמרה לפנסיה לפי הוראות פרק ז' במהלך השנה הנקובה 
בשם המסלול; השנה הנקובה בשם כל מסלול תהיה בכפולה של חמש, 

 וכן הלאה;  5111, 5152, המשך בשנים 5151החל בשנת 

 -העוקבת לשנה הנקובה בשם מסלול יעד בינואר שבשנה  3ביום 

יוחל על העמיתים שחל עליהם המסלול כאמור מסלול היעד הבא  (3   
יוחל  5153בינואר  3)כך, לדוגמה, ביום וייסגר המסלול האמור 

על העמיתים שעד לאותו מועד חל  5152מסלול יעד לפרישה 
 5151, ומסלול יעד לפרישה 5151עליהם מסלול יעד לפרישה 

 (;ייסגר

יוקם מסלול יעד לפרישה בשנה המאוחרת בחמש שנים מהשנה  (5   
 3הנקובה בשם מסלול היעד המרוחק ביותר )כך, לדוגמה, ביום 

 (;5192יוקם מסלול יעד לפרישה  5153בינואר 

 לנכסים חשופים יהיו היעד לפרישה ינכסי הקרן המנוהלים במסלול   
מהנכסים  11%, למעט ההסדר התחיקתי להוראות בכפוף שונים

 שיקול פי על יושקעו הנכסים ;המושקעים באיגרות חוב מסוג "ערד"
כאמור ברישה של בהתבסס על ההנחה  ההשקעות ועדת של דעתה

 פסקה )א( זו;

 ]בוטלה[  .ב  

 ]בוטלה[  .ג  

 ]בוטלה[  .ד  

 []בוטלה  .ה  

בחירת מסלול 
 השקעה

בהודעה בכתב בנוסח שתקבע החברה, כי עמית רשאי לבקש, מעת לעת,   .א ב.13
, ןהסכום הצבור לזכותו יושקע במסלול השקעה מסוים הקבוע בתקנו

כי מרכיבי התגמולים )מרכיב תגמולי  -ואם ביקש זאת בהודעה כאמור 
המעסיק ומרכיב תגמולי העובד( שבסכום הצבור לזכותו יושקעו 

ים שבסכום וכי מרכיב הפיצוי ןבמסלול השקעה מסוים הקבוע בתקנו
הצבור לזכותו יושקע, בכפוף להוראות תקנת משנה )ב(, במסלול 

 .ןהשקעה אחר הקבוע בתקנו

על אף האמור בתקנת משנה )א(, השקעת הכספים שבמרכיב הפיצויים   .ב  
, אם בסכום הצבור לזכותו של עמית שכיר תיעשה לפי בקשת העמית

שונה מזה ביקש העמית להשקיע את אותם כספים במסלול השקעה 
 הקבוע בתקנת משנה )ד(, רק בהתקיים אחד מאלה:
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מעסיקו של העמית הסכים, בהודעה בכתב בנוסח שתקבע   (3   
 החברה, כי אותם כספים יושקעו לפי בחירת העמית כאמור;

הומצא לקרן הסכם לפיו הכספים שבמרכיב הפיצויים בסכום   (5   
פיטורים, בהתאם הצבור לזכותו של העמית יבואו במקום פיצויי 

 ;3191-לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג 32להוראות סעיף 

הומצא לקרן הסכם לפיו חל על הכספים שבמרכיב הפיצויים   (1   
בסכום הצבור לזכותו של העמית הסדר של זכאות ללא תנאי, 

)ג(, ולפי הוראות אותו הסכם התגבשה אותה 93כהגדרתו בתקנה 
לה בקשת העמית האמורה זכאות ללא תנאי במועד בו התקב

 בקרן.

בקשת העמית כאמור בתקנה זו תבוצע, בכפוף להוראות פרק זה   .ג  
)במועד  ולהוראות ההסדר התחיקתי, במועד הקבוע בהסדר התחיקתי

זה יראו את המועד בו  , ולעניןשלושה ימי עסקים( -אישור תקנון זה 
 אישרה החברה בכתב את קבלת הבקשה כמועד בו נתקבלה בקרן. 

הסכום הצבור לזכותו של עמית שלא בחר במסלול השקעה בהתאם   .ד  
להוראות תקנה זו, ומרכיב הפיצויים בסכום הצבור לזכותו של עמית 
שבחר במסלול השקעה כאמור ולא התקיימו לגביו הוראות תקנת משנה 

יעד לפרישה המתאים לשנת לידתו כמפורט במסלול )ב(, יושקעו 
 .בנספח י"א

שינוי תמהיל 
הנכסים 
במסלול 
השקעה 

מסוים עקב 
התשואה על 
 נכסי המסלול

השתנה תמהיל הנכסים במסלול השקעה מסוים עקב שוני בתשואות על  ג.13
הנכסים השונים שבאותו מסלול השקעה, וכתוצאה מכך לא התקיים תנאי 
לגבי שיעור ההשקעה המינימלי הקבוע לגבי אותו מסלול לפי הוראות תקנה 

אי קיום אותו תנאי, מסיבה זו בלבד, כחריגה מהוראות תקנה , לא יראו ב3א13
 .3א13

השקעת נכסי 
הקרן 

העומדים כנגד 
 ההתחייבויותי
לפנסיונרים 

ולמקבלי 
 פנסיית נכות

,  לפנסיונרים ולמקבלי פנסיית נכות הנכסי הקרן העומדים כנגד התחייבויותי ד.13
 שונים מסוגים לנכסים חשופיםיהיו למקבלי קצבה, ובסיסי יושקעו במסלול 

 ועדת של דעתה לשיקול ובכפוףההסדר התחיקתי,  להוראות בכפוף
 .ההשקעות

 ]בוטלה[ ה.13 
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 גמלאות': ופרק   

שימוש 
 בגמלה

עבור אדם אחר, עליו להשתמש בגמלה  ןקיבל אדם גמלה בהתאם לתקנו  .א  .15
 לטובת אותו אדם בלבד.

לידי העמית הזכאי לה או  ,שמתן הגמלה, כולה או מקצתהסברה הקרן   .ב  
 , רשאית היא להורות שהגמלהם, איננו לטובתהזכאים לה שאיריוידי ל

מנה לכך, וכן רשאית הקרן ת שערכאה שיפוטית מוסמכתתינתן לידי אדם 
, את אופן הלהורות לאדם שימונה על יד ערכאה שיפוטית הלבקש מאות

 .השימוש בכספי הגמלה

החזרת 
סכומים 

ששילמה 
הקרן בטעות 
או על סמך 

 מצג מוטעה

 שילמה הקרן לאדם סכום כסף עקב טעות או עקב מצג לא נכון שהוצג בפניה,  .11
חייב ו תפסיק את התשלומים המשתלמים עקב אותה טעות או עקב אותו מצג,

אותו אדם להחזיר לקרן את הסכום ששולם לו כאמור, בתוספת הפרשי הצמדה 
הנכסים המושקעים במסלול יעור התשואה שהשיגה הקרן על וריבית בש

 .ההשקעה שממנו שולם הסכום האמור

תשלום 
גמלאות מקום 
בו לא נמסר 

 מידע כנדרש

אירע לעמית אירוע המזכה אותו או את שאיריו בפנסיה, ואותו אירוע נובע  א.11
, 33שלגביו נתבקש למסור מידע, תעודה או מסמך לפי הוראות תקנה  מענין

והסתבר לקרן כי אותו עמית לא השיב תשובה מלאה וכנה לשאלה באותו ענין 
או שלא מסר לה מידע הנוגע לאותו ענין, והכל כאמור באותה תקנה, יחולו 

 -הוראות אלה 

להצטרפות  אם השאלה או מסירת המידע נגעו למועמדותו של העמית  (3  
לא יהיו העמית או שאיריו זכאים לפנסיית נכות או לפנסיית  -לקרן 

 שאירים בגין אירוע מזכה כאמור;

שהיה בו כדי  אם השאלה או מסירת המידע נגעו לבקשת עמית בענין  (5  
לא יהיו העמית או שאיריו זכאים, בגין אירוע  -להשפיע על זכויותיו בקרן 

מזכה כאמור, לפנסיית נכות או לפנסיית שאירים העולה על פנסיית הנכות 
או פנסיית השאירים, לפי הענין, שהיו משתלמות בגין אותו עמית אלמלא 

 התבקשה בקשת העמית בענין כאמור.

איסור העברה, 
עבוד ועיקול ש

של זכות 
 לגמלה

בדרך  לעיקוללשעבוד או  ,אינה ניתנת להעברה ןזכות לגמלה לפי התקנו  .12
 כלשהי.

קיזוזים 
 וניכויים

את הסכומים  פנסיה,המגיע ממנה, לרבות  מכל סכוםהקרן רשאית לקזז   .א  .12
 האלה:

פיגורים בשיעור בתוספת ריבית  לקרן,גמולים המגיעים דמי   (3   
 )ב(;52כאמור בתקנה שקבעה החברה 

 ;שקיבל זכאי לגמלה על חשבון גמלאות סכומים  (5   

 ;סכומים ששילמה בטעות או שלא כדין  (1   

  ;סכומים שלווה העמית מהקרן  (2   

למאן למנוע מהקרן לתבוע כל סכום ששילמה כדי אמור בתקנה זו באין    
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 בטעות או שלא כדין. דהו

הקרן תנכה מגמלה המגיעה לעמית או לשאיריו כל מס המתחייב בהתאם   .ב  
 לדין וכן כל ניכוי כפי שיורה הזכאי לגמלה. 

הודעה לקרן 
 על פטירה

 ה;פטירהשל פנסיונר שנפטר, יודיעו לקרן על  ושאיריושאיריו של העמית   .19
 .פטירה מאת משרד הפנים תתעודלקרן השאירים ימציאו 
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 זקנהפרק ז': פנסיית  

 -בפרק זה   .13 הגדרות

 אלמנת פנסיונר, והיא בלבד; אלמנה  

, שעל העמית קבעה החברההמוגשת בטופס שבקשה  בקשה להמרה  
 המבקש לקבל פנסיית זקנה להגיש לקרן לפי הוראות פרק

 ;זה

יתום של   
 פנסיונר

 כל אחד מאלה:

בנו של פנסיונר שבמועד פטירתו של אותו פנסיונר   (3   
 שנים; 53שנים, כל עוד לא מלאו לו  53מלאו לו טרם 

מן המוסד לביטוח  לקצבת נכות הזכאי פנסיונרבנו של   (5   
, ובלבד שאין לאותו בן הכנסה כדי מחייתו לאומי

במועד הפטירה, למעט קצבה חודשית המשתלמת מן 
המוסד לביטוח לאומי, וכל עוד אין לו הכנסה כדי 

 ;מחייתו כאמור

שהפנסיונר ציין בבקשה להמרה כי הוא בנו,  והכל בתנאי   
והפנסיה ששולמה לפנסיונר חושבה על פי נתוניו של אותו 

 בן כפי שדווחו על ידי הפנסיונר באותה בקשה להמרה;

לענין זה יראו כבן גם בן חורג שקיומו היה על הפנסיונר ערב 
 פטירתו וגם בן מאומץ.

גיל הזכאות 
 המינימלי

; הקרן שנה 91יית זקנה מיום שמלאו לו פנסבקש מן הקרן עמית יהיה זכאי ל  .19
תודיע לעמית, בהודעה נפרדת הכוללת את האפשרויות השונות בנוגע לפנסיית 
הזקנה, על זכאותו לבקש פנסיית זקנה לפחות שלושה חודשים לפני הגיעו לגיל 

93. 

הגשת בקשה 
 להמרה

לקבלת פנסיה, בצירוף  עמית המבקש לקבל פנסיית זקנה יגיש לקרן בקשה  .11
החודש בו מבקש העמית לקבל פנסיית זקנה חודשים לפני  1 ,להמרה בקשה

; הוגשה בקשה כאמור באיחור, והעמית ביקש לקבל פנסיית זקנה לראשונה
עבור תקופה שקדמה למועד הגשת הבקשה, רשאית הקרן לשלם את הפנסיה 

 כמבוקש, בכפוף לכל אלה:

כפי שהיו במועד הגשת  ןעשה לפי הוראות התקנוחישוב פנסיית הזקנה יי  .א  
הבקשה, ובהתאם לגילו של העמית כפי שהיה במועד שבעדו תשתלם 

 לראשונה פנסיית זקנה;

בחודש שבו הוגשה  3-לא תשולם פנסיית זקנה בעד תקופה שקדמה ל  .ב  
 הבקשה. 

בחירת סוג 
פנסיית הזקנה 
וכללי הזכאות 

והחישוב 
 לענין סוגי

את הסכום הצבור, כולו או לפנסיה יוכל להמיר ית זקנה הזכאי לפנסי עמית  .21
, בכפוף להוראות תקנה זו, חלקו, על פי אחת מהאפשרויות המפורטות להלן

לא  -שיעור פנסיה לאלמנה גם  ,בקשה להמרהמסגרת הב ביקש,ובלבד שאם 
מסכום פנסיית הזקנה שתשולם לו ולא  11%-מ הפנסיה לאלמנהיפחת שיעור 
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  :, והכל בכפוף להוראות תקנת משנה )ה(מאותו סכום 311%לה על יע הפנסיה

אלמנתו לאחר ת זקנה שתשולם לפנסיונר למשך כל ימי חייו וליפנסי  .א  
המרה, ל הבבקש העמית עור שיקבעיבשפטירתו, למשך כל ימי חייה, 

חודש עבור סכום הפנסיה  ;ללא הבטחת תקופת תשלום מינימלית
הסכום הצבור במקדם ההמרה הראשון יחושב על ידי חלוקת  םתשלוה

באותו  3-בכמפורט בנספח א', המתאים למין העמית, לשנת לידתו, לגילו 
, לגילה של בת זוגו, לתאריך לידתה, למינה ולשיעור חודש תשלום ראשון

 ;השאירים שנקבעה לאלמנה בבקשה להמרה פנסיית

יהיה  - 91גיל ל הגיעו זקנה לפנית יפנסי ביקש העמית להתחיל לקבל  .ב  
ית זקנה ופנסיה יעל רצונו לקבל פנס בבקשה להמרה להודיע לקרן רשאי

 351תשלומים, של  91של על בסיס הבטחת תקופת תשלום אלמנה ל
ובלבד שגילו בתום  תשלומים 521או של  תשלומים 391תשלומים, של 

סכום הפנסיה  ;93תקופת הפנסיה המובטחת המבוקשת לא יעלה על 
הראשון יחושב על ידי חלוקת הסכום הצבור  םתשלוהחודש עבור 

למין העמית, לשנת לידתו,  בנספח ב', המתאיםבמקדם ההמרה כמפורט 
, לגילה של בת זוגו, לתאריך באותו חודש תשלום ראשון 3-בלגילו 

לידתה, למינה ולשיעור פנסיית השאירים שנקבעה לאלמנה בבקשה 
 לתקופת הפנסיה המובטחת שנבחרה.ובהתאם  להמרה

נפטר פנסיונר כאמור לפני תום תקופת הפנסיה המובטחת, תשלם הקרן 
המרה, בתוספת השלמה ל הבקשבעור שנקבע יפנסיה בשאלמנתו ל

עד תום  אלמלא נפטר, פנסיונרל שהיתה משולמתית הזקנה ילסכום פנס
 כך: , אלא אם בחרה להוון את אותה השלמהפנסיה המובטחתה תקופת

עור יפנסיה בשההפרש שבין הסכום ההיוון יהיה שווה למכפלת  (3   
 שהיתה משולמתית הזקנה יסכום פנסלבין המרה ל הבקשבשנקבע 

מספר לפי , במקדם הקבוע בנספח ה' אלמלא נפטר פנסיונרל
פנסיה ה תקופתתום החודשים שנותרו מחודש ביצוע ההיוון ועד ל

 ;המובטחת

א, 91)ז( שבתקנה -יחולו הוראות תקנות משנה )ב(, )ד( ועל ההיוון  (5   
 בשינויים המחויבים;

, בין אם שולמה במהלכה השלמה עם תום תקופת הפנסיה המובטחת   
פנסיה אותה אלמנה תשלם הקרן ל אותה השלמה, כאמור ובין אם הוונה

 ;המרהל העור שנקבע בבקשישב

נפטר פנסיונר כאמור לפני תום תקופת הפנסיה המובטחת, ולא הותיר 
תשלם  או שאלמנתו נפטרה לפני תום תקופת הפנסיה המובטחת, ,אלמנה

 -המוטבים, ובאין מוטבים את יתרת חודשי הפנסיה המובטחת לידי  הקרן
 כך:יחושב התשלום החד פעמי  ;בתשלום חד פעמי ,היורשיםלידי 

, או 23אם הפנסיונר לא היוון חלק מן הפנסיה לפי הוראות תקנה   (3   
שביצע היוון כאמור אך הפטירה אירעה לאחר תום תקופת ההיוון 

הכפלת הפנסיה החודשית בגין חודש  על ידייחושב התשלום  -
הפטירה במקדם המבוסס על יתרת החודשים שנותרו עד תום 

 כקבוע בנספח ה'; ,תקופת הפנסיה המובטחת
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והפטירה  23אם הפנסיונר היוון חלק מן הפנסיה לפי הוראות תקנה   (5   
הכפלת  על ידייחושב התשלום  -אירעה לפני תום תקופת ההיוון 

שהיתה משתלמת לפנסיונר בחודש בו נפטר,  הפנסיה החודשית
 אלמלא ביצע את ההיוון, בהפרש בין שני אלה:

תום תקופת  המקדם המבוסס על יתרת החודשים שנותרו עד  .א    
 הפנסיה המובטחת, כקבוע בנספח ה';

, כשהוא מוכפל 23שיעור ההיוון, כמשמעותו בתקנה   .ב    
במקדם המבוסס על יתרת החודשים שנותרו עד תום תקופת 

 ההיוון, כקבוע בנספח ה';

למשך כל ימי חייו ללא הבטחת תקופת תשלום ו ית זקנה שתשולם ליפנס  .ג  
 םתשלוהחודש עבור סכום הפנסיה  ;לאלמנהתשלום ללא מינימלית ו

הראשון יחושב על ידי חלוקת הסכום הצבור במקדם ההמרה כמפורט 
באותו חודש  3-בבנספח ג', המתאים למין העמית, לשנת לידתו ולגילו 

 ;תשלום ראשון

יהיה  - 91גיל ל הגיעו ת זקנה לפנייפנסי ביקש העמית להתחיל לקבל  .ד  
על בסיס  ית זקנהיעל רצונו לקבל פנס בבקשה להמרה רןלקלהודיע  רשאי

 391תשלומים, או של  351תשלומים, של  91של הבטחת תקופת תשלום 
תשלומים, ובלבד שגילו בתום תקופת הפנסיה  521או של  תשלומים

 ;93המובטחת המבוקשת לא יעלה על 

הראשון יחושב על ידי חלוקת הסכום  םתשלוהחודש עבור סכום הפנסיה 
למין העמית, לשנת  כמפורט בנספח ד', המתאיםצבור במקדם ההמרה ה

, ובהתאם לתקופת הפנסיה באותו חודש תשלום ראשון 3-בלידתו, לגילו 
 המובטחת שנבחרה;

 תשלם הקרן פני תום תקופת הפנסיה המובטחת,נפטר פנסיונר כאמור ל
די לי -המוטבים, ובאין מוטבים את יתרת חודשי הפנסיה המובטחת לידי 

לפי הוראות יחושב התשלום החד פעמי  ;פעמי-, בתשלום חדהיורשים
 תקנת משנה )ב( לענין פנסיונר שנפטר ולא הותיר אלמנה.

ביקש העמית, במסגרת הבקשה להמרה, גם פנסיה ליתום של פנסיונר,   .ה  
תחושב הפנסיה כאמור בתקנה זו בהתאם למקדם המרה שיקבע אקטואר 

 זה, בהתחשב בפנסיה לאותו יתום;  הקרן לענין

הפנסיה ליתום של פנסיונר תהא בשיעור שייקבע בבקשה להמרה, ובלבד 
מפנסיית הזקנה ששולמה לפנסיונר ושסך הפנסיות  11%שלא יעלה על 

מפנסיית  311%המשולמות לאלמנה וליתומים של פנסיונר לא יעלו על 
 הזקנה שתשולם לפנסיונר.

החודש הראשון שבעדו תשתלם  -התשלום הראשון" בתקנה זו, "חודש   .ו  
 פנסיית זקנה לפי הוראות תקנה זו.

עמית שהמיר 
חלק מן 

הסכום הצבור 
 לפנסיה

המיר עמית לפנסיה חלק מן הסכום הצבור, יוסיפו לחול על העמית ועל הסכום  א.21
לענין עמית, ועל פנסיית הזקנה לה  ןהצבור שנותר לזכותו בקרן הוראות התקנו

 לענין פנסיונר. ןוא זכאי יחולו הוראות התקנוה
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פנסיית זקנה 
למי שקיבל 
 פנסיית נכות

מגיל הזכאות  שלוש שניםעמית אשר קיבל פנסיית נכות עד לגיל המוקדם ב  .23
ר בפנסיה מובטחת לפנסיית זקנה, או עד לגיל מאוחר מזה, לא יהא זכאי לבחו

זו יראו עמית שאלמלא הוראות  23תקנה  ; לענין)ד(-)ב( ו21תקנה לפי הוראות 
כעמית שקיבל  -היתה משתלמת לו פנסיית נכות בעד תקופה מסוימת  99תקנה 

 .פנסיית נכות בגין אותה תקופה

עמית שביקש 
פנסיית זקנה 

 ונפטר 

לפני החודש שבעדו היתה אמורה להשתלם  , ונפטרבקשה להמרה עמית הגיש  .25
 כללים אלה: יחולו  ,לראשונה פנסיית זקנה לו

יחולו על אלמנתו, העונה על  -הגיע העמית לגיל הזכאות לפנסיית זקנה   .א  
, ויראו אותה לענין התקנה 91הגדרת אלמנת עמית, הוראות תקנה 

 האמורה כאלמנת עמית לא פעיל;

יחולו על שאיריו הוראות  -לא הגיע העמית לגיל הזכאות לפנסיית זקנה   .ב  
 פרק ט';

 עמית שהגיש בקשה להמרה, ונפטר בחודש שבעדו היתה אמורה להשתלם לו  
לראשונה, תשולם הפנסיה בגין אותו חודש במלואה, ועל אלמנתו  פנסיית זקנה

 יחולו הוראות פרק זה.

עמית שהגיע 
לגיל הזכאות 
לפנסיית זקנה 

 ונפטר

הגיש בקשה להמרה, שנפטר עמית שהגיע לגיל הזכאות לפנסיית זקנה, מבלי   .21
, ויראו 91יחולו על אלמנתו, העונה על הגדרת אלמנת עמית, הוראות תקנה 

 .אותה לענין התקנה האמורה כאלמנת עמית לא פעיל

תקופת 
תשלום 

 פנסיית הזקנה

פנסיית הזקנה תשולם לפנסיונר למשך כל ימי חייו, תשולם לאלמנתו, לאחר   .22
כל עוד מתקיימים  -יתום של פנסיונר , ותשולם ללמשך כל ימי חייה -פטירתו 

 או יתום של פנסיונר אלמנת פנסיונר ,; נפטרו פנסיונרהתנאים להכרה בו ככזה
 במהלך חודש פלוני, תשולם הפנסיה בגין אותו חודש במלואה.

זכאותם של 
אלמנה ושל 
יתום של 

פנסיונר 
 לפנסיה

עבור  פרק זה,, לפי הוראות לפנסיה םזכאייהיו  ויתום של פנסיונר אלמנה  .22
 פטירתו של הפנסיונר.שלאחר חודש  חודשב 3-ההתקופה שמ

פנסיית זקנה 
הנמוכה 

מפנסיית 
 מינימום

עמית שביקש לקבל פנסיית זקנה לפי הוראות פרק זה, והפנסיה החודשית לה   .29
הכספים בערך הוא זכאי נמוכה מפנסיית מינימום, יהא רשאי לבחור בין קבלת 

ודחיית מועד  חזרה מהבקשה שביקש כאמור י"ב לביןפדיון לפי הוראות פרק 
הפנסיה  -תחילת קבלת פנסיית הזקנה; לענין זה, "הפנסיה החודשית" 

החודשית מהקרן המחושבת לפי הוראות פרק זה, בצירוף הפנסיה החודשית 
 .המשתלמת לעמית ממבטחים החדשה

פנסיית זקנה 
מוגדלת לפני 
גיל הזכאות 

 לפנסיית זקנה

באשה  - 99ת המבקש להתחיל לקבל פנסיה זקנה לפני הגיעו לגיל עמי  .א א.29
בגבר, יהיה רשאי לבקש כי פנסיית הזקנה שתשתלם לו עד הגיעו או 

בגבר )בתקנה זו: "גיל הזקנה"(, תוגדל לפי הוראות באשה או  - 93לגיל 
סעיף זה, וכי פנסיית הזקנה שתשולם לו מגיל הזקנה ואילך תופחת 

 הוראות סעיף זה, אם התקיימו בו כל אלה:בהתאם, לפי 

-)ב( ו21העמית לא בחר לקבל פנסיה מובטחת לפי הוראות תקנה   (3   
)ד( ולא ביקש לבצע היוון של חלק מהפנסיה החודשית שלו לפי 
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 ;23הוראות תקנה 

פנסיית הזקנה המופחתת שתשולם לעמית מגיל הזקנה ואילך,   (5   
בתוספת פנסיית הזקנה שתשולם המחושבת לפי הוראות תקנה זו, 

לו מאותו גיל ואילך ממבטחים החדשה, לא תפחת משני שלישים 
מפנסיית הזקנה שתשתלם לעמית עד הגיעו לגיל הזקנה לפי 

שני שלישים מפנסיית הזקנה  הוראות תקנת משנה )ג( בתוספת
 שתשתלם לו עד הגיעו לאותו גיל ממבטחים החדשה;

חתת שתשולם לעמית מגיל הזקנה סכום פנסיית הזקנה המופ  (1   
ואילך, המחושבת לפי הוראות תקנה זו, בתוספת פנסיית הזקנה 
שתשולם לו מאותו גיל ואילך ממבטחים החדשה, לא יפחת 

 משכר המינימום;

 בשלוש שניםקיבל פנסיית נכות עד לגיל המוקדם העמית לא   (2   
 ;מגיל הזכאות לפנסיית זקנה, או עד לגיל מאוחר מזה

נערך לעמית חיתום כתנאי לאישור קבלת פנסיה מוגדלת לפי   (2   
הוראות תקנה זו, והקרן אישרה כי בהתאם לתוצאות החיתום ניתן 
לאפשר לעמית קבלת פנסיה כאמור; לצורך ביצוע חיתום כאמור 
בפסקה זו, הקרן רשאית לדרוש מן העמית לערוך בדיקות, לחתום 

או מסמכים נוספים על הצהרת בריאות ולהמציא כל מידע אחר 
 שהקרן סבורה כי הם נוגעים לענין.

בחר העמית בפנסיית זקנה מוגדלת לפי הוראות תקנה זו, יקבע בבקשה   .ב  
להמרה את סכום פנסיית הזקנה שתשתלם לו עד לגיל הזקנה, בכפוף 

 להוראות אלה:

 התקיימו כל התנאים המפורטים בתקנת משנה )א(;   (3   

סכום פנסיית הזקנה המוגדלת שתשולם לעמית עד גיל הזקנה לא   (5   
 ;ההכנסה הקובעת לנכות ושאיריםיעלה על 

פנסיית הזקנה שתשתלם לעמית עד הגיעו לגיל הזקנה, לפי הוראות   .ג  
תקנה זו, תהא פנסיית הזקנה המוגדלת שבחר העמית כאמור בתקנת 

 משתי אלה:משנה )ב( ובכפוף להוראות תקנה זו, והיא תורכב 

תוספת לפנסיה שתחושב כחלק מן הסכום הצבור לזכותו של   (3   
העמית )בתקנת משנה זו: "חלק הסכום הצבור המיועד 
לתוספת"(, כשהוא מחולק במקדם הקבוע לגבי העמית בנספח 

בחודש  3-בלגילו ו , המתאים למין העמית, לשנת לידתו3ד'
 תשלום הפנסיה הראשון;

, ולענין הוראות 21פנסיית זקנה שתחושב לפי הוראות תקנה   (5   
אותה תקנה יראו את הסכום הצבור שלגביו נערך חישוב הפנסיה 
ככל הסכום הצבור לזכות העמית, בניכוי חלק הסכום הצבור 

 המיועד לתוספת.

ממועד הגיעו של העמית לגיל הזקנה ואילך תשתלם לו פנסיית הזקנה   .ד  
 (.5בתקנת משנה )ג()שחושבה כאמור 
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נפטר פנסיונר שפנסיית הזקנה המשתלמת לו חושבה לפי הוראות תקנה   .ה  
זו, יחושבו הפנסיות שישתלמו לאלמנתו וליתומיו בהתאם לשיעורים 
שנקבעו עבורם בבקשה להמרה, ככל שנקבעו כאלה, המוכפלים 

(, אף אם העמית 5בפנסיית הזקנה שחושבה כאמור בתקנת משנה )ג()
 לפני הגיעו לגיל הזקנה. נפטר

היוון פנסיית 
 זקנה

יהיה , 91זקנה וטרם הגיע לגיל עמית המבקש להתחיל לקבל פנסיית   .א  .23
: "שיעור בתקנה זו) מהפנסיה החודשית שלו 52%רשאי להוון עד 

, אם אינו : "תקופת ההיוון"(בתקנה זו) ,שנים 2לתקופה של עד ההיוון"( 
א או אם ביצע את מלוא 23וראות תקנה זכאי להוון חלק מן הפנסיה לפי ה

א, והוא מבקש לבצע היוון 23ההיוון שהיה זכאי לבצע לפי הוראות תקנה 
לפי הוראות תקנה זו מתוך הפנסיה שהוא זכאי לה לאחר ביצוע ההיוון 

 .א23לפי הוראות תקנה 

בקשה להיוון  לפנסיה;מעמד הגשת הבקשה הבקשה להיוון תוגש ב  .ב  
יכולה להיות מוגשת לקרן פעם אחת בלבד, במועד האמור, והעמית יכול 

 לחזור בו ממנה כל עוד לא קיבל את סכום ההיוון.

סכום ההיוון יהיה שווה למכפלת סכום פנסיית הזקנה החודשית לה היה   .ג  
זכאי העמית במועד תשלום סכום ההיוון, אלמלא ביקש לבצע את ההיוון, 

מינו של העמית, לפי ) ההיוון המבוקש ובמקדם הקבוע בנספח ח'בשיעור 
; , ולפי תקופת ההיוון(ההיוון תשלום סכום וגילו במועד שנת לידתו

)ב( או )ד(, יחושב 21ביקש העמית גם פנסיה מובטחת לפי הוראות תקנה 
סכום ההיוון כאמור לעיל, אך במקום המקדם הקבוע בנספח ח' יובא 

 .ע בנספח ה' )לפי תקופת ההיוון(בחשבון המקדם הקבו

המשולמת  עם פנסיית הזקנה החודשית ביחדסכום ההיוון ישולם לעמית   .ד  
 לראשונה. לו

פנסיה חודשית שהיתה מגיעה ה את הפנסיונרבמשך תקופת ההיוון יקבל   .ה  
 .ההיווןמופחתת בשיעור , כשהיא לו אלמלא ההיוון

מתום תקופת ההיוון תשלם הקרן לפנסיונר את מלוא הפנסיה לה היה   .ו  
 .אלמלא ההיוון ,ןהתקנוהוראות פי לזכאי 

 לא ישתנהמיום ששולם ו ,פנסיונר יהיה סופיל שישולםהסכום המהוון   .ז  
 .שינויים במדדעקב לרבות  מכל סיבה שהיא,

מגיל  שלוש שניםעמית אשר קיבל פנסיית נכות עד לגיל המוקדם ב  .ח  
הזכאות לפנסיית זקנה, או עד לגיל מאוחר מזה, לא יהא זכאי להיוון 

)ח( זו יראו עמית שאלמלא 23; לענין תקנה בהתאם להוראות תקנה זו
 -היתה משתלמת לו פנסיית נכות בעד תקופה מסוימת  99הוראות תקנה 

 .כעמית שקיבל פנסיית נכות בגין אותה תקופה

ולא בחר בפנסיה  לפי הוראות תקנה זות זקנה יפנסינפטר פנסיונר שהיוון   .ט  
בטרם תמה תקופת  )ב(, והפטירה אירעה21מובטחת לפי הוראות תקנה 

תה הפנסיה שהיאת  ןתקבל אלמנתו הזכאית לפנסיה לפי התקנו, ההיוון
 ;היווןהאלמלא בוצע  מקבלת

ובחר בפנסיה  לפי הוראות תקנה זות זקנה ינפטר פנסיונר שהיוון פנסי
בטרם תמה תקופת  )ב(, והפטירה אירעה21מובטחת לפי הוראות תקנה 
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 .)ב(21יחולו על הפנסיה שתשתלם לאלמנתו הוראות תקנה  ,ההיוון

היוון פנסיית 
זקנה העולה 
על סכום 

הקצבה 
 המזערי

עמית הזכאי לבקש מן הקרן פנסיית זקנה, ופנסיית הזקנה הכוללת שהוא   .א א.23
עולה, במועד ההיוון המבוקש לפי הוראות תקנה זו, על סכום זכאי לה 

הקצבה המזערי, רשאי להוון את חלק הפנסיה החודשית שלו השווה 
 להפרש המותר.

 )ז(-על היוון לפי הוראות תקנה זו יחולו הוראות תקנות משנה )ב(, )ד( ו  .ב  
 .23של תקנה 

סכום ההיוון לפי תקנה זו יהא שווה להפרש המותר, כשהוא מוכפל   .ג  
חושב יבמקדם ההמרה לפי הנספח המתאים מבין נספחים א' עד ד', לפיו 

 .21סכום פנסיית הזקנה החודשית לפי הוראות תקנה 

היוון פנסיית זקנה לפי הוראות תקנה זו אינו גורע מזכותו של עמית   .ד  
 ובכפוף לתנאיה. 23אות תקנה לבקש היוון פנסיה לפי הור

 -בתקנה זו   .ה  

ההפרש בין פנסיית הזקנה הכוללת לבין סכום  -"ההפרש המותר" 
הקצבה המזערי, אך לא יותר מסכום פנסיית הזקנה החודשית לה זכאי 

 העמית מן הקרן, והכל במועד ההיוון המבוקש;

שירותים לחוק הפיקוח על  51כהגדרתו בסעיף  -"סכום קצבה מזערי" 
 ;5112-פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה

פנסיית הזקנה החודשית לה זכאי העמית מן  -"פנסיית הזקנה הכוללת" 
הקרן, בתוספת סך קצבאות הזקנה החודשיות להן זכאי העמית מכל קופת 

 גמל אחרת, ממעבידו או מאוצר המדינה, והכל במועד ההיוון המבוקש.
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פנסיית הסכום הבסיסי לנכות ופנסיית הבסיסי לחישוב הסכום ': חפרק  
 שאירים

החודש בו התקבלו לראשונה דמי גמולים בקרן בגין  - "חודש הבסיס, "בפרק זה  .29 הגדרות
העמית, ואם לאחר החודש האמור לא התקבלו בקרן דמי גמולים בגין העמית 

החודש הראשון שבתכוף  -חודשים או יותר  שנים עשרבמשך תקופה רצופה של 
לאחר התקופה האמורה שבו התקבלו דמי גמולים בקרן בגין העמית, והכל 

 .25 הנבכפוף להוראות תק

 -פרק זה 
למטרת חישוב 

 בלבד

בכל חודש  הוראות פרק זה נועדו לצורך עריכת חישובי סכומי פנסיות בסיסיים,  .21
והן אינן קובעות, כשלעצמן, זכאות לפנסיית נכות או לפנסיית  התייחסות,

תיקבע לפי לפנסיית נכות ושאירים; זכאות עמית ושאיריו לפנסיית שאירים 
 י'.-הוראות פרקים ט' ו

חישוב הסכום 
הבסיסי 
 לפנסיה

בכל חודש התייחסות יחושבו הסכום הבסיסי לפנסיית שאירים והסכום הבסיסי   .21
על ידי הכפלת ההכנסה הקובעת לנכות ושאירים י הענין, לפנסיית נכות, לפ

במקדם הקבוע בנספח ו', לפי מין העמית, מסלול הביטוח  בחודש ההתייחסות
, ולענין החל על העמית במועד האירוע המזכה וגיל העמית בחודש הבסיס

 ,משולב מוטה חסכון במסלול, שאירים במסלול עתיר חסכוןחישוב פנסיית 
גם  -ובמסלול ביטוח שאירים מופחת במסלול חסכון מרבי לפרישה מוקדמת 
 לפי סוג השאיר לגביו מחושבת הפנסיה.

 ]בוטלה[  .23 

השפעת 
החזרת כספי 

תגמולים 
 חלקית

ה, לענין עמית שהוחזר לו חלק מכספי התגמולים ז ןעל אף האמור בתקנו  .25
תום שבתכוף לאחר הראשון שהופקדו בגינו בקרן יהיה חודש הבסיס החודש 

ואם לאחר החודש , שבו התקבלו דמי גמולים בקרן בגין העמית תקופת ההחזרה
האמור לא התקבלו בקרן דמי גמולים בגין העמית במשך תקופה רצופה של 

ת שנים עשר תקופהחודש הראשון שבתכוף לאחר  -ותר חודשים או י שנים עשר
ין העמית; למען הסר ספק, האמורה שבו התקבלו דמי גמולים בקרן בג החודשים

האמור בסעיף זה לא יחול לענין החזרת כספי תגמולים למעסיקו של העמית או 
התקופה שבגינה הופקדו  -; לענין זה, "תקופת ההחזרה" למי שהיה מעסיקו

 .בקרן כספי התגמולים שהוחזרו לעמית

 [אינה מוקצית]  .21 
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 ת זקנהיהזכאות לפנסיעמית שנפטר לפני גיל שאירי פנסיה ל': טפרק  

זכאות שאירי 
עמית פעיל 

 לפנסיה

יהיו שאיריו זכאים לפנסיית  ,לאחר מועד הצטרפותו לקרן עמית פעילנפטר   .22
ולהוראות פרק  )ב(51-( ו5)ב-( ו3)ב32, )ג(31 ותשאירים, בכפוף להוראות תקנ

לפי הוראות  זה, אם היה עמית פעיל בתכוף לפני פטירתו והוא הוכר ככזה
 , ובלבד שבמועד הפטירה טרם הגיע לגיל הזכאות לפנסיית זקנה.ןהתקנו

עובד שהחל 
לעבוד אצל 

מעסיק 
שהתחייב 

לבטח אותו 
 בקרן

לענין פרק זה, ולענין זה בלבד, יראו עובד שכיר שהתקיימו בו שני אלה גם יחד   .22
 כעמית פעיל:

בתכוף לפני פטירתו הוא עבד כשכיר אצל מעסיק שהתחייב כלפי הקרן,   .א 
ממועד תחילת  אותו עובד שכירלפני מועד הפטירה, לבטח בה את 

המבוטח  ודמי גמולים בגין מלוא שכר ואצלו, ולהפקיד בה בגינ ועבודת
 לפנסיה, בהתאם להסכם העבודה החל על המעסיק;

, לפני פטירתו של העובד, כי שניתנה בכתב הודעת מעסיקהתקבלה בקרן   .ב  
העובד הועסק אצל אותו מעסיק במועד  אותו עובד החל לעבוד אצלו,

בגין תקופת העבודה לגביה התחייב המעסיק ודמי הגמולים  פטירתו
ימים ממועד תחילת עבודתו של העובד  91בתוך  הופקדו בקרן כאמור

הודעה בה מפורטים שמו  -; לענין זה, "הודעת מעסיק" אצל אותו מעסיק
 ;ומועד תחילת עבודתו של העובד, מס' ת.ז. שלו ושכרו המבוטח

לענין חישוב הפנסיה בגין עובד שכיר שנפטר כאמור יראו אותו כמי שהיה   
מבוטח במסלול הכללי, אלא אם הודיע לקרן, לפני פטירתו, על בחירתו 

 במסלול ביטוח אחר;

שולמו לקרן בגין הנפטר דמי  ולא, עצמי לדעתאיבוד  עקבהפטירה  היתה  .29 תנאי
ההצטרפות או ממועד חידוש ממועד חודשים לפחות, שיימנו  35גמולים בגין 

, תהא אלמנת העמית, והיא המעמד כעמית פעיל, לפי המאוחר, ועד הפטירה
, ויראו אותה, לענין 91בלבד, זכאית לפנסיה המחושבת לפי הוראות תקנה 

 .עמית לא פעיל התקנה האמורה, כאלמנת

תקופת 
 אכשרה

כי אירעו  קבערופא הקרן מום שמתאונה או מ ,הפטירה כתוצאה ממחלה היתה  .23
מעמדו כעמית חידוש לפני הצטרפות העמית לקרן או מועד לפני  או כי החלו

במעמד  םחודשי 91תקופת אכשרה של  ולא התקיימה לפי המאוחר, בקרן, פעיל
ממועד חידוש המעמד או  לקרן ההצטרפות מועדמ עמית פעיל בקרן, שיימנו

, תהא אלמנת העמית, והיא בלבד, הפטירה יום ועד ,, לפי המאוחרכעמית פעיל
, ויראו אותה, לענין התקנה 91זכאית לפנסיה המחושבת לפי הוראות תקנה 

 .האמורה, כאלמנת עמית לא פעיל

חישוב פנסיה 
לשאירי עמית 

 פעיל

בהתבסס  הפנסיה לשאירי עמית פעיל תחושב, 13להוראות תקנה בכפוף   .א  .29
על הסכום הבסיסי לפנסיית שאירים שחושב לפי הוראות פרק ח' לגבי 
חודש ההתייחסות שבו חל מועד האירוע המזכה )בפסקה )א( זו: "הסכום 

 כך: הבסיסי"(

 ;מן הסכום הבסיסי 91%לפנסיה בשיעור של תהא זכאית  אלמנה  (3  

יתום מהורה יחיד יהיו זכאים לפנסיה בשיעור ויתום משני הורים  (א5   
מי  -מן הסכום הבסיסי; לענין זה, "הורה יחיד"  311%של 

 ;הותיר אחריו אלמנהלא  שבמועד פטירתו
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מן הסכום  11%כל יתום אחר יהא זכאי לפנסיה בשיעור של   (5   
 ;הבסיסי

 .מן הסכום הבסיסי 51%כל הורה יהא זכאי לפנסיה בשיעור של   (1   

, הורה של עמית המבוטח במסלול עתיר בתקנת משנה )א(על אף האמור   .ב  
או במסלול חסכון מרבי לפרישה  , במסלול ביטוח שאירים מופחתחסכון

 לא יהא זכאי לפנסיית שאירים. מוקדמת

שיעור  -הפנסיה הכולל המשולם לכל שאירי העמית גם יחד )להלן  סכום  .ג  
 המרבי; הסכוםהפנסיה הכולל( לא יעלה על 

פנסיית השאירים  סכוםהמרבי, יהיה  הסכוםהפנסיה הכולל על  סכוםעלה 
פנסיית השאירים לאלמנה לבין  סכוםלאלמנה ללא שינוי, וההפרש בין 

המרבי יחולק שווה בשווה בין היתומים הזכאים לפנסיה, ובלבד  הסכום
הסכום המחושב לגביו בהתאם הפנסיה ליתום לא יעלה על  סכוםש
 ;משנה )א(הקבוע לגביו בתקנת שיעור ל

בפסקה הפנסיה המשתלם לאלמנה וליתומים גם יחד כאמור  סכוםפחת 
המרבי, יחולק ההפרש שווה בשווה בין ההורים  הסכוםמן הקודמת 

עלה על הסכום הפנסיה להורה לא י שסכוםהזכאים לפנסיה, ובלבד 
 המחושב לגביו בהתאם לשיעור הקבוע לגביו בתקנת משנה )א(;

פנסיות  סכומיעה זכאותו של אחד השאירים לפנסיה, יחושבו פק
 השאירים מחדש לפי הוראות תקנה זו;

מן הסכום הבסיסי לפנסיית  351% -המרבי"  הסכוםלענין תקנה זו, "
, בהתבסס על חודש ההתייחסות המחושב לפי הוראות פרק ח' שאירים

 .ליתוםשבו חל מועד האירוע המזכה, לצורך חישוב פנסיית שאירים 

סכום כל הפנסיות המשולמות לשאירי העמית לא יעלה על סכום השווה   .ד  
בחודש שקדם לחודש  מההכנסה הקובעת לנכות ושאירים 311%-ל

, ההכנסה הקובעת כאמורהפטירה; עלה סכום הפנסיות האמורות על 
 .תוקטן הפנסיה של כל אחד מן השאירים בהתאמה

של העמית הפעיל, במועד פטירתו, על הערך  המתוקן עלה הסכום הצבור  .ה  
המשתלמות  פנסיות השאירים יוגדלוהמהוון של פנסיות השאירים, 

לבין הערך המהוון  המתוקןביחס שבין הסכום הצבור  לאלמנה וליתומים
 של פנסיות השאירים;

 -בתקנת משנה זו 

הסכום הצבור, בניכוי סכום הפנסיה להורה,  -"הסכום הצבור המתוקן" 
שהוא מוכפל במקדם הקבוע בנספח ז', המתאים למין ההורה, שנת כ

 לידתו וגילו במועד חישוב הפנסיה;

 סכומם של כל אלה: -"הערך המהוון של פנסיות השאירים" 

, ז'הפנסיה לאלמנה, כשהוא מוכפל במקדם הקבוע בנספח סכום   (3   
 ;המתאים למין האלמנה, שנת לידתה וגילה במועד חישוב הפנסיה
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כשהוא  ,המובאים בחשבון יתומיםכל אחד מן הלסכום הפנסיה   (5   
למספר החודשים  , המתאיםה'מוכפל במקדם הקבוע בנספח 

שיחלפו מן החודש בו חושבה הפנסיה ועד להגיעו של היתום לגיל 
 - לענין זה, "היתומים המובאים בחשבון" ;53

בן אם יש יתום אחד שאינו בן מוגבל, ואין יתום שהוא   .א    
 יתום אחד; -מוגבל 

אם יש יותר מיתום אחד שאינו בן מוגבל, ואין יתום שהוא בן   .ב    
שני היתומים הצעירים, ולענין פסקה זו יובא  -מוגבל 

בחשבון סכום הפנסיה שהיתה משתלמת להם אילו היו 
 היתומים היחידים;

הצעיר  -אם יש יתום אחד שהוא בן מוגבל ויתומים נוספים   .ג    
 היתומים הנוספים;מבין 

 -אם יש יותר מיתום אחד שהוא בן מוגבל ויתומים נוספים   .ד    
 לא יובא בחשבון אף יתום;

הערך המהוון של הפנסיה ליתום שהוא בן מוגבל, בסכום שהיה   (1   
משתלם לו אילו היה היתום היחיד, כפי שחושב על ידי אקטואר 

 .31הקרן בהתאם להוראות תקנה 

 ךנמובחודש התשלום הראשון  של כל פנסיות השאיריםסכומן היה   .ו  
הוראות יוחזרו הכספים בגינו של העמית שנפטר לפי  ,ית מינימוםימפנס

, ושאיריו לא יהיו זכאים לפנסיית שאירים, על אף האמור בכל פרק י"ב
  ;ןהוראה אחרת בתקנו

סכומן של כל פנסיות  -זה, "סכומן של כל פנסיות השאירים"  לענין
השאירים, ואם שאירי העמית זכאים בגינו גם לפנסיית שאירים ממבטחים 

יתווסף לאותו סכום גם סכומן של כל פנסיות השאירים  -החדשה 
 .מבטחים החדשה ןהמשתלמות בגינו לפי הוראות תקנו

זכאות לפנסיה 
לאלמנת עמית 

לא פעיל 
ולאלמנת 

עמית שחל 
עליו מסלול 
 פנסיית יסוד

תהיה אלמנתו,  ,או עמית שחל עליו מסלול פנסיית יסוד נפטר עמית לא פעיל  .21
 .91המחושבת לפי הוראות תקנה  הלפנסי תכאיוהיא בלבד, ז

חישוב פנסיה 
לאלמנת עמית 

לא פעיל, 
לאלמנת עמית 

שחל עליו 
מסלול פנסיית 
יסוד ולאלמנת 

עמית פעיל 
לגיל  שהגיע

הזכאות 
 לפנסיית זקנה

, לאלמנת עמית שחל עליו מסלול פנסיית יסוד הפנסיה לאלמנת עמית לא פעיל  .91
תחושב על ידי חלוקת  ולאלמנת עמית פעיל שהגיע לגיל הזכאות לפנסיית זקנה

הסכום הצבור הרשום לזכותו של העמית בקרן, במקדם ההמרה הקבוע בנספח 
 ת לידתה, ולגילה בעת פטירת העמית;ז' המתאים למינה של האלמנה, לשנ

יוחזרו  ,ית מינימוםיה מפנסנמוכ כאמורהקובעת לאלמנת עמית  היפנסההיתה 
על אף , הוראות פרק י"בהכספים בגינו של העמית שנפטר לפי מלוא לאלמנה 

והיא לא תהא זכאית לפנסיית שאירים, על אף האמור בכל )א(, 92הוראת תקנה 
אם ביקשה לקבל פנסיית שאירים המחושבת לפי  , אלאןהוראה אחרת בתקנו
 יתר הוראות תקנה זו;
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הפנסיה המחושבת לפי  -הקובעת לאלמנת עמית כאמור"  היפנסלענין זה, "ה
אותה  -הוראות תקנה זו, ואם האלמנה זכאית גם לפנסיה ממבטחים החדשה 

 .פנסיה בתוספת הפנסיה לה היא זכאית ממבטחים החדשה

היוון פנסיית 
ים שאיר

המשתלמת 
 לאלמנה

ובמועד הגשת  ,לפי הוראות פרק זה שאיריםלקבל פנסיית  ביקשה אלמנה  .א א.91
 52%להוון עד  תרשאי א האלמנההת ,91הבקשה לפנסיה טרם מלאו לה 

לתקופה : "שיעור ההיוון"( בתקנה זו) מפנסיית השאירים לה היא זכאית
ובלבד שסכום הפנסיה לה  ,: "תקופת ההיוון"(בתקנה זו)שנים  2של עד 

לא יפחת  לאחר ההיוון, כאמור בתקנת משנה )ה( תזכאי האלמנה האת
 מינימום.משכר ה

בקשה  לפנסיית שאירים;מעמד הגשת הבקשה הבקשה להיוון תוגש ב  .ב  
עם אחת בלבד, במועד האמור, להיוון יכולה להיות מוגשת לקרן פ

 את סכום ההיוון. הממנה כל עוד לא קיבל הלחזור ב היכול והאלמנה

החודשית לה  השאיריםסכום ההיוון יהיה שווה למכפלת סכום פנסיית   .ג  
לבצע  הבמועד תשלום סכום ההיוון, אלמלא ביקש אלמנהה תה זכאיתהי

לפי ) 3נספח ח'את ההיוון, בשיעור ההיוון המבוקש ובמקדם הקבוע ב
, ולפי ההיוון תשלום סכום במועד הוגיל ה, שנת לידתאלמנהשל ה המינ

פנסיה מובטחת לפי להאלמנה  ; הוכרה זכאותה שלתקופת ההיוון(
ב, יחושב סכום ההיוון כאמור לעיל, אך במקום המקדם 91הוראות תקנה 

יובא בחשבון המקדם הקבוע בנספח ה' )לפי תקופת  3נספח ח'הקבוע ב
 ההיוון(.

החודשית, תוך  שאיריםעם פנסיית ה ביחד סכום ההיוון ישולם לאלמנה  .ד  
 לראשונה. שאיריםחודשיים ממועד תשלום פנסיית ה

חודשית שהיתה הפנסיה ה אלמנה אתהקבל תבמשך תקופת ההיוון   .ה  
 .ההיווןמופחתת בשיעור , כשהיא אלמלא ההיוון המגיעה ל

ה תאת מלוא הפנסיה לה הי אלמנהתקופת ההיוון תשלם הקרן ל מתום  .ו  
 .אלמלא ההיוון ,ןהתקנו הוראות פיל תזכאי

 לא ישתנהמיום ששולם ו ,יהיה סופי אלמנהל שישולםהסכום המהוון   .ז  
 .שינויים במדדעקב לרבות  מכל סיבה שהיא,

פנסיה 
מובטחת 
 לאלמנה

תהא רשאית  ,לפי הוראות פרק זה שאיריםלקבל פנסיית  ביקשה אלמנה  .א ב.91
 91של על בסיס הבטחת תקופת תשלום  לאלמנה הילקבל פנס לבקש

תשלומים,  521או של  תשלומים 391תשלומים, של  351תשלומים, של 
 ובלבד שהתקיימו בה כל אלה:

גילה של האלמנה בתום תקופת הפנסיה המובטחת המבוקשת לא   (3   
 ;92יעלה על 

האלמנה עמדה לבדיקות רפואיות, חתמה על הצהרת בריאות   (5   
לפי דרישת  והמציאה כל מידע או מסמך שנדרשה להמציאם, והכל

החברה ובהתאם לשיקולי החברה; עלות הבדיקות הרפואיות 
כאמור בפסקה זו תמומן בידי האלמנה, לפי תעריף שתקבע 

 החברה;
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בקשתה של האלמנה לפנסיה מובטחת כאמור בתקנה זו אושרה   (1   
 בידי החברה.

הפנסיה לאלמנה שהוכרה זכאותה לפנסיה מובטחת לפי הוראות תקנה זו   .ב  
תהא שווה לפנסיה שהיתה משתלמת לה אלמלא הוכרה זכאותה כאמור, 

המקדם  -כשהיא מוכפלת במקדם התיקון; לענין זה, "מקדם התיקון" 
בחודש  3-ב ה, לגילה, לשנת לידתהאלמנהלמין  המתאים בנספח ז',

, המתאים לאותם 3מחולק במקדם בנספח ז' כשהוא, התשלום הראשון
 נתונים ולתקופת הפנסיה המובטחת שנבחרה.

את  תשלם הקרן פני תום תקופת הפנסיה המובטחת,ל האלמנה הנפטר  .ג  
לידי  -המוטבים, ובאין מוטבים יתרת חודשי הפנסיה המובטחת לידי 

לפי הוראות יחושב התשלום החד פעמי  ;פעמי-, בתשלום חדהיורשים
)ב( לענין פנסיונר שנפטר ולא הותיר אלמנה, בשינויים 21תקנה 

 המחויבים.

הוראות 
כלליות לענין 

פנסיית 
 שאירים

שאירי עמית פעיל ואלמנת עמית לא פעיל יהיו זכאים לפנסיה בעד   .א  .93
 התקופה שמהחודש שלאחר חודש הפטירה ולאחריו.

 -ימי חייהם; נישאה אלמנה הפנסיה לאלמנה ולהורה תשולם למשך כל   .ב  
 לא תפקע עקב כך זכותה לפנסיה.

, כולל בגין 53הפנסיה ליתום של עמית פעיל תשולם עד להגיעו לגיל   .ג  
 , או כל עוד הינו בן מוגבל.53חודש הגיעו לגיל 

השאיר אחריו העמית מספר אלמנות תחלק הקרן ביניהן את הפנסיה   .ד  
נפטרה אלמנה, לא  ;זה, שווה בשווההמגיעה לאלמנה לפי הוראות פרק 

 תשונה עקב כך הפנסיה המשתלמת לאלמנות האחרות.

 חלוקת הפנסיה בין שאירים מאותו סוג תהיה בחלקים שווים.  .ה  

תשלום פנסיה ליתומים ייעשה באמצעות האלמנה; אם האלמנה אינה   .ו  
תשולם הפנסיה ליתומים באמצעות אפוטרופוס  -אימם של היתומים 

 כדין. שמונה

  



 
 

 
 (5132בדצמבר 13) ותשע" ,בטבת י"ט מיום בתוקף

 

41 

 פנסיית נכות': יפרק  

זכאות עמית 
פעיל לפנסיית 

 נכות

-)ב( ו51, )ג(31 ותלפנסיית נכות, בכפוף להוראות תקניהיה זכאי עמית פעיל   .95
 ולהוראות פרק זה, אם התקיימו בו כל אלה גם יחד: א13

הוא היה עמית פעיל בתכוף לפני מועד האירוע המזכה והוכר ככזה לפי   .א  
 ;ןהתקנוהוראות 

 ]בוטלה[   .ב  

 ועדה רפואית הכירה בו כנכה.  .ג  

עובד שהחל 
לעבוד אצל 

מעסיק 
שהתחייב 

לבטח אותו 
 בקרן

לענין פרק זה, ולענין זה בלבד, יראו עובד שכיר שהתקיימו בו שני אלה גם יחד   .91
 כעמית פעיל:

בתכוף לפני מועד האירוע המזכה הוא עבד כשכיר אצל מעסיק   .א 
אותו שהתחייב כלפי הקרן, לפני מועד האירוע המזכה, לבטח בה את 

דמי גמולים  ואצלו, ולהפקיד בה בגינ וממועד תחילת עבודת שכיר עובד
המבוטח לפנסיה, בהתאם להסכם העבודה החל על  ובגין מלוא שכר

 המעסיק;

, לפני מועד האירוע המזכה, שניתנה בכתב הודעת מעסיק התקבלה בקרן  .ב  
העובד הועסק אצל אותו מעסיק במועד כי אותו עובד החל לעבוד אצלו, 

בגין תקופת העבודה לגביה התחייב ודמי הגמולים האירוע המזכה, 
ימים ממועד תחילת עבודתו של  91בתוך הופקדו בקרן  המעסיק כאמור

הודעה בה  -ן זה, "הודעת מעסיק" ; לעניהעובד אצל אותו מעסיק
 מפורטים שמו של העובד, מס' ת.ז. שלו ושכרו המבוטח;

לענין חישוב פנסיית הנכות לעובד כאמור יראו אותו כמי שהיה מבוטח   
במסלול הכללי, אלא אם הודיע לקרן, לפני מועד האירוע המזכה, על בחירתו 

 במסלול ביטוח אחר.

תקופת 
 אכשרה

כי אירעו  קבערופא הקרן מום שמתאונה או מ ,כתוצאה ממחלה הנכות היאאם   .92
מעמדו כעמית חידוש לפני הצטרפות העמית לקרן או מועד לפני  או כי החלו

 תותנה הזכאות לפנסיה לפי הוראות פרק זה בקיום לפי המאוחר, בקרן, פעיל
ממועד  במעמד עמית פעיל בקרן, שיימנו םחודשי 91תקופת אכשרה של 

 ועד ,, לפי המאוחרממועד חידוש המעמד כעמית פעילאו  לקרן ההצטרפות
 .מועד האירוע המזכה

מועד תחילת 
הזכאות 

 לפנסיית נכות

 שלאחר מועד האירוע המזכה, ולענין 93-ה ביום הזכאות לפנסיית נכות תחל  .92
עמית שהיה זכאי לפנסיית נכות בעד תקופה שהסתימה ששה חודשים לפני 

יום הראשון שלאחר מועד האירוע ב -מועד האירוע המזכה או לאחר מכן 
 .המזכה

דחיית 
תשלומי 

פנסיית נכות 
לבקשת 

 העמית

, רשאי עמית לבקש כי פנסיית הנכות תתחיל 92על אף הוראות תקנה   .א א.92
ולהודיע על כך  יותר ממועד תחילת הזכאות להשתלם לו במועד מאוחר

 , ובלבד שהתקיימו כל אלה:למעסיקו

חודשים ממועד  35-תחילת התקופה הנדחית לא תהא מאוחרת מ  (3  
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 ;92תחילת הזכאות לפי הוראות תקנה 

הועדה הרפואית הכירה בעמית כנכה גם לענין התקופה הנדחית,   (5   
התקופה הנדחית אינה נמוכה מדרגת  ודרגת הנכות שנקבעה לענין
 הנכות לענין תקופת הדחייה;

במועד מאוחר ממועד תחילת  החלה פנסיית הנכות להשתלם לעמית  .ב  
הזכאות, לפי הוראות תקנת משנה )א(, תצורף לפנסיית הנכות 
המשתלמת לעמית, בכל חודש במהלך התקופה הנדחית, פנסיית הנכות 

משתלמת לו עבור החודש המקביל בתקופת הדחייה, כשהיא  שהיתה
 צמודה לשינוי במדד, ביחס למדד הידוע באותו חודש מקביל.

 -בתקנה זו   .ג  

החודש שהעמית ביקש כי בו תתחיל  -"חודש התחילה הנדחה" 
 להשתלם לו פנסיית הנכות;

מועד תחילת הזכאות הקבוע לגבי העמית לפי  -"מועד תחילת הזכאות" 
 ;92הוראות תקנה 

בחודש  3-תקופת הדחייה המבוקשת, שתחילתה ב -"תקופת הדחייה" 
 שבו חל מועד תחילת הזכאות, והיא נמנית בחודשים שלמים בלבד;

 3-תקופה השווה לתקופת הדחייה, שתחילתה ב -"התקופה הנדחית" 
 בחודש התחילה הנדחה.

מקור קצבה מ
אחר 

המשתלמת 
 עקב נכות

, תותנה קצבה ממקור אחרלתשלום  המקנה זכאותירוע נגרמה הנכות מא  .א  .99
זכאותו של העמית לפנסיית נכות בכך שיתבע את התשלומים המגיעים 

החברה ימים מיום שהודיעה לו  22-, לא יאוחר מכקצבה ממקור אחרלו 
כאמור בתקנת משנה קצבה ממקור אחר כי הוא זכאי לכאורה לתשלום 

בכך  -ם המגיעים לו כאמור , ובמקרה שנדחתה תביעתו לתשלומיזו
שיערער על הדחיה, אלא אם ניתנה לו בכתב הסכמת החברה שלא 

 .לערער על הדחיה

 22 תוך אחר ממקור קצבה לתשלום בתביעהשהוכר כנכה,  עמית פנה לא .3א  
ערער על דחיית  לא אותקנת משנה )א(, ב כאמורה החברמהודעת  יום

באותה תקנת משנה,  כאמור החברה הסכמת לו שניתנה בלאתביעתו 
בשיעור לפי הוראות פסקה )ב( בתקנת משנה  נכות קצבת לו תשולם

מהמקור האחר שהיתה משתלמת  לקצבה זכאי( ויראו אותו כמי ש3)ב()
  לו, אילו התקבלה תביעתו לקצבה מהמקור האחר במלואה.

אותו אירוע מזכה קצבה ממקור אחר בשל הוכר העמית כזכאי לתשלומי   .ב  
 , יהיה רשאי לבחור בין אלה:שבגינו הוא זכאי לפנסיית נכות מהקרן

, ובלבד שלא יעלה על גבוה מבין אלההתשלום פנסיית נכות בסכום   (3   
 תקנוןסכום פנסיית הנכות, בעד אותו חודש, לה היה זכאי בהתאם ל

 -קצבה ממקור אחר אלמלא היה זכאי ל

, ואם הוכר הקובעת לנכות ושאיריםהפרש שבין ההכנסה ה  .א    
כשהיא  ההכנסה כאמור -כנכה בעל דרגת נכות חלקית 
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 ;בסיס הקצבה לקיזוזלבין  מוכפלת בדרגת הנכות שנקבעה לו,

 מכפלת שני אלה: -לענין זה, "בסיס הקצבה לקיזוז" 

סכום הקצבה ממקור אחר, ובמקרה של קצבת נכה נצרך  (3     
-"טהתשי)תגמולים ושיקום(,  הנכיםלחוק  3לפי סעיף 

סכום הקצבה שהיה משולם לו אילו קצבתו היתה  - 3121
 לאותו חוק; 2מחושבת לפי סעיף 

היחס שבין ההכנסה הקובעת לנכות ושאירים לבין  (5     
, לפי 3ההכנסה שלפיה חושבה הקצבה ממקור אחר, או 

 הנמוך מביניהם;

ושאירים, ואם הוכר ההכנסה הקובעת לנכות מ 52%שיעור של   .ב    
ההכנסה כאמור כשהיא  -כנכה בעל דרגת נכות חלקית 
 ;מוכפלת בדרגת הנכות שנקבעה לו

הכירה ועדה רפואית בשינוי דרגת נכותו של הנכה, או חל שינוי     
, תחושב פנסיית הנכות מחדש, לפי לקצבה מהמקור האחר בזכאות

 הוראות פסקה זו;

פדיון בהתאם להוראות פרק י"ב; הוחזרו לפי ערך החזרת כספים   (5   
כספים כאמור בפסקה זו, לא תזקוף הקרן דמי גמולים לחשבון 

 באותה תקנה. , על אף האמור31העמית כאמור בתקנה 

 91לא בחר העמית בין האפשרויות כאמור בתקנת משנה )ב( זו בתוך    
שבחר ימים מיום שהודיעה לו הקרן על זכות הבחירה, יראו אותו כמי 

 (.3באפשרות שבפסקה )

 אחר ממקור קצבה לקבלתשהגיש העמית  בתביעה החלטה לקבלת עד  .ג  
 קצבתלעמית שהוכר כנכה  הקרן תשלם, הוגש, אם בערעור החלטה או

( ויראו אותו 3בשיעור לפי הוראות פסקה )ב( של תקנת משנה )ב() נכות
משתלמת לו אילו התקבלה  מהמקור אחר, שהיתה לקצבה זכאיכמי ש

 תביעתו לקצבה מהמקור האחר במלואה.

שולמה לעמית פנסיה חלקית לפי הוראות תקנת משנה )ג(, יהא רשאי   .ד  
לה  פנסיית הנכותשבין  ההפרש בסכום מקדמהלבקש, בנוסף, תשלום 

לקצבה ממקור אחר לבין אלמלא היה זכאי  תקנוןהיה זכאי בהתאם ל
כאמור בתקנת משנה )ג(, לתקופה שלא הפנסיה החלקית ששולמה 

או למשך שליש מתקופת הנכות שנקבעה בקרן,  תעלה על ששה חודשים
החל ממועד תחילת תשלום פנסיית הנכות מהקרן, לפי התקופה הקצרה 

, ובלבד שיתחייב להשיב לקרן סכום ששולם לו ביתר, אם יתברר מבניהן
 מקור אחר.ששולם לו סכום ביתר לאחר שתוכר זכאותו לקצבה מ

ערעור בלתשלום קצבה ממקור אחר או  ת העמיתתביענתקבלה החלטה ב  .ה  
, לפי על ההחלטה בעניין הזכאות לקבלת קצבה ממקור אחרהעמית 

 הענין:

אם סכום פנסיית הנכות ששולמה לעמית עד לאותו המועד,  (3   
בתוספת המקדמות ששולמו לו בהתאם להוראת תקנה משנה )ד(, 
ככל ששולמו, נמוך מסכום פנסיית הנכות שהיתה מגיעה לעמית 
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בשל אותה התקופה על אף הזכאות לקבלת קצבה ממקור אחר 
ם תשלם לו הקרן את אותם הפרשי -בהתאם לתקנת משנה )ב( 

 .כשהם צמודים למדד

)ד( -אם הסכומים ששולמו לעמית לפי הוראות תקנות משנה )ג( ו (5   
 -הסתברו כתשלומי יתר בהתחשב בזכאותו לקצבה מהמקור האחר 

יקוזזו הסכומים ששולמו ביתר כאמור, בתוספת הצמדה למדד, 
מפנסיית הנכות שהעמית זכאי לה, ובאם קיזוז זה לא יביא להחזר 

תקוזז היתרה  -הסכום ששולם ביתר בתוספת הצמדה כאמור מלוא 
מהסכום הצבור לזכות העמית, אלא אם בחר העמית לשלם את 

 היתרה לקרן.

 אחת מקצבאות נכות אלה: -בתקנה זו, "קצבה ממקור אחר"  ו.  

פרק ה' )תאונות עבודה( לחוק הביטוח קצבה המשתלמת לפי  (3   
 ;הלאומי

-"טהתשי)תגמולים ושיקום(,  הנכים חוקקצבה המשתלמת לפי  (5   
3121; 

 חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה,קצבה המשתלמת לפי  (1   
 ;3131-התש"ל

-חוק המשטרה )נכים ונספים(, התשמ"אקצבה המשתלמת לפי  (2   
3193; 

הסוהר )נכים ונספים(, -חוק שירות בתיקצבה המשתלמת לפי  (2   
 .3193-התשמ"א

עמית לא 
 פעיל

 .נכות יתייהיה זכאי לפנסלא עמית לא פעיל   .93

חישוב פנסיית 
הנכות לנכה 

 מלא

הא הסכום הבסיסי לנכה שנקבעה לו דרגת נכות מלאה תית הנכות יפנס  .99
לגבי חודש ההתייחסות שבו חל  חושב לפי הוראות פרק ח'לפנסיית נכות ש

 .מועד האירוע המזכה

חישוב פנסיית 
לנכה הנכות 

 חלקי

פנסיית הנכות לנכה שנקבעה לו דרגת נכות חלקית תהיה שווה לפנסיית הנכות   .91
שהיתה משתלמת לו אילו נקבעה לו דרגת נכות מלאה, כשהיא מוכפלת בדרגת 

 הנכות שנקבעה לו.

עמיתה 
המצויה 

 בשמירת הריון

הבחירה הוכרה עמיתה כנכה, לפי הוראות פרק זה, עקב שמירת הריון, בידה  א.91
אם לקבל פנסיית נכות לפי הוראות פרק זה או לוותר על קבלת פנסיית נכות, 

 .31מבלי לגרוע מזכותה לתשלום דמי גמולים לפי הוראות תקנה 

הגדלת פנסיית 
הנכות לנכה 

 סיעודי

, ובלבד 21%יעור של פנסיית הנכות המשתלמת לנכה סיעודי תוגדל בש  .31
קובעת לנכות ושאירים, ההכנסה ה שהפנסיה המוגדלת כאמור לא תעלה על

כשאותה הכנסה צמודה לשינוי במדד ביחס למדד הידוע במועד האירוע 
  .המזכה

הכפלת 
פנסיית הנכות 

בשני חודשי 

הימים הראשונים שבעדם משתלמת  91עבור לעמית פנסיית הנכות שתשולם  א.31
כפל פנסיית הנכות לה הוא זכאי לפי יתר הוראות תהא  -לו אותה פנסיית נכות 

ימים,  91-פרק זה; היתה התקופה שבעדה זכאי העמית לפנסיית נכות קצרה מ
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התשלום 
 הראשונים

ישולם לו בעד כל אותה תקופה קצרה יותר כפל פנסיית הנכות לה הוא זכאי 
; הוראות תקנה זו לא יחולו על עמית שויתר על הכיסוי לפי יתר הוראות פרק זה

הראשונים, לפי  תשלום פנסיית נכות כפולה בשני חודשי התשלוםלהביטוחי 
לפי הוראות אותה לויתור כאמור החברה אישרה את בקשתו , 32הוראות תקנה 

תקנה, ומועד האירוע המזכה שבגינו הוכר כנכה לפי הוראות פרק זה חל לאחר 
 .מועד אישור הבקשה כאמור

פנסיית נכות 
הנמוכה 

מפנסיית 
 מינימום

לבחור  זכאיה הנכה ית מינימום יהיימפנס נמוכההקובעת נכות ית היפנס תהיה  .33
חזרה לבין  משיכת כספים לפי ערך פדיון בהתאם להוראות פרק י"בבין 

בחר הנכה בחזרה מהבקשה כאמור, לא תשולם לו  ;לפנסיית נכות מהבקשה
בגין  31פנסיית נכות כלשהי ולא ייזקפו בגינו דמי גמולים כאמור בתקנה 

 ;האירוע המזכה שבשלו הוכר כנכה

 -לענין תקנה זו

פנסיית הנכות מהקרן המחושבת לפי הוראות פרק  -"פנסיית הנכות הקובעת" 
 ממבטחים החדשה; זה, בצירוף פנסיית הנכות המשתלמת לעמית

, ואולם אם נקבעה לנכה דרגת נכות 3כהגדרתה בתקנה  -"פנסיית מינימום" 
או פחות, תהא פנסיית המינימום שווה לפנסיית המינימום כהגדרתה  21%של 

 , כשהיא מוכפלת בדרגת הנכות שנקבעה כאמור.3בתקנה 

נכה שהגיע 
לגיל הזכאות 
 לפנסיית זקנה

הזכאות לפנסיית זקנה, ומאותו  בהגיע העמית לגיל ית נכות יופסקיתשלום פנס  .35
 בהתאם להוראות פרק ז'.מועד יהיה העמית זכאי לפנסיית זקנה 

תשלום דמי 
גמולים עבור 
עמית שהוכר 

 כנכה

כנכה, תזקוף הקרן לסכום הצבור לזכות העמית הכירה הועדה הרפואית בעמית   .31
המזכה ואילך, לפי הוראות מועד האירוע שלאחר  93-ן היום הדמי גמולים, מ

 , במשיכת כספים.33, אלא אם העמית בחר, לפי הוראות תקנה 52תקנה 

פנסיה לשאירי 
 נכה שנפטר

נפטר עמית שמשתלמת לו פנסיית נכות, יהיו שאיריו זכאים לפנסיית שאירי   .32
; היה העמית במועד פטירתו נכה בעל בהתאם להוראות פרק ט'עמית פעיל, 

ולא שולמו בגינו עלויות סיכוני נכות ומוות עובר לפטירתו, דרגת נכות חלקית 
יהיה הסכום הבסיסי לפנסיית השאירים שווה לסכום הבסיסי לפנסיית שאירים 
המחושב לפי הוראות פרק ח', כשהוא מוכפל בדרגת הנכות של העמית במועד 

 .פטירתו

התאמת סכום 
הפנסיה 
להכנסה 

מעסק או 
 ממשלח יד

( לפקודת 5)5-( ו3)5פים סעימהמקורות הקבועים ב שיש לו הכנסהנכה   .א  .32
זכאי הוא מס הכנסה, תשולם לו מלוא הפנסיה, כל עוד סכום הפנסיה לה 

אינו הכנסה משולבת לנכה(  -ההכנסה האמורה )להלן בצירוף  מהקרן
 -הגבוה מבין אלה  עולה על

ההכנסה הקובעת לנכות ושאירים לפיה חושבה פנסיית הנכות,   (3   
 פנסיה; , כאילו היתה93קנה מעודכנת לפי הוראות תכשהיא 

החודשים  35-בממוצע ההכנסה המבוטחת החודשית המעודכנת   (5   
 שבתכוף לפני מועד האירוע המזכה.

הגבוה מבין השנים כאמור בתקנת על תה ההכנסה המשולבת לנכה על  .ב  
 .ההפרשמחצית ופחת מסכום הפנסיה י, משנה )א(
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 )ב( לא יחולו לענין אלה:-הוראות תקנות משנה )א( ו  .ג  

לפקודת  (3)5 ףסעישיש לו הכנסה מהמקורות הקבועים ב נכה סיעודי  (3   
 ;מס הכנסה

עמית שנקבעה לו דרגת נכות חלקית והוא ממשיך לעבוד אצל   (5   
המעסיק שאצלו עבד ערב מועד האירוע המזכה, אם היקף המשרה 

שהוכר כנכה, בתוספת דרגת הנכות שנקבעה שבה הוא מועסק לאחר 
לו, אינם עולים על היקף המשרה שבו הועסק אצל אותו מעסיק ערב 

 ;מועד האירוע המזכה

עמית הזכאי עקב הנכות לתשלום מקופת גמל לקצבה, כהגדרתה   (1   
בהסדר התחיקתי, או שהיה זכאי לתשלום כאמור אלמלא היתה לו 

 הכנסה כאמור בתקנת משנה )א(.

בעל נכה 
דרגות נכות 

 חלקית
שהופקדו 
בגינו דמי 

 גמולים

לא יינתן לו  - בקרןבגינו דמי גמולים  והופקדו, חלקיתנקבעה לאדם דרגת נכות   .39
יטוחי לנכות ושאירים בגין בקרן, בתקופת זכאותו לפנסיית נכות, כיסוי ב

קובעת לנכות ושאירים העולה על מכפלת ההכנסה הקובעת לנכות הכנסה 
ושאירים לפיה חושבה זכאותו לפנסיית נכות בהפרש שבין דרגת הנכות 

)בתקנה זו: "הפרש ההכנסה הקובעת"( ויראו  311%שנקבעה לו כאמור לבין 
את ההכנסה הקובעת לנכות ושאירים לגביו בתקופה הקובעת כנמוכה מבין 

 -אלה 

 פרש ההכנסה הקובעת;ה  (3   

ההכנסה הקובעת לנכות ושאירים המחושבת לפי הוראות הגדרת   (5   
 .3"הכנסה קובעת לנכות ושאירים" שבתקנה 

נכה מלא 
שהופקדו 

ינו דמי גב
 גמולים

על  יחול -, והופקדו בגינו דמי גמולים בקרן מלאהנקבעה לאדם דרגת נכות  .א39
 .כך על הודעה לעמית ותינתן, יסוד פנסיית מסלולדמי הגמולים כאמור 

הגשת בקשה 
לקבלת 

פנסיית נכות 
וקביעת דרגת 

 הנכות

הוגשה בקשה לקבלת פנסיית נכות לקרן ולמבטחים החדשה בצוותא,   .א  .33
מבטחים החדשה, ויראו את  ןתיקבע דרגת הנכות בהתאם להוראות תקנו

הזכאות לפנסיית נכות לפי הוראות פרק זה, כאילו  הקביעה, לענין
 נעשתה לפי הוראות תקנות משנה )ב( עד )ו(.

שלא הוגשה בצוותא לקרן ולמבטחים  נכות בלת פנסייתבקשה לק .3א  
המעידה על  תעודה רפואית של רופא בצירוף ,תוגש לקרן החדשה

למעלה של  ופה רצופהתקבמשך פגיעה בכושרו של העמית לעבוד 
, ובצירוף הסכמת העמית למסירת הפרטים על מצב מתשעים ימים

 .בתקנת משנה )ב(בריאותו כאמור 

 מן ,ממוסד רפואי ,הרפואית רשאית לדרוש מהמעסיק, מהעמית הועדה  .ב  
, תיאור מלא של מצב בריאותו ומכל מקור רלבנטי אחר הרופא המטפל
 .כל המסמכים והתעודות הנוגעים לענין את של העמית וכן

קבעה הועדה הרפואית כי  ;הועדה הרפואית תקבע אם העמית נכה  .ג  
את מועד האירוע העמית נכה, תקבע הועדה הרפואית את דרגת הנכות, 

 .ואת תקופת הנכות החזויה המזכה
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חברי בהעדר הסכמה בין  ;תתקבל פה אחד הועדה הרפואיתהחלטת   .ד  
הרופא הנוסף שיצורף  ועדה;בכחבר נוסף תעסוקתי  יצורף רופא הועדה

על ידי  -ובהעדר הסכמה בהסכמה,  חברי הועדה על ידייבחר כאמור 
; לאחר 331, כהגדרתה בתקנה יושב ראש הועדה הרפואית העליונה

 צירופו של החבר הנוסף יתקבלו החלטות הועדה ברוב דעות.

שכרם של כל רופאי הועדה הרפואית ישולם בידי החברה, לפי תעריף   .ה  
 החברה.שתקבע 

חודשים מן המועד בו  1-החלטת הועדה הרפואית תינתן לא יאוחר מ  .ו  
וכל ידיעה או בלו בקרן כל המסמכים כאמור בתקנת משנה )ב( נתק

 .ןמסמך שדרשה הועדה הרפואית לפי הוראות התקנו

החלטתה , בצירוף ת משנה )ג(קביעת הועדה הרפואית כאמור בתקנ  .ז  
; העתק מקביעת הועדה האמורה, ללא תועבר לקרן ולעמית ,מנומקתה

 נימוקיה, יועבר למעסיקו של העמית.

בהתאם להוראות  יוגש הועדה הרפואיתערעורו של עמית על קביעת   .ח  
 פרק ט"ז.

התיישנות 
תביעה 

 לפנסיית נכות

ממועד שנים  שלושישן לאחר יתת ןבעמית כנכה בהתאם לתקנו להכרהזכות ה  .39
 .הנטען האירוע המזכה

דרגת שינוי 
נכות 

 רטרואקטיבית

הוגשה בקשה לשינוי דרגת הנכות, והועדה הרפואית קבעה כי חל שינוי   .א א.39
החל בדרגת הנכות, תשולם פנסיית הנכות לפי דרגת הנכות המעודכנת 

א זו: "מועד העדכון"(, ולא 39המאוחר מבין אלה )בתקנה מועד המ
למועד  יחול שינוי בזכאות לפנסיית הנכות בעד התקופה שקדמה

 העדכון:

 ימים לפני מועד הגשת הבקשה לשינוי דרגת הנכות; 91 (3   

 מועד השינוי בדרגת הנכות בהתאם לקביעת הועדה הרפואית. (5   

על אף האמור בתקנת משנה )א(, אם קבעה הועדה הרפואית החמרה   .ב  
בדרגת הנכות בעד תקופה שקדמה למועד הגשת הבקשה לשינוי דרגת 

ייזקפו לסכום הצבור לזכות העמית דמי גמולים, בהתאם הנכות, 
ובכפוף לתנאים המנויים בה, לפי דרגת הנכות  31להוראות תקנה 

הגבוהה יותר שנקבעה בידי הועדה הרפואית, גם בעד התקופה שקדמה 
 למועד הגשת הבקשה.

בדיקות 
רפואיות 

 יםפרטוהצגת 

מעת לעת, בהתאם  רפואיותקרן רשאית לדרוש מנכה להופיע לבדיקות ה  .א  .31
לשיקול דעתה ולהוראות ההסדר התחיקתי; עלות הבדיקות הרפואיות 

 .החברהתמומן על ידי 

בהתאם לשיקול דעתה ולהוראות מעת לעת,  מנכה, הקרן רשאית לדרוש  .ב  
לדרוש וכן  בנוגע להכנסתו מעבודהלהמציא פרטים  ,ההסדר התחיקתי

, מגורם לאומי מרשות המיסיםאישורים על הכנסה מהמוסד לביטוח 
או כל אישור אחר  (99המשלם קצבה ממקור אחר )כהגדרתה בתקנה 

 . הנדרש בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי

הומצא לקרן פרט או מסמך שנדרש כאמור, לאחר שהנכה נדרש לא 
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בהתאם לאופן הדרישה הקבוע בהוראות ההסדר התחיקתי בנוגע 
יעוכב תשלום פנסיית הנכות לאותו לדרישת פרטים או מסמכים כאמור, 

 .נכה עד להמצאת הפרט או המסמך שנדרש כאמור
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 ןיישובבירור תביעות ו: 3פרק י'

 -בפרק זה  א.31 הגדרות

, או 5133במרס  59מיום  5133-1-2חוזר גופים מוסדיים  -"חוזר יישוב תביעות"   
 כל הוראה אחרת בהסדר התחיקתי שתבוא במקומו;

מערכת הכללים שקבעה החברה לבירור תביעות ויישובן  -הכללים" "מערכת 
 ולטיפול בפניות הציבור, בהתאם להוראות חוזר יישוב תביעות;

תביעה מן הקרן לתשלום פנסיית שאירים לפי הוראות פרק ט' או  -"תביעה" 
 לתשלום פנסיית נכות לפי הוראות פרק י'.

פומביות 
מערכת 
 הכללים

יישוב תביעות הרלבנטיות ליישוב תביעה שהוגשה לקרן, כנוסחן הוראות חוזר  ב.31
במועד אישור תקנון זה, מצורפות לתקנון זה כנספח י', ומערכת הכללים פתוחה 
לעיונו של כל אדם באתר האינטרנט של החברה והעתק ממנה יימסר לעמית או 

 לשאיריו, לפי בקשתם.

בירור 
תביעות 
 ויישובן

וביישובה ובטיפול בפניות הציבור תפעל החברה בהתאם בבירור תביעה  ג.31
 להוראות חוזר יישוב תביעות והוראות מערכת הכללים.
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 תשלום פנסיה ועדכונה: י"אפרק 

תשלום 
 הפנסיה

; הפנסיה מדי חודש בחודשו , לפי הענין,הפנסיה תשולם לעמית או לשאיריו  .91
 לאחריו.עבור חודש פלוני תשולם בתחילת החודש שבתכוף 

זכאות 
לפנסיה 
מהקרן 

וממבטחים 
 החדשה

, החדשההיו העמית או שאיריו זכאים לפנסיה מהקרן ולפנסיה ממבטחים  א.91
 בצוותא. החדשהישולמו להם הפנסיות מהקרן וממבטחים 

עדכון 
 הפנסיה

מדי חודש על ידי הכפלתה במדד הידוע במועד תשלום  הפנסיה תעודכן  .א  .93
 הפנסיה וחלוקתה במדד הידוע במועד התשלום הקודם.

במועד הגשת המאזן האקטוארי של הקרן לממונה, יעודכנו הפנסיות בהתאם   .ב  
; עדכון הפנסיות כאמור 9האקטואריים כאמור בתקנה לתוצאות התחשיבים 

שבה הוגש  בעד חודש ינואר בשנה יחול למפרע על הפנסיות המשתלמות
 , ואילך.המאזן כאמור

הגדלת 
פנסיית 

נכות 
 מתפתחת

, והחברה 32ביקש עמית שתשולם לו פנסיית נכות מתפתחת, לפי הוראות תקנה  א.93
אישרה את בקשתו לפי הוראות אותה תקנה, ומועד האירוע המזכה שבגינו הוכר 

ר הבקשה כאמור, תוגדל פנסיית כנכה לפי הוראות פרק י' חל לאחר מועד אישו
, לפי שיעור 93הנכות המשתלמת לו מדי חודש, מעבר לעדכון לפי הוראות תקנה 

 .5%גידול שנתי של 
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 החזרת כספים: י"בפרק  

החזרת כספים 
 לעמית

ו, בערך פדיון או בחלקו במלוא ,יוחזרהסכום הצבור לזכותו של עמית   .א  .95
המחושב לפי הוראות פרק זה, אם הוגשה בקשה להחזרת כספים לפי 

 אלה: כלהוראות פרק זה והתקיימו 

ותקו יחסי נ - , כהגדרתו בפרק י"גאם העמית אינו עמית עצמאי  (3   
משיכת הסכום הצבור  ולענין, בין מעסיקובינו לעובד ומעביד 

נותקו יחסי  -ממרכיב תגמולי העובד וממרכיב תגמולי המעביד 
עובד ומעביד כאמור או שהגיע העמית לגיל הזכאות לפנסיית זקנה 

 ;הקבוע לגבי המסלול הכללי

עמית לא משתלמת ל -לענין משיכת כספים ממרכיבי התגמולים   (5   
 ;ןית נכות לפי התקנו, והעמית אינו זכאי לפנסיפנסיית נכותמהקרן 

העמית לא ביקש להמיר את הסכום הצבור המיועד להחזרה לפנסיית   (1   
 זקנה.

התבקשה החזרת הסכום הצבור ממרכיב תגמולי העובד וממרכיב תגמולי  .3א  
המעביד לגבי עמית שהגיע לגיל הזכאות לפנסיית זקנה הקבוע לגבי 

יוחזר  -בינו לבין מעסיקו המסלול הכללי, ולא נותקו יחסי עובד ומעביד 
לעמית רק אותו חלק מן הסכום הצבור הנובע מהפקדות שבוצעו בגינו 

 בטרם הגיעו לגיל הזכאות כאמור.

מגיל  שלוש שניםעמית אשר קיבל פנסיית נכות עד לגיל המוקדם ב  .ב  
הזכאות לפנסיית זקנה, או עד לגיל מאוחר מזה, לא יהא זכאי להחזרת 

 ., אלא ממרכיב הפיצוייםכספים בהתאם להוראות פרק זה

או שפקעה זכאותו של  ןחדלה להשתלם לעמית פנסיית נכות לפי התקנו  .ג  
לא יהא העמית זכאי להחזרת כספים  - ןהעמית לפנסיית נכות לפי התקנו

בטרם  , למעט החזרת כספים ממרכיב הפיצויים,בהתאם להוראות פרק זה
חלפו שלוש שנים ממועד שחדלה להשתלם לו הפנסיה כאמור או ממועד 

 שפקעה זכאותו כאמור, לפי המאוחר;

עמיתה שזכאותה לפנסיית נכות  הוראות תקנת משנה )ג( זו לא יחולו לענין
 הוכרה רק עקב שמירת הריון.

היתה משתלמת  99זו יראו עמית שאלמלא הוראות תקנה  95לענין תקנה   .ד  
כעמית שקיבל פנסיית נכות בגין  -לו פנסיית נכות בעד תקופה מסוימת 

 אותה תקופה.

החזרת כספים 
 לשאירים

לזכותו, לפי הוראות פרק זה, רק נפטר עמית, תותר משיכת הסכום הצבור שנצבר   .91
 במקרים אלה:

 ;ןאין לו שאירים הזכאים לפנסיית שאירים לפי הוראות התקנו  .א  

הם יתומים  ןכל שאיריו הזכאים לפנסיית שאירים לפי הוראות התקנו  .ב  
ם ביקשו למשוך את הסכום , וכול39שגילם במועד הפטירה עלה על 

הצבור כאמור; ביקשו אותם שאירים למשוך את הסכום כאמור, יראו 
 אותם, לענין פרק זה, כשאירים שאינם זכאים לפנסיה.
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החזרת כספים 
למעסיק לפי 

 הסכם

 ,חלק מן הסכום הצבור למעסיקו של העמיתבדבר החזר הוראה נקבעה בהסכם   .92
ההסדר התחיקתי והובאה לידיעת הקרן ואותה הוראה נקבעה בהתאם להוראות 

 יוחזרו הכספים בטרם שולמו כספים לפי הוראות פרק זה מתוך אותו סכום צבור,
ובכפוף להוראות  , לפי הוראות פרק זה, בהתאם לקבוע באותו הסכםבערך פדיון

 .ההסדר התחיקתי

החזרת כספים 
בגין עמית 

 שנפטר

, יחולקו ןהוראות התקנוהכספים המוחזרים בגין עמית שנפטר, לפי   .א  .92
 :כלהלן

 ;32% -לאלמנה   (3  

 .52% -ים לילד  (5   

לא הותיר העמית אלמנה, יחולק חלקה בין הילדים; הותיר העמית זכאים   .ב  
 אחדים מאותו סוג, יחולקו ביניהם הכספים באופן שווה.

מוטבים; הכספים יחולקו בין באין אלמנה וילדים ישולמו הכספים ל  .ג  
לפי השיעורים שקבע העמית בהודעה לקרן בדבר קביעת המוטבים 

בחלקים שווים; באין מוטבים  -המוטבים, ואם לא קבע שיעורים כאמור 
יורשים, בהתאם לצו קיום צוואה או בהתאם לצו ירושה ישולמו הכספים ל

 שניתנו בידי ערכאה שיפוטית מוסמכת.

חישוב ערך 
הפדיון לפיו 

יוחזרו 
 הכספים

החלק מן הסכום הצבור אותו ביקש מושך  יהיההסכום שיוחזר למושך הכספים   .99
 .הכספים למשוך מהקרן

חישוב ערך 
הפדיון לפיו 

יוחזרו 
הכספים 

בהתקיים 
זכאות ללא 

 תנאי

הסכום שיוחזר למושך כספים ממרכיב הפיצויים, הנובע מדמי גמולים   .א  .93
לזכאות ללא שהופקדו בקרן בגין תקופת עבודה אצל מעסיק שהסכים 

 תנאי, יהיה הגבוה מבין אלה:

התשלומים ששולמו לקרן באותה תקופה בגין מרכיב פיצויים,   (3  
 כשהם צמודים למדד;

הסכום הניתן למשיכה ממרכיב הפיצויים כאמור, כשהוא מחושב   (5   
 ;99לפי הוראות תקנה 

ממלוא ובלבד שהסכום שיוחזר כאמור לא יעלה על הסכום המרבי הנובע    
דמי הגמולים שהופקדו בקרן בגין אותה תקופה, שניתן להחזירו לפי 

 .99הוראות תקנה 

(, ינוכה ההפרש שבין אותו סכום 3הוחזר סכום שחושב לפי פסקה )א()  .ב  
( ממרכיב תגמולי העובד בסכום 5לבין הסכום המחושב לפי פסקה )א()

מחולק בין שני הצבור וממרכיב תגמולי המעסיק בסכום הצבור, כשהוא 
 המרכיבים האמורים לפי היחס ביניהם.

 -בתקנה זו   .ג  

זכאותו של העמית לקבל את כל מרכיבי הסכום  "זכאות ללא תנאי"   
הצבור גם ללא הסכמת המעסיק, למעט במקרה בו 
קיים סייג לזכאות, שנקבעה בהסכם עבודה שנכרת 
בין העמית לבין מעסיקו ושהומצא לקרן במועד שבו 
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היה על המעסיק לשלם לקרן את דמי הגמולים בגין 
העמית לראשונה, או לפני כן, ובאותו הסכם נקבע 
גם כי אותה זכאות תתגבש בתום שלוש שנות עבודה 
אצל אותו מעסיק, או בתום תקופה קצרה מזו, וכי 
הזכאות אינה ניתנת לשינוי או לביטול; לענין זה, 

רן לאחר הסכם למתן זכאות ללא תנאי שהומצא לק
המועד הקבוע בהגדרה זו, אך בהתאם להוראות 

כט לתקנות מס הכנסה, יראה כאילו הומצא 23תקנה 
 לקרן במועד הקבוע בהגדרה זו;

התניה בהסכם העבודה שנכרת כאמור בהגדרה  "סייג לזכאות"   
"זכאות ללא תנאי", שלפיה העמית לא יהא זכאי 

התנאים לקבל את הכספים שבקרן אם התקיימו בו 
המצדיקים פיטורים בלא פיצויים, בהתאם להוראות 

-לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג 33-ו 39סעיפים 
3191. 

החזר כספים 
 חלקי

 מן הסכום הצבור. שהוחזרמהסכום הצבור, יופחת הסכום הוחזר חלק   .99

או ליורשיו,  , למוטביונוצרה זכאות להחזרת כספים לעמית, למעסיקו, לשאיריו  .91 ניכוי מס
 תשלם הקרן את הסכום לו הם זכאים בניכוי כל מס המתחייב על פי דין.
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 עמית עצמאי: י"גפרק  

 -בפרק זה   .11 הגדרות

דמי  שמשתלמים בעדו אצל מעסיק, עמית יחיד, לרבות עובד -" עמית עצמאי"
 בגינו; גמולים לקרן ללא תשלום מקביל של מעסיק

לפיו מחושבת ההכנסה המבוטחת החודשית של השיעור  -" השיעור הקובע"
 )ג(;-)ב( ו13עמית עצמאי, שנקבע לפי הוראות תקנות 

", לענין עמית עצמאי שביקש לזקוף דמי גמולים שהופקדו תקופת הכיסוי"
התקופה שממועד הפקדת דמי  -בגינו לתקופה מאוחרת ממועד תשלומם 

וחרת למועד התשלום הגמולים בגין אותו עמית עצמאי ועד תום התקופה המא
 )ה(.13האמור, שבעדה נזקפו דמי הגמולים לפי הוראות תקנה 

הכנסה 
מבוטחת 

חודשית של 
 עמית עצמאי

 ,זה ןההכנסה המבוטחת החודשית של עמית עצמאי תהיה, לענין תקנו  .א  .13
 בשיעור שהפקיד העמית בקרן הסכום המתקבל מחלוקת דמי הגמולים

 הקובע.

, ואם הציג העמית העצמאי 39%שיעור של השיעור הקובע יהיה   .ב  
אסמכתה לפיה דמי הגמולים חושבו לפי שיעור שונה מהכנסתו 
המבוטחת, להנחת דעתה של הקרן, יהיה השיעור הקובע לגביו השיעור 

, 35.2%, 35%, 33.2%, 31% -שהציג כאמור, ובלבד שהוא אחד מאלה 
  .33.2%או  32.2%, 31.2%, 31%

 -נת משנה )ב( על אף האמור בתק  .ג  

השיעור הקובע לענין עמית עצמאי שהיה לעמית עצמאי בקרן לפני   (3   
, 33.2%( יהיה שיעור של 5119בדצמבר  3יום י' בכסלו התשס"ז )

אלא אם התקבלה בקרן בקשה בכתב של העמית, בה ביקש אותו 
 ;אחרעמית כי השיעור הקובע לגביו יהיה שיעור 

(, השיעור הקובע לענין עמית עצמאי 3בכפוף להוראת פסקה )  (5   
 13שהיה לעמית עצמאי בקרן לפני יום כ"ב בטבת התשס"ח )

(, יהיה השיעור הקובע שחל לגביו במבטחים 5113בדצמבר 
מבטחים החדשה, כפי שהיו מעת לעת  ןהחדשה לפי הוראות תקנו

לגביו עד לאותו יום, אלא אם ביקש כי השיעור הקובע שיחול 
 שיעור אחר שנקבעיהיה, ממועד אישור בקשתו בידי הקרן ואילך, 

 לפי הוראות תקנת משנה )ב(.

לענין חישוב דמי גמולים למקבל פנסיית נכות שהיה עמית עצמאי,   .ד  
( השיעור 1( באותה תקנה יבוא ")1כך שבמקום פסקה ) 52תיקרא תקנה 

 ".11הקובע, כהגדרתו בתקנה 

, ולענין זה בלבד, המבוטחת החודשית של עמית עצמאיההכנסה לענין   .ה  
ייזקפו דמי גמולים ששולמו למפרע, בגין מספר חודשים, לחודשים 

אחרת , ובהעדר הוראה העמית העצמאישבגינם שולמו, לפי הוראות 
בחלוקה שווה בין החודשים שבגינם שולמו, והכל בכפוף לכך  - מנומ

לום דמי הגמולים או ה שקדמה למועד תששהזקיפה תהיה לתקופ
לתקופה מאוחרת למועד התשלום האמור, ובלבד שהזקיפה לא תהא 
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לתקופה שלאחר תום שנת המס שבתכוף לאחר שנת המס שבה בוצע 
(; בהעדר הוראה שנת המס העוקבת -)בתקנת משנה זו  התשלום האמור

תהא זקיפתם של דמי גמולים ששולמו למפרע  -אחרת מן העמית 
 .תשלום ועד תום שנת המס העוקבתלתקופה שממועד ה

ההכנסה 
הקובעת 

לנכות 
ושאירים של 
 עמית עצמאי

שמבוצע 
 לגביו חיתום

, וכי 31נקבע לגבי עמית עצמאי כי יבוצע לגביו חיתום, לפי הוראות תקנה  א.13
חיתום כאמור יבוצע הן כתנאי להצטרפותו לקרן, הן כתנאי להגדלת ההכנסה 
המבוטחת החודשית כאמור באותה תקנה והן כתנאי למעבר בין מסלולי ביטוח, 

תקבע יהא אותו עמית עצמאי רשאי לבחור, בהודעה בכתב לקרן בנוסח ש
החברה, כי ההכנסה הקובעת לנכות ושאירים של אותו עמית עצמאי, לענין 

 -, תהא שווה לגבוה מבין אלה זה ןתקנו

ההכנסה המבוטחת החודשית המעודכנת בגין החודש שקדם לחודש   (3  
 ההתייחסות;

החודשים  35גין ממוצע ההכנסה המבוטחת החודשית המעודכנת ב  (5  
 .ההתייחסותשקדמו לחודש 

תשלום דמי 
גמולים על ידי 

 עמית עצמאי

, דמי גמולים על פי הקבוע בהסכם ההצטרפות לקרן עצמאי ישלםעמית   .א  .15
 .הוראות ההסדר התחיקתיל בכפוף

לא שילם עמית עצמאי את דמי הגמולים המגיעים ממנו במועד, ייזקפו   .ב 
בהתאם למועדים שבהם הועברו  לסכום הצבור לזכותומי הגמולים ד

 .התשלומים בפועל

הכיסוי 
הביטוחי 

 לעמית עצמאי
שביקש לזקוף 

דמי גמולים 
 למפרע

עמית עצמאי שביקש לזקוף דמי גמולים שהופקדו בגינו לתקופה מאוחרת   .א א.15
י', בתקופת -ממועד תשלומם ייחשב כעמית פעיל, לענין פרקים ט' ו

 הכיסוי.

, עמית 3בהגדרות "ארכת ביטוח" ו"עמית פעיל" שבתקנה על אף האמור   .ב 
עצמאי שביקש לזקוף דמי גמולים שהופקדו בגינו לתקופה מאוחרת 
ממועד תשלומם )בתקנת משנה זו: "התקופה המאוחרת"( ייחשב כעמית 
פעיל לאחר תום התקופה מאוחרת רק אם הופקדו בגינו דמי גמולים עבור 

 חרת.התקופה שלאחר תום התקופה המאו

שיעור מרכיבי 
התגמולים 
הקובע של 

 עמית עצמאי

, יהיה 3על אף האמור בהגדרה "שיעור מרכיבי התגמולים הקובע" שבתקנה  ב.15
 השיעור הקובע. -שיעור מרכיבי התגמולים הקובע לענין עמית עצמאי 

הסדר ריסק 
 לעמית עצמאי

)ב(, רשאי עמית עצמאי לבחור כי הסדר הריסק שייערך 51על אף הוראות תקנה  ג.15
עבורו יחול מן החודש שבתכוף לאחר החודש שבו הופקדו בגינו דמי גמולים 
 לאחרונה )בתקנה זו: "חודש התחילה"( ועד המועד המוקדם ביותר מבין אלה: 

תום שנת המס שבתכוף לאחר שנת המס האחרונה שבה היה   (3   
 עמית במעמד של עמית פעיל )שלא עקב הסדר ריסק(;ה

החודש שבו הופקדו בגינו של העמית דמי גמולים )שאינם דמי   (5   
( לראשונה לאחר חודש 51גמולים מופחתים כאמור בתקנה 

 התחילה;
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, למעט תקנת 51על הסדר הריסק לפי הוראות תקנה זו יחולו הוראות תקנה   
 משנה )ב( שבה;

תקנה זו כדי לגרוע מהזכויות הנתונות לאותו עמית עצמאי לפי אין בהוראות 
 .51הוראות תקנה 

פנסיית נכות 
ופנסיית 

שאירים בגין 
עצמאי -עמית

שהתחייב 
לשלם דמי 

 גמולים

, יראו אדם כעמית פעיל אם פרקים אלה בלבד, ולענין י'-ט' ו יםלענין פרק  .11
אחרי או שהיה לנכה נפטר ו עצמאי-להצטרף לקרן במעמד של עמיתביקש 

אישור הקרן את הצטרפותו כאמור ולפני שהיה לעמית פעיל, ובלבד שהתחייב 
תשלום דמי ש, באופן הנהוג בקרן לענין זה כלפי הקרן לתשלום דמי גמולים

ימים מיום אישור הקרן את  11הגמולים הראשון נפרע במועדו בתוך 
 וע המזכה.האירלא היה לעמית לא פעיל לפני מועד שהצטרפותו, ו

חישוב 
הפנסיה 

-לעמית
עצמאי 

שהתחייב 
לשלם דמי 

גמולים 
 בהוראת קבע

או שהיה  שנפטר מיבגין  י',-, לפי הוראות פרקים ט' ולענין חישוב הפנסיה  .12
וכמי  יראו אותו כמי שהיה מבוטח במסלול הכללי, 11בתקנה  כאמור לנכה

מועד לקרן, לפני , אלא אם הודיע 39%שהשיעור הקובע לגביו הינו שיעור של 
 או בשיעור קובע אחר. , על בחירתו במסלול ביטוח אחרהאירוע המזכה

תחולת 
הוראות 

על  ןהתקנו
 עמית עצמאי

יחולו על עמית עצמאי במלואן, בשינויים המתחייבים  ןהוראות התקנו  .12
 מהוראות פרק זה.
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 הוראות מעבר: י"דפרק  

 - בפרק זה  .19 הגדרות

 ;(5112בדצמבר  13ל' בכסלו התשס"ו ) -" היום הקובע"

היה  (5131ביולי  3י''ט בתמוז התש"ע ) שבתכוף לפני יוםמי  -" עמית קיים"
 ;עמית בקרן

 .5115משלימה מחודש מאי תקנות מבטחים  -" התקנות הקודמות"

מסלול 
הביטוח החל 
 על עמית קיים

יבוטח במסלול , עמית קיים 19ובכפוף להוראות תקנה  32על אף הוראות תקנה   .13
פנסיית יסוד, כל עוד לא נקבע לגביו לבקשתו מסלול ביטוח אחר לפי הוראות 

 .19פרק ג' ולא התקיימו בו התנאים כאמור בתקנה 

מסלול 
הביטוח החל 

על עמית קיים 
שהופקדו 
בגינו דמי 

 גמולים

ביולי  3י"ט בתמוז התש"ע )הופקדו בגין עמית קיים דמי גמולים בקרן ביום   .19
או לאחריו, לאחר הפסקה בהפקדת דמי הגמולים בגין אותו עמית  (5131

שמשכה ששה חודשים או יותר, ולא נקבע לגביו לבקשתו מסלול ביטוח לפי 
הוראות פרק ג', יבוטח אותו עמית קיים, מיום שהופקדו בגינו דמי גמולים 

  כאמור ואילך, במסלול הביטוח הכללי.

פנסיית זקנה 
בגין סכומים 

הנובעים 
מהפקדות 

בקרן שנעשו 
 13עד יום 

 5113בדצמבר 

, המרה לפנסיית זקנה של אותו חלק מן הסכום הצבור 21על אף הוראות תקנה   .11
בדצמבר  13ביום כ"ב בטבת התשס"ח )בקרן עמית מי שהיה על שמו של 

שנה, והנגזר מהסכום הצבור לזכותו של  91כבר מלאו לו ובאותו יום ( 5113
העמית כפי שהיה באותו יום, תיעשה לפי הוראות אותה תקנה, ואולם לענין 
המרה של אותו חלק לפנסיית זקנה יקבע אקטואר הקרן את המקדם בנספח 
המתאים, לפי הענין, מבין נספחים א' עד ד', כך שלענין אותו מקדם תיקרא 

במאי  33מיום  5113-1-9פנסיה חוזר שבמקום כל הפניה ללוח שבכך  31תקנה 
 51מיום  511103ללוח המתאים, לפי הענין, שבחוזר פנסיה תהיה ההפניה  5113

 .5111בפברואר 

הוראת מעבר 
הכיסוי לענין 

הביטוחי 
להכפלת 

פנסיית הנכות 
בחודשיים 
 הראשונים

( )בתקנה זו: 5131י ביונ 11בתקופה שעד יום כ"ב בתמוז התשע"ג )  .א א.11
"מועד השינוי"( יראו כל עמית כמי שביקש לוותר על הכיסוי הביטוחי 

, א31פנסיית נכות כפולה בחודשיים הראשונים, לפי הוראות תקנה ל
, אלא אם ביקש העמית לפני אותו 32ובקשתו אושרה לפי הוראות תקנה 

ובקשתו  מועד כי יינתן לו כיסוי ביטוחי לפנסיית נכות כפולה כאמור,
 .אושרה בידי החברה

לפני  (3)א32כאמור בתקנה  כפולהביקש עמית כי תשולם לו פנסיית נכות   .ב  
לאחר מועד הצטרפותו לקרן, תידרש תקופת אכשרה  מועד השינוי אך

הכפולה, לענין אירוע מזכה שחל במועד בגין תשלום פנסיית הנכות 
; תקופה האכשרה האמורה תימנה ממועד אישור השינוי או לפני כן

כאמור, לפי הודעת  כפולהזכאותו של העמית לכיסוי עבור פנסיית נכות 
 )ב(.32החברה כאמור בתקנה 

הוראות מעבר 
בענין דמי 

 ניהול

 - 3על אף הוראות תקנה   .311

דמי הניהול מנכסי הקרן העומדים כנגד התחייבויותיה לעמיתים   (3  
שיעור שלא גמולים שהופקדו בקרן עד ליום הקובע יהיו בשמקורן בדמי 

העומדים כנגד התחייבויותיה  מסך נכסי הקרן 1.1239%יעלה על 
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 מסך נכסי הקרן 1.2%מדי חודש )לפנסיונרים ולמקבלי פנסיית נכות, 
 , בחישוב שנתי(;האמורים

מכל תשלום המשתלם מהקרן למי שהיה לפנסיונר עד ליום הקובע ינוכו   (5  
מאותו תשלום, ובלבד שדמי  5%דמי ניהול בשיעור שלא יעלה על 

 התקרה;  הניהול מכל אחד מן התשלומים האמורים לא יעלו על סכום

  -זה, "סכום התקרה"  לענין

 21-השווה ל סכום -( 5135בדצמבר  13"ג )התשע"ח בטבת יליום  עד
ן שקלים חדשים, כשהוא צמוד לשינוי במדד ביחס למדד שפורסם בגי

 ;3119חודש נובמבר 

 91-סכום השווה ל -( ואילך 5131 ינוארב 3"ג )התשע"ט בטבת י מיום
שקלים חדשים, כשהוא צמוד לשינוי במדד ביחס למדד שפורסם בגין 

 .5131 ינוארחודש 

( ועד ליום כ"ח 5131בינואר  3בתקופה שמיום י"ט בטבת התשע"ג )  (1  
(, ייגבו מדי חודש, במקום מרכיב דמי 5131דצמבר  13) בטבת התשע"ד

שלא יעלה על )ב(, דמי ניהול בשיעור 3הניהול כמפורט בתקנה 
העומדים כנגד כלל התחייבויותיה, למעט  מסך נכסי הקרן 1.1135%

נכסי הקרן העומדים כנגד התחייבויותיה לפנסיונרים ולמקבלי פנסיית 
 ., בחישוב שנתי(םהאמורי מסך נכסי הקרן 3.3%) נכות

עדכון הפנסיה 
של מי שהיה 
לפנסיונר עד 
 ליום הקובע

כ"ב של מי שהיה לפנסיונר עד ליום , עדכון הפנסיה 93על אף הוראות תקנה   .313
)ב( עד )ד( 52ייעשה לפי הוראות תקנות  (5113בדצמבר  13בטבת התשס"ח )

)ד( לאותן תקנות יובאו בחשבון 52תקנה  לתקנות הקודמות, ואולם לענין
לתקנון זה, בהתחשב בעדכון  9העדכונים שיש לערוך אותם לפי הוראות תקנה 

 זו.  313החודשי שבוצע לפי הוראות תקנה 

עמיתים שחל 
עליהם מסלול 

הביטוח 
הכללי או 

 32%מסלול 

בוטח במסלול  (5131במרס  31כ"ז באדר התש"ע )עמית שביום   .א  .315
מיום ט"ו בטבת  משלימהמבטחים  ן, לפי הוראות תקנוהכלליהביטוח 

 32באדר התש"ע ) חכ" (, יבוטח מיום5113בדצמבר  52התשס"ט )
מועד השינוי( במסלול הביטוח  -זו  315 ואילך )בתקנה (5131במרס 

, אלא אם כן נקבע לגביו זה ן, כמשמעותו לפי פרק ה' לתקנוהמשווה
 השינוי או לאחריו, מסלול ביטוח אחר., במועד 32לפי הוראות תקנה 

, 32%בוטח במסלול  (5131במרס  31כ"ז באדר התש"ע ) עמית שביום  .ב  
 52מיום ט"ו בטבת התשס"ט ) משלימהמבטחים  ןלפי הוראות תקנו

, הכלליבמסלול הביטוח  ואילך מועד השינוימ(, יבוטח 5113בדצמבר 
נקבע לגביו לפי הוראות , אלא אם כן זה ןכמשמעותו לפי פרק ה' לתקנו

 , במועד השינוי או לאחריו, מסלול ביטוח אחר.32תקנה 

ת מעבר והורא
 ימסלוללענין 

הביטוח הכללי 
והמסלול עתיר 

 הביטוח

( )בתקנה 5131בדצמבר  13בתקופה שעד יום כ"ח בטבת התשע"ד )  .א א.315
 זו: "מועד העדכון"(:

המתייחסים ייקראו במקום המקדמים בנספח ו',  (3  
לשיעורי הכיסוי במסלול הביטוח הכללי, כך שבמקום 
המקדמים שבתקנון זה יחולו המקדמים הנקובים בנספח 

 52התשע"ב )תקנון מבטחים החדשה מיום ב' באייר ו' ל
"( לענין 5135)בתקנה זו: "תקנון  (5135באפריל 
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 שיעורי הכיסוי במסלול הביטוח הכללי;

ונספח ו' כך שייכלל בהם גם המסלול  59ייקראו תקנה  (5   
ולפי שיעורי  5135עתיר הביטוח, כמשמעותו בתקנון 

 ;5135הכיסוי המפורטים לגביו בנספח ו' לתקנון 

 בוטח במסלול עתיר הביטוח, לפי הוראות במועד העדכוןמית שע  .ב  
כ"ט בטבת , יבוטח מיום (5והוראות תקנת משנה )א() 5135תקנון 

( ואילך במסלול הביטוח הכללי, 5132בינואר  3) התשע"ד
ועד למועד העדכון יוסיפו לחול כמשמעותו לפי פרק ה' לתקנון זה, 

עליו שיעורי הכיסוי שבמסלול עתיר הביטוח, כמפורט בנספח ו' 
עד , 32אלא אם כן נקבע לגביו לפי הוראות תקנה , 5135לתקנון 

 או לאחריו, מסלול ביטוח אחר. העדכוןמועד ל

למען הסר ספק, לענין שאירי נכה שחל עליו המסלול הכללי או   .ג  
המסלול עתיר הביטוח, שמועד האירוע המזכה אותו בפנסיית נכות 
נקבע כמועד העדכון או מועד שקדם לכך, ונפטר ביום כ"ט בטבת 

יחולו על שאיריו הוראות  -( או לאחריו 5132בינואר  3) התשע"ד
במועד האירוע המזכה  תקנון מבטחים החדשה שעמד בתוקפו

 כפי שנקבע כאמור. -בפנסיית נכות 

למען הסר ספק, לענין שאירי נכה שחל עליו מסלול שאירים מוגבר   .ד  
או מסלול נכות מופחת, שמועד האירוע המזכה אותו בפנסיית נכות 

או מועד שקדם  (5131ביוני  11) נקבע כיום כ"ב בתמוז התשע"ג
 -או לאחריו  (5131ביולי  3) שע"גלכך, ונפטר ביום כ"ג בתמוז הת

שאירים מוגבר או שבמסלול יחולו על שאיריו שיעורי הכיסוי 
 .5135כמפורט בנספח ו' לתקנון , לפי הענין, מסלול נכות מופחת

שאינה עמיתה קיימת  , על עמיתה אשה32על אף הוראות תקנה   .ה  
 13) היתה עמיתה פעילה בקרן ביום ט' בטבת התשע"הואשר 

במסלול ביטוח  32(, ולא בחרה לפי הוראות תקנה 5132בדצמבר 
שאינו מסלול הביטוח הכללי, יחול עד ליום י"ג בתמוז התשע"ה 

, ומיום י"ד 92( מסלול הביטוח הכללי לנשים לגיל 5132ביוני  11)
הארכת  ד( )בתקנת משנה זו: "מוע5132ביולי  3בתמוז התשע"ה )

הביטוח הכללי, והכל ככל שלא בחרה  הכיסוי"( יחול עליה מסלול
, ואולם אם במועד 32במסלול ביטוח אחר לפי הוראות תקנה 

שנים, לא יחודש בגינה הכיסוי  92הארכת הכיסוי כבר מלאו לה 
הביטוחי לנכות ושאירים, אלא אם בחרה, בהודעה בכתב 

 , במסלול הביטוח הכללי.32שהמציאה לקרן לפי הוראות תקנה 

הוראות מעבר 
לענין המסלול 

 הכללי

( )בתקנה 5139במרס  13בתקופה שעד יום כ"א באדר ב' התשע"ו )  .א ב.315
תקנון ב )א(3א13זו: "מועד הבדיקה"( יוסיפו לחול הוראות תקנה 

מסלול ה( לענין 5132במרס  9הקרן מיום י"ז באדר התשע"ה )
 13) על מי שהיה עמית בקרן ביום י"ט בטבת התשע"ו כלליה

 ,ב13לפי הוראות תקנה  ,אלא אם כן נקבע לגביו(, 5132בדצמבר 
או אם החל העמית לקבל פנסית זקנה בהתאם  מסלול השקעה אחר

 .להוראות פרק ז'

מסלול החל עליו הבדיקה מועד שבצבור של עמית הסכום העל   .ב  
כ"ב באדר ב' מיום יחול , לפי הוראות תקנת משנה )א( כלליה
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יעד לפרישה המתאים מסלול  ואילך( 5139באפריל  3) התשע"ו
, אלא אם כן נקבע לשנת לידתו של העמית, בהתאם לנספח י"א

או אם החל  מסלול השקעה אחר ,ב13לפי הוראות תקנה  ,לגביו
 .העמית לקבל פנסית זקנה בהתאם להוראות פרק ז'
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 כלליותהעברת כספים בין קרנות פנסיה חדשות : ט"ופרק  

כספים העברת 
בין קופות 

 גמל

קבלת כספים בקרן מקופת גמל אחרת והעברת כספים מן הקרן לקופת גמל   .311
אחרת ייעשו בהתאם להוראות תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות 

, או בהתאם להוראות 5119-גמל()העברת כספים בין קופות גמל(, התשס"ח
ההסדר התחיקתי שיבואו במקומן, ובהתאם ליתר הוראות ההסדר התחיקתי 

 ן זה.לעני

 ]בוטלה[  .312 

 ]בוטלה[  .312 

 ]בוטלה[  .319 

 ]בוטלה[  .313 

 ]בוטלה[  .319 

 ]בוטלה[  .311 
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 יישוב חילוקי דעות: ט"זפרק  

 -בפרק זה   .331 הגדרות

הועדה   
הרפואית 
 העליונה

חולים הליד בית שהועדה הרפואית העליונה לעניני קרנות הפנסיה 
, או ועדה רפואית אחרת שהוקמה בידי מי שהחברה לוינשטין

התקשרה עימו לצורך קיום הועדה הרפואית העליונה, ובלבד 
 ;שחברי הועדה האחרת כאמור לא ימונו בידי החברה

חילוקי   
 דעות

שונים לבין חילוקי דעות בין הקרן לבין תובע או בין תובעים 
, בכל הנוגע לזכויות וחובות התובע כלפי הקרן וזכויותיה עצמם

ממעמדו של התובע או של מי וחובותיה כלפיו, ככל שהם נובעים 
בקרן, לרבות תביעה  שיש לו זיקה אליו כעמית או כפנסיונר

כספית מכל סוג ולרבות ערעור על החלטת ועדה רפואית של 
 ;הקרן

 :כל אחד מאלה תובע  

 פנסיונר;או עמית   (3   

 ;או מי שהיה פנסיונרעמית מי שהיה   (5   

 ;כל אחד מן המנויים לעיליורש או חליף של  מוטב, ,שאיר  (1   

מהטבה כלשהי מהקרן  תליהנוזכאי טוען כי הוא כל מי ש  (2   
של כל אחד מן המנויים לעיל, או שהוא טוען מכוח זכותו 

 כי היה זכאי ליהנות מהטבה כאמור.

ערר וערעור 
 בענין רפואי

או  23לפי הוראות תקנה תובע יהא רשאי לערור על קביעת רופא הקרן   .א  .333
ימים מן המועד שבו הומצאה לו  22, בהגשת ערר לחברה בתוך 92תקנה 

קביעת הרופא; עררו של התובע שהוגש כאמור יועבר לבדיקת הועדה 
 92-ו 23הסמכויות הנתונות לפי תקנות הרפואית, ולועדה הרפואית יהיו 

 .לרופא הקרן

ערעור על החלטת הועדה הרפואית יוגש לועדה הרפואית העליונה,   .ב  
מן המועד שבו הומצאה לתובע החלטת חודשים  9באמצעות החברה, תוך 

 הועדה הרפואית.

ערעור על החלטת הועדה הרפואית יידון בפני הועדה הרפואית העליונה,   .ג  
 .לועדה הרפואית תקנוןיהיו נתונות כל הסמכויות הנתונות לפי ה שלה

יהיו סופיים ולא ניתן  בכל ענין רפואיעדה הרפואית העליונה והממצאי   .ד  
 יהיה לערער עליהם.

 ]אינה מוקצית[   .335 

 ]אינה מוקצית[   .331 

  



 
 

 
 (5132בדצמבר 13) ותשע" ,בטבת י"ט מיום בתוקף

 

62 

בירור חילוקי 
דעות בפני 

ערכאה 
שיפוטית 
 מוסמכת

לערער בפני  התובעזכאי הקרן שאינן בעניינים רפואיים ת ועל החלט  .א  .332
הועדה הרפואית למען הסר ספק, החלטות ערכאה שיפוטית מוסמכת; 

 לערעור כאמור. ותהעליונה בענין רפואי לא יהיו ניתנ

 המצאתם מיום מיי 22תוך ב יוגש לערכאה שיפוטית מוסמכתערעור   .ב 
 .לתובעההחלטה 

 .סופיתהקרן , תהיה החלטת בתקנה זוערעור כאמור  לא הוגש  .ג  

עד לסיום הקרן , יעוכב ביצוע החלטת בתקנה זוכאמור  הוגש ערעור  .ד  
 בפני הערכאות השיפוטיות המוסמכות.ההליכים 

מזוערים, סרוקים,  ,, לרבות מסמכים מצולמיםהחברהכל מסמך הנמצא ברשות   .332 ראיות
הושמד, מכל סיבה  םקיים ובין שמקור ם, בין שמקורצא באלהויממוחשבים וכ

מסמך מקורי וישמש ראיה קבילה להוכחת קיומו ותוכנו במסגרת כ ייחשבשהיא, 
 ., בכל ערכאהתובעהיחסים שבין הקרן לבין ה
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 נ ס פ ח י ם

       
לפי לוחות חודשיים הערוכים על פי העקרונות יחושבו  מקדמים שאינם לגילאים בשנים שלמות

 ., ויהיו מצויים במשרדי החברה31שבתקנה 

, לשיעור דמי הגמולים המופקד שנת לידתול או חליפו, בכל מקרה בו אין מקדמים לגיל העמית

ית יפנס עוריידתה, לשל שנתל, לגיל בת הזוג ובגינו ולגיל הזכאות לפנסיית זקנה החל עליו

העקרונות שבתקנה  פיעל יחושב המקדם  המובטחתולאורך התקופה  לתקופת ההיוון, השאירים

31.  



גיל 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990
60 -       -       -       -       227.28  228.76  230.03  231.12  232.06  232.86  233.55  234.14  
61 -       -       -       -       223.31  224.81  226.10  227.21  228.17  228.98  229.69  230.29  
62 -       -       -       -       219.24  220.77  222.08  223.20  224.17  225.00  225.71  226.33  
63 -       -       -       213.29  215.08  216.62  217.94  219.08  220.06  220.91  221.63  222.25  
64 -       -       -       209.01  210.81  212.37  213.71  214.86  215.86  216.71  217.44  218.07  
65 -       -       -       204.64  206.46  208.03  209.38  210.55  211.55  212.41  213.15  213.79  
66 -       -       -       200.18  202.02  203.60  204.96  206.13  207.14  208.01  208.76  209.40  
67 -       -       -       195.66  197.50  199.09  200.46  201.64  202.65  203.53  204.28  204.93  
68 -       -       189.42  191.07  192.91  194.50  195.87  197.06  198.08  198.95  199.71  200.36  
69 -       -       184.72  186.38  188.22  189.81  191.19  192.37  193.39  194.27  195.03  195.68  
70 -       -       179.92  181.60  183.44  185.02  186.40  187.58  188.60  189.48  190.24  190.89  
71 -       -       175.03  176.72  178.55  180.13  181.49  182.67  183.69  184.57  185.32  185.97  
72 -       -       170.04  171.75  173.56  175.12  176.48  177.65  178.66  179.53  180.28  180.93  
73 -       162.72  164.96  166.67  168.46  170.01  171.35  172.50  173.50  174.37  175.11  175.76  
74 -       157.58  159.78  161.51  163.26  164.78  166.10  167.24  168.23  169.08  169.82  170.45  
75 -       152.36  154.51  156.24  157.96  159.45  160.74  161.86  162.83  163.67  164.39  165.02  
76 -       147.07  149.17  150.90  152.57  154.02  155.28  156.37  157.32  158.14  158.85  159.47  
77 -       141.69  143.74  145.45  147.07  148.48  149.70  150.77  151.69  152.49  153.19  153.79  
78 133.86  136.26  138.24  139.92  141.48  142.84  144.02  145.05  145.95  146.73  147.41  147.99  
79 128.56  130.82  132.73  134.36  135.85  137.16  138.29  139.29  140.15  140.90  141.56  142.13  
80 123.23  125.35  127.17  128.75  130.17  131.41  132.50  133.45  134.27  135.00  135.63  136.18  

גיל 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990
60 -       -       -       -       224.05  225.72  227.14  228.34  229.37  230.24  230.98  231.60  
61 -       -       -       -       219.92  221.62  223.05  224.28  225.32  226.20  226.95  227.59  
62 -       -       -       -       215.68  217.39  218.85  220.09  221.14  222.04  222.80  223.45  
63 -       -       -       209.30  211.32  213.05  214.52  215.78  216.84  217.75  218.52  219.18  
64 -       -       -       204.81  206.84  208.59  210.07  211.33  212.41  213.33  214.11  214.77  
65 -       -       -       200.19  202.24  203.99  205.49  206.76  207.85  208.77  209.56  210.23  
66 -       -       -       195.46  197.52  199.27  200.77  202.05  203.14  204.08  204.87  205.55  
67 -       -       -       190.62  192.67  194.43  195.93  197.21  198.31  199.24  200.04  200.73  
68 -       -       183.35  185.65  187.70  189.45  190.95  192.24  193.33  194.27  195.07  195.76  
69 -       -       178.29  180.58  182.61  184.35  185.84  187.13  188.22  189.16  189.96  190.65  
70 -       -       173.12  175.38  177.39  179.12  180.61  181.88  182.97  183.91  184.71  185.39  
71 -       -       167.84  170.08  172.06  173.77  175.24  176.50  177.58  178.51  179.31  179.99  
72 -       -       162.46  164.67  166.61  168.29  169.74  170.98  172.06  172.98  173.77  174.45  
73 -       154.44  156.99  159.15  161.05  162.70  164.12  165.34  166.40  167.30  168.09  168.76  
74 -       148.97  151.43  153.54  155.39  156.99  158.38  159.58  160.61  161.50  162.27  162.94  
75 -       143.43  145.80  147.84  149.63  151.19  152.53  153.70  154.71  155.59  156.34  156.99  
76 -       137.85  140.11  142.08  143.80  145.30  146.60  147.73  148.71  149.56  150.30  150.94  
77 -       132.20  134.36  136.24  137.88  139.32  140.57  141.66  142.61  143.43  144.15  144.77  
78 124.21  126.52  128.55  130.34  131.91  133.28  134.47  135.52  136.43  137.22  137.91  138.51  
79 118.65  120.82  122.73  124.41  125.89  127.18  128.32  129.31  130.18  130.94  131.60  132.18  
80 113.10  115.11  116.89  118.46  119.84  121.06  122.13  123.07  123.90  124.62  125.25  125.80  

הטבלה חושבה לפי הפרש גיל של 4 שנים ולפי פנסיית שאירים לאלמנה בשיעור של 60%.  הערה: 

במקרים שאינם תואמים הנחות אלה יותאמו מקדמי ההמרה לנתונים בפועל.

נספח א': מקדמי המרה לפנסיונר נשוי
(תקנה 40(א))

גברים

שנת לידה

נשים

שנת לידה



גיל 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990
60 -       -       -       -       228.19  229.60  230.81    231.85  232.74  233.51  234.17  234.73  
61 -       -       -       -       224.36  225.78  227.00    228.05  228.96  229.74  230.40  230.98  
62 -       -       -       -       220.44  221.88  223.11    224.17  225.08  225.87  226.54  227.12  
63 -       -       -       214.77  216.44  217.88  219.13    220.20  221.11  221.91  222.59  223.17  
64 -       -       -       210.68  212.36  213.81  215.06    216.13  217.06  217.85  218.54  219.12  
65 -       -       -       206.53  208.21  209.66  210.91    211.98  212.91  213.71  214.39  214.99  
66 -       -       -       202.30  203.97  205.42  206.67    207.75  208.67  209.47  210.16  210.75  
67 -       -       -       198.01  199.67  201.11  202.36    203.43  204.35  205.15  205.84  206.43  
68 -       -       192.10  193.66  195.31  196.74  197.97    199.04  199.96  200.75  201.43  202.02  
69 -       -       187.68  189.23  190.86  192.28  193.50    194.55  195.46  196.25  196.93  197.51  
70 -       -       183.19  184.74  186.35  187.74  188.94    189.98  190.88  191.66  192.33  192.91  
71 -       -       178.65  180.20  181.77  183.13  184.31    185.33  186.22  186.98  187.64  188.21  
72 -       -       174.06  175.59  177.12  178.45  179.60    180.60  181.46  182.21  182.86  183.42  
73 -       167.57  169.43  170.94  172.42  173.71  174.83    175.80  176.64  177.37  178.00  178.55  
74 -       162.99  164.77  166.26  167.68  168.92  170.00    170.93  171.75  172.46  173.07  173.60  
75 -       158.40  160.11  161.55  162.91  164.09  165.13    166.03  166.81  167.49  168.09  168.60  
76 -       153.85  155.47  156.85  158.13  159.26  160.24    161.10  161.85  162.50  163.07  163.56  
77 -       149.33  150.85  152.17  153.37  154.43  155.36    156.17  156.88  157.50  158.04  158.51  
78 143.24  144.88  146.30  147.53  148.65  149.64  150.51    151.27  151.94  152.52  153.03  153.48  
79 139.05  140.54  141.84  142.99  144.02  144.93  145.74    146.44  147.06  147.61  148.09  148.50  
80 134.99  136.33  137.51  138.56  139.50  140.33  141.07    141.72  142.29  142.79  143.23  143.62  

גיל 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990
60 -       -       -       -       224.57  226.17  227.53    228.68  229.67  230.50  231.22  231.82  
61 -       -       -       -       220.51  222.12  223.49    224.66  225.65  226.50  227.22  227.83  
62 -       -       -       -       216.34  217.96  219.34    220.52  221.52  222.38  223.10  223.73  
63 -       -       -       210.16  212.06  213.68  215.07    216.26  217.27  218.13  218.86  219.49  
64 -       -       -       205.77  207.67  209.30  210.69    211.88  212.89  213.76  214.50  215.13  
65 -       -       -       201.29  203.18  204.80  206.19    207.38  208.40  209.26  210.01  210.64  
66 -       -       -       196.70  198.58  200.19  201.58    202.76  203.78  204.65  205.39  206.02  
67 -       -       -       192.03  193.88  195.48  196.85    198.03  199.04  199.90  200.65  201.28  
68 -       -       185.22  187.26  189.09  190.66  192.02    193.18  194.19  195.04  195.78  196.42  
69 -       -       180.41  182.42  184.20  185.75  187.08    188.23  189.22  190.07  190.80  191.43  
70 -       -       175.55  177.50  179.24  180.75  182.05    183.18  184.15  184.98  185.70  186.32  
71 -       -       170.63  172.52  174.21  175.67  176.94    178.03  178.98  179.80  180.51  181.12  
72 -       -       165.68  167.50  169.12  170.53  171.75    172.81  173.73  174.53  175.22  175.81  
73 -       158.71  160.72  162.45  163.99  165.34  166.51    167.53  168.42  169.19  169.86  170.44  
74 -       153.89  155.77  157.41  158.86  160.14  161.25    162.22  163.07  163.81  164.45  165.01  
75 -       149.12  150.86  152.39  153.75  154.95  156.00    156.92  157.72  158.42  159.03  159.56  
76 -       144.44  146.04  147.45  148.71  149.82  150.79    151.65  152.40  153.06  153.64  154.14  
77 -       139.87  141.32  142.61  143.76  144.77  145.67    146.46  147.16  147.77  148.31  148.78  
78 134.02  135.46  136.75  137.91  138.95  139.87  140.69    141.41  142.05  142.61  143.10  143.54  
79 129.97  131.24  132.39  133.42  134.34  135.16  135.89    136.54  137.12  137.62  138.07  138.47  
80 126.17  127.26  128.26  129.16  129.97  130.69  131.34    131.91  132.42  132.88  133.28  133.64  

הטבלה חושבה לפי הפרש גיל של 4 שנים, פנסיית שאירים לאלמנה בשיעור של 60%  ותקופת הבטחה של 120 חודשים. הערה:

במקרים שאינם תואמים הנחות אלה יותאמו מקדמי ההמרה לנתונים בפועל.

נשים

שנת לידה

(תקנה 40(ב))

נספח ב': מקדמי המרה לפנסיונר נשוי עם הבטחה

גברים

שנת לידה



גיל 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990
60 -       -       -       -       202.49  204.38  206.04  207.48  208.74  209.83  210.78  211.60  
61 -       -       -       -       197.97  199.88  201.56  203.02  204.29  205.39  206.35  207.18  
62 -       -       -       -       193.37  195.30  196.99  198.46  199.74  200.85  201.82  202.66  
63 -       -       -       186.49  188.70  190.63  192.33  193.81  195.10  196.22  197.19  198.04  
64 -       -       -       181.74  183.95  185.90  187.60  189.08  190.38  191.50  192.48  193.33  
65 -       -       -       176.94  179.16  181.10  182.81  184.29  185.59  186.72  187.70  188.55  
66 -       -       -       172.10  174.31  176.25  177.95  179.44  180.74  181.87  182.85  183.70  
67 -       -       -       167.25  169.45  171.38  173.08  174.56  175.86  176.98  177.96  178.81  
68 -       -       160.90  162.41  164.59  166.51  168.20  169.67  170.95  172.07  173.05  173.89  
69 -       -       156.00  157.51  159.67  161.58  163.25  164.71  165.98  167.09  168.05  168.89  
70 -       -       151.04  152.56  154.70  156.58  158.23  159.68  160.94  162.04  162.99  163.82  
71 -       -       146.02  147.56  149.67  151.52  153.15  154.57  155.81  156.89  157.84  158.65  
72 -       -       140.93  142.50  144.57  146.38  147.98  149.37  150.59  151.65  152.58  153.38  
73 -       133.47  135.79  137.39  139.40  141.18  142.73  144.09  145.28  146.32  147.22  148.00  
74 -       128.34  130.59  132.22  134.17  135.89  137.40  138.72  139.88  140.88  141.76  142.52  
75 -       123.17  125.36  127.00  128.88  130.54  131.99  133.27  134.38  135.36  136.21  136.94  
76 -       117.99  120.10  121.75  123.55  125.14  126.54  127.76  128.83  129.76  130.58  131.29  
77 -       112.78  114.81  116.45  118.16  119.67  121.00  122.16  123.18  124.08  124.86  125.54  
78 105.11  107.54  109.48  111.09  112.71  114.13  115.39  116.49  117.46  118.31  119.06  119.71  
79 100.18  102.40  104.24  105.80  107.31  108.65  109.82  110.86  111.77  112.57  113.27  113.89  
80 95.26   97.29   99.02   100.52  101.92  103.16  104.25  105.22  106.07  106.82  107.47  108.05  

גיל 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990
60 -       -       -       -       217.31  219.32  221.04  222.51  223.76  224.82  225.72  226.48  
61 -       -       -       -       213.08  215.11  216.85  218.33  219.59  220.67  221.58  222.36  
62 -       -       -       -       208.74  210.78  212.54  214.03  215.31  216.39  217.31  218.10  
63 -       -       -       201.87  204.28  206.34  208.10  209.61  210.89  211.98  212.91  213.70  
64 -       -       -       197.29  199.70  201.76  203.53  205.05  206.34  207.44  208.38  209.17  
65 -       -       -       192.59  195.00  197.07  198.84  200.36  201.65  202.76  203.70  204.50  
66 -       -       -       187.77  190.18  192.24  194.02  195.53  196.83  197.94  198.88  199.69  
67 -       -       -       182.85  185.24  187.30  189.07  190.58  191.88  192.99  193.93  194.74  
68 -       -       175.07  177.82  180.19  182.24  183.99  185.50  186.79  187.89  188.84  189.64  
69 -       -       169.97  172.68  175.03  177.05  178.79  180.29  181.57  182.67  183.60  184.41  
70 -       -       164.77  167.44  169.75  171.75  173.46  174.94  176.21  177.30  178.23  179.03  
71 -       -       159.48  162.10  164.36  166.32  168.02  169.47  170.72  171.80  172.72  173.51  
72 -       -       154.10  156.65  158.87  160.79  162.44  163.87  165.10  166.16  167.07  167.85  
73 -       145.80  148.64  151.12  153.27  155.14  156.76  158.15  159.36  160.39  161.29  162.05  
74 -       140.38  143.11  145.50  147.59  149.40  150.97  152.33  153.50  154.51  155.38  156.13  
75 -       134.90  137.52  139.82  141.82  143.57  145.08  146.40  147.53  148.52  149.37  150.10  
76 -       129.38  131.88  134.07  135.99  137.66  139.12  140.38  141.48  142.43  143.25  143.96  
77 -       123.82  126.18  128.26  130.09  131.68  133.07  134.28  135.34  136.25  137.04  137.73  
78 115.70  118.22  120.45  122.41  124.14  125.65  126.97  128.12  129.12  130.00  130.76  131.42  
79 110.26  112.61  114.69  116.53  118.15  119.57  120.82  121.91  122.86  123.69  124.41  125.04  
80 104.83  107.00  108.93  110.64  112.15  113.48  114.65  115.67  116.57  117.35  118.04  118.64  

נשים

שנת לידה

נספח ג': מקדמי המרה לפנסיונר לא נשוי

(תקנה 40(ג))

גברים

שנת לידה



גיל 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990
60 -       -       -       -       204.72  206.44  207.95  209.28  210.43  211.43  212.30  213.06  
61 -       -       -       -       200.52  202.25  203.76  205.08  206.24  207.24  208.12  208.88  
62 -       -       -       -       196.28  198.00  199.51  200.83  201.99  202.99  203.86  204.62  
63 -       -       -       190.07  192.00  193.71  195.21  196.53  197.68  198.67  199.54  200.30  
64 -       -       -       185.77  187.69  189.39  190.87  192.18  193.31  194.31  195.17  195.92  
65 -       -       -       181.47  183.36  185.03  186.50  187.79  188.91  189.89  190.75  191.49  
66 -       -       -       177.15  179.01  180.65  182.09  183.36  184.47  185.43  186.28  187.01  
67 -       -       -       172.84  174.66  176.26  177.67  178.92  180.00  180.95  181.77  182.49  
68 -       -       167.20  168.54  170.31  171.87  173.25  174.46  175.52  176.44  177.25  177.95  
69 -       -       162.91  164.24  165.95  167.46  168.80  169.97  170.99  171.89  172.68  173.36  
70 -       -       158.62  159.94  161.59  163.04  164.33  165.46  166.45  167.31  168.07  168.73  
71 -       -       154.36  155.66  157.23  158.62  159.85  160.93  161.88  162.71  163.44  164.07  
72 -       -       150.13  151.41  152.89  154.21  155.37  156.40  157.30  158.09  158.78  159.39  
73 -       144.35  145.95  147.19  148.58  149.82  150.91  151.87  152.72  153.47  154.12  154.69  
74 -       140.35  141.84  143.04  144.33  145.47  146.49  147.38  148.18  148.87  149.48  150.02  
75 -       136.46  137.84  138.97  140.15  141.20  142.13  142.96  143.69  144.33  144.90  145.39  
76 -       132.70  133.95  135.01  136.08  137.03  137.88  138.63  139.29  139.88  140.40  140.85  
77 -       129.09  130.22  131.19  132.14  132.99  133.75  134.42  135.02  135.55  136.02  136.43  
78 124.50  125.66  126.65  127.53  128.36  129.11  129.78  130.38  130.91  131.39  131.80  132.17  
79 121.46  122.45  123.32  124.09  124.81  125.46  126.05  126.57  127.03  127.44  127.81  128.14  
80 118.64  119.47  120.21  120.87  121.49  122.04  122.54  122.99  123.39  123.75  124.06  124.35  

גיל 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990
60 -       -       -       -       218.47  220.33  221.92  223.28  224.44  225.43  226.27  226.99  
61 -       -       -       -       214.37  216.23  217.82  219.19  220.35  221.35  222.19  222.91  
62 -       -       -       -       210.16  212.02  213.62  214.98  216.15  217.15  218.00  218.72  
63 -       -       -       203.72  205.86  207.71  209.30  210.67  211.83  212.83  213.68  214.40  
64 -       -       -       199.34  201.47  203.31  204.89  206.24  207.40  208.40  209.24  209.97  
65 -       -       -       194.88  196.98  198.80  200.36  201.70  202.86  203.84  204.69  205.41  
66 -       -       -       190.34  192.40  194.19  195.74  197.06  198.20  199.18  200.02  200.73  
67 -       -       -       185.73  187.75  189.50  191.02  192.32  193.45  194.41  195.24  195.94  
68 -       -       178.79  181.05  183.02  184.73  186.21  187.49  188.59  189.54  190.35  191.05  
69 -       -       174.14  176.32  178.23  179.89  181.33  182.57  183.65  184.57  185.37  186.05  
70 -       -       169.45  171.55  173.38  174.98  176.37  177.58  178.62  179.52  180.29  180.96  
71 -       -       164.74  166.74  168.50  170.03  171.36  172.52  173.53  174.40  175.15  175.80  
72 -       -       160.03  161.92  163.59  165.04  166.32  167.43  168.39  169.22  169.94  170.57  
73 -       153.32  155.33  157.11  158.67  160.05  161.25  162.30  163.22  164.01  164.70  165.30  
74 -       148.81  150.68  152.33  153.79  155.08  156.20  157.19  158.05  158.80  159.46  160.03  
75 -       144.38  146.09  147.61  148.96  150.15  151.20  152.12  152.92  153.63  154.24  154.77  
76 -       140.06  141.61  142.99  144.23  145.32  146.28  147.13  147.87  148.52  149.09  149.59  
77 -       135.86  137.25  138.50  139.61  140.60  141.48  142.25  142.93  143.53  144.06  144.52  
78 130.46  131.83  133.07  134.18  135.17  136.06  136.85  137.54  138.16  138.70  139.18  139.60  
79 126.80  128.00  129.08  130.06  130.94  131.72  132.42  133.04  133.59  134.08  134.51  134.89  
80 123.37  124.40  125.34  126.19  126.95  127.64  128.25  128.79  129.28  129.71  130.09  130.43  

חושב לפי תקופת הבטחה של 120 חודשים. הערה:

במקרים שאינם תואמים הנחה זו יותאמו מקדמי ההמרה לנתונים בפועל.

נספח ד': מקדמי המרה לפנסיונר לא נשוי עם הבטחה

(תקנה 40(ד))

נשים

שנת לידה

גברים

שנת לידה



גיל 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990
60 -         73.60      73.68      73.74      73.80      73.85      73.89      73.93      73.96      
61 -         64.18      64.25      64.30      64.35      64.39      64.42      64.45      64.48      
62 -         54.44      54.49      54.53      54.57      54.60      54.62      54.64      54.66      
63 44.31      44.35      44.38      44.41      44.43      44.45      44.47      44.49      44.50      
64 33.86      33.88      33.90      33.92      33.94      33.95      33.96      33.97      33.98      
65 23.01      23.02      23.03      23.04      23.05      23.06      23.06      23.07      23.07      
66 11.74      11.74      11.74      11.75      11.75      11.75      11.75      11.75      11.75      

גיל 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990
60 -         44.63      44.65      44.67      44.68      44.70      44.71      44.72      44.72      
61 -         34.06      34.08      34.09      34.10      34.10      34.11      34.12      34.12      
62 -         23.11      23.12      23.13      23.13      23.14      23.14      23.14      23.14      
63 11.76      11.77      11.77      11.77      11.77      11.77      11.77      11.77      11.77      

נספח ד'1: מקדמי המרה לתוספת לפנסיה עד גיל הזקנה

(תקנה 46א(ג))

גברים - גיל הזקנה 67

שנת לידה

נשים - גיל הזקנה 64

שנת לידה



מס' מס' מס' מס' מס' מס'

חדשים מקדם חדשים מקדם חדשים מקדם חדשים מקדם חדשים מקדם חדשים מקדם

1 1.00 31 29.63 61 55.91 91 80.04 121 102.19 151 122.53
2 1.99 32 30.54 62 56.75 92 80.81 122 102.90 152 123.18
3 2.98 33 31.45 63 57.58 93 81.58 123 103.60 153 123.82
4 3.97 34 32.36 64 58.42 94 82.34 124 104.30 154 124.47
5 4.96 35 33.26 65 59.25 95 83.10 125 105.00 155 125.11
6 5.94 36 34.17 66 60.08 96 83.87 126 105.70 156 125.75
7 6.92 37 35.07 67 60.90 97 84.62 127 106.40 157 126.39
8 7.90 38 35.96 68 61.73 98 85.38 128 107.09 158 127.03
9 8.87 39 36.86 69 62.55 99 86.13 129 107.79 159 127.66
10 9.84 40 37.75 70 63.37 100 86.89 130 108.48 160 128.30
11 10.81 41 38.64 71 64.18 101 87.64 131 109.16 161 128.93
12 11.78 42 39.53 72 65.00 102 88.38 132 109.85 162 129.56
13 12.74 43 40.41 73 65.81 103 89.13 133 110.54 163 130.19
14 13.70 44 41.29 74 66.62 104 89.87 134 111.22 164 130.81
15 14.66 45 42.17 75 67.43 105 90.61 135 111.90 165 131.44
16 15.62 46 43.05 76 68.23 106 91.35 136 112.58 166 132.06
17 16.57 47 43.92 77 69.04 107 92.09 137 113.25 167 132.68
18 17.52 48 44.80 78 69.84 108 92.82 138 113.93 168 133.30
19 18.47 49 45.67 79 70.64 109 93.56 139 114.60 169 133.92
20 19.41 50 46.53 80 71.43 110 94.29 140 115.27 170 134.54
21 20.35 51 47.40 81 72.23 111 95.02 141 115.94 171 135.15
22 21.29 52 48.26 82 73.02 112 95.74 142 116.61 172 135.76
23 22.23 53 49.12 83 73.81 113 96.47 143 117.27 173 136.37
24 23.16 54 49.98 84 74.59 114 97.19 144 117.94 174 136.98
25 24.10 55 50.83 85 75.38 115 97.91 145 118.60 175 137.59
26 25.02 56 51.69 86 76.16 116 98.63 146 119.26 176 138.19
27 25.95 57 52.54 87 76.94 117 99.35 147 119.92 177 138.80
28 26.87 58 53.38 88 77.72 118 100.06 148 120.57 178 139.40
29 27.79 59 54.23 89 78.50 119 100.77 149 121.23 179 140.00
30 28.71 60 55.07 90 79.27 120 101.48 150 121.88 180 140.60

נספח ה': מקדמים להיוון יתרת תשלומי הפנסיה
(תקנות 40(ב), 47(ג), 58(ה), 60א(ג))



לאלמנה ליתום לאלמן ליתום לאלמנה ליתום לאלמן ליתום

18 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 37.50% 33.33% 50.00% 37.50% 33.33% 50.00% 37.50% 33.33% 50.00% 37.50% 33.33% 50.00% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00%

19 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 37.50% 33.33% 50.00% 37.50% 33.33% 50.00% 37.50% 33.33% 50.00% 37.50% 33.33% 50.00% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00%

20 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 37.50% 33.33% 50.00% 37.50% 33.33% 50.00% 37.50% 33.33% 50.00% 37.50% 33.33% 50.00% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00%

21 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 37.50% 33.33% 50.00% 37.50% 33.33% 50.00% 37.50% 33.33% 50.00% 37.50% 33.33% 50.00% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00%

22 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 37.50% 33.33% 50.00% 37.50% 32.76% 49.14% 37.50% 33.33% 50.00% 37.50% 32.76% 49.14% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00%

23 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 37.50% 33.33% 50.00% 37.50% 31.14% 46.71% 37.50% 33.33% 50.00% 37.50% 31.14% 46.71% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00%

24 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 37.50% 33.23% 49.85% 37.50% 29.60% 44.40% 37.50% 33.23% 49.85% 37.50% 29.60% 44.40% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00%

25 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 37.50% 31.61% 47.42% 37.50% 28.12% 42.19% 37.50% 31.61% 47.42% 37.50% 28.12% 42.19% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00%

26 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 37.50% 30.07% 45.11% 37.50% 26.71% 40.07% 37.50% 30.07% 45.11% 37.50% 26.71% 40.07% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00%

27 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 37.50% 28.60% 42.90% 37.50% 25.36% 38.04% 37.50% 28.60% 42.90% 37.50% 25.36% 38.04% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00%

28 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 37.50% 27.20% 40.80% 35.12% 23.41% 35.12% 37.50% 27.20% 40.80% 35.12% 23.41% 35.12% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00%

29 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 37.50% 25.86% 38.78% 33.43% 22.29% 33.43% 37.50% 25.86% 38.78% 33.43% 22.29% 33.43% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00%

30 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 36.43% 24.29% 36.43% 31.81% 21.20% 31.81% 36.43% 24.29% 36.43% 31.81% 21.20% 31.81% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00%

31 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 34.71% 23.14% 34.71% 30.23% 20.16% 30.23% 34.71% 23.14% 34.71% 30.23% 20.16% 30.23% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00%

32 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 33.04% 22.03% 33.04% 28.72% 19.15% 28.72% 33.04% 22.03% 33.04% 28.72% 19.15% 28.72% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00%

33 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 31.45% 20.97% 31.45% 27.26% 18.17% 27.26% 31.45% 20.97% 31.45% 27.26% 18.17% 27.26% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00%

34 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 29.91% 19.94% 29.91% 25.85% 17.23% 25.85% 29.91% 19.94% 29.91% 25.85% 17.23% 25.85% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00%

35 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 28.39% 18.93% 28.39% 24.49% 16.33% 24.49% 28.39% 18.93% 28.39% 24.49% 16.33% 24.49% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00%

36 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 26.96% 17.97% 26.96% 23.18% 15.45% 23.18% 26.96% 17.97% 26.96% 23.18% 15.45% 23.18% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00%

37 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 25.57% 17.05% 25.57% 21.91% 14.61% 21.91% 25.57% 17.05% 25.57% 21.91% 14.61% 21.91% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00%

38 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 24.24% 16.16% 24.24% 20.69% 13.79% 20.69% 24.24% 16.16% 24.24% 20.69% 13.79% 20.69% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00%

39 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 22.95% 15.30% 22.95% 19.51% 13.00% 19.51% 22.95% 15.30% 22.95% 19.51% 13.00% 19.51% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00%

40 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 21.71% 14.47% 21.71% 18.37% 12.24% 18.37% 21.71% 14.47% 21.71% 18.37% 12.24% 18.37% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00%

41 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 20.51% 13.67% 20.51% 17.27% 11.51% 17.27% 20.51% 13.67% 20.51% 17.27% 11.51% 17.27% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00%

42 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 19.36% 12.90% 19.36% 16.21% 10.81% 16.21% 19.36% 12.90% 19.36% 16.21% 10.81% 16.21% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00%

43 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 18.24% 12.16% 18.24% 15.19% 10.12% 15.19% 18.24% 12.16% 18.24% 15.19% 10.12% 15.19% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00%

44 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 17.16% 11.44% 17.16% 14.20% 9.46% 14.20% 17.16% 11.44% 17.16% 14.20% 9.46% 14.20% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00%

45 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 16.12% 10.74% 16.12% 13.24% 8.83% 13.24% 16.12% 10.74% 16.12% 13.24% 8.83% 13.24% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00%

46 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 15.11% 10.07% 15.11% 12.32% 8.21% 12.32% 15.11% 10.07% 15.11% 12.32% 8.21% 12.32% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00%

47 75.00% 99.00% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 14.14% 9.42% 14.14% 11.43% 7.62% 11.43% 14.14% 9.42% 14.14% 11.43% 7.62% 11.43% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00%

48 75.00% 95.50% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 13.19% 8.80% 13.19% 10.57% 7.05% 10.57% 13.19% 8.80% 13.19% 10.57% 7.05% 10.57% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00%

49 75.00% 90.50% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 12.28% 8.19% 12.28% 9.74% 6.49% 9.74% 12.28% 8.19% 12.28% 9.74% 6.49% 9.74% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00%

50 75.00% 85.50% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 11.41% 7.61% 11.41% 8.94% 5.96% 8.94% 11.41% 7.61% 11.41% 8.94% 5.96% 8.94% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00%

51 75.00% 81.50% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 10.56% 7.04% 10.56% 8.17% 5.44% 8.17% 10.56% 7.04% 10.56% 8.17% 5.44% 8.17% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00%

52 75.00% 77.50% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 9.74% 6.49% 9.74% 7.42% 4.95% 7.42% 9.74% 6.49% 9.74% 7.42% 4.95% 7.42% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00%

53 75.00% 73.50% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 8.95% 5.96% 8.95% 6.70% 4.47% 6.70% 8.95% 5.96% 8.95% 6.70% 4.47% 6.70% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00%

54 75.00% 69.50% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 8.18% 5.45% 8.18% 6.00% 4.00% 6.00% 8.18% 5.45% 8.18% 6.00% 4.00% 6.00% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00%

55 75.00% 65.50% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 7.44% 4.96% 7.44% 5.33% 3.55% 5.33% 7.44% 4.96% 7.44% 5.33% 3.55% 5.33% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00%

56 75.00% 61.50% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 6.72% 4.48% 6.72% 4.67% 3.12% 4.67% 6.72% 4.48% 6.72% 4.67% 3.12% 4.67% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00%

57 75.00% 57.50% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 6.03% 4.02% 6.03% 4.04% 2.69% 4.04% 6.03% 4.02% 6.03% 4.04% 2.69% 4.04% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00%

58 75.00% 53.50% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 5.36% 3.57% 5.36% 3.42% 2.28% 3.42% 5.36% 3.57% 5.36% 3.42% 2.28% 3.42% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00%

59 75.00% 49.50% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 4.71% 3.14% 4.71% 2.82% 1.88% 2.82% 4.71% 3.14% 4.71% 2.82% 1.88% 2.82% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00%

60 75.00% 45.50% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 4.08% 2.72% 4.08% 2.24% 1.49% 2.24% - - - - - - - - - -

61 75.00% 42.50% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 3.47% 2.31% 3.47% 1.67% 1.11% 1.67% - - - - - - - - - -

62 75.00% 42.50% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 2.87% 1.91% 2.87% 1.10% 0.74% 1.10% - - - - - - - - - -

63 75.00% 42.50% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 2.29% 1.52% 2.29% 0.55% 0.37% 0.55% - - - - - - - - - -

64 75.00% 42.50% 75.00% 100.00% - - 1.71% 1.14% 1.71% - - - - - - - - - - - - -

65 75.00% 42.50% 75.00% 100.00% - - 1.14% 0.76% 1.14% - - - - - - - - - - - - -

66 75.00% 42.50% 75.00% 100.00% - - 0.58% 0.38% 0.58% - - - - - - - - - - - - -
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60נשים לגיל  60גברים לגיל  60נשים לגיל 
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מקדם 

נכות

מקדם 

שאירים

מקדם 
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מקדם 
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מקדם 
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67גברים לגיל  67נשים לגיל  64נשים לגיל  67גברים לגיל  64נשים לגיל  60גברים לגיל 

מסלולי ביטוח: 'נספח ו
( 50תקנה  )

מסלול כללי עתיר חיסכון חסכון מרבי לפרישה מוקדמת ביטוח מרבי



לאלמנה ליתום ולהורה לאלמן ליתום ולהורה לאלמנה ליתום לאלמן ליתום

18 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 56.25% 66.67% 75.00% 56.25% 66.67% 75.00% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 75.00% 33.33% 50.00% 75.00% 33.33% 50.00% 37.50% 100.00% 37.50% 100.00%

19 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 56.25% 66.67% 75.00% 56.25% 66.67% 75.00% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 75.00% 33.33% 50.00% 75.00% 33.33% 50.00% 37.50% 100.00% 37.50% 100.00%

20 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 56.25% 66.67% 75.00% 56.25% 66.67% 75.00% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 75.00% 33.33% 50.00% 75.00% 33.33% 50.00% 37.50% 100.00% 37.50% 100.00%

21 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 56.25% 66.67% 75.00% 56.25% 66.67% 75.00% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 75.00% 33.33% 50.00% 75.00% 33.33% 50.00% 37.50% 100.00% 37.50% 100.00%

22 75.00% 100.00% 75.00% 99.14% 56.25% 66.67% 75.00% 56.25% 65.53% 73.72% 75.00% 100.00% 75.00% 98.29% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 75.00% 33.33% 50.00% 75.00% 32.76% 49.14% 37.50% 100.00% 37.50% 100.00%

23 75.00% 100.00% 75.00% 96.71% 56.25% 66.67% 75.00% 56.25% 62.29% 70.07% 75.00% 100.00% 75.00% 93.43% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 75.00% 33.33% 50.00% 75.00% 31.14% 46.71% 37.50% 100.00% 37.50% 100.00%

24 75.00% 99.85% 75.00% 94.40% 56.25% 66.46% 74.77% 56.25% 59.20% 66.60% 75.00% 99.69% 75.00% 88.79% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 75.00% 33.23% 49.85% 75.00% 29.60% 44.40% 37.50% 100.00% 37.50% 100.00%

25 75.00% 97.42% 75.00% 92.19% 56.25% 63.23% 71.13% 56.25% 56.25% 63.28% 75.00% 94.84% 75.00% 84.37% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 75.00% 31.61% 47.42% 75.00% 28.12% 42.19% 37.50% 100.00% 37.50% 100.00%

26 75.00% 95.11% 75.00% 90.07% 56.25% 60.15% 67.67% 56.25% 53.42% 60.10% 75.00% 90.22% 75.00% 80.14% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 75.00% 30.07% 45.11% 75.00% 26.71% 40.07% 37.50% 100.00% 37.50% 100.00%

27 75.00% 92.90% 75.00% 88.04% 56.25% 57.21% 64.36% 56.25% 50.73% 57.07% 75.00% 85.81% 75.00% 76.09% 75.00% 100.00% 75.00% 100.00% 75.00% 28.60% 42.90% 75.00% 25.36% 38.04% 37.50% 100.00% 37.50% 100.00%

28 75.00% 90.80% 72.62% 85.12% 56.25% 54.40% 61.20% 52.68% 46.82% 52.68% 75.00% 81.59% 70.24% 70.24% 75.00% 100.00% 70.24% 100.00% 75.00% 27.20% 40.80% 75.00% 23.41% 35.12% 37.50% 100.00% 35.12% 100.00%

29 75.00% 88.78% 70.93% 83.43% 56.25% 51.71% 58.18% 50.15% 44.58% 50.15% 75.00% 77.57% 66.87% 66.87% 75.00% 100.00% 66.87% 100.00% 75.00% 25.86% 38.78% 75.00% 22.29% 33.43% 37.50% 100.00% 33.43% 100.00%

30 73.93% 86.43% 69.31% 81.81% 54.64% 48.57% 54.64% 47.71% 42.41% 47.71% 72.86% 72.86% 63.61% 63.61% 72.86% 100.00% 63.61% 100.00% 75.00% 24.29% 36.43% 75.00% 21.20% 31.81% 36.43% 100.00% 31.81% 100.00%

31 72.21% 84.71% 67.73% 80.23% 52.06% 46.28% 52.06% 45.35% 40.31% 45.35% 69.41% 69.41% 60.47% 60.47% 69.41% 100.00% 60.47% 100.00% 75.00% 23.14% 34.71% 75.00% 20.16% 30.23% 34.71% 100.00% 30.23% 100.00%

32 70.54% 83.04% 66.22% 78.72% 49.57% 44.06% 49.57% 43.08% 38.29% 43.08% 66.09% 66.09% 57.44% 57.44% 66.09% 100.00% 57.44% 100.00% 75.00% 22.03% 33.04% 75.00% 19.15% 28.72% 33.04% 100.00% 28.72% 100.00%

33 68.95% 81.45% 64.76% 77.26% 47.18% 41.94% 47.18% 40.89% 36.34% 40.89% 62.91% 62.91% 54.51% 54.51% 62.91% 100.00% 54.51% 100.00% 75.00% 20.97% 31.45% 75.00% 18.17% 27.26% 31.45% 100.00% 27.26% 100.00%

34 67.41% 79.91% 63.35% 75.85% 44.87% 39.88% 44.87% 38.77% 34.46% 38.77% 59.83% 59.83% 51.70% 51.70% 59.83% 100.00% 51.70% 100.00% 75.00% 19.94% 29.91% 75.00% 17.23% 25.85% 29.91% 100.00% 25.85% 100.00%

35 65.89% 78.39% 61.99% 74.49% 42.59% 37.86% 42.59% 36.73% 32.65% 36.73% 56.78% 56.78% 48.98% 48.98% 56.78% 100.00% 48.98% 100.00% 75.00% 18.93% 28.39% 75.00% 16.33% 24.49% 28.39% 100.00% 24.49% 100.00%

36 64.46% 76.96% 60.68% 73.18% 40.44% 35.95% 40.44% 34.76% 30.90% 34.76% 53.92% 53.92% 46.35% 46.35% 53.92% 100.00% 46.35% 100.00% 75.00% 17.97% 26.96% 75.00% 15.45% 23.18% 26.96% 100.00% 23.18% 100.00%

37 63.07% 75.57% 59.41% 71.91% 38.35% 34.09% 38.35% 32.86% 29.21% 32.86% 51.14% 51.14% 43.82% 43.82% 51.14% 100.00% 43.82% 100.00% 75.00% 17.05% 25.57% 75.00% 14.61% 21.91% 25.57% 100.00% 21.91% 100.00%

38 61.74% 74.24% 58.19% 70.69% 36.36% 32.32% 36.36% 31.03% 27.58% 31.03% 48.48% 48.48% 41.37% 41.37% 48.48% 100.00% 41.37% 100.00% 75.00% 16.16% 24.24% 75.00% 13.79% 20.69% 24.24% 100.00% 20.69% 100.00%

39 60.45% 72.95% 57.01% 69.51% 34.43% 30.60% 34.43% 29.26% 26.01% 29.26% 45.90% 45.90% 39.01% 39.01% 45.90% 100.00% 39.01% 100.00% 75.00% 15.30% 22.95% 75.00% 13.00% 19.51% 22.95% 100.00% 19.51% 100.00%

40 59.21% 71.71% 55.87% 68.37% 32.56% 28.94% 32.56% 27.55% 24.49% 27.55% 43.41% 43.41% 36.73% 36.73% 43.41% 100.00% 36.73% 100.00% 75.00% 14.47% 21.71% 75.00% 12.24% 18.37% 21.71% 100.00% 18.37% 100.00%

41 58.01% 70.51% 54.77% 67.27% 30.76% 27.34% 30.76% 25.90% 23.03% 25.90% 41.01% 41.01% 34.54% 34.54% 41.01% 100.00% 34.54% 100.00% 75.00% 13.67% 20.51% 75.00% 11.51% 17.27% 20.51% 100.00% 17.27% 100.00%

42 56.86% 69.26% 53.71% 66.21% 29.03% 25.81% 29.03% 24.31% 21.61% 24.31% 38.71% 38.71% 32.42% 32.42% 38.71% 100.00% 32.42% 100.00% 75.00% 12.90% 19.36% 75.00% 10.81% 16.21% 19.36% 100.00% 16.21% 100.00%

43 55.74% 64.54% 52.69% 65.19% 27.36% 24.32% 27.36% 22.78% 20.25% 22.78% 36.47% 36.47% 30.37% 30.37% 36.47% 100.00% 30.37% 100.00% 75.00% 12.16% 18.24% 75.00% 10.12% 15.19% 18.24% 100.00% 15.19% 100.00%

44 54.66% 59.96% 51.70% 64.20% 25.74% 22.88% 25.74% 21.30% 18.93% 21.30% 34.31% 34.31% 28.39% 28.39% 34.31% 100.00% 28.39% 100.00% 75.00% 11.44% 17.16% 75.00% 9.46% 14.20% 17.16% 100.00% 14.20% 100.00%

45 53.62% 55.47% 50.74% 63.24% 24.17% 21.49% 24.17% 19.86% 17.66% 19.86% 32.23% 32.23% 26.48% 26.48% 32.23% 100.00% 26.48% 100.00% 75.00% 10.74% 16.12% 75.00% 8.83% 13.24% 16.12% 100.00% 13.24% 100.00%

46 51.81% 51.81% 49.82% 62.32% 22.66% 20.14% 22.66% 18.48% 16.43% 18.48% 30.22% 30.22% 24.64% 24.64% 30.22% 100.00% 24.64% 100.00% 75.00% 10.07% 15.11% 75.00% 8.21% 12.32% 15.11% 100.00% 12.32% 100.00%

47 49.09% 49.09% 48.93% 61.43% 21.20% 18.85% 21.20% 17.15% 15.24% 17.15% 28.27% 28.27% 22.86% 22.86% 28.27% 100.00% 22.86% 100.00% 75.00% 9.42% 14.14% 75.00% 7.62% 11.43% 14.14% 100.00% 11.43% 100.00%

48 46.44% 46.44% 48.07% 60.57% 19.79% 17.59% 19.79% 15.86% 14.10% 15.86% 26.39% 26.39% 21.14% 21.14% 26.39% 100.00% 21.14% 100.00% 75.00% 8.80% 13.19% 75.00% 7.05% 10.57% 13.19% 100.00% 10.57% 100.00%

49 43.93% 43.93% 47.24% 59.74% 18.43% 16.38% 18.43% 14.61% 12.99% 14.61% 24.57% 24.57% 19.48% 19.48% 24.57% 100.00% 19.48% 100.00% 75.00% 8.19% 12.28% 75.00% 6.49% 9.74% 12.28% 100.00% 9.74% 100.00%

50 41.56% 41.56% 46.44% 58.94% 17.12% 15.21% 17.12% 13.41% 11.92% 13.41% 22.82% 22.82% 17.88% 17.88% 22.82% 100.00% 17.88% 100.00% 75.00% 7.61% 11.41% 75.00% 5.96% 8.94% 11.41% 100.00% 8.94% 100.00%

51 39.31% 39.31% 45.67% 58.17% 15.84% 14.08% 15.84% 12.25% 10.89% 12.25% 21.12% 21.12% 16.33% 16.33% 21.12% 100.00% 16.33% 100.00% 75.00% 7.04% 10.56% 75.00% 5.44% 8.17% 10.56% 100.00% 8.17% 100.00%

52 37.19% 37.19% 44.92% 57.42% 14.61% 12.99% 14.61% 11.13% 9.89% 11.13% 19.48% 19.48% 14.84% 14.84% 19.48% 100.00% 14.84% 100.00% 75.00% 6.49% 9.74% 75.00% 4.95% 7.42% 9.74% 100.00% 7.42% 100.00%

53 35.20% 35.20% 44.20% 56.70% 13.42% 11.93% 13.42% 10.05% 8.93% 10.05% 17.89% 17.89% 13.40% 13.40% 17.89% 100.00% 13.40% 100.00% 75.00% 5.96% 8.95% 75.00% 4.47% 6.70% 8.95% 100.00% 6.70% 100.00%

54 33.38% 33.38% 43.50% 56.00% 12.27% 10.91% 12.27% 9.00% 8.00% 9.00% 16.36% 16.36% 12.00% 12.00% 16.36% 100.00% 12.00% 100.00% 75.00% 5.45% 8.18% 75.00% 4.00% 6.00% 8.18% 100.00% 6.00% 100.00%

55 31.69% 31.69% 42.83% 54.98% 11.16% 9.92% 11.16% 7.99% 7.10% 7.99% 14.88% 14.88% 10.66% 10.66% 14.88% 100.00% 10.66% 100.00% 75.00% 4.96% 7.44% 75.00% 3.55% 5.33% 7.44% 100.00% 5.33% 100.00%

56 30.17% 30.17% 42.17% 53.97% 10.09% 8.97% 10.09% 7.01% 6.23% 7.01% 13.45% 13.45% 9.35% 9.35% 13.45% 100.00% 9.35% 100.00% 75.00% 4.48% 6.72% 75.00% 3.12% 4.67% 6.72% 100.00% 4.67% 100.00%

57 28.83% 28.83% 41.54% 53.34% 9.05% 8.04% 9.05% 6.06% 5.39% 6.06% 12.06% 12.06% 8.08% 8.08% 12.06% 100.00% 8.08% 100.00% 75.00% 4.02% 6.03% 75.00% 2.69% 4.04% 6.03% 100.00% 4.04% 100.00%

58 27.66% 27.66% 40.92% 52.72% 8.04% 7.15% 8.04% 5.14% 4.56% 5.14% 10.72% 10.72% 6.85% 6.85% 10.72% 100.00% 6.85% 100.00% 75.00% 3.57% 5.36% 75.00% 2.28% 3.42% 5.36% 100.00% 3.42% 100.00%

59 26.66% 26.66% 40.32% 52.12% 7.07% 6.28% 7.07% 4.24% 3.77% 4.24% 9.43% 9.43% 5.65% 5.65% 9.43% 100.00% 5.65% 100.00% 75.00% 3.14% 4.71% 75.00% 1.88% 2.82% 4.71% 100.00% 2.82% 100.00%

60 25.88% 25.88% 39.74% 51.54% 6.12% 5.44% 6.12% 3.36% 2.99% 3.36% 8.16% 8.16% 4.48% 4.48% 8.16% 85.00% 4.48% 100.00% 75.00% 2.72% 4.08% 75.00% 1.49% 2.24% 4.08% 85.00% 2.24% 100.00%

61 25.27% 25.27% 39.17% 50.97% 5.20% 4.62% 5.20% 2.50% 2.22% 2.50% 6.94% 6.94% 3.33% 3.33% 6.94% 83.00% 3.33% 100.00% 75.00% 2.31% 3.47% 75.00% 1.11% 1.67% 3.47% 83.00% 1.67% 100.00%

62 24.67% 24.67% 38.60% 50.40% 4.31% 3.83% 4.31% 1.66% 1.47% 1.66% 5.74% 5.74% 2.21% 2.21% 5.74% 80.00% 2.21% 100.00% 75.00% 1.91% 2.87% 75.00% 0.74% 1.10% 2.87% 80.00% 1.10% 100.00%

63 24.09% 24.09% 38.05% 49.85% 3.43% 3.05% 3.43% 0.82% 0.73% 0.82% 4.57% 4.57% 1.10% 1.10% 4.57% 79.00% 1.10% 100.00% 75.00% 1.52% 2.29% 75.00% 0.37% 0.55% 2.29% 79.00% 0.55% 100.00%

64 23.51% 23.51% - - 2.57% 2.28% 2.57% - - - 3.42% 3.42% - - 3.42% 78.00% - - 75.00% 1.14% 1.71% - - - 1.71% 78.00% - -

65 22.94% 22.94% - - 1.72% 1.53% 1.72% - - - 2.29% 2.29% - - 2.29% 78.00% - - 75.00% 0.76% 1.14% - - - 1.14% 78.00% - -

66 22.38% 22.38% - - 0.86% 0.77% 0.86% - - - 1.15% 1.15% - - 1.15% 78.00% - - 75.00% 0.38% 0.58% - - - 0.58% 78.00% - -
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מסלולי ביטוח: 'נספח ו
( 50תקנה  )

מסלול משולב מוטה ביטוח מסלול משולב מוטה חסכון מסלול משווה ביטוח שאירים מוגבר ביטוח שאירים מופחת ביטוח נכות מופחת



גיל 

האלמן 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995
18 -           -           -           -           -           -           -           -           -           311.18      
19 -           -           -           -           -           -           -           -           -           309.91      
20 -           -           -           -           -           -           -           -           -           308.62      
21 -           -           -           -           -           -           -           -           -           307.31      
22 -           -           -           -           -           -           -           -           -           305.95      
23 -           -           -           -           -           -           -           -           304.12      304.54      
24 -           -           -           -           -           -           -           -           302.64      303.06      
25 -           -           -           -           -           -           -           -           301.10      301.53      
26 -           -           -           -           -           -           -           -           299.51      299.95      
27 -           -           -           -           -           -           -           -           297.85      298.30      
28 -           -           -           -           -           -           -           295.61      296.14      296.60      
29 -           -           -           -           -           -           -           293.82      294.37      294.84      
30 -           -           -           -           -           -           -           291.98      292.53      293.01      
31 -           -           -           -           -           -           -           290.06      290.63      291.13      
32 -           -           -           -           -           -           -           288.08      288.67      289.17      
33 -           -           -           -           -           -           285.35      286.04      286.63      287.15      
34 -           -           -           -           -           -           283.21      283.92      284.53      285.06      
35 -           -           -           -           -           -           280.99      281.72      282.35      282.90      
36 -           -           -           -           -           -           278.70      279.45      280.10      280.66      
37 -           -           -           -           -           -           276.34      277.10      277.77      278.35      
38 -           -           -           -           -           272.99      273.90      274.69      275.37      275.96      
39 -           -           -           -           -           270.45      271.38      272.19      272.90      273.51      
40 -           -           -           -           -           267.82      268.78      269.62      270.34      270.97      
41 -           -           -           -           -           265.12      266.11      266.97      267.71      268.36      
42 -           -           -           -           -           262.33      263.35      264.23      265.00      265.66      
43 -           -           -           -           258.26      259.46      260.51      261.41      262.20      262.88      
44 -           -           -           -           255.27      256.50      257.58      258.51      259.32      260.02      
45 -           -           -           -           252.19      253.45      254.56      255.52      256.35      257.07      
46 -           -           -           -           249.01      250.31      251.45      252.43      253.28      254.02      
47 -           -           -           -           245.74      247.08      248.24      249.25      250.13      250.89      
48 -           -           -           240.80      242.37      243.74      244.94      245.97      246.87      247.65      
49 -           -           -           237.29      238.90      240.31      241.54      242.60      243.52      244.32      
50 -           -           -           233.68      235.34      236.78      238.04      239.13      240.07      240.89      
51 -           -           -           229.97      231.67      233.14      234.43      235.54      236.51      237.35      
52 -           -           -           226.15      227.89      229.40      230.71      231.86      232.85      233.70      
53 -           -           220.20      222.23      224.00      225.54      226.89      228.05      229.07      229.94      
54 -           -           216.12      218.19      220.00      221.57      222.95      224.14      225.17      226.06      
55 -           -           211.93      214.04      215.88      217.49      218.89      220.10      221.15      222.07      
56 -           -           207.62      209.76      211.64      213.28      214.71      215.94      217.02      217.94      
57 -           -           203.18      205.37      207.28      208.94      210.39      211.65      212.75      213.69      
58 -           196.10      198.62      200.84      202.79      204.48      205.96      207.24      208.35      209.31      
59 -           191.37      193.94      196.19      198.16      199.89      201.38      202.69      203.81      204.79      
60 -           186.49      189.10      191.39      193.40      195.15      196.67      197.99      199.14      200.13      
61 -           182.08      184.69      186.98      188.98      190.73      192.26      193.58      194.73      195.73      
62 -           177.67      180.26      182.55      184.54      186.29      187.81      189.13      190.27      191.27      
63 170.35      173.27      175.84      178.11      180.09      181.82      183.33      184.64      185.78      186.77      
64 166.03      168.91      171.46      173.69      175.66      177.37      178.86      180.16      181.29      182.27      
65 161.79      164.63      167.14      169.35      171.28      172.97      174.45      175.73      176.85      177.81      
66 157.65      160.44      162.91      165.07      166.97      168.63      170.08      171.34      172.44      173.38      
67 153.68      156.41      158.82      160.93      162.79      164.41      165.83      167.06      168.13      169.05      

הערה: הפנסיה תחושב ע"י חלוקת הסכום הצבור במקדם המתאים לפי גיל, מין ושנת לידה.

שנת לידה

נספח ז': מקדמים להמרת סכום צבור לפנסיה - לאלמן
(תקנות 58(ה), 60, 60ב(ב))



גיל 

האלמנה 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995
18 -           -           -           -           -           -           -           -           -           318.16      
19 -           -           -           -           -           -           -           -           -           317.07      
20 -           -           -           -           -           -           -           -           -           315.96      
21 -           -           -           -           -           -           -           -           -           314.81      
22 -           -           -           -           -           -           -           -           -           313.62      
23 -           -           -           -           -           -           -           -           312.00      312.38      
24 -           -           -           -           -           -           -           -           310.71      311.10      
25 -           -           -           -           -           -           -           -           309.37      309.78      
26 -           -           -           -           -           -           -           -           307.99      308.41      
27 -           -           -           -           -           -           -           -           306.56      306.99      
28 -           -           -           -           -           -           -           304.56      305.08      305.52      
29 -           -           -           -           -           -           -           303.01      303.55      304.00      
30 -           -           -           -           -           -           -           301.42      301.97      302.43      
31 -           -           -           -           -           -           -           299.77      300.33      300.81      
32 -           -           -           -           -           -           -           298.07      298.64      299.13      
33 -           -           -           -           -           -           295.60      296.31      296.90      297.40      
34 -           -           -           -           -           -           293.77      294.49      295.10      295.61      
35 -           -           -           -           -           -           291.87      292.61      293.23      293.76      
36 -           -           -           -           -           -           289.91      290.67      291.31      291.85      
37 -           -           -           -           -           -           287.89      288.66      289.32      289.88      
38 -           -           -           -           -           284.85      285.79      286.59      287.27      287.84      
39 -           -           -           -           -           282.67      283.63      284.45      285.15      285.73      
40 -           -           -           -           -           280.41      281.41      282.25      282.96      283.56      
41 -           -           -           -           -           278.09      279.11      279.97      280.70      281.32      
42 -           -           -           -           -           275.68      276.73      277.62      278.37      279.00      
43 -           -           -           -           271.94      273.21      274.28      275.19      275.96      276.61      
44 -           -           -           -           269.35      270.65      271.76      272.69      273.48      274.14      
45 -           -           -           -           266.67      268.01      269.14      270.10      270.91      271.59      
46 -           -           -           -           263.91      265.28      266.45      267.43      268.26      268.96      
47 -           -           -           -           261.06      262.47      263.66      264.67      265.52      266.24      
48 -           -           -           256.42      258.12      259.56      260.78      261.81      262.69      263.42      
49 -           -           -           253.34      255.08      256.56      257.81      258.87      259.76      260.51      
50 -           -           -           250.17      251.95      253.46      254.75      255.83      256.74      257.51      
51 -           -           -           246.90      248.72      250.27      251.58      252.69      253.62      254.41      
52 -           -           -           243.53      245.39      246.98      248.32      249.45      250.40      251.21      
53 -           -           237.82      240.06      241.96      243.58      244.94      246.10      247.08      247.90      
54 -           -           234.19      236.48      238.42      240.07      241.47      242.65      243.64      244.48      
55 -           -           230.45      232.79      234.77      236.45      237.87      239.08      240.09      240.95      
56 -           -           226.78      229.14      231.14      232.84      234.28      235.49      236.52      237.39      
57 -           -           223.03      225.40      227.42      229.13      230.58      231.81      232.85      233.72      
58 -           216.39      219.18      221.57      223.60      225.33      226.79      228.02      229.07      229.95      
59 -           212.45      215.26      217.65      219.69      221.42      222.89      224.13      225.18      226.07      
60 -           208.44      211.25      213.65      215.69      217.42      218.89      220.14      221.19      222.08      
61 -           204.35      207.16      209.55      211.59      213.32      214.79      216.03      217.09      217.97      
62 -           200.20      202.98      205.36      207.39      209.12      210.58      211.82      212.87      213.76      
63 192.76      195.97      198.73      201.09      203.10      204.81      206.26      207.50      208.54      209.42      
64 188.51      191.68      194.39      196.72      198.71      200.40      201.83      203.05      204.09      204.96      
65 184.19      187.30      189.97      192.25      194.21      195.87      197.29      198.49      199.51      200.38      
66 179.76      182.80      185.42      187.66      189.58      191.22      192.61      193.79      194.80      195.65      
67 175.22      178.19      180.75      182.94      184.82      186.42      187.79      188.96      189.95      190.79      

שנת לידה

הערה: הפנסיה תחושב ע"י חלוקת הסכום הצבור במקדם המתאים לפי גיל, מין ושנת לידה.

נספח ז': מקדמים להמרת סכום צבור לפנסיה - לאלמנה
(תקנות 58(ה), 60, 60ב(ב))



גיל 

האלמן 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995
18 -         -         -         -         -         -         -         -         -         311.36    
19 -         -         -         -         -         -         -         -         -         310.10    
20 -         -         -         -         -         -         -         -         -         308.81    
21 -         -         -         -         -         -         -         -         -         307.50    
22 -         -         -         -         -         -         -         -         -         306.13    
23 -         -         -         -         -         -         -         -         304.30    304.71    
24 -         -         -         -         -         -         -         -         302.82    303.23    
25 -         -         -         -         -         -         -         -         301.28    301.70    
26 -         -         -         -         -         -         -         -         299.68    300.12    
27 -         -         -         -         -         -         -         -         298.03    298.47    
28 -         -         -         -         -         -         -         295.80    296.32    296.77    
29 -         -         -         -         -         -         -         294.01    294.55    295.01    
30 -         -         -         -         -         -         -         292.17    292.72    293.19    
31 -         -         -         -         -         -         -         290.26    290.82    291.31    
32 -         -         -         -         -         -         -         288.29    288.86    289.36    
33 -         -         -         -         -         -         285.57    286.25    286.84    287.35    
34 -         -         -         -         -         -         283.44    284.14    284.74    285.27    
35 -         -         -         -         -         -         281.24    281.95    282.58    283.12    
36 -         -         -         -         -         -         278.96    279.70    280.34    280.89    
37 -         -         -         -         -         -         276.62    277.37    278.03    278.60    
38 -         -         -         -         -         273.30    274.20    274.97    275.65    276.24    
39 -         -         -         -         -         270.78    271.70    272.50    273.20    273.80    
40 -         -         -         -         -         268.19    269.13    269.95    270.67    271.28    
41 -         -         -         -         -         265.51    266.48    267.33    268.06    268.69    
42 -         -         -         -         -         262.76    263.75    264.62    265.37    266.03    
43 -         -         -         -         258.74    259.92    260.94    261.83    262.61    263.27    
44 -         -         -         -         255.79    256.99    258.05    258.96    259.75    260.44    
45 -         -         -         -         252.74    253.98    255.06    256.00    256.81    257.52    
46 -         -         -         -         249.61    250.88    251.99    252.95    253.78    254.51    
47 -         -         -         -         246.39    247.69    248.83    249.81    250.66    251.40    
48 -         -         -         241.55    243.07    244.41    245.57    246.58    247.45    248.21    
49 -         -         -         238.10    239.66    241.03    242.21    243.24    244.14    244.91    
50 -         -         -         234.56    236.15    237.55    238.76    239.81    240.73    241.52    
51 -         -         -         230.93    232.55    233.98    235.21    236.29    237.22    238.03    
52 -         -         -         227.22    228.88    230.32    231.59    232.68    233.63    234.45    
53 -         -         221.51    223.44    225.12    226.59    227.87    228.99    229.95    230.79    
54 -         -         217.64    219.59    221.30    222.79    224.08    225.21    226.19    227.04    
55 -         -         213.71    215.68    217.41    218.91    220.23    221.37    222.36    223.22    
56 -         -         209.73    211.72    213.46    214.98    216.30    217.45    218.45    219.32    
57 -         -         205.72    207.71    209.46    210.99    212.32    213.48    214.49    215.36    
58 -         199.41    201.68    203.68    205.43    206.96    208.30    209.46    210.47    211.34    
59 -         195.35    197.61    199.61    201.36    202.89    204.22    205.39    206.40    207.27    
60 -         191.27    193.52    195.51    197.25    198.78    200.11    201.27    202.28    203.15    
61 -         187.45    189.67    191.62    193.34    194.85    196.17    197.31    198.31    199.17    
62 -         183.64    185.82    187.75    189.44    190.92    192.21    193.34    194.32    195.17    
63 177.46    179.86    181.99    183.88    185.53    186.98    188.25    189.35    190.32    191.15    
64 173.78    176.12    178.19    180.02    181.64    183.05    184.29    185.37    186.31    187.12    
65 170.14    172.41    174.42    176.20    177.77    179.14    180.35    181.40    182.31    183.10    
66 166.54    168.73    170.68    172.40    173.91    175.24    176.41    177.42    178.31    179.08    
67 163.01    165.11    166.98    168.63    170.09    171.37    172.49    173.47    174.33    175.07    

חושב לפי תקופת הבטחה של 120 חודשים. הערה:

במקרים שאינם תואמים הנחה זו יותאמו המקדמים לנתונים בפועל.

שנת לידה

נספח ז'1: מקדמים לקביעת מקדם התיקון לפנסיה מובטחת - לאלמן
(תקנה 60ב(ב))



גיל 

האלמנה 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995
18 -          -          -          -          -          -          -          -          -          318.22    
19 -          -          -          -          -          -          -          -          -          317.13    
20 -          -          -          -          -          -          -          -          -          316.02    
21 -          -          -          -          -          -          -          -          -          314.87    
22 -          -          -          -          -          -          -          -          -          313.68    
23 -          -          -          -          -          -          -          -          312.06    312.44    
24 -          -          -          -          -          -          -          -          310.77    311.16    
25 -          -          -          -          -          -          -          -          309.44    309.84    
26 -          -          -          -          -          -          -          -          308.06    308.47    
27 -          -          -          -          -          -          -          -          306.63    307.05    
28 -          -          -          -          -          -          -          304.64    305.16    305.59    
29 -          -          -          -          -          -          -          303.10    303.63    304.08    
30 -          -          -          -          -          -          -          301.51    302.05    302.51    
31 -          -          -          -          -          -          -          299.87    300.42    300.89    
32 -          -          -          -          -          -          -          298.17    298.74    299.22    
33 -          -          -          -          -          -          295.73    296.42    297.00    297.50    
34 -          -          -          -          -          -          293.90    294.61    295.21    295.71    
35 -          -          -          -          -          -          292.01    292.74    293.35    293.87    
36 -          -          -          -          -          -          290.06    290.81    291.44    291.97    
37 -          -          -          -          -          -          288.05    288.81    289.46    290.01    
38 -          -          -          -          -          285.04    285.97    286.75    287.42    287.98    
39 -          -          -          -          -          282.86    283.82    284.62    285.31    285.88    
40 -          -          -          -          -          280.62    281.60    282.43    283.13    283.72    
41 -          -          -          -          -          278.31    279.31    280.16    280.88    281.49    
42 -          -          -          -          -          275.92    276.95    277.82    278.56    279.18    
43 -          -          -          -          272.21    273.46    274.52    275.41    276.16    276.80    
44 -          -          -          -          269.64    270.92    272.00    272.92    273.69    274.34    
45 -          -          -          -          266.99    268.30    269.40    270.34    271.13    271.80    
46 -          -          -          -          264.25    265.59    266.72    267.68    268.50    269.18    
47 -          -          -          -          261.43    262.80    263.96    264.94    265.77    266.47    
48 -          -          -          256.88    258.53    259.93    261.11    262.12    262.97    263.68    
49 -          -          -          253.86    255.54    256.97    258.18    259.21    260.07    260.80    
50 -          -          -          250.75    252.47    253.93    255.16    256.21    257.09    257.83    
51 -          -          -          247.57    249.31    250.80    252.06    253.12    254.02    254.77    
52 -          -          -          244.30    246.07    247.58    248.86    249.94    250.85    251.62    
53 -          -          238.83    240.94    242.74    244.27    245.57    246.66    247.59    248.37    
54 -          -          235.36    237.50    239.32    240.87    242.18    243.29    244.23    245.02    
55 -          -          231.81    233.97    235.81    237.38    238.70    239.83    240.78    241.58    
56 -          -          228.28    230.44    232.29    233.86    235.19    236.32    237.27    238.08    
57 -          -          224.67    226.83    228.68    230.25    231.58    232.71    233.67    234.48    
58 -          218.46    220.98    223.14    224.98    226.55    227.88    229.01    229.96    230.77    
59 -          214.71    217.22    219.36    221.20    222.76    224.08    225.21    226.16    226.97    
60 -          210.90    213.38    215.50    217.32    218.87    220.19    221.31    222.25    223.06    
61 -          207.02    209.46    211.56    213.36    214.89    216.19    217.30    218.24    219.04    
62 -          203.06    205.47    207.53    209.30    210.81    212.10    213.19    214.12    214.91    
63 196.32    199.04    201.39    203.42    205.15    206.63    207.90    208.98    209.89    210.67    
64 192.29    194.94    197.24    199.21    200.91    202.36    203.60    204.65    205.55    206.32    
65 188.20    190.77    193.00    194.92    196.57    197.98    199.19    200.22    201.10    201.85    
66 184.03    186.51    188.67    190.52    192.12    193.50    194.67    195.68    196.54    197.27    
67 179.78    182.17    184.24    186.03    187.58    188.91    190.05    191.02    191.86    192.57    

חושב לפי תקופת הבטחה של 120 חודשים. הערה:

במקרים שאינם תואמים הנחה זו יותאמו המקדמים לנתונים בפועל.

שנת לידה

נספח ז'1: מקדמים לקביעת מקדם התיקון לפנסיה מובטחת - לאלמנה

(תקנה 60ב(ב))



גיל 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990
60 -     -     54.59 54.63 54.66 54.69 54.72 54.74 54.76 54.77 
61 -     -     54.52 54.57 54.60 54.63 54.66 54.69 54.70 54.72 
62 -     -     54.44 54.49 54.53 54.57 54.60 54.62 54.64 54.66 
63 -     54.28 54.34 54.40 54.44 54.48 54.52 54.54 54.57 54.59 
64 -     54.16 54.23 54.29 54.34 54.38 54.42 54.45 54.48 54.50 
65 -     54.03 54.10 54.17 54.23 54.27 54.32 54.35 54.38 54.41 
66 -     53.88 53.97 54.04 54.10 54.15 54.20 54.24 54.27 54.30 
67 -     53.73 53.83 53.91 53.98 54.04 54.09 54.13 54.17 54.20 
68 53.56 53.60 53.70 53.79 53.86 53.93 53.98 54.03 54.07 54.10 
69 53.41 53.45 53.56 53.66 53.74 53.81 53.87 53.92 53.97 54.00 
70 53.25 53.29 53.41 53.52 53.61 53.69 53.76 53.81 53.86 53.90 

גיל 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990
60 -     -     54.80 54.84 54.87 54.89 54.91 54.93 54.94 54.95 
61 -     -     54.77 54.81 54.85 54.87 54.90 54.92 54.93 54.94 
62 -     -     54.74 54.79 54.82 54.85 54.88 54.90 54.92 54.93 
63 -     54.65 54.71 54.76 54.80 54.83 54.86 54.88 54.90 54.92 
64 -     54.60 54.67 54.72 54.77 54.80 54.83 54.86 54.88 54.90 
65 -     54.55 54.62 54.68 54.73 54.77 54.81 54.83 54.86 54.87 
66 -     54.49 54.57 54.63 54.69 54.73 54.77 54.80 54.83 54.85 
67 -     54.42 54.51 54.58 54.64 54.69 54.73 54.77 54.79 54.82 
68 54.22 54.34 54.44 54.52 54.59 54.64 54.69 54.72 54.75 54.78 
69 54.12 54.25 54.36 54.45 54.52 54.58 54.63 54.67 54.71 54.73 
70 54.01 54.15 54.27 54.37 54.45 54.51 54.57 54.61 54.65 54.68 

נשים

שנת לידה

הערה: אם ההיוון הינו לתקופה של פחות מ-5 שנים, יותאמו המקדמים בהתאם

גברים

שנת לידה

נספח ח': מקדמים להיוון פנסיה ל - 5  שנים
(תקנה 47(ג))



גיל 

האלמן 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995
18 -         -         -         -         -         -         -         -         -       55.02      
19 -         -         -         -         -         -         -         -         -       55.02      
20 -         -         -         -         -         -         -         -         -       55.01      
21 -         -         -         -         -         -         -         -         -       55.02      
22 -         -         -         -         -         -         -         -         -       55.02      
23 -         -         -         -         -         -         -         -         55.02    55.02      
24 -         -         -         -         -         -         -         -         55.02    55.02      
25 -         -         -         -         -         -         -         -         55.02    55.02      
26 -         -         -         -         -         -         -         -         55.02    55.02      
27 -         -         -         -         -         -         -         -         55.02    55.02      
28 -         -         -         -         -         -         -         55.02     55.02    55.02      
29 -         -         -         -         -         -         -         55.02     55.02    55.02      
30 -         -         -         -         -         -         -         55.02     55.02    55.02      
31 -         -         -         -         -         -         -         55.02     55.02    55.02      
32 -         -         -         -         -         -         -         55.02     55.02    55.02      
33 -         -         -         -         -         -         55.01     55.02     55.02    55.02      
34 -         -         -         -         -         -         55.01     55.02     55.02    55.02      
35 -         -         -         -         -         -         55.01     55.01     55.02    55.02      
36 -         -         -         -         -         -         55.01     55.01     55.01    55.01      
37 -         -         -         -         -         -         55.00     55.01     55.01    55.01      
38 -         -         -         -         -         54.99     55.00     55.00     55.00    55.00      
39 -         -         -         -         -         54.99     54.99     54.99     55.00    55.00      
40 -         -         -         -         -         54.98     54.99     54.99     54.99    54.99      
41 -         -         -         -         -         54.98     54.98     54.98     54.99    54.99      
42 -         -         -         -         -         54.97     54.97     54.98     54.98    54.98      
43 -         -         -         -         54.95     54.96     54.96     54.97     54.97    54.97      
44 -         -         -         -         54.95     54.95     54.96     54.96     54.96    54.97      
45 -         -         -         -         54.94     54.94     54.95     54.95     54.96    54.96      
46 -         -         -         -         54.92     54.93     54.94     54.94     54.95    54.95      
47 -         -         -         -         54.91     54.92     54.93     54.93     54.94    54.94      
48 -         -         -         54.89     54.90     54.91     54.92     54.92     54.93    54.93      
49 -         -         -         54.87     54.89     54.90     54.90     54.91     54.92    54.92      
50 -         -         -         54.86     54.87     54.88     54.89     54.90     54.91    54.91      
51 -         -         -         54.84     54.85     54.87     54.88     54.89     54.90    54.90      
52 -         -         -         54.82     54.84     54.85     54.86     54.88     54.88    54.89      
53 -         -         54.78     54.80     54.82     54.84     54.85     54.86     54.87    54.88      
54 -         -         54.76     54.78     54.80     54.82     54.83     54.85     54.86    54.87      
55 -         -         54.73     54.76     54.78     54.80     54.82     54.83     54.84    54.86      
56 -         -         54.69     54.72     54.75     54.77     54.79     54.81     54.82    54.83      
57 -         -         54.62     54.66     54.69     54.71     54.74     54.75     54.77    54.78      
58 -         54.45     54.50     54.55     54.59     54.62     54.65     54.67     54.69    54.71      
59 -         54.27     54.33     54.39     54.44     54.48     54.52     54.55     54.57    54.59      
60 -         54.01     54.10     54.17     54.23     54.29     54.33     54.37     54.40    54.43      
61 -         53.86     53.95     54.04     54.11     54.17     54.22     54.26     54.30    54.33      
62 -         53.68     53.78     53.88     53.95     54.02     54.08     54.13     54.17    54.20      
63 53.34     53.47     53.59     53.69     53.78     53.85     53.91     53.97     54.01    54.05      
64 53.11     53.26     53.39     53.50     53.59     53.67     53.74     53.80     53.85    53.89      
65 52.90     53.06     53.20     53.31     53.41     53.50     53.57     53.64     53.69    53.74      
66 52.72     52.88     53.03     53.15     53.25     53.34     53.42     53.49     53.55    53.59      
67 52.60     52.77     52.92     53.04     53.15     53.24     53.32     53.39     53.45    53.50      

הערה: אם ההיוון הינו לתקופה של פחות מ-5 שנים, יותאמו המקדמים בהתאם

שנת לידה

נספח ח'1: מקדמים להיוון פנסיה ל - 5  שנים (לאלמן)
(תקנה 60א(ג))



גיל 

האלמנה 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995
18 -         -         -         -         -         -         -         -         -       55.05      
19 -         -         -         -         -         -         -         -         -       55.05      
20 -         -         -         -         -         -         -         -         -       55.05      
21 -         -         -         -         -         -         -         -         -       55.05      
22 -         -         -         -         -         -         -         -         -       55.05      
23 -         -         -         -         -         -         -         -         55.05    55.05      
24 -         -         -         -         -         -         -         -         55.05    55.05      
25 -         -         -         -         -         -         -         -         55.05    55.05      
26 -         -         -         -         -         -         -         -         55.05    55.05      
27 -         -         -         -         -         -         -         -         55.05    55.05      
28 -         -         -         -         -         -         -         55.05     55.05    55.05      
29 -         -         -         -         -         -         -         55.05     55.05    55.05      
30 -         -         -         -         -         -         -         55.05     55.05    55.05      
31 -         -         -         -         -         -         -         55.05     55.05    55.05      
32 -         -         -         -         -         -         -         55.04     55.05    55.05      
33 -         -         -         -         -         -         55.04     55.04     55.04    55.05      
34 -         -         -         -         -         -         55.04     55.04     55.04    55.04      
35 -         -         -         -         -         -         55.04     55.04     55.04    55.04      
36 -         -         -         -         -         -         55.03     55.04     55.04    55.04      
37 -         -         -         -         -         -         55.03     55.03     55.04    55.04      
38 -         -         -         -         -         55.02     55.03     55.03     55.03    55.04      
39 -         -         -         -         -         55.02     55.02     55.03     55.03    55.03      
40 -         -         -         -         -         55.02     55.02     55.03     55.03    55.03      
41 -         -         -         -         -         55.01     55.02     55.02     55.03    55.03      
42 -         -         -         -         -         55.01     55.02     55.02     55.02    55.03      
43 -         -         -         -         55.00     55.01     55.01     55.02     55.02    55.02      
44 -         -         -         -         55.00     55.00     55.01     55.01     55.02    55.02      
45 -         -         -         -         54.99     55.00     55.01     55.01     55.01    55.02      
46 -         -         -         -         54.99     55.00     55.00     55.01     55.01    55.02      
47 -         -         -         -         54.98     54.99     55.00     55.00     55.01    55.01      
48 -         -         -         54.97     54.98     54.98     54.99     55.00     55.00    55.01      
49 -         -         -         54.96     54.97     54.98     54.99     54.99     55.00    55.01      
50 -         -         -         54.95     54.96     54.97     54.98     54.99     55.00    55.00      
51 -         -         -         54.94     54.95     54.96     54.97     54.98     54.99    55.00      
52 -         -         -         54.92     54.93     54.95     54.96     54.97     54.98    54.99      
53 -         -         54.86     54.89     54.91     54.93     54.94     54.95     54.96    54.97      
54 -         -         54.81     54.85     54.87     54.89     54.91     54.93     54.94    54.95      
55 -         -         54.75     54.79     54.83     54.85     54.88     54.89     54.91    54.92      
56 -         -         54.72     54.76     54.80     54.83     54.86     54.88     54.89    54.91      
57 -         -         54.68     54.73     54.77     54.81     54.83     54.86     54.88    54.89      
58 -         54.58     54.64     54.70     54.74     54.78     54.81     54.84     54.86    54.87      
59 -         54.53     54.60     54.66     54.71     54.75     54.78     54.81     54.84    54.86      
60 -         54.47     54.55     54.62     54.67     54.72     54.76     54.79     54.81    54.83      
61 -         54.41     54.50     54.58     54.64     54.69     54.73     54.76     54.79    54.81      
62 -         54.35     54.45     54.53     54.60     54.65     54.70     54.73     54.77    54.79      
63 54.17     54.30     54.40     54.49     54.56     54.62     54.67     54.71     54.74    54.77      
64 54.11     54.24     54.36     54.45     54.52     54.59     54.64     54.68     54.71    54.74      
65 54.05     54.20     54.31     54.41     54.49     54.55     54.61     54.65     54.69    54.72      
66 54.00     54.14     54.27     54.37     54.45     54.52     54.57     54.62     54.66    54.69      
67 53.93     54.08     54.21     54.32     54.40     54.48     54.54     54.58     54.62    54.66      

הערה: אם ההיוון הינו לתקופה של פחות מ-5 שנים, יותאמו המקדמים בהתאם

שנת לידה

נספח ח'1: מקדמים להיוון פנסיה ל - 5  שנים (לאלמנה)
(תקנה 60א(ג))
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 נספח ט' 
 ניכוי עלות סיכונים 

עלויות סיכוני נכות ומוות ינוכו מרכיב תגמולי עובד ומרכיב תגמולי מעביד, ומהם בלבד,  .3

 והן יתחלקו בין שני הרכיבים בהתאם ליחס ביניהם.

לרבות בתקופת  העלויות האמורות ינוכו בכל חודש שבו מוענק לעמית כיסוי ביטוחי, .5

למען הסר ספק, עלויות סיכוני נכות ומוות לא ינוכו בעד התקופה שבה  ארכת הביטוח;

 היה העמית מבוטח במסלול פנסיית יסוד.

המתאים מקרב עלויות הכיסוי הביטוחי לנכות יחושבו על ידי הכפלת המקדם שבנספח  .1

למסלול הביטוח החל עליו, להוראה המתאים למינו של העמית, ב, 3עד ט' 3ט'נספחי 

לענין הכפלת פנסיית הנכות בחודשיים הראשונים או  32החלה עליו לפי הוראות תקנה 

לענין פנסיית נכות מתפתחת,  32ויתור על הכפלה כאמור, לבקשתו לפי הוראות תקנה 

 , בסכומם3,111-במועד ניכוי אותן עלויות, כשהוא מחולק ב , והכללשנת לידתו ולגילו

 של אלה:

פנסיית הנכות לה היה זכאי העמית, לפי מסלול הביטוח החל עליו, אילו אירע  .1.3

 אירוע המזכה בפנסיית נכות במועד ניכוי עלויות הכיסוי הביטוחי לנכות;

 -מכפלת כל אלה  .1.5

 ההכנסה הקובעת לנכות ושאירים במועד ניכוי אותן עלויות; .1.5.3

ם שניתן לגבות לפי פחות שיעור דמי הניהול המרביי 3-שיעור השווה ל .1.5.5

 )א(; 3הוראות תקנה 

; לענין עמית 11השיעור הקובע, כהגדרתו בתקנה  -לענין עמית עצמאי  .1.5.1

 :סכומם של שני אלה -שאינו עמית עצמאי 

 ;שיעור מרכיבי התגמולים הקובע .1.5.1.3

בתכוף לפני  ,שהופקד בקרן בגין העמית לפיצויים שיעור ההפקדות .1.5.1.5

ב הפיצויים, כשהוא מוכפל עבור מרכי ,מועד ניכוי אותן עלויות

בשיעור ההפקדות ומחולק  בשיעור מרכיבי התגמולים הקובע

לתגמולים; לענין זה, "שיעור ההפקדות לפיצויים" ו"שיעור 

השיעורים המתאימים מהשכר המבוטח,  -ההפקדות לתגמולים" 

 .המסתכמים ביחד לשיעור ההפקדות
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יחושבו  סוי הביטוחי לשאירי נכה,, למעט עלויות הכיעלויות הכיסוי הביטוחי לשאירים .2

למסלול הביטוח החל , המתאים למינו של העמית, 2על ידי הכפלת המקדם שבנספח ט'

, בסכומם 311,111-לשנת לידתו ולגילו במועד ניכוי אותן עלויות, כשהוא מחולק בעליו, 

 של אלה:

 ;(-3)-הסכום הצבור, כשהוא מוכפל ב .2.3

כאילו  ,ח'המחושב לפי הוראות פרק  לאלמנההסכום הבסיסי לפנסיית שאירים  .2.5

לפי מסלול  אירע אירוע מזכה במועד ניכוי עלויות הכיסוי הביטוחי לשאירים,

, המתאים למינו של 5מקדם שבנספח ט'בא מוכפל והביטוח החל על העמית, כשה

העמית, לשנת לידתו ולגילו במועד ניכוי הכיסוי הביטוחי לשאירים, כשהוא מוכפל 

 ;91%-ב

כאילו אירע  ,ח'המחושב לפי הוראות פרק  סכום הבסיסי לפנסיית שאירים ליתוםה .2.1

לפי מסלול הביטוח  אירוע מזכה במועד ניכוי עלויות הכיסוי הביטוחי לשאירים,

, המתאים למינו של העמית 1שבנספח ט' מקדםבא מוכפל והחל על העמית, כשה

, ואם בחר 11%-מוכפל בטוחי לשאירים, כשהוא ולגילו במועד ניכוי הכיסוי הבי

יוכפל  -( 5)א()13אלמנה לפי הוראות תקנה בביטוח ללא כיסוי ביטוחי להעמית 

, כל עוד עומדת בחירתו של העמית בתוקפה לפי 1המקדם האמור שבנספח ט'

 ;91%-, בןהוראות התקנו

, לא ינוכו עלויות כיסוי ביטוחי לשאירים 1-זה קטנה מ 2המכפלה כאמור בסעיף  היתה

 כאמור בסעיף זה.

עלות הכיסוי הביטוחי לשאירי נכה תחושב לפי הנוסחה שקבע אקטואר הקרן לפי  .2

 .31העקרונות שבתקנה 

  



גיל 

בהפקדה 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995
18 -           -           -           -           -           -           -           -           -           0.8249    
19 -           -           -           -           -           -           -           -           -           0.8615    
20 -           -           -           -           -           -           -           -           -           0.8605    
21 -           -           -           -           -           -           -           -           -           0.9125    
22 -           -           -           -           -           -           -           -           -           0.9657    
23 -           -           -           -           -           -           -           -           1.0202      1.0202    
24 -           -           -           -           -           -           -           -           1.0758      1.0758    
25 -           -           -           -           -           -           -           -           1.1326      1.1326    
26 -           -           -           -           -           -           -           -           1.1905      1.1905    
27 -           -           -           -           -           -           -           -           1.2911      1.2911    
28 -           -           -           -           -           -           -           1.3517      1.3517      1.3517    
29 -           -           -           -           -           -           -           1.4560      1.4560      1.4560    
30 -           -           -           -           -           -           -           1.5189      1.5189      1.5189    
31 -           -           -           -           -           -           -           1.6265      1.6265      1.6265    
32 -           -           -           -           -           -           -           1.7358      1.7358      1.7358    
33 -           -           -           -           -           -           1.8915      1.8915      1.8916      1.8916    
34 -           -           -           -           -           -           2.0040      2.0041      2.0041      2.0041    
35 -           -           -           -           -           -           2.1636      2.1636      2.1636      2.1636    
36 -           -           -           -           -           -           2.3246      2.3247      2.3247      2.3247    
37 -           -           -           -           -           -           2.4869      2.4869      2.4869      2.4869    
38 -           -           -           -           -           2.6497      2.6497      2.6497      2.6497      2.6498    
39 -           -           -           -           -           2.8602      2.8602      2.8603      2.8603      2.8603    
40 -           -           -           -           -           3.1667      3.1667      3.1667      3.1668      3.1668    
41 -           -           -           -           -           3.5698      3.5698      3.5698      3.5698      3.5699    
42 -           -           -           -           -           4.0208      4.0209      4.0209      4.0209      4.0210    
43 -           -           -           -           4.4697      4.4698      4.4698      4.4699      4.4699      4.4699    
44 -           -           -           -           5.0114      5.0115      5.0116      5.0116      5.0117      5.0117    
45 -           -           -           -           5.5946      5.5947      5.5947      5.5948      5.5949      5.5949    
46 -           -           -           -           5.9724      5.9725      5.9726      5.9727      5.9728      5.9728    
47 -           -           -           -           6.3847      6.3849      6.3850      6.3851      6.3851      6.3852    
48 -           -           -           6.8268      6.8270      6.8272      6.8273      6.8274      6.8275      6.8276    
49 -           -           -           7.3888      7.3890      7.3892      7.3893      7.3895      7.3896      7.3897    
50 -           -           -           7.9661      7.9663      7.9665      7.9667      7.9669      7.9671      7.9672    
51 -           -           -           8.5495      8.5498      8.5501      8.5504      8.5506      8.5507      8.5509    
52 -           -           -           9.2197      9.2201      9.2204      9.2207      9.2209      9.2212      9.2213    
53 -           -           9.8679      9.8684      9.8689      9.8693      9.8697      9.8700      9.8703      9.8705    
54 -           -           10.5226    10.5233    10.5239    10.5244    10.5248    10.5251    10.5254    10.5257  
55 -           -           11.0346    11.0354    11.0360    11.0366    11.0371    11.0375    11.0379    11.0382  
56 -           -           11.3912    11.3922    11.3929    11.3936    11.3942    11.3946    11.3950    11.3954  
57 -           -           11.6958    11.6968    11.6977    11.6984    11.6991    11.6996    11.7001    11.7005  
58 -           11.9154    11.9167    11.9178    11.9188    11.9196    11.9203    11.9209    11.9214    11.9218  
59 -           12.0501    12.0515    12.0527    12.0537    12.0545    12.0553    12.0559    12.0564    12.0569  
60 -           11.9847    11.9861    11.9873    11.9883    11.9892    11.9899    11.9906    11.9911    11.9916  
61 -           11.7351    11.7366    11.7379    11.7390    11.7399    11.7406    11.7413    11.7418    11.7423  
62 -           11.5671    11.5687    11.5700    11.5711    11.5721    11.5729    11.5736    11.5741    11.5746  
63 11.0644    11.0662    11.0677    11.0690    11.0701    11.0711    11.0719    11.0726    11.0731    11.0736  
64 10.0262    10.0279    10.0293    10.0305    10.0315    10.0324    10.0331    10.0338    10.0343    10.0348  
65 8.1810      8.1824      8.1836      8.1846      8.1855      8.1863      8.1869      8.1875      8.1879      8.1883    
66 4.8516      4.8524      4.8532      4.8538      4.8543      4.8548      4.8552      4.8555      4.8558      4.8560    

הערה: עלות הריסק לביטוח נכות תחושב ע"י הכפלת פנסיית הנכות + שיעור דמי הגמולים מההכנסה הקובעת לנכות ושאירים במקדם המתאים בטבלה 

מחולק ב-1,000.

שנת לידה

נספח ט'1: מקדמים לחישוב עלות ריסק בגין ביטוח נכות - גברים (ללא הכפלה בחודשיים הראשונים)
(לגיל 67)

(סעיף 3 בנספח ט)



גיל 

בהפקדה 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995

18 -           -           -           -           -           -           -           -           -           0.5857    

19 -           -           -           -           -           -           -           -           -           0.6239    

20 -           -           -           -           -           -           -           -           -           0.6618    

21 -           -           -           -           -           -           -           -           -           0.7513    

22 -           -           -           -           -           -           -           -           -           0.8031    

23 -           -           -           -           -           -           -           -           0.8967     0.8967    

24 -           -           -           -           -           -           -           -           0.9927     0.9928    

25 -           -           -           -           -           -           -           -           1.0910     1.0910    

26 -           -           -           -           -           -           -           -           1.1914     1.1914    

27 -           -           -           -           -           -           -           -           1.3370     1.3370    

28 -           -           -           -           -           -           -           1.4420     1.4420     1.4420    

29 -           -           -           -           -           -           -           1.5930     1.5930     1.5930    

30 -           -           -           -           -           -           -           1.7466     1.7466     1.7466    

31 -           -           -           -           -           -           -           1.9478     1.9478     1.9478    

32 -           -           -           -           -           -           -           2.1063     2.1063     2.1063    

33 -           -           -           -           -           -           2.3126     2.3126     2.3127     2.3127    

34 -           -           -           -           -           -           2.5677     2.5677     2.5677     2.5677    

35 -           -           -           -           -           -           2.7779     2.7779     2.7779     2.7780    

36 -           -           -           -           -           -           3.0362     3.0362     3.0362     3.0363    

37 -           -           -           -           -           -           3.3427     3.3428     3.3428     3.3428    

38 -           -           -           -           -           3.6491     3.6492     3.6492     3.6492     3.6493    

39 -           -           -           -           -           3.9541     3.9541     3.9542     3.9542     3.9542    

40 -           -           -           -           -           4.3043     4.3044     4.3044     4.3044     4.3045    

41 -           -           -           -           -           4.6982     4.6983     4.6983     4.6984     4.6984    

42 -           -           -           -           -           5.1336     5.1336     5.1337     5.1337     5.1338    

43 -           -           -           -           5.5589     5.5590     5.5590     5.5591     5.5591     5.5592    

44 -           -           -           -           6.0190     6.0190     6.0191     6.0192     6.0193     6.0193    

45 -           -           -           -           6.4612     6.4613     6.4614     6.4615     6.4615     6.4616    

46 -           -           -           -           6.9758     6.9760     6.9761     6.9762     6.9762     6.9763    

47 -           -           -           -           7.5076     7.5077     7.5079     7.5080     7.5081     7.5081    

48 -           -           -           8.0476     8.0478     8.0480     8.0482     8.0483     8.0484     8.0485    

49 -           -           -           8.5861     8.5863     8.5865     8.5867     8.5868     8.5870     8.5871    

50 -           -           -           9.1107     9.1110     9.1112     9.1114     9.1116     9.1117     9.1119    

51 -           -           -           9.6506     9.6509     9.6512     9.6514     9.6516     9.6518     9.6520    

52 -           -           -           10.1852   10.1856   10.1860   10.1863   10.1865   10.1867   10.1869  

53 -           -           10.6495   10.6500   10.6505   10.6509   10.6512   10.6515   10.6517   10.6519  

54 -           -           11.0596   11.0603   11.0608   11.0612   11.0616   11.0619   11.0622   11.0624  

55 -           -           11.3826   11.3833   11.3839   11.3844   11.3848   11.3852   11.3854   11.3857  

56 -           -           11.5805   11.5813   11.5820   11.5825   11.5830   11.5833   11.5837   11.5839  

57 -           -           11.6414   11.6422   11.6430   11.6436   11.6441   11.6445   11.6448   11.6451  

58 -           11.5053   11.5064   11.5073   11.5081   11.5087   11.5092   11.5097   11.5100   11.5103  

59 -           11.0811   11.0823   11.0833   11.0841   11.0847   11.0853   11.0857   11.0861   11.0864  

60 -           10.3228   10.3240   10.3249   10.3257   10.3264   10.3270   10.3274   10.3278   10.3281  

61 -           9.1259     9.1271     9.1280     9.1288     9.1294     9.1300     9.1304     9.1308     9.1311    

62 -           7.2461     7.2471     7.2479     7.2486     7.2492     7.2496     7.2500     7.2503     7.2505    

63 4.1710     4.1718     4.1724     4.1729     4.1733     4.1736     4.1739     4.1741     4.1743     4.1745    

שיעור דמי הגמולים מההכנסה הקובעת לנכות ושאירים במקדם המתאים בטבלה + י הכפלת פנסיית הנכות "עלות הריסק לביטוח נכות תחושב ע: הערה

.1,000-מחולק ב

שנת לידה

(ללא הכפלה בחודשיים הראשונים)נשים - מקדמים לחישוב עלות ריסק בגין ביטוח נכות : 1'נספח ט
( 64לגיל  )

( ( בנספח ט3סעיף 



גיל 

בהפקדה 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995

18 -           -           -           -           -           -           -           -           -           0.5879    

19 -           -           -           -           -           -           -           -           -           0.6264    

20 -           -           -           -           -           -           -           -           -           0.6647    

21 -           -           -           -           -           -           -           -           -           0.7550    

22 -           -           -           -           -           -           -           -           -           0.8075    

23 -           -           -           -           -           -           -           -           0.9022     0.9022    

24 -           -           -           -           -           -           -           -           0.9995     0.9995    

25 -           -           -           -           -           -           -           -           1.0992     1.0992    

26 -           -           -           -           -           -           -           -           1.2014     1.2014    

27 -           -           -           -           -           -           -           -           1.3494     1.3494    

28 -           -           -           -           -           -           -           1.4568     1.4568     1.4568    

29 -           -           -           -           -           -           -           1.6111     1.6111     1.6111    

30 -           -           -           -           -           -           -           1.7686     1.7686     1.7686    

31 -           -           -           -           -           -           -           1.9750     1.9750     1.9750    

32 -           -           -           -           -           -           -           2.1387     2.1388     2.1388    

33 -           -           -           -           -           -           2.3520     2.3520     2.3520     2.3521    

34 -           -           -           -           -           -           2.6160     2.6161     2.6161     2.6161    

35 -           -           -           -           -           -           2.8357     2.8357     2.8357     2.8357    

36 -           -           -           -           -           -           3.1060     3.1060     3.1061     3.1061    

37 -           -           -           -           -           -           3.4277     3.4277     3.4277     3.4277    

38 -           -           -           -           -           3.7516     3.7517     3.7517     3.7517     3.7518    

39 -           -           -           -           -           4.0769     4.0769     4.0770     4.0770     4.0770    

40 -           -           -           -           -           4.4521     4.4522     4.4522     4.4523     4.4523    

41 -           -           -           -           -           4.8768     4.8769     4.8769     4.8769     4.8770    

42 -           -           -           -           -           5.3496     5.3497     5.3497     5.3498     5.3498    

43 -           -           -           -           5.8181     5.8182     5.8183     5.8183     5.8184     5.8184    

44 -           -           -           -           6.3303     6.3304     6.3305     6.3306     6.3307     6.3307    

45 -           -           -           -           6.8325     6.8326     6.8327     6.8327     6.8328     6.8329    

46 -           -           -           -           7.4217     7.4218     7.4220     7.4221     7.4221     7.4222    

47 -           -           -           -           8.0423     8.0425     8.0426     8.0428     8.0429     8.0429    

48 -           -           -           8.6878     8.6880     8.6882     8.6884     8.6885     8.6886     8.6887    

49 -           -           -           9.3508     9.3511     9.3513     9.3515     9.3517     9.3518     9.3520    

50 -           -           -           10.0221   10.0225   10.0227   10.0230   10.0231   10.0233   10.0234  

51 -           -           -           10.7390   10.7394   10.7397   10.7400   10.7402   10.7404   10.7405  

52 -           -           -           11.4860   11.4864   11.4868   11.4871   11.4874   11.4876   11.4878  

53 -           -           12.1977   12.1984   12.1989   12.1993   12.1997   12.2000   12.2003   12.2005  

54 -           -           12.9021   12.9028   12.9034   12.9039   12.9044   12.9047   12.9050   12.9053  

55 -           -           13.5731   13.5739   13.5746   13.5752   13.5757   13.5761   13.5764   13.5767  

56 -           -           14.1809   14.1819   14.1827   14.1834   14.1839   14.1844   14.1848   14.1851  

57 -           -           14.7311   14.7322   14.7331   14.7339   14.7345   14.7350   14.7354   14.7358  

58 -           15.1757   15.1772   15.1785   15.1795   15.1803   15.1810   15.1816   15.1821   15.1824  

59 -           15.4284   15.4300   15.4314   15.4325   15.4334   15.4342   15.4348   15.4354   15.4358  

60 -           15.4664   15.4681   15.4696   15.4708   15.4718   15.4727   15.4734   15.4739   15.4744  

61 -           15.2484   15.2503   15.2519   15.2532   15.2543   15.2552   15.2559   15.2565   15.2570  

62 -           14.6838   14.6858   14.6875   14.6888   14.6899   14.6908   14.6916   14.6922   14.6927  

63 13.6435   13.6459   13.6479   13.6496   13.6509   13.6520   13.6530   13.6537   13.6543   13.6548  

64 11.4972   11.4994   11.5011   11.5026   11.5038   11.5048   11.5056   11.5063   11.5069   11.5073  

65 8.2480     8.2496     8.2510     8.2521     8.2530     8.2538     8.2544     8.2549     8.2553     8.2556    

66 4.2813     4.2822     4.2830     4.2836     4.2841     4.2845     4.2849     4.2851     4.2854     4.2856    

(ללא הכפלה בחודשיים הראשונים)נשים - מקדמים לחישוב עלות ריסק בגין ביטוח נכות : 1'נספח ט
( 67לגיל  )

( ( בנספח ט3סעיף 

שנת לידה

 משיעור דמי הגמולים מההכנסה הקובעת לנכות ושאירים במקדם המתאים 94%+ י הכפלת פנסיית הנכות "עלות הריסק לביטוח נכות תחושב ע: הערה

.1,000-בטבלה מחולק ב



גיל 

בהפקדה 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995
18 -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.8604    
19 -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.8986    
20 -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.8976    
21 -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.9512    
22 -          -          -          -          -          -          -          -          -          1.0061    
23 -          -          -          -          -          -          -          -          1.0621    1.0622    
24 -          -          -          -          -          -          -          -          1.1194    1.1194    
25 -          -          -          -          -          -          -          -          1.1778    1.1778    
26 -          -          -          -          -          -          -          -          1.2374    1.2374    
27 -          -          -          -          -          -          -          -          1.3413    1.3413    
28 -          -          -          -          -          -          -          1.4035    1.4035    1.4035    
29 -          -          -          -          -          -          -          1.5110    1.5110    1.5111    
30 -          -          -          -          -          -          -          1.5756    1.5756    1.5756    
31 -          -          -          -          -          -          -          1.6864    1.6864    1.6864    
32 -          -          -          -          -          -          -          1.7989    1.7989    1.7989    
33 -          -          -          -          -          -          1.9596    1.9596    1.9596    1.9596    
34 -          -          -          -          -          -          2.0754    2.0754    2.0754    2.0754    
35 -          -          -          -          -          -          2.2398    2.2398    2.2398    2.2398    
36 -          -          -          -          -          -          2.4057    2.4058    2.4058    2.4058    
37 -          -          -          -          -          -          2.5729    2.5729    2.5729    2.5729    
38 -          -          -          -          -          2.7406    2.7406    2.7406    2.7406    2.7406    
39 -          -          -          -          -          2.9576    2.9576    2.9577    2.9577    2.9577    
40 -          -          -          -          -          3.2739    3.2739    3.2739    3.2740    3.2740    
41 -          -          -          -          -          3.6900    3.6900    3.6900    3.6901    3.6901    
42 -          -          -          -          -          4.1557    4.1557    4.1558    4.1558    4.1558    
43 -          -          -          -          4.6192    4.6193    4.6194    4.6194    4.6195    4.6195    
44 -          -          -          -          5.1789    5.1790    5.1790    5.1791    5.1792    5.1792    
45 -          -          -          -          5.7816    5.7817    5.7818    5.7818    5.7819    5.7820    
46 -          -          -          -          6.1725    6.1726    6.1727    6.1728    6.1729    6.1729    
47 -          -          -          -          6.5995    6.5997    6.5998    6.5999    6.6000    6.6000    
48 -          -          -          7.0580    7.0581    7.0583    7.0584    7.0585    7.0586    7.0587    
49 -          -          -          7.6411    7.6413    7.6415    7.6417    7.6419    7.6420    7.6421    
50 -          -          -          8.2413    8.2415    8.2418    8.2420    8.2422    8.2423    8.2424    
51 -          -          -          8.8492    8.8496    8.8499    8.8501    8.8503    8.8505    8.8507    
52 -          -          -          9.5488    9.5492    9.5495    9.5499    9.5501    9.5503    9.5505    
53 -          -          10.2280  10.2286  10.2291  10.2295  10.2299  10.2302  10.2305  10.2307  
54 -          -          10.9171  10.9178  10.9184  10.9189  10.9193  10.9197  10.9200  10.9203  
55 -          -          11.4617  11.4625  11.4633  11.4639  11.4644  11.4648  11.4652  11.4655  
56 -          -          11.8495  11.8504  11.8512  11.8519  11.8525  11.8530  11.8534  11.8538  
57 -          -          12.1884  12.1895  12.1904  12.1911  12.1918  12.1924  12.1928  12.1932  
58 -          12.4455  12.4469  12.4481  12.4491  12.4500  12.4507  12.4513  12.4518  12.4523  
59 -          12.6228  12.6242  12.6255  12.6265  12.6274  12.6282  12.6288  12.6294  12.6299  
60 -          12.6015  12.6030  12.6043  12.6054  12.6063  12.6071  12.6077  12.6083  12.6088  
61 -          12.4011  12.4027  12.4040  12.4051  12.4061  12.4069  12.4076  12.4082  12.4087  
62 -          12.3083  12.3099  12.3113  12.3125  12.3135  12.3144  12.3151  12.3157  12.3163  
63 11.8920  11.8940  11.8956  11.8970  11.8982  11.8992  11.9001  11.9008  11.9015  11.9020  
64 10.9503  10.9522  10.9537  10.9550  10.9561  10.9571  10.9579  10.9586  10.9592  10.9597  
65 9.2162    9.2178    9.2192    9.2204    9.2214    9.2222    9.2229    9.2235    9.2241    9.2245    
66 6.0127    6.0138    6.0147    6.0155    6.0161    6.0167    6.0172    6.0176    6.0180    6.0183    

נספח ט'1: מקדמים לחישוב עלות ריסק בגין ביטוח נכות - גברים (עם הכפלה בחודשיים הראשונים)

הערה: עלות הריסק לביטוח נכות תחושב על ידי הכפלת פנסיית הנכות + שיעור דמי הגמולים מההכנסה הקובעת לנכות ושאירים במקדם 

המתאים בטבלה מחולק ב-1,000.

שנת לידה

(סעיף 3 בנספח ט)
(לגיל 67)



גיל 

בהפקדה 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995
18 -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.6099    
19 -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.6497    
20 -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.6892    
21 -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.7820    
22 -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.8354    
23 -          -          -          -          -          -          -          -          0.9323    0.9323    
24 -          -          -          -          -          -          -          -          1.0315    1.0315    
25 -          -          -          -          -          -          -          -          1.1330    1.1330    
26 -          -          -          -          -          -          -          -          1.2367    1.2367    
27 -          -          -          -          -          -          -          -          1.3872    1.3872    
28 -          -          -          -          -          -          -          1.4954    1.4954    1.4954    
29 -          -          -          -          -          -          -          1.6513    1.6513    1.6513    
30 -          -          -          -          -          -          -          1.8097    1.8097    1.8098    
31 -          -          -          -          -          -          -          2.0175    2.0175    2.0175    
32 -          -          -          -          -          -          -          2.1809    2.1809    2.1809    
33 -          -          -          -          -          -          2.3937    2.3937    2.3937    2.3937    
34 -          -          -          -          -          -          2.6569    2.6569    2.6569    2.6570    
35 -          -          -          -          -          -          2.8736    2.8736    2.8737    2.8737    
36 -          -          -          -          -          -          3.1401    3.1401    3.1401    3.1401    
37 -          -          -          -          -          -          3.4564    3.4564    3.4564    3.4565    
38 -          -          -          -          -          3.7726    3.7726    3.7726    3.7727    3.7727    
39 -          -          -          -          -          4.0873    4.0873    4.0874    4.0874    4.0874    
40 -          -          -          -          -          4.4489    4.4490    4.4490    4.4491    4.4491    
41 -          -          -          -          -          4.8559    4.8560    4.8560    4.8561    4.8561    
42 -          -          -          -          -          5.3060    5.3060    5.3061    5.3061    5.3062    
43 -          -          -          -          5.7459    5.7460    5.7461    5.7462    5.7462    5.7463    
44 -          -          -          -          6.2223    6.2224    6.2225    6.2226    6.2227    6.2227    
45 -          -          -          -          6.6809    6.6810    6.6811    6.6812    6.6813    6.6813    
46 -          -          -          -          7.2152    7.2153    7.2154    7.2155    7.2156    7.2157    
47 -          -          -          -          7.7682    7.7683    7.7685    7.7686    7.7687    7.7687    
48 -          -          -          8.3311    8.3313    8.3315    8.3316    8.3318    8.3319    8.3320    
49 -          -          -          8.8940    8.8943    8.8945    8.8947    8.8948    8.8950    8.8951    
50 -          -          -          9.4448    9.4451    9.4454    9.4456    9.4458    9.4459    9.4460    
51 -          -          -          10.0142  10.0145  10.0148  10.0151  10.0153  10.0155  10.0156  
52 -          -          -          10.5816  10.5820  10.5823  10.5826  10.5829  10.5831  10.5832  
53 -          -          11.0801  11.0807  11.0812  11.0816  11.0819  11.0822  11.0824  11.0826  
54 -          -          11.5279  11.5286  11.5291  11.5296  11.5300  11.5303  11.5305  11.5308  
55 -          -          11.8918  11.8926  11.8932  11.8937  11.8941  11.8945  11.8948  11.8950  
56 -          -          12.1339  12.1348  12.1355  12.1360  12.1365  12.1369  12.1372  12.1375  
57 -          -          12.2439  12.2448  12.2456  12.2462  12.2467  12.2472  12.2475  12.2478  
58 -          12.1618  12.1630  12.1639  12.1648  12.1654  12.1660  12.1664  12.1668  12.1671  
59 -          11.7949  11.7962  11.7972  11.7981  11.7988  11.7994  11.7999  11.8003  11.8006  
60 -          11.0988  11.1001  11.1012  11.1021  11.1028  11.1034  11.1039  11.1043  11.1046  
61 -          9.9708    9.9721    9.9731    9.9739    9.9747    9.9752    9.9757    9.9761    9.9764    
62 -          8.1664    8.1675    8.1684    8.1692    8.1698    8.1703    8.1707    8.1711    8.1714    
63 5.1714    5.1723    5.1731    5.1737    5.1742    5.1746    5.1750    5.1753    5.1755    5.1757    

הערה: עלות הריסק לביטוח נכות תחושב ע"י הכפלת פנסיית הנכות + שיעור דמי הגמולים מההכנסה הקובעת לנכות ושאירים במקדם 

המתאים בטבלה מחולק ב-1,000.

שנת לידה

נספח ט'1: מקדמים לחישוב עלות ריסק בגין ביטוח נכות - נשים (עם הכפלה בחודשיים הראשונים)
(לגיל 64)

(סעיף 3 בנספח ט)



גיל 

בהפקדה 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995

18 -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.6121    

19 -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.6522    

20 -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.6922    

21 -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.7857    

22 -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.8398    

23 -          -          -          -          -          -          -          -          0.9378    0.9378    

24 -          -          -          -          -          -          -          -          1.0383    1.0383    

25 -          -          -          -          -          -          -          -          1.1413    1.1413    

26 -          -          -          -          -          -          -          -          1.2467    1.2467    

27 -          -          -          -          -          -          -          -          1.3996    1.3996    

28 -          -          -          -          -          -          -          1.5102    1.5102    1.5102    

29 -          -          -          -          -          -          -          1.6694    1.6694    1.6694    

30 -          -          -          -          -          -          -          1.8317    1.8317    1.8317    

31 -          -          -          -          -          -          -          2.0446    2.0446    2.0447    

32 -          -          -          -          -          -          -          2.2133    2.2133    2.2133    

33 -          -          -          -          -          -          2.4331    2.4331    2.4331    2.4331    

34 -          -          -          -          -          -          2.7052    2.7053    2.7053    2.7053    

35 -          -          -          -          -          -          2.9314    2.9314    2.9315    2.9315    

36 -          -          -          -          -          -          3.2099    3.2099    3.2099    3.2100    

37 -          -          -          -          -          -          3.5413    3.5414    3.5414    3.5414    

38 -          -          -          -          -          3.8751    3.8751    3.8751    3.8752    3.8752    

39 -          -          -          -          -          4.2101    4.2101    4.2102    4.2102    4.2102    

40 -          -          -          -          -          4.5968    4.5968    4.5969    4.5969    4.5969    

41 -          -          -          -          -          5.0345    5.0345    5.0346    5.0346    5.0347    

42 -          -          -          -          -          5.5220    5.5221    5.5221    5.5222    5.5222    

43 -          -          -          -          6.0052    6.0053    6.0053    6.0054    6.0055    6.0055    

44 -          -          -          -          6.5337    6.5338    6.5339    6.5340    6.5341    6.5341    

45 -          -          -          -          7.0522    7.0523    7.0524    7.0525    7.0526    7.0526    

46 -          -          -          -          7.6610    7.6612    7.6613    7.6614    7.6615    7.6616    

47 -          -          -          -          8.3029    8.3031    8.3032    8.3034    8.3035    8.3035    

48 -          -          -          8.9713    8.9715    8.9717    8.9719    8.9720    8.9721    8.9722    

49 -          -          -          9.6588    9.6591    9.6593    9.6595    9.6597    9.6598    9.6600    

50 -          -          -          10.3563  10.3566  10.3569  10.3571  10.3573  10.3575  10.3576  

51 -          -          -          11.1026  11.1030  11.1033  11.1036  11.1038  11.1040  11.1042  

52 -          -          -          11.8823  11.8827  11.8831  11.8835  11.8837  11.8840  11.8842  

53 -          -          12.6284  12.6290  12.6296  12.6300  12.6304  12.6307  12.6310  12.6312  

54 -          -          13.3703  13.3711  13.3718  13.3723  13.3727  13.3731  13.3734  13.3737  

55 -          -          14.0823  14.0832  14.0839  14.0845  14.0850  14.0854  14.0858  14.0861  

56 -          -          14.7343  14.7353  14.7362  14.7369  14.7374  14.7379  14.7383  14.7386  

57 -          -          15.3336  15.3348  15.3357  15.3365  15.3372  15.3377  15.3381  15.3385  

58 -          15.8323  15.8338  15.8351  15.8361  15.8370  15.8377  15.8383  15.8388  15.8393  

59 -          16.1422  16.1439  16.1454  16.1465  16.1475  16.1483  16.1490  16.1495  16.1500  

60 -          16.2424  16.2443  16.2459  16.2471  16.2482  16.2491  16.2498  16.2504  16.2509  

61 -          16.0933  16.0953  16.0970  16.0984  16.0995  16.1004  16.1012  16.1018  16.1024  

62 -          15.6041  15.6062  15.6079  15.6094  15.6106  15.6115  15.6123  15.6130  15.6136  

63 14.6439  14.6465  14.6486  14.6504  14.6519  14.6530  14.6540  14.6548  14.6555  14.6561  

64 12.4991  12.5014  12.5034  12.5050  12.5063  12.5074  12.5083  12.5090  12.5096  12.5101  

65 9.2500    9.2519    9.2534    9.2546    9.2557    9.2565    9.2572    9.2578    9.2582    9.2586    

66 5.2835    5.2847    5.2856    5.2863    5.2870    5.2875    5.2879    5.2882    5.2885    5.2887    

(עם הכפלה בחודשיים הראשונים)נשים - מקדמים לחישוב עלות ריסק בגין ביטוח נכות : 1'נספח ט
( 67לגיל  )

( ( בנספח ט3סעיף 

שנת לידה

 משיעור דמי הגמולים מההכנסה הקובעת לנכות ושאירים במקדם 94%+ י הכפלת פנסיית הנכות "עלות הריסק לביטוח נכות תחושב ע: הערה

.1,000-המתאים בטבלה מחולק ב



גיל 

בהפקדה 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995
18 -          -          -          -          -          -          -          -          0.8171    
19 -          -          -          -          -          -          -          -          0.8526    
20 -          -          -          -          -          -          -          -          0.8507    
21 -          -          -          -          -          -          -          -          0.9009    
22 -          -          -          -          -          -          -          -          0.9521    
23 -          -          -          -          -          -          -          1.0041    1.0041    
24 -          -          -          -          -          -          -          1.0570    1.0570    
25 -          -          -          -          -          -          -          1.1106    1.1106    
26 -          -          -          -          -          -          -          1.1648    1.1648    
27 -          -          -          -          -          -          -          1.2602    1.2603    
28 -          -          -          -          -          -          1.3159    1.3159    1.3159    
29 -          -          -          -          -          -          1.4133    1.4133    1.4133    
30 -          -          -          -          -          -          1.4695    1.4695    1.4696    
31 -          -          -          -          -          -          1.5680    1.5680    1.5680    
32 -          -          -          -          -          -          1.6667    1.6667    1.6667    
33 -          -          -          -          -          1.8084    1.8084    1.8084    1.8084    
34 -          -          -          -          -          1.9067    1.9067    1.9067    1.9067    
35 -          -          -          -          -          2.0475    2.0475    2.0475    2.0475    
36 -          -          -          -          -          2.1869    2.1869    2.1869    2.1869    
37 -          -          -          -          -          2.3242    2.3242    2.3242    2.3242    
38 -          -          -          -          2.4583    2.4584    2.4584    2.4584    2.4584    
39 -          -          -          -          2.6322    2.6323    2.6323    2.6323    2.6323    
40 -          -          -          -          2.8881    2.8881    2.8881    2.8882    2.8882    
41 -          -          -          -          3.2230    3.2231    3.2231    3.2231    3.2232    
42 -          -          -          -          3.5896    3.5896    3.5897    3.5897    3.5897    
43 -          -          -          3.9402    3.9403    3.9403    3.9404    3.9404    3.9404    
44 -          -          -          4.3554    4.3554    4.3555    4.3555    4.3556    4.3556    
45 -          -          -          4.7846    4.7847    4.7848    4.7848    4.7849    4.7849    
46 -          -          -          5.0155    5.0156    5.0157    5.0157    5.0158    5.0158    
47 -          -          -          5.2514    5.2515    5.2516    5.2517    5.2517    5.2518    
48 -          -          5.4826    5.4828    5.4829    5.4830    5.4831    5.4832    5.4833    
49 -          -          5.7726    5.7728    5.7729    5.7730    5.7731    5.7732    5.7733    
50 -          -          6.0269    6.0271    6.0272    6.0274    6.0275    6.0276    6.0277    
51 -          -          6.2283    6.2285    6.2287    6.2289    6.2290    6.2292    6.2293    
52 -          -          6.4206    6.4209    6.4211    6.4213    6.4215    6.4216    6.4218    
53 -          6.5075    6.5079    6.5082    6.5085    6.5088    6.5090    6.5091    6.5093    
54 -          6.4886    6.4890    6.4893    6.4896    6.4899    6.4901    6.4903    6.4905    
55 -          6.2509    6.2513    6.2517    6.2521    6.2523    6.2526    6.2528    6.2530    
56 -          5.7769    5.7774    5.7778    5.7781    5.7784    5.7787    5.7789    5.7790    
57 -          5.0798    5.0802    5.0806    5.0809    5.0812    5.0814    5.0816    5.0818    
58 4.0273    4.0278    4.0281    4.0285    4.0287    4.0290    4.0292    4.0294    4.0295    
59 2.3391    2.3394    2.3396    2.3398    2.3400    2.3401    2.3402    2.3403    2.3404    

הערה: עלות הריסק לביטוח נכות תחושב על ידי הכפלת פנסיית הנכות + שיעור דמי הגמולים מההכנסה הקובעת לנכות ושאירים 

במקדם המתאים בטבלה מחולק ב-1,000.

שנת לידה

נספח ט'1א: מקדמים לחישוב עלות ריסק בגין ביטוח נכות - גברים

(ללא הכפלה בחודשיים הראשונים)
(לגיל 60)

(סעיף 3 בנספח ט)



גיל 

בהפקדה 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995
18 -          -          -          -          -          -          -          -          0.5818    
19 -          -          -          -          -          -          -          -          0.6192    
20 -          -          -          -          -          -          -          -          0.6564    
21 -          -          -          -          -          -          -          -          0.7445    
22 -          -          -          -          -          -          -          -          0.7950    
23 -          -          -          -          -          -          -          0.8868    0.8868    
24 -          -          -          -          -          -          -          0.9806    0.9806    
25 -          -          -          -          -          -          -          1.0762    1.0762    
26 -          -          -          -          -          -          -          1.1735    1.1735    
27 -          -          -          -          -          -          -          1.3148    1.3148    
28 -          -          -          -          -          -          1.4154    1.4154    1.4155    
29 -          -          -          -          -          -          1.5605    1.5605    1.5605    
30 -          -          -          -          -          -          1.7073    1.7073    1.7073    
31 -          -          -          -          -          -          1.8994    1.8994    1.8994    
32 -          -          -          -          -          -          2.0485    2.0485    2.0485    
33 -          -          -          -          -          2.2426    2.2426    2.2426    2.2426    
34 -          -          -          -          -          2.4819    2.4819    2.4819    2.4819    
35 -          -          -          -          -          2.6754    2.6755    2.6755    2.6755    
36 -          -          -          -          -          2.9126    2.9127    2.9127    2.9127    
37 -          -          -          -          -          3.1926    3.1926    3.1927    3.1927    
38 -          -          -          -          3.4683    3.4683    3.4683    3.4684    3.4684    
39 -          -          -          -          3.7377    3.7378    3.7378    3.7378    3.7379    
40 -          -          -          -          4.0442    4.0443    4.0443    4.0443    4.0444    
41 -          -          -          -          4.3846    4.3846    4.3847    4.3847    4.3847    
42 -          -          -          -          4.7547    4.7547    4.7548    4.7548    4.7549    
43 -          -          -          5.1049    5.1050    5.1050    5.1051    5.1051    5.1052    
44 -          -          -          5.4745    5.4746    5.4746    5.4747    5.4748    5.4748    
45 -          -          -          5.8130    5.8131    5.8132    5.8133    5.8133    5.8134    
46 -          -          -          6.1986    6.1987    6.1988    6.1989    6.1989    6.1990    
47 -          -          -          6.5768    6.5769    6.5770    6.5771    6.5772    6.5773    
48 -          -          6.9350    6.9352    6.9353    6.9355    6.9356    6.9357    6.9358    
49 -          -          7.2589    7.2592    7.2593    7.2595    7.2596    7.2597    7.2598    
50 -          -          7.5314    7.5317    7.5319    7.5321    7.5322    7.5323    7.5324    
51 -          -          7.7677    7.7679    7.7682    7.7684    7.7685    7.7687    7.7688    
52 -          -          7.9385    7.9388    7.9390    7.9393    7.9394    7.9396    7.9397    
53 -          7.9792    7.9796    7.9799    7.9802    7.9805    7.9807    7.9808    7.9810    
54 -          7.8868    7.8872    7.8876    7.8879    7.8882    7.8884    7.8886    7.8887    
55 -          7.6162    7.6167    7.6171    7.6174    7.6177    7.6179    7.6181    7.6182    
56 -          7.1160    7.1165    7.1169    7.1173    7.1175    7.1178    7.1180    7.1181    
57 -          6.3202    6.3207    6.3211    6.3214    6.3217    6.3219    6.3221    6.3222    
58 5.0530    5.0535    5.0539    5.0542    5.0545    5.0548    5.0549    5.0551    5.0552    
59 2.9375    2.9378    2.9381    2.9383    2.9385    2.9386    2.9388    2.9389    2.9389    

הערה: עלות הריסק לביטוח נכות תחושב על ידי הכפלת פנסיית הנכות + שיעור דמי הגמולים מההכנסה הקובעת לנכות ושאירים 

במקדם המתאים בטבלה מחולק ב-1,000.

שנת לידה

נספח ט'1א: מקדמים לחישוב עלות ריסק בגין ביטוח נכות - נשים

(ללא הכפלה בחודשיים הראשונים)
(לגיל 60)

(סעיף 3 בנספח ט)



גיל 

בהפקדה 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995
18 -          -          -          -          -          -          -          -          0.8526    
19 -          -          -          -          -          -          -          -          0.8896    
20 -          -          -          -          -          -          -          -          0.8878    
21 -          -          -          -          -          -          -          -          0.9396    
22 -          -          -          -          -          -          -          -          0.9924    
23 -          -          -          -          -          -          -          1.0461    1.0461    
24 -          -          -          -          -          -          -          1.1006    1.1006    
25 -          -          -          -          -          -          -          1.1558    1.1558    
26 -          -          -          -          -          -          -          1.2117    1.2117    
27 -          -          -          -          -          -          -          1.3104    1.3104    
28 -          -          -          -          -          -          1.3676    1.3676    1.3676    
29 -          -          -          -          -          -          1.4683    1.4683    1.4683    
30 -          -          -          -          -          -          1.5262    1.5262    1.5262    
31 -          -          -          -          -          -          1.6279    1.6279    1.6279    
32 -          -          -          -          -          -          1.7299    1.7299    1.7299    
33 -          -          -          -          -          1.8764    1.8764    1.8764    1.8764    
34 -          -          -          -          -          1.9780    1.9780    1.9780    1.9780    
35 -          -          -          -          -          2.1237    2.1237    2.1237    2.1237    
36 -          -          -          -          -          2.2680    2.2680    2.2680    2.2680    
37 -          -          -          -          -          2.4102    2.4102    2.4102    2.4102    
38 -          -          -          -          2.5492    2.5493    2.5493    2.5493    2.5493    
39 -          -          -          -          2.7296    2.7297    2.7297    2.7297    2.7297    
40 -          -          -          -          2.9953    2.9953    2.9953    2.9953    2.9954    
41 -          -          -          -          3.3433    3.3433    3.3433    3.3433    3.3434    
42 -          -          -          -          3.7245    3.7245    3.7245    3.7246    3.7246    
43 -          -          -          4.0898    4.0898    4.0899    4.0899    4.0899    4.0900    
44 -          -          -          4.5228    4.5229    4.5230    4.5230    4.5231    4.5231    
45 -          -          -          4.9717    4.9718    4.9718    4.9719    4.9719    4.9720    
46 -          -          -          5.2156    5.2157    5.2158    5.2158    5.2159    5.2159    
47 -          -          -          5.4662    5.4663    5.4664    5.4665    5.4666    5.4666    
48 -          -          5.7138    5.7139    5.7140    5.7142    5.7142    5.7143    5.7144    
49 -          -          6.0249    6.0251    6.0253    6.0254    6.0255    6.0256    6.0257    
50 -          -          6.3021    6.3023    6.3025    6.3026    6.3028    6.3029    6.3030    
51 -          -          6.5280    6.5282    6.5285    6.5286    6.5288    6.5289    6.5290    
52 -          -          6.7497    6.7500    6.7503    6.7505    6.7507    6.7508    6.7510    
53 -          6.8677    6.8681    6.8684    6.8687    6.8690    6.8692    6.8694    6.8695    
54 -          6.8830    6.8835    6.8838    6.8841    6.8844    6.8847    6.8849    6.8850    
55 -          6.6780    6.6785    6.6789    6.6793    6.6796    6.6798    6.6801    6.6802    
56 -          6.2352    6.2357    6.2361    6.2365    6.2368    6.2370    6.2373    6.2374    
57 -          5.5723    5.5728    5.5732    5.5736    5.5739    5.5742    5.5744    5.5746    
58 4.5575    4.5580    4.5584    4.5588    4.5591    4.5594    4.5596    4.5598    4.5599    
59 2.9118    2.9121    2.9124    2.9127    2.9129    2.9130    2.9132    2.9133    2.9134    

הערה: עלות הריסק לביטוח נכות תחושב על ידי הכפלת פנסיית הנכות + שיעור דמי הגמולים מההכנסה הקובעת לנכות ושאירים 

במקדם המתאים בטבלה מחולק ב-1,000.

נספח ט'1א: מקדמים לחישוב עלות ריסק בגין ביטוח נכות - גברים

(עם הכפלה בחודשיים הראשונים)
(לגיל 60)

(סעיף 3 בנספח ט)

שנת לידה



גיל 

בהפקדה 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995
18 -          -          -          -          -          -          -          -          0.6060    
19 -          -          -          -          -          -          -          -          0.6451    
20 -          -          -          -          -          -          -          -          0.6839    
21 -          -          -          -          -          -          -          -          0.7752    
22 -          -          -          -          -          -          -          -          0.8273    
23 -          -          -          -          -          -          -          0.9224    0.9224    
24 -          -          -          -          -          -          -          1.0194    1.0194    
25 -          -          -          -          -          -          -          1.1182    1.1182    
26 -          -          -          -          -          -          -          1.2188    1.2188    
27 -          -          -          -          -          -          -          1.3649    1.3649    
28 -          -          -          -          -          -          1.4689    1.4689    1.4689    
29 -          -          -          -          -          -          1.6188    1.6188    1.6188    
30 -          -          -          -          -          -          1.7704    1.7705    1.7705    
31 -          -          -          -          -          -          1.9691    1.9691    1.9691    
32 -          -          -          -          -          -          2.1231    2.1231    2.1231    
33 -          -          -          -          -          2.3237    2.3237    2.3237    2.3237    
34 -          -          -          -          -          2.5711    2.5711    2.5711    2.5711    
35 -          -          -          -          -          2.7712    2.7712    2.7712    2.7712    
36 -          -          -          -          -          3.0165    3.0165    3.0165    3.0166    
37 -          -          -          -          -          3.3063    3.3063    3.3063    3.3063    
38 -          -          -          -          3.5917    3.5917    3.5918    3.5918    3.5918    
39 -          -          -          -          3.8709    3.8710    3.8710    3.8711    3.8711    
40 -          -          -          -          4.1889    4.1889    4.1889    4.1890    4.1890    
41 -          -          -          -          4.5423    4.5423    4.5424    4.5424    4.5424    
42 -          -          -          -          4.9271    4.9271    4.9272    4.9272    4.9272    
43 -          -          -          5.2919    5.2920    5.2921    5.2921    5.2922    5.2922    
44 -          -          -          5.6779    5.6780    5.6780    5.6781    5.6782    5.6782    
45 -          -          -          6.0327    6.0328    6.0329    6.0330    6.0331    6.0331    
46 -          -          -          6.4379    6.4380    6.4381    6.4382    6.4383    6.4383    
47 -          -          -          6.8374    6.8375    6.8376    6.8377    6.8378    6.8379    
48 -          -          7.2185    7.2187    7.2188    7.2190    7.2191    7.2192    7.2192    
49 -          -          7.5669    7.5671    7.5673    7.5675    7.5676    7.5677    7.5678    
50 -          -          7.8656    7.8658    7.8661    7.8662    7.8664    7.8665    7.8666    
51 -          -          8.1312    8.1315    8.1318    8.1320    8.1321    8.1323    8.1324    
52 -          -          8.3348    8.3351    8.3354    8.3356    8.3358    8.3359    8.3361    
53 -          8.4098    8.4103    8.4106    8.4109    8.4112    8.4114    8.4116    8.4117    
54 -          8.3551    8.3555    8.3559    8.3563    8.3565    8.3568    8.3570    8.3571    
55 -          8.1254    8.1259    8.1263    8.1267    8.1270    8.1272    8.1274    8.1276    
56 -          7.6694    7.6700    7.6704    7.6708    7.6711    7.6713    7.6715    7.6717    
57 -          6.9227    6.9233    6.9237    6.9240    6.9243    6.9246    6.9248    6.9249    
58 5.7095    5.7101    5.7105    5.7109    5.7112    5.7115    5.7117    5.7119    5.7120    
59 3.6514    3.6518    3.6521    3.6523    3.6526    3.6527    3.6529    3.6530    3.6531    

הערה: עלות הריסק לביטוח נכות תחושב על ידי הכפלת פנסיית הנכות + שיעור דמי הגמולים מההכנסה הקובעת לנכות ושאירים 

במקדם המתאים בטבלה מחולק ב-1,000.

שנת לידה

נספח ט'1א: מקדמים לחישוב עלות ריסק בגין ביטוח נכות - נשים

(עם הכפלה בחודשיים הראשונים)
(לגיל 60)

(סעיף 3 בנספח ט)



גיל 

בהפקדה 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995
18 -          -          -          -               -              -                   -             -                -           1.0123    
19 -          -          -          -               -              -                   -             -                -           1.0559    
20 -          -          -          -               -              -                   -             -                -           1.0534    
21 -          -          -          -               -              -                   -             -                -           1.1170    
22 -          -          -          -               -              -                   -             -                -           1.1820    
23 -          -          -          -               -              -                   -             -                1.2482     1.2482    
24 -          -          -          -               -              -                   -             -                1.3158     1.3158    
25 -          -          -          -               -              -                   -             -                1.3845     1.3845    
26 -          -          -          -               -              -                   -             -                1.4543     1.4543    
27 -          -          -          -               -              -                   -             -                1.5759     1.5759    
28 -          -          -          -               -              -                   -             1.6482          1.6482     1.6483    
29 -          -          -          -               -              -                   -             1.7734          1.7734     1.7734    
30 -          -          -          -               -              -                   -             1.8476          1.8476     1.8477    
31 -          -          -          -               -              -                   -             1.9756          1.9756     1.9756    
32 -          -          -          -               -              -                   -             2.1048          2.1048     2.1048    
33 -          -          -          -               -              -                   2.2895        2.2895          2.2896     2.2896    
34 -          -          -          -               -              -                   2.4208        2.4209          2.4209     2.4209    
35 -          -          -          -               -              -                   2.6078        2.6078          2.6078     2.6078    
36 -          -          -          -               -              -                   2.7952        2.7952          2.7952     2.7953    
37 -          -          -          -               -              -                   2.9825        2.9825          2.9825     2.9825    
38 -          -          -          -               -              3.1688             3.1688        3.1688          3.1689     3.1689    
39 -          -          -          -               -              3.4102             3.4103        3.4103          3.4103     3.4103    
40 -          -          -          -               -              3.7634             3.7634        3.7635          3.7635     3.7635    
41 -          -          -          -               -              4.2277             4.2278        4.2278          4.2279     4.2279    
42 -          -          -          -               -              4.7444             4.7445        4.7445          4.7445     4.7446    
43 -          -          -          -               5.2535        5.2536             5.2536        5.2537          5.2537     5.2538    
44 -          -          -          -               5.8658        5.8659             5.8660        5.8661          5.8661     5.8662    
45 -          -          -          -               6.5198        6.5199             6.5200        6.5200          6.5201     6.5202    
46 -          -          -          -               6.9281        6.9282             6.9283        6.9284          6.9285     6.9285    
47 -          -          -          -               7.3705        7.3707             7.3708        7.3709          7.3710     7.3711    
48 -          -          -          7.8409         7.8411        7.8412             7.8414        7.8415          7.8416     7.8417    
49 -          -          -          8.4412         8.4414        8.4417             8.4418        8.4420          8.4421     8.4423    
50 -          -          -          9.0502         9.0505        9.0508             9.0510        9.0512          9.0513     9.0515    
51 -          -          -          9.6569         9.6572        9.6575             9.6578        9.6580          9.6582     9.6584    
52 -          -          -          10.3511       10.3515      10.3519           10.3522      10.3525        10.3528   10.3530  
53 -          -          11.0095  11.0101       11.0107      11.0112           11.0116      11.0119        11.0122   11.0124  
54 -          -          11.6638  11.6646       11.6652      11.6658           11.6662      11.6666        11.6670   11.6672  
55 -          -          12.1491  12.1500       12.1508      12.1514           12.1519      12.1524        12.1528   12.1531  
56 -          -          12.4548  12.4558       12.4566      12.4573           12.4580      12.4585        12.4589   12.4593  
57 -          -          12.6962  12.6973       12.6983      12.6991           12.6998      12.7003        12.7008   12.7013  
58 -          12.8392  12.8406  12.8419       12.8429      12.8438           12.8445      12.8452        12.8457   12.8462  
59 -          12.8861  12.8876  12.8889       12.8900      12.8909           12.8917      12.8923        12.8929   12.8934  
60 -          12.7168  12.7183  12.7196       12.7207      12.7216           12.7224      12.7231        12.7237   12.7242  
61 -          12.3536  12.3552  12.3565       12.3576      12.3586           12.3594      12.3601        12.3607   12.3612  
62 -          12.0791  12.0808  12.0821       12.0833      12.0843           12.0851      12.0859        12.0865   12.0870  
63 11.4611  11.4630  11.4646  11.4659       11.4671      11.4681           11.4689      11.4696        11.4702   11.4707  
64 10.3021  10.3038  10.3052  10.3065       10.3075      10.3084           10.3092      10.3099        10.3104   10.3109  
65 8.3374    8.3389    8.3401    8.3411         8.3420        8.3428             8.3435        8.3440          8.3445     8.3449    
66 4.9019    4.9028    4.9035    4.9042         4.9047        4.9052             4.9056        4.9059          4.9062     4.9064    

הערה: עלות הריסק לביטוח נכות תחושב ע"י הכפלת פנסיית הנכות + שיעור דמי הגמולים מההכנסה הקובעת לנכות ושאירים במקדם המתאים בטבלה מחולק ב-

.1,000

שנת לידה

נספח ט'1ב: מקדמים לחישוב עלות ריסק בגין ביטוח נכות (פנסיית נכות מתפתחת) - גברים

(ללא הכפלה בחודשיים הראשונים)
(לגיל 67)

(סעיף 3 בנספח ט)



גיל 

בהפקדה 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995
18 -          -          -          -          -          -          -          -               -          0.7202    
19 -          -          -          -          -          -          -          -               -          0.7659    
20 -          -          -          -          -          -          -          -               -          0.8112    
21 -          -          -          -          -          -          -          -               -          0.9205    
22 -          -          -          -          -          -          -          -               -          0.9834    
23 -          -          -          -          -          -          -          -               1.0973    1.0973    
24 -          -          -          -          -          -          -          -               1.2137    1.2137    
25 -          -          -          -          -          -          -          -               1.3325    1.3325    
26 -          -          -          -          -          -          -          -               1.4534    1.4534    
27 -          -          -          -          -          -          -          -               1.6289    1.6289    
28 -          -          -          -          -          -          -          1.7540         1.7541    1.7541    
29 -          -          -          -          -          -          -          1.9344         1.9344    1.9344    
30 -          -          -          -          -          -          -          2.1169         2.1169    2.1170    
31 -          -          -          -          -          -          -          2.3560         2.3560    2.3560    
32 -          -          -          -          -          -          -          2.5419         2.5419    2.5419    
33 -          -          -          -          -          -          2.7840    2.7841         2.7841    2.7841    
34 -          -          -          -          -          -          3.0829    3.0829         3.0829    3.0829    
35 -          -          -          -          -          -          3.3256    3.3257         3.3257    3.3257    
36 -          -          -          -          -          -          3.6237    3.6237         3.6237    3.6237    
37 -          -          -          -          -          -          3.9763    3.9764         3.9764    3.9764    
38 -          -          -          -          -          4.3255    4.3256    4.3256         4.3256    4.3257    
39 -          -          -          -          -          4.6694    4.6695    4.6695         4.6696    4.6696    
40 -          -          -          -          -          5.0628    5.0629    5.0629         5.0630    5.0630    
41 -          -          -          -          -          5.5030    5.5030    5.5031         5.5031    5.5032    
42 -          -          -          -          -          5.9862    5.9863    5.9864         5.9864    5.9865    
43 -          -          -          -          6.4519    6.4520    6.4521    6.4522         6.4522    6.4523    
44 -          -          -          -          6.9517    6.9518    6.9519    6.9520         6.9521    6.9521    
45 -          -          -          -          7.4242    7.4243    7.4244    7.4245         7.4246    7.4246    
46 -          -          -          -          7.9725    7.9727    7.9728    7.9729         7.9730    7.9731    
47 -          -          -          -          8.5322    8.5323    8.5325    8.5326         8.5327    8.5328    
48 -          -          -          9.0925    9.0927    9.0929    9.0931    9.0933         9.0934    9.0935    
49 -          -          -          9.6420    9.6422    9.6425    9.6427    9.6428         9.6430    9.6431    
50 -          -          -          10.1666  10.1669  10.1672  10.1674  10.1676       10.1678  10.1679  
51 -          -          -          10.6988  10.6991  10.6995  10.6997  10.6999       10.7001  10.7003  
52 -          -          -          11.2152  11.2157  11.2160  11.2163  11.2166       11.2168  11.2170  
53 -          -          11.6446  11.6452  11.6457  11.6461  11.6465  11.6468       11.6470  11.6472  
54 -          -          12.0061  12.0068  12.0073  12.0078  12.0082  12.0085       12.0088  12.0091  
55 -          -          12.2653  12.2661  12.2667  12.2672  12.2677  12.2680       12.2683  12.2686  
56 -          -          12.3838  12.3847  12.3854  12.3860  12.3865  12.3869       12.3872  12.3875  
57 -          -          12.3522  12.3532  12.3539  12.3545  12.3551  12.3555       12.3559  12.3562  
58 -          12.1112  12.1123  12.1133  12.1141  12.1148  12.1153  12.1158       12.1162  12.1165  
59 -          11.5711  11.5723  11.5733  11.5742  11.5749  11.5755  11.5759       11.5763  11.5767  
60 -          10.6925  10.6937  10.6948  10.6956  10.6963  10.6969  10.6973       10.6977  10.6981  
61 -          9.3767    9.3779    9.3789    9.3797    9.3804    9.3809    9.3813         9.3817    9.3820    
62 -          7.3846    7.3856    7.3864    7.3871    7.3877    7.3881    7.3885         7.3888    7.3891    
63 4.2143    4.2150    4.2157    4.2162    4.2166    4.2169    4.2172    4.2174         4.2176    4.2178    

הערה: עלות הריסק לביטוח נכות תחושב על ידי הכפלת פנסיית הנכות + שיעור דמי הגמולים מההכנסה הקובעת לנכות ושאירים במקדם 

המתאים בטבלה מחולק ב-1,000.

שנת לידה

נספח ט'1ב: מקדמים לחישוב עלות ריסק בגין ביטוח נכות (פנסיית נכות מתפתחת) - נשים

(ללא הכפלה בחודשיים הראשונים)
(לגיל 64)

(סעיף 3 בנספח ט)



גיל 

בהפקדה 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995

18 -          -          -          -          -          -          -          -               -          0.7258    

19 -          -          -          -          -          -          -          -               -          0.7723    

20 -          -          -          -          -          -          -          -               -          0.8184    

21 -          -          -          -          -          -          -          -               -          0.9295    

22 -          -          -          -          -          -          -          -               -          0.9938    

23 -          -          -          -          -          -          -          -               1.1100    1.1100    

24 -          -          -          -          -          -          -          -               1.2291    1.2291    

25 -          -          -          -          -          -          -          -               1.3508    1.3508    

26 -          -          -          -          -          -          -          -               1.4752    1.4752    

27 -          -          -          -          -          -          -          -               1.6554    1.6554    

28 -          -          -          -          -          -          -          1.7851         1.7851    1.7851    

29 -          -          -          -          -          -          -          1.9717         1.9717    1.9717    

30 -          -          -          -          -          -          -          2.1613         2.1613    2.1613    

31 -          -          -          -          -          -          -          2.4096         2.4096    2.4096    

32 -          -          -          -          -          -          -          2.6048         2.6048    2.6048    

33 -          -          -          -          -          -          2.8588    2.8589         2.8589    2.8589    

34 -          -          -          -          -          -          3.1729    3.1729         3.1729    3.1729    

35 -          -          -          -          -          -          3.4312    3.4312         3.4312    3.4312    

36 -          -          -          -          -          -          3.7486    3.7487         3.7487    3.7487    

37 -          -          -          -          -          -          4.1254    4.1254         4.1255    4.1255    

38 -          -          -          -          -          4.5019    4.5019    4.5020         4.5020    4.5020    

39 -          -          -          -          -          4.8766    4.8766    4.8767         4.8767    4.8767    

40 -          -          -          -          -          5.3073    5.3074    5.3074         5.3075    5.3075    

41 -          -          -          -          -          5.7925    5.7926    5.7926         5.7927    5.7927    

42 -          -          -          -          -          6.3297    6.3297    6.3298         6.3299    6.3299    

43 -          -          -          -          6.8560    6.8561    6.8561    6.8562         6.8563    6.8563    

44 -          -          -          -          7.4275    7.4276    7.4277    7.4278         7.4279    7.4279    

45 -          -          -          -          7.9803    7.9805    7.9806    7.9807         7.9808    7.9808    

46 -          -          -          -          8.6273    8.6275    8.6276    8.6278         8.6279    8.6279    

47 -          -          -          -          9.3021    9.3023    9.3025    9.3026         9.3027    9.3028    

48 -          -          -          9.9962    9.9965    9.9967    9.9969    9.9970         9.9972    9.9973    

49 -          -          -          10.7004  10.7007  10.7010  10.7012  10.7014       10.7015  10.7017  

50 -          -          -          11.4033  11.4037  11.4040  11.4043  11.4045       11.4047  11.4048  

51 -          -          -          12.1466  12.1470  12.1474  12.1477  12.1480       12.1482  12.1484  

52 -          -          -          12.9116  12.9121  12.9125  12.9129  12.9132       12.9134  12.9136  

53 -          -          13.6242  13.6249  13.6255  13.6260  13.6264  13.6267       13.6270  13.6273  

54 -          -          14.3156  14.3165  14.3172  14.3177  14.3182  14.3186       14.3189  14.3192  

55 -          -          14.9573  14.9582  14.9590  14.9597  14.9602  14.9606       14.9610  14.9613  

56 -          -          15.5170  15.5181  15.5189  15.5197  15.5203  15.5208       15.5212  15.5216  

57 -          -          16.0020  16.0032  16.0042  16.0050  16.0057  16.0062       16.0067  16.0071  

58 -          16.3620  16.3636  16.3649  16.3660  16.3669  16.3677  16.3683       16.3688  16.3692  

59 -          16.5070  16.5088  16.5103  16.5115  16.5125  16.5133  16.5140       16.5145  16.5150  

60 -          16.4181  16.4200  16.4216  16.4229  16.4239  16.4248  16.4255       16.4261  16.4266  

61 -          16.0576  16.0596  16.0613  16.0626  16.0638  16.0647  16.0655       16.0661  16.0667  

62 -          15.3380  15.3401  15.3418  15.3432  15.3444  15.3453  15.3461       15.3468  15.3473  

63 14.1357  14.1382  14.1403  14.1420  14.1434  14.1445  14.1455  14.1463       14.1469  14.1474  

64 11.8194  11.8216  11.8234  11.8249  11.8262  11.8272  11.8281  11.8287       11.8293  11.8298  

65 8.4076    8.4093    8.4107    8.4118    8.4128    8.4135    8.4142    8.4147         8.4151    8.4155    

66 4.3260    4.3269    4.3277    4.3283    4.3288    4.3292    4.3295    4.3298         4.3301    4.3302    

נשים - (פנסיית נכות מתפתחת)מקדמים לחישוב עלות ריסק בגין ביטוח נכות : ב1'נספח ט

(ללא הכפלה בחודשיים הראשונים)
( 67לגיל  )

( ( בנספח ט3סעיף 

שנת לידה

 משיעור דמי הגמולים מההכנסה הקובעת לנכות ושאירים במקדם 94%+ עלות הריסק לביטוח נכות תחושב על ידי הכפלת פנסיית הנכות : הערה

.1,000-המתאים בטבלה מחולק ב



גיל 

בהפקדה 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995
18 -          -          -          -          -          -          -          -          -          1.0478    
19 -          -          -          -          -          -          -          -          -          1.0931    
20 -          -          -          -          -          -          -          -          -          1.0906    
21 -          -          -          -          -          -          -          -          -          1.1558    
22 -          -          -          -          -          -          -          -          -          1.2223    
23 -          -          -          -          -          -          -          -          1.2902    1.2903    
24 -          -          -          -          -          -          -          -          1.3594    1.3594    
25 -          -          -          -          -          -          -          -          1.4298    1.4298    
26 -          -          -          -          -          -          -          -          1.5012    1.5012    
27 -          -          -          -          -          -          -          -          1.6261    1.6261    
28 -          -          -          -          -          -          -          1.7000    1.7000    1.7001    
29 -          -          -          -          -          -          -          1.8285    1.8285    1.8285    
30 -          -          -          -          -          -          -          1.9043    1.9043    1.9044    
31 -          -          -          -          -          -          -          2.0355    2.0355    2.0356    
32 -          -          -          -          -          -          -          2.1680    2.1681    2.1681    
33 -          -          -          -          -          -          2.3576    2.3576    2.3577    2.3577    
34 -          -          -          -          -          -          2.4922    2.4922    2.4922    2.4923    
35 -          -          -          -          -          -          2.6840    2.6841    2.6841    2.6841    
36 -          -          -          -          -          -          2.8764    2.8764    2.8764    2.8764    
37 -          -          -          -          -          -          3.0685    3.0686    3.0686    3.0686    
38 -          -          -          -          -          3.2597    3.2598    3.2598    3.2598    3.2598    
39 -          -          -          -          -          3.5077    3.5077    3.5078    3.5078    3.5078    
40 -          -          -          -          -          3.8707    3.8707    3.8707    3.8708    3.8708    
41 -          -          -          -          -          4.3481    4.3481    4.3481    4.3482    4.3482    
42 -          -          -          -          -          4.8794    4.8794    4.8795    4.8795    4.8796    
43 -          -          -          -          5.4031    5.4032    5.4033    5.4033    5.4034    5.4034    
44 -          -          -          -          6.0334    6.0335    6.0336    6.0337    6.0337    6.0338    
45 -          -          -          -          6.7070    6.7071    6.7072    6.7072    6.7073    6.7074    
46 -          -          -          -          7.1283    7.1284    7.1286    7.1287    7.1287    7.1288    
47 -          -          -          -          7.5855    7.5856    7.5858    7.5859    7.5860    7.5861    
48 -          -          -          8.0722    8.0724    8.0726    8.0727    8.0729    8.0730    8.0731    
49 -          -          -          8.6937    8.6940    8.6942    8.6944    8.6946    8.6947    8.6949    
50 -          -          -          9.3256    9.3259    9.3262    9.3264    9.3266    9.3268    9.3270    
51 -          -          -          9.9568    9.9572    9.9575    9.9578    9.9580    9.9582    9.9584    
52 -          -          -          10.6805  10.6809  10.6813  10.6817  10.6820  10.6822  10.6824  
53 -          -          11.3699  11.3706  11.3712  11.3716  11.3721  11.3724  11.3727  11.3730  
54 -          -          12.0586  12.0594  12.0600  12.0606  12.0611  12.0615  12.0618  12.0621  
55 -          -          12.5766  12.5775  12.5783  12.5790  12.5795  12.5800  12.5804  12.5808  
56 -          -          12.9134  12.9144  12.9153  12.9160  12.9167  12.9172  12.9177  12.9181  
57 -          -          13.1892  13.1903  13.1913  13.1922  13.1929  13.1935  13.1940  13.1944  
58 -          13.3698  13.3713  13.3726  13.3736  13.3746  13.3753  13.3760  13.3766  13.3770  
59 -          13.4593  13.4608  13.4621  13.4633  13.4642  13.4651  13.4657  13.4663  13.4668  
60 -          13.3342  13.3358  13.3371  13.3383  13.3393  13.3401  13.3408  13.3414  13.3419  
61 -          13.0201  13.0218  13.0232  13.0244  13.0254  13.0262  13.0269  13.0276  13.0281  
62 -          12.8209  12.8226  12.8241  12.8253  12.8264  12.8273  12.8280  12.8287  12.8292  
63 12.2895  12.2915  12.2932  12.2946  12.2959  12.2969  12.2978  12.2986  12.2992  12.2998  
64 11.2270  11.2288  11.2304  11.2317  11.2329  11.2339  11.2347  11.2354  11.2360  11.2366  
65 9.3735    9.3751    9.3765    9.3777    9.3787    9.3796    9.3803    9.3810    9.3815    9.3820    
66 6.0640    6.0651    6.0660    6.0668    6.0674    6.0680    6.0685    6.0689    6.0693    6.0696    

הערה: עלות הריסק לביטוח נכות תחושב על ידי הכפלת פנסיית הנכות + שיעור דמי הגמולים מההכנסה הקובעת לנכות ושאירים במקדם 

המתאים בטבלה מחולק ב-1,000.

שנת לידה

נספח ט'1ב: מקדמים לחישוב עלות ריסק בגין ביטוח נכות (פנסיית נכות מתפתחת) - גברים

(עם הכפלה בחודשיים הראשונים)
(לגיל 67)

(סעיף 3 בנספח ט)



גיל 

בהפקדה 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995
18 -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.7444    
19 -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.7917    
20 -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.8386    
21 -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.9512    
22 -          -          -          -          -          -          -          -          -          1.0157    
23 -          -          -          -          -          -          -          -          1.1329    1.1329    
24 -          -          -          -          -          -          -          -          1.2526    1.2526    
25 -          -          -          -          -          -          -          -          1.3746    1.3746    
26 -          -          -          -          -          -          -          -          1.4988    1.4988    
27 -          -          -          -          -          -          -          -          1.6791    1.6791    
28 -          -          -          -          -          -          -          1.8075    1.8075    1.8075    
29 -          -          -          -          -          -          -          1.9927    1.9927    1.9928    
30 -          -          -          -          -          -          -          2.1802    2.1802    2.1802    
31 -          -          -          -          -          -          -          2.4257    2.4257    2.4257    
32 -          -          -          -          -          -          -          2.6165    2.6165    2.6166    
33 -          -          -          -          -          -          2.8652    2.8652    2.8652    2.8652    
34 -          -          -          -          -          -          3.1721    3.1722    3.1722    3.1722    
35 -          -          -          -          -          -          3.4214    3.4215    3.4215    3.4215    
36 -          -          -          -          -          -          3.7276    3.7276    3.7277    3.7277    
37 -          -          -          -          -          -          4.0901    4.0901    4.0901    4.0901    
38 -          -          -          -          -          4.4490    4.4491    4.4491    4.4492    4.4492    
39 -          -          -          -          -          4.8028    4.8028    4.8028    4.8029    4.8029    
40 -          -          -          -          -          5.2076    5.2076    5.2077    5.2077    5.2078    
41 -          -          -          -          -          5.6608    5.6608    5.6609    5.6609    5.6610    
42 -          -          -          -          -          6.1587    6.1588    6.1589    6.1589    6.1590    
43 -          -          -          -          6.6391    6.6392    6.6393    6.6394    6.6395    6.6395    
44 -          -          -          -          7.1553    7.1554    7.1555    7.1556    7.1556    7.1557    
45 -          -          -          -          7.6441    7.6442    7.6443    7.6444    7.6445    7.6446    
46 -          -          -          -          8.2120    8.2122    8.2123    8.2124    8.2125    8.2126    
47 -          -          -          -          8.7929    8.7931    8.7933    8.7934    8.7935    8.7936    
48 -          -          -          9.3762    9.3764    9.3766    9.3768    9.3770    9.3771    9.3772    
49 -          -          -          9.9502    9.9505    9.9507    9.9509    9.9511    9.9512    9.9514    
50 -          -          -          10.5010  10.5014  10.5016  10.5019  10.5021  10.5023  10.5024  
51 -          -          -          11.0626  11.0630  11.0634  11.0636  11.0639  11.0641  11.0642  
52 -          -          -          11.6118  11.6123  11.6127  11.6130  11.6133  11.6135  11.6137  
53 -          -          12.0756  12.0762  12.0767  12.0772  12.0775  12.0778  12.0781  12.0783  
54 -          -          12.4747  12.4755  12.4761  12.4765  12.4770  12.4773  12.4776  12.4778  
55 -          -          12.7749  12.7757  12.7764  12.7769  12.7774  12.7778  12.7781  12.7784  
56 -          -          12.9377  12.9386  12.9393  12.9399  12.9404  12.9409  12.9412  12.9415  
57 -          -          12.9553  12.9562  12.9570  12.9577  12.9582  12.9587  12.9591  12.9594  
58 -          12.7682  12.7695  12.7705  12.7713  12.7720  12.7726  12.7731  12.7735  12.7738  
59 -          12.2855  12.2868  12.2879  12.2888  12.2895  12.2902  12.2907  12.2911  12.2914  
60 -          11.4692  11.4705  11.4716  11.4725  11.4733  11.4739  11.4744  11.4748  11.4752  
61 -          10.2223  10.2236  10.2247  10.2255  10.2262  10.2268  10.2273  10.2277  10.2281  
62 -          8.3056    8.3067    8.3076    8.3084    8.3090    8.3096    8.3100    8.3103    8.3106    
63 5.2155    5.2164    5.2172    5.2178    5.2183    5.2187    5.2191    5.2194    5.2196    5.2198    

הערה: עלות הריסק לביטוח נכות תחושב על ידי הכפלת פנסיית הנכות + שיעור דמי הגמולים מההכנסה הקובעת לנכות ושאירים במקדם 

המתאים בטבלה מחולק ב-1,000.

שנת לידה

נספח ט'1ב: מקדמים לחישוב עלות ריסק בגין ביטוח נכות (פנסיית נכות מתפתחת) - נשים

(עם הכפלה בחודשיים הראשונים)
(לגיל 64)

(סעיף 3 בנספח ט)



גיל 

בהפקדה 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995

18 -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.7500    

19 -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.7981    

20 -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.8459    

21 -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.9602    

22 -          -          -          -          -          -          -          -          -          1.0262    

23 -          -          -          -          -          -          -          -          1.1456    1.1456    

24 -          -          -          -          -          -          -          -          1.2679    1.2679    

25 -          -          -          -          -          -          -          -          1.3929    1.3929    

26 -          -          -          -          -          -          -          -          1.5205    1.5205    

27 -          -          -          -          -          -          -          -          1.7056    1.7056    

28 -          -          -          -          -          -          -          1.8386    1.8386    1.8386    

29 -          -          -          -          -          -          -          2.0300    2.0300    2.0300    

30 -          -          -          -          -          -          -          2.2245    2.2245    2.2245    

31 -          -          -          -          -          -          -          2.4793    2.4794    2.4794    

32 -          -          -          -          -          -          -          2.6794    2.6794    2.6794    

33 -          -          -          -          -          -          2.9400    2.9400    2.9400    2.9400    

34 -          -          -          -          -          -          3.2622    3.2622    3.2622    3.2622    

35 -          -          -          -          -          -          3.5270    3.5270    3.5270    3.5270    

36 -          -          -          -          -          -          3.8526    3.8526    3.8526    3.8527    

37 -          -          -          -          -          -          4.2391    4.2392    4.2392    4.2392    

38 -          -          -          -          -          4.6254    4.6255    4.6255    4.6255    4.6256    

39 -          -          -          -          -          5.0099    5.0099    5.0100    5.0100    5.0101    

40 -          -          -          -          -          5.4521    5.4521    5.4522    5.4522    5.4523    

41 -          -          -          -          -          5.9503    5.9504    5.9504    5.9505    5.9505    

42 -          -          -          -          -          6.5022    6.5022    6.5023    6.5024    6.5024    

43 -          -          -          -          7.0432    7.0433    7.0434    7.0434    7.0435    7.0436    

44 -          -          -          -          7.6310    7.6312    7.6313    7.6314    7.6314    7.6315    

45 -          -          -          -          8.2002    8.2004    8.2005    8.2006    8.2007    8.2008    

46 -          -          -          -          8.8669    8.8670    8.8672    8.8673    8.8674    8.8675    

47 -          -          -          -          9.5629    9.5631    9.5633    9.5634    9.5635    9.5636    

48 -          -          -          10.2799  10.2802  10.2804  10.2806  10.2808  10.2809  10.2810  

49 -          -          -          11.0086  11.0089  11.0092  11.0094  11.0096  11.0098  11.0099  

50 -          -          -          11.7377  11.7381  11.7384  11.7387  11.7389  11.7391  11.7393  

51 -          -          -          12.5105  12.5109  12.5113  12.5116  12.5119  12.5121  12.5123  

52 -          -          -          13.3082  13.3087  13.3092  13.3095  13.3098  13.3101  13.3103  

53 -          -          14.0552  14.0559  14.0565  14.0570  14.0575  14.0578  14.0581  14.0584  

54 -          -          14.7843  14.7852  14.7859  14.7865  14.7870  14.7874  14.7877  14.7880  

55 -          -          15.4669  15.4679  15.4687  15.4694  15.4699  15.4704  15.4708  15.4711  

56 -          -          16.0709  16.0720  16.0729  16.0736  16.0743  16.0748  16.0752  16.0756  

57 -          -          16.6050  16.6063  16.6073  16.6081  16.6088  16.6094  16.6099  16.6103  

58 -          17.0190  17.0207  17.0221  17.0232  17.0242  17.0249  17.0256  17.0261  17.0266  

59 -          17.2215  17.2233  17.2248  17.2261  17.2271  17.2280  17.2287  17.2293  17.2297  

60 -          17.1948  17.1968  17.1984  17.1998  17.2009  17.2018  17.2026  17.2032  17.2038  

61 -          16.9032  16.9053  16.9070  16.9085  16.9097  16.9107  16.9115  16.9121  16.9127  

62 -          16.2590  16.2612  16.2630  16.2645  16.2658  16.2668  16.2676  16.2683  16.2689  

63 15.1369  15.1396  15.1418  15.1436  15.1451  15.1463  15.1474  15.1482  15.1489  15.1495  

64 12.8221  12.8245  12.8265  12.8281  12.8295  12.8306  12.8315  12.8322  12.8329  12.8334  

65 9.4105    9.4124    9.4139    9.4152    9.4162    9.4171    9.4178    9.4184    9.4189    9.4193    

66 5.3290    5.3301    5.3311    5.3318    5.3325    5.3330    5.3334    5.3337    5.3340    5.3343    

נשים - (פנסיית נכות מתפתחת)מקדמים לחישוב עלות ריסק בגין ביטוח נכות : ב1'נספח ט

(עם הכפלה בחודשיים הראשונים)
( 67לגיל  )

( ( בנספח ט3סעיף 

שנת לידה

 משיעור דמי הגמולים מההכנסה הקובעת לנכות ושאירים במקדם 94%+ עלות הריסק לביטוח נכות תחושב על ידי הכפלת פנסיית הנכות : הערה

.1,000-המתאים בטבלה מחולק ב



גיל 

בהפקדה 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995
18 -           -           -           -           -           -           -           -           -           318.16    
19 -           -           -           -           -           -           -           -           -           318.22    
20 -           -           -           -           -           -           -           -           -           318.28    
21 -           -           -           -           -           -           -           -           -           318.34    
22 -           -           -           -           -           -           -           -           -           317.26    
23 -           -           -           -           -           -           -           -           315.82      316.15    
24 -           -           -           -           -           -           -           -           314.67      315.00    
25 -           -           -           -           -           -           -           -           313.48      313.82    
26 -           -           -           -           -           -           -           -           312.24      312.59    
27 -           -           -           -           -           -           -           -           310.95      311.31    
28 -           -           -           -           -           -           -           309.19      309.62      309.99    
29 -           -           -           -           -           -           -           307.80      308.25      308.63    
30 -           -           -           -           -           -           -           306.37      306.82      307.21    
31 -           -           -           -           -           -           -           304.88      305.35      305.75    
32 -           -           -           -           -           -           -           303.35      303.83      304.24    
33 -           -           -           -           -           -           301.17      301.76      302.25      302.67    
34 -           -           -           -           -           -           299.52      300.12      300.63      301.06    
35 -           -           -           -           -           -           297.81      298.42      298.95      299.39    
36 -           -           -           -           -           -           296.04      296.67      297.21      297.66    
37 -           -           -           -           -           -           294.21      294.86      295.41      295.88    
38 -           -           -           -           -           291.54      292.33      293.00      293.56      294.04    
39 -           -           -           -           -           289.57      290.38      291.07      291.64      292.13    
40 -           -           -           -           -           287.54      288.37      289.07      289.67      290.17    
41 -           -           -           -           -           285.44      286.29      287.01      287.62      288.14    
42 -           -           -           -           -           283.27      284.14      284.88      285.51      286.04    
43 -           -           -           -           279.96      281.03      281.93      282.69      283.33      283.87    
44 -           -           -           -           277.63      278.72      279.64      280.42      281.08      281.64    
45 -           -           -           -           275.21      276.33      277.28      278.08      278.76      279.33    
46 -           -           -           -           272.72      273.87      274.85      275.67      276.37      276.95    
47 -           -           -           -           270.15      271.34      272.33      273.18      273.89      274.49    
48 -           -           -           266.07      267.50      268.71      269.74      270.60      271.34      271.95    
49 -           -           -           263.29      264.76      266.00      267.06      267.94      268.69      269.33    
50 -           -           -           260.43      261.93      263.21      264.28      265.20      265.96      266.61    
51 -           -           -           257.47      259.01      260.32      261.42      262.36      263.14      263.81    
52 -           -           -           254.42      256.00      257.34      258.47      259.42      260.23      260.91    
53 -           -           249.37      251.27      252.89      254.26      255.42      256.40      257.22      257.92    
54 -           -           246.08      248.03      249.68      251.08      252.27      253.27      254.11      254.82    
55 -           -           242.69      244.68      246.37      247.81      249.02      250.04      250.90      251.63    
56 -           -           239.20      241.24      242.96      244.42      245.66      246.71      247.59      248.33    
57 -           -           235.60      237.68      239.44      240.93      242.20      243.26      244.16      244.92    
58 -           229.41      231.90      234.01      235.81      237.33      238.62      239.71      240.62      241.40    
59 -           225.73      228.24      230.38      232.19      233.73      235.03      236.13      237.06      237.84    
60 -           221.97      224.49      226.65      228.48      230.03      231.34      232.45      233.39      234.18    
61 -           218.12      220.66      222.83      224.67      226.23      227.55      228.67      229.61      230.41    
62 -           214.19      216.74      218.91      220.76      222.33      223.66      224.78      225.73      226.53    
63 207.19      210.18      212.73      214.91      216.76      218.33      219.66      220.79      221.74      222.54    
64 203.11      206.09      208.64      210.81      212.66      214.23      215.56      216.69      217.64      218.44    
65 198.96      201.92      204.46      206.62      208.46      210.02      211.35      212.47      213.42      214.22    
66 194.75      197.68      200.19      202.33      204.16      205.71      207.03      208.14      209.09      209.88    

הערה: הסכום בסיכון יחושב על ידי הכפלת סכום הפנסיה לאלמנה במקדם המתאים בטבלה.

שנת לידה

נספח ט'2: מקדמים לחישוב הסכום בסיכון בגין פנסיית שאירים לאלמנת פעיל
(סעיף 4 בנספח ט)



גיל 

בהפקדה 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995
18 -           -           -           -           -           -           -           -           -           307.07    
19 -           -           -           -           -           -           -           -           -           305.71    
20 -           -           -           -           -           -           -           -           -           304.29    
21 -           -           -           -           -           -           -           -           -           302.82    
22 -           -           -           -           -           -           -           -           -           301.28    
23 -           -           -           -           -           -           -           -           299.21      299.69    
24 -           -           -           -           -           -           -           -           297.55      298.04    
25 -           -           -           -           -           -           -           -           295.83      296.33    
26 -           -           -           -           -           -           -           -           294.05      294.56    
27 -           -           -           -           -           -           -           -           292.21      292.73    
28 -           -           -           -           -           -           -           289.68      290.30      290.84    
29 -           -           -           -           -           -           -           287.69      288.33      288.88    
30 -           -           -           -           -           -           -           285.63      286.29      286.85    
31 -           -           -           -           -           -           -           283.50      284.17      284.75    
32 -           -           -           -           -           -           -           281.30      281.98      282.58    
33 -           -           -           -           -           -           278.20      279.01      279.72      280.33    
34 -           -           -           -           -           -           275.82      276.66      277.38      278.01    
35 -           -           -           -           -           -           273.37      274.23      274.97      275.62    
36 -           -           -           -           -           -           270.83      271.72      272.48      273.15    
37 -           -           -           -           -           -           268.22      269.13      269.92      270.60    
38 -           -           -           -           -           264.46      265.53      266.47      267.28      267.98    
39 -           -           -           -           -           261.65      262.76      263.72      264.55      265.27    
40 -           -           -           -           -           258.76      259.90      260.89      261.74      262.49    
41 -           -           -           -           -           255.78      256.95      257.97      258.85      259.61    
42 -           -           -           -           -           252.72      253.91      254.96      255.86      256.65    
43 -           -           -           -           248.14      249.55      250.78      251.86      252.79      253.59    
44 -           -           -           -           244.84      246.30      247.56      248.66      249.62      250.44    
45 -           -           -           -           241.45      242.94      244.24      245.37      246.35      247.20    
46 -           -           -           -           237.96      239.49      240.82      241.98      242.99      243.86    
47 -           -           -           -           234.37      235.94      237.30      238.49      239.52      240.41    
48 -           -           -           228.84      230.68      232.28      233.68      234.89      235.95      236.86    
49 -           -           -           225.00      226.88      228.52      229.95      231.19      232.27      233.20    
50 -           -           -           221.04      222.96      224.64      226.10      227.37      228.48      229.43    
51 -           -           -           216.98      218.94      220.65      222.15      223.44      224.57      225.54    
52 -           -           -           212.80      214.80      216.55      218.07      219.39      220.54      221.53    
53 -           -           206.19      208.51      210.55      212.32      213.87      215.22      216.39      217.40    
54 -           -           201.73      204.09      206.16      207.97      209.55      210.92      212.11      213.14    
55 -           -           197.15      199.55      201.65      203.49      205.10      206.49      207.70      208.75    
56 -           -           192.43      194.87      197.01      198.88      200.51      201.93      203.16      204.22    
57 -           -           187.58      190.05      192.23      194.13      195.78      197.22      198.47      199.56    
58 -           180.36      183.17      185.64      187.81      189.71      191.37      192.81      194.06      195.15    
59 -           175.95      178.75      181.21      183.38      185.27      186.92      188.36      189.61      190.69    
60 -           171.56      174.34      176.78      178.93      180.81      182.45      183.88      185.12      186.19    
61 -           167.22      169.97      172.39      174.51      176.37      177.99      179.41      180.63      181.70    
62 -           162.96      165.67      168.06      170.15      171.99      173.59      174.98      176.20      177.25    
63 155.81      158.81      161.47      163.81      165.86      167.67      169.24      170.61      171.80      172.83    
64 151.88      154.81      157.41      159.70      161.71      163.47      165.00      166.34      167.50      168.51    
65 147.91      150.77      153.31      155.54      157.50      159.22      160.72      162.03      163.16      164.15    
66 143.85      146.64      149.12      151.30      153.21      154.89      156.35      157.63      158.73      159.70    

הערה: הסכום בסיכון יחושב על ידי הכפלת סכום הפנסיה לאלמן במקדם המתאים בטבלה.

שנת לידה

נספח ט'2: מקדמים לחישוב הסכום בסיכון בגין פנסיית שאירים לאלמן פעילה
(סעיף 4 בנספח ט)



גיל במועד חישוב 

הסכום בסיכון גברים נשים
18 0.359 2.334
19 0.539 4.667
20 1.076 6.932
21 2.497 11.438
22 4.606 18.114
23 7.743 26.887
24 12.059 37.684
25 18.224 50.430
26 26.792 65.048
27 38.568 81.459
28 54.445 99.583
29 75.813 121.433
30 103.984 148.304
31 136.183 179.491
32 169.227 216.056
33 198.396 241.476
34 222.751 255.891
35 240.306 261.072
36 251.676 256.343
37 255.472 247.154
38 253.871 234.009
39 247.101 216.060
40 239.520 196.746
41 229.104 176.378
42 217.070 155.286
43 203.130 133.820
44 186.144 112.352
45 167.107 91.277
46 146.991 71.012
47 123.701 39.192
48 101.747 24.698
49 81.493 14.631
50 64.873 8.404
51 52.522 5.329
52 42.019 4.634
53 34.066 3.939
54 27.423 3.244
55 22.446 2.626
56 18.142 2.008
57 14.398 1.467
58 11.558 1.004
59 8.913 0.695
60 6.518 0.463
61 4.651 0.309
62 3.244 0.232
63 2.240 0.154
64 1.723 0.077
65 1.464 0.042
66 1.349 0.018

נספח ט'3: מקדמים לחישוב הסכום 

בסיכון בגין פנסיית יתומי פעיל

הסכום בסיכון יחושב על ידי הכפלת הפנסיה 

ליתום במקדם בטבלה לפי גיל העמית במועד 

החישוב

(סעיף 4 בנספח ט)



גיל 

בהפקדה 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995
18 -           -           -           -           -           -           -           -           -           1.9148    
19 -           -           -           -           -           -           -           -           -           2.2584    
20 -           -           -           -           -           -           -           -           -           2.9898    
21 -           -           -           -           -           -           -           -           -           2.8575    
22 -           -           -           -           -           -           -           -           -           2.6337    
23 -           -           -           -           -           -           -           -           2.6550      2.4839    
24 -           -           -           -           -           -           -           -           2.5314      2.3784    
25 -           -           -           -           -           -           -           -           2.4503      2.3113    
26 -           -           -           -           -           -           -           -           2.4120      2.2843    
27 -           -           -           -           -           -           -           -           2.3927      2.2716    
28 -           -           -           -           -           -           -           2.5316      2.3932      2.2727    
29 -           -           -           -           -           -           -           2.5573      2.4204      2.3013    
30 -           -           -           -           -           -           -           2.5527      2.4192      2.3030    
31 -           -           -           -           -           -           -           2.5600      2.4310      2.3186    
32 -           -           -           -           -           -           -           2.5641      2.4411      2.3338    
33 -           -           -           -           -           -           2.7026      2.5672      2.4490      2.3457    
34 -           -           -           -           -           -           2.7067      2.5745      2.4589      2.3580    
35 -           -           -           -           -           -           2.7079      2.5814      2.4707      2.3740    
36 -           -           -           -           -           -           2.8889      2.7611      2.6492      2.5512    
37 -           -           -           -           -           -           3.0734      2.9429      2.8286      2.7284    
38 -           -           -           -           -           3.4432      3.2933      3.1617      3.0462      2.9448    
39 -           -           -           -           -           3.6864      3.5345      3.4010      3.2837      3.1806    
40 -           -           -           -           -           3.9605      3.8018      3.6623      3.5397      3.4318    
41 -           -           -           -           -           4.2652      4.0967      3.9485      3.8182      3.7037    
42 -           -           -           -           -           4.6038      4.4214      4.2611      4.1202      3.9965    
43 -           -           -           -           5.1685      4.9409      4.7412      4.5660      4.4123      4.2774    
44 -           -           -           -           5.5898      5.3480      5.1358      4.9497      4.7863      4.6430    
45 -           -           -           -           5.9991      5.7370      5.5073      5.3059      5.1294      4.9747    
46 -           -           -           -           6.4822      6.1895      5.9334      5.7094      5.5133      5.3418    
47 -           -           -           -           7.0070      6.6812      6.3968      6.1483      5.9313      5.7417    
48 -           -           -           8.0543      7.6299      7.2601      6.9379      6.6571      6.4124      6.1992    
49 -           -           -           8.7550      8.2619      7.8338      7.4620      7.1392      6.8588      6.6154    
50 -           -           -           9.4672      8.9157      8.4379      8.0238      7.6651      7.3542      7.0848    
51 -           -           -           10.2929    9.6752      9.1411      8.6793      8.2799      7.9346      7.6360    
52 -           -           -           11.1219    10.4105    9.7976      9.2696      8.8147      8.4228      8.0851    
53 -           -           13.0087    12.0474    11.2226    10.5148    9.9076      9.3865      8.9395      8.5559    
54 -           -           14.1052    13.0584    12.1612    11.3920    10.7327    10.1676    9.6831      9.2679    
55 -           -           15.2720    14.0713    13.0459    12.1703    11.4226    10.7841    10.2388    9.7732    
56 -           -           16.4079    15.0733    13.9366    12.9684    12.1437    11.4413    10.8430    10.3335  
57 -           -           17.7643    16.3001    15.0549    13.9960    13.0954    12.3295    11.6781    11.1242  
58 -           20.9309    19.0632    17.4770    16.1298    14.9856    14.0139    13.1886    12.4876    11.8923  
59 -           22.0607    20.1307    18.4908    17.0976    15.9138    14.9081    14.0536    13.3276    12.7107  
60 -           23.1763    21.2025    19.5243    18.0975    16.8843    15.8528    14.9758    14.2301    13.5961  
61 -           24.8214    22.7268    20.9464    19.4330    18.1466    17.0532    16.1238    15.3338    14.6624  
62 -           26.7445    24.5197    22.6287    21.0213    19.6550    18.4937    17.5065    16.6675    15.9543  
63 31.4160    28.7148    26.4159    24.4592    22.7939    21.3766    20.1704    19.1437    18.2700    17.5263  
64 33.6598    30.9231    28.5885    26.5969    24.8979    23.4485    22.2121    21.1573    20.2576    19.4900  
65 36.1421    33.2611    30.8026    28.7048    26.9147    25.3872    24.0838    22.9715    22.0224    21.2125  
66 38.6468    35.7161    33.2106    31.0685    29.2372    27.6716    26.3332    25.1889    24.2106    23.3743  

הערה: עלות הריסק לעמית פעיל להבטחת פנסיית שאירים לאלמנה תחושב על ידי הכפלת הסכום בסיכון לפטירה במקדם המתאים בטבלה מחולק ב-

.100,000

שנת לידה

נספח ט'4: מקדמים לחישוב עלות ריסק בגין ביטוח שאירים  - לגברים
(סעיף 4 בנספח ט)



גיל 

בהפקדה 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995

18 -           -           -           -           -           -           -           -           -           0.5959    

19 -           -           -           -           -           -           -           -           -           0.8154    

20 -           -           -           -           -           -           -           -           -           0.8951    

21 -           -           -           -           -           -           -           -           -           0.8224    

22 -           -           -           -           -           -           -           -           -           0.7758    

23 -           -           -           -           -           -           -           -           0.8187     0.7440    

24 -           -           -           -           -           -           -           -           0.8048     0.7336    

25 -           -           -           -           -           -           -           -           0.7955     0.7253    

26 -           -           -           -           -           -           -           -           0.7992     0.7284    

27 -           -           -           -           -           -           -           -           0.8199     0.7489    

28 -           -           -           -           -           -           -           0.9350     0.8473     0.7731    

29 -           -           -           -           -           -           -           0.9711     0.8789     0.8010    

30 -           -           -           -           -           -           -           1.0139     0.9181     0.8371    

31 -           -           -           -           -           -           -           1.0780     0.9782     0.8938    

32 -           -           -           -           -           -           -           1.1457     1.0412     0.9528    

33 -           -           -           -           -           -           1.3360     1.2111     1.1053     1.0157    

34 -           -           -           -           -           -           1.4019     1.2762     1.1695     1.0790    

35 -           -           -           -           -           -           1.4829     1.3561     1.2484     1.1568    

36 -           -           -           -           -           -           1.5609     1.4326     1.3233     1.2303    

37 -           -           -           -           -           -           1.6601     1.5260     1.4118     1.3147    

38 -           -           -           -           -           1.9343     1.7693     1.6288     1.5092     1.4074    

39 -           -           -           -           -           2.0789     1.9062     1.7590     1.6337     1.5268    

40 -           -           -           -           -           2.2417     2.0605     1.9060     1.7742     1.6619    

41 -           -           -           -           -           2.3923     2.2037     2.0428     1.9055     1.7884    

42 -           -           -           -           -           2.5661     2.3684     2.1996     2.0556     1.9327    

43 -           -           -           -           2.9653     2.7221     2.5145     2.3374     2.1862     2.0573    

44 -           -           -           -           3.1464     2.8844     2.6612     2.4711     2.3091     2.1711    

45 -           -           -           -           3.3105     3.0278     2.7875     2.5832     2.4095     2.2618    

46 -           -           -           -           3.5030     3.1928     2.9298     2.7069     2.5179     2.3577    

47 -           -           -           -           3.7139     3.3749     3.0882     2.8457     2.6408     2.4674    

48 -           -           -           4.4161     3.9755     3.6038     3.2901     3.0255     2.8022     2.6139    

49 -           -           -           4.7583     4.2728     3.8641     3.5201     3.2304     2.9865     2.7812    

50 -           -           -           5.1172     4.5812     4.1310     3.7529     3.4353     3.1686     2.9446    

51 -           -           -           5.5005     4.9075     4.4107     3.9945     3.6458     3.3538     3.1091    

52 -           -           -           5.9273     5.2715     4.7235     4.2655     3.8827     3.5629     3.2955    

53 -           -           7.2370     6.3661     5.6402     5.0352     4.5310     4.1107     3.7604     3.4684    

54 -           -           7.8067     6.8454     6.0460     5.3812     4.8284     4.3686     3.9864     3.6685    

55 -           -           8.3666     7.3204     6.4520     5.7310     5.1326     4.6358     4.2233     3.8810    

56 -           -           9.0463     7.9071     6.9625     6.1793     5.5299     4.9914     4.5449     4.1746    

57 -           -           9.7637     8.5254     7.4998     6.6504     5.9470     5.3644     4.8818     4.4822    

58 -           12.1596   10.5371   9.1947     8.0839     7.1648     6.4044     5.7752     5.2546     4.8238    

59 -           13.2025   11.4306   9.9661     8.7556     7.7551     6.9281     6.2447     5.6797     5.2128    

60 -           14.2074   12.2873   10.7021   9.3933     8.3128     7.4207     6.6842     6.0762     5.5742    

61 -           15.3722   13.2806   11.5556   10.1329   8.9597     7.9921     7.1941     6.5360     5.9932    

62 -           16.4709   14.2122   12.3517   10.8191   9.5567     8.5168     7.6602     6.9546     6.3734    

63 20.5737   17.6227   15.1942   13.1956   11.5508   10.1972   9.0832     8.1664     7.4120     6.7911    

-עלות הריסק לעמיתה פעילה להבטחת פנסיית שאירים לאלמן תחושב על ידי הכפלת הסכום בסיכון לפטירה במקדם המתאים בטבלה מחולק ב: הערה

100,000.

שנת לידה

לנשים- מקדמים לחישוב עלות ריסק בגין ביטוח שאירים  : 4'נספח ט

( ( בנספח ט4סעיף 

( 64לגיל פרישה  )



גיל 

בהפקדה 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995

18 -           -           -           -           -           -           -           -           -           0.5959    

19 -           -           -           -           -           -           -           -           -           0.8154    

20 -           -           -           -           -           -           -           -           -           0.8951    

21 -           -           -           -           -           -           -           -           -           0.8224    

22 -           -           -           -           -           -           -           -           -           0.7758    

23 -           -           -           -           -           -           -           -           0.8187     0.7440    

24 -           -           -           -           -           -           -           -           0.8048     0.7336    

25 -           -           -           -           -           -           -           -           0.7955     0.7253    

26 -           -           -           -           -           -           -           -           0.7992     0.7284    

27 -           -           -           -           -           -           -           -           0.8199     0.7489    

28 -           -           -           -           -           -           -           0.9350     0.8473     0.7731    

29 -           -           -           -           -           -           -           0.9711     0.8789     0.8010    

30 -           -           -           -           -           -           -           1.0139     0.9181     0.8371    

31 -           -           -           -           -           -           -           1.0780     0.9782     0.8938    

32 -           -           -           -           -           -           -           1.1457     1.0412     0.9528    

33 -           -           -           -           -           -           1.3360     1.2111     1.1053     1.0157    

34 -           -           -           -           -           -           1.4019     1.2762     1.1695     1.0790    

35 -           -           -           -           -           -           1.4829     1.3561     1.2484     1.1568    

36 -           -           -           -           -           -           1.5609     1.4326     1.3233     1.2303    

37 -           -           -           -           -           -           1.6601     1.5260     1.4118     1.3147    

38 -           -           -           -           -           1.9343     1.7693     1.6288     1.5092     1.4074    

39 -           -           -           -           -           2.0789     1.9062     1.7590     1.6337     1.5268    

40 -           -           -           -           -           2.2417     2.0605     1.9060     1.7742     1.6619    

41 -           -           -           -           -           2.3923     2.2037     2.0428     1.9055     1.7884    

42 -           -           -           -           -           2.5661     2.3684     2.1996     2.0556     1.9327    

43 -           -           -           -           2.9653     2.7221     2.5145     2.3374     2.1862     2.0573    

44 -           -           -           -           3.1464     2.8844     2.6612     2.4711     2.3091     2.1711    

45 -           -           -           -           3.3105     3.0278     2.7875     2.5832     2.4095     2.2618    

46 -           -           -           -           3.5030     3.1928     2.9298     2.7069     2.5179     2.3577    

47 -           -           -           -           3.7139     3.3749     3.0882     2.8457     2.6408     2.4674    

48 -           -           -           4.4161     3.9755     3.6038     3.2901     3.0255     2.8022     2.6139    

49 -           -           -           4.7583     4.2728     3.8641     3.5201     3.2304     2.9865     2.7812    

50 -           -           -           5.1172     4.5812     4.1310     3.7529     3.4353     3.1686     2.9446    

51 -           -           -           5.5005     4.9075     4.4107     3.9945     3.6458     3.3538     3.1091    

52 -           -           -           5.9273     5.2715     4.7235     4.2655     3.8827     3.5629     3.2955    

53 -           -           7.2370     6.3661     5.6402     5.0352     4.5310     4.1107     3.7604     3.4684    

54 -           -           7.8067     6.8454     6.0460     5.3812     4.8284     4.3686     3.9864     3.6685    

55 -           -           8.3666     7.3204     6.4520     5.7310     5.1326     4.6358     4.2233     3.8810    

56 -           -           9.0463     7.9071     6.9625     6.1793     5.5299     4.9914     4.5449     4.1746    

57 -           -           9.7637     8.5254     7.4998     6.6504     5.9470     5.3644     4.8818     4.4822    

58 -           12.1596   10.5371   9.1947     8.0839     7.1648     6.4044     5.7752     5.2546     4.8238    

59 -           13.2025   11.4306   9.9661     8.7556     7.7551     6.9281     6.2447     5.6797     5.2128    

60 -           14.2074   12.2873   10.7021   9.3933     8.3128     7.4207     6.6842     6.0762     5.5742    

61 -           15.3722   13.2806   11.5556   10.1329   8.9597     7.9921     7.1941     6.5360     5.9932    

62 -           16.4709   14.2122   12.3517   10.8191   9.5567     8.5168     7.6602     6.9546     6.3734    

63 20.5737   17.6227   15.1942   13.1956   11.5508   10.1972   9.0832     8.1664     7.4120     6.7911    

64 21.8270   18.6882   16.1071   13.9845   12.2391   10.8037   9.6233     8.6527     7.8545     7.1981    

65 23.1486   19.8275   17.0974   14.8532   13.0084   11.4920   10.2454   9.2207     8.3784     7.6860    

66 24.6594   21.1523   18.2691   15.8990   13.9506   12.3489   11.0321   9.9497     9.0599     8.3283    

-עלות הריסק לעמיתה פעילה להבטחת פנסיית שאירים לאלמן תחושב על ידי הכפלת הסכום בסיכון לפטירה במקדם המתאים בטבלה מחולק ב: הערה

100,000.

לנשים- מקדמים לחישוב עלות ריסק בגין ביטוח שאירים  : 4'נספח ט

( 67לגיל פרישה  )

( ( בנספח ט4סעיף 

שנת לידה



גיל 

בהפקדה 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995
18 -           -           -           -           -           -           -           -           -           0.3360    
19 -           -           -           -           -           -           -           -           -           0.3525    
20 -           -           -           -           -           -           -           -           -           0.3539    
21 -           -           -           -           -           -           -           -           -           0.3754    
22 -           -           -           -           -           -           -           -           -           0.3974    
23 -           -           -           -           -           -           -           -           0.4199      0.4204    
24 -           -           -           -           -           -           -           -           0.4442      0.4448    
25 -           -           -           -           -           -           -           -           0.4701      0.4707    
26 -           -           -           -           -           -           -           -           0.4979      0.4986    
27 -           -           -           -           -           -           -           -           0.5457      0.5464    
28 -           -           -           -           -           -           -           0.5781      0.5790      0.5798    
29 -           -           -           -           -           -           -           0.6332      0.6342      0.6351    
30 -           -           -           -           -           -           -           0.6733      0.6744      0.6753    
31 -           -           -           -           -           -           -           0.7346      0.7357      0.7367    
32 -           -           -           -           -           -           -           0.7963      0.7976      0.7987    
33 -           -           -           -           -           -           0.8753      0.8770      0.8784      0.8796    
34 -           -           -           -           -           -           0.9320      0.9339      0.9354      0.9368    
35 -           -           -           -           -           -           1.0053      1.0073      1.0091      1.0105    
36 -           -           -           -           -           -           1.0733      1.0755      1.0774      1.0790    
37 -           -           -           -           -           -           1.1350      1.1374      1.1395      1.1412    
38 -           -           -           -           -           1.1876      1.1908      1.1934      1.1957      1.1976    
39 -           -           -           -           -           1.2586      1.2620      1.2650      1.2675      1.2696    
40 -           -           -           -           -           1.3663      1.3702      1.3736      1.3764      1.3787    
41 -           -           -           -           -           1.5073      1.5118      1.5157      1.5189      1.5217    
42 -           -           -           -           -           1.6591      1.6643      1.6687      1.6725      1.6756    
43 -           -           -           -           1.7923      1.7994      1.8053      1.8103      1.8146      1.8182    
44 -           -           -           -           1.9564      1.9645      1.9713      1.9771      1.9819      1.9861    
45 -           -           -           -           2.1237      2.1329      2.1407      2.1473      2.1529      2.1576    
46 -           -           -           -           2.2030      2.2131      2.2216      2.2288      2.2349      2.2401    
47 -           -           -           -           2.2875      2.2985      2.3078      2.3157      2.3224      2.3280    
48 -           -           -           2.3674      2.3816      2.3937      2.4039      2.4126      2.4198      2.4260    
49 -           -           -           2.5029      2.5187      2.5321      2.5434      2.5530      2.5611      2.5679    
50 -           -           -           2.6488      2.6663      2.6811      2.6937      2.7043      2.7132      2.7208    
51 -           -           -           2.8044      2.8237      2.8400      2.8538      2.8655      2.8754      2.8837    
52 -           -           -           2.9946      3.0160      3.0341      3.0494      3.0624      3.0733      3.0825    
53 -           -           3.1595      3.1872      3.2108      3.2307      3.2476      3.2619      3.2739      3.2841    
54 -           -           3.3616      3.3921      3.4179      3.4398      3.4584      3.4741      3.4873      3.4985    
55 -           -           3.5316      3.5646      3.5926      3.6163      3.6364      3.6534      3.6678      3.6798    
56 -           -           3.6668      3.7020      3.7320      3.7573      3.7788      3.7970      3.8123      3.8252    
57 -           -           3.8043      3.8418      3.8736      3.9007      3.9235      3.9429      3.9592      3.9730    
58 -           3.8929      3.9394      3.9791      4.0129      4.0415      4.0658      4.0863      4.1036      4.1182    
59 -           4.0271      4.0762      4.1181      4.1537      4.1839      4.2095      4.2311      4.2494      4.2648    
60 -           4.1327      4.1840      4.2278      4.2650      4.2966      4.3233      4.3459      4.3650      4.3811    
61 -           4.2255      4.2788      4.3243      4.3630      4.3958      4.4236      4.4472      4.4670      4.4838    
62 -           4.4215      4.4781      4.5264      4.5675      4.6024      4.6320      4.6570      4.6782      4.6960    
63 4.5318      4.6015      4.6611      4.7120      4.7554      4.7922      4.8234      4.8498      4.8722      4.8910    
64 4.5469      4.6174      4.6778      4.7294      4.7733      4.8106      4.8423      4.8691      4.8917      4.9109    
65 4.1517      4.2163      4.2718      4.3191      4.3594      4.3937      4.4228      4.4474      4.4683      4.4859    
66 2.9386      2.9844      3.0237      3.0572      3.0858      3.1101      3.1308      3.1483      3.1631      3.1756    

העלות חושבה לגיל זכאות לפנסיית זקנה של 67 - בגבר, ו-64 - באשה, לפי שכר של 1000 ₪, שיעור הפקדות כולל של 17.5% 

מהשכר, סכום בסיסי לפנסיית שאירים - 100% מהשכר, פנסיה לאלמנה 60%, פנסיה ליתום 30%, בהתחשב בצבירת דמי גמולים 

בתקופת הנכות וללא לקיחה בחשבון של יתרת הסכום הצבור עד לפרישה לנכות.

שנת לידה

נספח ט'5: עלות ריסק בגין ביטוח שאירי נכה - גבר נשוי



גיל 

בהפקדה 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995
18 -           -           -           -           -           -           -           -           -           0.1736    
19 -           -           -           -           -           -           -           -           -           0.1857    
20 -           -           -           -           -           -           -           -           -           0.1979    
21 -           -           -           -           -           -           -           -           -           0.2252    
22 -           -           -           -           -           -           -           -           -           0.2417    
23 -           -           -           -           -           -           -           -           0.2709      0.2714    
24 -           -           -           -           -           -           -           -           0.3019      0.3025    
25 -           -           -           -           -           -           -           -           0.3345      0.3351    
26 -           -           -           -           -           -           -           -           0.3685      0.3692    
27 -           -           -           -           -           -           -           -           0.4175      0.4183    
28 -           -           -           -           -           -           -           0.4539      0.4550      0.4559    
29 -           -           -           -           -           -           -           0.5075      0.5087      0.5098    
30 -           -           -           -           -           -           -           0.5639      0.5653      0.5664    
31 -           -           -           -           -           -           -           0.6369      0.6385      0.6398    
32 -           -           -           -           -           -           -           0.6952      0.6969      0.6984    
33 -           -           -           -           -           -           0.7607      0.7630      0.7649      0.7666    
34 -           -           -           -           -           -           0.8368      0.8394      0.8416      0.8435    
35 -           -           -           -           -           -           0.8906      0.8934      0.8958      0.8980    
36 -           -           -           -           -           -           0.9515      0.9547      0.9574      0.9598    
37 -           -           -           -           -           -           1.0203      1.0239      1.0269      1.0296    
38 -           -           -           -           -           1.0767      1.0813      1.0852      1.0887      1.0917    
39 -           -           -           -           -           1.1290      1.1341      1.1385      1.1423      1.1456    
40 -           -           -           -           -           1.1879      1.1936      1.1984      1.2027      1.2064    
41 -           -           -           -           -           1.2523      1.2586      1.2640      1.2688      1.2729    
42 -           -           -           -           -           1.3209      1.3279      1.3340      1.3393      1.3439    
43 -           -           -           -           1.3719      1.3808      1.3886      1.3954      1.4012      1.4063    
44 -           -           -           -           1.4336      1.4434      1.4520      1.4595      1.4660      1.4716    
45 -           -           -           -           1.4854      1.4962      1.5056      1.5138      1.5210      1.5272    
46 -           -           -           -           1.5487      1.5607      1.5711      1.5802      1.5881      1.5949    
47 -           -           -           -           1.6092      1.6224      1.6339      1.6439      1.6525      1.6601    
48 -           -           -           1.6744      1.6909      1.7054      1.7180      1.7290      1.7385      1.7468    
49 -           -           -           1.7621      1.7802      1.7960      1.8098      1.8218      1.8322      1.8412    
50 -           -           -           1.8554      1.8751      1.8923      1.9073      1.9204      1.9317      1.9415    
51 -           -           -           1.9605      1.9819      2.0006      2.0170      2.0312      2.0435      2.0541    
52 -           -           -           2.0724      2.0957      2.1160      2.1337      2.1491      2.1625      2.1741    
53 -           -           2.1477      2.1763      2.2013      2.2232      2.2423      2.2589      2.2734      2.2858    
54 -           -           2.2469      2.2775      2.3044      2.3279      2.3484      2.3662      2.3817      2.3951    
55 -           -           2.3399      2.3726      2.4013      2.4264      2.4483      2.4673      2.4838      2.4982    
56 -           -           2.4232      2.4578      2.4881      2.5147      2.5379      2.5580      2.5755      2.5907    
57 -           -           2.5002      2.5365      2.5684      2.5963      2.6206      2.6418      2.6602      2.6761    
58 -           2.5222      2.5650      2.6027      2.6358      2.6648      2.6900      2.7120      2.7311      2.7477    
59 -           2.5595      2.6034      2.6421      2.6760      2.7057      2.7316      2.7542      2.7738      2.7908    
60 -           2.5699      2.6143      2.6534      2.6878      2.7179      2.7441      2.7670      2.7869      2.8041    
61 -           2.4681      2.5109      2.5486      2.5818      2.6108      2.6361      2.6582      2.6774      2.6940    
62 -           2.1291      2.1660      2.1985      2.2271      2.2522      2.2740      2.2930      2.3096      2.3240    
63 1.3963      1.4241      1.4487      1.4703      1.4894      1.5060      1.5206      1.5333      1.5443      1.5539    

העלות חושבה לגיל זכאות לפנסיית זקנה של 67 - בגבר, ו-64 - באשה, לפי שכר של 1000 ₪, שיעור הפקדות כולל של 17.5% 

מהשכר, סכום בסיסי לפנסיית שאירים - 100% מהשכר, פנסיה לאלמנה 60%, פנסיה ליתום 30%, בהתחשב בצבירת דמי גמולים 

בתקופת הנכות וללא לקיחה בחשבון של יתרת הסכום הצבור עד לפרישה לנכות.

שנת לידה

נספח ט'5: עלות ריסק בגין ביטוח שאירי נכה - אשה נשואה



גיל 

בהפקדה 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995
18 -           -           -           -           -           -           -           -           -           0.0501    
19 -           -           -           -           -           -           -           -           -           0.0603    
20 -           -           -           -           -           -           -           -           -           0.0703    
21 -           -           -           -           -           -           -           -           -           0.0870    
22 -           -           -           -           -           -           -           -           -           0.1062    
23 -           -           -           -           -           -           -           -           0.1277      0.1278    
24 -           -           -           -           -           -           -           -           0.1514      0.1516    
25 -           -           -           -           -           -           -           -           0.1771      0.1773    
26 -           -           -           -           -           -           -           -           0.2047      0.2050    
27 -           -           -           -           -           -           -           -           0.2463      0.2467    
28 -           -           -           -           -           -           -           0.2953      0.2959      0.2963    
29 -           -           -           -           -           -           -           0.3870      0.3876      0.3882    
30 -           -           -           -           -           -           -           0.5506      0.5515      0.5523    
31 -           -           -           -           -           -           -           0.6090      0.6100      0.6108    
32 -           -           -           -           -           -           -           0.6684      0.6695      0.6705    
33 -           -           -           -           -           -           0.7430      0.7445      0.7457      0.7468    
34 -           -           -           -           -           -           0.7993      0.8009      0.8022      0.8034    
35 -           -           -           -           -           -           0.8701      0.8719      0.8734      0.8747    
36 -           -           -           -           -           -           0.9368      0.9388      0.9404      0.9419    
37 -           -           -           -           -           -           0.9981      1.0003      1.0021      1.0037    
38 -           -           -           -           -           1.0515      1.0543      1.0567      1.0587      1.0604    
39 -           -           -           -           -           1.1211      1.1242      1.1269      1.1291      1.1310    
40 -           -           -           -           -           1.2237      1.2272      1.2302      1.2328      1.2349    
41 -           -           -           -           -           1.3565      1.3606      1.3640      1.3670      1.3694    
42 -           -           -           -           -           1.4994      1.5042      1.5082      1.5116      1.5144    
43 -           -           -           -           1.6259      1.6323      1.6377      1.6423      1.6461      1.6494    
44 -           -           -           -           1.7806      1.7879      1.7941      1.7994      1.8038      1.8076    
45 -           -           -           -           1.9383      1.9467      1.9539      1.9599      1.9650      1.9693    
46 -           -           -           -           2.0157      2.0249      2.0327      2.0393      2.0449      2.0496    
47 -           -           -           -           2.0973      2.1074      2.1160      2.1232      2.1293      2.1345    
48 -           -           -           2.1743      2.1874      2.1985      2.2079      2.2158      2.2225      2.2282    
49 -           -           -           2.3020      2.3165      2.3289      2.3393      2.3481      2.3556      2.3618    
50 -           -           -           2.4389      2.4550      2.4686      2.4802      2.4900      2.4982      2.5051    
51 -           -           -           2.5843      2.6020      2.6171      2.6298      2.6406      2.6497      2.6573    
52 -           -           -           2.7611      2.7808      2.7975      2.8116      2.8235      2.8336      2.8421    
53 -           -           2.9141      2.9397      2.9614      2.9798      2.9953      3.0085      3.0196      3.0289    
54 -           -           3.1008      3.1288      3.1527      3.1729      3.1900      3.2045      3.2167      3.2270    
55 -           -           3.2572      3.2875      3.3134      3.3353      3.3538      3.3694      3.3827      3.3938    
56 -           -           3.3807      3.4131      3.4407      3.4641      3.4839      3.5006      3.5147      3.5266    
57 -           -           3.5055      3.5400      3.5693      3.5942      3.6153      3.6331      3.6481      3.6608    
58 -           3.5843      3.6272      3.6638      3.6948      3.7212      3.7435      3.7624      3.7783      3.7917    
59 -           3.7043      3.7495      3.7880      3.8207      3.8485      3.8720      3.8919      3.9087      3.9229    
60 -           3.7969      3.8440      3.8842      3.9184      3.9474      3.9719      3.9927      4.0102      4.0250    
61 -           3.8765      3.9254      3.9671      4.0026      4.0327      4.0582      4.0798      4.0980      4.1134    
62 -           4.0493      4.1012      4.1454      4.1830      4.2150      4.2421      4.2650      4.2844      4.3007    
63 4.1419      4.2056      4.2601      4.3067      4.3463      4.3799      4.4084      4.4326      4.4530      4.4703    
64 4.1466      4.2109      4.2660      4.3130      4.3531      4.3871      4.4160      4.4404      4.4611      4.4786    
65 3.7778      3.8367      3.8871      3.9302      3.9669      3.9981      4.0245      4.0469      4.0659      4.0820    
66 2.6682      2.7098      2.7454      2.7759      2.8018      2.8239      2.8426      2.8585      2.8720      2.8833    

העלות חושבה לגיל זכאות לפנסיית זקנה של 67 - בגבר, ו-64 - באשה, לפי שכר של 1000 ₪, שיעור הפקדות כולל של 17.5% 

מהשכר, סכום בסיסי לפנסיית שאירים - 100% מהשכר, פנסיה לאלמנה 60%, פנסיה ליתום 30%, בהתחשב בצבירת דמי גמולים 

בתקופת הנכות וללא לקיחה בחשבון של יתרת הסכום הצבור עד לפרישה לנכות.

שנת לידה

נספח ט'5: עלות ריסק בגין ביטוח שאירי נכה - גבר לא נשוי



גיל 

בהפקדה 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995
18 -           -           -           -           -           -           -           -           -           0.0276    
19 -           -           -           -           -           -           -           -           -           0.0340    
20 -           -           -           -           -           -           -           -           -           0.0415    
21 -           -           -           -           -           -           -           -           -           0.0531    
22 -           -           -           -           -           -           -           -           -           0.0632    
23 -           -           -           -           -           -           -           -           0.0777      0.0779    
24 -           -           -           -           -           -           -           -           0.0934      0.0936    
25 -           -           -           -           -           -           -           -           0.1114      0.1117    
26 -           -           -           -           -           -           -           -           0.1316      0.1319    
27 -           -           -           -           -           -           -           -           0.1649      0.1653    
28 -           -           -           -           -           -           -           0.2102      0.2108      0.2112    
29 -           -           -           -           -           -           -           0.2949      0.2956      0.2963    
30 -           -           -           -           -           -           -           0.4646      0.4657      0.4666    
31 -           -           -           -           -           -           -           0.5270      0.5282      0.5293    
32 -           -           -           -           -           -           -           0.5773      0.5787      0.5800    
33 -           -           -           -           -           -           0.6338      0.6356      0.6372      0.6386    
34 -           -           -           -           -           -           0.6991      0.7012      0.7031      0.7046    
35 -           -           -           -           -           -           0.7457      0.7480      0.7501      0.7518    
36 -           -           -           -           -           -           0.7981      0.8007      0.8030      0.8050    
37 -           -           -           -           -           -           0.8568      0.8598      0.8623      0.8646    
38 -           -           -           -           -           0.9048      0.9086      0.9119      0.9148      0.9173    
39 -           -           -           -           -           0.9490      0.9532      0.9568      0.9600      0.9627    
40 -           -           -           -           -           0.9982      1.0029      1.0069      1.0104      1.0135    
41 -           -           -           -           -           1.0514      1.0566      1.0611      1.0651      1.0685    
42 -           -           -           -           -           1.1075      1.1133      1.1184      1.1228      1.1266    
43 -           -           -           -           1.1483      1.1556      1.1621      1.1677      1.1725      1.1767    
44 -           -           -           -           1.1970      1.2052      1.2123      1.2185      1.2238      1.2285    
45 -           -           -           -           1.2367      1.2457      1.2534      1.2602      1.2661      1.2712    
46 -           -           -           -           1.2851      1.2950      1.3035      1.3110      1.3175      1.3231    
47 -           -           -           -           1.3300      1.3408      1.3503      1.3585      1.3656      1.3717    
48 -           -           -           1.3782      1.3917      1.4035      1.4138      1.4227      1.4305      1.4373    
49 -           -           -           1.4435      1.4583      1.4711      1.4823      1.4921      1.5006      1.5079    
50 -           -           -           1.5123      1.5282      1.5422      1.5543      1.5649      1.5741      1.5820    
51 -           -           -           1.5891      1.6063      1.6214      1.6346      1.6460      1.6559      1.6645    
52 -           -           -           1.6697      1.6883      1.7046      1.7188      1.7312      1.7419      1.7512    
53 -           -           1.7191      1.7419      1.7619      1.7793      1.7945      1.8078      1.8192      1.8292    
54 -           -           1.7857      1.8100      1.8312      1.8498      1.8661      1.8802      1.8924      1.9031    
55 -           -           1.8453      1.8710      1.8935      1.9132      1.9304      1.9454      1.9584      1.9697    
56 -           -           1.8949      1.9219      1.9456      1.9663      1.9844      2.0001      2.0138      2.0256    
57 -           -           1.9373      1.9654      1.9900      2.0116      2.0304      2.0468      2.0610      2.0734    
58 -           1.9350      1.9678      1.9967      2.0220      2.0442      2.0636      2.0805      2.0951      2.1078    
59 -           1.9423      1.9755      2.0048      2.0306      2.0531      2.0727      2.0898      2.1047      2.1176    
60 -           1.9266      1.9599      1.9892      2.0149      2.0375      2.0571      2.0743      2.0892      2.1021    
61 -           1.8276      1.8593      1.8873      1.9118      1.9333      1.9520      1.9684      1.9826      1.9949    
62 -           1.5581      1.5851      1.6089      1.6298      1.6481      1.6641      1.6780      1.6902      1.7007    
63 1.0101      1.0301      1.0479      1.0636      1.0774      1.0894      1.1000      1.1091      1.1171      1.1240    

העלות חושבה לגיל זכאות לפנסיית זקנה של 67 - בגבר, ו-64 - באשה, לפי שכר של 1000 ₪, שיעור הפקדות כולל של 17.5% 

מהשכר, סכום בסיסי לפנסיית שאירים - 100% מהשכר, פנסיה לאלמנה 60%, פנסיה ליתום 30%, בהתחשב בצבירת דמי גמולים 

בתקופת הנכות וללא לקיחה בחשבון של יתרת הסכום הצבור עד לפרישה לנכות.

שנת לידה

נספח ט'5: עלות ריסק בגין ביטוח שאירי נכה - אשה לא נשואה



 
 

 
 (5132בדצמבר 13) ותשע" ,בטבת י"ט מיום בתוקף

 

 י'נספח 

 
נכות ושאירים לבירור וליישוב תביעות  הוראות חוזר יישוב תביעות בנוגע

 ולטיפול בפניות ציבור
 

 עקרונות יישוב תביעות וטיפול בפניות ציבור. 3

יברר  החברה[ -]גוף מוסדי לענין נספח י' זה משמעו מבלי לגרוע מהוראות כל דין, גוף מוסדי 

ויישב תביעות ויטפל בפניות ציבור בתום לב, בענייניות, ביסודיות, ביעילות, במקצועיות, 

 בשקיפות ובהוגנות.

 

 ללים לבירור וליישוב תביעות ולטיפול בפניות ציבורכ. 8

 מסמכים ומידע בבירור תביעה .א

הפניה(,  -או למי מטעמו )בפסקה זו  פנה אדם בקשר להגשת תביעה לגוף מוסדי (1

ימסור לו הגוף המוסדי בהקדם האפשרי ממועד הפניה לגוף המוסדי או למי מטעמו, 

 התביעה:את המסמכים המפורטים להלן, הרלבנטיים לסוג 

 מערכת הכללים של הגוף המוסדי; (א)

 מסמך שבו יפורט הליך בירור ויישוב התביעה; (ב)

הנחיות בדבר אופן הפעולה הנדרש מתובע; הנחיות אלו יכללו, בין היתר, מידע  (ג)

לגבי זכותו של תובע לקבל שיפוי על הוצאות שהיו לו אשר הגוף המוסדי חייב 

טו על ידו לשם הקטנת הנזק, שיפוי לשפותו בגינן )כגון שיפוי בשל צעדים שננק

 בשל תשלום למומחה עבור חוות דעת וכדומה(;

 פירוט המידע והמסמכים הנדרשים מתובע לשם בירור ויישוב תביעה; (ד)

 טופס הגשת תביעה, ככל שישנו, והנחיות לגבי מילויו; (ה)

 (.1ז)8הודעה על תקופת ההתיישנות לפי סעיף  (ו)

 באתר האינטרנט של הגוף המוסדי.( יפורסמו 1המסמכים המפורטים בפסקה ) (2

(, שלח הגוף המוסדי הודעת תשלום כאמור בסעיף קטן )ג(, 1על אף האמור בפסקה ) (3

 ()ב( עד )ו(.1יהיה פטור ממסירת המסמכים המפורטים בפסקה )

(, הוריד הפונה את המסמכים האמורים שם מאתר 1על אף האמור בפסקה ) (4

וף המוסדי ממסירת המסמכים כאמור האינטרנט של הגוף המוסדי, יהיה פטור הג

 (.1בפסקה )

גוף מוסדי לא ידרוש מתובע מידע או מסמכים שתובע סביר אינו יכול להשיגם או  (5

אינו רשאי לקבלם, אלא אם כן יש לגוף המוסדי יסוד ממשי להניח שהמידע או 

 המסמכים כאמור נמצאים בידי התובע.

גוף מוסדי ימסור לתובע, בהקדם האפשרי מהמועד שבו נתקבל מידע או מסמך  (6

בקשר לתביעה אצל גוף מוסדי או מי מטעמו, הודעה בכתב. בהודעה יצוין המסמך 

שנתקבל, מועד קבלתו, ויפורטו בה המידע והמסמכים אשר נדרשו וטרם הומצאו על 

ת הודעת המשך בירור לפי ידי התובע. גוף מוסדי רשאי לשלוח הודעה כאמור במסגר
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מצא גוף מוסדי כי דרושים לו מהתובע מידע ומסמכים נוספים  (.2סעיף קטן )ו()

לצורך בירור תביעה, ידרוש מסמכים אלו לא יאוחר מארבעה עשר ימי עסקים מהיום 

 שהתברר לו הצורך בהם. 

 

 הודעה בדבר מהלך בירור התביעה ותוצאותיו .ב

וך שלושים ימים מהיום שהיו בידיו כל המידע על גוף מוסדי למסור לתובע, בת

והמסמכים שהוא דרש מהתובע לשם בירור התביעה או עם תשלום התביעה, הודעה לפי 

)ו(, אם טרם מסר הודעה כאמור, הודעה לפי סעיפים קטנים )ג(, )ד( או )ה(, סעיף קטן 

ופס הגשת בהתאם לנסיבות העניין. דרש גוף מוסדי כי תביעה תוגש בכתב, באמצעות ט

לא  ימנות התקופה כאמור בסעיף קטן זה()ה(, תחל לה1תביעה כאמור בסעיף קטן )א()

 לפני שנתקבל הטופס בידי הגוף המוסדי.

 

 הודעת תשלום והודעת תשלום חלקי .ג

ימסור לתובע במועד התשלום הודעה בכתב  -החליט גוף מוסדי על תשלום תביעה  (1

, התייחסות לגבי העניינים הבאים, ככל ( שתכלול, בין השארהודעת תשלום -)להלן 

שהם רלבנטיים או שתכלול הפנייה למסמכים בעניינים כאמור, שיצורפו להודעה 

 )כגון דוח שמאי או חוות דעת מומחה(:

עילת התשלום; פירוט סביר ובהיר בדבר אופן החישוב;  -לגבי תשלום חד פעמי  (א)

גובה הנזק; סכום המס שנוכה במקור, אופן חישובו וציון הוראות הדין שלפיהן 

חושב ונוכה, הפניה לתלוש שכר או הפניה לאישור מאת שלטונות המס שיצורף 

בע שלא מהגוף להודעה; פירוט בדבר קיזוז תשלומים אחרים שמגיעים לתו

המוסדי בשל נסיבות הקשורות לאותה עילת תביעה ושלפי הפוליסה, התקנון או 

הדין קוזזו מהתשלום; סכום ההשתתפות העצמית; פירוט בדבר קיזוז סכומים 

אחרים שמגיעים לגוף המוסדי מאת התובע; פירוט בדבר קיזוז מקדמות או 

ג ההצמדה ושיטת סכומים שאינם שנויים במחלוקת אם שולמו כאלה; סו

ההצמדה; הריבית החלה וציון ההוראות החלות לגביה; הסכום שנתווסף 

לתשלום בגין הפרשי הצמדה וריבית; סכום התשלום בפיגור וציון ההוראות 

החלות לגבי הריבית הנגבית בשל הפיגור; המועד שבו היו בידי הגוף המוסדי כל 

 המידע והמסמכים הדרושים לבירור התביעה. 

תשלום עיתי )לרבות קצבה( יפורט, במועד התשלום הראשון, בנוסף לאמור לגבי  (ב)

סכום התשלום הראשון; מנגנון עדכון התשלומים; המועד הראשון  -בפסקה )א( 

שבשלו זכאי התובע לתשלום; משך התקופה המירבית שבשלה זכאי התובע 

לתשלומים בכפוף להוראות הפוליסה, התקנון או הדין; משך התקופה עד 

בדיקה מחודשת של זכאות; הכללים לבדיקה מחודשת של זכאות במהלך ל

 תקופת הזכאות לתשלומים; מנגנון הארכת תקופת הזכאות לתשלומים.

החליט גוף מוסדי על תשלום התביעה תוך דחיית חלק מהתביעה לגבי סכומים  (2

ימסור לתובע במועד התשלום הודעה בכתב  -שנדרשו או חלק מהעילות שנדרשו 

 ( שבה שני חלקים כמפורט להלן:הודעת תשלום חלקי -)להלן
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בחלק זה יפורטו מרכיביו של התשלום שבו הכיר הגוף המוסדי,  -החלק הראשון 

 (.1ויחולו לגביו ההוראות הקבועות בפסקה )

בחלק זה יפורטו הנימוקים העומדים בבסיס החלטתו של הגוף המוסדי  -החלק השני 

 )ה(.8ביו ההוראות הקבועות בסעיף לדחות חלק מהתביעה, ויחולו לג

 

 הודעת דחייה .ד

(. הודעת דחייה -ימסור לתובע הודעה בכתב )להלן  -החליט גוף מוסדי על דחיית תביעה 

נימוקי הדחייה יכללו גם את תנאי הפוליסה או התקנון, התניה או הסייג שנקבעו במועד 

אשר בשלם נדחית  ההצטרפות או במועד חידוש הכיסוי הביטוחי, או הוראות הדין,

 התביעה, ככל שהדחייה נסמכת עליהם.

 

 הודעת המשך בירור או הפסקת בירור .ה

ימסור לתובע הודעה  -סבר גוף מוסדי כי דרוש לו זמן נוסף לשם בירור התביעה  (1

הודעת  -בכתב שבה יפורטו הסיבות בגינן נדרש לו זמן נוסף לבירור התביעה )להלן 

 (.המשך בירור

על גוף מוסדי לציין בהודעת המשך בירור כל מידע או מסמך נוסף הנדרש מהתובע  (2

 לשם בירור התביעה. 

תימסר לתובע לפחות כל תשעים ימים ועד למשלוח הודעת  הודעת המשך בירור (3

תשלום, הודעת תשלום חלקי, הודעת דחייה או הודעת פשרה, לפי העניין. אם 

תנאי הפוליסה או התקנון נקבע מועד עתידי בהודעת המשך הבירור הקודמת ועל פי 

להערכת הנזק, פטור הגוף המוסדי ממשלוח הודעות המשך בירור נוספות עד למועד 

 האמור, ובלבד שתישלח הודעת המשך בירור לפחות לאחר שנה.

הגוף המוסדי פטור מחובתו לשלוח הודעות המשך בירור נוספות אם פנה התובע  (4

הגיב התובע לאחר שנמסרו לו שתי הודעות המשך לערכאות משפטיות או אם לא 

בירור עוקבות הכוללות דרישה למידע או למסמך לשם בירור התביעה ובלבד 

שבהודעה האחרונה לתובע ציין הגוף המוסדי כי לא ימסרו לו הודעות נוספות אם לא 

 יתקבלו ממנו המסמכים הנדרשים או עד לקבלת תגובה אחרת.

 

 יעההודעה בדבר התיישנות תב .ו

 - דחייה והודעת המשך בירור ראשונה הודעת תשלום, הודעת תשלום חלקי, הודעת (1

תכלול פסקה אשר בה תצוין בהבלטה מיוחדת תקופת התיישנות התביעה בהתאם 

להוראות הדין הרלוונטיות, וכן יצוין כי ככלל, הגשת התביעה לגוף מוסדי, אינה 

בית משפט עוצרת את מרוץ עוצרת את מרוץ ההתיישנות וכי רק הגשת תביעה ל

 (.פסקת התיישנות -ההתיישנות )להלן 

כל הודעה הנשלחת לתובע בנוגע לתביעה במהלך השנה שקדמה למועד הצפוי   (2

להתיישנות התביעה תכלול פסקת התיישנות, את מועד קרות מקרה הביטוח וכן 

 יצוין בה כי מרוץ ההתיישנות החל במועד קרות מקרה הביטוח.
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( שנשלחה לתובע שלא 1וסדי פסקת התיישנות בהודעה לפי פסקה )לא כלל גוף מ (3

במהלך השנה שקדמה למועד הצפוי להתיישנות יראוהו כמי שהסכים שתקופת הזמן 

שבין המועד הראשון שבו היה עליו לתת הודעה ובה פסקת התיישנות לבין המועד 

 ההתיישנות. שבו ניתנה בפועל הודעה ובה פסקת התיישנות, לא תובא במניין תקופת

 הסכמת הגוף המוסדי בפסקה זו, תחול רק לגבי ההפרה הראשונה של הגוף המוסדי.

( שנשלחה לתובע במהלך 1לא כלל גוף מוסדי פסקת התיישנות בהודעה לפי פסקה ) (4

יראוהו כמי שהסכים שתקופת הזמן שבין  -השנה שקדמה למועד הצפוי להתיישנות 

מורה לבין המועד שבו שלח הודעה שבה מועד שליחת ההודעה הראשונה בשנה הא

כלל פסקת התיישנות ואת מועד ההתיישנות, לא תובא במניין תקופת ההתיישנות. 

הסכמת הגוף המוסדי בפסקה זו, תחול רק לגבי ההפרה הראשונה של הגוף המוסדי 

 במהלך השנה שקדמה למועד ההתיישנות. 

 

 הודעה בעניין זכות השגה על החלטה .ז

ודעת תשלום חלקי או הודעת דחייה תכלול פסקה המציינת בהבלטה הודעת תשלום, ה

 מיוחדת את זכויות התובע הבאות:

להשיג על ההחלטה והדרך להגשת השגה, ככל שנקבעו בפוליסה או בתקנון, לרבות  (1

 זכותו להגיש חוות דעת של מומחה מטעמו. 

תוך ציון פרטי להביא את השגתו בפני הממונה על פניות הציבור של הגוף המוסדי,  (2

 הממונה והאופן שבו ניתן לפנות אליו.

להשיג על החלטת הגוף המוסדי בפני גורמים נוספים, ובכלל זה בפני ערכאה  (3

 שיפוטית או בפני הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר.

 

 בדיקה מחודשת של זכאות  .ח

ומים עיתיים, חברה מנהלת המבקשת לבדוק מחדש זכאותו של תובע לקבלת תשל (1

 תפעל על פי הכללים שנקבעו לכך בתקנון.

 .]לא רלבנטי[ (2

( יימסרו לתובע עם הודעת התשלום או הודעת 2)-( ו1כללים כאמור בפסקאות ) (3

 התשלום החלקי.

 .]לא רלבנטי[  (4

 (, אשר ידרוש הגוף המוסדי.2)-( ו1התובע לא ישא בעלויות בדיקה כאמור בפסקאות ) (5

גוף מוסדי לא יקטין ולא יפסיק תשלומים עיתיים בעקבות בדיקה מחודשת של  (6

זכאות, אלא בהתאם לכללים שנקבעו לכך בפוליסה או בתקנון ולאחר שהודיע לתובע 

(. לא נקבעו הודעת שינוי -כי בכוונתו להקטין או להפסיק את התשלומים )להלן 

וי לפחות שלושים ימים לפני כללים כאמור, ימסור הגוף המוסדי לתובע הודעת שינ

מועד הקטנת או הפסקת התשלומים אך לא יותר משישים ימים לפני המועד האמור, 

( 2( או )1ובכל מקרה לא לפני שממצאי הבדיקה שנעשתה לפי הוראות פסקאות )

הראו כי יש להקטין או להפסיק את התשלומים. למען הסר ספק, אין באמור בפסקה 
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ל גוף מוסדי לדרוש השבת סכומים בגין תשלומים ששולמו זו כדי לגרוע מזכותו ש

 ביתר טרם המועד האמור.

הודעת שינוי תכלול את כל הנימוקים המונחים ביסוד החלטת הגוף המוסדי להקטין  (7

או להפסיק את תשלום התשלומים העיתיים, ויחולו עליה ההוראות לעניין הודעת 

 דחייה וחוות דעת מומחה, בשינויים המחויבים.

 

 בירור תביעה בעזרת מומחה .ט

גוף מוסדי שנעזר לשם בירור תביעה במומחה הפוגש בתובע או במומחה שבודק את  (1

הרכוש נושא התביעה על מנת להעריך נזק שנגרם לאותו רכוש, בנוכחות התובע או 

שלא בנוכחותו, יודיע על כך לתובע מראש, יסביר לתובע את תפקידו של המומחה 

ויודיע לו כי זכותו להיות מיוצג או להיוועץ במומחה מטעמו בקשר לבירור התביעה, 

 במהלך בירור התביעה בעזרת המומחה.

(, למעט עובד של הגוף המוסדי שעיקר עיסוקו יישוב 1המומחה כאמור בפסקה ) (2

תביעות, לא ידחה תביעה במלואה או בחלקה ולא יציע פשרה אלא בעניין היקף 

 הנזק.

 ל גוף מוסדי הנעזר בחוקר במסגרת חקירה סמויה.( לא יחולו ע1הוראות פסקה ) (3

 ()ב(.1א)8( יכול שתימסר במסגרת המסמך האמור בסעיף 1הודעה לפי פסקה ) (4

בין אם הוא עובד של הגוף המוסדי ובין אם לאו,  -לעניין סעיף קטן זה, "מומחה"  (5

 ובין אם הוא נפגש עם התובע ובין אם לאו, כגון שמאי או מומחה רפואי, אך למעט

 יועץ משפטי ולמעט ועדה רפואית בקרן פנסיה הפועלת מתוקף התקנון. 

 

 חוות דעת מומחה  .י

חוות דעת של מומחה שעליה מסתמך הגוף המוסדי לצורך יישוב התביעה, תיערך  (1

באופן מקצועי, תהיה מנומקת, ותכלול את שמו, תוארו, השכלתו המקצועית 

המומחה הסתמך עליהם  ותפקידו של המומחה, ואת רשימת כל המסמכים אשר

 בעריכת חוות הדעת.

 חוות דעת של מומחה, לא תתייחס במישרין לזכות המבוטח לקבלת תגמולי ביטוח. (2

נסמך גוף מוסדי על חוות דעת של מומחה במסגרת יישוב תביעה, ימסור הגוף  (3

המוסדי את חוות הדעת לתובע במועד מסירת ההודעה הרלוונטית לפי סעיף קטן )ב( 

יף קטן )ט(. לחוות הדעת תצורף רשימה של כל ההודעות והמסמכים או לפי סע

שמסר התובע לגוף מוסדי או למומחה מטעמו לצורך כתיבת חוות הדעת, וכן כל 

מסמך נוסף שעליו נסמכת חוות הדעת. ההודעות והמסמכים כאמור, יימסרו לתובע 

 לפי בקשתו.

הגוף המוסדי הודעה בכתב הייתה חוות הדעת של המומחה חסויה על פי דין, ימסור  (4

 .חסויהחוות הדעת א סבור כי והלתובע שבה יסביר מדוע 

 היוועצות פנימית שלא עולה כדי חוות דעת, תתועד בתיק התביעה. (5

 כהגדרתו בסעיף קטן )י(. -לעניין סעיף קטן זה, "מומחה" 



 
 

 
 (5132בדצמבר 13) ותשע" ,בטבת י"ט מיום בתוקף

 

 

 וטיפול בפניות ציבור מתן תשובות .יא

טח או תובע, בין אם נשלחה לממונה על גוף מוסדי ישיב בכתב לכל פניה בכתב של מבו

פניות הציבור ובין אם לגורם אחר בגוף המוסדי, תוך זמן סביר בנסיבות העניין, ובכל 

 מקרה לא יאוחר משלושים ימים ממועד קבלת הפניה.

 

 מתן העתקים .יב

גוף מוסדי ימסור לתובע, לפי בקשתו, העתק מן הפוליסה או מהתקנון, בתוך ארבעה  (1

 עשר ימי עסקים ממועד קבלת הבקשה. 

 .]לא רלבנטי[ (2

גוף מוסדי ימסור לתובע, לפי בקשתו, העתקים מכל מסמך אשר התובע חתום עליו,  (3

 מכל מסמך אשר מסר התובע לגוף המוסדי, או מכל מסמך אשר התקבל אצל הגוף

 המוסדי מכוח הסכמת התובע, בתוך עשרים ואחד ימי עסקים ממועד קבלת הבקשה.

 

 שמירת דינים. 21

  -למען הסר ספק, מובהר בזאת כי 

מוסיפות על הוראות כל דין, לרבות ההוראות  זוחוזר ומערכת כללים ההוראות  .א

 הקבועות בחוזרים אחרים, ואין בהן כדי לגרוע מהוראות כל דין כאמור.

 .ע מזכותו של המבוטח על פי כל דיןכדי לגרוזו חוזר ומערכת כללים ההוראות אין ב .ב

 

 הפעולה סעיף 

המועד או 

התקופה 

 הקבועים בחוזר

המועד או 

התקופה 

לתביעות מסוג 

 נכות/שאירים

 ימי עסקים 14 ימי עסקים 14 דרישה מידע ומסמכים נוספים (6)א()8

 ימים 33 ימים 33 ותוצאותיו מסירת הודעה בדבר מהלך בירור התביעה )ב(8

 ימים 03כל  ימים 03כל  מסירת הודעת המשך בירור תביעה (3)ה()8

 ימים 33-63 ימים 33-63 מסירת הודעת שינוי לגבי הקטנת תשלומים עיתיים או הפסקתם (6)ח()8

 ימים 33 ימים 33 מענה בכתב לפניית ציבור (א)י8

 ימי עסקים 14 ימי עסקים 14 תקנוןמסירת העתקים מפוליסה או  (1()ב)י8

 ימי עסקים 21 ימי עסקים 21 מסירת העתקים מכל מסמך שעליו חתם התובע (3()ב)י8

   



( )

.(א)א31 ואילך ישתנה נספח זה בהתאם למנגנון פתיחת מסלולי היעד לפרישה וסגירתם כמפורט בתקנה 2021משנת 

מסלול יעד לפרישה החל על עמית שלא בחר במסלול אחר: א"נספח י

מסלול היעד לפרישה משנת לידה עד שנת לידה

ב102, (ד)ב31תקנות 

2020יעד לפרישה  1955 לפני  1955

2025יעד לפרישה  1956 1960

2030יעד לפרישה  1961 1965

2035יעד לפרישה  1966 1970

2040יעד לפרישה  1971 1975

2045יעד לפרישה  1976 1980

2050יעד לפרישה  1981 1985

2055יעד לפרישה  1986 1990

2060יעד לפרישה  1991 1991אחרי 



האמור אינו מהווה יעוץ או שיווק פנסיוני, המלצה או חוות דעת ואין בו כדי להוות תחליף ליעוץ או שיווק פנסיוני כאמור הניתן על ידי בעל רישיון כדין, 
המתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל אדם.

לפרטים נוספים: 03-7552400 | 2000* | או פנה לסוכן הביטוח שלך

20
15

שנת 
קרן הפנסיה ל

טוח
בבעלות חברת בי

מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ

זו השנה החמישית ברציפות שמנורה מבטחים 
זוכה בתואר "קרן הפנסיה של השנה"

כשאתה זוכה בפעם החמישית ברציפות,
כנראה שזה לא רק מזל.
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